






























 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 

(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



สารบัญ 
  หน้า 

ผลการด าเนนิงาน   

 ผลการด าเนนิงานตามนโยบายหลัก ๑๒ ด้าน  

  ด้านท่ี ๑     การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์   ๑ 

  ด้านท่ี ๒     การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ 
และความสงบสุขของประเทศ   

๔๔ 

  ด้านท่ี ๓     การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม   ๗๐ 

  ด้านท่ี ๔  การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก   ๑๗๖ 

  ด้านท่ี ๕     การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย   ๒๔๓ 

  ด้านท่ี ๖     การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจและการกระจายความเจริญ                  
สู่ภูมิภาค  

๓๗๑ 

  ด้านท่ี ๗     การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งของฐานราก   ๓๘๓ 

  ด้านท่ี ๘     การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพ                 
ของคนไทยทุกช่วงวัย 

๔๑๖ 

  ด้านท่ี ๙     การพัฒนาระบบสาธารณสุข และหลักประกันทางสังคม ๔๕๑ 

  ด้านท่ี ๑๐   การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม              
เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 

๔๗๕ 

  ด้านท่ี ๑๑   การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ   ๕๓๖ 

  ด้านท่ี ๑๒   การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และกระบวนการยุติธรรม 

๕๖๒ 

 

 



  หน้า 

   

 ผลการด าเนนิงานตามนโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง  

  เร่ืองท่ี ๑     การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน   ๕๗๖ 

  เร่ืองท่ี ๒     การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิต                 
ของประชาชน   

๕๙๓ 

  เร่ืองท่ี ๓  มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ๖๐๕ 

  เร่ืองท่ี ๔     การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม   ๖๑๙ 

  เร่ืองท่ี ๕     การยกระดับศักยภาพของแรงงาน   ๖๓๖ 

  เร่ืองท่ี ๖     การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต     ๖๔๒ 

  เร่ืองท่ี ๗     การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี ๒๑   ๖๕๖ 

  เร่ืองท่ี ๘     การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
ท้ังฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจ า    

๖๖๖ 

  เร่ืองท่ี ๙     การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุข 
ในพื้นท่ีชายแดนภาคใต้    

๖๖๙ 

  เร่ืองท่ี ๑๐   การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน     ๖๘๓ 

  เร่ืองท่ี ๑๑   การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย  ๖๙๘ 

  เร่ืองท่ี ๑๒   การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความคิดเห็น            
ของประชาชน และการด าเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญ    

๗๑๐ 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๑ 

 

 
ผลการด าเนินงานตามนโยบายหลัก ๑๒ ด้าน 

 

ด้านที่ ๑  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย ์

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๒ 

 

นโยบายหลักข้อ ๑  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย ์
 

๑.๑  สืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชาและโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ
ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรสีินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่วั 
มาเป็นหลักส าคัญ 
 ๑.๑.๑ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยการด าเนินงาน ๘ กิจกรรม ดังน้ี  
  ๑) กิจกรรม“การพัฒนาผลิตภัณฑ์ส าหรับผู้ประกอบการด้านอาหาร 
ที่เหมาะสมจากภูมิปัญญาไทยสู่การต่อยอดเชิงธุรกิจ” โดยอยู่ระหว่างการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
ท่ีเหมาะสมและวางแผน เพื่อจัดท าสื่อและจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้จากพืช “ยอ” 
ในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์เคราตินมาส์กผม แชมพูเปลี่ยนสีผมสมุนไพร และผลิตภัณฑ์
ปุ๋ยหมัก/น้ าหมัก ประสิทธิภาพสูงสู่ชุมชน 
  ๒) กิจกรรม “การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากพืชเศรษฐกิจ
ส าคัญในจังหวัดสุพรรณบุรี ส าหรับผู้ประกอบการด้านอาหาร” เปลี่ยนช่ือโครงการจากเดิม
“การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากกล้วยและมะม่วงส าหรับผู้ประกอบการด้านอาหาร” 
ซึ่งในขณะน้ี อยู่ระหว่างออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ พร้อมท้ังวิเคราะห์ข้อมูลด้านโภชนาการ 
ของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ บราวน่ีกรอบแป้งกล้วย ทาร์ตมะม่วง ซอสพุทรา และกัมมี่มะม่วง 
โดยเตรียมพร้อมแผนการลงพื้นท่ีในกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้แก่วิสาหกิจชุมชน 
และกลุ่มเกษตรกร จ านวน ๒ กลุ่ม และส่งมอบผลิตภัณฑ์ถ่ายทอดพร้อมจ าหน่าย ให้แก่ ๔ สถาน
ประกอบการต่อไป 
  ๓) กิจกรรม “โครงการชุดกิจกรรมสานสัมพันธ์ โรงเรียน บ้าน ชุมชน 
เพื่อปลูกฝังจิตส านึกการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของเด็กปฐมวัย” ได้ด าเนินการจัดกิจกรรม 
การปลูกว่านสี่ทิศ ซึ่งอยู่ระหว่างติดตามและบันทึกข้อมูลการจัดกิจกรรม จากกลุ่มเป้าหมาย คือ 
ผู้ปกครอง เด็กปฐมวัย โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ และผู้ปกครอง ใน ๓ ศูนย์การศึกษา  
และ ๑ วิทยาเขต คือ จังหวัดล าปาง นครนายก และวิทยาเขตสุพรรณบุรี เพื่อเตรียมประเมินผล
การเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย 
  ๔) กิจกรรม “การสร้างนิทานภาษาอังกฤษ Big Books ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย” อยู่ในข้ันตอนการร่างหนังสือนิทานภาษาอังกฤษ Big Books เพื่อเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณาความเหมาะสมของเน้ือหา และน าไปทดสอบกับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ โรงเรียนสาธิต
ละอออุทิศ กรุงเทพฯ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ัง จังหวัดนครนายก และล าปาง 
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๓ 

 

  ๕) กิจกรรม “ศูนย์พันธุกรรมพืชอนุรักษ์ในจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน ระยะที่ ๓” ได้มีการด าเนินการ ดังน้ี 
   (๑) การประชุมงานการจัดท าวีดิทัศน์“ศูนย์พันธุกรรมพืชอนุรักษ์ 
ในจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน” กับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบข้อมูล 
ในกระบวนการตัดต่อสื่อวีดิทัศน์  
   (๒) การด าเนินการตามแผนปลูกพืช และแผนการจัดภูมิทัศน์ โดยอยู่ 
ในข้ันตอนการออกแบบ จัดหา รวบรวมพันธุ์ไม้สมุนไพรพื้นเมืองประเภทไม้พุ่มและล้มลุก 
เพื่อด าเนินการปลูกจริงต่อไป 
  ๖) กิจกรรม “การพัฒนาฐานข้อมูลและเว็บไซต์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (อพ.สธ.-มสด.)” ได้ด าเนินการอัพเดทข้อมูล
ในแต่ละกิจกรรม รวมท้ังด าเนินการพัฒนาฐานข้อมูลพันธุ์ ไม้ และพัฒนาเว็บไซต์โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้สอดคล้องกับกิจกรรม  
ท่ีเกิดข้ึนในโครงการ และท าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์โครงการ ได้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
และเว็บไซต์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช http://rspg.dusit.ac.th/64/ รวมท้ังจัดท า Database 
พันธ์ไม้ http://rspg.dusit.ac.th/64/index.php/tree อย่างต่อเน่ือง 
  ๗) กิจกรรม “การจัดท าสื่อการเรียนรู้ มัลติมีเดีย” ได้ก าหนดแผน 
การด าเนินงานในการจัดท าวีดิทัศน์ “ศูนย์พันธุกรรมพืชอนุรักษ์ในจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน” ในพื้นท่ีท่ีถูกจัดต้ังข้ึนภายใต้โครงการพัฒนาเมืองต้นแบบเกษตรปลอดภัย
อัจฉริยะ หรือหอมขจรฟาร์ม โดยขณะน้ีได้ด าเนินการถ่ายท าวีดิทัศน์เสร็จเรียบร้อยและอยู่ระหว่าง
กระบวนการตัดต่อและใส่เทคนิคพิเศษ 
  ๘) กิจกรรม “การบริหารจัดการ และการจัดนิทรรศการ อพ.สธ.” 
   (๑) ประสานและติดตามการด าเนินงานโครงการเพื่อรายงานผลตัวช้ีวัด
เป้าหมายการให้บริการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
และหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
   (๒) ประสานงานและด าเนินการการจัดประชุมคณะท างานโครงการ 
อพ.สธ.-มสด. เพื่อติดตามความก้าวหน้าและการรายงานผลการด าเนินงาน อ านวยการ 
และประสานงานกลุ่มย่อย (๗ กิจกรรม) ระหว่างหน่วยงานภายในเพื่ออ านวยความสะดวก 
ในการด าเนินโครงการ อพ.สธ.-มสด. 
 ๑.๑.๒ โครงการพัฒนาการจัดการทรัพยากรเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมแล้ว ได้แก่ 

http://rspg.dusit.ac.th/64/


  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๔ 

 

   ๑) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการฟื้นฟูป่า ครั้งท่ี ๑ วันท่ี ๙ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ ณ ต าบลกุดเค้า อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 
  ๒) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการฟื้นฟูป่า ครั้งท่ี ๒ วันท่ี ๗ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ ณ ต าบลบัวเงิน อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น  
  ๓) กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนติดตามการด าเนินงาน วันท่ี ๑๔ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ ณ ต าบลกุดเค้า อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น  
  ๔) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
จากพืชเด่นท่ีในพื้นท่ีพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ครั้งท่ี ๑ วันท่ี ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
ณ ต าบลกุดเค้า อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น  
  ๕) กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการด้านการตลาด ครั้งท่ี ๑ ในวันท่ี 
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลบัวเงิน อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 
 ๑.๑.๓ โครงการบริหารจัดการน  าในไร่นาตามศาสตร์พระราชา มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุดรธานี ได้ด าเนินการส ารวจแปลงไร่นาเบื้องต้นและจัดเก็บข้อมูลครัวเรือนเกษตรกรเป้าหมาย 
ซึ่งเข้าร่วมโครงการในปี ๒๕๖๔ โดยด าเนินการแล้วจ านวน ๓๑ ราย และได้ด าเนินการ 
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เกษตรทฤษฎีใหม่”และ“การท ากสิกรรมธรรมชาติ” ให้แก่เกษตรกร 
ณ แปลงเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน ๓๐ แปลง และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  
“การออกแบบ และการปรับรูปแปลงไร่นา” ให้แก่เกษตรกร ณ แปลงเกษตรกรท่ีเข้าร่วม
โครงการฯ จ านวน ๓๑ แปลง 
 ๑.๑.๔ การศึกษาปัจจัยกายภาพ และเคมีที่มีผลต่อการเพาะเลี ยงแพลงตอนสัตว์
เพื่อการประมง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด าเนินการทดลองเลี้ยงไรน้ านางฟ้าด้วยสาหร่าย  
๓ ชนิด ได้แก่ Chlorella สด Chlorella ผง และ Pediastrum spp. ท าการวัดการเจริญเติบโต 
วัดขนาดความยาวและอัตราการรอดชีวิตของไรน้ านางฟ้าท่ีเลี้ยงด้วยสาหร่ายท้ัง ๓ ชนิด รวมท้ัง 
วัดคุณค่าทางโภชนาการของไรน้ านางฟ้าไทยท่ีเลี้ยงด้วยอาหารท้ัง ๓ ชนิด โดยน านักศึกษา 
ไปร่วมในการส ารวจ/ศึกษา จ านวน ๕ คน 
 ๑.๑.๕ การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยต่าง ๆ ต่อการเจริญของไรโซมจุหลัน 
(Cymbidium ensifolium (L.) Sw.) ในสภาพปลอดเชื อ และการปลูกรักษาพันธุ์กล้วยไม้ป่า
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด าเนินการเพาะเมล็ดกล้วยไม้จุหลัน ได้ไรโซม และท าการทดลอง  
เพื่อศึกษาอิทธิพลของสารควบคุมการเจริญเติบโต NAA และ BA และน้ าตาลซูโครสความเข้มข้นต่าง ๆ  
ต่อการเจริญเติบโตของไรโซมจุหลันในสภาพปลอดเช้ือ ต่อมาได้ท าการเพาะเมล็ดกล้วยไม้ป่า  
ได้ต้นอ่อนกล้วยไม้ป่า ๕ ชนิด (ส าหรับการอนุบาลและออกปลูกในธรรมชาติ) ได้แก่ ช้างกระ 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๕ 

 

กุหลาบกระเป๋าเปิด เอื้องโมก เอื้องช้างน้าว และแดงอุบล โดยน านักศึกษาไปร่วมในการส ารวจ/
ศึกษา จ านวน ๖ คน 
 ๑.๑.๖ การพัฒนาฐานข้อมูล โดยการส ารวจและจัดการตัวอย่างในพิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติวิทยาประมงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
  ๑) ส ารวจและเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือประมงในพื้นท่ีจังหวัด
อุบลราชธานี เก็บตัวอย่างเครื่องมือประมงบางชนิด เมื่อวันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓  
   ๒) น านักศึกษาร่วมในการส ารวจ/ศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ช้ันปีท่ี ๑ เข้าเยี่ยมชมและฟังบรรยาย ณ ห้องพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง  
เมื่อวันท่ี ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จ านวน ๑๖ คน 
  ๓) น านักศึกษาช้ันปีท่ี ๔ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
เข้าเย่ียมชม กิจกรรมห้องพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง เมื่อวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
 ๑.๑.๗ การอนุรักษ์ปลาเสือตอลายเล็กในแม่น  ามูล 
  ๑) จัดกิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ปลาเสือตอลายเล็กในแม่น้ ามูล 
ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนบ้านชาด ต าบลทรายมูล อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี  
เมื่อ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ มีนักเรียนเข้าร่วม ๔๐ คน  
  ๒) ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์ปลาเสือตอลายเล็กในแม่น้ ามูลของ
โรงเรียนบ้านชาด ต าบลทรายมูล อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี  
  ๓) ประชุมร่วมกับคณะครูโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีและผู้น าชุมชน เพื่อจัดท า 
เขตอนุรักษ์ปลาเสือตอลายเล็กในแม่น้ ามูล บ้านโพธิ์ศรี ต าบลโพธิ์ศรี อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด
อุบลราชธานี  
  ๔) มอบอุปกรณ์บางส่วนส าหรับจัดต้ังศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์ปลาเสือตอลายเล็ก
ในแม่น้ ามูลให้กับโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี ต าบลโพธิ์ศรี อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 
 ๑.๑.๘ ศูนย์การเรียนรู้การเพาะพันธุ์และการอนุรักษ์พันธุ์ปลาซิว 
  ๑) จัดเตรียมจัดอบรมการขยายพันธุ์ปลาพื้นเมืองลุ่มน้ ามูล เพื่อการอนุรักษ์
และการใช้ประโยชน์  
  ๒) จัดเตรียมข้อมูลการท าคู่มือประกอบศูนย์การเรียนรู้การเพาะพันธุ์ 
และการอนุรักษ์พันธุ์ปลาซิว  
  ๓) อบรมและการเผยแพร่การขยายพันธุ์ปลาพื้นเมืองลุ่มน้ ามูลเพื่อการอนุรักษ์ 
 ๑.๑.๙ ค่ายอนุรักษ์กล้วยไม้พื นเมือง (แดงอุบลและว่านเพชรหึง)  ท่ีผ่านมา 
ได้ด าเนินการเปลี่ยนถ่ายอาหารให้ต้นอ่อนกล้วยไม้ในสภาพปลอดเช้ือ เตรียมข้อมูลส าหรับจัดท า



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
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๖ 

 

ป้ายข้อมูลให้ความรู้ และส ารวจและเตรียมพื้นท่ีปลูกกล้วยไม้พื้นเมือง โดยมีแผนการด าเนินงาน
ข้ันตอนต่อไป ได้แก่ ดูแลอนุบาลต้นอ่อนกล้วยไม้แดงอุบลในโรงเรือน เตรียมปุ๋ยส าหรับกล้วยไม้ 
ท่ีติดบนต้นไม้ เตรียมอุปกรณ์ส าหรับปลูกกล้วยไม้ ก าหนดการค่ายอนุรักษ์กล้วยไม้พื้นเมือง  
เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ และจัดหาสถานท่ีปลูกกล้วยไม้ ได้แก่ อุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสาน 
และลุ่มน้ าโขง แหล่งเก็บน้ าหนองอีเจม ทางเข้าศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อาคารศูนย์ข้อมูลท้องถ่ิน ส านักวิทยบริการ และท่าอากาศยาน
นานาชาติอุบลราชธานี 
 ๑.๑.๑๐ โครงการส่งเสริมการเผยแพร่และแสดงผลงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
  ๑) เน่ืองจากสถานการณ์โควิด - 19 ได้ยกเลิกการจัดนิทรรศการโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในงานเกษตรอีสานใต้ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และเปลี่ยนมาจัดนิทรรศการปลาในลุ่มน้ าโขง 
ณ ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยอยู่ระหว่างการร่าง TOR  
มีก าหนดแล้วเสร็จเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ และเปิดนิทรรศการในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  
  ๒) การจัดนิทรรศการถาวร ณ ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จ านวน ๒ เร่ือง คือ  
   (๑) เรื่องปลา จัดแสดงโมเดลพันธุ์ปลาหายากเฉพาะถ่ิน ในลักษณะ
มุมมองใต้น้ า (ใต้แม่น้ าโขง) เสมือนด าลงไปในน้ า (Aquarium) อาทิ ปลาบึก ปลายี่สก น าเสนอ
ความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางระบบนิเวศในน้ าโขง มีระบบ QR CODE 
สแกนข้อมูลพื้นฐานของปลาท่ีจัดแสดง เช่น ช่ือ ช่ือวิทยาศาสตร์ สายพันธุ์ และแหล่งท่ีพบ  
ณ ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
   (๒) จัดนิทรรศการศูนย์ความรู้เรื่องใบลาน โดยใช้ภาพหรือใบลานจริง 
อธิบายความเป็นมา และความส าคัญของใบลาน ท่ีควรค่าแก่การอนุรักษ์ อยู่ระหว่างการร่าง TOR 
 ๑.๑.๑๑ การบริหารโครงการและสนับสนุนการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  ๑) การประชุมช้ีแจงแนวทางการด าเนินการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
และงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน ณ ท่ีว่าการอ าเภอโขงเจียม อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 
เมื่อวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีหน่วยงานท่ีเข้าร่วม ๑๖ แห่ง ผู้เข้าร่วมประชุม ๓๖ คน  
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  ๒) การประชุมช้ีแจงแนวทางการด าเนินการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
และงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน ท่ีว่าการอ าเภอบุณฑริก อ าเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 
เมื่อวันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีหน่วยงานท่ีเข้าร่วม ๒๔ แห่ง ผู้เข้าร่วมประชุม ๔๗ คน  
  ๓) การประชุมช้ีแจงแนวทางการด าเนินการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
และงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน ณ ท่ีว่าการอ าเภอน้ าขุ่น อ าเภอน้ า ขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี  
เมื่อวันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ มีหน่วยงานท่ีเข้าร่วม ๓๘ แห่ง ผู้เข้าร่วมประชุม ๔๔ คน  
  ๔) การประชุมช้ีแจงแนวทางการด าเนินการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
และงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน ณ โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 
เมื่อวันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ มีหน่วยงานท่ีเข้าร่วม ๒๘ แห่ง ผู้เข้าร่วมประชุม ๕๕ คน 
  ๕) การประชุมช้ีแจงแนวทางการด าเนินการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
และงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน ณ วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 
เมื่อวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ มีหน่วยงานท่ีเข้าร่วม ๑๘ แห่ง ผู้เข้าร่วมประชุม ๓๖ คน 
  ๖) การประชุมช้ีแจงแนวทางการด าเนินการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
และงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน ณ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร อ าเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัด
อุบลราชธานี เมื่อวันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ มีหน่วยงานท่ีเข้าร่วม ๑๙ แห่ง ผู้เข้าร่วมประชุม ๔๑ คน  
  ๗) การประชุมช้ีแจงแนวทางการด าเนินการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
และงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน ณ โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร อ าเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 
เมื่อวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ มีหน่วยงานท่ีเข้าร่วม ๒๑ แห่ง ผู้เข้าร่วมประชุม ๔๗ คน 
 ๑.๑.๑๒ โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอหนองปรือ จังหวัด
กาญจนบุรี ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมเป็นเงิน ๒,๕๑๐,๔๑๙.๒๕ บาท แบ่งเป็น ๑) ส่งเงิน
จัดสรรงบประมาณไปต้ังจ่ายท่ีท าการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของ  
กองอ านวยการโครงการห้วยองคตอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ อ าเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 
รวมเป็นเงิน ๕๑๔,๐๐๐ บาท ๒) งบบริหารส่วนกลางฯ จ านวน ๑๙,๒๓๓.๒๕ บาท และ ๓) ส่งเงิน
จัดสรรงบประมาณไปต้ังจ่ายท่ีท าการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี งบกลางเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย  
ในการด าเนินโครงการห้วยองคตอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ อ าเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 
เป็นเงิน ๑,๙๗๗,๑๘๖ บาท 
 ๑.๑.๑๓ โครงการ ๑ จังหวัด ๑ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
ต้นแบบ โดยมีการเบิกจ่ายงบประมาณรวมเป็นเงิน ๘,๔๔๔,๐๕๘.๗๙ บาท แบ่งเป็น ๑) ส่งเงิน
จัดสรรงบประมาณให้ ๗๖ จังหวัด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฯ จ านวนเงิน 
๒,๒๘๐,๐๐๐ บาท ๒) ส่งเงินจัดสรรงบประมาณให้ ๗๖ จังหวัด จ านวนเงิน ๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๘ 

 

เพื่อเป็นเงินรางวัลส าหรับศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ ท่ีได้รับการพิจารณาคัดเลือกฯ ให้ได้รางวัลชนะเลิศ
ระดับจังหวัด ๓) งบบริหารส่วนกลางฯ จ านวนเงิน ๑๑๔,๐๕๘.๗๙ บาท และ ๔) ส่งเงินจัดสรร
งบประมาณให้ ๗๕ จังหวัด จ านวนเงิน ๒,๒๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นเงินรางวัลส าหรับศูนย์เรียนรู้
ต้นแบบ ท่ีได้รับการพิจารณาคัดเลือกฯ ให้ได้รางวัลรองชนะเลิศระดับจังหวัด 
 ๑.๑.๑๔ โครงการพัฒนาพื นที่แบบบูรณาการ ตามแนวทางแผนภูฟ้าพัฒนา 
ตามพระราชด าริ รวมเป็นเงิน ๔,๙๐๐,๐๐๐ บาท ส านักบริหารการปกครองท้องถ่ิน (ส่วนกิจการ 
จิตอาสา) ได้จัดสรรงบประมาณให้ท่ีท าการปกครองจังหวัดน่าน เพื่อให้อ าเภอบ่อเกลือและอ าเภอ
เฉลิมพระเกียรติด าเนินโครงการฯ จ านวนเงิน ๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๑.๑.๑๕ โครงการพัฒนาตามพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมเป็นเงิน ๑๐,๙๗๓,๐๘๑.๓๐ บาท แบ่งเป็น 
  ๑) ส่งเงินจัดสรรเพื่อด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มโครงการสร้างป่า 
สร้างรายได้ฯ ในพื้นท่ีเป้าหมาย ๔ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดน่าน แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ 
และจังหวัดตาก จ านวนเงิน ๓,๔๕๕,๒๓๓.๔๘ บาท 
  ๒) ส่งเงินจัดสรรเพื่อด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียงในชุมชน ตามแนวพระราชด าริ ในพื้นท่ีเป้าหมาย ๑๓ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัด
กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครราชสีมา มหาสารคาม หนองบัวล าภู อ านาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี 
กระบี่ เลย ชัยภูมิ พังงา และจังหวัดภูเก็ต จ านวนเงิน ๓,๑๑๗,๗๗๔ บาท 
  ๓) งบบริหารส่วนกลาง จ านวนเงิน ๑,๒๔๒,๓๙๓.๘๒ บาท 
  ๔) ส่งเงินจัดสรรเพื่อด าเนินโครงการขับเคลื่อนขยายผลศูนย์เรียนรู้โครงการ
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริระดับอ าเภอ (เพิ่มเติม) จ านวนเงิน ๓,๑๕๗,๖๘๐ บาท 
 ๑.๑.๑๖ การสนับสนุนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ  ส านักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ร่วมกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย 
ท่ีจะช่วยท าให้คนไทยรู้เท่าทันเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมท้ังการสนับสนุนส่งเสริม
ผู้ประกอบการสู่ตลาดออนไลน์ ได้แก่ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการท าอีคอมเมิร์ซ สร้างความ
ตระหนักรู้ในการใช้ไอซีทีอย่างชาญฉลาดและรู้เท่าทัน เพื่อช่วยให้คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อโอกาส
และชีวิตท่ีดีกว่า และลดความเหลื่อมล้ าในสังคมจากการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเท่าเทียมกัน 
ท้ังน้ี ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้มีการด าเนินการสร้างความร่วมมือ ว่าด้วยการส่งเสริม
ธุรกรรมออนไลน์เพื่อชุมชน ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัย(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) โดยการส่งเสริมผลักดันสินค้าชุมชน



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๙ 

 

ให้สามารถจ าหน่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ของ Shopee เพื่อต่อยอดการฟื้นฟูชุมชนและสร้าง
รายได้สู่ชุมชน 
 ๑.๑.๑๗ การส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 ๑) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านเกษตร ให้เกษตรกร ๒๙,๔๘๖ ราย  
 ๒) ส่งเสริมและพัฒนาการด าเนินงานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ๑๓๕ แห่ง 
โรงเรียน/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มชาวบ้าน ๗๙ แห่ง ส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์ ๔๗ ครั้ง ในพื้นท่ี  
๗๕ จังหวัด โดยมีเกษตรกรและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ๔,๖๑๘ คน  
 ๓) เกษตรกรท่ีได้รับการบริการด้านปศุสัตว์ ๙,๘๘๒ ราย โรงเรียนท่ีได้รับ
บริการภายใต้โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ๒๔๖ โรงเรียน สัตว์ได้รับบริการผ่าตัดท าหมัน
ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ๗๔,๓๙๑ ตัว  
 ๔) ผลิตสัตว์น้ าปล่อยในแหล่งน้ าธรรมชาติ ๔๖.๑๔๙๕ ล้านตัว ถ่ายทอด
ความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมงให้แก่เกษตรกร ๒,๐๒๘ ราย จัดท าประมงโรงเรียนเพิ่มแหล่ง
อาหารโปรตีนประเภทปลาให้แก่นักเรียนบริโภคเป็นอาหารกลางวัน ๕๑ แห่ง และจัดสร้าง 
จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ๑๒ แห่ง 
 ๕) ปรับปรุงบ ารุงดินด้วยปัจจัยการผลิต จ านวน ๔๘,๔๑๔ ไร่ เกษตรกร 
นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจท่ัวไป เข้าเย่ียมชมศูนย์ศึกษาฯ จ านวน ๑๑๓,๔๖๒ ราย 
 ๖) สนับสนุนเกษตรกรให้ประกอบอาชีพด้านหม่อนไหม จ านวน ๖๘ แห่ง 
ส่งเสริมอาชีพด้านการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้แก่เด็กและเยาวชนในโรงเรียน และทายาทเกษตรกร
ในชุมชน ๒๙ โรงเรียน 
 ๗) ให้บริการทางวิชาการด้านพืชให้แก่เกษตรกร ๖,๕๕๐ ราย จัดท าแปลง
เรียนรู้/แปลงต้นแบบแล้ว ๗,๗๗๒.๘๑ ไร่  
 ๘) เกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดินได้รับการพัฒนาส่งเสริมศิลปหัตถกรรม 
๒,๓๕๐ ราย 
 ๙) สอนแนะน าการจัดท าบัญชี ๗,๘๘๘ ราย อบรมการจัดท าบัญชี ๖๓,๓๔๙ ราย 
 ๑๐) ก่อสร้างแหล่งน้ าสนับสนุนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
 ๑.๑.๑๘ สืบสานรักษาและต่อยอดเศรษฐกิจพอเพียง คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 
  ๑) ออกให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีด้านการประมง ๖๕ ครั้ง ถ่ายทอด
ความรู้และบริการด้านการประมงแก่เกษตรกร ประชาชน ครู นักเรียนและเยาวชน ๓,๒๐๙ ราย 
ฝึกอบรมเยาวชนนักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ๔๘๖ ราย 
  ๒) เกษตรกรท่ีได้รับบริการจากคลินิกสัตว์แล้ว ๑๐,๘๐๓ ราย  



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
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๑๐ 

 

  ๓) บริการวิเคราะห์ดิน-น้ า-พืช ๓๔,๕๖๐ ตัวอย่าง ส่งเสริมและสนับสนุน 
การใช้สารอินทรีย์ ๒๑๘,๐๗๒ ราย  
 ๑.๑.๑๙ การพัฒนาพื นที่โครงการหลวง ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการผลิตพืช
แก่เกษตรกร ๒,๒๐๐ ราย สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็ง
ตามศักยภาพ ๕๗ แห่ง ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ ๒๑ แห่ง ถ่ายทอดความรู้ 
ด้านการประมงแก่ชุมชน ๑๒ แห่ง ๑๖๘ ราย ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า ๒๓ แห่ง ผลิตสัตว์น้ าและปล่อย
ฟื้นฟูแหล่งน้ า จ านวน ๖๑๐,๐๐๐ ตัว ส่งเสริมเกษตรกรให้มีการเลี้ยงสัตว์ ๘๕๑ ราย ถ่ายทอด
ความรู้การผลิตข้าวให้เกษตรกรและราษฎรชาวเขา ๑๒๕ ราย ถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแนวทาง
โครงการหลวง ๔๖,๕๖๐ ราย จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ า พร้อมปรับปรุงบ ารุงดิน ๕,๓๒๖ ไร ่
 ๑.๑.๒๐ สืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชา 
  ๑) ถ่ายทอดความรู้โครงการหลวง โครงการในพระราชด าริ และการให้บริการ
ทางสังคม ให้ผู้เรียนรู้และผู้เข้ารับบริการ ๔๘๒,๒๘๓ ราย รวบรวมพรรณไม้เพื่อจัดแสดงในพื้นท่ี
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ๑๗,๑๒๒ รายการ  
  ๒) จัดแสดงนิทรรศการ“ธ สถิตในดวงใจ...นิรันดร์” 
 ๑.๑.๒๑ มหาวิทยาลัยการกีฬา วิทยาเขตชลบุรี ส่งเจ้าหน้าท่ีอาสา ๙๐๔ จ านวน  
๒ ท่าน ได้แก่ นางสาววรพร ฉายกี่ และนายอุชิต  ก าเนิดทอง เข้าร่วมโครงการติดตามผู้ผ่าน 
การอบรมโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โคก หนอง นา แห่งน้ าใจ 
และความหวัง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เพื่อประชุมวางแผนวานการออกพื้นท่ีกับผู้ใหญ่บ้าน
ก านันประจ าหมู่บ้าน ก ากับติดตามและพูดคุยกับผู้ผ่านการอบรมโครงการฯ เมื่อวันท่ี ๒๒ มกราคม 
๒๕๖๔ 
 ๑.๑.๒๒ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ด าเนินการจัดกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักการด าเนินชีวิตแบบทางสายกลาง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล  
และการมีภูมิคุ้มกันท่ีดี ระหว่างวันท่ี ๕ – ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ โดยให้นักเรียนจ านวน ๓๔๖ คน 
ร่วมกันปลูกผักสวนครัว เลี้ยงปลา และท าปุ๋ยหมักชีวภาพ (EM) 
 ๑.๑.๒๓ การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
 ๑) จัดประชุมและมีการก าหนดแผนปฏิบัติการเชิงรุกการขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา เพื่อปลูกฝังความรักชาติ ศาสนาและสถาบัน
พระมหากษัตริย์  
 ๒) จัดประชุมคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงสู่การเป็นศูนย์ 
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SEP for SDGs)  



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๑๑ 

 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ด าเนินการตามเกณฑ์ท่ีก าหนด มีสถานศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินข้ันต้น 
จ านวน ๒๒๓ แห่ง 
 ๓) จัดสรรงบประมาณให้แก่ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาต้นแบบท่ีร่วม
โครงการการวิจัยและพัฒนาแนวการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีปลูกฝังความรักชาติเสริมสร้างทักษะ
การคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SEP for SDGs) 
ได้แก่ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๒๗ (ร้อยเอ็ด) รวมท้ังสิ้น ๑๘๐,๐๐๐ บาท 
 ๑.๑.๒๔ โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
และสร้างงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนของสถานศึกษาสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
  ๑) ส ารวจข้อมูลการขับเคลื่อน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สู่สถานศึกษาเพื่อพัฒนาเป็นสถานศึกษาพอเพียง/ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา และการสร้างงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนของสถานศึกษาสังกัด 
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
  ๒) แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา และสร้างงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ของสถานศึกษาสังกัด
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
  ๓) คณะกรรมการด าเนินโครงการซึ่งเป็นโรงเรียนแกนน า และศึกษานิเทศก์ 
(ผู้ประเมินสถานศึกษาพอเพียง) ลงพื้นท่ีเพื่อเป็นพี่เลี้ยงในการด าเนินงานของโรงเรียนท่ีได้รับ 
การพิจารณาจากความพร้อมรับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง ศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา  โดยจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อม
ของสถานศึกษา เพื่อเข้ารับการประเมินจากคณะกรรมการลงพื้นท่ี จ านวน ๔ ภาค ๆ ละ 
๘๐,๐๐๐ บาท (ภาคละ ๒ โรงเรียน รวม ๘ โรงเรียน) เป็นเงินท้ังสิ้น ๓๒๐,๐๐๐ บาท  
  ๔) การสร้างงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยใช้คณะกรรมการด าเนิน
โครงการ ซึ่งเป็นโรงเรียนแกนน าร่วมกับท่ีปรึกษาโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ลงพื้นท่ี เพื่อเป็นพี่ เลี้ยง 
ในการด าเนินงานของโรงเรียนท่ีได้รับการพิจารณาจากความพร้อมและเป็นสมาชิกงาน 
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนแล้ว โดยจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเตรียมความพร้อมเข้ารับ
การประเมินของสถานศึกษาและเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการของคณะกรรมการ
ลงพื้นท่ีเป็นพี่เลี้ยง จ านวน ๔ ภาค ๆ ละ ๘๐,๐๐๐ บาท (ภาคละ ๒ โรงเรียน รวม ๘ โรงเรียน)  
ท าให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีข้อมูลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๑๒ 

 

เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาเพื่อพัฒนาเป็นสถานศึกษาพอเพียง/ศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา และการสร้างงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนของ
สถานศึกษาสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษท่ีพร้อมรับการประเมินและอยู่ในระหว่าง
ด าเนินการคัดเลือกคณะกรรมการด าเนินโครงการ ซึ่งเป็นโรงเรียนแกนน า ศึกษานิเทศก์ 
และท่ีปรึกษาโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 ๑.๑.๒๕ โครงการเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากหมากจอง ระยะที่ ๑ 
  ๑) ลงพื้นท่ีส ารวจแหล่งจัดท าโครงการ ณ อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย  
วัดป่าห้วยหลวงเจริญ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี (บ้านแก้งเรือง) และบ้านแก้งเรือง ต าบลนาจะหลวย 
จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๖๔ พร้อมท้ังช้ีแจงโครงการและขอความร่วมมือ 
การเตรียมการอบรมเชิงปฏิบัติการกับกลุ่มเป้าหมาย  
  ๒) ลงพื้นท่ีประสานความพร้อม ณ อุทยานแห่งชาติ ภูจองนายอย บ้านแก้งเรือง 
และโรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี (บ้านแก้งเรือง) เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ รวบรวมรายช่ือ
นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย จ านวณ ๑๐๐ คน ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการในวันท่ี ๒๔ - ๒๘ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ พร้อมท้ัง ส ารวจต้นหมากจองและเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติต้นหมากจอง 
เพื่อต้ังป้ายสื่อความหมายและ QR Code 
 ๑.๑.๒๖ โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท าความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ด าเนินการระยะท่ี ๒ เป็นการพระราชทานความช่วยเหลือในเรือนจ ากลุ่มเป้าหมาย จ านวน ๑๙ แห่ง 
โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเรือนจ า คือ เป็นเรือนจ าอ าเภอท่ีต้ังอยู่ชายแดน ชายขอบ หรือ
มีผู้ต้องขังแออัด หนาแน่น ความจุเกินมาตรฐาน หรือเป็นเรือนจ าท่ีโรงพยาบาลแม่ข่ายไม่สัมพันธ์
กับขนาดเรือนจ าและจ านวนผู้ต้องขัง ประกอบด้วย เรือนจ าอ าเภอ ธัญบุรี กบินทร์บุรี กันทรลักษ์ 
นางรอง รัตนบุรี สีค้ิว พล เทิง ฝาง แม่สะเรียง แม่สอด สวรรคโลก หล่มสัก ทองผาภูมิ ทุ่งสง  
ปากพนัง หลังสวน นาทวี และเบตง กรมราชทัณฑ์ได้รับเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์
พระราชทานส าหรับสถานพยาบาลเรือนจ าและโรงพยาบาล ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ ๒ 
จ านวน ๓๒ รายการ ๕๒๙ หน่วย โดยขอพระราชทานวงเงิน ๑๒๘,๙๐๐,๖๐๐ บาท และได้จัดซื้อ
เครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานจ านวน ๑๑๘,๕๔๗,๒๐๐ บาท ท้ังน้ี การด าเนินการ
ระยะที่ ๒ มีการด าเนินงานครอบคลุม ในด้านสุขาภิบาล อนามัยสิ่งแวดล้อมและโภชนาการ ดังน้ี 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๑๓ 

 

  ๑) ด้านสุขาภิบาลเรือนจ าและอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมกับกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยได้
ด าเนินการ ดังน้ี 
   - ปรับปรุงแบบประเมินสิ่งจ าเป็นข้ันพื้นฐานส าหรับผู้ต้องขัง ร่วมกับ 
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้แบบประเมินมีความครอบคลุม เหมาะกับสถานการณ์
ปัจจุบันและเป็นไปตามมาตรฐาน ยกระดับการปฏิบัติต่อผู้ ต้องขังกับงานอนามัยเรือนจ า  
และพัฒนาเรือนจ า/ทัณฑสถาน มีสิ่งจ าเป็นข้ันพื้นฐานส าหรับผู้ต้องขังให้ได้มาตรฐาน ท้ังด้านเรือน
นอน สูทกรรม โรงเลี้ยงอาหาร สถานพยาบาล การก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูล อยู่ระหว่างเรือนจ า
และทัณฑสถานประเมินตนเองรอบ ๑๒ เดือน  
   - ประสานขอความอนุเคราะห์จากกรมอนามัยเพื่อตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้ าเสีย น้ าท้ิงทางห้องปฏิบัติการในเรือนจ าและทัณฑสถานท่ัวประเทศ อยู่ระหว่าง 
รอผลการตรวจวิเคราะห์ของกรมอนามัย 
   - ส ารวจข้อมูลพื้นฐานอาหารปลอดภัยในเรือนจ าร่วมกับกระทรวง
สาธารณสุข และให้การสนับสนุนชุดตรวจทางด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ าแก่เรือนจ าเป้าหมาย 
๑๙ แห่ง  
   - ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการเข้าตรวจคุณภาพ
น้ าในเรือนจ าและทัณฑสถาน ได้แก่ การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค กับกรมอนามัย 
กรมทรัพยากรน้ า และกรมทรัพยากรน้ าบาดาล ขณะน้ีอยู่ระหว่างลงพื้นท่ีในการเก็บตัวอย่างน้ า  
เพื่อตรวจวิเคราะห์รอบ ๑๒ เดือน  
  ๒) ด้านโภชนาการ ร่วมกับส านักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข หาแนวทางปฏิบัติและข้อก าหนดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังในด้านอาหาร
และโภชนาการร่วมกัน โดยพัฒนารายการอาหารเรือนจ าให้เป็นเมนูชูสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็ม 
เพื่อน าไปใช้จัดเลี้ยงผู้ต้องขัง รวมท้ังพัฒนาข้อมูลและบุคลากรในการยกระดับคุณภาพอาหารของ
ผู้ต้องขัง เช่น เลือกซื้อวัตถุดิบการปรุงประกอบอาหารให้อร่อยและสงวนคุณค่าทางโภชนาการ 
โดยขอสนับสนุนการเพิ่มงบประมาณค่าอาหารต่อวันส าหรับผู้ต้องขัง เพื่อให้มีความเหมาะสมตาม
ปริมาณพลังงานและสารอาหารท่ีควรได้รับ และสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและราคาสินค้า 
ในปัจจุบัน นอกจากน้ี ยังร่วมกับส านักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย กระทรวงสาธารณสขุ 
ในการจัดท าโครงการ “เรือนจ าอาหารปลอดภัยต้นแบบ” โดยมีเรือนจ าเป้าหมาย ๖ แห่ง 
  ๓) ด้านส่งเสริมสุขภาพ ด าเนินงานตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท าความดี 
เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยให้เรือนจ าและทัณฑสถาน จัดอบรมหลักสูตรฝึกอบรมอาสาสมัคร
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๑๔ 

 

สาธารณสุขเรือนจ า (อสรจ.) ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท าความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
(๕ หมวดรายวิชา ๒๐ ช่ัวโมง) และให้มีการจัดการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ า (อสรจ.) 
ทุก ๖ เดือน หรือ ๒ ครั้ง/ปี เพื่อทดแทน อสรจ. ท่ีปล่อยตัวไป รวมท้ังจัดโครงการประกวด 
มุมสุขภาพราชทัณฑ์ปันสุขดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้ผู้ต้องขังและเจ้าหน้าท่ี 
สามารถศึกษา ค้นคว้า และหาความรู้ เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยด้วยตนเองได้อย่าง ท่ัวถึง 
เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง น าไปสู่การปฏิบัติท่ีเหมาะสม ส่งผลให้เกิดสุขภาพกาย
สุขภาพใจท่ีดีตามมา ขณะน้ีอยู่ระหว่างรวบรวมผลการด าเนินงานจากเรือนจ า 
 ๑.๑.๒๗ โครงการคืนคนสุขภาพดี สู่สังคม (โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหม่ืนสุทธนารีนาถ)  กรมราชทัณฑ์ 
และหน่วยงานสาธารณสุข (กรมควบคุมโรค) ขอความร่วมมือในการด าเนินโครงการคืนคนสุขภาพ
ดีสู่สังคม โดยเรือนจ าและทัณฑสถาน จ านวน ๔๐ แห่ง ได้ประสานงานกับโรงพยาบาล แม่ข่าย 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และส านักงานป้องกันควบคุมโรค เพื่อวางแผนการด าเนินกิจกรรม 
โดยเรือนจ ามอบหมายให้มีเจ้าหน้าท่ีพยาบาลผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน ซึ่งผลการด าเนินงาน 
ดังน้ี 
  ๑) ผู้ต้องขังใกล้พ้นโทษ จ านวน ๑๐๓,๓๕๕ คน ได้รับการตรวจสุขภาพ 
ตรวจร่างกาย และรับการตรวจคัดกรองโรคเอชไอวี ซิฟิลิส และไวรัสตับอักเสบ  
  ๒) พบผู้ต้องขังติดเช้ือเอชไอวี จ านวน ๒๐๔ คน ติดเช้ือซิฟิลิส จ านวน 
๒๘๖ คน ไวรัสตับอักเสบ จ านวน ๒๑๕ คน โดยผู้ต้องขังติดเช้ือฯ ได้รับการส่งตรวจยืนยัน 
และส่งต่อเพื่อรับการรักษาทันที 
 ๑.๑.๒๘ กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราท าความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
และกิจกรรมตามประกาศพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ โดยเผยแพร่พระราชกรณียกิจ
ของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ผ่านสื่อต่าง ๆ ทุกรูปแบบ ให้เรือนจ า ๑๔๓ แห่ง ด าเนินการ 
ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๑๕๔,๕๖๕ คน 
 ๑.๑.๒๙ โครงการพระราชทานในพระบาท สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
“โคกหนองนาแห่งน  าใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์ ”  โดยจัดอบรมจ านวน ๘ รุ่น 
ให้กับผู้ต้องขัง ซึ่งมีผู้ต้องขังเข้าร่วมจ านวน ๑๒๖,๖๖๒ ราย ดังน้ี 
  ๑) ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๖๓ เน่ืองใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ มีผู้ต้องขังเข้ารับการอบรม จ านวน ๕๙,๔๕๗ ราย 
โดยรุ่นท่ี ๑/๑ มีจิตอาสาพระราชทาน และเจ้าหน้าท่ีจากศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ เป็นวิทยากร  
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๑๕ 

 

ในการอบรม และรุ่นท่ี ๑/๒ - ๑/๕ มีจิตอาสาพระราชทาน และครูพาท าซึ่งเป็นเจ้าหน้าท่ีของ 
กรมราชทัณฑ์ท่ีได้รับการอบรมเป็นวิทยากร  
  ๒) ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๖๓ เน่ืองใน
โอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ด าเนินการอบรมจ านวน 
๓ รุ่น (รุ่นท่ี ๒/๑ -๒/๓) มีผู้ต้องขังเข้ารับการอบรม จ านวน ๖๖,๙๔๐ ราย โดยท้ัง ๓ รุ่น  
มีจิตอาสาพระราชทาน และครูพาท าซึ่งเป็นเจ้าหน้าท่ีของกรมราชทัณฑ์ท่ีได้รับการอบรม  
เป็นวิทยากร 
  ๓) กรมราชทัณฑ์ได้จัดอบรบรุ่นพิเศษ จ านวน ๑ รุ่น ระหว่างวันท่ี ๒๙
มีนาคม - ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ มีผู้ต้องเข้ารับการอบรม จ านวน ๒๖๕ ราย 
  ท้ังน้ี กรมราชทัณฑ์ด าเนินการติดตามสมาชิกผู้ผ่านการอบรมโครงการ
พระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิริเกล้าเจ้าอยู่หัว “โคกหนองนาแห่งน้ าใจและความหวัง 
กรมราชทัณฑ์” ท่ีได้รับการปล่อยตัวไปแล้ว จากการด าเนินงานของศูนย์ประสานงานและส่งเสริม
การมีงานท า ร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ ในพื้นท่ี และบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ 
ต้ังแต่วันท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ - ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ ผู้ผ่านการอบรมท่ีได้รับพระราชทาน 
อภัยโทษ จ านวน ๗๔,๖๔๐ คน สามารถติดตามผู้ท่ีผ่านการอบรม จ านวน ๓๓,๕๙๐ คน 
 ๑.๑.๓๐ การสืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชา และโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของกระทรวงกลาโหม  
  ๑) การจัดก าลังพลและเครื่องมือสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริในความรับผิดชอบ  จ านวน ๑๓๖ โครงการ ประกอบด้วย 
(๑) สนับสนุนด้านความมั่นคงในพื้นท่ี ทภ.๓ และ ทภ.๔ จ านวน ๑๐ โครงการ (๒) สนับสนุน 
ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นท่ี ทภ.๑ - ทภ.๔ จ านวน ๙๔ โครงการ (๓) สนับสนุนด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน ๒๐ โครงการ และ (๔) สนับสนุนงานลักษณะพิเศษ 
และอื่น ๆ จ านวน ๑๒ โครงการ  
  ๒) การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื อง 
จังหวัดชลบุรี ให้แก่ ผู้บังคับหน่วยระดับกองพัน ในสังกัด ทภ.๑ และ นขต.ทบ. ท่ีมชุีดปฏิบัติการ
กิจการพลเรือน (ชป.กร.) ระดับกองพัน ซึ่งเป็นรุ่นท่ี ๔ และรุ่นท่ี ๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน าองค์
ความรู้ท่ีได้รับท้ังภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาและเกษตรทฤษฎีใหม่ ไปเป็น
แนวทางให้ ชป.กร. ระดับกองพัน ไปขยายผล ณ โครงการและศูนย์การเรียนรู้ ต่าง ๆ 
ในพื้นท่ีรับผิดชอบ รวมถึงก าลังพลและครอบครัวภายในหน่วย 
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๑๖ 

 

  ๓) การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ด้านความมั่นคง 
จ านวน ๒ ครั้ง ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นท่ี จ านวน ๑๙ ครั้ง กลุ่มงานด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 
จ านวน ๑๒๔ ครั้ง และกลุ่มงานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จ านวน ๒ ครั้ง 
 ๑.๑.๓๑ โครงการรักษ์ป่าน่านตามโครงการพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จัดการเรียนรู้ตามแนวทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
โดยจัดสรรงบประมาณเพื่อให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ท้ัง ๓ เขตท่ีเข้าร่วมโครงการเขตละ 
๑๓๐,๐๐๐ บาท รวมท้ังสิ้น ๓๙๐,๐๐๐ บาท เพื่อด าเนินการ ๑) จัดสรรต่อยอดและขยายผล
พัฒนาโรงเรียนต้นแบบ จ านวน ๒๐ โรงเรียน ๒) จัดท าสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน 
๓) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนค้นหานวัตกรรมติดดาว และ ๔) ส่งเสริมจัดกิจกรรมประกวดสื่อ 
 

๑.๒  ต่อยอดการด าเนินการของหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาพระราชทาน
ตามแนวพระราชด าริ 
 ๑.๒.๑ โครงการ “จิตอาสารักษ์แม่น  า” ประกอบด้วย จิตอาสาคลองสวยน้ าใส 
(คลองเปรมประชากร คลองแสนแสบ คลองบางล าพู คลองสี่วาพาสวัสด์ิ คลองขุดเจ้าเมือง  
คลองคอต่อ คลองเจดีย์บูชา คลองตะโหนด คลองด าเนินสะดวก คลองแม่กลอง) และจิตอาสารักษ์
แม่น้ าลุ่มน้ าสายหลัก (แม่น้ ากวง แม่น้ าเจ้าพระยา แม่น้ าป่าสัก แม่น้ าบางปะกง ลุ่มน้ าปราณบุรี 
ลุ่มน้ าตาปี ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา แม่น้ าพอง แม่น้ าชี แม่น้ ามูล) โดยมีผลการด าเนินงาน ดังน้ี 
  ๑) เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ าในคลองและลุ่มน้ าสายหลัก  
๑,๑๐๕ ตัวอย่าง จากเป้าหมาย ๑,๒๐๒ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๙๒ 
  ๒) ตรวจก ากับดูแลโรงงานท่ีระบายน้ าลงสู่ล าน้ าสาธารณะ ๘๗๐ โรงงาน 
จากเป้าหมาย ๑,๒๐๐ โรงงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๓ 
  ๓) พิธีลงนามความร่วมมือด าเนินกิจกรรม (MOU) ๒๑๖ หน่วยงาน 
ด าเนินการแล้ว ๒๒๐ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๑.๘๕ 
  ๔) การให้ค าแนะน าโรงงานเพื่อมุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียวและการบริหาร
จัดการอย่างยั่งยืน ๒๐๔ โรงงาน จากเป้าหมาย ๑๘๐ โรงงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๑๓ 
  ๕) จัดสร้างนวัตกรรมและติดต้ัง ประกอบด้วย เครื่องดักขยะลอยน้ า ๔ เครื่อง 
ทุ่นกักขยะลอยน้ า ๔ เครื่อง ระบบบ าบัดน้ าเสีย ๑ แห่ง ติดต้ังถังดักไขมัน ๘๗๕ ใบ และติดต้ัง 
ถังหมักรักษ์โลก ๒๐๐ ถัง 
  ๖) ปรับปรุงภูมิทัศน์ ๑๑ แห่ง ณ ล าห้วยสามพันนาม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
คลองดี ๓ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คลองคอต่อ จังหวัดสมุทรปราการ บ้านวังปริง จังหวัดสงขลา  



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๑๗ 

 

ลุ่มน้ ากวง จจังหวัดล าพูน ลุ่มน้ าตาปี จังหวัดสุราษฎร์ธานี แม่น้ าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
แม่น้ ามูล จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดบุรีรัมย์ แม่น้ าชี จังหวัดร้อยเอ็ด แม่น้ าพอง จังหวัด
ขอนแก่น 
 ๑.๒.๒ โครงการ “จิตอาสาพัฒนาอื่น ๆ” ประกอบด้วย ๑๐ กิจกรรม 
 ๑) จิตอาสาคลองสวยน้ าใสชุมชนร่วมใจใช้ถังดักไขมัน โดยมอบถังดักไขมัน
ให้ศูนย์อ านวยการจิตอาสากระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อแจกจ่ายและติดต้ังให้กับประชาชน 
ท่ีอยู่บริเวณลุ่มน้ า ล าคลอง ใช้ดักเศษอาหารและไขมันก่อนไหลลงสู่แม่น้ าล าคลอง จ านวน ๑,๐๐๐ ใบ 
 ๒) พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีรวมใจกันปันสุขสู่สังคม โดยช่วยเหลือ
ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ขาดแคลน เป้าหมายจ านวน ๓ คน รวมท้ังบริจาคสิ่งของ ต้ังตู้ กน. ปันสุข 
และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้ประสบภัยพิบัติจ านวน ๕๐ คน 
 ๓) โครงการตามแนวพระราชด าริ/กิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาทักษะการผลิต 
หลักสูตรการสร้างกี่กระตุก โดยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการผลิตการสร้างกี่กระตุก ๑ ครั้ง 
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในพระราชด าริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา  
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ต าบลวังทอง อ าเภอบ้านดุง 
จังหวัดอุดรธานี ด าเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
 ๔) ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค ๘ เราท าความดีเพื่อพัฒนาชุมชน  
จัดกิจกรรมส่งมอบอาหารแห้งและเงินสด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อน าไปช่วยเหลือ  
ผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเช้ือโคโรนา 2019 
 ๕) กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์อาสาพาน้องอิ่ม เน่ืองจากสถานการณ์
โควิด - 19 ท าให้ไม่สามารถไปเลี้ยงอาหารเด็กก าพร้าได้ จึงได้รวบรวมเงินไปบริจาค ยอดรวมท้ังสิ้น 
๑๖,๖๐๐ บาท 
 ๖) โครงการพลังอาสาสร้างสุขให้เด็กในสถานสงเคราะห์ ปี ๓ บริจาคสิ่งของ
และเลี้ยงอาหารเด็กอ่อนแก่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๑ ครั้ง เมื่อวันท่ี ๑๙ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ 
 ๗) โครงการพลังอาสา ด้วยรัก อุ่นใจ ห่างไกลโควิด - 19 โดยมอบแอลกอฮอล์ 
ท าความสะอาดฆ่าเช้ือ จ านวน ๖๐ ลิตร ให้กับโรงพยาบาลสงฆ์ ๑ ครั้ง ณ วันท่ี ๑๘ มกราคม 
๒๕๖๔ 
 ๘) โครงการจิตอาสาร่วมพัฒนาสังคม การจัดกิจกรรมบริจาคสิ่งของให้สถาน
สงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี การจัดกิจกรรมจิตอาสาท าสมุดเพื่อน้อง การมอบหน้ากาก N95 
ให้ สธ. และการมอบเงินและหน้ากาก N95 ให้โรงพยาบาลศรีธัญญา 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๑๘ 

 

 ๙) นิคมอุตสาหกรรมสระแก้วรวมพลังจิตอาสาร่วมพัฒนาสถานท่ีทางศาสนา 
โดยปรับปรุงภูมิทัศน์สถานท่ีทางศาสนา ๓ ครั้ง 
 ๑๐) จิตอาสากรมโรงงานอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ด าเนินการตรวจวัด 
PM2.5 จ านวน ๕ ครั้ง และปรับปรุงระบบบ าบัดน้ าเสีย ณ วัดใหม่ทองเสน กรุงเทพมหานคร 
 ๑.๒.๓ โครงการจิตอาสาของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีได้สนับสนุนให้ส านักงานจังหวัดอุดรธานี 
และบึงกาฬ ใช้อาคารหอพักนักศึกษาในพื้นท่ี สามพร้าว ปรับเป็นโรงพยาบาลสนาม ในช่วงการระบาด
ของไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อรองรับผู้ป่วย จ านวน ๕๐๐ คน และอาคารหอพักนักศึกษาในพื้นท่ีจังหวัด 
บึงกาฬ เป็นโรงพยาบาลสนาม และ Local Quarantine รองรับผู้ป่วย จ านวน ๑๖๖ คน ต้ังแต่วันท่ี 
๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ พร้อมท้ังสนับสนุนบุคลากรมหาวิทยาลัยช่วยงานจิตอาสาประจ าโรงพยาบาล
สนาม ท้ัง ๒ แห่ง และการจัดท าอาหารกล่องปรุงสุกใหม่เพื่อมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์
และผู้ที่พักอยู่ในศนูย์พกัคอย (ศูนย์โฮมฮัก) พื้นท่ีศูนย์พักคอยของอ าเภอต่างๆ ในจังหวัดอุดรธานี 
 ๑.๒.๔ กิจกรรมรับสมัครจิตอาสาพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย 
 ๑) การรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน ข้อมูลการรับสมัครต้ังแต่วันท่ี ๒๑ 
มิถุนายน ๒๕๖๐ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มีจ านวนจิตอาสาพระราชทานท้ังสิ้น ๖,๘๖๑,๐๔๓ คน 
ชาย ๓,๐๖๘,๔๑๖ คน หญิง ๓,๗๙๒,๖๒๗ คน 
 ๒) ผลการด าเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานในส่วนภูมิภาค ต้ังแต่เดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๓ - กรกฎาคม ๒๕๖๔ กิจกรรมประกอบด้วย (๑) ประเภทจิตอาสาพัฒนา 
(๒) ประเภทจิตอาสาภัยพิบัติ และ (๓) ประเภทจิตอาสาเฉพาะกิจ รวมกิจกรรมท้ังหมด จ านวน 
๒๒,๔๙๓ ครั้ง จิตอาสาท้ังหมด จ านวน ๑,๕๗๑,๑๑๔ คน  
 ๓) ผลการด าเนินการสนับสนุนการจัดต้ังชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล และเทศบาลต าบลท่ัวประเทศ ด้วยการจัดท าระบบรายงาน 
ผลการปฏิบัติงานเพื่อเป็นฐานข้อมูลปัจจุบัน มีการด าเนินการรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน  
และประชาชนจิตอาสาท่ีอยู่ประจ าในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลต าบลแล้วท้ังสิ้น 
จ านวน ๕๐๕,๘๘๔ คน 
 ๑.๒.๕ โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบตัิการจิตอาสากับภัยพบิตัิประจ าองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน จ านวน ๗,๕๔๗ แห่ง (เทศบาลต าบล จ านวน ๒,๒๔๗ แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล 
๕,๓๐๐ แห่ง) ในพื้นท่ี ๗๖ จังหวัด โดยได้ส่งเจ้าหน้าท่ีร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม ซึ่งด าเนินการ 
ฝึกอบรมในพื้นท่ี ๗๖ จังหวัด ปัจจุบันด าเนินการฝึกอบรมครบทุกเทศบาลต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบลในพื้นท่ี ๓๖ จังหวัด เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ จังหวัดก าแพงเพชร กระบี่ กาฬสินธุ์ 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๑๙ 

 

ชัยภูมิ ชลบุรี ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่ ตราด ตาก นครปฐม นครพนม นครสวรรค์ ประจวบคีรีขันธ์ 
ปราจีนบุรี ปัตตานี พะเยา พังงา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบุรี แพร่ มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด 
ระนอง ลพบุรี สกลนคร สงขลา สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สระบุรี สิงห์บุรี 
สุพรรณบุรี และจังหวัดอุทัยธานี รวมมีจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว 
จ านวน ๕,๒๓๗ แห่ง ๒๖๘,๑๑๙ คน แยกเป็นเทศบาลต าบล จ านวน ๑,๕๓๒ แห่ง ๗๘,๙๗๓ คน 
และองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน ๓,๗๐๕ แห่ง ๑๘๙,๑๔๖ คน 
 ๑.๒.๖ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมด าเนินการด้านจิตอาสา ดังน้ี 
  ๑) ส านักงานสถิติแห่งชาติส่งข้าราชการผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร 
จิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรพื้นฐาน” จ านวน ๑ ท่าน และผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรครูผู้ช่วยสอน 
การช่วยชีวิตข้ันพื้นฐานส าหรับประชาชน จ านวน ๑ ท่าน เข้าร่วมเป็นวิทยากรการฝึกอบรม 
การปฏิบัติการช่วยชีวิตข้ันพื้นฐาน Basic Life Support (CPR AED Choking) ตามท่ี ศอญ.จอส.
พระราชทาน แจ้งความประสงค์ขอรับการสนับสนุนวิทยากรจากข้าราชบริพาร หน่วยราชการ 
ในพระองค์ ๙๐๔ 
  ๒) ส านักงานสถิติแห่งชาติส่งข้าราชการผู้ส าเร็จหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ 
“หลักสูตรประจ า” เข้าร่วมเป็นวิทยากรจิตอาสาบรรยายในหัวข้อวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย  
และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ให้กับข้าราชการพลเรือนสามัญท่ีอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติ
ราชการ และข้าราชการท่ีโอนมารับราชการสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ 
  ๓) ผู้แทนส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ได้เข้าร่วม
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาประเภทงานนโยบายผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรปฏิบัติงานของจิตอาสา 
๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจ า” รุ่นท่ี ๕/๖๓ “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” ณ โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน 
(วิภาวดี) เพื่อให้เป็นตัวอย่างท่ีดีแก่บุคลากรภายใน และสังคม มีจิตสาธารณะท าความดีด้วยหัวใจ
โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน สามารถเป็นผู้น าและเป็นก าลังหลักในการท ากิจกรรมจิตอาสา  
เพื่อสาธารณประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ไปถ่ายทอดแก่ประชาชน และชุมชนในท้องถ่ินของตนก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป ท้ังน้ี 
สพธอ. ได้น าเสนอผลการส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยท่ีได้ด าเนินการมาอย่าง
ต่อเน่ืองถึง ๘ ปี และตัวเลขต่าง ๆ ได้สะท้อนให้เห็นว่าคนไทยใช้เวลากับอินเทอร์เน็ตมากข้ึนทุกปี 
โดยตัวเลขท่ีสะท้อนออกมา ท าให้ สพธอ. ได้พยายามผลักดันการท างานท้ังในเชิงส่งเสริมและดูแล
ป้องกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซึ่งในเชิงการส่งเสริม คือ 
   (๑) การเผยแพร่องค์ความรู้ต่าง ๆ  ท้ังเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์ 
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๒๐ 

 

   (๒) การลงพื้นท่ีอบรมร่วมกับหน่วยงานความร่วมมือต่าง ๆ (ซึ่งในปี 
๒๕๖๓ ได้ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และ ปตท.) 
   (๓) การจัดหลักสูตรและโครงการพิเศษต่าง ๆ ร่วมกับสถาบันการศึกษา 
เช่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค) ฯลฯ 
   (๔) การจัดให้มีหลักสูตร e-Commerce ทางออนไลน์ เพื่อให้ประชาชน
ได้พัฒนาสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัล สร้างอาชีพ ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
ส่วนในเชิงของการดูแลป้องกันภัยออนไลน์ สพธอ. มีหน่วยรับเร่ืองและประสานงานเพื่อช่วยเหลือ
ผู้บริโภคออนไลน์ อย่าง ๑๒๑๒ OCC (https://www.etda.or.th/.../pr/1212OCC-Statistic-
2020.aspx) พร้อมท้ังการมีไทยเซิร์ต (ThaiCERT) ท่ีด าเนินการประสานงานเพื่อป้องกันภัยคุกคาม
แก่หน่วยงานและให้ความรู้ด้าน Cybersecurity ต่อประชาชน เป็นต้น สิ่งเหล่าน้ีล้วนแต่เป็น
ตัวอย่างของงานขับเคลื่อนเรื่องดิจิทัล ท่ี สพธอ. อาสาท าเพื่อสังคมอย่างต่อเน่ือง และมุ่งมั่นท่ีจะ
พัฒนางานเหล่าน้ีโดยผนวกความรู้เรื่องการเป็นจิตอาสาท่ีได้จากหลักสูตรและการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับหน่วยงานอื่น ๆ ต่อไปอย่างยั่งยืน 
 ๑.๒.๗ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี ส่งเจ้าหน้าท่ีอาสา ๙๐๔ 
จ านวน ๒ ท่าน เข้าร่วมโครงการการฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพข้ันพื้นฐานส าหรับก าลังพล  
กรมอู่ทหารเรือ กองทัพเรือ อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันท่ี ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
 ๑.๒.๘ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ด าเนินการจัดกิจกรรมเวียนเทียน 
วันมาฆบูชาและจิตอาสา เราท าดีด้วยหัวใจ เพื่อปลูกฝังการมีจิตอาสา ความมีน้ าใจ การเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน และการรู้รักสามัคคี โดยการน านักเรียนและบุคลากรจ านวน 
๑๖๑ คน เข้าร่วมเวียนเทียนเน่ืองในวันมาฆบูชา และท าความสะอาดวัดหลวง และบริเวณโดยรอบ
โรงเรียน เมื่อวันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
 ๑.๒.๙ โครงการจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในวันส าคัญของชาติ ส านักงาน 
การท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร  
เจ้าภาพหลักในการด าเนินโครงการจิตอาสาพระราชทาน เน่ืองในวันส าคัญของชาติ เมื่อวันพุธท่ี  
๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (วันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ วัดเฉลิมชัย 
ต าบลผึ่งแดด อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งกิจกรรม ประกอบด้วย การท างาน 
ความสะอาดบริเวณวัด และทาสี ก าแพงวัด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๒๐๐ คน 
 ๑.๒.๑๐ โครงการ “กยศ.อาสารวมใจรักษ์ต้นไม้” โดยน านักศึกษาจิตอาสา จ านวน 
๘๐๙ คนร่วมลงทะเบียนเพื่อรับหมายเลขต้นไม้ท่ีตนเองต้องดูแลผ่านระบบออนไลน์ และดูแล
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๒๑ 

 

ต้นไม้โดยการรดน้ า พรวนดิน ใส่ปุ๋ย หากต้นไม้ท่ีดูแลตายต้องปลูกทดแทน ทุกครั้งท่ีไปดูแลต้นไม้
จะต้องถ่ายรูปแล้วส่งบันทึกเข้าระบบ 
 ๑.๒.๑๑ โครงการจิตอาสา “เราท าความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กรมบังคับคดี 
ด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นท่ีท้ังภาครัฐและประชาชนจิตอาสา ขุดลอกคูคลอง ก าจัดวัชพืช
ตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บขยะตกค้าง ท าความสะอาดทางเดินริมคลอง วัด ถนนสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะอื่น ๆ รวมท้ังสนับสนุนอาหารและน้ าด่ืม โดยผลการเข้าร่วมต้ังแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - 
สิงหาคม ๒๕๖๔ มีจ านวนท้ังสิ้น ๑๘๑ ครั้ง 
 ๑.๒.๑๒ ส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนเอกชนในโครงการตามพระราชด าริสมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้มีคุณภาพ 
จัดประชุมวิชาการและเปิดคลินิกวิชาการ มีโรงเรียนเอกชนท่ีได้รับการส่งเสริมสนับสนุน  
การจัดและพัฒนาคุณภาพฯ จ านวน ๑๗ แห่ง 
 ๑.๒.๑๓ พัฒนาศักยภาพครูตามโครงการในพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  สนับสนุนและส่งเสริมทางวิชาการ 
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้แก่ครูผู้ สอนโรงเรียนในท้องถ่ินทุรกันดาร 
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ เกิดความตระหนักในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยี และสามารถน าความรู้ไปใช้จัดการเรียนการสอนของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ได้แก่ พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามโครงการในพระราชด าริ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) พัฒนาครูในโรงเรียนวังไกลกังวล และโรงเรียนในพื้นท่ีใกล้เคียง 
ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิทยาการค านวณ ระดับประถมศึกษา 
และมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมท้ังพัฒนาครูต ารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) เพื่อการจัดการเรียนรู้ 
ตามแนวโครงการพระราชด าริบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย และแนวทางสะเต็มศึกษา 
 ๑.๒.๑๔ กิจกรรมการฝึกอบรมช่วยฟื้นคืนชีพขั นพื นฐาน (CPR) และการใช้เครื่อง
กระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) โดยครู CPR และจิตอาสา ๙๐๔ เมื่อวันท่ี ๒๕ มีนาคม 
๒๕๖๔ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จ านวน ๒๐๐ คน ประกอบด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีสังกัด 
ส านักนายกรัฐมนตรี (ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐ มนตรี ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ส านักเลขานายกรัฐมนตรี สภาความมั่นคงแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กรมประชาสัมพันธ์ กองอ านวยการรักษา ความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ส านักข่าวกรองแห่งชาติ ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริม การลงทุน และส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ) โดยมีรายละเอียดกิจกรรม 
ดังน้ี  
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  ๑) การบรรยายในหัวข้อ “ข้ันตอนการฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ 
ข้ันพื้นฐาน (CPR)” และ “การใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED)” โดยวิทยากร 
กรมการแพทย์ทหารเรือ  
  ๒) แบ่งกลุ่มย่อย จ านวน ๕ กลุ่ม เพื่อฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพ 
ข้ันพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) โดยวิทยากรกรมการแพทย์
ทหารเรือ และจิตอาสา ๙๐๔ เป็นวิทยากรประจ ากลุ่ม กลุ่มละ ๒ คน 
 ๑.๒.๑๕ กิจกรรมจัดท าสมุดท ามือ “พาณิชย์...จิตอาสา ท าด้วยมือ ให้ด้วยใจ” 
จัดกิจกรรมสมุดท ามือ “พาณิชย์...จิตอาสา ท าด้วยมือ ให้ด้วยใจ”จากกระดาษ A4 ท่ีใช้แล้ว 
หน้าเดียวพร้อมส่งมอบให้กับมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อน าไป
มอบให้กับน้อง ๆ ผู้ด้อยโอกาสท่ีขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน 
 ๑.๒.๑๖ โครงการ “จิตอาสาสามัคคีปลูกผักสร้างแหล่งอาหารชุมชน” ข้าราชการ
และบุคลากรกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และประชาชนบ้านบางประดู่ ร่วมกันปลูกพืชผัก
สวนครัว ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านบางประดู่และบริเวณริมถนนหมู่ท่ี ๖ ต าบลบางรักน้อย 
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เพื่อสร้างความมั่นคง ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และลดการพึ่งพา 
จากภายนอก ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงในการแก้ไขปัญหาความยากจนในชุมชนและผลกระทบท่ีประชาชน
บ้านบางประดู่ได้รับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ - 19) 
 ๑.๒.๑๗ การบรรยายหัวข้อ “หลักสูตร จิตอาสา ๙๐๔” ภายใต้โครงการฝึกอบรม
หลักสูตร“ปฐมนิเทศบุคลากรกรมบังคับคดี” รุ่นที่ ๑ - ๔ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ส าหรับข้าราชการและพนักงานราชการท่ีบรรจุใหม่ ท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ศาสตร์พระราชา จิตอาสา และระเบี ยบวินัย 
โดยมีผู้เข้าร่วมท้ังสิ้น จ านวน ๓๔๑ คน 
 ๑.๒.๑๘ การบรรยายพิ เศษหัวข้อ “สถาบันหลักของชาติ  และจิตอาสา
พระราชทาน” ให้แก่นายทหารนักเรียนหลักสูตรตุลาการพระธรรมนูญ รุ่นที่ ๑๕ เมื่อวันท่ี  
๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนกรมพระธรรมนูญ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
โดยเรียนเชิญ พลโท ชัยวิทย์ ชยาภินันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
และพันเอก สมบัติ ผ่องศรี รองผู้อ านวยการส านักงานกิจการพลเรือน ส านักนโยบายและแผน
กลาโหม เป็นวิทยากร 
 ๑.๒.๑๙ กิจกรรมจิตอาสา “เราท าความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เมื่อวันท่ี  
๕ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยมี พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธี  
ณ บริเวณด้านหน้าโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง จังหวัดนนทบุรี และมีก าลังพลจากส านักงาน
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๒๓ 

 

ปลัดกระทรวงกลาโหม ส่วนราชการอื่น ๆ ประชาชน และนักเรียนจิตอาสา จ านวน ๔๐๐ คน 
ร่วมกันท าความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทาสี ตัดแต่งกิ่งไม้ให้มีความสะอาดเรียบร้อย 
เพื่อสุขอนามัยท่ีดีของก าลังพลและประชาชนในพื้นท่ีโดยรอบ 
 ๑.๒.๒๐ จัดก าลังพลร่วมบริจาคโลหิตตามโครงการ “จิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิต
เพื่อชาติ” ระหว่างวันท่ี ๑๑ มกราคม - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ มียอดก าลังพลบริจาคโลหิต  
รวม ๓๐,๗๘๑ นาย ได้ปริมาณโลหิต รวมท้ังสิ้น ๑๑,๙๒๐,๒๙๐ มิลลิลิตร 
 ๑.๒.๒๑ เสริมสร้างอุดมการณ์ และปลูกฝังจิตส านึกต่อความส าคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์และประวัติศาสตรช์าติ ด้วยรูปแบบการบรรยายและการใช้สื่อผสม เพื่อเป็นสื่อ
ในการเสริมสร้างความรักและความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้กับกลุ่มเป้าหมาย  
ท่ีเป็นเยาวชนและประชาชน และสอดแทรกให้ความรู้การป้องกันการแพร่ระบาดการติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมท้ังสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจเร่ืองวัคซีนท่ีถูกต้องและรณรงค์เชิญชวนให้ร่วมลงทะเบียนการรับวัคซีนป้องกัน
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จ านวน ๕๓ ครั้ง 
 ๑.๒.๒๒ โครงการสนับสนุนการด าเนินงานจิตอาสาพระราชทาน กิจกรรม 
จิตอาสาพัฒนา “ส านักนายกรัฐมนตรีพัฒนาคุณภาพชีวิตและรักษาสิ่งแวดล้อม” เมื่อวันท่ี  
๗ เมษายน ๒๕๖๔ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ได้ด าเนินโครงการสนับสนุนการด าเนินงาน
จิตอาสาพระราชทาน กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ส านักนายกรัฐมนตรีพัฒนาคุณภาพชีวิตและรักษา
สิ่งแวดล้อม” เน่ืองในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันจักรี ณ วัดช่องลม ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี โดยมีรองปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักด์ิ เรียงเครือ) เป็นประธาน  
และมีผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี (นายมงคลชัย สมอุดร) ผู้ตรวจราชการส านัก
นายกรัฐมนตรี (นางสาวหิรัญญา บุญจ ารูญ) เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  
(นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ ) รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ)  
ให้เกียรติในการเข้าร่วมกิจกรรม ท้ังน้ี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าท่ี
ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี กรมประชาสัมพันธ์ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
จิตอาสา ๙๐๔ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสาในพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี จ านวน
ประมาณ ๓๐๐ คน ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการท าความสะอาดศาสนสถาน และปรับภูมิทัศน์
ภายในศาสนสถาน 
 ๑.๒.๒๓ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา  โดยข้าราชการศูนย์อุ ตุ นิยมวิทยาภาคใต้ 
ฝั่งตะวันตก เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติฯ” เน่ืองในวันคล้าย 
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วันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  
เมื่อวันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ณ บริเวณป่าชายเลน หน้าโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล หมู่ท่ี ๒ ต าบล
ป่าคลอก อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 
 ๑.๒.๒๔ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาประเภทงานนโยบายผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร
ปฏิบัติงานของจิตอาสา ๙๐๔ โดยผู้แทนส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้เข้าร่วม
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาประเภทงานนโยบายผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรปฏิบัติงานของจิตอาสา 
๙๐๔ หลักสูตรหลักประจ ารุ่นท่ี ๕/๒๕๖๓ “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” ณ โรงเรียนจิตอาสา
พระราชทาน (วิภาวดี) เพื่อให้เป็นตัวอย่างท่ีดีแก่บุคลากรภายใน และสังคม มีจิตสาธารณะ  
ท าความดีด้วยหัวใจโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน สามารถเป็นผู้น าและเป็นก าลังหลักในการท ากิจกรรม
จิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์ ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปถ่ายทอดแก่ประชาชน และชุมชนในท้องถ่ินของตนก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ต่อไป ท้ังน้ี ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้น าเสนอผลการส ารวจพฤติกรรม 
ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยท่ีได้ด าเนินการมาอย่างต่อเน่ืองถึง ๘ ปี และตัวเลขต่าง ๆ 
ได้สะท้อนให้เห็นว่าคนไทยใช้เวลากับอินเทอร์เน็ตมากข้ึนทุกปี โดยตัวเลขท่ีสะท้อนออกมา ท าให้ 
ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้พยายามผลักดันการท างานท้ังในเชิงส่งเสริม 
และดูแลป้องกันเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในเชิงการส่งเสริม คือ 
 ๑) การเผยแพร่องค์ความรู้ต่าง ๆ ท้ังเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์ 
 ๒) การลงพื้นท่ีอบรมร่วมกับหน่วยงานความร่วมมือต่าง ๆ (ซึ่งในปี ๒๕๖๓ 
ได้ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน))  
 ๓) การจัดหลักสูตรและโครงการพิเศษต่าง ๆ ร่วมกับสถาบันการศึกษา เช่น 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ฯลฯ 
 ๔) การจัดให้มีหลักสูตร e-Commerce ทางออนไลน์ เพื่อให้ประชาชน 
ได้พัฒนาสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัล สร้างอาชีพ ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
ส่วนในเชิงของการดูแลป้องกันภัยออนไลน์ ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
มีหน่วยรับเรื่องและประสานงานเพื่อ ช่วยเหลือผู้บริ โภคออนไลน์ อย่าง ๑๒๑๒ OCC 
(https://www.etda.or.th/.../pr/1212OCC-Statistic-2020.aspx) พร้อมท้ังการมีไทยเซิร์ต 
(ThaiCERT) ท่ีด าเนินการประสานงานเพื่อป้องกันภัยคุกคามแก่หน่วยงานและให้ความรู้ 
ด้าน Cybersecurity ต่อประชาชน เป็นต้น สิ่งเหล่าน้ีล้วนแต่เป็นตัวอย่างของงานขับเคลื่อน 
เรื่องดิจิทัลท่ีส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อาสาท าเพื่อสังคมอย่างต่อเ น่ือง  
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และมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนางานเหล่าน้ีโดยผนวกความรู้ เรื่องการเป็นจิตอาสาท่ีได้จากหลักสูตร  
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานอื่น ๆ ต่อไปอย่างยั่งยืน 
 ๑.๒.๒๕ โครงการกระทรวงศึกษาธิการจิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรม 
จิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ ท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคท่ัวประเทศ โดยในส่วนกลาง ณ พื้นท่ี
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ านวน ๒ แห่ง คือ คลองผดุงกรุงเกษม (ต้ังแต่สะพานมัฆวานรังสรรค์ - 
ท่าน้ าเทเวศร์) และวัดราชาธิวาส และพื้นท่ีเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จ านวน ๒ แห่ง คือ
วัดดงมูลเหล็ก และคลองทรงเทวดา ชุมชนวัดโพธิ์เรียง จ านวน ๒,๓๘๙ คน ประกอบด้วย 
ข้าราชการและบุคลากรของหน่วยงาน สถานศึกษาต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ข้าราชการและบุคลากร ในสังกัดหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม ได้แก่ 
ส านักงานเขตดุสิต และส านักงานเขตบางกอกน้อย รวมท้ังประชาชนชาวชุมชนวัดดงมูลเหล็ก  
และชุมชนวัดโพธิ์เรียง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในส่วนกลาง 
และส่วนภูมิภาค จ านวน ๑,๗๙๗,๔๑๗ คน 
 ๑.๒.๒๖ การจัดกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือประชาชนในท้องถ่ินเพื่อน าไป 
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน อาทิ การติดต้ังระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ การติดต้ังชุดไฟฟ้า 
ส่องสว่างให้กับประชาชนในท้องถ่ิน การร่วมกิจกรรม “เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ” การพัฒนาทาสี 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และการบริจาคอุปกรณ์สิ่งของ เครื่องใช้ท่ีจ าเป็น ได้แก่ ชุด PPE พร้อม
หน้ากากอนามัยให้แก่สาธารณสุขจังหวัด เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยและผู้ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ท้ังน้ี มีการจัด
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ถึงการใช้แนวทางทุนปรัชญาเพื่อความมั่นคง (ทปค.) ในการด าเนินงานของ
ชมรมกตัญญูคลับ 
 ๑.๒.๒๗ การจัดกิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องใน
วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร  
สิริวิบูลยราชกุมาร ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ ด้วยการมอบหน้ากากอนามัย เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย  
เจลแอลกอฮอลล์ และสิ่งของอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ให้กับคณะครู 
และนักเรียน เมื่อวันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 
 ๑.๒.๒๘ การแต่งตั งคณะที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนงานที่ปรึกษาคณะกรรมการจิตอาสา
พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขของประชาชน โดยจัดท าค าสั่งส านักงานปลัดส า นัก
นายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งต้ังคณะท่ีปรึกษาเพื่อสนับสนุนงาน ท่ีปรึกษาคณะกรรมการจิตอาสา



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๒๖ 

 

พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขของประชาชน (ผอ.ศอญ.พระราชทาน) ให้ครอบคลุมทุกด้าน 
เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวม ๓ ด้าน ดังน้ี  
  ๑) ท่ีปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ หลักนิยม และแนวทางการด าเนินงาน  
  ๒) ท่ีปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร  
  ๓) ท่ีปรึกษาด้านนวัตกรรม และสิ่งแวดล้อม 
 ๑.๒.๒๙ การจัดกิจกรรมจิตอาสาของกระทรวงวัฒนธรรม 
 ๑) กิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ 
กรกฎาคม ๒๕๖๔ ในวันท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ี
กระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม ท้ังน้ี 
กิจกรรมดังกล่าวทางกระทรวงวัฒนธรรม ได้รับทราบว่าธนาคารเลือดของโรงพยาบาลศิริราช 
เหลือจ านวนน้อยจนเกรงว่าจะไม่เพียงพอต่อการรักษาประชาชน จึงได้เชิญชวนเจ้าหน้าท่ี
กระทรวงวัฒนธรรมร่วมบริจาคโลหิต ซึ่งได้มีบุคลากรกว่า ๑๐๐ คนเข้าร่วมบริจาคโดยพร้อม
เพรียง 

    
 

 ๒) โครงการ OCAC เราท าความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมจิตอาสา 
“เติมสีสร้างสรรค์ส่งต่อเพื่อน้อง” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๙ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ กระทรวงวัฒนธรรม 
โดยส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับโรงเรียนประชาราษฎร์บ าเพ็ญ เครือข่ายจิตอาสา 
๙๐๔ คณะผู้บริหาร คณะครู ข้าราชการ นักเรียน และนักศึกษา จัดโครงการ OCAC เราท าความดี
ด้วยหัวใจ เพื่อส านึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการ
จิตอาสา “เราท าความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” โดยประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุข
ของชุมชนส่วนรวม ได้แก่ กิจกรรมจิตอาสา “เติมสีสร้างสรรค์ ส่งต่อเพื่อน้อง” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๙ พรรษา ๒๘ 
กรกฎาคม ๒๕๖๔ ในการใช้ศิลปะเป็นสะพานเช่ือมไปสู่การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๒๗ 

 

ประชาราษฎร์บ าเพ็ญ เขตห้วยขวาง เพื่อสร้างบรรยากาศของโรงเรียนให้เป็นสถานท่ีท่ีน่าเรียน  
มีแรงบันดาลใจกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ การสร้างสรรค์ด้านงานศิลปะอีกทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ 
เสริมสร้างพัฒนาการด้านการเรียนรู้ให้เด็กนักเรียนมีกิจกรรม หรือเกมให้เด็กนักเรียนฝึกเล่น  
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และมีความสุขในการมาเรียน 
  กิจกรรมดังกล่าว เป็นการน าบุคลากรของส านักงานศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัยท่ีมีความสามารถ ด้านการวาดภาพ มาวาดภาพอันสื่อถึงการเป็นผู้มีจิตอาสาท าประโยชน์
เพื่อสังคม นอกจากน้ีได้ขอความร่วมมือจากเครือข่ายศิลปินร่วมสมัย สถาบันการศึกษาท่ีเช่ียวชาญ
ด้านศิลปะมาช่วยกันสร้างสรรค์ผลงาน รวมท้ังจัดกิจกรรมให้ผู้สนใจ เด็ก และเยาวชน  
ท่ีมีความสามารถด้านการวาดรูป มาช่วยกันสร้างสรรค์ผลงานเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม ท้ังน้ี 
มีแนวทางขยายการด าเนินงานไปยังโรงเรียนต่าง ๆ หรือชุมชนท่ีมีความพร้อม เพื่ อสนับสนุน 
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยสะท้อนแนวคิดและมุมมองต่าง ๆ ให้เกิดข้ึนในวงกว้ าง 
สร้างโอกาสในการเรียนรู้สร้างสังคมให้น่าอยู่ด้วยงานศิลปะต่อไป 

    
 

 ๑.๒.๓๐ การจัดกิจกรรมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
  ๑) การติดต้ังพระฉายาลักษณ์และพระบรมราโชวาท รวมท้ังพระราชกรณียกิจ
ของพระมหากษัตริย์  
  ๒) เผยแพร่ทาง Internet เช่นเว็บไซต์เฟสบุ๊คของหน่วยงาน  
  ๓) จัดกิจกรรม/เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการแสดง 
ความเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในวันส าคัญต่าง ๆ เช่น วันคล้ายวัน พระราชสมภพ 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลท่ี ๙ วันปิยะมหาราช วันจักรี วันฉัตรมงคล ฯลฯ 
 ๑.๒.๓๑ กรมบังคับคดีได้ต่อยอดด าเนินการของหน่วยพระราชทานและประชาชน        
จัดกิจกรรมจิตอาสา ดังนี  
  ๑) โครงการจิตอาสา "เราท าความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" กรมบังคับคดี 
โดยด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นท่ีท้ังภาครัฐและประชาชนจิตอาสาขุดลอกคูคลอง ก าจัด
วัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้เก็บขยะตกค้าง ท าความสะอาดทางเดิน ริมคลอง วัด ถนนสาธารณะ  



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๒๘ 

 

และกิจกรรมสาธารณะอื่น ๆ รวมท้ังสนับสนุนอาหารและน้ าด่ืม ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ จ านวน  
๑ ครั้ง 
  ๒) กิจกรรมน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกศุล
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางทัศนีย์ เปาอินทร์ รองอธิบดี  
รักษาราชการแทนอธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา เน่ืองในวันคล้าย 
วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
โดยมีนายเสกสรร สุขแสง รองอธิบดีกรมบังคับคดี ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีกรมบังคับคดี เข้าร่วม  
ในพิธีดังกล่าว ณ บริเวณโถง ช้ัน ๒ อาคารกรมบังคับคดี และส านักงานบังคับคดีจังหวัดท่ัวประเทศ 
ร่วมกันจัดกิจกรรมเน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ณ สถานท่ีจัดงานในแต่ละจังหวัด 
  ๓) กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจ าปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๒๖ 
ตุลาคม ๒๕๖๔ นางทัศนีย์ เปาอินทร์ รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมบังคับคดี มอบหมาย
นายเสกสรร สุขแสง รองอธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานท ากิจกรรมวันรักต้นไม้ประจ าปีของชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  
โดยมีผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ีกรมบังคับคดี เข้าร่วมท ากิจกรรมบ ารุงรักษาต้นไม้ด้วยการตัดแต่ง  
กิ่งไม้ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย และรดน้ าต้นไม้ ณ บริเวณกรมบังคับคดี และส านักงานบังคับคดีจังหวัด  
ท่ัวประเทศ จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจ าปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อน้อมร าลึกถึง 
พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยร่วมกันบ ารุงรักษาต้นไม้  
ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย และรดน้ าต้นไม้ ณ สถานท่ีจัดงานในแต่ละจังหวัด 
 

๑.๓  สร้างความตระหนักรู้ เผยแพร่ และปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ  
ที่ถูกต้อง และเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน 
ตลอดจนพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ 
 ๑.๓.๑ โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลัก 
ของชาติ (ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์) โดยผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบายรัฐบาล
เรื่องการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ผ่านโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้าง
ความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ (ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์) รวมท้ังนโยบายข้อสั่งการ
ตามมติคณะรัฐมนตรี ประจ าเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ผ่านสื่อโทรทัศน์สื่อวิทยุ และสื่อออนไลน์  
ผลิตรวม ๗๙๕ เร่ือง เผยแพร่รวม ๒,๙๔๙ ครั้ง การเข้าถึงรวม ๓๖,๘๒๓คน จ านวนผู้กดถูกใจรวม 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
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๒๙ 

 

๑๐,๑๒๔ คน จ านวนความคิดเห็นรวม ๖๖๙ รายการ จ านวนการแชร์รวม ๘๖๔ ครั้ง  
โดยมีประเด็นส าคัญ ดังน้ี ในหลวง และพระราชินีทรงบ าเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน 
พุทธศักราช ๒๕๖๔ ย้อนร าลึกในหลวงรัชกาลท่ี ๙ - ๒๑ ตุลาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ 
“สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี หรือสมเด็จย่า” 
 ๑.๓.๒ โครงการ “สวนสุนันทาร่วมกันสร้างสรรค์พัฒนาชุมชน” โดยส่งเสริม 
ให้นักศึกษาท่ีพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร การท างานร่วมกัน และการรู้จักการสร้าง
นวัตกรรม เพื่อพัฒนาชุมชน ร่วมถึงสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ  สู่ชุมชน โดยในปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ ด าเนินกิจกรรมบ าบัดน้ าเสียจากการใช้เครื่องมือกังหันดันน้ าจากพลังงานโซล่าเซลล์ภายใต้
โครงการคลองสวยน้ าใสในชุมชนพื้นท่ีต้ังของมหาวิทยาลัย ๓ ชุมชน ได้แก่ ชุมชนต าบลคลองโยง 
จังหวัดนครปฐม ชุมชนต าบลคลองโคนและชุมชนต าบลบางจะเกร็ง จังหวัดสมุทรสงคราม 
กลุ่มนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมร่วมกับตัวแทนนักศึกษากลุ่มวิศวกรสังคมมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการจัดรวบรวม
เอกสารเพื่อจัดท ารายงานผลการด าเนินงานและเร่งรัดการเบิกจ่าย ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา 
ได้ร่วมกันวางแผนในการจัดกิจกรรมให้ความรู้กับนักศึกษาเกี่ยวกับวิศวกรสังคม เพื่อเป็น  
การวางแผนต่อยอดในการด าเนินงานในปีงบประมาณถัดไป 
 ๑.๓.๓ การด าเนินงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
  ๑) การด าเนินงานตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ให้ปิดกั้นเน้ือหาท่ีเข้าข่ายการกระทบต่อสถาบันตามกฎหมายและแจ้งความร้องทุกข์ 
กับผู้กระท าผิด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ด าเนินการปิดกั้นเว็บไซต์ท่ีไม่เหมาะสม
ท่ีแพร่หลายในโลกโซเชียลท่ีเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ี 
เฝ้าระวัง รับแจ้ง และจัดเก็บข้อมูลท่ีเผยแพร่บนโลกโซเชียลทุกวันตลอด ๒๔ ช่ัวโมง และเปิดเพจ
อาสาจับตาออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนแจ้งเบาะแสเว็บไซต์ท่ีผิดกฎหมาย โดยผลการด าเนินงาน
เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ มีการรับแจ้งการรายงานเว็บไซต์ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับสถาบันฯ จ านวน 
๑,๒๓๓ URLs  และมีค าสั่งศาล จ านวน ๓ ค าร้อง รวม ๒๐ URLs 
  ๒) เผยแพร่ข้อมูลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริและโครงการจิตอาสา
พระราชทาน จากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน ลงในเพจ facebook ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
จ านวน ๓ ครั้ง  
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๓๐ 

 

  ๓) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยส านักงานปลัดกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐและสังคม ด าเนินการโครงการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเฉลิมพระเกียรติ  
เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี เฉลิมพระเกียรติ และระลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่ หัว 
และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณบรมราชินี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ ต์ิ พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมท้ังพระบรมวงศานุวงศ์ ในโอกาสส าคัญต่าง ๆ เพื่อให้ข้าราชการ 
พนักงานและเจ้าหน้าท่ีของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้เทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี พระบาทสมเด็จพระบรมชน 
กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ รวมท้ังพระบรมวงศานุวงศ์ โดยพร้อมเพรียงกัน โดยด าเนินการ
แล้ว ๒ กิจกรรม คือ 
   - กิจกรรมท่ี ๑ น้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เน่ืองในวันคล้ายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันท่ี ๑๓ 
ตุลาคม ๒๕๖๔ 
   - กิจกรรมท่ี ๒ น้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เน่ืองในวันคล้ายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๕ วันท่ี ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
  ๔) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าว วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ วันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ซึ่งจัดท า ข้ึนโดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
และสื่อสารองค์กร โดยเผยแพร่ผ่าน Line Group : HR News 
  ๕) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวการจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ
น้อมร าลึก เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร วันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องโถงอาคาร ๑ ช้ัน ๑ ส านักงานแจ้งวัฒนะ 
และศูนย์ฉีดวัคซีน สถานีกลางบางซื่อ โดยเผยแพร่ผ่านช่องทาง  Line Group : HR News 
 ๑.๓.๔ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี  ด าเนินการจัดกิจกรรมลงนาม 
ถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 
เมื่อวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ท้ังน้ี 
มีผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานราชการ เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๑๓ คน 
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๓๑ 

 

 ๑.๓.๕ โครงการสร้างต้นแบบเยาวชนรักสามัคคีและส านึกความเป็นไทย 
“เด็กไทยต้นแบบ” เป็นโครงการท่ีมุ่งเปิดเวทีให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถ ศักยภาพ 
โดยสร้างการรับรู้ให้เกิดในวงกว้าง เพื่อปลูกฝังค่านิยม “รู้ รัก สามัคคี” และปลูกจิตส านึกรัก 
ความเป็นไทยให้กับเด็กและเยาวชน รวมถึงสนับสนุนให้น าความรู้ไปขยายผลต่อยอดและเป็น 
เครือข่ายด าเนินงานด้านการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติในระดับพื้นท่ี ขณะน้ีอยู่ ระหว่าง 
การเปิดรับสมัคร ซึ่งเปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการฯ ท่ัวประเทศท่ีมีอายุระหว่าง 
๑๕ - ๒๕ ปี  
 ๑.๓.๖ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ ๒๑ 
  ๑) รวบรวมข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
ศตวรรษท่ี ๒๑ ตามตัวช้ีวัดของส านักงาน ก.พ.ร.  
  ๒) จัดท าเครื่องมือการประเมินตามตัวช้ีวัดของส านักงาน ก.พ.ร. 
  ๓) แลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษาท่ี จัดกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
ศตวรรษท่ี ๒๑ ได้ประสบผลส าเร็จ  
  ๔) จัดท าวีดิทัศน์ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะศตวรรษท่ี ๒๑  
  ๕) ติดตามการด าเนินงานการพัฒนาผู้ เรียนให้มีทักษะศตวรรษท่ี ๒๑ 
ทางออนไลน์  
  ๖) จัดประชุมพัฒนาสื่อ ๖๕ พรรษา ฯ และเอกสารประกอบสื่อ ภาคเรียนท่ี ๑ 
และภาคเรียนท่ี ๒  
  ๗) จัดท าตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ  
เพื่อพัฒนาทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
ได้โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน และบริบทและชีวิตจริง (on life) ภาคเรียนท่ี ๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ส าหรับให้ทรงมีพระราชวินิจฉัย 
 ๑.๓.๗ การจัดอบรมเชิงปฏิบตัิการเพือ่เสริมทักษะเรื่อง “ศาสตร์พระราชา” ให้แก่
ผู้บังคับหน่วยระดับกองพัน ในสังกัดกองทัพภาคท่ี ๒ ถึง ๔ และหน่วยข้ึนตรงกองทัพบก 
ท่ีมีชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน (ชป.กร.) ระดับกองพัน รุ่นท่ี ๑, ๒ และรุ่นท่ี ๓ ในห้วงเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน า 
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องค์ความรู้ท่ีได้รับท้ังภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาและเกษตรทฤษฎีใหม่  
ไปเป็นแนวทางให้ชุดปฏิบั ติการกิจการพลเรือน ระดับกองพันไปขยายผล ณ โครงการ 
และศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ ในพื้นท่ีรับผิดชอบ รวมถึงก าลังพล และครอบครัวภายในหน่วย 
 ๑.๓.๘ การเสริมสร้างอุดมการณ์ และปลูกจิตส านึกต่อความส าคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และประวัติศาสตร์ชาติ ด้วยรูปแบบการบรรยายและการใช้สื่อผสม  เพื่อเป็น
การสื่อในการเสริมสร้างความรัก และความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ให้กับเยาวชน 
และประชาชน จ านวน ๕๓ ครั้ง 
 ๑.๓.๙ จัดกิจกรรมการบรรยายเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ขององค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึก เมื่อวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 
โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายฯ ได้แก่ ทหารผ่านศีก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารผ่านศึก
นอกประจ าการ จ านวนท้ังสิ้น ๔๔๐ นาย และเมื่อวันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ อ าเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นโดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายฯ ได้แก่ ทหารผ่านศีก ครอบครัวทหาร
ผ่านศึก และทหารผ่านศึกนอกประจ าการ จ านวนท้ังสิ้น ๔๐๐ นาย 
 ๑.๓.๑๐ การประชาสัมพันธ์ออนไลน์ทางเพจเฟซบุ๊กชื่อ “พิราบลายพราง” 
เกี่ยวกับการพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์ ประจ าเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ได้แก่ เพจเฟซบุ๊ก 
มีการโพสต์ จ านวน ๕๑ โพสต์ มียอดกดถูกใจเพจ จ านวน ๑๑,๔๘๔ คน มียอดกดติดตามเพจ 
จ านวน ๑๒,๒๐๔ คน มียอดเข้าถึงโพสต์ ๓,๔๘๕ คน (นับซ้ า) มียอดการมีส่วนร่วม จ านวน ๓๔๘ คน 
 ๑.๓.๑๑ พัฒนานวัตกรรมสื่อเสริมสร้าง การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย การอ่าน 
การเขียน เรียนประวัติศาสตร์ ผ่านการสื่อสารร่วมสมัย ได้ด าเนินการ ดังน้ี 
  ๑) จัดท าสื่อเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยการอ่านการเขียนเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ผ่านการสื่อสารร่วมสมัย จ านวน ๑๐ ตอน ได้แก่ (๑) พัฒนาการการรถไฟไทย  
(๒) พัฒนาการการสื่อสาร (๓) พัฒนาการถนน (๔) การบิน (๕) ชุดราชประแตน (๖) วิวัฒนาการ
การศึกษาไทย (๗) วิวัฒนาการของละครสู่ภาพยนตร์ (๘) วัฒนธรรมการรับประทานอาหาร  
(๙) วัฒนธรรมการรับประทานอาหารริมทาง (Street Food) และ (๑๐) การเข้ามาของน้ าแข็ง 
  ๒) จัดท าคู่มือการใช้สื่อคลิปวิดีโอ จ านวน ๑๐ ตอน และ QR Code  
  ๓) จัดท าหนังสือแจ้ง สพท. ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนในการใ ช้สื่อ 
และรายงานผลการใช้สื่อ  
  ๔) ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของ Tiktok Youtube Facebook รายการ
กระทรวงศึกษา ๓๖๐ องศา OBEC Chanel, DLTV และรายการพุธเช้าข่าวส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
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๓๓ 

 

 ๑.๓.๑๒ การประกวดสร้างสื่อเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (Augmented Reality : 
AR) การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ได้ด าเนินการ ดังน้ี  
  ๑) จัดท าสื่อโครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง Augmented 
Reality (AR) เพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์รักชาติศาสน์กษัตริย์ส าหรับใช้ประเมินพัฒนาการ  
การเรียนรู้ส าหรับนักเรียนจ านวน ๑๐ เรื่อง จากธนบัตรในรัชสมัยรัชกาลท่ี ๑๐ ประกอบด้วย
เรื่องราวเกี่ยวกับท่ีส าคัญของรัชกาลท่ี ๑ - รัชกาลท่ี ๑๐ ท่ีปรากฏบนธนบัตรและมีเกมประกอบ
เร่ืองราว ประกอบด้วย จัดท าคู่มือการใช้สื่อเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง Augmented Reality (AR)  
และระบบ QR – Code จัดท าคลิปการใช้แอปพลิเคชัน AR จัดท าคู่มือการสร้างสื่อเทคโนโลยี
ภาพเสมือนจริง Augmented Reality (AR) จัดอบรมครูสร้างสื่อ AR4 ในภูมิภาค ๖ จังหวัด 
ท่ีปรากฏเรื่องอยู่ในธนบัตร และ ๒ จังหวัดท่ีสนใจรวม ๓๓ โรงเรียน ๒ รุ่นจ านวน ๑๖๐ คน  
ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  
  ๒) จัดท าหนังสือแจ้ง สพท. ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนในการใ ช้สื่อ  
และรายงานผลการใช้สื่อท่ัวประเทศ  
  ๓) จัดประกวดการสร้างสื่อ AR และการใช้สื่อ AR ท้ังน้ี อนุมัติแล้วอยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
  ๔) ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของ Tiktok Youtube Facebook รายการ
กระทรวงศึกษา ๓๖๐ องศา OBEC Chanel, DLTV และรายการพุธเช้าข่าวส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ๑.๓.๑๓ เสริมสร้างวัฒนธรรมการเมืองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัรยิ์
ทรงเป็นประมุข จัดอบรม “การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย
ในโรงเรียนเอกชน” จ านวน ๔ รุ่น ๆ ละ ๒๐๐ คน ดังน้ี  
  ๑) รุ่นท่ี ๑ ระหว่างวันท่ี ๒๔ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ มีผู้เข้ารับการอบรม 
จ านวน ๒๐๐ คน  
  ๒) รุ่นท่ี ๒ ระหว่างวันท่ี ๓ - ๕ เมษายน ๒๕๖๔ มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 
๒๐๐ คน 
 ๑.๓.๑๔ การจัดท าวีดิทัศน์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์จัดท าวิดีทัศน์
เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ อย่างน้อย ๓ ช่องทาง ได้แก่ เฟซบุ๊ค แฟนเพจ
ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์ เว็บไซต์กรมราชทัณฑ์ และสื่อโทรทัศน์ ดังน้ี 

๑) ครบรอบ ๑ ปี โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท าความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ จ านวน ๒ ตอน  
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๒) โครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
โคกหนองนาแห่งน้ าใจและความหวังกรมราชทัณฑ์ 

๓) โครงการปลูกผักรอบรั้ว สวนครัวราชทัณฑ์ สานฝันปันสุข 
 ๑.๓.๑๕ โครงการจิตอาสาราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์จัดท าโครงการจิตอาสาราชทัณฑ์ 
โดยมีผู้ต้องขังสมัครเข้าร่วมโครงการ จ านวน ๒๔,๔๖๑ คน จากเรือนจ า ๑๐๑ แห่ง โดยม ี
ผู้ผ่านการอบรม จ านวน ๖,๐๒๑ คน 
 ๑.๓.๑๖ โครงการจัดมุมเรียนรู้ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง” เรือนจ า/ทัณฑสถานท่ี
ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จ  
พระราชด าเนินไปทรงเปิดห้องสมุดพร้อมปัญญา ด าเนินการจัดมุมเรียนรู้เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ต้องขัง
ในห้องสมุดพร้อมปัญญา จ านวน ๑๑ แห่ง ได้แก่ เรือนจ าพิเศษมีนบุรี ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษ
ขอนแก่น เรือนจ ากลางสมุทรปราการ เรือนจ าจังหวัดอุทัยธานี ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก เรือนจ า
จังหวัดตรัง เรือนจ ากลางระยอง เรือนจ ากลางนครพนม เรือนจ ากลางสงขลา ทัณฑสถานบ าบัด
พิเศษสงขลา และทัณฑสถานหญิงสงขลา 
 ๑.๓.๑๗ การดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทาน ในโครงการ
ทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นการจัดกิจกรรม  
เพื่อการดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนฯ  ในรูปแบบท่ีหลากหลายและต่อเน่ือง เพื่อบ่มเพาะ
คุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ความส านึกรับผิดชอบต่อสังคม และการยกระดับทักษะความรู้ 
ทักษะชีวิตให้แก่นักเรียนทุนฯ รุ่นท่ี ๖-รุ่นท่ี ๑๓ ท่ีคงอยู่ในระบบ ๑,๒๓๖ คน โดยระหว่างวันท่ี ๑๘ 
ตุลาคม - ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ได้จัดกิจกรรมค่ายเสริมทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิตในช่วง
ปิดภาคเรียนในพื้นท่ีจังหวัดหนองบัวล าภูและอุดรธานี  มีนักเรียนทุนฯ เข้าร่วมกิจกรรม ๖ คน 
 ๑.๓.๑๘ การด าเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรม 
 ๑) การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัด
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเน้นในรูปแบบออนไลน์ โดยให้  
ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันโรคโควิด - 19 อย่างเคร่งครัดโดยมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ดังน้ี 
  (๑) จัดตกแต่งสถานท่ีประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. 
จัดต้ังโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะ   
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  (๒) จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ณ พระวิหารหลวง 
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม วันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถ่ายทอดสอดผ่านเฟซบุ๊ก 
กรมการศาสนา เริ่มเวลา ๑๔.๐๐ น.  
  (๓) พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร รวมถึงการลงนาม
ถวายพระพรออนไลน์ท่ีเว็บไซต์ www.royaloffice.th ระหว่างวันท่ี ๒๓ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
  (๔) จัดฉายภาพยนตร์ข่าว “พระราชกรณียกิจเดือนน้ีในอดีตทางยูทูป
และเฟซบุ๊กเพจหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ต้ังแต่บัดน้ี ถึงวันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔  
  (๕) กิจกรรมการแสดงพื้นบ้านโดยศิลปินพื้นบ้านและการแสดงทาง
วัฒนธรรม โดยเยาวชนคนสร้างสรรค์เฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ รับชมได้ทางสื่อออนไลน์ สถานีวัฒนธรรม
ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดยรับชมได้ถึงวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
  (๖) นิทรรศการ (ออนไลน์) “ช่างศิลป์ไทยเทิดไท้องค์ราชัน” ครั้งท่ี ๒ 
ระหว่างวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม จนถึงวันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ผ่านเฟซบุ๊ก เพจส านักช่างสิบหมู่ 
กรมศิลปากร  
  (๗) นิทรรศการ (ออนไลน์) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เข้าชมได้ท่ีเว็บไซต์กรมศิลปากร และสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
  (๘) กิจกรรมประกวดภาพ “หน่ึงภาพในดวงใจ เทิดไท้องค์ราชัน” 
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนสามารถส่งภาพเข้าประกวดได้ตลอดเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ 
ในหัวข้อ (๑) พระบรมฉายาลักษณ์แห่งความประทับใจ หรือภาพท่ีถ่ายกับพระบรมฉายาลักษณ์
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ (๒) ภาพกิจกรรมจิตอาสาท าความดีด้วยหัวใจท่ีได้เข้าร่วม
กิจกรรมระหว่างเดือนมกราคม - กรกฎาคม ๒๕๖๔ ดูข้อมูลรายละเอียดกิจกรรมประกวด 
ได้ท่ีเฟซบุ๊ก เพจหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ภูมิพลอดุลยเดช 

    



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๓๖ 

 

 

    
 

  ๒) กิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ 
พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ กระทรวงวัฒนธรรม 
ได้จัดกิจกรรมทางศาสนาเ น่ืองในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ  
พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ จ านวน ๒ ครั้ง ดังน้ี 
(๑) พิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณร ณ วัดโมลีโลกยาราม 
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมีพระธรรมราชานุวัตร เจ้าอาวาส วัดโมลีโลกยาราม 
เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ และ (๒) พิธีเจริญนวัคคหายุสมธัมม์ ณ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม 
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมีพระธรรมไตรโลกาจารย์ เจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐสถิต 
มหาสีมาราม ประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ ท้ังน้ี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้เป็นประธาน 
ฝ่ายฆราวาส ท้ังสองกิจกรรม พร้อมด้วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และผู้บริหารกระทรวง
วัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีทางศาสนาดังกล่าว 

      
 

 
 
 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๓๗ 

 

 ๓) พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์
สามเณร เนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี วันที่ ๔ กรกฎาคม 
๒๕๖๔กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ 
สามเณร เน่ืองในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔  
ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ในวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
โดยมีสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ราชวรมหาวิหาร ประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวง
วัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ผู้บริหาร 
ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง ร่วมพิธีดังกล่าว 

    
 

 ๔) การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 
เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหม่ืนสุทธนารีนาถ 
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่  ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ กระทรวงวัฒนธรรม  
โดยกรมการศาสนาร่วมกับวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 
และถวายพระราชกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เน่ืองใน
โอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จัดพิธีเจริญนวัคคหายุสมธัมม์ ในวันท่ี ๑๓ 
กรกฎาคม ๑๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.ณ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร เพื่อบ ารุงขวัญและก าลังใจให้พุทธศาสนิกชนท่ีเป็นพสกนิกรภายใต้พระบรม 
โพธิสมภาร ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมน าหลักธรรมมาปรับ
ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันมีความสามัคคี ปรองดอง ด้วยการท ากิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
ร่วมกัน โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยท้ังชาติ 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๓๘ 

 

  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงต้ัง
พระทัยช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับความเจ็บป่วย รวมถึงประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนจาก  
ภัยธรรมชาติทรงรับมูลนิธิและกองทุนต่าง ๆ ไว้ในพระอุปถัมภ์เป็นจ านวนมาก อาทิ ทรงด ารง
ต าแหน่งนายกกิตติมศักด์ิตลอดชีพ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย มูลนิธิ
โรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย นอกจากน้ัน ยังได้ประทานทุนการศึกษาแก่นักเรียน  
ในพระอุปถัมภ์จ านวนหลายราย ซึ่งนักเรียนในพระอุปถัมภ์บางรายเป็นบุตรของผู้ติดเช้ือเอดส์ 
หรือบิดามารดาประสบอุทกภัย ซึ่งนักเรียนในพระอุปถัมภ์เหล่าน้ีจะได้รับประทานทุนการศึกษา
ต่อเน่ืองไปจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา  
  การเจริญนวัคคหายุสมธัมม์ คือ การเจริญพระพุทธมนต์ ท่ีมีจ านวน 
ข้อธรรมเท่ากับจ านวนของก าลังนพเคราะห์ ได้แก่ เทวดานพเคราะห์ ประจ าวันท้ัง ๙ คือ 
วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันราหู  (วันพุธกลางคืน) 
และวันท่ีสมมติอีก ๑ วัน ท่ีมีนามว่า พระเกตุ ซึ่งท าหน้าท่ีคุ้มครองบุคคลท่ีไม่ทราบวันเกิด 
ในคัมภีร์โหราศาสตร์กล่าวไว้ว่า ในวันท้ังเจ็ดน้ีมีเทวดาคุ้มครองเกี่ยวข้องด้วยก าเนิดมนุษย์อันอาจ
ส่งผลให้เกิดคุณ เกิดโทษ ท าให้เกิดทุกข์โศก โรคภัย หรือท าให้เกิดความสุข ความเจริญรุ่งเรือง 
และอายุยืนยาวหรือสั้นได้ ซึ่งตามโบราณประเพณี เมื่อบุคคลอันเป็นท่ีเคารพนับถือมีอายุครบปี
นักษัตร หรือรอบปีท่ีเป็นวาระส าคัญ ๆ ควรท่ีจะได้มีการบ าเพ็ญกุศลครั้งใหญ่ เพื่อให้เกิดความเป็น
สิริมงคล ปราศจากโรคาพยาธิ มีความเจริญรุ่งเรือง อันเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที 
ซึ่งเป็นเครื่องหมายคนดีตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา 

    
 

๕) การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พิธีถวายพระพรชัยมงคล และการลง
นามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ กระทรวงวัฒนธรรม 
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี
และน้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีได้ทรงปฏิบัติ พระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๓๙ 

 

สุขของพสกนิกรชาวไทย ซึ่งเน้นจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) โดยมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ดังน้ี 
 (๑) จัดตกแต่งสถานท่ีประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. 
จัดต้ังโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะ 
 (๒) จัดพิธีศาสนามหามงคล ๕ ศาสนา โดยมีการบันทึกเทปวีดิทัศน์ 
เพื่อเผยแพร่ ทางสื่อต่าง ๆ 
 (๓) จัดพิธีสวดวัคคหายุสมธัมม์ ณ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม 
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
 (๔) การบันทึกเทปวีดิทัศน์กิจกรรม “ร้อยใจภักด์ิ อัคราภิรักษศิลปิน”
เฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประกอบด้วยวีดิทัศน์ชุด “เทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” การกล่าวอาศิรวาท
ราชสดุดี  วีดิทัศน์ชุด “สายใยแผ่นดิน” การขับร้องบทเพลงแม่ เช่น แม่ ค่าน้ านม ใครหนอ อิ่มอุ่น 
คือหัตถาครองพิภพ โดยกลุ่มศิลปินนักร้อง และกลุ่มเยาวชน การแสดงลิเกพื้นบ้าน เพลงฉ่อยและ
คณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมและวัฒนธรรมจังหวัด ๗๖ จังหวัด ขับร้องเพลง “สดุดีพระแม่ไทย”
เผยแพร่ ในวันท่ี ๑๒ สิงหาคมน้ี เวลา ๒๑.๐๐ น. ทางสถานีโทรทัศน์ NBT และสื่อออนไลน์
ช่องทางต่าง ๆ 
 (๕) พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร รวมถึงการลงนาม
ถวายพระพรออนไลน์ท่ีเว็บไซต์ www.royaloffice.th ระหว่างวันท่ี ๗ - ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
 (๖) กิจกรรมการแสดงพื้นบ้านเฉลิมพระเกียรติฯ เช่น หนังตะลุง ละคร
ร า งิ้ว หุ่นกระบอกงิ้วไหหล า หมอล า โนรา ละครชาตรี การแสดงพื้นบ้าน ๔ ภาค การแสดง
โปงลางโดยรับชมได้ทางสื่อออนไลน์ สถานีวัฒนธรรมของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ต้ังแต่บัดน้ี  
ถึงวันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔  
 (๗) นิทรรศการออนไลน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
ตลอดเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ เข้าชมได้ท่ี facebook หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช https://www.facebook.com/narama9  
และท่ีเว็บไซต์ http://www.finearts.go.th/narama9 ของหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร 
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๔๐ 

 

 
 

๖) การจัดกิจกรรมเพื่อน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และอุทิศ
ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

 (๑) พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ  
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวง
วัฒนธรรม ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วม ณ บริเวณห้องโถง  
ช้ัน ๑ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม 

  

  
 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
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๔๑ 

 

(๒) กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา น าหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชนและศาสนิกชน ท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมจัดกิจกรรมถวายพระราชกุศล 
แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยในส่วนกลางจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ 
ณ พระอุโบสถวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ในส่วนภูมิภาคมีการจัด
กิจกรรมถวายพระราชกุศลฯ ๔ กิจกรรม ตามความเหมาะสมของแต่ละจังหวัด ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) เช่น พิธีท าบุญตักบาตร
พระสงฆ์และปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศลฯ กิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ กิจกรรม
นิทรรศการน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ และกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  
และพระบรมวงศานุวงศ์ในมิติทางศาสนา นอกจากน้ี ยังร่วมกับองค์กรเครือข่าย ๕ ศาสนา ได้แก่ 
พุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์ - ฮินดู และซิกข์ จัดกิจกรรมทางศาสนาเน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคต  
ณ ศาสนสถาน  ของแต่ละศาสนา อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีเพื่อให้ศาสนิกชน 
มีความรักและเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์  และน้อมร าลึก 
ในพระมหากรุณาธิคุณถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร และร่วมกันท าความดี รู้รักสามัคคี รู้จักการเสียสละเพื่อส่วนรวม ให้เกิด
ประโยชน์ท้ังแก่ตนเอง ผู้อื่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ อันเป็นการสืบสานพระราชปณิธาณ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อีกท้ัง  
น าหลักธรรมทางศาสนา ไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและรักษา
วัฒนธรรมอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบต่อไป 
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๔๒ 

 

๗) การจัดพิมพ์หนังสือ “พระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ 
๑๐ รัชกาล ฉบับการ์ตูน” 

 กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิมพ์หนังสือ “พระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรม
ราชจักรีวงศ์ ๑๐ รัชกาล ฉบับการ์ตูน” ส่งเสริมเด็ก เยาวชน ประชาชนเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 
ภูมิใจความเป็นไทย เผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกร
ชาวไทย พร้อมจัดท าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) โดยผู้ ท่ีสนใจสามารถดาวน์โหลดได้ท่ี 
https://www.m-culture.go.th/adminli/ebook/B0180 

 
 

๘) นิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสที่ ได้รับการทูลเกล้าถวายพระสมัญญา “สิริศิลปิน” 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเป็นเจ้าฟ้าพระองค์แรกในประวัติศาสตร์ของพระราชวงศ์ไทย 
ท่ีทรงส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรม 
และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยพระองค์เอง ซึ่งทรงมีพระวิริยะอุตสาหะเรียนรู้ ฝึกฝน 
และลงมือปฏิบัติด้วยพระองค์เองอย่างต่อเนื่อง ด้วยพระปรีชาสามารถ ทรงได้รับการทูลเกล้า
ถวายพระสมัญญา “สิริศิลปิน” จากรัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม และเนื่องในโอกาสนี้ 
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  เสด็จไปทรงติดตามความคืบหน้า
การเตรียมงานนิทรรศการเทิดพระเกียรติ เนื ่องในโอกาสได้รับทูลเกล้าถวายพระสมัญญา  
“สิริศิลปิน” และงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ (Thailand Biennale, 
Korat 2021) ณ หอศิลป์พิมานทิพย์ ต าบลโป่งตาลอง อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
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๔๓ 

 

ส าหรับนิทรรศการเทิดพระเกียรติครั้งน้ี น าเสนองานศิลปะแขนงต่าง ๆ  
ซึ่งเป็นภาพวาดฝีพระหัตถ์ในสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ผลงานชุดใหม่
ท่ีทรงวาดเฉพาะจัดแสดงในงานน้ี สะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพ ด้านงานศิลป์ขององค์ “สิริศิลปิน” 
รวมถึงผลงานประติมากรรม และศิลปกรรมของศิลปินท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีมีช่ือเสียงระดับ
โลกที่คณะผู้จัดงานฯได้น ามาจัดแสดงไว้ ณ พื้นท่ีอาคาร ๑ และอาคาร ๒ หอศิลป์พิมานทิพย์ ท้ังน้ี 
การจัดงานนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ และงานแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 
Thailand Biennale, Korat 2021 จะจัดขึ้นในพื้นที่ ๓ แห่ง ของจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา อ าเภอพิมาย และหอศิลป์พิมานทิพย์ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
ท้ังน้ี จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

  
 

 ๑.๓.๑๙ การด าเนินงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
  ๑) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีอธิบดี 
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รองอธิบดีฯ ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีส่วนกลาง เจ้าหน้าท่ีศูนย์
เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จ านวน ๘ แห่ง และสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ จ านวน 
๔ แห่งภายใต้การด าเนินงานของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ร่วมลงนามถวายพระพร
ออนไลน์ฯ บนหน้าเว็บไซต์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เ น่ืองใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี  
พันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
  ๒) ติดต้ังพระฉายาลักษณ์และพระบรมราโชวาท รวมท้ังพระราชกรณียกิจ
ของพระมหากษัตริย์ เผยแพร่ทาง Internet เช่น เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ของหน่วยงาน และจัดกิจกรรม/
เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการแสดงความเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ในวันส าคัญต่างๆ  เช่น วันคล้ายวันพระราชสมภพ วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันคล้ายวันสวรรคต 
รัชกาลท่ี ๙ วันปิยมหาราชวันจักรีวันฉัตรมงคล ฯลฯ 
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๔๔ 

 

 
ผลการด าเนินงานตามนโยบายหลัก ๑๒ ด้าน 

 

ด้านที่ ๒   การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย 

ของประเทศและความสงบสุขของประเทศ 
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๔๕ 

 

นโยบายหลักข้อ ๒  การสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยของประเทศ 

และความสงบสุขของประเทศ 
 

๒.๑  รักษาและป้องกันอธิปไตยและความม่ันคงภายในประเทศ 
  ๒.๑.๑ โครงการขับเคลื่อนกลไก เชิงนโยบายในการป้องกัน และแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ กระทรวงแรงงาน โดยศูนย์บัญชาการป้องกัน 
การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (ศปคร.) มีภารกิจ ในการจัดท านโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานภายใต้กรอบนโยบาย 5P (Policy, Prevention, Prosecution, 
Protection และ Partnership) และขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยจัดท าแผนบูรณาการ
ป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในกระทรวง
แรงงาน โดยให้ความส าคัญกับการสร้างช่องทางแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารร่วมกับภาคีเครือข่าย  
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม (NGO) ในพื้นท่ี พร้อมจัดชุดตรวจบูรณาการในสถานประกอบ
กิจการ นายจ้างกลุ่มเสี่ยงในพื้นท่ี ตรวจตามการข่าว และตรวจจับกุมแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
และการค้ามนุษย์ในจังหวัดร่วมกับหน่วยงานด้าน ความมั่นคงและฝ่ายปกครองในพื้นท่ีอย่างเข้มข้น 
  ๒.๑.๒ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และการใช้
แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) 
   ๑) กิจกรรมตรวจสถานประกอบกิจการที่เสี่ยงต่อการใช้แรงงานเด็ก
แรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี  และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน เพื่อ คุ้มครองแรงงาน 
ในสถานประกอบกิจการท่ีเสี่ยงต่อการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ แรงงานขัดหน้ี และการค้ามนุษย์
ด้านแรงงาน 
   ๒) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสถานประกอบกิจการตามแนวปฏิบัติ 
การใช้แรงงานที่ดี (GLP) เพื่อให้สถานประกอบกิจการใช้เป็นแนวทาง เพื่อสนับสนุนกระบวนการ
ปรับปรุงสภาพการจ้าง สภาพการท างาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงาน เพิ่มผลิตภาพ  
และความร่วมมือในสถานท่ีท างาน 
  ๒.๑.๓ โครงการคุ้มครองสิทธิแรงงานประมงทะเลกิจกรรมบูรณาการตรวจ
คุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเล ในพื นที่ ๒๒ จังหวัดชายทะเล เพื่อคุ้มครองแรงงาน 
ในเรือประมงทะเลไม่ให้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และได้รับสิทธิประโยชน์ 
ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 
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  ๒.๑.๔ โครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 
   ๑) การพิจารณาค าขอและจัดท าทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขอใบอนุญาต 
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ด าเนินโครงการจัดท าทะเบียนคนต่างด้าวท่ียื่นขอใบอนุญาต
ท างาน โดยก าหนดเป้าหมายไว้จ านวน ๘๓๖,๒๕๐ คน โดยมีคนต่างด้าวได้รับใบอนุญาตท างาน 
จ านวน ๓๐๑,๓๒๘ คน (ยอดเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ จ านวน ๒๘,๕๔๔ คน) และจัดท าทะเบียน 
การท างานของคนต่างด้าว จ านวน ๓๒๙,๖๓๓ ครั้ง (ยอดเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ จ านวน ๕๑,๖๓๓ ครั้ง) 
ท้ังน้ี เน่ืองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 รัฐบาลจึงก าหนดมาตรการ 
และแนวทางการด าเนินการเพื่อป้องกันและควบคุมโรคจากผู้ท่ีเดินทางมาจากนอกราชอาณาจักร 
ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
   ๒) การตรวจสอบการท างานของคนตา่งด้าวและสถานประกอบการ โดยมี
การตรวจสอบการท างานของคนต่างด้าว และสถานประกอบการท่ีมีการจ้าง หรือลักลอบจ้าง 
คนต่างด้าวท างาน จ านวน ๑๓,๒๙๔ คน/๑,๓๘๓ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๔.๖๑ 
   ๒.๑.๕ โครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 
  ๑) โครงการคุ้มครองป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปท างาน
ต่างประเทศ โดยมีคนหางานได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ป้องกันปัญหาการถูกหลอกลวง 
ไปท างานต่างประเทศ รวมท้ังป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ได้จ านวน 
๓๘,๖๒๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๐๕ 
  ๒) โครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานตา่งด้าว เป้าหมาย ๑๙,๓๕๐ 
คน โดยได้ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่แรงงานต่างด้าว และนายจ้าง ให้มีความรู้ความเข้าใจสิทธิ
ประโยชน์ หน้าท่ี กฎ ระเบียบท่ีพึงปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมาย จ านวน ๒๕,๓๘๕ คน  
(ยอดเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ จ านวน ๑,๔๖๑ คน) 
  ๓) โครงการเตรียมความพร้อมให้คนหางานเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อ
การค้ามนุษย์ด้านแรงงานในการไปท างานต่างประเทศ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้คนหางาน
ท่ีประสงค์จะไปท างานในต่างประเทศ ประชาชนท่ัวไป และทหารกองประจ าการ ตลอดจน
นักเรียน/นักศึกษา ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการและข้ันตอนการไปท างานต่างประเทศ
โดยถูกกฎหมาย เพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 
  ๒.๑.๖ โครงการศนูย์ประสานแรงงานประมง ๒๒ จังหวัด เพื่อการสร้างความตระหนัก
รู้และจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในภาคประมง กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ด าเนินโครงการ
ศูนย์ประสานแรงงานประมง ใน ๒๒ จังหวัด มีเป้าหมาย ๑๐๘,๐๐๐ คน และมีแรงงานต่างด้าวเข้าสู่
ระบบการท างานอย่างถูกต้อง มีสภาพการท างานท่ีเหมาะสม ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 
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และบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการในการขาดแคลนแรงงานในภาคประมง จ านวน 
๑๔๗,๑๕๙ คน (ยอดเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ จ านวน ๑๔,๐๗๔ คน) 
  ๒.๑.๗ การจัดพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการปรับปรุงพัฒนาเครื่องยิงลูกระเบิด 
ขนาด ๑๒๐ มิลลิเมตร แบบอัตตาจรล้อยาง (ระยะที่ ๒) และมอบใบประกาศนียบัตรให้กับ 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน ๓ หลักสูตร เมื่อวันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ กองการผลิต โรงงาน
สร้างปืนใหญ่และเครื่องยิงลูกระเบิด ศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศและพลังงานทหาร 
  ๒.๑.๘ การตรวจรับเครื่องยิงลูกระเบิดที่ ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และคณะกรรมการทางเทคนิคของศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธ  
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ด าเนินการตรวจรับเครื่องยิงลูกระเบิด 
ท่ีได้รับการปรับปรุงพัฒนาแล้ว พร้อมระบบอัตโนมัติท่ีเกี่ยวข้องและช้ินส่วนอะไหล่ จ านวน  
๑๒ กระบอก พร้อมด้วยระบบควบคุมและอ านวยการยิงอัตโนมัติระดับกองร้อยท่ีติดต้ัง 
บนยานพาหนะของกองทัพบก จ านวน ๑ ระบบ ระบบควบคุมบังคับบัญชาและค้นหาเป้าหมาย
ส าหรับหมู่ตรวจการณ์หน้า จ านวน ๑๒ ชุด (กล้องตรวจจับความร้อนวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์ 
จ านวน ๑๒ ตัว กล้องตรวจจับความร้อนวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์ส าหรับโครงการแรก จ านวน  
๕ ตัว พร้อมด้วยอะไหล่) เมื่อวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธ  
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 
  ๒.๑.๙ การประชุมคณะท างานเจ้าหน้าที่อาวุโสกลาโหมอาเซียน (ASEAN 
Defence Senior Official Meeting Working Group: ADSOM WG)  
   ๑) พลตรี พรพจน์ เมธาวุฒินันท์ ผู้อ านวยการส านักงานอาเซียน ส านัก
นโยบายและแผนกลาโหม เป็นผู้แทนการเข้าร่วมการประชุมคณะท างานเจ้าหน้าท่ีอาวุโสกลาโหม
อ า เ ซี ย น  ( ASEAN Defence Senior Official’  Meeting Working Group:  ADSOM WG)  
โดยกระทรวงกลาโหมเนการาบรูไนดารุสซาลาม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ด้วยระบบการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Teleconference: VTC) ระหว่างวันท่ี ๒๒ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔  
ณ ห้องหลักเมือง ๒ ช้ัน ๓ ในศาลาว่าการกลาโหม 
   ๒) พลเอก ณัฐ  อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม เข้าร่วมการประชุม
เจ้าหน้าท่ีอาวุโสกลาโหมอาเซียนกับเจ้าหน้าท่ีอาวุโสกลาโหมประเทศคู่เจรจา (ASEAN Defence 
Senior Officials’ Meeting Plus: ADSOM-Plus) โดยมีกระทรวงกลาโหมเนการาบรูไนดารุสซาลาม 
เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ด้วยระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Teleconference: 
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VTC) เมื่อวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ศูนย์บัญชาการกระทรวงกลาโหม ช้ัน ๓ ในศาลาว่าการกลาโหม 
สรุปผลการประชุมฯ ท่ีส าคัญ ได้แก่  
    (๑) การแลกเปลี่ยนมุมมองด้านความมั่นคง ซึ่งเป็นความท้าทายท่ีส าคัญ
ของภูมิภาค (การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การก่อการร้ายภัยคุกคาม 
ทางไซเบอร์ สถานการณ์ในทะเลจีนใต้ สถานการณ์ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม า 
และการแข่งขันของประเทศมหาอ านาจ) 
    (๒) เห็นพ้องความส าคัญของกลไกการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน
กับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา (ASEAN Defence Ministers’ Meeting Plus: ADMM-
Plus) ท่ีมีความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม ในการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยคุกคามของภูมิภาค 
ผ่านคณะท างานผู้เช่ียวชาญท้ัง ๗ ด้าน ซึ่งกระทรวงกลาโหม และกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ  
เป็นประธานร่วมในคณะท างานผู้ เ ช่ียวชาญด้านความมั่นคงทางทะเลในวงรอบปัจจุบัน  
และความร่วมมือของคณะท างานผู้เช่ียวชาญด้านการแพทย์ทหาร ตลอดจนศูนย์แพทย์ทหาร
อาเซียน ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการส่งเสริมความร่วมมือของฝ่ายทหาร เพื่อรับมือกับสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 
    (๓) รับทราบความคืบหน้าการจัดท าร่างปฏิญญาสมัยพิเศษของ 
ADMM-Plus เน่ืองในวาระฉลองครบรอบ ๑๕ ปี การก่อต้ังการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน 
(ASEAN Defence Ministers’ Meeting: ADMM) และก าหนดการจัดการประชุม ADMM ครั้งท่ี 
๑๕ และการประชุม ADMM-Plus ครั้งท่ี ๘ ด้วยระบบ VTC ระหว่างวันท่ี ๑๕ - ๑๖ มิถุนายน 
๒๕๖๔ 
  ๒.๑.๑๐ การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกลาโหมอาเซียน (ASEAN Defence Senior 
Official’ Meeting: ADSOM) โดยพลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม เข้าร่วม 
การประชุมเจ้าหน้าท่ีอาวุโสกลาโหมอาเซียน (ASEAN Defence Senior Official’ Meeting: 
ADSOM) โดยกระทรวงกลาโหมเนการาบรูไนดารุสซาลาม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ด้วยระบบ 
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Teleconference: VTC) เมื่อวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 
ณ ศูนย์บัญชาการกระทรวงกลาโหม ช้ัน ๓ ในศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม โดยมีผลการประชุมฯ 
ท่ีส าคัญ ได้แก่ 
   ๑) ให้ความเห็นชอบร่างเอกสารความร่วมมือริเริ่มใหม่ จ านวน ๘ ฉบับ  
และผลการประเมินผลให้จัดการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศ 
คู่เจรจา (ASEAN Defence minister’ Meeting Plus: ADMM-Plus) เป็นประจ าทุกปี 
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๔๙ 

 

   ๒) พิจารณาร่างเอกสารปฏิญญาสมัยพิเศษเน่ืองในโอกาสฉลองครบรอบ ๑๕ ปี
การก่อต้ังกลไกการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน (ASEAN Defence Ministers’ Meeting: 
ADMM) จ านวน ๒ ฉบับ 
   ๓) เห็นชอบให้มีการจัดการประ ชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซี ยน +๑  
อย่างไม่เป็นทางการกับเครือรัฐออสเตรเลีย และสาธารณรัฐเกาหลี 
   ๔) จัดท าหนังสือท่ีระลึกเพื่อรวบรวมความส าเร็จในโอกาสครบรอบ ๑๕ ปี 
ของการก่อต้ังกลไกการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน (ASEAN Defence Ministers’ Meeting: 
ADMM) 
   ๕) เตรียมการจัดการประชุม 15thADMM และการประชุม 8th ADMM Plus 
ด้วยระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Teleconference: VTC) ซึ่งก าหนด 
จัดข้ึนระหว่างวันท่ี ๑๕ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔  
  ๒.๑.๑๑ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (Memorandum Of Understanding: MOU)
โดยพลอากาศเอก ปราโมทย ์ศิริธรรมกุล ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึก
ข้อตกลง (Memorandum Of Understanding: MOU) การสั่งซื้อ/สั่งจ้างผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศ ระหว่างส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหมกับกองบัญชาการกองทัพไทย และเหล่าทัพ 
โดยมีปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้อ านวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 
รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก รองผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้ช่วย 
ผู้บัญชาการทหารอากาศ ร่วมลงนามใน MOU เมื่อวันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องศรีสมาน ๒ 
ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ศรีสมาน) 
  ๒.๑.๑๒ การจับกุมผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย กองก าลังป้องกันชายแดน 
จับกุมผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายผ่านชายแดนทางบกในห้วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ จ านวน 
๒๒๔ ครั้ง โดยเป็นชาวกัมพูชา จ านวน ๕๔๙ คน ชาวเมียนมา จ านวน ๒,๐๒๔ คน ชาวลาว จ านวน 
๒๕ คน ชาวเวียดนาม จ านวน ๓ คน ชาวจีน จ านวน ๑๒ คน ชาวอินเดีย จ านวน ๑ คน ชาวไทย 
จ านวน ๑๑๗ คน ผู้น าพา (ไทย) จ านวน ๗๖ คน ผู้น าพา (กัมพูชา) จ านวน ๑ คน และ ผู้น าพา  
(เมียนมา) จ านวน ๑๔ คน รวมจ านวนท้ังสิ้น ๒,๘๒๒ คน 
  ๒.๑.๑๓ โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ เพื่อสร้างกลไกการบูรณาการขับเคลื่อนการป้องกันปัญหาการบังคับ
ใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และเพื่อก ากับและติดตาม
ผลการด าเนินงานป้องกันปัญหาการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานให้บรรลุ 
ผลส าเร็จตามนโยบายรัฐบาล  
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   ๑) กระทรวงแรงงาน โดยศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 
(ศปคร.) มีภารกิจในการจัดท านโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการป้องกันการค้ามนุษย์
ด้านแรงงาน ภายใ ต้กรอบนโยบาย 5 P (Policy, Prevention, Prosecution, Protection  
และPartnership) และขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยจัดท าแผนบูรณาการป้องกันการการค้า
มนุษย์ด้านแรงงาน ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในกระทรวงแรงงาน โดยให้
ความส าคัญกับการสร้างช่องทางแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารร่วมกับภาคีเครือข่าย ภาคเอกชน  
และภาคประชาสังคม (NGO) ในพื้นท่ี พร้อมจัดชุดตรวจบูรณาการในสถานประกอบกิจการ 
นายจ้างกลุ่มเสี่ยงในพื้นท่ี ตรวจตามการข่าว และตรวจจับกุมแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 
และการค้ามนุษย์ในจังหวัดร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและฝ่ายปกครองในพื้นท่ีอย่างเข้มข้น 
   ๒) ร้อยละของความส าเร็จในการน ากลไกเชิงนโยบายการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ ๑๓๒.๘๕ โดยในระดับพื้นท่ี 
ส านักงานแรงงานจังหวัดด าเนินการตรวจบูรณาการสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงและแรงงานได้รับ 
การคุ้มครอง ไม่ตกเป็นผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จ านวน 
๑๘,๘๖๙ แห่ง/๒๖๑,๙๕๖ คน 
  ๒.๑.๑๔ มาตรการด้านการอ านวยการและสนับสนุนการปฏิบัติจังหวัดชายแดน  
และจังหวัดพื นที่ชั นใน  
   ๑) พื้นท่ีจังหวัดชายแดนให้เพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันและปราบปราม 
การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การลักลอบขนส่งยาเสพติด สินค้าผิดกฎหมาย และให้
ด าเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด - 19) ในพื้นท่ีชายแดนอย่างเคร่งครัด โดยบูรณาการการด าเนินงานของทุกหน่วยงาน 
โดยเฉพาะหน่วยงานด้านความมั่นคง ทหาร ต ารวจ และฝ่ายปกครอง ผ่านกลไกศูนย์สั่งการ
ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านจังหวัด ภายใต้การอ านวยการของผู้ว่าราชการจังหวัด 
   ๒) ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัด  
ในฐานะศูนย์สั่งการชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านของจังหวัดชายแดน/กอ.รมน.จังหวัด/
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด โดยให้ความส าคัญกับนโยบายส าคัญของรัฐบาลท่ีให้เข้มงวด 
กวดขันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การปราบปรามยาเสพติด ขบวนการค้ามนุษย์ 
และเน้นย้ าให้ความส าคัญ และปฏิบัติตามมติสั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านของจังหวัด 
และคณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
   ๓) ให้ผู้บังคับบัญชาต ารวจภูธรจังหวัด ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด ต ารวจ
ตระเวนชายแดนในพื้นท่ี สารวัตรต ารวจทางหลวง สารวัตรต ารวจน้ า และสถานีต ารวจในพื้นท่ี
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จังหวัดร่วมประชุมก าหนดมาตรการวางแผนการปฏิบัติในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ว่าราชการจังหวัด
พื้นท่ีชายแดนในพื้นท่ี โดยก าชับให้ก าหนดผู้เข้าร่วมประชุมเป็นระดับหัวหน้าหน่วย (ยกเว้น 
ติดภารกิจส าคัญ) เพื่อให้สามารถขับเคลื่อน รองรับการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และร่วมกัน
พิจารณาจัดต้ังจุดตรวจ จุดสกัดในเส้นทางหลัก เส้นทางรอง เส้นทางหลบเลี่ยง จุดรวมตัวขนส่ง 
เพื่อสกัดกั้นการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าพื้นท่ีช้ันใน 
   ๔) ให้ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองด าเนินการปรับปรุงโรงพยาบาลสนาม 
และห้องกักในความรับผิดชอบของส านักงานตรวจคนเข้าเมืองให้พร้อมรองรับคนต่างด้าวท่ีจะกักตัวฯ 
เพื่อบริหารจัดการคนต่างด้าวในภาพรวมของส านักงานต ารวจแห่งชาติและประสานการส่งกลับ
ประเทศต้นทางโดยเร็ว 
   ๕) ให้กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดนเร่งรัดการด าเนินการจัดจ้าง
ปรับปรุงอาคารสถานท่ีส าหรับเป็นสถานกักตัวรูปแบบเฉพาะองค์กรฯ และเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี และศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติของจังหวัดพื้นท่ีชายแดน 
  ๒.๑.๑๕ มาตรการตรวจสอบเชิงรุก ปราบปราบและสืบสวนขยายผล 
   ๑) กรณีท่ีมีการตรวจสอบ/จับกุมคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ให้สืบสวน 
ขยายผลให้ได้รายละเอียดถึงช่องทางท่ีเดินเข้ามาในราชอาณาจักร เส้นทางเดินทางต้ังแต่  
แนวชายแดนจนถึงท่ีหมาย วิธีการลักลอบ จุดหมายปลายทาง ยานพาหนะ หมายเลขโทรศัพท์ 
นายจ้างหรือผู้ช่วยเหลือ และก าชับเจ้าหน้าท่ีต้องกรอกแบบซักถามขยายผลบุคคลต่างด้าวทุกราย 
   ๒) เร่งรัดการจับกุมเครือข่ายน าพา ให้ท่ีพัก ช่วยเหลือหรือให้ความสะดวก  
การลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย โดยใช้ข้อมูลจากการสืบสวนขยายผลคดีต่าง ๆ  
ท่ีผ่านมาและเบาะแสจากแหล่งข่าว ท้ังน้ี ให้ตรวจความเช่ือมโยงกับผู้ประกอบการ ผู้จัดหาแรงงาน 
ผู้ขนส่ง ผู้ ใช้ จ้างวาน ตลอดจนเส้นทางการเงิน ข้อมูลทางโทรศัพท์ ฯลฯ ขยายผลไปสู่ 
การด าเนินคดีอาญาให้เห็นผลเป็นรูปธรรม 
   ๓) กรณีได้รับการประสานจากกระทรวงแรงงาน (แรงงานจั งหวัด) 
ในการตรวจสอบกวดขัน การลักลอบใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายในสถานประกอบการ โรงงาน 
ท่ีพักคนงาน (แคมป์) ให้กองบัญชาการต ารวจภูธรภาค ๑-๙ ต ารวจตระเวนชายแดนในพื้นท่ี 
และส านักงานตรวจคนเข้าเมือง สนับสนุนการปฏิบัติ โดยจัดชุดตรวจสอบสถานท่ีเพื่อป้องปราม
และตรวจคัดกรองโรคตามมาตรการป้องกันโรคท่ีทางราชการก าหนดอย่างเคร่งครัด 
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(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๕๒ 

 

  ๒.๑.๑๖ มาตรการสืบสวนหาข่าวและการประชาสัมพันธ์ 
   ๑) สืบสวนหาข่าว ติดตามสถานการณ์ในพื้นท่ีรับผิดชอบ โดยให้ก าหนด
ผู้รับผิดชอบสืบสวน หาข่าวในระดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ ในพื้นท่ีชายแดน ประสานการปฏิบัติ
กับฝ่ายความมั่นคง ฝ่ายปกครอง (ก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ) 
   ๒) ประชาสัมพันธ์ แสวงหาความร่วมมือด้านการข่าว การรับแจ้งเบาะแส  
จากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคประชาชน เช่น ผู้น าชุมชน ประชาชนในพื้นท่ี ร้านค้า สถานีขนส่ง 
พนักงานขับรถรับจ้าง ฯลฯ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ถึงโทษทางอาญาในการรับจ้าง
แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 
  ๒.๑.๑๗ ผลการจับกุมต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 
   ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
(โควิด – 19) ห้วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ - มิถุนายน ๒๕๖๔ ของหน่วยในสังกัดส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ ได้แก่ (๑) จับกุมชาวเมียนมา จ านวน ๖,๖๖๕ คน (๒) จับกุมชาวกัมพูชา จ านวน ๕,๒๖๓ คน 
(๓) จับกุมชาวลาว จ านวน ๑,๓๒๔ คน (๔) จับกุมสัญชาติอื่น ๆ จ านวน ๘๒๐ คน รวมจับกุม
ท้ังสิ้น จ านวน ๑๔,๐๗๒ คน และในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด - 19) ห้วงวันท่ี ๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ของหน่วยในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ได้แก่ (๑) จับกุมชาวเมียนมา ๓๒๘ คน (๒) จับกุมชาวกัมพูชา ๘๕๙ คน (๓) จับกุมชาวลาว ๑๙๖ คน 
(๔) จับกุมสัญชาติอื่น ๆ ๑๐๑ คน รวมจับกุมท้ังสิ้น ๑,๔๘๔ คน และผลการจับกุมต่างด้าวหลบหนี
เ ข้ า เ มื อ ง ใ น ช่ ว ง ส ถ า น ก า ร ณ์ แ พ ร่ ร ะ บ า ด ข อ ง โ ร ค ติ ด เ ช้ื อ ไ ว รั ส โ ค โ ร น า  2 0 1 9  
(โควิด – 19) ห้วงวันท่ี ๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ของหน่วยในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
(๑) จับกุมชาวเมียนมา ๓๗๙ คน (๒) จับกุมชาวกัมพูชา ๑,๐๓๕ คน (๓) จับกุมชาวลาว ๒๕๔ คน  
(๔) จับกุมสัญชาติอื่น ๆ ๑๐๒ คน รวมจับกุมท้ังสิ้น ๒,๑๔๒ คน 
  ๒.๑.๑๘ การจัดท าแผนบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง  
(พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง  
และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ได้ร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพแผนย่อย 
ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง และส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง 
ด าเนินการจัดท าแผนบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) 
เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงให้มีเอกภาพสามารถ
บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ได้อย่างเป็นรูปธรรม 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๕๓ 

 

  ๒.๑.๑๙ การจัดท าแผนปฏิบัติการรองรับการเปิดประเทศ และการระบาดของโรค
โควิด - 19 ปี ๒๕๖๕ ของกระทรวงกลาโหมโดยแบ่งออกเป็น ๔ ระยะ ได้แก่  
   ๑) ระยะน าร่อง (ระหว่างวันท่ี ๑๕ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) เป็นการถ่ายทอด
แผนให้ทุกหน่วยงานเพื่อเตรียมการจัดท าแผนปฏิบัติงานและตัวช้ีวัดของหน่วย  
   ๒) ระยะท่ี ๑ (ระหว่างวันท่ี ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) ให้ทุกหน่วยงาน
ทุกระดับ จัดท าแผนปฏิบัติกสนตามกลยุทธ์และมาตรการที่ก าหนด และด าเนินการตามแผนงาน  
   ๓) ระยะที่ ๒ (ระหว่างวันท่ี ๑ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)  
   ๔) ระยะท่ี ๓ (ต้ังแต่ วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๕) เป็นการด าเนินการ 
อย่างต่อเน่ือง ประเมินผลการด าเนินงานเป็นระยะและปรับมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
 

๒.๒ ปลูกจิตส านึก เกียรติภูมิและศักดิ์ศรีความเป็นชาติไทย การมีจิตสาธารณะ 
และการมีส่วนร่วมท าประโยชน์ให้ประเทศ รักษาผลประโยชน์ของชาติ ความสามัคคีปรองดอง
และความเอื อเฟื้อเผื่อแผ่ระหว่างกันของประชาชน 
 ๒.๒.๑ โครงการรวมพลัง ร่วมใจอาสาบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติแด่พระบรม
วงศานุวงศ์ทุกพระองค์ กรมบังคับคดีเข้าร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดจังหวัด โดยผลการเข้าร่วม
โครงการ จ านวนท้ังสิ้น ๓ ครั้ง และส่วนกลางจะด าเนินการจัดกิจกรรมครั้งท่ี  ๑ มีเจ้าหน้าท่ี 
กรมบังคับคดี และประชาชนท่ัวไป เข้าร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาติไทย จ านวน ๑๑๐ คน  
ส่วนภูมิภาคมีเจ้าหน้าท่ีของส านักงานฯ เข้าร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดจังหวัด โดยผลการเข้ารว่ม 
จ านวนท้ังสิ้น ๑๑ ครั้ง 
 ๒.๒.๒ การพัฒนาบุคลากรสร้างจิตส านึก คุณธรรม จริยธรรม และจรรยา
ข้าราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร “การเป็นข้าราชการท่ีดี” งบประมาณ 
๖๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท ส าหรับข้าราชการบรรจุใหม่ จ านวน ๕๐ คน จัดโดยกระทรวงมหาดไทย  
เป็นการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ เข้ารับการอบรม  
ณ วิทยาลัยมหาดไทย อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ได้ส่งข้าราชการเข้ารับการอบรม ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน ๕ รุ่น ๒๒ คน แบ่งเป็น 
   ๑) รุ่นท่ี ๗๔ ระหว่างวันท่ี ๑๐ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จ านวน ๑ คน 
  ๒) รุ่นท่ี ๗๖ ระหว่างวันท่ี ๑๗ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ จ านวน ๒ คน 
  ๓) รุ่นท่ี ๗๗ ระหว่างวันท่ี ๒๗ มีนาคม - ๗ เมษายน ๒๕๖๔ จ านวน ๘ คน 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๕๔ 

 

  ๔) รุ่นท่ี ๗๘ ระหว่างวันท่ี ๒๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จ านวน ๘ คน 
ผ่านระบบออนไลน์ 
   ๕) รุ่นท่ี ๗๙ ระหว่างวันท่ี ๑๒ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ จ านวน ๓ คน  
ผ่านระบบออนไลน์ 
  ๒.๒.๓ ราชภัฏจิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
ด าเนินการน านักศึกษาและคนในชุมชน จ านวนไม่ต่ าว่า ๒๐๐ คน ร่วมปลูกไม้ป่าในพื้นท่ีวัดพุตะเคียน 
ต าบลท่าเสา อ าเภอไทรโยคจังหวัดกาญจนบุรี และพื้นท่ีปลูกไม้ป่าของโรงเรียนวัดดอนประดู่ 
ต าบลด่านช้าง อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อ เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวให้กับชุมชน รวมท้ัง  
ด าเนินการรวบรวมบริบทพื้นท่ี และข้อมูลประเด็นปัญหาของพื้นท่ี และพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ 
ร่วมกับภาคีเครือข่าย (กระบวนการต้นน้ า) 
  ๒.๒.๔ โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
(สวชช.) ด าเนินกิจกรรมสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในชุมชนจังหวัดชายแดนใต้ กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางสังคมพหุวัฒนธรรม กิจกรรมพัฒนาทักษะผู้น าและการมีจิตอาสาขอ ง
นักศึกษา มีนักศึกษาและประชาชน และภาคีเครือข่ายเข้าร่วมโครงการสังคมพหุวัฒนธรรม 
รวมจ านวน ๗,๕๕๒ คน จากเป้าหมาย ๕,๐๐๐ คน 
  ๒.๒.๕ โครงการส่งเสริมความรักสามัคคีให้กับชุมชนท้องถ่ิน  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ลงพื้นท่ีติดต่อประสานงานกลุ่ มเป้าหมาย พร้อมท้ังส ารวจหัวข้อ 
และประเด็นความรักความสามัคคีในชุมชนอยู่ระหว่างเตรียมการอบรมส่งเสริมความรักสามัคคี
ให้กับชุมชนท้องถ่ิน และโรงเรียน (เป็นกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี) 
  ๒.๒.๖ โครงการบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
และสนับสนุนทุนการศึกษาภูมิทายาท ส่งผลให้สถานศึกษาจัดสอนหลักสูตรอิสลามศึกษา  
ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษามีความเช่ือมโยงต้ังแต่
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
  ๒.๒.๗ โครงการพื นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
  ๑) ก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติม และซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ 
โรงเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพและสามารถรองรับนักเรียนเข้าศึกษาได้เพิ่มข้ึน 
  ๒) ประชาชนได้รับข้อมูลท่ีเกิดข้ึนอย่างรอบด้านและเป็นความจริงในการแก้ไข
ปัญหาในเชิงสร้างสรรค์ 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๕๕ 

 

  ๓) โรงเรียนมี ศักยภาพในการเปิดการสอนแผนการเรียนด้านกีฬา 
และนักเรียนได้รับการส่งเสริมศักยภาพด้านทักษะกีฬา 
  ๔) ครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย ท าให้ครูและบุคลากรมีขวัญ ก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีอันเป็น
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  ๕) เจ้าหน้าท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในพื้นท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ได้รับเงินค่าพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็น
แรงจูงใจและบ ารุงขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการในพื้นท่ีเสี่ยงภัย 
  ๖) นักเรียนท่ีครอบครัวมีรายได้น้อย ไม่มีผู้อุปการะ และได้รับผลกระทบ 
จากเหตุการณ์ความไม่สงบได้รับบริการทางการศึกษา จ านวน ๕,๖๒๙ คน 
  ๒.๒.๘ การสร้างชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เมษายน 
๒๕๖๔) กรมการปกครองได้สร้างชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน จ านวน ๔๘๙ ชุด ๆ ละ ๓ คน รวม ๑,๔๖๗ คน 
และผู้รับผิดชอบโครงการฯ จ านวน ๓๓ คน รวมท้ังสิ้น ๑,๕๐๐ คน (ข้อมูลระหว่างวันท่ี ๘ - ๓๑ 
มีนาคม ๒๕๖๔) เสร็จสิ้นแล้ว 
  ๒.๒.๙ การพัฒนาผู้บริหารและครู หลักสูตรศาสตร์พระราชาสู่การจัดการศึกษา
เอกชนที่ยั่งยืน การจัดอบรมเชิงปฎิบัติการการน าศาสตร์พระราชาสู่การจัดการศึกษาที่ยั่งยืน 
โดยด าเนินการ ดังน้ี  
   ๑) ให้ความรู้การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา 
และหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร รัชกาลท่ี ๙  
   ๒) การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
   ๓) การน าศาสตร์พระราชาสู่การจัดการศึกษาในสถานศึกษา 
   ๔) ออกแบบการเรียนรู้ โดยน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สู่กระบวนการเรียนการสอนได้ก าหนดไว้ ๕ รุ่น และได้ด าเนินการแล้ว จ านวน ๓ รุ่น ผู้บริหาร/ครู
โรงเรียนเอกชน ๙๑๕ คน 

๒.๒.๑๐ โครงการของกลุ่มงานจิตอาสาพัฒนา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 ๑) ให้ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย และมีทักษะ

สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับประชาชนในพื้นท่ีได้ระดับหน่ึง 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๕๖ 

 

 ๒) ข้าราขการต ารวจมีความความสามารถเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของจิตอาสา
ภัยพิบัติและจิตอาสาเฉพาะกิจและสามารถถ่ายทอดความรู้และให้ค าแนะน าเหล่าน้ีให้กับเครือข่าย
จิตอาสาและประชาชนในพื้นท่ีได้ 

 ๓) ข้าราชการต ารวจมีความรู้ความเข้าใจงานด้านป้องกันสาธารณภัย  
และภัยพิบัติในรูปแบบต่าง ๆ สามารถถ่ายทอดความรู้และให้ค าแนะน าเหล่าน้ี ให้กับเครือข่าย 
จิตอาสาและประชาชนในพื้นท่ีได้ 

 ๔) ข้าราชการต ารวจมีความรู้ความเข้าใจงานด้านป้องกันสาธารณภัย  
และภัยพิบัติในรูปแบบต่าง ๆ สามารถสร้างเครือข่ายจิตอาสาภัยพิบัติในพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๕) ข้าราชการต ารวจมีส่วนร่วม/สนับสนุนงานด้านจิตอาสาและงานด้าน 
การบรรเทาสาธารณภัยในการดูแล รักษา และเตรียมพร้อมในการป้องกันภัยพิบัติและรับมือกับ 
ภัยพิบัติในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได้ 

๒.๒.๑๑ โครงการจิตอาสา ๙๐๔  
 สามารถขับเคลื่อนงานจิตอาสาด้วยการเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ 

และปลูกฝังจิตส านึกแก่ประชาชน ให้เกิดความรักชาติ รักสถาบันกษัตริย์ และมีจิตสาธารณะ 
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาและสร้างประโยชน์ ให้แก่ชุมชนของตนเอง รวมท้ังเตรียมความพร้อม 
ให้สามารถรองรับกับภัยพิบัติท่ีอาจจะเกิดข้ึนในชุมชนของตนเองได้ และประชาชนในพื้นท่ีได้ร่วมท า
กิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ เช่น การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากธรรมชาติ ซึ่ง เกิดจากอุทกภัย 
วาตภัย ภัยแล้ง ฯลฯ ร่วมกันบริจาคโลหิต เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิค - 19
และจิตอาสาข้าราชการต ารวจ ได้ท ากิจกรรมจิตอาสา จ านวน ๔๓,๒๔๑ นาย โดยมีประชาชน 
และข้าราชการอื่น ๆ จ านวน ๔๓,๒๑๒ คน รวมท้ังหมด ๑๑๐,๔๕๓ คน 

๒.๒.๑๒ โครงการรักษ์ป่าน่าน ตามโครงการพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จัดการเรียนรู้ตามแนวทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
เน้นทักษะ และสมรรถนะผู้เรียนแห่งอนาคต มีการด าเนินงาน ดังน้ี 
  ๑) จัดท าชุดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน“ศาสตร์แห่งการเรียนรู้
รักษ์ป่าน่านอย่างยั่งยืน”โครงการรักษ์ป่าน่าน อันเน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ าปี ๒๕๖๔ สร้างการรับรู้โดยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ในรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. และ ช่อง OBEC Chanel 
  ๒) จัดท าเอกสาร “๑๐ นวัตกรรมรักษ์ป่าน่านจากห้องเรียนสู่ ชุมชน 
จากชุมชนสู่ป่า” โครงการรักษ์ป่าน่านอันเน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๕๗ 

 

สยามบรมราชกุมารี ประจ าปี ๒๕๖๓ สร้างการรับรู้โดยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในรายการพุธเช้า 
ข่าว สพฐ. และช่อง OBEC Chanel และส่งหนังสือเพื่อส่งเสริมการรับรู้ โดยใช้ QR – Code 
  ๒.๒ .๑๓ การ เสริมสร้ าง เครือข่ ายด้ านกิ จการพลเรือนในสถานศึ กษา
ระดับอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้รับทราบและมีจิตส านึกในการร่วมท ากิจกรรมต่าง ๆ 
เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูต่อ บุพการีและผู้มีพระคุณ, ครู/อาจารย,์ ชาติบ้านเมืองและการพิทักษ์
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนรักษาและสืบทอดความเป็นชาติไทยให้คงอยู่ตลอดไป
ภายใต้เครือข่าย “ชมรมกตัญญูคลับ” โดยให้มณฑลทหารบก จ านวน ๓๕ หน่วย ด าเนินการ 
(๑ มณฑลทหารบก : ๑ สถานศึกษา) ขับเคลื่อนการด าเนินงาน ท้ังน้ี ได้มีการขยายผลไปยัง
สถานศึกษาอื่น ๆ ในพื้นท่ีรับผิดชอบของมณฑลทหารบก ตามความเหมาะสม 
  ๒.๒.๑๔ เสริมสร้างอุดมการณ์และการมีส่วนร่วม กระตุ้นจิตส านึกความรัก 
และความสามัคคีของคนในชาติด้วยรูปแบบการบรรยายและการใช้สื่อผสม และสอดแทรก  
ให้ความรู้การป้องกันการแพร่ระบาดการติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 โดยปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ให้กับกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นข้าราชการ 
เยาวชน และประชาชนท่ัวไป พร้อมท้ังสร้างความรู้และความเข้าใจเร่ืองวัคซีนท่ีถูกต้องและรณรงค์
เชิญชวนให้ร่วมลงทะเบียนการรับวัคซีนป้องกันเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จ านวน ๑๔๐ ครั้ง 
  ๒.๒.๑๕ ชมรมกตัญญูคลับร่วมกับมณฑลทหารบก จัดกิจกรรม เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 
โดยการรับซื้อผลิตผลทางการเกษตร ให้เกษตรกรมีรายได้ เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย 
ในการด ารงชีวิต นอกจากน้ันยังร่วมกับก าลังพลจิตอาสาพระราชทาน จัดกิจกรรมท าความสะอาด
โรงพยาบาลสนาม เพื่อเตรียมความพร้อมในการรักษาผู้ป่วยไวรัสโคโรนา 2019 รณรงค์สร้าง 
ความเข้าใจในการป้องกัน รวมถึงเชิญชวนประชาชนให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันเช้ือไวรัส  
โคโรนา 2019 การมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และผลผลิตทางการเกษตรให้กับประชาชนท่ีได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 รวมท้ังการบ าเพ็ญ
สาธารณะประโยชน์ด้วยการสร้างฝายชะลอน้ า รักษาความชุ่มช่ืนให้ป่าเกิดความอุดมสมบูรณ์ 
 
 ๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีธรรมาภิบาล ความรักชาติและความเป็นน  าหนึ่งใจเดียวกัน 
   ๒.๓.๑ โครงการส่งเสริม ความรักสามัคคี ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเอง
และผู้อื่นภายใต้พื นฐานของสังคม ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุข 
สถาบันการศึกษาได้ด าเนินการ ดังน้ี 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๕๘ 

 

     ๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ลงพื้นท่ีอบรมส่งเสริมความรัก
สามัคคีให้กับชุมชนท้องถ่ิน ในกิจกรรมส่งเสริมความรักความสามัคคี กิจกรรมการออกแบบสรรค์
สร้างลวดลายและอนุรักษ์ลายผ้าไทย เพื่องานอาชีพชุมชนแล้ว โดยมีชุมชนเข้าร่วม ๒๐ ชุมชน 
และประชาชนเข้าร่วม ๑,๔๐๔ คน ท าให้ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจด้านการเสริมสร้าง
ความสามัคคีในหมู่คณะ ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และด้านจิตอาสา เพิ่มข้ึนร้อยละ 
๙๔.๒๐ 

๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  
(๑) ได้น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัวในการสร้างคนไทยให้มีคุณลักษณะ ๔ ประการ ได้แก่ มีทัศนคติท่ีดีและถูกต้อง  
มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพมีงานท า และเป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย โดยการสร้าง
ทักษะวิศวกรสังคม ๔ ประการ ได้แก่ นักคิด นักสื่อสาร นักประสาน และนวัตกรชุมชนให้ติดตัว
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการด ารงชีวิตและการท างานในอนาคต  

(๒) มีการด าเนินกิจกรรมโดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน  
๔๓๐ คน อาจารย์ จ านวน ๑๐ คน และชุมชนท่ีเข้ารวมโครงการ จ านวน ๕๓ ชุมชน ซึ่งท่ีผ่านมา
คณะท างานได้ด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผล และสร้างทักษะการเป็นวิศวกรสังคม 
ใหก้ับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรแล้ว จ านวน ๓ รุ่น ดังน้ี 

- รุ่นท่ี ๑ เมื่อวันท่ี ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
นักศึกษามหาวิทยาลัย จ านวน ๕๐๐ คน  

- รุ่นท่ี ๒ เมื่อวันท่ี ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
นักศึกษามหาวิทยาลัย จ านวน ๒๐๐ คน นักศึกษาได้ฝีกทักษะการใช้เครื่องมือต่างๆ ในการลง
ท างานกับชุมชน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมฟ้าประทาน กิจกรรม Timeline กระบวนการ 
และ Timeline พัฒนาการ  

- รุ่นท่ี ๓ เมื่อวันท่ี ๒๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
นักศึกษาผู้น าสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์ จ านวน ๑๑๐ คน 
เพื่อฝีกฝนทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการให้กับผู้น านักศึกษาในการเป็นแม่ไก่ขยายผล 
ในระดับคณะ และน าทักษะท่ีได้ลงสู่การปฏิบัติจริงในการพัฒนาชุมชนท้องถ่ินในระยะถัดไป  

(๓) ด าเนินการกิจกรรม “วิศวกรสังคม” น้อมน าพระบรมราโชบาย 
ด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสร้างคนไทยให้มีคุณลักษณะ ๔ ประการ 
ได้แก่ มีทัศนคติท่ีดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพมีงานท า และเป็นพลเมืองดี 
มีระเบียบวินัย โดยการสร้างทักษะวิศวกรสังคม ๔ ประการ ได้แก่ นักคิด นักสื่อสาร นักประสาน 
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และนวัตกรชุมชน ให้ติดตัวนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการด ารงชีวิตและการท างาน 
ในอนาคต โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการบ่มเพาะทักษะวิศวกรสังคม รุ่นท่ี ๔ ระหว่างวันท่ี ๒ - ๔ 
เมษายน ๒๕๖๔ อบรมผู้น านักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน ๕๐ คน เพื่อเป็นวิทยากร
กระบวนการให้กับผู้น านักศึกษาในการเป็นแม่ไก่ขยายผลในระดับคณะ และน าทักษะท่ีได้ลงสู่  
การปฏิบัติจริงในการพัฒนาชุมชนท้องถ่ินในระยะถัดไป 
 ๒.๓.๒ โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อความสุขของชุมชน  วิทยาลัย
ชุมชน ๒๐ แห่ง ด าเนินงานในการวิเคราะห์ศักยภาพชุมชน คัดเลือกชุมชน และท าความเข้าใจ
ชุมชนเพื่ อทราบความ เป็ นอยู่  ศั กยภาพ  ปัญหา /ความ ต้องการ ท่ีจ ะแก้ ไข /พัฒนา  
และการมีเครือข่าย) เพื่อวิทยาลัยชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาจัดท าแผนร่วมกับชุมชน  
และพัฒนาองค์ความรู้ และฝึกอบรมหรือจัดกิจกรรมเพื่อสร้างทักษะท่ีสนองต่อชุมชน มีเป้าหมาย
จ านวนประชาชนท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพท่ีสอดคล้องกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง ๕,๕๐๐ คน 
มีผู้เข้าร่วม จ านวน ๙๒๓ คน ตัวอย่างเช่น โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต 
กลุ่มเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภาชนะรักษ์โลกจากวัสดุธรรมชาติ
เพื่อรับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตยุค New Normal โครงการพัฒนาขีดความสามารถของวิสาหกิจ
ชุมชนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจฐานราก 
 ๒.๓.๓ การจัดประกวดหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น การจัดอบรม
เจ้าหน้าที่ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เมษายน ๒๕๖๔) กรมการปกครองได้ด าเนินการ ดังน้ี 
  ๑) จัดการประกวดหมู่บ้ านต้นแบบประชาธิปไตยดี เ ด่น จ านวน  
๗๖ จังหวัด ๆ ละ ๓ รางวัล (๒๒๘ หมู่บ้าน) 
  ๒) จัดอบรมผู้ช่วยจ่า จ านวน ๔๒ จังหวัด ๆ ละ ๑ คน วิทยากรแกนน า
ระดับอ าเภอ จ านวน ๕๐๙ อ าเภอ รวม ๕๕๑ คน 
  ๓) หมู่ บ้ านมีการจัดกิจกรรมส่ ง เสริมวิ ถี ชีวิตแบบประชาธิปไตย  
(เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓) (ผ่าน ๑ กิจกรรม ๑ เดือน ๑ หมู่บ้าน) จ านวน ๒๒๓,๔๒๓ ครั้ง  
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๔,๑๐๘,๙๙๕ คน (ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) 
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๖๐ 

 

 ๒.๔ สร้างความสงบและความปลอดภัยตั งแต่ระดับชุมชน 
 ๒.๔.๑ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของพนักงานฝ่ายปกครอง 
  ๑) อบรมพัฒนาศักยภาพของพนักงานฝ่ายปกครองจังหวัด/อ าเภอ 
และส่วนกลาง 
          ๑.๑) โครงการยกระดับยุทธวิธีชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง 
ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน ภาคสนามในการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์และอาชญากรรมรูปแบบใหม่ ให้กับพนักงานฝ่ายปกครองส่วนกลางจ านวน ๑ รุ่น 
๓๖ คน 
      ๑.๒) โครงการฝึกอบรมภาคปฏิบั ติการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมรูปแบบใหม่ และการรักษาความสงบเรียบร้อยในอ านาจหน้าท่ีพนักงานฝ่ายปกครอง 
ในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดละ ๑ รุ่น รุ่นละ ๒๐ คน 
          ๑.๓) โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองระดับจังหวัด 
ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และรักษาความสงบเรียบร้อย โดยอบรมยุทธวิธี  
การสืบสวนคดีค้ามนุษย์ให้พนักงานฝ่ายปกครองส่วนภูมิภาค จ านวน ๒ รุ่น รุ่นละ ๗๖ คน  
รวมท้ังสิ้น ๑๕๒ คน 
          ๑.๔) โครงการฝึกภาคปฏิบัติสืบสวนคดีค้ามนุษย์ด้านการบังคับใช้แรงงาน
หรือบริการ และการเผยแพร่สื่อลามกอนาจารและอาชญากรรมออนไลน์ ให้พนักงานฝ่ายปกครอง
ส่วนกลาง จ านวน ๑ รุ่น ๓๒ คน 
          ๑.๕) สนับสนุนวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ให้กับพนักงานฝ่ายปกครองส่วนภูมิภาค 
                (๑) อบรมสืบสวนปราบปรามการกระท าผิดคดีค้ามนุษย์และรักษา
ความสงบเรียบร้อยในจังหวัดปทุมธานี 
                 (๒) ฝึกอบรมยุทธวิธีตรวจค้นจับกุมการกระท าความผิดคดีค้ามนุษย์ 
และรักษาความสงบเรียบร้อย (DOPA S.W.A.T.) ในพื้นท่ีจังหวัดตาก เชียงราย นครสวรรค์ 
สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม และพิจิตร 
          ๑.๖) ตรวจติดตามและนิเทศงานภารกิจด้านการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์และสืบสวนสอบสวนคดีอาญาในอ านาจหน้าท่ีของพนักงานฝ่ายปกครองให้กับ
พนักงานฝ่ายปกครองในจังหวัดกาญจนบุรี และสตูล 
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        ๒) จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนให้สามารถปกป้อง
ตนเองไม่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ และเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเบาะแส  
การค้ามนุษย์ผ่านศูนย์ด ารงธรรม 
      ๒.๑) ชุดปฏิบัติการพิเศษจังหวัดและชุดปฏิบัติการพิเศษอ าเภอร่วมกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตรวจตราพื้นท่ีเฝ้าระวังและปราบปรามการค้ามนุษย์ในสถานท่ีเสี่ยง  
โดยจังหวัด จ านวน ๗๖ จังหวัด และอ าเภอ จ านวน ๘๗๘ อ าเภอ โดยในระดับจังหวัดไม่น้อยกว่า 
๑ ครั้ง/เดือน และระดับอ าเภอ ไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง/เดือน  
        (๑) ด าเนินการตามมาตรการสกัดกั้นเชิงพื้นท่ี แบ่งเป็นระดับจังหวัด 
๓,๓๐๘ ครั้ง และระดับอ าเภอ ๓๗,๙๙๘ ครั้ง รวมท้ังสิ้น ๔๑,๓๐๖ ครั้ง 
        (๒) ด าเนินการตามมาตรการประชาสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย 
แบ่งเป็น ระดับจังหวัด ๖,๖๒๘ คน และระดับอ าเภอ ๑๓๓,๐๘๔ คน รวมท้ังสิ้น ๑๓๙,๗๑๒ คน 
     ๓) ตรวจสอบ/จับกุมการกระท าความผิดค้ามนุษย์ด าเนินคดีเพื่อลงโทษ
ผู้ ก ระท าความผิด  และช่วยเหลือผู้ เ สียหายจากการค้ ามนุษย์  ชุดปฏิบั ติการพิ เศษ 
กรมการปกครองตรวจสอบ/จับกุมและช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  
      (๑) ในจังหวัดเชียงใหม่เข้าตรวจสอบร้าน Ann 6999 จับกุมผู้กระท า
ความผิด จ านวน ๑ คน และช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้ จ านวน ๑ คน 
       (๒) ในจังหวัดสระแก้วได้จับกุมผู้กระท าความผิด จ านวน ๑ คน  
และช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้จ านวน ๑ คน 
      (๓) ในจังหวัดชลบุรี เ ข้าตรวจสอบจับกุมผู้กระท าความผิดฐาน
ครอบครองสื่อลามกเด็ก ตามประมวลกฎหมายอาญา จ านวน ๑ คน 
      (๔) ในจังหวัดอุตรดิตถ์เข้าตรวจสอบจับกุมผู้กระท าความผิดฐาน
ครอบครองสื่อลามกเด็ก ตามประมวลกฎหมายอาญา จ านวน ๑ คน 
      (๕) ในจังหวัดสมุทรสาครเข้าตรวจสอบร้านน้ีมีนัดจับกุมผู้กระท า
ความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ จ านวน ๑ คน  
และช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จ านวน ๑ คน 
      (๖) ในจังหวัดนครราชสีมาเข้าตรวจสอบจับกุมผู้กระท าความผิดฐาน
ครอบครองสื่อลามกเด็ก ตามประมวลกฎหมายอาญา จ านวน ๑ คน 
      (๗) ในจังหวัดสกลนครเข้าตรวจสอบร้านน้ีมีนัดจับกุมผู้กระท าความผิด
ตามพระราชบัญญั ติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ จ านวน ๑ คน  
และช่วยเหลือผู้เสียหาย จากการค้ามนุษย์ จ านวน ๔ คน 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๖๒ 

 

   ๒.๔.๒ โครงการฝึกอบรมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ (ผรส.) ในพื นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างวันท่ี ๓๐ สิงหาคม - ๑๓ 
กันยายน ๒๕๖๓ ณ ศูนยฝ์ึกอบรมมวลชน (ศูนย์ฝึกสมานมิตร) อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ จ านวน ๒๒๔ คน ครบตามเป้าหมายของโครงการ 
ท่ีได้ก าหนดไว ้
   ๒.๔.๓ โครงการพัฒนาศักยภาพก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หลักสูตร ผู้ช่วยผู้บังคับกองร้อย
และผู้บังคับหมวดชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ระหว่างวันท่ี ๑๔ - ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรม บีพี สมิหลาบีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท อ าเภอ
เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม รวมจ านวน ๑๙๓ คน จากจังหวัดปัตตานี 
ยะลา นราธิวาส และ ๔ อ าเภอของจังหวัดสงขลา ครบตามเป้าหมายของโครงการท่ีได้ก าหนดไว้ 
   ๒.๔.๔ โครงการพัฒนาศักยภาพก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หลักสูตร ผู้ช่วยผู้บังคับกองร้อย
และผู้บังคับหมวดชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน ๒ รุ่น 
รุ่นละ ๑๔๕ คน รวม ๒๙๐ คน จากจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ ๔ อ าเภอของจังหวัดสงขลา 
รุ่นท่ี ๑ ระหว่างวันท่ี ๑๔ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ และรุ่นท่ี ๒ ระหว่างวันท่ี ๒๑ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
ณ โรงแรม บีพี สมิหลาบีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีผู้เข้ารับ 
การฝึกอบรม รวมจ านวน ๒๘๘ คน ไม่ครบตามเป้าหมายของโครงการท่ีได้ก าหนดไว้ 
  ๒.๔.๕ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการรักษาความสงบเรียบร้อย  
และป้องกันตนเองของประชาชนในหมู่บ้านจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยอุดหนุนเงินงบประมาณ
ให้กับชุดรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้านในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ๔ อ าเภอของจังหวัด
สงขลา เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็น ในการปฏิบัติหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สินให้กับประชาชน จ านวน ๑,๙๖๙ หมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท เป็นประจ า 
ทุกเดือน รวมเป็นจ านวนเงิน ๔๗๒,๕๖๐,๐๐๐ บาท ท้ังน้ีได้ด าเนินการโอนเงินจัดสรรเป็นรายไตรมาส 
โดยในไตรมาสท่ี ๑ (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓) จ านวน ๑๑๘,๑๔๐,๐๐๐ บาท ไตรมาสท่ี ๒ 
(เดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๔) จ านวน ๑๑๘,๑๔๐,๐๐๐ บาท และไตรมาสท่ี ๓ (เดือนเมษายน 
- มิถุนายน ๒๕๖๔) (ด าเนินการเมื่อวันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔) จ านวน ๑๑๘,๑๔๐,๐๐๐ บาท  
โดยในเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ได้เบิกจ่ายงบประมาณเป็นจ านวนท้ังสิ้น ๓๙,๓๘๐,๐๐๐ บาท 
  ๒.๔.๖ ศูนย์สนับสนุนการ เคลื่ อนย้ ายผู้ ติด โควิด  -  19 กองบัญชาการ 
ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
ด้านความมั่นคง กองทัพบกศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง กองทัพเรือ 
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และศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง กองทัพอากาศ โดยมีการจัด
ยานพาหนะสนับสนุนการเคลื่อนย้ายฯ ประกอบด้วย 
 ๑) จัดยานพาหนะท่ีใช้พร้อมใช้งานทันที จ านวน ๓๑ คัน โดยจัดจาก 
กองบัญชาการกองทัพไทย จ านวน ๑๕ คัน กองทัพบก จ านวน ๑๐ คัน กองทัพเรือ จ านวน ๓ คัน 
และกองทัพอากาศ จ านวน ๓ คัน ซึ่งได้สนับสนุนศูนย์เอราวัณ ส านักการแพทย์ เมื่อวันท่ี  
๑๔ เมษายน ๒๕๖๔ และปัจจุบันยังด ารงการสนับสนุนอย่างต่อเน่ืองในทุกวัน 
 ๒) จัดเพิ่มเติมอีก จ านวน ๒๑ คัน ได้แก่ กองบัญชาการกองทัพไทย จ านวน 
๑๐ คัน กองทัพบก จ านวน ๕ คัน กองทัพเรือ จ านวน ๓ คัน และ กองทัพอากาศ จ านวน ๓ คัน 
ท้ังน้ี ได้มีการจัดหมุนเวียนปฏิบัติงานประจ าศูนย์ฯ เป็นประจ าทุกวัน 
 ๓) จัดยานพาหนะท่ีพร้อมปฏิบัติเมื่อสั่ง (On call) เตรียมไว้ จ านวน ๑๖ คัน 
โดยจัดจากกองทัพบก จ านวน ๑๐ คัน กองทัพเรือ จ านวน ๓ คัน และกองทัพอากาศ จ านวน ๓ คัน 
 ๔) จัดรถพยาบาล จากกองบัญชาการกองทัพไทย จ านวน ๔ คัน 
 ๕) จัดก าลังพล จากส านักงานแพทย์ กรมยุทธบริการทหาร เข้า ร่วม 
ส่วนสนับสนุนเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีศูนย์สนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ติดโควิด – 19 ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไข
สถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ณ กรมยุทธบริการทหาร เพื่อประสานน าส่งโรงพยาบาล 
หรือโรงพยาบาลสนามตามท่ีก าหนด 
  ๒.๔.๗ การเสริมสร้างอุดการณ์และการมีส่วนร่วมกระตุ้นจิตส านึกความรัก 
และความสามัคคีของคนในชาติ ด้วยรูปแบบการบรรยายและการใช้สื่อผสม โดยปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันการติดโควิด - 19 อย่างเคร่งครัด ให้กับกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นข้าราชการ เยาวชน 
และประชาชนท่ัวไป จ านวน ๒๑๕ ครั้ง 
 ๒.๔.๘ ชุดต ารวจชุมชนสัมพันธ์ทุกสถานีต ารวจทั่วประเทศ 
  ชุดต ารวจชุมชนสัมพันธ์ทุกสถานีต ารวจท่ัวประเทศ จ านวน ๑,๔๘๓ สน./
สภ. เข้าปฏิบัติการในชุมชุม/หมู่บ้านเป้าหมาย สถานีละ ๕ หมู่บ้าน/ชุมชน รวมจ านวน ๗,๔๑๕ 
หมู่บ้าน/ชุมชน ตามหลักชุมชนเข้มแข็ง ๗ ข้ันตอน โดยเน้นการให้บริการเชิงรุก โดยออกพบปะ
เย่ียมเยียนประชาชน อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรม การป้องกันการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด กฎหมายจราจร ภัยคุกคามรูปแบบต่าง ๆ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ความรู้  
ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และนโยบายของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ ให้ประชาชนเกิดความเช่ือมั่นศรัทธา 
 
 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๖๔ 

 

 ๒.๔.๙ กิจกรรมการปฏิบัติงานร่วมของอาสาสมัครต ารวจบ้าน มีอาสาสมัคร
ต ารวจบ้าน สถานีต ารวจ/สถานีต ารวจภูธรละ ๑ นาย ร่วมปฏิบัติงานในการรักษาความสงบ
เรียบร้อยในพื้นท่ีรวม ๔,๘๖๐ นาย 
 ๒.๔.๑๐ โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน
อาชญากรรมระดับต าบล จัดฝึกอบรมข้าราชการต ารวจ กองบังคับการ/ภูธรจังหวัดละ ๕ นาย 
เป็นวิทยากรต้นแบบในการอบรมสร้างเครือข่าย รวมจ านวน ๔๒๕ นาย 
 ๒.๔.๑๑ โครงการประชารัฐร่วมใจดูแลความปลอดภัยบ้านช่วงเทศกาลส าคัญ 
(สงกรานต์ ๖๔) รับดูแล ๗,๕๓๗ หลัง ไม่มีเหตุเกิดกับบ้านท่ีรับฝาก และสถานีต ารวจ/สถานี
ต ารวจภูธร ส่งคืนบ้านให้เจ้าของเรียบร้อย 
 ๒.๔.๑๒ การระดมกวาดล้างอาชญากรรม ห้วงวันหยุดยาวสงกรานต์ ๒๕๖๔ 
 ๑) ความผิดเกี่ยวกับการพนัน จ านวน ๒,๐๑๐ ราย 
 ๒) ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จ านวน ๑๑,๒๔๒ ราย 
 ๓) ความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง จ านวน ๗๙๔ ราย 
 ๔) ความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน จ านวน ๑,๓๐๔ ราย 
 ๕) ความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ จ านวน ๓๔ ราย 
 ๖) จับกุมบุคคลตามหมายจับ จ านวน ๖,๗๗๒ ราย 
 ๗) ความผิดเกี่ยวกับสถานบริการ จ านวน ๘๘ ราย 
 ๒.๔.๑๓ การระดมกวาดล้างอาชญากรรม ประจ าเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ 
 ๑) ความผิดเกี่ยวกับการพนัน จับกุม ๒,๓๗๙ ราย ผู้ต้องหา ๓,๓๘๔ คน 
 ๒) ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จับกุม ๑๒,๒๒๕ ราย ผู้ต้องหา ๑๒,๕๔๑ คน 
 ๓) ความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง จับกุม ๖๓๓ ราย ผู้ต้องหา 
๗๐๑ คน 
 ๔) ความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน จับกุม ๑,๑๑๘ ราย ผู้ต้องหา ๑,๑๒๘ คน 
 ๕) ความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ จับกุม ๒๑ ราย ผู้ต้องหา ๒๐ คน 
 ๖) จับกุมบุคคลตามหมายจับ จับกุม ๑,๑๕๖ ราย ผู้ต้องหา ๑,๑๒๔ คน 
  ๗) ความผิดเกี่ยวกับสถานบริการ จับกุม ๙ ราย ผู้ต้องหา ๒๑ คน 
 ๒.๔.๑๔ การระดมกวาดล้างอาชญากรรม  
  ๑) ประจ าเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ 
 (๑) ความผิดเกี่ยวกับการพนัน จับกุม ๒,๔๓๖ ราย ผู้ต้องหา ๓,๒๗๗ คน 
 (๒) ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จับกุม ๑๑,๒๕๓ ราย ผู้ต้องหา ๑๑,๖๒๖ คน 
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 (๓) ความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง จับกุม ๘๗๕ ราย ผู้ต้องหา 
๑,๐๔๖ คน 
 (๔) ความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน จับกุม ๑,๐๖๔ ราย ผู้ต้องหา ๑,๐๗๘ คน 
 (๕) ความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ จับกุม ๑๘ ราย ผู้ต้องหา 
๑๕ คน 
 (๖) จับกุมบุคคลตามหมายจับ จับกุม ๑,๔๙๗ ราย ผู้ต้องหา ๑,๔๕๔ คน 
  (๗) ความผิดเกี่ยวกับสถานบริการ จับกุม ๗ ราย ผู้ต้องหา ๗ คน 
  ๒) การระดมกวาดล้างอาชญากรรม ประจ าเดือนกันยายน ๒๕๖๔ 
 (๑) ความผิดเกี่ยวกับการพนัน จับกุม ๒,๑๘๓ ราย ผู้ต้องหา ๓,๒๘๘ คน 
 (๒) ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จับกุม ๙,๕๕๐ ราย ผู้ต้องหา ๙,๗๑๕ คน 
 (๓) ความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง จับกุม ๑,๖๕๑ ราย 
ผู้ต้องหา ๒,๑๙๑ คน 
 (๔) ความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน จับกุม ๑,๓๖๖ ราย ผู้ต้องหา ๑,๓๔๔ คน 
 (๕) ความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ จับกุม ๑๘ ราย ผู้ต้องหา  
๑๕ คน 
 (๖) จับกุมบุคคลตามหมายจับ จับกุม ๖,๖๗๕ ราย  
  (๗) ความผิดเกี่ยวกับสถานบริการ จับกุม ๒๘ ราย ผู้ต้องหา ๖๒ คน 
 
 ๒.๕ แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังทั งระบบ 
 ๒.๕.๑ มาตรการการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 ๑) การสกัดกั นยาเสพติด สารตั งต้นและเคมีภัณฑ์ บูรณาการและประสาน
การปฏิบัติกับหน่วยงานในพื้นท่ีชายแดนในการลาดตระเวน การเฝ้าตรวจตามช่องทางหลัก 
และช่องทางธรรมชาติ บูรณาการหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อจัดก าลังจัดต้ังจุดตรวจ จุดสกัด จุดเสี่ยง 
หรือพื้นท่ีแหล่งพักคอยเพื่อควบคุมการลักลอบล าเลียงน าเข้ายาเสพติด และสกัดกั้นสารต้ังต้น 
และเคมีภัณฑ์มิให้เข้าสู่แหล่งผลิตพื้นท่ีสามเหลี่ยมทองค า รวมท้ังการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สนับสนุนการสกัดกั้น ผลการด าเนินการ (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๔) ดังน้ี  

ประเภทยาเสพตดิ การจับกุม 
ยาบ้า ๕๕๔.๗๔ ล้านเม็ด 
กัญชา ๔๑,๕๗๓.๖๕ กิโลกรัม 
ไอซ์  ๒๖,๖๒๒.๖๗ กิโลกรัม 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๖๖ 

 

ประเภทยาเสพตดิ การจับกุม 
เฮโรอนี ๔,๕๒๐.๕๖ กิโลกรัม 
โคเคน ๔๕.๗๘ กิโลกรัม 
คีตามีน ๑,๓๕๐.๔๕ กิโลกรัม 
ยาอี ๔๒๙,๑๖๐.๐๔ เม็ด 

 

 ๒) แนวทางการปราบปรามกลุ่มการค้ายาเสพติด 
  (๑) การบังคับใช้กฎหมายท าลายเครือข่ ายการค้ายาเสพติด  
ตามแนวชายแดนและรายส าคัญ โดยมีผลการด าเนินการ ดังน้ี 
   - จับกุมคดียาเสพติด ๓๓๗,๑๘๖ คดี ผู้ต้องหา ๓๕๐,๗๕๘ คน 
   - การร้องเรียนและแจ้งเบาะแสยาเสพติด ได้รับแจ้ง ๑๗,๖๓๙ เรื่อง 
ด าเนินการแล้วเสร็จ ๑๓,๙๓๖ เร่ือง คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๐๑ 
   - การร้องเรียนเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ได้รับแจ้ง  
๓๑๗ ราย ด าเนินการแล้ว ๒๓๔ ราย 
   - การขออนุมัติจับกุม/แจ้งข้อหาผู้กระท าความผิดฐานสมคบ สนับสนุน 
ช่วยเหลือ ตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการ ในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
๒,๑๑๒ ค าขอ/คดี ผู้ต้องหา ๔,๒๐๐ ราย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
มีค าสั่งอนุมัติแจ้งข้อหา ๓,๓๙๖ ราย และมีค าสั่งจับกุม ๑,๕๔๖ ราย ศาลออกหมายจับ ๙๘๒ ราย 
จับกุมตามหมายจับ ๒๙๙ ราย 
  (๒) การยึดและอายัดทรัพย์สินคดียาเสพติด มูลค่ารวม ๖,๙๙๙.๔๔ 
ล้านบาท จ าแนกเป็น 
  - เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
มีค าสั่งยึดและอายัดทรัพย์ช่ัวคราวตาม พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท า
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ จ านวน ๕,๐๑๑.๐๗ ล้านบาท 
  -  ด า เ นินการตามพระราชบัญญั ติวิ ธีพิจารณาคดียา เสพติด  
พ.ศ. ๒๕๕๐ (บังคับโทษปรับ) จ านวน ๖๔.๑๓ ล้านบาท 
  - ด าเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ มูลค่า ๔๑๑.๙๕ ล้านบาท  
  - ด าเนินการตามประมวลรัษฎากร มูลค่า ๑.๓๐ ล้านบาท 
  - กรมสอบสวนคดีพิเศษจับกุมและยึดทรัพย์ มูลค่า ๑๖๐ ล้านบาท 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๖๗ 

 

  - คณะกรรมการตรวจสอบการกระท าท่ีก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ 
ได้วินิจฉัยยึดทรัพย์ ๗๔๗.๘๓ ล้านบาท 
  - คดีท่ีทรัพย์ตกเป็นของกองทุนฯ จ านวน ๙๕๐.๕๖ ล้านบาท 
 ๓) แนวทางการป้องกันยาเสพติดในแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสม
และเป็นรูปธรรม การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในประชากรแต่ละช่วงวัยเพื่อให้ประชากร  
เกิดความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันตนเอง ครอบครัว และสังคมจากยาเสพติด รวมท้ังมีทัศนคติ 
เชิงบวกและพฤติกรรมในการจัดการชีวิตท่ีถูกต้อง โดยเน้นในกลุ่มประชากรก่อนวัยเสี่ยง  
และการป้องกันยาเสพติดในประชากรกลุ่มเสี่ยงสูง  
  (๑) กลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ภาพรวมด าเนินการ ๘,๒๙๒,๓๐๔ คน 
  (๒) กลุ่มเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา มีการด าเนินกิจกรรมช่วยเหลือ
คุ้มครองและดูแลรักษาเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา ภาพรวมด าเนินการ ๑๑๓,๘๙๘ คน 
  (๓) กลุ่มผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบการ โดยรณรงค์ให้ความรู้ สร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับการสร้างสังคมปลอดภัย การป้องกันยาเสพติดแนวใหม่ โทษพิษภัยของยาเสพติด  
การป้องกันตนเองและผู้อื่นจากปัจจัยเสี่ยงของแต่ละกลุ่มอาชีพ ภาพรวมด าเนินการ ๑,๑๕๑๒๔๔ คน 
 ๔) แนวทางการดูแลผู้ใช้ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดให้เข้าถึงการบ าบัดรักษา
และการลดอันตรายหรือผลกระทบจากยาเสพติด 
  (๑) เน้นการพัฒนาการดูแลผู้เสพยาเสพติดท้ังในเชิงสุขภาพและสังคม  
โดยใช้การสาธารณสุข ภายใต้การบูรณาการกับระบบและกลไกด้านสาธารณสุข และน าครอบครัว 
ชุมชน สังคม เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลบ าบัด ติดตาม ช่วยเหลือ ตลอดจนยกระดับและพัฒนา
กระบวนการบ าบัดรักษาและฟื้นฟูทุกกระบวนการ โดยการขยายศักยภาพการบ าบัดรักษา 
ทุกกระบวนการ การศึกษาวิจัย พัฒนานวัตกรรม องค์ความรู้และเครื่องมือต่าง ๆ ในการบ าบัดรักษา
และฟื้นฟู การพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ผู้ผ่านการบ าบัดรักษา โดยมีผลการด าเนินงาน ดังน้ี 
   - เป้าหมาย ๒๓๕,๑๓๐ ราย ภาพรวมด าเนินการ ๑๖๘,๕๖๙ ราย 
คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๖๙ 
   - การติดตามผู้ผ่านการบ าบัดฟื้นฟูยาเสพติด เป้าหมาย ๑๘๓,๐๓๐ ราย 
ด าเนินการแล้ว ๑๕๔,๐๕๑ ราย 
   - การให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดฟื้นฟูยาเสพติดให้กลับคืน 
สู่สังคม มีผู้ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ ๕,๕๑๓ คน ได้รับความช่วยเหลือแล้ว ๑,๐๒๓ คน 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๖๘ 

 

  (๒ )  การลดอันตรายจากการใ ช้ยา เสพติด (Harm Reduction) 
โดยการให้บริการลดอันตราย จากการใช้ยาเสพติดในผู้ป่วย ยาเสพติดทุกราย ภายใต้แนวคิด 
การด าเนินงานเพื่อลดอันตรายหรือผลกระทบท่ีอาจเกิดจากการใช้ยาเสพติดต่อตัวผู้ใช้ยา บุคคล
ใกล้ชิด และสังคม อันจะน าไปสู่การสร้างสังคมปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นการให้บริการ
เพื่อลดอันตราย โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อให้ผู้ใช้ยาเสพติดสามารถลด ละ และเลิกยาเสพติด 
ให้ได้ในท่ีสุด มีผลการด าเนินการแล้ว ๓๗,๔๑๒ คน 

๒.๕.๒ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ด าเนินการ๒.๕.๒ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
(DSI) ด าเนินการจัดประชุมร่วมกันคณะท างานเพื่อการยึดทรัพย์สินเครือข่ายยาเสพติดฯ 
ระหว่างหน่วยงาน ปปส., DSI, บช.ปส. และปปง. เพื่อแบ่งเป้าหมายสืบสวนเส้นทางการเงิน
และติดตามความคืบหน้า กรมสอบสวนคดีพิเศษร่วมกันขยายผลจนท าให้กองคดีความมั่นคง 
ออกเลขคดีพิเศษได้อีก ๑ คดี คือเลขคดีพิเศษที่ ๓๖/๒๕๖๔ 

 - กองธุรกิจการเงินนอกระบบ อายัดทรัพย์สินในคดีพิเศษ ท่ี ๓๓/๒๕๖๔ 
ได้แก่  

  ๑) บ้านและท่ีดินในพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี ตาก และประจวบคีรีขันธ์ 
 ๒) ยานพาหนะ ประเภทรถยนต์ และรถบรรทุก และรถจักรยานยนต์ 
 ๓) บัญชีธนาคารบุคคลเป้าหมายและครอบครัว รวมมูลค่าทรัพย์สินท่ีถูก

ด าเนินการในครั้งน้ี ประมาณ ๕๐ ล้านบาท 
 - กองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค ขออนุมัติออกหมายจับกุมผู้ ต้องหา  

และขอให้อายัดบัญชีในคดีพิ เศษ ท่ี ๖๐/๒๕๖๓ จ านวน ๗ ราย และมีความคืบห น้า 
ผลการด าเนินงาน ดังน้ี ๑) จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ คดีพิเศษท่ี ๖๐/๒๕๖๓ สอบปากค า, 
ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ควบคุมและส่งฝากขังตามกฎหมาย  ๒) สอบสวนรวบรวม
พยานหลักฐานในคดีพิเศษที่ ๖๐/๒๕๖๓ เพื่อให้ทันฝากขัง (ข้อมูล ณ วันท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔) 
และสนธิก าลังร่วมกับ ป.ป.ส. ปปง. ศรภ. เข้าตรวจค้น ๖ จุด ยึดทรัพย์กลุ่มขบวนการค้ายาเสพติด
เครือข่ายใหญ่ภาคเหนือมูลค่ารวมกว่า ๓๐๐ ล้านบาท 
 ๒.๕.๓ การป้องกัน ปราบปรามและบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด สนับสนุนการปฏิบัติ
ด้านการป้องกัน ปราบปรามและบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ให้แก่ ศูนย์อ านวยการป้องกัน 
และปราบปรามยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย/ กรมการปกครอง/ จังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดอ าเภอ ดังน้ี 
  ๑) รณรงค์สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
ในหมู่บ้าน 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
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๖๙ 

 

  ๒) สกัดกั้นการลักลอบล าเลียงน าเข้ายาเสพติดตามช่องทางชายแดน 
ตลอดจนพื้นท่ีในประเทศ 
  ๓) ปราบปรามและจับกุมการกระท าความผิด 
  ๔) พัฒนาระบบและมาตรฐานการบ าบัดรักษาในหน่วยบ าบัดฟื้นฟู 
ผู้ติดยาเสพติด (แบบระบบสมัครใจ) ซึ่งด าเนินการโดยกองร้อยอาสารักษาดินแดน รวมท้ัง
สนับสนุนการฝึกอบรม  
  ๕) การติดตามผู้ ผ่ านการบ าบัดฟื้ นฟูฯ  รวม ท้ั ง ให้ความช่วยเหลือ 
ผู้ผ่านการบ าบัดฟื้นฟู ให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมอย่างปกติ 
 ๒.๕.๔ โครงการส่งเสริมระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
โดยได้ด าเนินการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ในสถานประกอบกิจการ จ านวน ๗๖๕ แห่ง คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๗๘ และลูกจ้างท่ีเกี่ยวข้อง 
จ านวน ๔,๑๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๑ 
 ๒.๕.๕ โครงการฝึกอบรมแรงงาน กลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาส 
ในการประกอบอาชีพ (ผู้ผ่านการบ าบัดยาเสพติด) อาชีพเพิ่มทักษะให้กับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
ได้แก่ ผู้ผ่านการบ าบัดยาเสพติด ให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะฝีมือแรงงาน สามารถพึ่งพา
ตนเองได้ และสังคมให้การยอมรับ ในศักยภาพการท างาน 
 ๒.๕.๖ โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ 
   ๑) แรงงานกลุ่มเป้าหมายในสถานประกอบการท่ีมีลูกจ้างต่ ากว่า ๑๐ คนลงมา 
ได้รับการส่งเสริมป้องกันฯ เพื่อรณรงค์สร้างจิตส านึก สร้างเสริมภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด 
แก่แรงงานในสถานประกอบการท่ีมีลูกจ้างต่ ากว่า ๑๐ คนลงมา และในกลุ่มแรงงานนอกระบบ 
ตระหนักถึงปัญหาของยาเสพติด 
   ๒) จัดต้ังชมรม/ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เพื่อเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันในการป้องกันยาเสพติด และแรงงานมีภูมิคุ้มกันปลอดภัยจากยาเสพติด 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๗๐ 

 

 
ผลการด าเนินงานตามนโยบายหลัก ๑๒ ด้าน 

 

ด้านที่ ๓   การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
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๗๑ 

 

นโยบายหลักข้อ ๓  การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 
 

 ๓.๑  ส่งเสริมวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติ 
  ๓.๑.๑ การส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ โดยจัดงานประกาศ
รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ “สุพรรณหงส์ ครั งที่ ๒๙” เป็นการบูรณาการระหว่างภาครัฐ 
และภาคเอกชน โดยกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์ จังหวัดนครราชสีมา 
และกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์) จัดงานประกาศรางวัล
ภาพยนตร์แห่งชาติ “สุพรรณหงส์ ครั้งท่ี ๒๙” เมื่อวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ MCC HALL 
เดอะมอลล์นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 
เป็นประธานในงานประกาศรางวัล พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้ว่าราชการ 
กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ เข้าร่วมงาน โดยมอบรางวัลท้ังหมด ๑๗ สาขา มีผู้ร่วมงานประมาณ 
๔๐๐ คน และถ่ายทอดผ่านช่องสถานีโทรทัศน์เวิร์คพอยท์ ช่อง ๒๓ ท้ังน้ี สื่อภาพยนตร์ถือเป็น
กลไกส าคัญในการน าเสนอ ถ่ายทอด และเผยแพร่วัฒนธรรมระดับชาติและระดับท้องถ่ินท้ังในเชิง
มรดกและวิถีชีวิต ซึ่งบุคลากรในวงการภาพยนตร์เป็นส่วนส าคัญในการส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ไทยให้ประสบความส าเร็จ โดยการจัดงานประกาศรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ 
“สุพรรณหงส์ ครั้งท่ี ๒๙” มีวัตถุประสงค์ส าคัญ คือ 
   ๑) เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 
ระยะท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ด้านการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ไทย 
ให้เป็นมืออาชีพ 
   ๒) เพื่อเป็นงานมอบรางวัลอันทรงเกียรติ เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจ 
แก่บุคลากรในวงการภาพยนตร์ไทย 
   ๓) เพื่อเป็นการแสดงความเป็นหน่ึงและศักยภาพของวงการภาพยนตร์ไทย
ให้เป็นท่ีประจักษ์ต่อสังคมไทยและนานาประเทศ เป็นการสร้างกระแสการต่อต้านการละเมิด
ลิขสิทธิ์ในภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 

  ๓.๑.๒ กิจกรรมถนนศิลปะ งานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย ๒๐๒๐ 
“สวน แสง ศิลป์อิงสายน  า” กระทรวงวัฒนธรรม โดยส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สมาคมขัวศิลปะจังหวัด
เชียงราย และการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมถนนศิลปะครั้งท่ี ๑ ในงานมหกรรม 
ไม้ดอกอาเซียนเชียงราย ๒๐๒๐ “สวน แสง ศิลป์ อิงสายน้ า” ระหว่างวันท่ี ๔ - ๑๐ มกราคม 
๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ - ๒๐.๐๐ น. ณ สวนไม้งามริมน้ ากก อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
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๗๒ 

 

โดยมีพิธีเปิด ในวันท่ี ๕ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย 
Art Workshop โดยศิลปินขัวศิลปะหลากหลายแขนง Art Market โดยตัวแทนบ้านศิลปิน
เชียงรายและเครือข่าย และ Art Show การแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยโดยเครือข่ายศิลปิน
เชียงราย ท้ังน้ี มีผู้เข้าร่วมในส่วนของกิจกรรมครั้งน้ี จ านวน ๑,๖๐๐ คน  

๓.๑.๓ เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม AR Smart Heritage  
เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการน าชมแหล่งมรดกวัฒนธรรม  
ท่ีอยู่ในความดูแลของกรมศิลปากรท่ีได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเน่ือง ตามแผนพัฒนาดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันกระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร  
ได้น าเทคโนโลยี AR (Augmented Reality) และ VR (Virtual Reality) มาใช้ในการน าเสนอ
ข้อมูลมรดกวัฒนธรรม เพื่อสร้างความน่าสนใจ โดย AR Smart Heritage เป็นการเปิด
ประสบการณ์ใหม่ส าหรับผู้เท่ียวชมโบราณสถาน ให้สามารถเห็นรูปแบบสันนิษฐานท่ีปรากฏ
ซ้อนทับลงบนโบราณสถานจริง โดยผ่านเทคโนโลยี  AR หรือ Augmented Reality ซึ่ งผ่าน
กระบวนการศึกษาค้นคว้าโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สันติ เล็กสุขุม เพื่อให้ผู้เข้าชมได้จินตนาการ
เห็นถึงความรุ่งเรืองและยิ่งใหญ่ของเมืองมรดกโลก ณ โบราณสถานภายในอุทยานประวัติศาสตร์ 

๓.๑.๔ การจัดนิทรรศการทางวัฒนธรรม 
๑) นิทรรศการเคลื่อนที่ในงานประเพณีบุญเดือนยี่  พิธีบุญคูณข้าว  

สืบสานประเพณีไหว้เจ้าปู่หอค า ต านานผาแดง - นางไอ่ อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 
กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร ร่วมกับจังหวัดอุดรธานี จัดนิทรรศการเคลื่อนท่ีในงาน
ประเพณีบุญเดือนยี่ พิธีบุญคูณข้าว สืบสานประเพณีไหว้เจ้าปู่หอค า ต านานผาแดง - นางไอ่ 
ด าเนินการจัดในวันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ท่ีว่าการอ าเภอหนองหาน การจัดนิทรรศการ 
ในครั้งน้ีเป็นนิทรรศการท่ีบอกเล่าเร่ืองราว ประวัติความเป็นมาของวัฒนธรรมบ้านเชียง ในการจัด
นิทรรศการน้ียังได้น าภาชนะดินเผาในรูปแบบวัฒนธรรมบ้านเชียงมาจัดแสดงด้วย โดยมีผู้เข้าชม
นิทรรศการฯ จ านวน ๑๗๗ คน 

๒) นิทรรศการพิเศษ เรื่อง ผ้าศิลปาชีพสัญจร (Craft Journey : The 
SUPPORT Textiles Traveling Exhibition) กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร ได้จัด
นิทรรศการพิเศษ เรื่อง ผ้าศิลปาชีพสัญจร (Craft Journey : The SUPPORT Textiles Traveling 
Exhibition) นิทรรศการน้ีมีเน้ือหาเกี่ยวกับการทรงงานด้านผ้าและประวัติการก่อต้ังมูลนิธิส่งเสริม
ศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ผ้าทอประเภทต่าง ๆ กระบวนการทอผ้า 
การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม วงจรหนอนไหมและแมลงทับ สีธรรมชาติ จ านวน ๒ ครั้ง ดังน้ี 

(๑) วันท่ี ๓ - ๕  มีนาคม ๒๕๖๔ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง  
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๗๓ 

 

 (๒) วันท่ี ๑๙ - ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

๓) พิธี เปิดงานสัปดาห์ วันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
และนิทรรศการถาวรภายในอาคารประพาสพิพิธภัณฑ์ และพิธีเปิดนิทรรศการถาวรภายใน
อาคารประพาสพิพิธภัณฑ์ เมื่อวันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 
ท้ังน้ี ในช่วงสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย กรมศิลปากรได้ด าเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับ
งานด้านมรดกวัฒนธรรม อาทิ การกล่าวค าปราศรัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  
เน่ืองในวันอนุรักษ์มรดกไทย การเผยแพร่สารคดีเน่ืองในวันอนุรักษ์มรดกไทยทางสถานีวิทยุ  
และสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ การจัดกิจกรรมรณรงค์ดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ
ท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค การเปิดนิทรรศการถาวรภายในหมู่พระวิมาน การจัดสัมมนา 
และเสวนาทางวิชาการ การแสดงนาฏศิลป์และดนตรี ในช่วงสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย  
เร่ิมต้ังแต่วันท่ี ๒ - ๘ เมษายน ๒๕๖๔ 

๔) พิธีเปิดนิทรรศการ “อารยธรรมวิวัฒน์ ลพบุรี - ศรีรามเทพนคร” 
เมื่อวันท่ี ๑๒ เมษายน ๒๕๖๔ ณ พระท่ีน่ังศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 
การจัดแสดงนิทรรศการในครั้งน้ี เพื่อเป็นการน าเสนอความรู้เกี่ ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย 
โดยเลือกโบราณวัตถุท่ีมีความส าคัญ ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ท่ีอยู่ระหว่างปรับปรุงการจัดแสดง 
น ามาหมุนเวียนจัดนิทรรศการในครั้งน้ี เน้นอิทธิพลของศิลปะลพบุรี (เขมรในประเทศไทย) ท่ีส่งผล
ต่อบ้านเมืองบนแผ่นดินไทย ซึ่งยังคงมีอิทธิพลในสมัยต่อมาโดยเฉพาะศิลปะอยุธยา และตกทอด
มาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ โบราณวัตถุช้ินส าคัญท่ีน ามาจัดแสดง คือ ช้ินส่วนประติมากรรม  
พระโพธิสัตว์ส าริดจากบ้านโตนด อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นประติมากรรมท่ีจัดอยู่
ในกลุ่มประโคนชัย เป็นการน าเสนอความรู้เกี่ยวกับรูปแบบของศิลปกรรมในพื้นท่ีราบสูงโคราช 
เพื่อประโยชน์ในการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทยท่ีได้เร่ิมอย่าง
เป็นทางการต้ังแต่พุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นต้นมา นิทรรศการฯ เปิดให้ประชาชนผู้สนใจ 
เข้าชมระหว่างวันท่ี ๑๒ เมษายน - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

๕) การ จัดงาน “ใต้ ร่มพระบารมี ๒๓๙ ปี  กรุ งรัตนโกสินทร์ ”  
เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี รวมถึงสมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยามทุกพระองค์  
ในราชวงศ์จักรี และร่วมฉลองเน่ืองในวาระครบรอบวันคล้ายวันสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ๒๓๙ ปี 
โดยการน ากิจกรรม ทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมในทุกมิติ มาน าเสนอให้คนในสังคมได้เรียนรู้
ประวัติศาสตร์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของสังคมไทย  



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
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๗๔ 

 

อันจะน าไปสู่ความรัก ความหวงแหน และความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย รวมท้ังส่งเสริม
สนับสนุนการท่องเท่ียวจากมรดกศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม  
เชิงสร้างสรรค์ อันจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและสร้างรายได้ โดยมีการจัดนิทรรศการ
เทิดพระเกียรติ ระหว่างวันท่ี ๒๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ - ๒๑.๐๐ น. ณ ไลฟ์สไตล์ 
ฮอลล์ ช้ัน ๒ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 

- ส่วนท่ี ๑ นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักร ี
จัดแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ 

- ส่วนท่ี ๒ การฉายภาพสามมิติในระบบ panorama mapping ในช่ือชุด 
“อเนกอนันต์ เลิศหล้าอาณาจักรไทย” โดยจัดฉายทุกต้นช่ัวโมง (วันละ ๙ รอบ) เพื่อน้อมร าลึก
และเทิดพระเกียรติ ในพระมหากรุณาธิคุณอันหาท่ีสุดมิได้ท่ีพระมหากษัตริย์ไทยแห่งราชวงศ์จักรี 
ได้ทรงพระราชทานความเจริญรุ่งเรือง ความสุขสงบร่มเย็นแก่ปวงประชาชาวไทยมาตลอด ๒๓๙ ปี  

- ส่วนท่ี ๓ นิทรรศการภาพเก่าเล่าเรื่องกรุงรัตนโกสินทร์ โดยการน า
ภาพเก่ากว่า ๑๐๐ ภาพ ท่ีหาชมได้ยากจากส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร เป็นภาพ
ท่ีถ่ายทอดวิถีชีวิต ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ความสุขของคนไทย “ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๙ ปี 
กรุงรัตนโกสินทร์”  

ท้ังน้ี กระทรวงวัฒนธรรมได้ให้ความส าคัญและปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
และตามแนวทางของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
(โควิด - 19) อย่างเคร่งครัด 

๖) นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการด้วยรักและผูกพัน สายสัมพันธ์จีน - ไทย 
ใช่อื่นไกลพี่น้องกัน  กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานในสังกัดและโครงการสุขสยาม 
ห้างสรรพสินค้าไอคอนสยาม ร่วมบูรณการจัดโครงการ “ด้วยรักและผูกพัน สายสัมพันธ์ จีน - ไทย 
ใช่อื่นไกลพี่น้องกัน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยจัดข้ึนระหว่างวันท่ี ๒ - ๕ เมษายน ๒๕๖๔ ณ โครงการ 
สุขสยาม ห้างสรรพสินค้าไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร การจัดงานในครั้งน้ีสามารถสร้างรายได้
ให้กับผู้ประกอบการเครือข่ายกระทรวงวัฒนธรรม จ านวนกว่า ๑,๒๐๐,๐๐ บาท และมีผู้เข้าร่วมงาน 
จ านวน ๖๘,๐๐๐ คน โดยมีกิจกรรมท่ีส าคัญ ดังน้ี 

(๑) การจากสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์ ช่ือการแสดง “จีน – ไทย ไมตร”ี  
(๒) การฉายภาพยนตร์เรื่องเส้นทางรัก  
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(๓) การจัดหน่ายร้านอาหารอร่อย ๑๐๐ ปี จ านวน ๒๗ ร้าน 
(๔) การจ าหน่ายบูธหนังสือวรรณกรรม ไทย - จีน จากกรมศิลปากร 
(๕) การสาธิตทางศิลปวัฒนธรรม “การวาดหน้ากากจีน” 
(๖) การจัดหน่ายร้านอาหารอร่อย ๑๐๐ ปี จ านวน ๒๗ ร้าน  
(๗) การจ าหน่ายบูธหนังสือวรรณกรรม ไทย – จีน จากกรมศิลปากร 
(๘) การฉายภาพยนตร์  
(๙) การสาธิตทางศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ การวาดหน้ากากจีน การวาดรูป/

พัดจีน การเขียนอักษรจีนด้วยพู่กันกันจีน และศิลปะการจัดกระดาษ 
๗) นิทรรศการออนไลน์ ๑๐ หนังสือที่พิมพ์จากเอกสารโบราณทรงคุณค่า

ของหอสมุดแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร จัดท านิทรรศการออนไลน์ ภายใต้ช่ือ
เรื่อง “๑๐ หนังสือท่ีพิมพ์จากเอกสารโบราณทรงคุณค่าของหอสมุดแห่งชาติ” ซึ่งส านักหอสมุด
แห่งชาติเป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศท่ีส าคัญของชาติ และเป็นแหล่งเรียนรู้ของ
ประชาชนทุกระดับช้ัน โดยเฉพาะในปัจจุบันท่ีมีความเจริญด้านเทคโนโลยีอย่างไร้ขีดจ ากัด 
ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)  
กรมศิลปากร โดยส านักหอสมุดแห่งชาติ จึงได้พัฒนาช่องทางการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ 
เพื่ออ านวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยให้สามารถศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้จากทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบออนไลน์ ในรูปแบบ E-book ท้ังจากต้นฉบับ
ตัวเขียนท่ีเป็นเอกสารโบราณอันทรงคุณค่าอย่างยิ่ง และหนังสือท่ีผ่านการตีพิมพ์เป็นภาษาไทย  
ในปัจจุบัน จ านวน ๑๐ เร่ือง ได้แก่ (๑) ต าราดูลักษณะแมว (๒) กระบวนพยุหยาตราทางชลมารค 
สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (๓) กระบวนพยุหยาตราทางสถลมารค สมัยสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช (๔) สมุดภาพสัตว์หิมพานต์ (๕) สมุดภาพไตรภูมิ ฉบับกรุงศรีอยุธยา ฉบับกรุงธนบุรี 
เล่ม ๑ - ๒ (๖) หนังสือต้นร่างขรัวอินโข่ง (๗) สมุดภาพโคลงฤๅษีดัดตน (๘) พระสมุดต ารา 
(๙) แผนคชลักษณ์ และ (๑๐) สุปรีติธรรมราชชาดกค าหลวง 
 โดยการจัดท านิทรรศการออนไลน์ในครั้งน้ี นอกจากจะเพื่ออนุรักษ์ 
เผยแพร่ภูมิปัญญาของบรรพชนไทย ท่ีปรากฏอยู่ในเน้ือหาของเอกสารโบราณ รักษาเอกสาร
โบราณโดยไม่ต้องสัมผัส และสร้างความตระหนักถึงความส าคัญในการช่วยอนุรักษ์ต้นฉบับเอกสาร
โบราณแล้ว ยังเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนท่ีสนใจ และรักษาระยะห่างทางสังคม 
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๘) การจัดงาน “ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๙ ปี กรุงรัตนโกสินทร์” เสมือนจริง 
(Virtual Event) 

กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดงาน “ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๙ ปี กรุงรัตนโกสินทร์” 
เสมือนจริง (Virtual Event) เป็นการจัดงานต่อเน่ืองจากการจัดแสดง “นิทรรศการเทิดพระเกียรติ
พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ๑๐ รัชกาล” ระหว่างวันท่ี ๒๑ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ศูนย์การค้า
สยามพารากอน กรุงเทพฯ  โดยในเดือนกันยายนจะด าเนินการในรูปแบบเสมือนจริง (Virtual Event) 
ใช้เทคโนโลยีท่ีมีรูปแบบส าหรับ การจัดกิจกรรมในลักษณะเสมือนผู้เข้าชมอยู่ในสถานท่ีจัดงานจริง
ผ่านระบบออนไลน์โดยเปิดให้เ ข้าชมได้ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป โดยสแกนผ่าน QR code 
หรือคลิกผ่านลิงก์ www.ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๙ ปี กรุงรัตนโกสินทร์.com การจัดงานในครั้งน้ี 
เป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านกิจกรรมและนิทรรศการต่าง ๆ อาทิ  

๘.๑) นิทรรศการพระมหากรุณาธิคุณ ๑๐ รัชกาล ซึ่งถ่ายทอดเรื่องราว
แห่งพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาท่ีสุดมิได้ของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์  
ทุกพระองค์ นับต้ังแต่รัชสมัยรัชกาลที่ ๑ มาถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐  
ท่ีมีต่อพสกนิกรชาวไทยท้ังแผ่นดินผ่านวิดีโอและแอนิเมชันท้ังหมด ๑๐ ตอน ได้แก่ (๑) ปฐมกาล
แห่งแผ่นดิน (๒) งานศิลป์งามวรรณกรรม (๓) เลิศล้ าเศรษฐกิจ (๔) เฟื่องฟูแนวคิดอารยะ 
(๕) เรืองวัฒนะสู่สากล (๖) มากล้นการศึกษา (๗) คุณค่าประชาธิปไตย (๘) หลอมรวมใจสามัคคี 
(๙) พระบารมีสถิตใจ และ (๑๐) เพื่อผองไทยเพื่อแผ่นดิน 

๘.๒) นิทรรศการแสดงภาพเก่าเล่าเร่ืองกรุงรัตนโกสินทร์ รับชมภาพถ่าย  
อันทรงคุณค่าท่ีบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ของกรุงรัตนโกสินทร์และแสดงถึงวิวัฒนาการบ้านเมือง เช่น 
วิถีชีวิต ย่านชุมชน สาธารณูปโภค การศึกษา เศรษฐกิจ การค้า สถาปัตยกรรม และกิจกรรมท่ีสาม 
เป็นการสาธิตอาหารไทยพื้นบ้านท่ีหาชิมและหาชมได้ยากและแสดงถึงวัตถุดิบส่วนผสมท่ีมีผัก 
และสมุนไพรท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ รวมถึงการสาธิตข้ันตอนการท าท่ีเกิดจากวิถีชีวิตและภูมิปัญญา



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๗๗ 

 

มาผสานกันจนเกิดเป็นวัฒนธรรมการกินในแต่ละท้องถ่ินประกอบด้วยอาหารคาว เช่น แกงต้ม
เปรอะ ต้มย าปลาช่อนสูตรโบราณ และอาหารหวาน เช่น ขนมพระพาย ขนมบุหงาบูดะ เป็นต้น 

๘.๓) การออกร้านจ าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทย (CPOT) 
ท่ีแสดงถึงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของแต่ละภาคและแต่ละจังหวัด จ านวนทั้งหมด ๘๐ ร้าน 
อาทิ ร้านค้าภาคเหนือ เช่น ร้านมนตรีเครื่องเงินสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ร้านเทียนอบขนม
ทองตะนาว จังหวัดอุทัยธานี ร้านค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น ร้านผ้าฝ้ายทอมือผาสิงห์
จังหวัดอุดรธานี ร้านผ้าคลุมไหล่ภูอัคนี จังหวัดบุรีรัมย์  ร้านค้าภาคกลางและภาคตะวันออก เช่น 
ร้านเครื่องปั้นดินเผา จังหวัดนนทบุรี ร้านต้นพลอย จังหวัดตราด และร้านค้าภาคใต้ เช่น  
ร้านบาติกยางกล้วย จังหวัดสงขลา ร้านกลุ่มสหกรณ์กริชรามันห์ จังหวัดยะลา 

๘.๔) การแสดงศิลปวัฒนธรรมโดยศิลปินแห่งชาติ เช่น วินัย พันธุรักษ์  
เรือตรีสันติ ลุนเผ่ บานเย็น รากแก่น รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ได้แก่ 
สมาคมลิ เกประเทศไทย สมาคมอุปรากรจีน สมาคมศิลปินขับซอล้านนา สมาคมกลอง 
และศิลปะการแสดงล้านนา สมาคมศิลปินพื้นบ้านอีสานใต้ ศิลปินพื้นบ้านจังหวัดนครพนม สหพันธ์
สมาคมโนราแห่งประเทศไทยและสมาคมหนังตะลุงปักษ์ใต้ รวมทั้งการเสวนาทางวิชาการเรื่อง 
“รอยประพาสปิยมหาราชเสด็จยุโรป” และ “ภูมิศาสตร์ คุ้งน้ าบางกอกกับการต้ังเมืองกรุงเทพฯ” 

ท้ังน้ี กระทรวงวัฒนธรรมได้เชิญชวนนักเรียน นักศึกษาและประชาชน 
เข้ามาชมงานในรูปแบบออนไลน์เพื่อศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม
ของกรุงรัตนโกสินทร์นับแต่อดีตถึงปัจจุบัน รวมถึงสนับสนุนสินค้า CPOT ของแต่ละจังหวัด 
เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง 
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๙) งานมหกรรมพิพิธภัณฑ์ไทย ๒๕๖๔ THAILAND MUSEUM EXPO 2021 
 กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร จัดงานมหกรรมพิพิธภัณฑ์ไทย 

๒๕๖๔ เน่ืองในวันพิพิธภัณฑ์ไทย ๑๙ กันยายน ๒๕๖๔ โดยรวบรวมและน าเสนอสาระ นวัตกรรม
ท่ีโดดเด่นของพิพิธภัณฑ์เครือข่าย ๒๗ แห่ง จากทั่วประเทศ ในรูปแบบดิจิทัล ผ่านระบบเครือข่าย
ของกรมศิลปากร กิจกรรม “เสวนาเครือข่ายพิพิธภัณฑ์” (Museum Streaming Talk) ประกอบด้วย
การบรรยาย และเสวนาวิชาการในหัวข้อเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ อาทิ การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Role of 
Museum During Pandemic” การบริหารจัดการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในยุคโควิด การบริหาร
จัดการแหล่งเรียนรู้ในยุคโควิด การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติในยุคโควิด การเสวนา 
หัวข้อ “Digital Tools in Museums” และการเสวนา หัวข้อ “Museum without Walls”  

 

 
 

๑๐) การส่งเสริมวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติ ผ่านการจัด
นิทรรศการด้านศิลปวัฒนธรรม 

(๑) การจัดนิทรรศการ ๑๐ สุดยอดผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม จัดนิทรรศการ ๑๐ สุดยอดผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม (Cultural Product of 
Thailand : CPOT) ณ ห้อง Gallery ๕ ช้ัน ๑ อาคารหอศิลป์แห่งชาติ ถนนเทียมร่วมมิตร  
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ส่งเสริมผู้ประกอบการ ชุมชนคุณธรรมฯ และชุมชนเครือข่ายทาง
วัฒนธรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยคัดเลือกผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นระดับพรีเมี่ยมมาจัดแสดง ซึ่งผลิต
จากวัสดุช้ันเยี่ยม มีความคงทน มีการออกแบบท่ีโดดเด่น และมีมูลค่าทางการตลาดสูง 
เพื่อจ าหน่ายท้ังในประเทศและต่างประเทศ เช่น ชุดผ้าไหมลายแคนแก่นคูน ชุมชนคุณธรรมฯ 
บ้านดอนข่า จังหวัดขอนแก่น ชุดผ้าฝ้ายลายใบไม้ ชุมชนคุณธรรมฯ วัดพลา จังหวัดระยอง 
กระเป๋าข้าวต้มลูกโยน ชุมชนคุณธรรมฯ ตลาดแขก จังหวัดระนอง เครื่องถมนคร ชุมชนเครือข่าย
ทางวัฒนธรรมชุมชนหน้าวัดพระธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผ้าไหมทองสุรนารี ชุมชนคุณธรรมฯ 
วัดอัมพวัน (จะโปะ) จังหวัดนครราชสีมา และเครื่องประดับเบญจรงค์ ชุมชนคุณธรรมฯ วัดอัมพวัน 
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จังหวัดสมุทรสงคราม นอกจากน้ียังได้จัดแสดงผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยท่ีมีความโดดเด่นของ
ชุมชนของภาคต่าง ๆ ในภาคเหนือ เช่น ชุดหมอนประเพณีสลากย้อม ชุมชนคุณธรรมฯ 
บ้านหนองสมณะใต้ จังหวัดล าพูน ตะกร้าสันปูเลย ชุมชนเครือข่ายทางวัฒนธรรมบ้านสันปูเลย 
จังหวัดพะเยา กระเป๋าผ้าทอกะเหรี่ยง ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านพระธาตุ จังหวัดตาก ภาคกลาง เช่น 
กระเป๋าจักสานเสื่อกกร่วมสมัย ชุมชนเครือข่ายทางวัฒนธรรมเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 
ผลิตภัณฑ์บัวทองเหลือง ชุมชนคุณธรรมฯ วัดค่าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตะกร้าจักสานหวายด า 
ชุมชนเครือข่ายทางวัฒนธรรม กลุ่มจักสานบ้านห้วยเกรียบ จังหวัดประจวบคีรี ขันธ์   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น ชุดลูกปัดหินบ้านเชียง ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านพิพิธภัณฑ์ จังหวัด
อุดรธานี ผ้าทอบ้านกุดกวางสร้อย ชุมชนคุณธรรมฯ กุดกวางสร้อย จังหวัดหนองบัวล าภู ชุดปิ่นโต
ไม้มงคล ชุมชนคุณธรรมฯ    บ้านดงเย็น จังหวัดมุกดาหาร ภาคใต้  เช่น เสื่อโยคะเตยปาหนัน 
ชุมชนคุณธรรมฯ วัดเขาไม้แก้ว จังหวัดตรัง เสื้อศรีลังกาสุกะ ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านหนองหนุน 
จังหวัดพัทลุง และกระเป๋าเป้อารยธรรมปักษ์ใต้ ชุมชนคุณธรรมฯ วัดโพธิ์นิมิต จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

  
 

(๒) การจัดนิทรรศการถาวรประวัติศาสตร์ – โบราณคดีก่อน 
พุทธศตวรรษที่ ๑๘ ในอาคารมหาสุรสิงหนาท พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กระทรวง
วัฒนธรรม โดยกรมศิลปากรได้เปิดให้ประชาชนเข้าชม การจัดแสดงนิทรรศการถาวรภายในอาคาร
มหาสุรสิงหนาท ซึ่งได้พัฒนาการจัดแสดงนิทรรศการถาวรภายในอาคารมหาสุรสิงหนาท  
ตามโครงการอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๕ - 
๒๕๖๔ โดยบูรณะอาคารและพัฒนาการจัดแสดงนิทรรศการถาวรท้ังอาคาร มาต้ังแต่ปี ๒๕๖๒ 
ปัจจุบันอาคารมหาสุรสิงหนาทจัดแสดงศิลปะเอเชีย และหลักฐานทางประวัติศาสตร์ - โบราณคดี
ท่ีพบบนผืนแผ่นดินไทยต้ังแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยประวัติศาสตร์ก่อนพุทธศักราช 
๑๘๐๐ อันเป็นช่วงเวลาท่ีดินแดนในประเทศไทยปัจจุบันปรากฏหลักฐานการอยู่อาศัยของมนุษย์ 
จนถึงยุคท่ีรับวัฒนธรรมจากภายนอกโดยเฉพาะประเทศอินเดีย ก่อเกิดการพัฒนาจากบ้าน 
สู่รัฐ ได้แก่ ห้องศิลปะเอเชีย ห้องก่อนประวัติศาสตร์ ห้องทวารวดี ห้องลพบุรี และห้องศรีวิชัย 
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๘๐ 

 

  
 

 (๓) การจัดนิทรรศการตู้ลายทอง และเหรียญที่ระลึกในรัชสมัย
รัชกาลที่ ๕ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร จัดนิทรรศการ “ตู้ลายทอง” และ “เหรียญ 
ท่ีระลึก ในรัชสมัยรัชกาลท่ี ๕” ณ อาคารถาวรวัตถุ (ตึกแดง) ถนนหน้าพระธาตุ กรุงเทพฯ ภายใน
นิทรรศการจัดแสดงตู้ลายทองท่ีใช้ใส่หนังสือในหอพระสมุดวชิรญาณส าหรับพระนคร โดยฝีมือช่าง
ไทยสมัยโบราณต้ังแต่กรุงศรีอยุธยาสืบมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ จ านวน ๔๗ ใบ ส่วนนิทรรศการ 
“เหรียญท่ีระลึกในรัชสมัยรัชกาลท่ี ๕” จัดแสดงเหรียญแบบต่าง ๆ ท่ีรัชกาลท่ี ๕ ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้จัดสร้างข้ึนเพื่อพระราชทานเป็นท่ีระลึกในวาระส าคัญต่าง ๆ รวมไปถึงเหรียญ 
ราชอิสริยาภรณ์ 

  
 

๓.๑.๕ การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม 
๑) การจัดงานแสดง แสง สี เสียง และพิธีบวงสรวงปราสาทสด๊กก๊อกธม 

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากรร่วมกับจังหวัดสระแก้วและภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ในจังหวัด
สระแก้ว ได้จัดกิจกรรมงานแสดง แสง สี เสียง ตลอดจนจัดพิธีบวงสรวงปราสาทสด๊กก๊อกธม  
เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและสืบสานวัฒนธรรมท้องถ่ินท่ีอุทยาน
ประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม ต าบลโคกสูง อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว นอกจากน้ี ในวันท่ี  
๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้จัดกิจกรรมชมปรากฏการณ์พระอาทิตย์ลอดซุ้มประตูปราสาทสด๊กก๊อกธม 
ในงานน้ีมีการแสดงสาธิตและจ าหน่ายตลาดวัฒนธรรม การแสดงศิลปวัฒนธรรมโปงลาง 
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๘๑ 

 

แสง สี เสียงและสื่อผสมชุด “มหาเทวราชา ภัทรปัตนะนคร”เรื่องราวก าเนิดปราสาทสด๊กก๊อกธม 
และกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจ โดยจัดข้ึนในวันท่ี ๒๐ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ อุทยานประวัติศาสตร์
สด๊กก๊อกธม จังหวัดสระแก้ว 

๒) รายการแสดง “เหมันต์หรรษา สังคีตศาลาพาเพลิน” โครงการดนตรี
ส าหรับประชาชน ปีที่ ๖๔ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร การแสดงดังกล่าวในช่วงท่ีผ่านมา 
จ านวน ๒ ครั้ง คือ ครั้งท่ี ๑๑ ได้จัดการแสดงนาฏศิลป์และดนตรี รายการบรรเลงขับร้องดนตรี
สากลชุดอภิรมย์ชมวัง ฟังเพลง บรรเลงร้อง ในวันท่ี ๖ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. 
ณ เวทีสังคีตศาลา บริเวณพิพิธภัณฑสถาน พระนคร จ านวนผู้ชม ๒๐๐ คน ครั้งท่ี ๑๒ ได้จัด 
การแสดงนาฏศิลป์และดนตรี ในวันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ สังคีตศาลาบริเวณ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครการแสดง ประกอบด้วย (๑) เบิกโรงหน้าพาทย์วานรด าเนิน 
และ (๒) โขน เร่ืองรามเกียรต์ิ ชุดจองถนน ผู้เข้าชมจ านวน ๗๒๔ คน 

๓) งานมหกรรมการแสดงพื นบ้าน กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริม
วัฒนธรรม จัดงานมหกรรมการแสดงพื้นบ้าน ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ดังน้ี  

- วันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ การแสดงนาฏยดนตรี ลิเกพื้นบ้าน เร่ือง ธรณี
กรรแสง  

- วันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ การแสดงหนังใหญ่วัดขนอน เรื่อง รามเกียรต์ิ 
ตอน ศึกทศกัณฐ์ ครั้งท่ี ๕ (ยกรบ)  

- วันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ การแสดงล าตัด - เพลงฉ่อย โดยคณะหวังเต๊ะ 
น าโดยคุณแม่ศรีนวล ข าอาจ ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (ศิลปะพื้นบ้าน - ล าตัด) 
ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 

๔) การแสดงกลางแจ้งในงานสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๖๔  
เมื่อวันท่ี ๒ - ๘ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๓๐ - ๑๙.๓๐ น. ณ เวทีกลางแจ้ง บริเวณพิพิธภัณฑ 
สถานแห่งชาติ พระนคร เปิดให้ประชาชนผู้สนใจเข้าชม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จัดการแสดง ดังน้ี  

 

วันที่ การแสดงกลางแจ้งในงานสปัดาห์วันอนรุักษ์มรดกไทย ๒๕๖๔ 
๒ เมษายน ๒๕๖๔ - การบรรเลงเพลงโหมโรงเกิด ส.ธ. (วงปี่พาทย์ไม้นวม) ร าถวายพระพร 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี   
- ละครชาตรี เรื่องมโนห์รา ตอนตรวจพล - เลือกคู่ จ านวนผู้เข้าชม
ประมาณ ๔๐๐ คน 
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วันที่ การแสดงกลางแจ้งในงานสปัดาห์วันอนรุักษ์มรดกไทย ๒๕๖๔ 
๓ เมษายน ๒๕๖๔ - การแสดงเพลงเทพสมภพ เถา – ละครนอก เรื่องไกรทอง ตอนไกรทอง

ปราบชาละวัน จ านวนผู้เข้าชมประมาณ ๓๕๐ คน 
๔ เมษายน ๒๕๖๔ - การบรรเลงเพลงโหมโรงมหาฤกษ์ (วงป่ีพาทย์ไม้นวม)  

- ละครใน เรื่องอิเหนา ตอนอิดเหนาตัดดอกไม้ – ฉาย กริซ จ านวน 
ผู้เข้าชมประมาณ ๓๐๐ คน 

๕ เมษายน ๒๕๖๔ - การแสดงเพลงเทพสมภพ เถา - ละครพันทาง เรื่องพญาผานทอง  
ตอนรักสามเส้า จ านวนผู้เข้าชมประมาณ ๒๕๐ คน 

๖ เมษายน ๒๕๖๔ 
 

- การบรรเลงเพลงโหมโรงมหาราช (วงป่ีพาทย์ไม้นวม)   
- การแสดงชุดอาศิรวาทราชสดุดีจักรีวงศ์  
- ละครเรื่องพระมหาชนก จ านวนผู้เข้าชมประมาณ ๒๐๐ คน 

๗ เมษายน ๒๕๖๔ - การบรรเลงเพลงโหมโรงแขกมอญ (วงป่ีพาทย์ไม้แข็ง)  
- ละครเสภา เรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนข้ึนบ้านพระพิจิตร จ านวนผู้เข้าชม
ประมาณ ๒๐๐ คน 

๘ เมษายน ๒๕๖๔ - การบรรเลงเพลงโหมโรงกราวนอก (วงปี่พาทย์ไม้แข็ง) จ านวนผู้เข้าชม
ประมาณ ๓๕๐ คน 

 

๕) โครงการเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจ าปี ๒๕๖๔ กิจกรรม 
“ฟังลูกทุ่ง นุ่งผ้าลาย สไตล์สุพรรณ” ภายใต้งาน Suphanburi : Music & Craft & Folk 
Arts Festival เมื่อในวันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี กิจกรรม
ภายในงาน ประกอบด้วย พิธีลงนามถวายพระพรฯ ดนตรีในสวนเพลงลูกทุ่งเมืองสุพรรณ สาธิต
การท าขนมไทย การเสวนา เรื่อง “เบญจภาคีดนตรีสุพรรณ” จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ 
ไวพจน์ เพชรสุพรรณ ขวัญจิต ศรีประจันต์ เอนก นาวิกมูล และเจนภพ จบกระบวนวรรณ เป็นต้น 

๖) การจัดแสดงและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ผ่านการจัดงานมหกรรม
วัฒนธรรมแห่งชาติ “วิถีถ่ิน วิถีไทย” ภาคเหนือ และภาคใต้ 

๖.๑) ภาคเหนือ กระทรวงวัฒนธรรม โดยส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงรายร่วมกับส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดภาคเหนือจ านวน ๑๖ จังหวัด จัดงานมหกรรม
วัฒนธรรมแห่งชาติ “วิถีถ่ิน วิถีไทย” ภาคเหนือ ระหว่างวันท่ี ๘ - ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยมี 
การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคเหนือจากศิลปินและศิลปินพื้นบ้าน รวมรายการแสดง
มากกว่า ๕๐ รายการ และการสาธิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทย (CPOT) ของดีบ้านฉัน 
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และการสาธิตการท าอาหารพื้นบ้าน ๑๗ จังหวัด ภาคเหนือ ท้ังน้ี ด าเนินการจัดงานในรูปแบบ
ออนไลน์ ผ่านทางเพจ Facebook : มหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิถีถ่ิน วิถีไทย” ภาคเหนือ 
 

 

 

 
 

๖.๒) ภาคใต้ กระทรวงวัฒนธรรม โดย ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
นครศรีธรรมราช ร่วมกับส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด ๑๓ จังหวัดภาคใต้ จัดงาน “มหกรรมวัฒนธรรม
แห่งชาติ วิถีถ่ิน วิถีไทย ภาคใต้” ระหว่างวันท่ี ๙ – ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔ โดยมีการแสดงมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจากสมาคมศิลปินพื้นบ้านในภาคใต้ การสาธิตและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์
ทางวัฒนธรรม “CPOT” และ “ของดีบ้านฉัน” จากชุมชนคุณธรรมน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรจากพื้นท่ีในภาคใต้ ๑๔ จังหวัด สาธิตการท าอาหารพื้นถ่ินเอกลักษณ์
ภาคใต้ และร่วมส่งก าลังใจให้กับชุมชนและศิลปินพื้นบ้านท่ีได้รับผลกระทบจากโรคโควิด – 19 ท้ังน้ี 
ด าเนินการจัดงานในรูปแบบออนไลน์ ผ่านทางเพจ Facebook : มหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถ่ิน 
วิถีไทย ภาคใต้ และทาง YouTube : มหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถ่ิน วิถีไทย ภาคใต้ 

 

 

 

 
 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๘๔ 

 

๓.๑.๖ การเผยแพร่องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติ 
๑) กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมส าหรับผู้สูงอายุ ปี ๒๕๖๓ 

“วัยเก๋า ๖๐+” กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมส าหรับผู้สูงอายุ โดยการจัดการอบรมหลักสูตรขับร้องประสานเสียง TSC ร้องเพลง
อยู่บ้านช่วยชาติต้านโควิด - 19 โดยเป็นการฝึกซ้อมประสานเสียงผู้สูงอายุ Thai Senior Choir 
(TSC) เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับงานคอนเสิร์ต โจ๋ โก๋ เก๋า เพื่อมูลนิธิราชสุดา โดยใช้โปรแกรม 
ZOOM แล ะ ประ ชา สั มพั น ธ์ ผ่ า นทา ง  Facebook Fan Page :  กิ จ ก ร รม วั ย เ ก๋ า  ๖ ๐ +  
ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด - 19) ในกลุ่มผู้เข้าอบรม ให้สามารถร่วมกิจกรรมได้จากท่ีบ้านโดยไม่ต้องเดินทางมา
รวมกลุ่มกัน โดยท าการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Fan Page: กิจกรรมวัยเก๋า ๖๐+  
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมให้แก่
ผู้สูงอายุ รวมถึงสร้างความสุขให้แก่ผู้สูงอายุทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ 

๒) เปิดบ้านแหล่งเรียนรู้ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (สานสุข 
สืบวัฒนธรรม น าวิถีใหม่) กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเปิดบ้าน
แหล่งเรียนรู้ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (สานสุข สืบวัฒนธรรม น าวิถีใหม่) ประกอบด้วย
กิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น การแสดงชุด บรรพ์ศาสตร์ สังคีตศิลป์  
จากโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กิจกรรม เสวนาเรื่อง “มองศิลปะผ่าน เดชา วราชุน” 
โดยศาตราจารย์เดชา วราชุน ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพพิมพ์และสื่อผสม) การสาธิต
การท ากระเป๋าใส่โทรศัพท์มือถือด้วยหนังน่ิม การสาธิตการท าผ้าพิมพ์ลายไทย และการสาธิต 
การระบายสีหัวโขน ระหว่างวันท่ี ๑ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  

๓) การขับเคลื่อนงานด้านมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม กระทรวง
วัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  ลงพื้นท่ี ติดตามการประชุมระดมความคิดเห็น 
และเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายวัฒนธรรมในการขับเคลื่อนงานด้านมรดก 
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ระดับพื้นถ่ิน เพื่อขับเคลื่อนให้ภาคประชาชน ภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง  
มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ  โดยมีจุดเน้น 
ให้ภาคประชาชน ผ่านองค์กรภาคเอกชน โดยสภาวัฒนธรรมทุกระดับท่ัวประเทศ รวมถึงการเก็บ
รวบรวมข้อมูล GIS และระดมความคิดเห็นเครือข่ายทางวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวข้องในการจัดท า
แผนการส่งเสริมและรักษา รวมไปถึงการต่อยอด  และสร้างสรรค์ให้เกิดการน ามรดกภูมิปัญญา



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๘๕ 

 

ทางวัฒนธรรมมาสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนน ามิติทางวัฒนธรรมสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้สังคม  
ได้อยู่เย็นเป็นสุข ให้เกิดความยั่งยืนสืบไป ดังน้ี 

- วันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔ รายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
“มังคุดคัด” ณ ชุมชนสะพานยาว อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

- วันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ รายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
“สวดพระมาลัยภาคใต้” ณ วัดปอมทอง ชุมชนท้ายส าเภา (คณะครูวันดี) อ าเภอพระพรหม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  

- วันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ รายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
“หนังตะลุง” ณ บ้านหนังสุชาติ ทรัพย์สิน (ศิลปินแห่งชาติ) อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

- วันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ รายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม  
“ผ้าทอเกาะยอ” ณ ท่ีท าการกลุ่มร่มไทร ผ้าทอมือเกาะยอ ต าบลเกาะยอ อ าเภอเมือง จังหวัด
สงขลา 
 ๔) จัดแสดงผลงานมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยสู่สากล กระทรวงวัฒนธรรม 
โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดการแสดงผลงานมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยสู่สากล ภายใต้งานแสดง
ผลงานผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินภาคใต้ ๑๔ จังหวัด และการทอผ้าถ่ินลวดลายต่าง ๆ พร้อมท้ังร่วมเฝ้ารับ
เสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เมื่อวันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  จังหวัดนราธิวาส ในการน้ี 
มีเครือข่ายผ้าไทยในพื้นท่ีจังหวัดภาคใต้ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเข้าร่วมแสดงผลงาน ได้แก่ 
ซาโลมา ปาเต๊ะ จังหวัดนราธิวาส บาติกเดอนารา จังหวัดปัตตานี และไฑบาติก จังหวัดกระบี่ 
นอกจากน้ี ยังร่วมด้วยเครือข่ายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
เครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทยท้องถ่ินเพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งด าเนินงานในพื้นท่ีจังหวัด
นราธิวาส อีก ๔ แห่ง ได้แก่ กลุ่มทอผ้าบ้านกาหลง กลุ่มทอผ้าบ้านสายบน กลุ่มทอผ้าบ้านไม้แก่น 
และกลุ่มบือแนบาติก 

๕) การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเชี่ยวชาญในการตรวจ
พิสูจน์ โบราณวัตถุศิลปวัตถุ :  พระพุทธรูปท้อง ถ่ินอีสานและพระพุทธรูปล้านช้าง  
โดยกระทรวงวัฒนธรรม จัดข้ึนเมื่อวันจันทร์ท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมอาคารด ารง
ราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจพิสูจน์โบราณวัตถุ 
ศิลปวัตถุของภัณฑารักษ์ ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าท่ี มีความแม่นย า รัดกุม ถูกต้องตามหลัก
มาตรฐานวิชาการ โดยเฉพาะพระพุทธรูปแบบท้องถ่ินอีสาน และพระพุทธรูปศิลปะล้านช้าง  
ท้ังประเภทไม้และโลหะ ซึ่งปัจจุบันเป็นพระพุทธรูปกลุ่มส าคัญที่เหลือน้อย หายาก และมีการวาง
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จ าหน่ายตามร้านค้าโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และมีการส่งหรือน าออกนอกราชอาณาจักรเป็นจ านวนมาก 
ซึ่งการจัดอบรมในครั้งน้ีเป็นการจัดการอบรมในรูปแบบผสมผสานระหว่างการบรรยายในห้อง
ประชุม โดยจัดให้มีมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวด และการบรรยายผ่านระบบออนไลน์ด้วย
โปรแกรมซูม (ZOOM) เพื่อให้ภัณฑารักษ์ท่ีประจ าอยู่ ในส่วนภูมิภาคท่ีไม่สามารถเข้าร่วม  
การอบรมในห้องประชุมสามารถมีส่วนร่วมในการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับพระพุทธรูปแบบท้องถ่ิน
อีสานและพระพุทธรูปศิลปะล้านช้างได้ การอบรมในครั้งน้ีได้สร้างความรู้ ความเข้าใจกับเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก 
 ๖) นิทรรศการสถาปัตยกรรมนานาชาติ เวนิสเบียนนาเล่ ครั งที่ ๑๗
กระทรวงวัฒนธรรม โดยส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  ร่วมกับสมาคมสถาปนิกสยาม 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่งผลงานศิลปะร่วมสมัย “บ้านคนบ้านช้าง” ออกแบบโดย ผศ.บุญเสริม 
เปรมธาดา ศิลปินศิลปาธร เข้าร่วมจัดแสดงในนิทรรศการสถาปัตยกรรมนานาชาติ เวนิสเบียนนาเล่ 
ครั้งท่ี ๑๗ ณ เมืองเวนิส สาธารณรัฐอิตาลี ซึ่งได้รับการจัดอันดับเป็น ๑ ใน ๕ พาวิลเลียน 
ท่ีน่าสนใจท่ีสุดจาก เว็บไซต์ dailyartmagazine.com แม็กกาซีนออนไลน์ช่ือดังของต่างประเทศ 
งานศิลปะ The Elephant หรือ บ้านคนบ้านช้าง ถ่ายทอดความสัมพันธ์ระหว่างการอยู่ร่วมกัน
ของคนและช้างไทย โดยได้มีการส ารวจเรื่องราวของชาวกูย กลุ่มชาติพันธุ์ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ของไทย ท่ีใช้ชีวิตใกล้ชิดกับช้างมายาวนานหลายร้อยปี มาร้อยเรียงเน้ือหาบอกเล่าผ่านนิทรรศการ
น าเสนอบ้านท่ีสร้างข้ึนโดยค านึงถึงท้ังคนและช้างซึ่งได้รับรายงานว่า ผลงานบ้านคนบ้านช้าง 
ได้รับความสนใจจากผู้ชมท่ีหมุนเวียนเข้าชมอย่างไม่ขาดสาย ซึ่งผลงานของศิลปินไทยท าให้คนท่ัวโลก
รู้จักประเทศไทยมากขึ้น และสร้างช่ือเสียง ให้กับประเทศด้วยการสะท้อนอัตลักษณ์ท้องถ่ินจังหวัด
สุรินทร์ ท้ังช้างและคนท่ีอยู่ด้วยกันอย่างผูกพัน โดยผู้เข้าร่วมแสดงผลงาน นักท่องเท่ียว ผู้ชมงาน
ศิลปะอีกหลายแสนคน ได้เห็นถึงความงดงามของวัฒนธรรมไทย เกิดความประทับใจ และลดภาพจ า 
การใช้แรงงานช้างหรือน าช้างไปเร่ร่อนในเมือง ตลอดจนสื่อไทยพร้อมต้อนรับคนท่ัวโลก  
เข้ามาเท่ียวจังหวัดสุรินทร์ หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด - 19) คลี่คลาย 
 

   

http://dailyartmagazine.com/
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 ๗) การจัดสัมมนาออนไลน์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย กระทรวง
วัฒนธรรม จัดสัมมนาออนไลน์หนุนภาพยนตร์ไทย บุกตลาดเทศกาลหนังเมืองคานส์ โดยจัด
กิจกรรมเผยแพร่อุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดีทัศน์ในต่างประเทศ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ณ เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศส รูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันท่ี ๖ - ๑๕ 
กรกฎาคม ๒๕๖๔ เพื่อแสดงศักยภาพอุตสาหกรรมภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ไทยในเวทีโลก  
และสร้างโอกาสทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการไทยให้เติบโต แม้อยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) โดยกิจกรรมดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือกันของกระทรวง
วัฒนธรรม กรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา และกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ในนามทีมประเทศไทย หรือ “Content Thailand” โดยมีหัวข้อ 
ในการสัมมนา ดังน้ี  
  (๑) การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ดิจิทัลคอนเทนต์ไทย (Thailand 
- A Hub of Film and Digital Content) เพื่อวิเคราะห์อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย 
ในปัจจุบัน รวมถึงทิศทางการเติบโตของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ในตลาดต่างประเทศ 
  (๒) การส่งเสริมการร่วมลงทุนและการถ่ายท าภาพยนตร์ต่างประเทศ 
ในประเทศไทย (Filming in Thailand and Co - Production) สร้างมุมมองแนวทางในการถ่าย
ท าภาพยนตร์ในประเทศไทย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด - 19) และเง่ือนไขใหม่ของ Incentive ในประเทศไทยรวมไปถึงการร่วมลงทุนกับภาพยนตร์
ต่างประเทศ 
  (๓) การส่งเสริมคอนเทนต์ไทยส าหรับผู้ประกอบการ (Fresh Content 
from Thailand) น าเสนอคอนเทนต์ท่ีน่าสนใจจากผู้บริหาร ๓ บริษัท ได้แก่ บริษัท ณ๊อบ โปรดักชัน 
จ ากัด บริษัท โมโน สตรีมมิ่ง จ ากัด และบริษัท ณวลาร์ท นิมิต จ ากัด 
  นอกจากน้ี การเปิดเวทีสัมมนาดังกล่าว ต้อนรับผู้ประกอบการนานาชาติ
จากกว่า ๑๔๐ ประเทศท่ัวโลก เข้าร่วมสัมมนาผ่านตลาดภาพยนตร์เมืองคานส์ออนไลน์ หรือ 
Marche du Film Online ทางเว็บไซต์ https://marchedufilm.online อีกท้ัง สามารถชมคลิป
การจัดสัมมนาออนไลน์ย้อนหลังได้ทาง Youtube: CONTENT THAILAND CHANNEL 

๘) กิจกรรมพิพิธภัณฑ์เสวนา ประจ าปี ๒๕๖๔ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร 
จัดกิจกรรมพิพิธภัณฑ์เสวนา ประจ าปี ๒๕๖๔ ครั้งท่ี ๖ เรื่อง “ทับหลังปราสาทหนองหงส์ 
และปราสาทเขาโล้นกลับคืนสู่ประเทศไทย” เมื่อวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ในรูปแบบออนไลน์
ผ่านระบบ Zoom โดยได้รับเกียรติจากนายอิทธิพล  คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 
กล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “การปฏิบัติการของคณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุของไทย 
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ในต่างประเทศ” นอกจากน้ียังมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อท่ีเกี่ยวกับทับหลังปราสาทหนองหงส์
และปราสาทเขาโล้น อาทิ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการติดตามทับหลังปราสาทหนองหงส์  
และปราสาทเขาโล้น บทบาทภาคประชาชนต่อกรณีการติดตามทวงคืนทับหลัง  

 
 
 
 
 
 
 

 

๙) การจัดสร้างอาคารประติมากรรมขุนหลวงพะงั่วและประวัติศาสตร์
สุพรรณบุรี กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร ร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรี จัดสร้างอาคาร
ประติมากรรมขุนหลวงพะงั่วและประวัติศาสตร์สุพรรณบุรี ต้ังอยู่ท่ีต าบลสนามชัย อ าเภอเมือง 
จังหวัดสุพรรณบุรี ภายในแสดงประติมากรรมส าริดท่ีมีความยาวมากท่ีสุดในประเทศไทย 
เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชาธิรา ชท่ี ๑ หรือขุนหลวงพะงั่ว 
ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์สุพรรณภูมิ และประวัติศาสตร์เมืองสุพรรณบุรี โดยก าหนดเปิดให้
ประชาชนเข้าชมเป็นวันแรกในวันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

 โดยการจัดสร้างอาคารประติมากรรมขุนหลวงพะงั่วและประวัติศาสตร์
สุพรรณบุรี  จัดสร้าง ข้ึนตามด าริของนายบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนท่ี ๒๑  
ได้แรงบันดาลใจมาจากภาพสลักหินเล่าเร่ืองประวัติศาสตร์จีน ณ China Millennium Monument 
เมืองปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงพระราชประวัติของสมเด็จ 
พระบรมราชาธิราชท่ี ๑ หรือขุนหลวงพะงั่ว ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์สุพรรณภูมิ ท่ีได้เสด็จข้ึนเสวย
ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ล าดับท่ี ๓ ของกรุงศรีอยุธยา พระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถเป็น
เลิศด้านการศึกสงคราม การเมืองการปกครอง การศาสนา และการค้ากับต่างประเทศ นอกจากน้ี 
ยังมีส่วนจัดแสดงประวัติศาสตร์ของเมืองสุพรรณบุรีต้ังแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ สืบเน่ืองมาจนถึง
สมัยรัตนโกสินทร์ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ท่ีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวจังหวัดสุพรรณบุรี ผ่านงาน
ประติมากรรมหล่อโลหะส าริดอันงดงามและมีความยาวมากท่ีสุดในประเทศไทย ส าหรับอาคาร
ประติมากรรมขุนหลวงพะงั่ว และประวัติศาสตร์สุพรรณบุรี เร่ิมด าเนินการก่อสร้างเมื่อพุทธศักราช 
๒๕๕๓ โดยกรมศิลปากรเป็นผู้ออกแบบอาคาร และภาพประติมากรรม มีผังการจัดแสดง 
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เป็นรูปวงรี ภายในจัดแสดงประติมากรรมส าริดนูนสูงและนูนต่ า  มีความกว้าง ๔.๒๐ เมตร  
ความยาว ๘๘ เมตร แบ่งออกเป็น ๙ ตอน ประกอบด้วย 

ตอนที่ ๑ สุพรรณบุรี : ชุมชนแรกเริ่ม แสดงถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ พิธีกรรม 
ความเช่ือ การต้ังถ่ินฐานของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ สังคมเกษตรกรรมในจังหวัดสุพรรณบุรี 
เมื่อราว ๔,๐๐๐ - ๒,๕๐๐ ปีมาแล้ว และภาพโบราณวัตถุส าคัญจากแหล่งโบราณคดีหนองราชวัตร 
อ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี เช่น ภาชนะมีนม ภาชนะมีเขา ภาชนะสามขา 

ตอนที่  ๒  สุพรรณบุรี : อู่ทอง เครือข่ายการค้าข้ามภูมิภาค แสดงถึง 
การติดต่อค้าขายระหว่างผู้คนในเมืองโบราณอู่ทองกับพ่อค้าจากชุมชนใกล้เคียงและพ่อค้า
ชาวต่างชาติ ได้แก่ ชาวอินเดีย ชาวอาหรับ และชาวจีน เมืองโบราณอู่ทองเป็นหน่ึงในชุมทาง
การค้าส าคัญของลุ่มแม่น้ าแม่กลองและลุ่มแม่น้ าท่าจีน และเป็นส่วนหน่ึงของเส้นทางการค้า  
ทางน้ าท่ีส าคัญในดินแดนสุวรรณภูมิ 

ตอนที่ ๓ สุพรรณบุรีในวัฒนธรรมศาสนา : อู่ทองเมืองศูนย์กลางศาสนารุ่นแรก 
แสดงถึงการรับวัฒนธรรมศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู จากประเทศอินเดีย ก่อให้เกิด
รูปแบบวัฒนธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถ่ิน เรียกว่า “วัฒนธรรมทวารวดี” ด้วยความเคารพ 
และศรัทธาในศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์ – ฮินดูของผู้คนในเมืองโบราณอู่ทองจึงได้มี 
การสร้างศาสนสถานและรูปเคารพทางศาสนา อันได้แก่ ธรรมจักรและศิวลึงค์ 

ตอนที่ ๔ สุพรรณบุรี : เนินทางพระ ร่องรอยพุทธศาสนามหายาน แสดงให้
เห็นถึงการเดินทางมายังปราสาทเนินทางพระ ซึ่งเป็นศาสนสถานในศาสนาพุทธแบบมหายาน 
มีอายุราวพุทธศตวรรษท่ี ๑๘ ได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมขอมสมัยบายน เพื่อท าการสักการะบูชา  
พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์องค์ส าคัญในศาสนาพุทธแบบมหายาน 

ตอนที่ ๕ สุพรรณบุรี : ก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยา แสดงเรื่องราวของ  
ขุนหลวงพะงั่วเจ้าเมืองสุพรรณภูมิทรงน ากองทัพออกสู้ศึกกับอาณาจักรขอมจนได้รับชัยชนะ 
และแสดงภาพเจดีย์วัดไก่เต้ีย ซึ่งเป็นเจดีย์ก่ออิฐทรงแปดเหลี่ยมอันเป็นรูปแบบเอกลักษณ์ 
ของเจดีย์สมัยก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยา และภาพแหล่งเตาบ้านบางปูน ซึ่งเป็นแหล่งผลิต
เครื่องปั้นดินเผาริมฝั่งแม่น้ าสุพรรณบุรี 

ตอนที่ ๖ สุพรรณบุรี : เมืองลูกหลวงของราชธานีศรีอยุธยา แสดงเหตุการณ์
การเสด็จข้ึนครองราชสมบัติกรุงศรีอยุธยาของสมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ี ๑ (ขุนหลวงพะงั่ว) 
แห่งราชวงศ์สุพรรณภูมิ และการติดต่อค้าขายกับเมืองจีนท่ีรุ่งเรืองเป็นอย่างยิ่งในสมัยของสมเด็จ
พระนครินทราธิราช (เจ้านครอินทร์) 
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ตอนที่ ๗ สุพรรณบุรี : สมรภูมิยุทธหัตถี แสดงเหตุการณ์การกระท ายุทธ
หัตถีระหว่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับพระมหาอุปราชาแห่งกรุงหงสาวดี ณ ต าบล  
หนองสาหร่าย อ าเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 

ตอนที่ ๘ สุพรรณบุรี : หัวเมืองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ จัดแสดงพระบรมรูป
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัวและเหตุการณ์ เมื่อครั้ ง เสด็จประพาส  
เมืองสุพรรณบุรี และพระบรมรูปของสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและเหตุการณ์เมื่อครั้งเสด็จ 
พระราชด าเนินสักการะบวงสรวงเจดีย์ยุทธหัตถี พร้อมด้วยคณะเสือป่ารักษาพระองค์ 

ตอนที่ ๙ ปัจจุบัน สุพรรณบุรี แสดงเหตุการณ์การเสด็จพระราชด าเนิน 
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงวางพวงมาลา 
ในรัฐพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลท่ี ๑๐ ทรงน าพสกนิกรเกี่ยวข้าวท่ีแปลงนาสาธิต และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินทรงเป็นประธาน 
ในพิธียกพุ่มข้าวบิณฑ์ ยอดพระมณฑปและสมโภชรอยพระพุทธบาท ณ วัดเขาดีสลัก อ าเภออู่ทอง 

นอกจากผู้เข้าชมจะได้รับชมความงดงามของประติมากรรมส าริดแล้ว 
ยังได้รับความรู้และความเพลิดเพลินผ่านระบบการบรรยายน าชมท่ีทันสมัยท้ังในรูปแบบออนไลน์ 
ออฟไลน์ และอุปกรณ์ Audio guide ท่ีมีให้เลือกถึง ๓ ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
และภาษาจีน โดยใช้เทคโนโลยีแสง เสียงประกอบการจัดแสดง ซึ่งจะอ านวยประโยชน์สูงสุด 
ในการเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีของจังหวัดสุพรรณบุรี 
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๑๐) การส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ ผ่านโครงการไทยเทสเทอราปี  (Thai 

Taste Therapy) อาหารไทยเป็น “ยาที่อร่อยที่สุดในโลก”  
กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ กรมการแพทย์แผนไทย

และการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ กรมส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) และเว็บไซต์ชิมไทย
ดอทคอม เปิดตัวโครงการไทยเทสเทอราปี (Thai Taste Therapy) เชิญทั่วโลกเปิดประสบการณ์ใหม่
กินอาหารไทยเป็นยา เผยแพร่ความมหัศจรรย์ของอาหารไทยมิได้มีดีเพียงความอร่อยอย่างเดียว
แต่มีประโยชน์กับสุขภาพอย่างอเนกอนันต์ ให้อาหารไทยเป็น “ยาท่ีอร่อยท่ีสุดในโลก” โดยท่ีผ่านมา
กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ข้ึนทะเบียนอาหารไทย ๒๐ รายการ เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
อาทิ ต้มย ากุ้ง แกงเผ็ด แกงพุงปลา แกงเขียวหวาน ส้มต า เป็นต้น และในอนาคตจะข้ึนทะเบียนอาหาร
ไทยอีกหลายรายการ  

ท้ังน้ี การด าเนินโครงการดังกล่าวเวลาน้ีนับเป็นช่วงเวลาท่ีเหมาะสมท่ีสอดรับ
กับสถานการณ์ในปัจจุบันท่ีทุกคนใส่ใจเร่ืองการรับประทานมากข้ึน โดยอาหารไทยคือ Soft Power 
ท่ีมีศักยภาพในการเข้าถึงนานาประเทศ และโครงการ Thai Taste Therapy จะตอกย้ าให้ทั่วโลก
เช่ือมั่นเร่ืองความอร่อยของอาหารไทย และยังสร้างมุมมองใหม่ท่ีว่าอาหารไทยเป็นยาที่อร่อยท่ีสุด
ในโลก โดยเฟสท่ี ๑ ของโครงการฯ ได้เชิญเชฟช่ือดังระดับเวิลด์คลาส อาทิ เชฟมาดามนูรอ โซ๊ะมณี 
สเต็ปเป้ เจ้าของร้านอาหารบลู เอเลเฟ่นท์ ร้านอาหารไทยท่ีมีสาขาอยู่ท่ัวโลก เชฟแอนด้ี ยังเอกสกลุ 
เชฟมิชลินสตาร์อาหารไทย ๑ ดาว คนไทยคนแรกท่ีได้รับรางวัลมิชลินสตาร์อาหารไทยจากสหรัฐอเมริกา 
เชฟอรรถพล ไนโต ถังทอง อดีตรางวัลเหรียญทองเชฟโอลิมปิก Executive Chef โรงแรมแมริออท 
เดอะ สุรวงศ์ และเชฟช่ือดังอีกหลายท่านมาร่วมสร้างสรรค์เมนูอาหารไทยท่ีมีคุณประโยชน์ทางยา
และส่งเสริมสุขภาพ พร้อมร่วมมือกับร้านอาหารไทยท้ังในประเทศและต่างประ เทศ เปิดขาย
เมนูอาหารไทยเทสเทอราปี ๓ เมนู ได้แก่ เมนูเสริมภูมิคุ้มกันต้านโควิด เมนูอาหารจากกัญชา 
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และกระท่อม และเมนูสมุนไพรพื้นถ่ินของไทย โดยเย่ียมชมและสั่งร้านอาหาร Thai Taste Therapy 
และสินค้าสุขภาพจากสมุนไพรไทยท่ีเข้าร่วมโครงการผ่านทางไลน์ @thaitaste the rapy  
และเพื่อปลุกกระแสให้คนท่ัวโลกกินอาหารไทยเป็นยาช่วยรักษาโรคและส่งเสริมสุขภาพ ยังได้เปิดตัว
แพลตฟอร์ม Thai Taste Therapy.com เปิดคอร์สสอนท าอาหารไทยเป็นยาผ่านทางออนไลน์ 
เพื่อส่งต่อสูตรอาหารไทยเทสเทอราปี พร้อมส่งออกวัตถุดิบเครื่องปรุงสมุนไพรไทยต่าง ๆ  ให้ท่ัวโลก 
สั่งซื้อได้ทางออนไลน์เพื่อไปลองท ารับประทานเองท่ีบ้านได้อย่างสะดวก ติดตามเมนูอาหารไทยได้ท่ี 
www.thaitastetherapy.com หรือเฟซบุ๊ก www.facebook.com/thaitastetherapy 

 
 

๑๑) การจัดอบรมหลักสูตรนักอนุรักษ์ ช่างอนุรักษ์ ผู้คุมงานอนุรักษ์
โบราณสถาน รุ่นที่ ๑ 

   กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร จัดการอบรมหลักสูตรนักอนุรักษ์ 
ช่างอนุรักษ์ และผู้คุมงานอนุรักษ์โบราณสถาน รุ่นท่ี ๑ สืบเน่ืองมาจากสถานการณ์งานอนุรักษ์ท่ีมี
แหล่งโบราณสถานอยู่ เป็นจ านวนมาก ไม่สมดุลกับจ านวนบุคลากรด้านการอนุ รักษ์ของ 
กรมศิลปากรท่ีมีอยู่จ ากัด ท าให้เกิดการขาดแคลนบุคลากร จึงมีความจ าเป็นต้องใช้การจ้างงานเข้า
มาด าเนินการอนุรักษ์ โบราณสถานมากข้ึน ดังน้ัน จึงได้จัดการอบรมหลักสูตรดังกล่าว  
เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์โบราณสถานของกรมศิลปากรให้แก่บุคคลภายนอกในการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้สามารถท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเดียวกัน  

 การจัดอบรมมีท้ังหมด ๓ หลักสูตร ตามกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หลักสูตร
อบรมนักอนุรักษ์โบราณสถาน หลักสูตรอบรมช่างฝีมืออนุรักษ์โบราณสถาน และหลักสูตรอบรม 
ผู้ควบคุมงานอนุรักษ์โบราณสถาน โดยในระหว่างวันท่ี ๗ – ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นการจัด
อบรมหลักสูตรนักอนุรักษ์โบราณสถาน ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ออกแบบหรือก าหนดวิธีการอนุรักษ์ตามสาย
วิชาชีพท่ีมีประสบการณ์ในด้านงานอนุรักษ์และเคยปฏิบัติงานร่วมกับกรมศิลปากรอยู่แล้ว  
การอบรมครั้งน้ีจึงถือเป็นจุดเร่ิมต้นของการรวบรวมบุคลากรท่ีเต็มไปด้วยความรู้และประสบการณ์
ในงานอนุรักษ์โบราณสถาน มุ่งเน้นเน้ือหาเกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์
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แหล่งมรดกศิลปวัฒนธรรม มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน รวมถึงเน้นย้ า
แนวทางของกรมศิลปากรในหลักการและกระบวนการท างานท่ีก าหนดไว้ในระเบียบว่าด้วย 
การอนุรักษ์โบราณสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ท้ังน้ี กรมศิลปากรจะออกประกาศนียบัตรเพื่อรับรองว่า  
ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ความสามารถในระดับเดียวกันกับช่างอนุรักษ์ของกรมศิลปากร  
และสามารถร่วมปฏิบัติงานอนุรักษ์โบราณสถานในโครงการต่าง ๆ ของกรมศิลปากรในอนาคต  
ซึ่งขณะน้ีอยู่ระหว่างจัดท าข้อก าหนดในการพิจารณาอนุญาต ให้ผู้มีความรู้ความสามารถในงาน
อนุรักษ์โบราณสถานใช้ประกาศนียบัตรการผ่านการอบรมเพื่อร่วมด าเนินงานการอนุรักษ์
โบราณสถานกับกรมศิลปากรต่อไป 

 
 

๑๒) การเปิดแหล่งเรียนรู้กระบี่เมืองศิลปะและนิทรรศการงานศิลป์ถ่ินใต้สู่ 
Thailand Biennale, Korat 2021  

 กระทรวงวัฒนธรรม โดยส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับ
จังหวัดกระบี่  สมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติแห่งประเทศไทย เทศบาลเมืองกระบี่ 
ชมรมศิลปะกระบี่อาร์ตสเปซ  เครือข่ายศิลปินจังหวัดกระบี่ เครือข่ายศิลปินจังหวัดภาคใต้ 
ได้ร่วมกันพัฒนาแหล่งเรียนรู้กระบี่เมืองศิลปะ ภายใต้ช่ือ “ศูนย์ศิลปะกระบี่อาร์ตสเปซ” ท่ีต้ัง 
ณ อาคารศูนย์ศิลปะอาร์ตสเปซ โดยทางเทศบาลเมืองกระบี่ ได้อนุเคราะห์สถานท่ีให้กับชมรม
ศิลปะกระบี่อาร์ตสเปซ เพื่อเป็นสถานท่ีถ่ายทอดความรู้เรื่องราวของกระบี่ เมืองศิลปะในรูปแบบ
นิทรรศการถาวรเกี่ยวกับ กระบี่ เมืองแห่งศิลปะและวัฒนธรรม ความทรงจ า Thailand 
Biennale, Krabi 2018 กระบี่ศูนย์กลางการพัฒนางานศิลปะในระดับนานาชาติ ผลงานศิลปะ
สร้างเมืองกระบี่เมืองศิลป์ สร้างสรรค์โดยศิลปินกระบี่ ๒๑ ชิ้นงาน และอัตลักษณ์ลวดลายผ้า
เมืองกระบี่ผ้าพื้นถ่ินร่วมสมัยใครว่าเชย เพื่อเป็นสถานท่ีจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนของศิลปิน
กระบี่  

นอกจากน้ี เป็นสถานท่ีอบรมเรียนรู้และสร้างงานสร้างอาชีพทางศิลปะ 
ให้กับเด็กเยาวชนจังหวัดกระบี่และประชาชนผู้ท่ีสนใจหรือมีรายได้น้อย และเพื่อพัฒนาต่อยอด 
สู่ตลาดนัดศิลปะในอนาคต น าไปสู่การสร้างรายได้ให้แก่ศิลปิน ภูมิปัญญา เครือข่ายผู้ประกอบการ
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ด้านศิลปะ ประชาชนและชุมชนโดยใช้ทุนทางศิลปวัฒนธรรมมาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และจัด
นิทรรศการช่ัวคราวงานศิลป์ถ่ินใต้สู่ Thailand Biennale, Korat 2021 ในหัวข้อธรรมชาติ 
เป็นใหญ่ในโลก ศิลปะมีอิสรภาพในตัวเอง สร้างสรรค์ผลงานศิลปะโดยศิลปินภาคใต้ จ านวน ๖๒ คน 
รวมจ านวน ๑๐๐ ช้ินงาน จัดแสดงระหว่างวันท่ี ๒๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ศูนย์การเรียนรู้
วัฒนธรรมอันดามัน ก่อนท่ีจะเคลื่อนย้ายผลงานศิลปะไปจัดแสดงยังจังหวัดนครราชสีมา ระหว่าง
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ท่ีศูนย์การค้าเทอร์มินอส ๒๑ โคราช  
ในงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ Thailand Biennale, Korat 2021 ต่อไป 

 
 

๑๓) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Character Licensing Workshop ครั งที่ ๗ 
และการจัดนิทรรศการความคิดสร้างสรรค์แห่งประเทศไทย ๒๕๖๔ (Thailand Creative 
Showcase 2021: TCS 2021) กระทรวงวัฒนธรรม มีนโยบายขับเคลื่อนนโยบายส าคัญ 
ของรัฐบาลในการส่งเสริม  ให้ประเทศไทยเป็นผู้น าด้านอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ของ
ภูมิภาคอาเซียน เพื่อสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจ สร้างสรรค์สังคมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของประเทศไทยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยกระทรวง
วัฒนธรรมร่วมกับกระทรวงต่าง ๆ หน่วยงานรัฐและเอกชน บูรณาการความร่วมมือภายใต้แนวคิด 
“CONTENT THAILAND” ทีมประเทศไทยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรสาขา
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ 
และวีดิทัศน์ รวมถึงการพัฒนาตลาดภาพยนตร์และวีดิทัศน์ในประเทศ เพื่อให้สามารถขยายฐาน
การผลิตสินค้าเศรษฐกิจสร้างสรรค์และผลักดันให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ไทย 
เป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ รวมท้ังเผยแพร่งานนิทรรศการด้านสื่อวีดิทัศน์ของไทย สร้างแรง
บันดาลใจ ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในความสามารถของคนไทย 

โดยเมื่อวันท่ี ๒๙ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ กระทรวงวัฒนธรรม ได้ร่วมกับ
สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชันและคอมพิวเตอร์กราฟิกไทย (TACGA) จัดกิจกรรมอบรม 
เชิงปฏิบัติการ “Character Licensing Workshop ครั้งท่ี ๗” เพื่อสนับสนุนให้เกิดเยาวชนคนรุ่นใหม่
มาสร้างคาแรคเตอร์ใหม่ ๆ สัญชาติไทยและต่อยอดเพื่อให้สามารถแข่งขันบนเวทีนานาชาติ  
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ณ ห้องออดิทอเรียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากน้ี ได้จัดนิทรรศการ
ความคิดสร้างสรรค์แห่งประเทศไทย ๒๕๖๔ (Thailand Creative Showcase 2021: TCS 2021)  
ณ ลานโปรโมชัน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ซึ่งภายในนิทรรศการจัดแสดงผล
งานสื่อวีดิทัศน์ไทยท้ังแอนิเมชัน (Animation) และคาแรคเตอร์ (Character) เพื่อสินค้าลิขสิทธิ์ 
ท่ีเป็นฝีมือของคนไทยท่ัวไปและคนไทยท่ีมีช่ือเสียงในตลาดโลก มีบูธจ าหน่ายสินค้าลิขสิทธิ์ 
ของไทยและกิจกรรมเวิร์กชอปต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ผู้ร่วมงาน มุ่งส่งเสริมให้บุคลากร 
และเยาวชนรุ่นใหม่ด้านสื่อวีดิทัศน์ไทยเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนากระบวนการคิดเพื่อการผลิต
และสร้างสรรค์ผลงานได้มาตรฐานสากลและแสดงศักยภาพให้เป็นท่ียอมรับระดับนานาชาติ 

 
 

การจัดอบรมและนิทรรศการครั้งน้ี ถือเป็นการขับเคลื่อนตามนโยบาย 
ของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและนโยบายรัฐบาลเพื่อผลักดันใช้ “Soft 
Power” ความเป็นไทยและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Economy) ของไทย ซึ่งในปี 
๒๕๖๓ อุตสาหกรรมภาพยนตร์สร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยมูลค่ากว่า ๗,๘๐๑ ล้านบาท 
แอนิเมชันกว่า ๖,๖๕๖ ล้านบาท และเกมกว่า ๖๖,๖๙๒ ล้านบาท ท้ังน้ี กระทรวงวัฒนธรรม 
จะร่วมมือกับหน่วยงานรัฐและเอกชนด าเนินการขับเคลื่อนอย่างต่อเน่ือง เพื่อสร้างงาน  
สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป 

๑๔) การด าเนินโครงการแลนด์มาร์คนวดไทย เพื่อส่งเสริมท่องเที่ยวสุขภาพ 
กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา สมาพันธ์โลกนวดไทย
และสปา และไอคอนสยาม เปิดโครงการ “แลนด์มาร์คนวดไทย” เมื่อวันท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
เน่ืองในโอกาส “วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ” ๒๙ ตุลาคม ของทุกปี เพื่อแสดง
ศักยภาพความพร้อมในการร่ วมสืบสาน ต่อยอด ภูมิปัญญานวดไทย สมุนไพรไทย 
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๙๖ 

 

และการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ บรรเทาผลกระทบผู้ประกอบการ 
และยกระดับมาตรฐานให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (MEDICALHUB) 

การนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ เป็นมรดกภูมิปัญญาท่ีได้รับการสืบทอด
กันมาจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งปัจจุบันมีองค์กรต่าง ๆ ท่ีส่งเสริมและพัฒนาการนวดไทย กว่า ๕๐ องค์กร 
รวมไปถึงองค์กร ภาควิชาชีพ สถาบันการเรียนการสอน และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
ท่ัวประเทศ อีกท้ังเครือข่ายความร่วมมือจากสมาพันธ์โลกนวดไทยและสปาท่ีมีสมาชิกกว่า  
๕๗ ประเทศท่ัวโลก 

โครงการแลนด์มาร์คนวดไทยเป็นโครงการท่ีจะจัดข้ึนเพื่อเฉลิมฉลอง 
ในโอกาสท่ีองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ประกาศ
ข้ึนทะเบียนนวดไทย มรดกวัฒนธรรมอันล้ าค่าของไทยเป็นรายการตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรม  
ท่ีจับต้องไม่ได้ นอกจากน้ียังถือเป็นโอกาสท่ีจะได้ประชาสัมพันธ์การนวดไทยและสมุนไพรไทย  
ในการดูแลและฟื้นฟูสุขภาพท่ัวโลก  รวมถึงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ เกิดรายได้แก่
ผู้ประกอบการและเครือข่ายด้านการนวดไทยท้ังในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจน  
น าอัตลักษณ์เสน่ห์แห่งมรดกภูมิปัญญาไทยท่ีสืบสานจากรุ่นสู่รุ่นมาต่อยอด และประชาสัมพันธ์
ส่งเสริม การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ (Medical and wellness Tourism) โดยโครงการแลนด์มาร์ค
นวดไทยมีก าหนดการจัดกิจกรรมในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ผู้สนใจสามารถติดตามกิจกรรม
โครงการได้ท่ี Facebook Landmark Nuad Thai 

 

 
 

๓.๑.๗ การจัดกิจกรรมอนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรม ประเพณี อัตลักษณ์ 
ความเป็นไทย ประกอบด้วย 

๑) กิจกรรม “อนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี ๒๕๖๔” 
เมื่อวันท่ี ๑๒ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๙ น. ได้มีพิธีบวงสรวงสมโภชพระธาตุและเทวดา 
นพเคราะห์ ในพิธี ได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ และพระธาตุ ๒๓ องค์ ซึ่งแต่เดิมบรรจุไว้ในก้านพระรัศมี
ของพระพุทธสิหิงค์ ณ พระที่น่ังพุทไธสวรรย์ พระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) มาประดิษฐาน
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ในพระกรัณฑ์ทองค าลงยา และอัญเชิญเทวดานพเคราะห์ ท้ัง ๙ องค์ มาให้ประชาชนได้สักการะ
และสรงน้ าขอพร ประกอบด้วย พระอาทิตย์ ทรงราชสีห์ เป็นเทพนพเคราะห์ท่ีมีอ านาจเหนือกว่า 
เทพนพเคราะห์ ท้ังปวง พระจันทร์ ทรงม้า พระอังคาร ทรงมหิงสา พระพุธ ทรงคชสาร  
พระพฤหัสบดี ทรงกวาง พระศุกร์ ทรงโค พระเสาร์ ทรงพยัคฆ์ พระราหู ทรงพญาครุฑ และพระเกตุ 
ทรงนาค การถวายสักการะ สรงน้ าพระธาตุและเทวดานพเคราะห์ เน่ืองในเทศกาลสงกรานต์ 
ประจ าปี ๒๕๖๔ กิจกรรมจัดข้ึนระหว่างวันท่ี ๑๒ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ศาลาส าราญมุขมาตย์ 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

๒) การรณรงค์ส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทย 
๒.๑) สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลชวนคนไทยใส่ผ้าไทย ภายใต้โครงการผ้าไทยสวมใส่ได้จริง “พลิ ว” 
สร้างงาน สร้างรายได้สู่ชุมชน กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ บมจ. อสมท จ ากัด (มหาชน)  
จัดโครงการผ้าไทยสวมใส่ได้จริง “พลิ้ว” เพื่อสืบสานงานศิลปวัฒนธรรมของชาติตามพระราชปณิธาน
ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการส่งเสริม 
การใช้ผ้าไทย ผ้าพื้นถ่ินและการรณรงค์ส่ง เสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทย พระองค์ทรงปฏิบัติ 
พระราชกรณียกิจในการสืบสานงานศิลปวัฒนธรรมของชาติ ทรงอนุรักษ์ฟื้นฟูผ้าทอชนิดต่าง ๆ  
ท้ังผ้าฝ้ายและผ้าไหมเพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีรายได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับการด าเนินงานตาม
นโยบายรัฐบาลส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทยและนโยบายกระทรวงวัฒนธรรม ในการเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ รวมท้ังเพื่อขับเคลื่อนนโยบายโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG 
ของรัฐบาล ซึ่งได้มุ่งผลักดัน“Soft Power” ความเป็นไทยและส่งเสริมการต่อยอดน าคุณค่า
วัฒนธรรมมาสร้างสรรค์สินค้าและบริการ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
และประเทศ โดยเฉพาะการส่งเสริมการออกแบบและการแต่งกายด้วยผ้าไทยท่ีเป็นหน่ึงในสาขา
อุตสาหกรรมวัฒนธรรมท่ีมีศักยภาพของไทยหรือ 5F ท่ีประกอบด้วยอาหาร (Food) ภาพยนตร์
และวีดิทัศน์ (Film) ศิลปะการป้องกันตัวแบบไทย (Fighting) เทศกาลและประเพณีไทย 
(Festival) และผ้าไทยและการออกแบบแฟช่ัน (Fashion)  

กิจกรรมในโครงการผ้าไทยสวมใส่ได้จริง “พลิ้ว” ประกอบด้วย
การจัดแสดงเดินแบบผ้าไทยโดยนายแบบ นางแบบและนักแสดงท่ีมีช่ือเสียง การรณรงค์ส่งเสริม
การให้องค์ความรู้เกี่ยวกับผ้าไทย เช่น ท่ีมา คุณสมบัติและแหล่งผลิตผ้าไทยผ่านสื่อโทรทัศน์  
สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ของสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD ระหว่างเดือนมีนาคม 
ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔ รวมท้ังจัดท าหนังสือผ้าไทยสวมใส่ได้จริง “พลิ้ว” พร้อมจัดท าในรูปแบบ
อีบุ๊ก (e-books) เพื่อให้ประชาชนได้เห็นตัวอย่างในการประยุกต์ใช้ผ้าไทยสวมใส่ ในชีวิตประจ าวัน
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ได้จริงและเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับผ้าไทย ก่อให้ เกิดการรับรู้ ในวงกว้างท้ังในประเทศ 
และต่างประเทศให้เป็นท่ีรู้จักแพร่หลายในระดับสากล ท้ังน้ี โครงการผ้าไทยสวมใส่ได้จริง “พลิ้ว” 
เป็นการอนุรักษ์ผ้าไทยท่ีเป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติของประเทศไทยและรณรงค์ให้คนไทย
โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ตระหนักถึงคุณค่าและหันมานิยมสวมใส่ผ้าไทยเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้
ให้แก่ประชาชนและชุมชน เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน และพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจชาติหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
(โควิด - 19) คลี่คลาย 

 

 
 

 ๒.๒) การรณรงค์ส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทยในชีวิตประจ าวัน  
กระทรวงวัฒนธรรม รณรงค์ส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทยเพื่อสร้างการรับรู้และปลูกฝัง  
ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย โดยสนับสนุนให้หน่วยงานทุกภาคส่วน รวมท้ังประชาชนท่ัวไปใช้ 
และสวมใส่ผ้าไทยในชีวิตประจ าวันให้เกิดความแพร่หลาย เกิดการอนุรักษ์และสืบสานผ้าไทย 
อย่างเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน โดยได้ขอความร่วมมือส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดจัดท า  
Infographic รณรงค์ประชาสัมพันธ์การแต่งกายผ้าไทยของจังหวัด ดังน้ี 
 - ระยะท่ี ๑ จ านวน ๒ รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบของผู้ว่าราชการ
จังหวัด และวัฒนธรรมจังหวัด 
 - ระยะท่ี ๒ จ านวน ๒ รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบของนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด 
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  ๓) การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (Cultural Product of 
Thailand : CPOT) ผ่านโซเชียลมีเดีย จากนโยบายของนายกรัฐมนตรี ให้ทุกหน่วยงาน เร่งหา
มาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด - 19) ในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมมีนโยบายให้ทางส านักงานปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม ด าเนินการช่วยเหลือเยียวยาชุมชนคุณธรรมฯ ผู้ประกอบการด้านวัฒนธรรม เครือข่าย
ต่าง ๆ ในการพัฒนาสินค้าหรือหาช่องทางจ าหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรมในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) โดยเปิดช่องทางจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
วัฒนธรรมไทย หรือ CPOT ผ่านการแพร่ภาพสด (Live) ทางเพจเฟซบุ๊ก ในช่วงเดือนเมษายน - 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ ซึ่งมีผู้ชมกว่า ๕๐,๐๐๐ คน มีผู้เข้าถึงเพจกว่า ๗๐๐,๐๐๐ คน ยอดจ าหน่าย
และสั่งจองสินค้ากว่า ๕ ล้านบาท โดยเตรียมขยายให้ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด จัดการแพร่ภาพสด 
(Live) ช่วยผู้ประกอบการแต่ละจังหวัดท่ัวประเทศ 
  ท้ังน้ี กระทรวงวัฒนธรรมได้ด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์
วัฒนธรรมไทย (Cultural Product of Thailand : CPOT) ในการจ าหน่ายแบบ E-Commerce 
ประชาสัมพันธ์และส่งเสริม  การจ าหน่ายทางโซเชียลมีเดีย ผลิตภัณฑ์ CPOT ผ่านทางเว็บไซต์ 
www.cpotshop.com และผ่านเพจเฟซบุ๊ก เพจ CPOT ด้วยการแพร่ภาพสด (Live) ภายใต้
แนวคิด “สุดยอดของดีจากชุมชน ส่งตรงถึงมือคุณ” เพื่อช่วยเหลือและเยียวยา ชุมชน 
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ผู้ประกอบการและเครือข่ายทางวัฒนธรรมท่ีไม่สามารถออกร้านได้ ท าให้มีรายได้จากการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ CPOT อีกท้ังเพื่อเตรียมความพร้อมให้ทุกฝ่ายได้ปรับตัวในการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย 
เข้าถึงลูกค้าในยุค New Normal รวมไปถึงเป็นการรองรับการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมของชุมชน
เช่ือมโยงกับชุมชนอื่น หรือจังหวัดใกล้เคียง เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถ่ิน หรือเศรษฐกิจชุมชน
ให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) โดยได้คัดเลือกผลิตภัณฑ์ CPOT จากชุมชนท่ัวประเทศ เช่น 
เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ของใช้ ของตกแต่งบ้านและผลิตภัณฑ์สมุนไพรมาจ าหน่าย 
ในราคาพิเศษ ซึ่งหลังจากท่ีได้เผยแพร่ภาพสด (Live) ในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม ๒๕๖๔ 
จ านวน ๗ ครั้ง จ านวน ๒๗ ชุมชน อาทิ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดสุรินทร์ เป็นต้น 
 

   
 

 ๔) วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ 
  รัฐบาลได้ประกาศให้วันท่ี ๒๙ กรกฎาคม เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ 
กระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะท่ีเป็นหน่วยงาน ด้านการสืบสาน รักษา และต่อยอดมรดกทาง
วัฒนธรรมของชาติ ได้ด าเนินการจัดงาน “วันภาษาไทยแห่งชาติ” มาอย่างต่อเน่ืองทุกปี 
เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และน้อมน า พระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวในการทรงงาน เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการและแนวพระราชด าริต่าง ๆ  
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
ด้านภาษาไทย ทรงพระปรีชาสามารถการประพันธ์ท้ังร้อยแก้วและร้อยกรอง ทรงสนับสนุนส่งเสริม
กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับงานวรรณกรรมของชาติ และทรงห่วงใยเยาวชนของชาติด้านการนิยมไทย  
และใช้ภาษาไทยท่ีถูกต้อง ตลอดจนการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย 
  เน่ืองในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๔ กระทรวงวัฒนธรรม
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถานศึกษา ก าหนดจัดกิจกรรม เน่ืองในวันภาษาไทย
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แห่งชาติในรูปแบบออนไลน์ โดยมีการปรับเปลี่ยนการด าเนินงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) แต่ยังคงไว้ซึ่งสาระส าคัญ
ของการด าเนินงาน รวมท้ังมุ่งเน้นรณรงค์ปลุกจิตส านึกให้คนไทยตระหนักรู้ เข้าใจและใช้ภาษาไทย
ให้เหมาะสมกับบุคคล สถานท่ี และเวลา 
  กิจกรรมหลักประกอบด้วย (๑) ค าปราศรัยเน่ืองในวันภาษาไทย
แห่งชาติพุทธศักราช ๒๕๖๔ เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย 
และสื่อออนไลน์ต่าง ๆ มีเน้ือหามุ่งให้คนไทยท้ังชาติ ได้ตระหนักถึงความส าคัญและคุณค่าของ
ภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติ (๒) จัดท าสารคดีวันภาษาไทย
แห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๔ (๓) จัดพิมพ์หนังสือเก่าหายาก “ปทานุกรม และอักษรนิติ แบบเรียน
ไทยสมัยรัชกาลท่ี ๔” (๔) มอบรางวัลเกียรติยศส าหรับผู้ใช้ภาษาไทยสร้างสรรค์ เพื่อยกย่องบุคคล 
รายการทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ท่ีสื่อสารในภาวะวิกฤตได้อย่างสร้างสรรค์ จ านวน ๓ รางวัล รางวัล
ยกย่องเชิดชูเกียรติปูชนียบุคคล ด้านภาษาไทย รางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นชาวไทยและชาวต่างชาติ 
รางวัลผู้ใช้ภาษาไทยถ่ินดีเด่น และรางวัลผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย รางวัลท่ีมอบให้แก่
องค์กรท่ีมีความส าคัญกับการสนับสนุนการใช้ภาษาไทย จ านวนรวม ๒๔ รางวัล 

    
 

 นอกจากน้ี มีการมอบรางวัลเพชรในเพลง ส าหรับนักร้องเพลงไทย
สากลและเพลงไทยลูกทุ่ง ผู้ประพันธ์เพลงไทยท่ีใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง จ านวน ๑๙ รางวัล 
(๕) อีกท้ังได้จัดการประกวดค าขวัญวันภาษาไทยแห่งชาติจ านวน ๑๕ รางวัล และรางวัล 
การประกวดคลิปวิดีโอ “ตระหนัก รักษ์ ภาษาไทย” จ านวน ๙ รางวัล ซึ่งในปีน้ีมีนักเรียน 
นักศึกษาและประชาชนสนใจส่งค าขวัญเข้าประกวดถึง ๙,๒๖๗ ผลงาน และประกวดคลิปวิดีโอ 
หัวข้อ “ตระหนัก รักษ์ ภาษาไทย” จ านวน ๓๒๖ คลิป แสดงให้เห็นถึง เด็กเยาวชน และประชาชน
ให้ความสนใจตระหนัก และให้ความส าคัญของภาษาไทยเป็นอย่างมาก 
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  ท้ังน้ี กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ได้ส ารวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชน และประชาชนท่ีมีต่อวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
(๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔) จากผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน ๕,๗๗๑ คน ครอบคลุมทุกอาชีพ 
และทุกภูมิภาค โดยผลส ารวจสรุปได้ดังน้ี เมื่อสอบถามถึงปัญหาการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร  
ท่ีต้องเร่งแก้ไขในปัจจุบันพบว่า อันดับ ๑ ร้อยละ ๗๑.๘๔ การพูด อันดับ ๒ ร้อยละ ๖๗.๘๗ 
การเขียน และอันดับ ๓ ร้อยละ ๕๓.๗๕ การอ่าน ส่วนผู้ท่ีเป็นบุคคลส าคัญในการส่งเสริมการใช้
ภาษาไทยท่ีถูกต้องตรงตามหลักภาษาไทย ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า อันดับ ๑ ครู อาจารย์ 
อันดับ ๒ พอ่ แม่ ผู้ปกครองและอันดับ ๓ พิธีกร ผู้ประกาศข่าว และส าหรับประเภทเพลงท่ีเห็นว่า
มีส่วนส าคัญในการส่งเสริมภาษาไทยพบว่า อันดับ ๑ ร้อยละ ๗๐.๒๓ เพลงลูกทุ่ง อันดับ ๒ 
ร้อยละ ๕๔.๖๗ เพลงลูกกรุง และอันดับ ๓ ร้อยละ ๕๒.๑๑ เพลงพื้นบ้าน 
  ขณะเดียวกันผลส ารวจได้สอบถามถึงการท่ีจะช่วยสืบสานอนุรักษ์
ภาษาไทย ให้อยู่คู่คนไทยตลอดไป เด็ก เยาวชน และประชาชนระบุว่า อันดับ ๑ ร้อยละ ๗๙.๘๐ 
การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง โดยวิธีการพูด อ่าน เขียน อันดับ ๒ ร้อยละ ๕๙.๐๗ พูดออกเสียง 
ให้ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นภาษาถ่ิน ภาษาพื้นเมืองและภาษาไทยกลาง และอันดับ ๓ ร้อยละ ๔๕.๖๔ 
ต้ังใจเรียนรู้และถ่ายทอดภาษาไทยอย่างถ่องแท้ ส่วนแหล่งเรียนรู้หรือสถานท่ีช่วยส่งเสริม 
และอนุรักษ์การใช้ภาษาไทยในยุคปัจจุบันพบว่า อันดับ ๑ ร้อยละ ๖๑.๕๓ อินเทอร์เน็ต อันดับ ๒ 
ร้อยละ ๕๖.๕๒ โรงเรียน มหาวิทยาลัย และอันดับ ๓ ร้อยละ ๔๓.๓๙ หอสมุดแห่งชาติ 
และห้องสมุดของหน่วยงานต่าง ๆ เมื่อสอบถามถึงความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ 
เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาไทย ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า อันดับ ๑ รับชมวีดิทัศน์ รายการโทรทัศน์ 
ส่งเสริมการใช้ภาษาไทย และอันดับ ๒ รับชมข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับวันภาษาไทยผ่านทาง 
Facebook Fanpage  
  โดยผู้ตอบแบบสอบถามได้มีข้อเสนอแนะต่อกระทรวงวัฒนธรรม
เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาทักษะด้านภาษาไทยให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน เพื่อให้เกิด
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ความภาคภูมิใจ มองเห็นถึงความส าคัญ และคุณค่าของการใช้ภาษาไทย ซึ่งเป็นภาษาประจ าชาติ 
ได้แก่ การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมกัน 
จัดกิจกรรมทางวิชาการด้านภาษาไทยในรูปแบบต่าง ๆ เช่น นิทรรศการ อภิปรายทางวิชาการ 
การประกวดงานเขียนท้ังร้อยแก้วและร้อยกรอง การอ่านท านองเสนาะ ขับเสภาและเล่านิทาน 
รวมท้ังส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องในสื่อสังคมออนไลน์ อาทิ การจัดท าสื่อ เช่น โปสเตอร์ 
อินโฟกราฟิก เพื่อรณรงค์การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องและสอนเด็กเยาวชนใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง
เหมาะสมกับกาลเทศะ เน่ืองจากภาษาไทยมีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย รวมถึงการร่วมมือกับ
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อก าหนดแนวทางจัดการศึกษาวิชาภาษาไทยท่ีสามารถสอนให้เด็ก 
ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องท้ังในชีวิตประจ าวันและในสื่อออนไลน์ 

๕) การส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ ผ่านกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทาน
ธงชาติไทย ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเน่ืองในวันพระราชทานธงชาติไทย 
๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ โดยมีปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีประดับธงชาติและเคารพธงชาติ 
และมีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ บริเวณ  
หน้าเสาธง อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม 

  
 

  
 

๓.๑.๘ โครงการพัฒนานักเรียนผูมี้ความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี 
และด้านนาฏศิลป์ กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานท่ีของ
โรงเรียนในโครงการห้องเรียนดนตรี จ านวน ๑๓ โรงเรียน และจัดสรรครุภัณฑ์ดนตรีให้ จ านวน 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๑๐๔ 

 

๑๖ โรงเรียน ท าให้โรงเรียนในโครงการห้องเรียนดนตรีมีความพร้อมด้านอาคารสถานท่ี 
และครุภัณฑ์ดนตรีมีคุณภาพและมาตรฐานเทียบเท่ามาตรฐานสากลพร้อมท้ังจัดประชุมสัมมนา  
เชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะนักเรียนในโครงการห้องเรียนดนตรี ให้กับผู้บริหาร ครู  และนักเรียน 
ผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีของโรงเรียนในโครงการห้องเรียนดนตรี ๑๙ โรงเรียน  
เพื่อผู้บริหารและครูได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ และได้รับ
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และเพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาจากผู้ทรงคุณวุฒิเต็มตาม
ศักยภาพตามแนวทางพหุปัญญา 

๓.๑.๙ การติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทย 
กระทรวงวัฒนธรรม ด าเนินการภายใต้คณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศ
กลับคืนสู่ประเทศไทยท่ีนายกรัฐมนตรีได้ลงนามในค าสั่ง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้ด าเนินการ 
มาจนถึงปัจจุบัน ขณะน้ีมีความส าเร็จท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินงานตามกระบวนการเป็นครั้งแรก 
ได้แก่ การติดตามทับหลัง ๒ รายการ ได้แก่ (๑) ปราสาทหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ และ (๒) ปราสาท
เขาโล้น จังหวัดสระแก้ว ท่ีได้รับคืนจากส านักงานสืบสวน เพื่อความมั่ นคงแห่งมาตุภูมิ  
สหรัฐอเมริกา โดยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เป็นผู้แทนรัฐบาลไทยในการรับมอบ 
ในวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และเมื่อวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีตรวจสภาพและบันทึกข้อมูลเบื้องต้น 
และพิธีบวงสรวงต้อนรับทับหลังจากปราสาทหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ และทับหลังจากปราสาท
เขาโล้น จังหวัดสระแก้ว กลับสู่ประเทศไทย ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

โดยจะเปิดให้ประชาชนได้เข้าชมนิทรรศการพิเศษ “ทับหลังปราสาทหนองหงส์ 
และปราสาทเขาโล้น กลับคืนสู่ประเทศไทย” เป็นระยะเวลา ๓ เดือน ณ พระท่ีน่ังอิศราวินิจฉัย 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

    
 

๓.๑.๑๐ พิธีรับมอบทับหลังจากปราสาทหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ และทับหลัง 
จากปราสาทเขาโล้น จังหวัดสระแก้ว กลับสู่ประเทศไทยอย่างเป็นทางการ โดยเมื่อวันท่ี ๒๕ 
มิถุนายน ๒๕๖๔ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีรับมอบและกล่าว



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๑๐๕ 

 

ขอบคุณในความร่วมมือการติดตามทับหลังจากปราสาทหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์และทับหลังจาก
ปราสาทเขาโล้น จังหวัดสระแก้ว กลับสู่ประเทศไทยอย่างเป็นทางการ โดยมีนายอิทธิพล  คุณปลื้ม 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวรายงานถึงความเป็นมาและความส าคัญของ  
การด าเนินงาน นายไมเคิล ฮีธ อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจ าประเทศ
ไทย กล่าวแสดงความยินดีในความร่วมมือของสหรัฐอเมริกาและไทย นายดุสิต  เมนะพันธุ์  
รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงการประสานงานติดตามโบราณวัตถุ ท้ังน้ี มีผู้บริหาร
และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธีรับมอบ ณ พระที่น่ังอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
พระนคร 

การติดตามทับหลังปราสาทหนองหงส์และปราสาทเขาโล้น เริ่มต้น 
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อมีกระแสเรียกร้องให้ติดตามน าโบราณวัตถุของไทยท่ีอยู่ในพิพิธภัณฑ์
ต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทยจากความร่วมมือของภาคเอกชนและหน่วยงานราชการ 
ท่ีเกี่ยวข้องในนาม “คณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทย” 
ท่ีลงนามแต่งต้ังโดยนายกรัฐมนตรี และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากส านักงานสืบสวน 
ความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ  (Homeland Security Investigations)  หรือ HSI สหรัฐอเมริกา 
ด าเนินการสืบสวนจนกระท่ังได้รับมอบทับหลังท้ังสองรายการ เมื่อวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔  
และกลับคืนสู่ประเทศไทย เมื่อวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร จึงได้จัดพิธีรับมอบทับหลังท้ัง 
๒ รายการ พร้อมท้ังน ามาจัดแสดงในนิทรรศการพิเศษ “ทับหลังปราสาทหนองหงส์ และปราสาท
เขาโล้น กลับคืนสู่ประเทศไทย” โดยนิทรรศการน าเสนอข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของทับหลัง 
ท้ัง ๒ รายการ หลักฐานต่าง ๆ ท่ีได้สืบค้น รวมถึงข้ันตอนการด าเนินงานในการติดตาม เพื่อให้ 
ประชาชนเข้าใจถึง ข้ันตอนและวิธีการกว่าจะได้มาซึ่ง โบราณวัตถุ ท่ี ต้องใช้ระยะเว ลา 
ความพยายาม และความร่วมมือจากหลายฝ่าย อีกท้ังยังเป็นการกระตุ้นจิตส านึกรักและหวงแหน 
มรดกวัฒนธรรมของไทยและร่วมกันปกป้องดูแลรักษาให้สืบทอดไปยังคนรุ่นหลังต่อไป 

นิทรรศการพิเศษ “ทับหลังปราสาทหนองหงส์ และปราสาทเขาโล้น 
กลับคืนสู่ประเทศไทย” จัดแสดง ณ พระท่ีน่ังอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 
ต้ังแต่บัดน้ี ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ทุกวันพุธ - วันอาทิตย์ (ปิดวันจันทร์ และอังคาร) เวลา 
๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๑๐๖ 

 

   
 

๓.๑.๑๑ โครงการอนุรักษ์ซ่อมแซมบานไม้ประดับมุกศิลปะญี่ปุ่น พระวิหารหลวง 
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร ร่วมกับผู้เช่ียวชาญด้าน
การอนุรักษ์งานประดับมุกศิลปะญี่ปุ่น จากสถาบันวิจัยมรดกทางวัฒนธรรมแห่งชาติ กรุงโตเกียว 
ประเทศญี่ปุ่น หรือ TNRICP ด าเนินโครงการอนุรักษ์ซ่อมแซมบานไม้ประดับมุกศิลปะญี่ปุ่น 
พระวิหารหลวง วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม โดยใช้พื้นท่ีภายในวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม 
เป็นห้องปฏิบัติการอนุรักษ์ ระยะเวลา ๕ ปี เริ่มต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ เน่ืองจากประตู
และหน้าต่างภายในพระวิหารหลวง วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามประดับด้วยบานไม้ประดับ
มุกศิลปะญี่ปุ่น ซึ่งเป็นงานสั่งท าเฉพาะจากประเทศญี่ปุ่น อายุเก่าแก่ย้อนหลักฐานไปได้ถึง ๑๕๖ ปี 
(พ.ศ. ๒๔๐๘) ตรงกับสมัยรัชกาลท่ี ๔ ได้เสื่อมสภาพและก าลังเข้าสู่ข้ันตอนของการอนุรักษ์  
โดยขณะน้ีช้ินงานท่ีถูกถอดลงท้ังหมดอยู่ระหว่างข้ันตอนการอบก าจัดแมลงและมีเป้าหมายอนุรักษ์
ซ่อมแซมบานไม้ประดับมุกและแผ่นไม้ประดับรักลายนูนในส่วนท่ีช ารุ ดและเสื่อมสภาพ จ านวน 
๙๔ แผ่น โดยความส าคัญของงานประตูประดับมุกชุดน้ี นอกจากจะยืนยันถึงความสัมพันธ์ 
อันดีระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่นแล้ว ทางญี่ปุ่นยังสามารถใช้งานประดับมุกชุดน้ีซึ่งมีหลักฐาน
บันทึกถึงอายุที่ชัดเจน เป็นตัวก าหนดอายุงานประดับมุกท่ีประเทศญี่ปุ่นท้ังประเทศ 

 

   
 
 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๑๐๗ 

 

๓.๑.๑๒ การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบ “ศิลปินแห่งชาติ” และการเข้ารับ
พระราชทานโล่และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๓ พระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๓ จ านวน 
๑๒ คน เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
แทนพระองค์ เพื่อรับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๓  
ในวันอังคารท่ี ๗ กันยายน ๒๕๖๔ ณ วังสระปทุม โดยรองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม 
กราบบังคมทูลถวายรายงาน นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ทูลเกล้าฯ 
ถวายหนังสือศิลปินแห่งชาติ และนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กราบบังคมทูล
เบิกศิลปินแห่งชาติเข้ารับพระราชทานโล่และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ตามล าดับ ดังน้ี  

๑.๑) สาขาทัศนศิลป์ จ านวน ๔ คน ได้แก่  
 (๑) ศาสตราจารย์กิตติคุณก าจร สุนพงษ์ศรี (จิตรกรรม)  
 (๒) นายอ ามฤทธิ์ ชูสุวรรณ (จิตรกรรม - สื่อผสม)  
 (๓) นายประภากร วทานยกุล (สถาปัตยกรรมร่วมสมัย)  
 (๔) นายส าเริง แดงแนวน้อย (ประณีตศิลป์ - แกะสลักไม้)  

๑.๒) สาขาวรรณศิลป์ จ านวน ๒ คน ได้แก่  
 (๑) นายเอนก นาวิกมูล  
 (๒) นางสาวอรสม สุทธิสาคร   

๑.๓) สาขาศิลปะการแสดง จ านวน ๖ คน ได้แก่  
 (๑) นายประทีป สุขโสภา (เพลงพื้นบ้าน)  
 (๒) นายประเมษฐ์ บุณยะชัย (นาฏศิลป์ - โขน) 
 (๓) นายปี๊บ คงลายทอง (ดนตรีไทย)  
 (๔) นางสุดา ช่ืนบาน (ดนตรีไทยสากล - ขับร้อง)  
 (๕) นางรุ่งฤดี เพ็งเจริญ (ดนตรีไทยสากล - ขับร้อง)  
 (๖) นายปง อัศวินิกุล  (ผู้ก ากับระบบเสียง - สร้างสรรค์ และบันทึกเสียง

ภาพยนตร์) 
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๓.๑.๑๓ การประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับเครือข่ายกลุ่มศิลปินและกลุ่ม
อุตสาหกรรมบันเทิง กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับเครือข่ายกลุ่ม
ศิลปินและกลุ่มอุตสาหกรรมบันเทิง เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบ Video 
Conference เพื่อให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าว ได้น าเสนอผลกระทบและแนวทางการเยียวยา 
และฟื้นฟูผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ต่อ
นายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรี รวมถึงหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความเห็นใจศิลปินพื้นบ้าน บุคลากรด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและบุคลากรในอุตสาหกรรมบันเทิง ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) โดยระบุว่า ท่ีผ่านมารัฐบาลมีการช่วยเหลือเยียวยาผ่าน
มาตรการต่าง ๆ อาทิ การช่วยเหลือผู้ประกันตน ม.๓๓ ม.๓๙ และ ม.๔๐ การลดภาษีต่าง ๆ 
นอกจากน้ี นายกรัฐมนตรียังห่วงใยกลุ่มศิลปินบางส่วน  ท่ียังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด - 19 
จึงขอให้กระทรวงวัฒนธรรมเร่งรวบรวมรายช่ือและจ านวนบุคคลให้มี ความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
เพื่อภาครัฐจะได้จัดสรรท้ังวัคซีน รวมท้ังชุดตรวจ ATK ให้เหมาะสม รวมถึงให้มีการจัดท าทะเบียน
เพื่อให้เข้าถึงการเยียวยาของรัฐบาล  

โอกาสน้ี นายกรัฐมนตรีได้รับข้อเสนอเพื่อขอความช่วยเหลือจากกลุ่มศิลปิน
และอุตสาหกรรมบันเทิง จ านวน ๑๓ ข้อ ได้แก่ (๑) ส่งเสริมการจ้างงานศิลปินพื้นบ้านโดยมีมาตรการ
ผ่อนปรนท่ีเหมาะสม (๒) สนับสนุนงบประมาณให้แก่สมาคมทางศิลปวัฒนธรรมท่ีได้รับการรับรอง
จากทางราชการ (๓) จัดหาสวัสดิการให้แก่ศิลปิน ท่ีได้รับการยกย่องให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้มี
ผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม (๔) ส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมผ่านครูภูมิปัญญาและศิลปิน
พื้นบ้าน (๕) จัดหาช่องทางเผยแพร่การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์ของรัฐ 
(๖) จัดหาพื้นท่ีและช่องทางในการจ าหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรมและสื่อสิ่งพิมพ์ ในรูปแบบ
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ออนไลน์และรูปแบบปกติ (๗) พัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพและจัดหางานให้แก่ศิลปิน 
และบุคลากรในอุตสาหกรรมบันเทิง (๘) ผ่อนปรนมาตรการกองถ่ายท าภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ 
โฆษณา และวีดิทัศน์ (๙) ผ่อนปรนมาตรการประกอบกิจการโรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ ศูนย์แสดง
สินค้าและนิทรรศการ (๑๐) ก าหนดหน่วยงานกลางประสานงานการอนุญาตถ่ายท าภาพยนตร์ 
และวีดิทัศน์ หรือโฆษณา (๑๑) จัดให้มีมาตรการด้านการเงินและเสริมสภาพคล่อง (๑๒) จัดหา
แหล่งทุนสนับสนุนการสร้างภาพยนตร์และผลิตสื่อท่ีเพียงพอ และ (๑๓) เร่งจัดหาวัคซีนให้แก่
เครือข่ายกลุ่มศิลปินและกลุ่มอุตสาหกรรมบันเทิง ท้ังน้ี นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวง
วัฒนธรรมและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาหาแนวทางด าเนินการตามข้อเสนอดังกล่าวต่อไป  

 

 
 

๓.๑.๑๔ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่อง “Soft Power” ความเป็นไทย 
ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกับนายรัสเซล โครว์ (Mr. Russell Crowe) 
นักแสดงชาวนิวซีแลนด์ - ออสเตรเลีย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบหมาย
ให้นายอิทธิพล  คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมให้การต้อนรับแสดงความขอบคุณ 
และพบปะพูดคุยกับรัสเซล โครว์ นักแสดงชาวนิวซีแลนด์ - ออสเตรเลีย ท่ีมีช่ือเสียงระดับโลก 
เจ้าของรางวัลออสการ์ สาขานักแสดงน าฝ่ายชายยอดเยี่ยม จากภาพยนตร์ เรื่อง Gladiator  
ในปี ค.ศ. 2000 ณ โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ เมื่อวันท่ี ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔  
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่อง “Soft Power” ความเป็นไทย โดยรัสเซล โครว์ ท่ีเดินทาง 
มาประเทศไทยเพื่อถ่ายท าภาพยนตร์ “Beer Run” ช่วงเดือนกันยายน - ตุลาคม ๒๕๖๔  
ได้กล่าวแสดงความช่ืนชมและบอกเล่าถึงประทับใจในความเป็นไทย ท้ังในเรื่องของเมืองไทย  
ท่ีมีความงดงามด้วยศิลปะละวัฒนธรรมไทย นิสัยและความมีน้ าใจมิตรไมตรีของคนไทย  
แหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมและแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติเหมาะแก่การมาท่องเท่ียวพักผ่อน 
ซึ่งรัสเซล โครว์ ได้เดินทางไปท่องเท่ียวท้ังในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เช่น แหล่งท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาติในจังหวัดภูเก็ต บางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมกล่าวอยากให้เพิ่มป้ายบอกทาง
ภาษาอังกฤษในพื้นท่ีต่าง ๆ ให้มากข้ึนโดยเฉพาะแหล่งท่องเท่ียวใหม่ ๆ และช่ืนชอบอาหารไทย 
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เช่น แกงพะแนง แกงเผ็ด ผัดไทยและชอบข้าวซอยเป็นพิเศษ รวมท้ังช่ืนชมนโยบายรัฐบาล  
ท่ีส่งเสริมให้อาหารไทยเผยแพร่ไปท่ัวโลก ขณะเดียวกันรัสเซล โครว์ ได้ช่ืนชมกองถ่ายภาพยนตร์
ไทยเป็นทีมงาน ท่ีมีฝีมือและมีคุณภาพ ซึ่งนับเป็นเรื่องน่ายินดีท่ีนักแสดงระดับโลกช่ืนชมความเป็นไทย
ท้ังในด้านวัฒนธรรม ศิลปะ แหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมและแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 
อาหารไทยและภาพยนตร์ไทย ท าให้แหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ
และอาหารไทยได้รับการเผยแพร่ไปสู่นานาชาติมากยิ่งข้ึน 

ท้ั ง น้ี  กระทรวงวัฒนธรรม จะน า ข้อ คิ ดเห็น ท่ี ไ ด้รับมาปรับ ใ ช้ 
ในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและนโยบายนายกรัฐมนตรีท่ีมุ่งผลักดันการใช้ “Soft Power” 
ความเป็นไทยและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Economy) ของไทยใน ๑๕ สาขา เช่น 
ภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง แฟช่ัน อาหารไทยและการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม รวมถึงนโยบาย
ของกระทรวงวัฒนธรรมในการน าคุณค่าของวัฒนธรรมมาต่อยอดสร้างสรรค์สินค้าและบริการ 
(Creative Culture) ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมวัฒนธรรมท่ีมีศักยภาพ 5F ได้แก่ อาหาร (Food) 
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (Film) ผ้าไทยและการออกแบบแฟช่ัน (Fashion) มวยไทย (Fighting)  
และการอนุรักษ์และขับเคลื่อนเทศกาล ประเพณีสู่ระดับโลก (Festival) รวมถึงยุทธศาสตร ์
การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) โดยเฉพาะ
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การส่งเสริมให้ต่างชาติเข้ามาผลิตภาพยนตร์และวีดิทัศ น์ในประเทศไทย  
โดยร่วมกับกระทรวงและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องส่งเสริม ให้กองถ่ายท าภาพยนตร์ต่างชาติเข้ามาถ่ายท า
ในไทยอย่างต่อเน่ือง เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และประเทศอย่างยั่งยืน 
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 ๓.๒  ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีทางด้านคณุธรรม จริยธรรม กตัญญู ความซ่ือสัตย์ 
การมีวินัย เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและมีส่วนร่วม ท าประโยชน์ให้ประเทศ 
และเป็นพลเมืองที่ดี 
  ๓.๒.๑ การสร้างองค์ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม 
 ๑) การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) โดยมีการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ เพื่อติดตามการด าเนินงานตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑ 
(๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ท่ีประชุมได้เห็นชอบแผนการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการภายใต้
คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้แก้ไข
ปรับปรุงคณะอนุกรรมการด าเนินการจ านวน ๓ คณะ รวมท้ังเห็นชอบขอขยายระยะเวลา 
การด าเนินงานตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ถึงปี 
พ.ศ. ๒๕๖๕ และเช่ือมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะท่ี ๒ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ซึ่งมีกรอบแนวคิดท่ีเช่ือมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทฯ ส่งผลให้เกิดชุมชน องค์กรอ าเภอ  
และจังหวัดคุณธรรมในทุกพื้นท่ีของประเทศแล้วกว่า ๓๕,๗๘๖ แห่ง 
 ๒) โครงการสมัชชาคุณธรรม  
  ๒.๑) การด าเนินการในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ดังน้ี 
   (๑) จัดประชุมหารือความร่วมมือและออกแบบเครื่องมือ 
การด าเนินงานด้านวิชาการในการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปี ๒๕๖๔ เพื่อหารือวางแผน 
การสนับสนุนการขับเคลื่อนกลไกเครือข่ายทางสังคมจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมและกิจกรรมส าคัญให้
บรรลุเป้าหมายในการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม การน าประกาศเจตนารมณ์สู่การปฏิบัติ 
เครื่องมือการประเมินองค์กร ๓ ระดับ รวมถึงแนวทาง กระบวนการ และเครื่องมือการถอด
บทเรียนชุมชน องค์กรตัวอย่างท่ีด าเนินการส่งเสริม คุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป จ านวน  
๒ จังหวัด ได้แก่  
    (๑.๑) วันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
    (๑.๒) วันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
   (๒) จัดประชุมคณะท างานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัด
อุดรธานี (เครือข่ายศาสนา) ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี เพื่อหารือและวางแผนร่วมจัดโครงการ
อบรม “ผู้น าศาสนายุคใหม่ รู้เท่าทันสื่อ” ภายใต้การขับเคลื่อนงานตามประกาศเจตนารมณ์ 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๑๑๒ 

 

ความร่วมมือการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม จังหวัดอุดรธานี เพื่อการพัฒนาเครือข่ายสื่อคุณธรรม 
-  น า สั น ติสุ ข  เพื่ อกา รรู้ เ ท่ า ทัน ข่ าวลวงและภั ยความขัดแย้ ง  จ ากสื่ อ โซ เ ชียลมี เ ดีย  
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี ๔ กิจกรรมหลัก คือ (๑) ศึกษารวบรวมข้อมูลการเข้าถึง 
สื่อโซเชียลมีเดีย และการรับมือกับข่าวปลอมฯ (๒) การฝึกอบรมผู้น า/แกนน าด้านศาสนา  
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการรับมือกับข่าวปลอม (๓) การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริม
การผลิตสื่อมัลติมีเดีย ภายใต้บริบท “แตกต่างอย่างสันติสุข” ให้กับเยาวชนและนักศึกษา 
และ (๔) น าเสนอนิทรรศการ/มหกรรม “เครือข่ายสื่อคุณธรรม - น าสันติสุข เพื่อสันติภาพอย่างยั่งยืน” 
   (๓) วันท่ี ๑๑ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ศูนย์คุณธรรม (องค์การ
มหาชน) ลงพื้นท่ีเยี่ยมชมกลไกการด าเนินงานแบบเสริมพลังและถอดบทเรียนกรณีศึกษาในพื้นท่ี
องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ร่วมกับส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย โดยมีนายพิสันต์  จันทร์ศิลป์ 
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย พร้อมบุคลากร และคณะท างานติดตามประเมินผลแบบเสริมพลัง
จังหวัดเชียงราย โดยก าหนดการเยี่ยมชมฯ องค์กรคุณธรรมต้นแบบ จ านวน  ๔ แห่ง ได้แก ่
(๑) ชมรมคนดีศรีเชียงราย (๒) ศูนย์ดนตรี กวี ศิลป์ล้านนา (ภาคเหนือ) (๓) กลุ่มเมล็ดพันธุ์พบดิน
เพื่อพ่อของแผ่นดิน (๔) ชุมชนคุณธรรมต้นแบบบ้านสันทางหลวง ซึ่งคณะท างานฯ ได้ให้ข้อคิดเห็น
ต่อการด าเนินงานพร้อมท้ังเสริมพลัง ให้ก าลังใจองค์กรคุณธรรมในการส่งเสริมคุณธรรมเพื่อขยายผล
ในพื้นท่ีและมุ่งสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมเชียงรายต่อไปในอนาคต 
   (๔) วันท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
น าโดยรศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อ านวยการ พร้อมด้วย นายไพโรจน์ มีทวี ผู้ทรงคุณวุฒิ  
ศูนย์คุณธรรม วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และเจ้าหน้าท่ีศูนย์คุณธรรม โดยมีเครือข่ายภาคธุรกิจ
เอกชนเข้าร่วมประชุมจ านวน ๑๐ คน ณ ห้องประชุมธาราริน โรงแรมแสนโฮเทล จังหวัดเชียงราย 
เพื่อหารือความร่วมมือภาคีเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชนจังหวัดเชียงรายในการขับเคลื่อนจังหวัด
คุณธรรมมุ่งเป้าความส าเร็จเชิงพฤติกรรมและการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมท่ีน าไปสู่ 
การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้หรือรูปธรรมความส าเร็จแก่ภาคีเครือข่ายอื่นได้ 
   (๕) วันท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ประชุมเตรียมจัดงานสมัชชา
คุณธรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี ๑๑ ณ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยท่ีประชุมได้ร่วมกันน าเสนอ
แนวคิด “Sustainability with Moral” วิถีคุณธรรมน าการพัฒนาอย่างยั่งยืน น าคุณค่าท่ีดีสู่
สังคมไทยในการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี ๑๑ เป็นการจัดงานแบบ Hybrid 
ผสมผสานการจัดแบบ On-site และ Online ในยุค New Normal เน้นการน าเสนอกรณีตัวอย่าง
ด้านคุณธรรมท่ีจับต้องได้และเป็นแบบอย่างท่ีปฏิบัติตามได้ เปิดโอกาสให้ทุกเครือข่ายโดยเฉพาะ



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๑๑๓ 

 

เครือข่ายเด็กและเยาวชน ได้มีพื้นท่ีน าเสนอข้อคิดเห็นบูรณาการด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์  
ให้เรื่องคุณธรรมเป็นเร่ืองง่าย ใกล้ตัว เข้าถึงได้ สามารถผลักดันมุ่งสู่นโยบายสาธารณะต่อไป 
 ๒.๒) การจัดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม ขับเคลื่อน
จังหวัดคุณธรรมต้นแบบปีท่ี ๒  

กระทรวงวัฒนธรรม โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย จัดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม ขับเคลื่อนจังหวัด
คุณธรรมต้นแบบปีท่ี ๒ เปิดพื้นท่ีคุณธรรม จัดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม เพื่อให้มี
พื้นท่ีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดการเช่ือมโยงและสร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานของ
เครือข่ายคุณธรรมทุกภาคส่วน และกิจกรรมตามมาตรการของจังหวัด โดยให้เล็งถึงความส าคัญ
ของการป้องกันการแพร่กระจายของโรคโควิด - 19 เพื่อสร้างความตระหนักถึงคุณธรรมเป้าหมายร่วม
ของคนในจังหวัด 

ท้ังน้ี งานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมระดับจังหวัด 
จัดข้ึนท้ังหมด ๔ ภาค ๔ จังหวัด ในรูปแบบ Hybrid Online เริ่มจังหวัดแรกท่ีจังหวัดเชียงราย 
ระหว่างวันท่ี ๖ – ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันท่ี ๑๓ – ๑๕ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันท่ี ๒๐ – ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และจังหวัดสุราษฎรธ์านี 
ระหว่างวันท่ี ๒๓ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ซึ่งสามารถติดตามการเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละจังหวัด
ได้ทาง Facebook : ศูนย์คุณธรรม Moral Center Thailand 

    
 

 ๓) โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสู่มาตรฐานคุณธรรม  
มีการด าเนินการในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ดังน้ี  
  (๑) วันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ จัดเวทีประชุมคืนข้อมูลและร่วมก าหนด 
แนวทางการท างานส่งเสริมมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม มีผู้เข้าร่วมจ านวน ๒๘ คน ได้ร่วมก าหนด
แผนการพัฒนาโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบ่งออกเป็น ๒ ระดับ ได้แก่ การพัฒนา 
โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม และการพัฒนากระบวนการส่งเสริมมาตรฐานคุณธรรม 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๑๑๔ 

 

ในโรงเรียนขยายผล พร้อมท้ังท าความเข้าใจบทบาทของเครือข่ายโรงเรียนในการขับเคลื่อนจังหวัด
คุณธรรมร่วมกัน จ านวน ๘ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ โรงเรียนวัดจุฬามณี 
โรงเรียนวัดทางหลวง โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบ ารุงราษฎร์) โรงเรียนวัดละมุด โรงเรียนหนองไม้
ซุง โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” และโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 
  (๒) วันท่ี ๒๒ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ จัดอบรมเชิงปฏิบั ติการ 
“กระบวนการพัฒนาองค์กรด้วยมาตรฐานด้านคุณธรรม” ครั้งท่ี ๑ ให้กับบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี 
จ ากัด (มหาชน) ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ บางกอก รัชดา โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีของบริษัท  
พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) จ านวน ๔๐ คน ซึ่งผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึนจากการจัดกระบวนการ  
คือ ผู้เข้าร่วมสามารถประยุกต์ใช้มาตรฐานด้านคุณธรรมท่ีศูนย์คุณธรรมพัฒนาข้ึน โดยสามารถ  
น าวิสัยทัศน์ขององค์กรท่ีว่า “เช่ือมให้ทุกคนได้มีโอกาสเข้าถึงชีวิตท่ี “อยู่ดีมีสุข’ ในทุกด้านของ 
ช่วงชีวิต” มาเช่ือมโยงกับประเด็นคุณธรรม และก าหนดเป็น (ร่าง) แผนส่งเสริมคุณธรรมของ
องค์กร “พีทีจิตอาสาด้านการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น” โดยมุ่งเน้นเสริมสร้างจิตอาสาให้กับบุคลากร 
ด้วยการอบรมบุคลากรของพีทีจีให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อให้ 
การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ ซึ่งบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) เป็น ๑ ใน ๖ องค์กร/
ชุมชนน าร่องท่ีน ามาตรฐานด้านคุณธรรมท่ีพัฒนาโดยศูนย์คุณธรรมไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนา
องค์กรในมิติคุณธรรม ซึ่งหลังจากอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งท่ี ๑ ครบทุกองค์กร/ชุมชนแล้ว  
ศูนย์คุณธรรมจะมีเวทีแลกเปลี่ยนเพื่อถอดบทเรียนและประสบการณ์การน ามาตร ฐาน 
ด้านคุณธรรมไปใช้ด าเนินการจริงในแต่ละองค์กรต่อไป 
 ๔) โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมและคา่นิยมสุจริต ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ กระทรวงวัฒนธรรม โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตด าเนินการ ดังน้ี 
  (๑ )  ด า เ นินกิ จ กรรมการ เผยแพร่ และประชาสั มพันธ์ ข้อมูล 
ผลการด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงวัฒนธรรม ท่ีจัดข้ึน 
โดยส านักงาน ป.ป.ช. และการจัดท าและเผยแพร่ infographic รณรงค์เกี่ยวกับการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หัวข้อมาตรการส่งเสริมคุณธรรม  
และความโปร่งใสในการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  (๒) กิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการด าเนินงาน 
ด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตของกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง “ยกระดับธรรมาภิบาล 
กระทรวงวัฒนธรรม สร้างเครือข่ายคุณธรรมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต” โดย ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร 
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ให้สัมภาษณ์ในรายการ “กะเทาะเปลือกคอร์รัปชัน” ออกอากาศ 
เมื่อวนัท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๒๑.๓๐ - ๒๑.๕๕ น. ทาง NBT2HD (ช่อง ๒) 
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  (๓) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ITA เป็นการประเมินหน่วยงานภาครัฐ
ท่ีครอบคลุมทุกมิติในการด าเนินงานมีการเก็บข้อมูลอย่างรอบด้าน สะท้อนให้เห็นถึงมุมมอง 
ของคนไทยท่ีมีต่อการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐทุกแห่ง ท่ัวประเทศ โดยเก็บข้อมูลจาก  
๓ ส่วน ได้แก่ (๑) บุคลากรภายในหน่วยงาน (IIT) (๒) ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงาน (EIT) 
และ (๓) การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (OIT) 
   กระทรวงวัฒนธรรม โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
ด าเนินการเพื่อเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังน้ี 
   (๓.๑) จัดประชุมสร้างการรับรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ITA)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านทางระบบ ZOOM จ านวน ๒ ครั้ง ได้แก่ ครั้งท่ี ๑ วันศุกร์ท่ี ๗ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. มีวัฒนธรรมจังหวัด และเจ้าหน้าท่ีส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ช้ัน ๖ กระทรวงวัฒนธรรม ครั้งท่ี ๒ วันพุธท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
โดยมีผู้อ านวยการกอง ศูนย์ และกลุ่มรายงานตรงปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และเจ้าหน้าท่ี
ส่วนกลางเข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ช้ัน ๘ 
   (๓.๒) รวบรวมและน าเข้าข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ลงในระบบ ITAS โดยปลัดกระทรวง
วัฒนธรรมได้พิจารณาอนุมัติเรียบร้อยแล้ว 
 ๕) โครงการส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยด าเนินการประชุมขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ส านักงาน
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม 
ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและส านักงานรัฐมนตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ๖) โครงการโรงเรียนคุณธรรมส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั นพื นฐาน ด าเนินการการถ่ายทอดประสบการณ์องค์ความรู้และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
ให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้บริหาร ท้ังน้ี มีนักเรียนท่ีได้รับการพัฒนา  
ด้านคุณธรรม จริยธรรม จ านวน ๑,๑๙๐,๐๐๐ คน และผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
จ านวน ๗๒,๐๐๐ คน 
 ๗) โครงการเสริมสร้ างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) ได้จัดท าเอกสารแนวปฏิบัติการด าเนินโครงการเสริมสร้าง
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คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การน าเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรม
การเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
(โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับประเทศ ผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการท าให้มีโรงเรียนสุจริต
ต้นแบบและเครือข่ายโรงเรียนสุจริตท่ีมีความโดดเด่นเป็นท่ีประจักษ์ สามารถเป็นต้นแบบ  
ให้โรงเรียนและหน่วยงานอื่น ๆ ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน น าไปปรับใช้ ขยายผล 
ในการเสริมสร้างความสุจริตให้เกิดข้ึนเป็นรูปธรรม โดยด าเนินการ (๑) ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า
แผนการเรียนรู้ต้านทุจริต ด้านทรัพยากรธรณีด้านทรัพยากรน้ า และน้ าบาดาล และด้าน Digital 
disruption ส่งผลให้ สพฐ. มีแผนการเรียนรู้ต้านทุจริต ด้านทรัพยากรธรณี ด้านทรัพยากรน้ า 
และน้ าบาดาล และด้าน Digital disruption ส าหรับจัดการเรียนการสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษา
(๒) โอนจัดสรรงบประมาณให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จ านวน ๒๒๕ เขต เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการด าเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๓) โอนจัดสรร
งบประมาณให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จ านวน ๒๒๕ เขต เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อน
กิจกรรมภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในการยกระดับธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริต
ของหน่วยงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และ (๔) โอนจัดสรรงบประมาณให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาอุบลราชธานี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประมวลผลการพัฒนาระบบการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาออนไลน์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ITA Online) 
 ๘) ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและการเสริมสร้างจิตสาธารณะ
และการเป็นพลเมืองดี โดยจัดอบรม “การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม กับครูมืออาชีพ” เพื่อให้
ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน มีความรู้ความเข้าใจในบทบาท หน้าท่ีของตนเอง ความคิดเชิงบวก
กับการท างานในองค์กรและการสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีดี ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม 
การท างานเป็นทีม ตระหนักถึงสิทธิเด็ก การคุ้มครองเด็กจากการถูกล่วงละเมิด การวิเคราะห์ 
ถึงความพร้อมในการรับมือ และจัดการกับการล่วงละ เมิดท่ีอาจเกิดข้ึนภายในโรงเรียน 
และมีแนวทางการจัดท าแผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สร้างสื่อ นวัตกรรม ในการส่งเสริม 
คุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียนได้ จ านวน ๒ รุ่น ในสถานศึกษา ๕๘ โรงเรียน ประกอบด้วย รุ่นท่ี ๑ 
มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน ๑๒๐ คน และรุ่นท่ี ๒ มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน ๑๒๐ คน 
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 ๙) การประกวดภาพถ่าย ภายใต้โครงการศิลปินร่วมสมัยสู้ภัยโควิดด้วย
จิตส านึก #๒ ในหัวข้อ “บันทึกคนไทย หัวใจไม่เคยท้อ” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
กระทรวงวัฒนธรรม โดยส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดข้ึนเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีใจรักในการถ่ายภาพ ถ่ายทอดความคิด 
และสะท้อนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 หรือโรคโควิด - 19 ตลอดจนเหตุการณ์ท่ีน่าประทับใจภายใต้ภาวะวิกฤติ ความร่วมมือ 
และน้ าใจไมตรีของคนไทยการฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการด ารงชีวิตโดยมีนักเรียน 
นักศึกษา และประชาชนท่ัวไปให้ความสนใจส่งภาพเข้าประกวด จ านวน ๑,๘๒๙ คน รวมท้ังสิ้น 
๘,๐๑๒ ภาพ แบ่งเป็นประเภทบุคคลท่ัวไป ๕,๖๑๒ ภาพ ประเภทนักเรียน/นักศึกษา ๒,๔๐๐ ภาพ 
โดยคณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกภาพท่ีได้รับรางวัล จ านวนท้ังสิ้น ๑,๑๒๑ รางวัล 
โดยผลงานภาพถ่ายท้ังหมดท่ีสร้างสรรค์ข้ึนจะน ามาเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านช่องทางต่าง ๆ 
เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาด้านศิลปะร่วมสมัยต่อไป 
  โดยเมื่อวันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ ได้รับรางวัล  
การประกวดภาพถ่ายโครงการศิลปินร่วมสมัยฯ โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 
นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม 
เข้าร่วม ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ท าเนียบรัฐบาล 
 

 
 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๑๑๘ 

 

  

  
รางวัลชนะเลิศประเภทนักเรียนนักศึกษา ภาพ รถเมล์ที่แสนวุ่นวาย 

โดย นายดลธรรม จงสอนสุข 
รางวัลชนะเลิศประเภทบุคคลทัว่ไป ภาพ ยองเส้น ไทเลย 

โดย นายประสบชัย จันดก 
 

   ๑๐) การผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์ส่งเสริมคุณธรรม รายการ 
“คุณธรรม คุณท าได้” กระทรวงวัฒนธรรม โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับส านัก
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ด าเนินการผลิตและเผยแพร่รายการ
โทรทัศน์ส่งเสริมคุณธรรม รายการ “คุณธรรม คุณท าได้” โดยมีวัตถุประสงค์ ดังน้ี (๑) เพื่อผลิต
และเผยแพร่รายการท่ีมุ่งเน้นการส่งเสริม การสร้างค่านิยมอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรมท่ีส่งผล
กระทบต่อจิตส านึกให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีสะท้อนการมีคุณธรรมของประชาชนทุกช่วง
วัยเพิ่มมากข้ึน (๒) เพื่อเผยแพร่กรณีตัวอย่าง แนวคิด องค์ความรู้ กิจกรรมรูปธรรมความส าเร็จ
ด้านการส่งเสริมคุณธรรมของพื้นท่ี บุคคล หน่วยงาน และองค์กรเครือข่ายทางสังคมภาคส่วนต่าง ๆ  
ให้สาธารณชนได้รับรู้ในวงกว้าง (๓) เพื่อเผยแพร่ ขยายผลสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมในรูปแบบต่าง ๆ 
ให้ประชาชนทุกช่วงวัยได้รับรู้ เข้าใจ และเกิดแรงบันดาลใจในการท าความดีเพื่อประโยช น์ของ
สังคมไทย ท้ังน้ี รายการ “คุณธรรม คุณท าได้” ออกอากาศ ทุกวันเสาร์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. 
ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา ช่อง ๑๐ โดยออกอากาศไปแล้ว จ านวน ๘ ตอน อาทิ  
    - วันท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ตอน องค์กรคุณธรรม ศูนย์คุณธรรม 
(องค์การมหาชน) โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อ านวยการศูนย์คุณธรรม 
    - วันท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ตอน โรงเรียนคุณธรรมคาทอลิก 
โดยบาทหลวง ดร.เอกชัย ชิณโครต 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๑๑๙ 

 

    - วันท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ตอน องค์กรคุณธรรม โดย คุณสุชาฎา 
วรินทร์เวช หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
    - วันท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ตอน คุณธรรมกับความสุขสมดุล 
โดย ดร.สมโภชน์ วัลยะเสวี ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จ ากัด (มหาชน) 
 

   
 

๑๑) การเปิดตัวหลักสูตร “ต้นทุนชีวิต สร้างวัคซีนชีวิตด้วยพลังบวก” 
กระทรวงวัฒนธรรม โดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เปิดตัวหลักสูตร “ต้นทุนชีวิต สร้าง
วัคซีนชีวิตด้วยพลังบวก” ทุนชีวิต หรือ life assets ตามความหมายจากราชบัณฑิตยสถาน  
ปี ๒๕๕๖ หมายถึง คุณสมบัติพื้นฐานของมนุษย์ท่ีมีผลต่อการพัฒนาทางด้านจิตใจ สังคม  
และสติปัญญา เกื้อหนุนให้เจริญเติบโตและด ารงชีพอยู่ได้อย่างเข้มแข็งและมีความสุข มนุษย์มีทุนชีวิต
ในระดับหน่ึงมาต้ังแต่เกิด และเพิ่มข้ึนตามวัยจากการอบรมเลี้ยงดู ความรัก ความเอาใจใส่ ความเข้าใจ
ของพ่อแม่และบุคคลรอบข้าง รวมท้ังปฏิสัมพันธ์การเรียนรู้จากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทุนชีวิต
จึงเป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้มีพลังในการปรับตัวและเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงได้ จากน้ันได้มี 
การพัฒนาเรื่อยมาตลอดระยะเวลา ๑๐ ปี จึงนิยามให้ต้นทุนชีวิต เป็นเครื่องมือท่ีน ามาใช้ 
ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นเครื่องมือวัดท้ังพลังบวกและวัดจิตส านึกท้ังต่อตนเองและ
สังคม หรือถ่ินท่ีอยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นในเมือง หรือบนดอย หรือท่ีอื่น ๆ โดยถอดรหัสออกมาเป็น  
๕ พลัง ท่ีจะสะท้อนตัวตนของเด็กว่า เด็กจะรู้สึกอย่างไร มีทักษะรู้คิด และจิตส านึกอย่างไร  
ต่อต้นทุนชีวิตท้ัง ๕ พลังน้ี ได้แก่ (๑) พลังตัวตัวตน (ตัวเราเอง) (๒) พลังครอบครัว (๓) พลังสร้าง
ปัญญา (การสร้างพลังปัญญา อาจเกิดข้ึนจากในรั้วโรงเรียน หรือนอกรั้วโรงเรียน) (๔) พลังชุมชน 
และ (๕) พลังเพื่อนและกิจกรรม ถือเป็นเครื่องมือวัดพลังบวกแรกของประเทศไทย ซึ่งวัดเสียง
สะท้อนของตัวเด็กเองว่ารู้สึกอย่างไรผ่านบริบท ๕ พลังดังกล่าวข้างต้น  



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๑๒๐ 

 

ส าหรับผู้ท่ีสนใจ เข้าเรียนหลักสูตร “Life Assets ต้นทุนชีวิต” หลักสูตรออนไลน์ 
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถติดตามได้ท่ีเว็บไซต์ศูนย์คุณธรรม www.moralcenter.or.th หัวข้อ
หลักสูตรออนไลน์ ซึ่งยังมีหลักสูตรอื่น ๆ ท่ีน่าสนใจ เช่น หลักสูตรกลยุทธ์การสร้างและพั ฒนา
องค์กรคุณธรรม หลักสูตรการจัดการความรู้ สู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และสื่อสร้างสรรค์ต่าง ๆ 
มากมาย หรือติดต่อ ๐๒ – ๖๔๔ – ๙๙๐๐ 

  
 

๑๒) การประชุมระดมความคิดเห็นยกร่างแผนปฏิบัติการด้าน 
การส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ เมื่อวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ กระทรวงวัฒนธรรม 
โดยกรมการศาสนา ได้จัดการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นจัดท ากรอบแนวคิดในการยกร่าง
แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งท่ี ๑ 
พร้อมด้วยผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom) 

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา  ในฐานะส านักงาน
เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนขับเคลื่อน
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ มาอย่างต่อเน่ือง ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
ได้มีมติให้ขยายแผนดังกล่าวไปอีก ๑ ปี โดยมีระยะเวลาสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 
และเพื่อให้การขับเคลื่อนแผนฯ เป็นไปอย่างต่อเน่ือง กรมการศาสนา ได้ร่วมกับท่ีปรึกษา ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการจัดต้ังวิทยาเขตนครสวรรค์ จัดท าร่างแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ ระยะท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เน่ืองจากเป็นแผนการพัฒนาเชิงประเด็น 
(Issue-based) ท่ีไม่ใช่การด าเนินการท่ีมีลักษณะของภารกิจปกติ แต่มีการบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมากกว่า ๑ กระทรวงหรือเทียบเท่า หรือหน่วยงานข้ึนตรงต่อ/ในบังคับบัญชา
ของนายกรัฐมนตรีการประชุมสัมมนาในครั้งน้ี เพื่อระดมความคิดเห็นจากคณะกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคส่วนต่าง ๆ ผู้แทนกระทรวง และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
การน าแผนไปปฏิบัติ ท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยจะประมวลความเห็นและข้อเสนอแนะ



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๑๒๑ 

 

ท่ีได้จากการประชุม น าไปสู่การจัดท าร่างแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะท่ี ๒ 
ซึ่งจะมีการน าผลการประเมินการด าเนินงานตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ของหน่วยงานทุกภาคส่วนมาใช้เป็นประโยชน์ต่อการจัดท าร่างแผนฯ 
เพื่อให้เกิดเป็นแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ ต่อไป 

อน่ึง แผนฯ ดังกล่าวน้ีมีพื้นฐานกรอบแนวคิดโดยน้อมน าพระบรม
ราโชวาท หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๙ 
พระปฐมบรมราชโองการ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๑๐ หลักคุณธรรมค าสอน 
ของแต่ละศาสนา และหลักวิถีวัฒนธรรมไทยท่ีดีงาม ตลอดจนการบูรณาการความเช่ือมโยง 
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้หน่วยงานทุกภาคส่วน
ขับเคลื่อนสร้างสรรค์สังคมคุณธรรมให้ เกิดข้ึน และเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อบรรลุเป้าหมาย คือ ประเทศชาติและประชาชน มั่นคง สงบสุข 
ด้วยมิติทางศาสนา มั่งค่ัง เข้มแข็งด้วยวิถีวัฒนธรรมไทยยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ถึงแม้ว่าจะเกิดวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 
ทุกภาคส่วนก็ได้รวมพลังอันยิ่งใหญ่ ร่วมเปลี่ยนสังคมไทยให้เป็น “สังคมคุณธรรม” ท่ีเอื้ออาทร
และแบ่งปัน อยู่เย็นเป็นสุขได้อย่างแท้จริง 

  
 

๑๓) โครงการครอบครวัไทยไร้ความรุนแรง กระทรวงวัฒนธรรม โดยศูนย์
คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากส านักงานการวิจัยแห่งชาติ จึงได้
ด าเนินโครงการวิจัย เร่ือง “ชุดแผนงานโครงการครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง” โดยได้รับความมือ
จากหน่วยงานท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญ เพื่อสนับสนุนให้การด าเนินการโครงการวิจัยเป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพมุ่งเน้นการพัฒนาคนพัฒนาเครื่องมือท่ีใช้ในชุมชนสู่การพัฒนาระบบพี่เลี้ยง  
ท่ีปรึกษาชุมชน สร้างพลังท่ีเข้มแข็งให้กับครอบครัวและชุมชน เพื่อให้เกิดรูปแบบการสร้าง
ภูมิคุ้มกันของเด็กเยาวชนและครอบครัวท่ีเป็นรูปธรรมย่ังยืนด้วยการพัฒนาศักยภาพคนท้องถ่ินให้
มีทักษะการเป็นพี่เลี้ยงและน าไปสู่โมเดลครอบครัวพลังบวก ในสังคมท่ีไร้ความรุนแรง พัฒนากลไก



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๑๒๒ 

 

การมีส่วนร่วมในรูปแบบภาคีเครือข่ายคนท างาน ด้านเด็ก เยาวชนและครอบครัวท่ียั่งยืน พัฒนา
กิจกรรมสร้างสรรค์ โดยคนท้องถ่ินด้วยทรัพยากรท้องถ่ินและภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีเหมาะสมกับ  
วัยของเด็ก และเยาวชนเพื่อน าไปสู่แผนพัฒนาระดับประเทศ โดยได้ด าเนินโครงการในพื้นท่ี
จังหวัด ๔ จังหวัดน าร่อง ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดอุดรธานี จังหวัดพระนครศรีอยุ ธยา 
และจังหวัดสุราษฎร์ธานี โครงการครอบครัวไทยไร้ความรุนแรงประกอบด้วย ๓ โครงการย่อย
ได้แก่ 

(๑) โครงการ Positive Parenting in Family (Promotion Model) 
(๒) โครงการ Healthy Gamer Prevention Model 
(๓) โครงการ Family Against Violence in Dysfunctional Family 

(protection model) 
โครงการครอบครัวไทยไร้ความรุนแรงมุ่งเน้นการแก้ปัญหาท่ีเป็น

รูปธรรมและยั่งยืน จึงพัฒนาระบบพี่เลี้ยงในชุมชนท่ีมี ท้ังกระบวนการพัฒนาคน พัฒนากลไก 
และพัฒนากิจกรรมเพื่อการพัฒนา โดยการเช่ือมโยงและสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างภาคีเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน หรือตัวแทนชุมชนเอง ซึ่งจะสร้างให้เกิด
การเรียนรู้และการท างานอย่างเป็นรูปธรรม สามารถติดตามโครงการได้ท่ีเว็บไซต์ศูนย์คุณธรรม 
www.moralcenter.or.th โครงการวิจัยเรื่อง “ชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง” 

  
 

๑๔) การจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั งที่ ๑๑ กระทรวงวัฒนธรรม 
โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และเครือข่ายทางสังคม ๖ ภาคส่วน ร่วมจัดงาน “สมัชชา
คุณธรรมแห่งชาติ ครั้ง ท่ี ๑๑” ระหว่างวันท่ี ๒๖ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ภายใต้แนวคิด 
Sustainability with Moral : New Moral New Normal “คุณธรรมวิถีใหม่ สู่การพัฒนาท่ียั่งยืน” 
เป็นเป้าหมายหลักในการท างานระยะ ๓ ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีกลางการเช่ือมโยง
เครือข่ายทางสังคมทุกภาคส่วนในการก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมในวิถีใหม่ 
สู่การพัฒนาท่ียั่งยืนเพื่อขยายผลสู่การปฏิบัติตามบริบทองค์กรและเครือข่ายทุกภาคส่วนต่อไป 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
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๑๒๓ 

 

การจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี ๑๑ ถือเป็นครั้งส าคัญ 
และเป็นครั้งประวัติศาสตร์ท่ีศูนย์คุณธรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายท่ัวประเทศ โดยเฉพาะกระทรวง
วัฒนธรรม ซึ่งหัวใจส าคัญท่ีสุดของการขับเคลื่อนคุณธรรมก็คือ “คนดีมีพื้นท่ียืน” และ “ความดี 
มีพื้นท่ีในสังคม” โดยใช้โมเดลการขับเคลื่อนคุณธรรมในรูปแบบ “Honey Bee Model 
Approach” ซึ่งเป็นการน าธรรมชาติของ “ผึ้ง” ท่ีมีความขยัน อดทน มุ่งมั่น ในการสร้างรังผึ้ง 
เปรียบเสมือนการสร้าง Network of network ท่ีคล้ายกับการท างานของศูนย์คุณธรรมใน 
๖ แพลตฟอร์ม โดยมีเครือข่ายทางสังคม ๖ เครือข่ายหลักที่น าพาสิ่งดี ๆ จากที่หน่ึงไปยังอีกท่ีหน่ึง 
เทียบเคียงกับธรรมชาติของผึ้งท่ีตอมแต่สิ่งดี ๆ จากดอกหน่ึงไปยังอีกดอกหน่ึงน่ันเอง ซึ่งน่ีคือ 
แนวการท างานแบบ Appreciate Inquiry (AI) ท่ีศูนย์คุณธรรมก าลังท า คือการแบ่งปันความดี  
ใช้พลังบวก ให้เกิดตัวอย่างท่ีดี สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ ให้เกิดการโชว์ - แชร์ - เช่ือม  
น าสิ่งท่ีดีมาขยายผลในสังคม  

การจัดงาน “สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี ๑๑” ในปีน้ีจัดข้ึน 
ในรูปแบบออนไลน์ร้อยละ ๑๐๐ หรือ Virtual Event เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกัน 
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) โดยกิจกรรมภายในงาน
ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ “การส่งเสริมคุณธรรมในวิถีใหม่ สู่การพัฒนาท่ียั่งยืน” พิธีมอบ
รางวัลบุคคลผู้สร้างแรงบันดาลใจท่ีมีพฤติกรรมควรค่าแก่การยกย่องครั้งแรกกับการประกาศผล
รางวัลสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมอวอร์ด ปี ๒๕๖๓ และมีการยกย่องสื่อสร้างสรรค์ ๙ ประเภท 
กิจกรรม Moral Talk จากผู้สร้างแรงบันดาลใจและศิลปินดารา การเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นต่อแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมวิถีใหม่ สู่การพัฒนาท่ียั่งยืน และข้อเสนอ
เชิงนโยบายต่อหน่วยงาน ท่ีเกี่ยวข้อง ร่วมกับผู้แทนองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคม ๖ กลุ่ม
เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายองค์กรภาครัฐ เครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน เครือข่ายศาสนา เครือข่าย
การศึกษา เครือข่ายสื่อมวลชน และเครือข่ายภาคประชาสังคม ชุมชน เด็กเยาวชนและครอบครัว 
ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM 

การระดมความเห็นจากผู้แทนกลไกคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
ระดับจังหวัดท้ัง ๗๗ จังหวัด และกลไกระดับกระทรวง ๒๐ กระทรวง จัดท าข้อเสนอต่อ 
แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะท่ี ๒ เพื่อส่งมอบข้อเสนอเชิงนโยบาย
ให้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลัก การขับเคลื่อน 
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เพื่อน าไปส่งมอบแก่คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ต่อไป 
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๑๒๔ 

 

  
 

๑๕) การประกาศผลรางวัล “สื่อสร้างสรรค์” คุณธรรมอวอร์ด ปี ๒๕๖๓
กระทรวงวัฒนธรรม โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และกองทุนพัฒนา สื่อปลอดภัย 
และสร้างสรรค์ จัดงานประกาศผลรางวัลโครงการสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมอวอร์ด ปี ๒๕๖๓ 
(Moral Media Awards 2020) โดยจัดข้ึนในรูปแบบ Virtual Live ผ่านเฟซบุ๊กเพจศูนย์คุณธรรม 
Moral Center Thailand และเฟซบุ๊กกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในงานสมัชชา
คุณธรรมแห่งชาติครั้งท่ี ๑๑  

กระทรวงวัฒนธรรม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กองทุนพัฒนา
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และคณะกรรมการปฎิรูปด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ได้จัดท าโครงการน้ีข้ึนเป็นปีแรก มุ่งเน้นให้ผู้รับรู้สื่อมีพฤติกรรมด้านคุณธรรม 
หรือวิถีวัฒนธรรมท่ีดีงามของสังคมไทย จ านวน ๙ ประเภท โดยมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมมากถึง 
๓๑๕ ผลงาน แบ่งเป็น ประเภทละคร ๒๕ ผลงาน ภาพยนตร์ ๑๘ ผลงาน คลิปวิดีโอสั้นท่ีเผยแพร่
ทางโซเชียลมีเดีย ๙๓ ผลงาน โฆษณา ๒๗ ผลงาน บทเพลง ๒๕ ผลงาน รายการวิทยุ ๖ ผลงาน 
รายการโทรทัศน์ ๓๘ ผลงาน สื่อสิ่งพิมพ์ ๔๗ ผลงาน และสื่อดิจิทัล ๓๖ ผลงาน โดยมีหลักเกณฑ์
การคัดเลือก ได้แก่ (๑) เป็นสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมท่ีมีเน้ือหาแง่มุมด้านคุณธรรมหรือสื่อสาร 
เพื่อกระตุ้นจิตส านึกด้านคุณธรรม (๒) เผยแพร่ในสื่อช่องทางต่าง ๆ แล้วภายในปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ 
(๓) เป็นสื่อท่ีไม่ขัดต่อศีลธรรม ไม่สื่อถึงการยุยง ปลุกปั่น และไม่มีความเกี่ยวข้องกับการเมือง
โดยตรง และ (๔) เกณฑ์อื่น ๆ ให้เป็นไปตามมติของคณะท างาน 

ผลการคัดเลือกสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมอวอร์ด ปี ๒๕๖๓ ท้ัง ๙ ประเภท 
มีดังน้ี 

(๑) ประเภทละคร จ านวน ๓ ผลงาน ได้แก่ ปลายจวัก โดยสถานีโทรทัศน์
ไทยพีบีเอส ทองเอก หมอยา ท่าโฉลง โดยสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ วัยแสบสาแหรกขาด 
โครงการ ๒ โดย สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
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๑๒๕ 

 

(๒) ประเภทภาพยนตร์ จ านวน ๓ ผลงาน ได้แก่ Mother Gamer 
เกมเมอร์เกมแม่ โดย บริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด รักนะซุปซุป โดยบริษัท 
มณวิจิตร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด หัวใจทองค า โดยบริษัท สยามแพนโดร่า จ ากัด 

(๓) ประเภทคลิปวิดีโอสั นที่เผยแพร่ทางโซเชียลมีเดีย  จ านวน 
๓ ผลงาน ได้แก่ จนแต่มีน้ าใจ โดยกุลิ ฟิล์ม ท่านจงมีน้ าใจต่อกัน โดยบางรัก ชาแนล และ Blood 
Hero กลุ่มฮีโร่ หลั่งเลือด จากชมรมผู้บริจาคโลหิต ๑๐๐ ครั้ง สภากาชาด โดยเพจมนุษย์ต่างวัย 

(๔) ประเภทโฆษณา จ านวน ๓ ผลงาน ได้แก่ ไฟ-ฟ้า by TMB/  
เด็กธรรมดา...คือสิ่งท่ีสวยงาม โดย ธ.ทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) คุณเคย bully ใครหรือ
เปล่า? ความสุขประเทศไทย โดย ความสุขประเทศไทยและธนาคารจิตอาสา โปรโมช่ันท่ีดีท่ีสุด Air 
Asia โดย JourneyD/ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จ ากัด 

(๕) ประเภทบทเพลง จ านวน ๓ ผลงาน ได้แก่ แสงศรัทธา โดยส่วน
ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ด้วยใจรัก โดยนายวีระ มนตรีวงษ์ เชิญอริยมรรค 
จากโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม โดยหน่วยงานทรูปลูกปัญญา บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด (มหาชน)  

(๖) ประเภทรายการวิทยุ จ านวน ๓ ผลงาน ได้แก่ รายการ GIVE 
NEVER STOP มอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต โดยบริษัท วิไลเซ็นเตอร์แอนด์ซันส์ จ ากัด ผู้ผลิตรายการข่าว
จราจร สวพ.FM 91 และผู้สนับสนุน รายการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) รายการ
ห้องรับเเขก สวีทเอฟเอ็ม โดย FM 89.5 MHz.  รายการสโมสรวัฒนธรรม โดยสถานี
วิทยุกระจายเสียง ม.ธรรมศาสตร์ AM 981 KHz 

(๗) ประเภทรายการโทรทัศน์ จ านวน ๓ ผลงาน โดยมีการจัดอันดับ
รางวัล ดังน้ี รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ รายการสามเณรปลูกปัญญาธรรม ปี ๘ จากโครงการสามเณร 
ปลูกปัญญาธรรม โดยหน่วยงานทรูปลูกปัญญา บริษัท ทรูคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
รองฯ อันดับ ๑ รายการชัวร์ก่อนแชร์ โดยศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ ส านักข่าวไทย อสมท รองฯ อันดับ ๒ 
รายการท้าให้อ่าน The Reading Hero โดยสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 

(๘) ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ จ านวน ๓ ผลงาน โดยมีการจัดอันดับรางวัล 
ดังน้ี ชนะเลิศ ได้แก่ หนังสือ Water Wide Web พายเรือเก็บขยะ ๗ ประเทศ ผู้แต่ง ปริญญา 
เทวานฤมิตรกุล จากส านักพิมพ์บ้านหนังสือ รองฯ อันดับ ๑ หนังสือ เด็กชายชาวดง ผู้แต่ง มาลา 
ค าจันทร์ จากส านักพิมพ์ กรู๊ฟ พับลิชช่ิง จ ากัด รองฯ อันดับ ๒ หนังสือ หอมกลิ่นความดีผู้แต่ง 
ประสาร มฤคพิทักษ์ จากส านักพิมพ์ศยาม 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๑๒๖ 

 

(๙) ประเภทสื่อดิจิทัล จ านวน ๓ ผลงาน ได้แก่ สารคดี หัวใจต่ืนรู้ 
โดยมูลนิธิสหธรรมิกชน ธรรม life โดยมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เปิดใจ - 
แพลตฟอร์มท่ีจะช่วยให้ครูเข้าถึงหัวใจวัยรุ่นได้มากกว่าท่ีเคย โดย บริษัท มายด์เซ็ทเมคเกอร์ จ ากัด 

 

  
 

๑๖) กิจกรรมเสวนาออนไลน์ ณ ห้อง Clubhouse Moral club กระทรวง
วัฒนธรรม โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมเสวนาออนไลน์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นทางวิชาการในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ ครอบครัวพลังบวกดี
อย่างไรในสถานการณ์ โควิด - 19 รวมพล “จิตอาสา” สะท้อนอะไรในสังคมไทย 

 

  
 

๑๗) โครงการประกวดท าคลิป “สัญจรดี วิถีไทย ปีที่ ๒ : ขับเร็วชิดขวา 
ขับช้าชิดซ้าย” และการผลิตสื่อรณรงคก์ารปองกนัโรคตดิเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 
กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดท าโครงการประกวดท าคลิปเผยแพร่มารยาทไทย
แก้ไขปัญหาจราจร ในหัวข้อ “สัญจรดี วิถีไทย ปีท่ี ๒ : ขับเร็วชิดขวาขับช้าชิดซ้าย” เพื่อปลุก
จิตส านึกให้คนรุ่นใหม่และประชาชนท่ัวไป ให้ความส าคัญกับมารยาทไทย และวินัยจราจรเปิด
โอกาสให้ได้มีการใช้พื้นท่ีการแสดงออกทางความรู้ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์บนโลก
โซเชียลมีเดียให้เกิดประโยชน์ และเพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ให้ประชาชนท่ัวไปตระหนัก  
ถึงการใช้มารยาทไทยแก้ไขปัญหาจราจร ท้ังน้ี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในการประกาศผลรางวัลชนะเลิศในครั้งน้ี ทางคณะผู้จัดงานได้ใช้ 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
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๑๒๗ 

 

การประกาศผลรางวัล ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้น้อง ๆ เข้ามาดูมาลุ้นการประกาศผลในครั้งน้ี 
ส าหรับทีม  ท่ีส่งผลงานเข้าร่วมท้ังหมดในปีน้ี มีจ านวน ๒๖๗ ทีม โดยแบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษา 
ปวช. หรือเทียบเท่า ๑๔๔ ทีม และระดับอุดมศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า อีก ๑๒๓ ทีม ซึ่งผู้ผ่าน 
การคัดเลือกจะได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ก ากับภาพยนตร์  
และ Youtuber ช่ือดัง เพื่อให้ผู้ประกวด ท่ีผ่านเข้ารอบสามารถต่อยอดความรู้  และเพิ่ม
ความสามารถในการผลิตงานและปรับปรุงพัฒนางานให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึนส าหรับผลงาน
ของผู้ท่ีได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ ๑ และอันดับ ๒ ท้ัง ๒ ระดับ จะได้เผยแพร่
ผลงานไปสู่สาธารณะทางสื่อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Social Media รวมถึงทางโทรทัศน์อีกด้วย 

 
 

๑๘) การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวในการอบรมเลี ยง
ดูเด็กปฐมวัย ผ่านการศึกษาวิจัยและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสื่อส าหรับเด็กปฐมวัย  
(อายุ ๓ - ๖ ปี) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับวิทยาลัยนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และสถา นีโทรทัศน์ Thai PBS ด า เ นินการศึกษาวิจัยเรื่อง  
“การศึกษาวิจัยและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสื่อส าหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓ – ๖ ปี)” ภายใต้
โครงการวิจัยการพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านสื่อและภาควิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
และจัดท าหลักสูตรการอบรมเบื้องต้นเพื่อพัฒนาศักยภาพก าลั งคนด้านการผลิตสื่อ ส าหรับ 
เด็กปฐมวัย ช่วงอายุ ๓ – ๖ ปี ท่ีมีความเหมาะสมกับพัฒนาการเด็กและสถานการณ์ และทดลอง
ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ท่ีเหมาะกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย ตลอดจนน าร่องการใช้หลักสูตร
การอบรมเบื้องต้นส าหรับพัฒนาศักยภาพคนในการท างานด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

จากการศึกษาท าให้ได้องค์ความรู้ในการผลิตสื่อส าหรับเด็กปฐมวัย ช่วงอายุ  
๓ - ๖ ปี ดังน้ี ด้านเน้ือหา (Content) ควรมุ่งสื่อสารเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัย จากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ระดมความรู้ในการผลิตรายการเพื่อเด็กปฐมวัย 
อายุ ๓ – ๖ ปี จากผู้ทรงคุณวุฒิด้านเด็กปฐมวัย ได้แก่ กุมารแพทย์ นักวิจัยและนักการศึกษา 
ด้านเด็ก ผู้ผลิตสื่อเพื่อเด็กปฐมวัย และนักวิชาการด้านการผลิตสื่อเด็ก  โดยในการสนทนากลุ่ม
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๑๒๘ 

 

ดังกล่าวได้ร่วมสะท้อนเน้ือหา (Content) ท่ีควรมุ่งสื่อสารเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้
ของเด็กปฐมวัย ดังต่อไปน้ี 

(๑) กระตุ้นจินตนาการ และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
(๒) พัฒนาทักษะทางสังคม (Social Skills) 
(๓) น าเสนอเน้ือหาท่ีสะท้อนและเช่ือมโยงกับชีวิตประจ าวันของเด็ก ๆ ได้ 
(๔) ส่งเสริมการเข้าใจและภูมิใจในความเป็นตัวเอง (Self-Extreme) 
(๕) สอดแทรกบริบทแวดล้อมให้เหมาะสมกับสังคมไทย 
นอกจากนี้ท าให้ได้ข้อสรุปจากการศึกษาด้านการน าเสนอสื่อส าหรับเด็ก

ปฐมวัย ต้องค านึงถึงสิ่งท่ีควรและไม่ควรท า (Do and Don’t) 

 

 
 

ส าหรับการทดลองผลิตรายการโทรทัศน์ส าหรับเด็กปฐมวัยน้ัน ได้ผลิตรายการ
โทรทัศน์ท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กปฐมวัยในช่วงอายุ ๓ – ๖ ขวบ ที่มีเนื้อหาเน้นเสริมสร้าง
ทักษะสังคมควบคู่กับศิลปะและดนตรี  จ านวน ๒ รายการ ได้แก่ รายการ Flowers Power 
ความยาว ๕ นาที จ านวน ๒ ตอน เป็นรายการส าหรับเด็กปฐมวัยท่ีมีเน้ือหาด้านทักษะสังคม 
และศิลปะ และรายการ Sound to Song ความยาว ๕ นาที จ านวน ๒ ตอน เป็นรายการส าหรับเด็ก
ปฐมวัยท่ีมีเน้ือหาด้านทักษะสังคมและดนตรีผสานการเคลื่อนไหว จากน้ันได้มีการทดลองให้เด็ก
ปฐมวัยได้รับชมเพื่อน าผลตอบรับมาพัฒนาเน้ือหาและรูปแบบให้เหมาะสมยิ่งข้ึน ซึ่งการทดลองผลิต
รายการโทรทัศน์เพื่อเด็กปฐมวัย (อายุ ๓ – ๖ ปี) แล้วน าไปให้เด็กกลุ่มเป้าหมายได้รับชม ท าให้ทราบ
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ผลตอบรับต่อรูปแบบและเน้ือหาของรายการ อันจะน าไปสู่การพัฒนาเน้ือหาและกลวิธีการน าเสนอ
เพื่อการพัฒนา การผลิตรายการส าหรับเด็กปฐมวัยให้มีเหมาะสมกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของ
เด็กปฐมวัยในช่วงอายุ ๓ – ๖ ปี ในการศึกษาระยะต่อไป 
  ๓.๒.๒ โครงการส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรม โดยด าเนินการเผยแพร่ 
องค์ความรู้และน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ 
“เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่ งชาติ และวันชาติ” ตรงกับวันท่ี 
๕ ธันวาคม ของทุกปี เพื่อคณะผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้ร าลึกถึงพระมหากรุณาธิ คุณและร่วมกันแสดงถึง  
ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมของไทยให้อยู่สืบไป 
  ๓.๒.๓ ด้านเผยแพร่องค์ความรู้ 

๑) กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ครั งที่  ๒ 
การบรรยายเรื่อง “พระพุทธศาสนากับความม่ันคงของชาต”ิ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร 
ได้จัดกิจกรรมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “พระพุทธศาสนากับความมั่นคงของชาติ” 
โดยพระเมธีวรญาณ (พระสายเพชร วชิรเมที) ปธ.๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ ์
รองคณบดี คณะพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในวั นท่ี ๕ มีนาคม 
๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ อาคารด ารงราชานุภาพ ศูนย์นราธิปเพื่อการวิจัย 
ทางสังคมศาสตร์ อาคารถาวรวัตถุ บรรยายโดยการจัดกิจกรรมในครั้งน้ี มีผู้สนใจเข้าร่วม จ านวน
๕๖ คน และรับชมผ่านการถ่ายทอดทาง Facebook Live จ านวน ๔๘๒ ครั้ง 

๒) กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในหอสมุดแห่งชาติ NLT Edutainment 
กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้หอสมุดแห่งชาติเป็นแหล่งเรียนรู้ 
ท่ีมีชีวิตและยั่งยืน โดยจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ใช้ช่ือกิจกรรมว่า “NLT Edutainment”
โดยมีการจัดกิจกรรม ดังน้ี 

(๑) ครั งที่ ๑ ได้เชิญอาจารย์สมฤทธิ์ ลือชัย นักวิชาการอิสระผู้เช่ียวชาญ 
ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอุษาคเนย์ มาบรรยายความรู้เกี่ยวกับประสบการณ์การเดินทาง
เพื่อศึกษาเรียนรู้และท่องเท่ียวไปยังพื้นท่ีต่าง ๆ โดยในครั้งน้ีได้บรรยายเรื่อง “พุกามประเทศ
ประวัติศาสตร์แห่งราชอาณาจักรพม่า” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สร้างแรงบันดาลใจในการเดินทาง
ท่องเท่ียวและการอ่าน  

(๒) ครั งที่  ๒ ได้เชิญนายปิติรัชต์  จู ช่วย จากส านักพิมพ์ Siam 
Renaissance มาอภิปรายความรู้เกี่ยวกับ เรื่อง “สมุดภาพความทรงจ า” เพื่อสร้างแรงกระตุ้น



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๑๓๐ 

 

และแรงบันดาลใจให้ผู้ท่ีสนใจเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้าและเก็บสะสมสิ่งท่ีสนใจท้ังทางด้านสังคม
ประวัติศาสตร์ให้มากยิ่งข้ึน  

(๓) ครั งที่ ๓ ได้เชิญอาจารย์สมฤทธิ์ ลือชัย นักวิชาการผู้เช่ียวชาญ 
ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอุษาคเนย์ มาบรรยายให้ความรู้เรื่อง “นครวัด-นครธม : 
อาณาจักรเมืองพระนคร” เพื่อบอกเล่าเรื่องราว ประสบการณ์ และสร้างแรงบันดาลใจท่ีเกิดจาก
การเดินทางท่องเท่ียวเพื่อเสาะแสวงหาความรู้ในประเทศกัมพูชา ให้กับนักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจงานด้านวัฒนธรรม 

(๔) ครั งที่ ๔ ได้เชิญคุณพิเชษฐ กลั่นช่ืน นักเต้นร าร่วมสมัยท่ีสร้างสรรค์ 
การเต้นจากนาฏศิลป์ช้ันสูงของไทย จนเป็นท่ียอมรับท้ังในระดับประเทศและระดับนานาชาติ 
ซึ่งเคยได้รับรางวัลศิลปาธร : สาขาศิลปะการแสดง มาบรรยายเรื่อง “๑๐ ปี แห่งการเดินทาง 
ของพิเชษฐ กลั่นช่ืนและแดนซ์ คอมพานี” เพื่อบอกเล่าเร่ืองราวหรือประสบการณ์ต่าง ๆ เพื่อสร้าง
แรงบันดาลใจให้กับประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ 

ท้ังน้ี เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด - 19) การอภิปรายในครั้งน้ียังได้ถ่ายทอดสดผ่านช่อง Facebook Live และช่อง YouTube 
และแอปพลิเคชัน VDO on Demand ของหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร อีกด้วย 

(๕) ครั งที่ ๕ ได้เชิญผู้ท่ีอยู่ในแวดวงนักเขียนหรือผู้ท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จัก
ของคนท่ัวไปมาอภิปรายหรือเล่าเร่ืองประสบการณ์ต่าง ๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับประชาชน
ท่ัวไปท่ีสนใจ ส าหรับการจัดครั้งน้ีใช้ช่ือการอภิปรายเรื่อง “ไตรโลกา” มีผู้เช่ียวชาญมาร่วมพูดคุย 
เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ส าหรับผู้สนใจงานด้านหนังสือ ณ โถงกลางช้ัน ๑ อาคาร ๑ 
ส านักหอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๕๓ คน และมีการเข้าถึง 
การถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live YouTube Live และแอปพลิเคชัน VDO on Demand 
จ านวนกว่า ๑๐,๒๐๐ ครั้ง 

(๖) ครั งที่ ๖ ได้เชิญผู้ท่ีอยู่ในแวดวงนักเขียนหรือผู้ท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จัก
ของคนท่ัวไป มาบรรยายหรือเล่าเร่ืองประสบการณ์ต่าง ๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับประชาชน
ท่ัวไปท่ีสนใจ ส าหรับการจัดครั้งน้ีใช้ช่ือการบรรยายเรื่อง “ตามรอยพระถังซัมจั๋ง” โดยอาจารย์สมฤทธิ์ 
ลือชัย เมื่อวันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๖๔ ณ โถงกลางช้ัน ๑ อาคาร ๑ ส านักหอสมุดแห่งชาติ  
โดยถ่ายทอดกิจกรรมผ่านทาง Facebook Live YouTube Live และแอปพลิเคชัน VDO on 
Demand ของหอสมุดแห่งชาติ ผู้สนใจ จ านวน ๑,๗๐๐ ครั้ง 

(๗) ครั งที่ ๗ โดยกระทรวงวัฒนธรรม ได้เชิญผู้ท่ีอยู่ในแวดวงนักเขียน
หรือผู้ท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จักของคนท่ัวไป มาบรรยายหรือเล่าเรื่องประสบการณ์ต่าง ๆ เพื่อสร้าง



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๑๓๑ 

 

แรงบันดาลใจให้กับประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ ส าหรับการจัดครั้ง น้ี ใช้ช่ือการบรรยายเรื่อง  
“In relationship with food” โดยอาจารย์อนุสรณ์ ติปยานนท์ เมื่อวันเสาร์ท่ี ๒๒ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ ณ โถงกลางช้ัน ๑ อาคาร ๑ ส านักหอสมุดแห่งชาติ โดยถ่ายทอดกิจกรรมผ่านทาง 
Facebook Live YouTube Live และแอปพลิเคชัน VDO on Demand ของหอสมุดแห่งชาติ 

๓) กิจกรรมส่งเสริมความรู้  “ลานศิลปวัฒนธรรมเพื่อเด็กพิการ 
และผู้ด้อยโอกาส” ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร ได้เปิด
โอกาสให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสได้เรียนรู้ศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี 
ศิลปวัฒนธรรมผ่านแหล่งเรียนรู้ของกรมศิลปากร และส่งเสริมความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินให้กับ
ผู้ด้อยโอกาสอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกับผู้อื่น รวมถึงพัฒนาทักษะทางด้านสติปัญญา อารมณ์ 
ร่างกาย จิตใจ และสังคมผ่านลานกิจกรรมการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะท่ีเช่ือมโยงในพื้นท่ี
มรดกโลกสุโขทัย ก าแพงเพชร เมื่อวันท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
ก าแพงเพชร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวนท้ังสิ้น ๑๒๐ คน 

๔) กิจกรรมดนตรีนานาสาระ ประจ าปี ๒๕๖๔ ครั งที่ ๑ กระทรวง
วัฒนธรรม โดยกรมศิลปากรได้จัดกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ห้องจัดแสดง
ดนตรีช้ัน ๒ หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๙ ใช้ช่ือการจัดการแสดงดนตรี 
“บทเพลงแห่งความสุข” โดยวงเยลโลบราวน์แบนด์ดนตรีไทยร่วมสมัยจากโครงการห้องเรียนดนตรี 
โรงเรียนหอวัง โดยได้ถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live YouTube Live และแอปพลิเคชัน VDO 
on Demand ของหอสมุดแห่งชาติ 

๕) กิจกรรมส่งเสริมการอ่านส าหรับเด็ก “Kids Inspiration เสาร์สนุก 
สุขหรรษา” ปีที่ ๔ ครั งที่ ๕ ในหัวข้อ “สุขหรรษา ว่าวไทย” กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร 
ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านส าหรับเด็ก สร้างการเรียนรู้ผ่านการอ่านและกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ  
การจัดในครั้งน้ีเป็นการจัดครั้งท่ี ๕ ในหัวข้อ “สุขหรรษา ว่าวไทย” เมื่อวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔  
ณ ห้องหนังสือเด็กและเยาวชน อาคาร ๑ ช้ัน ๒ ส านักหอสมุดแห่งชาติ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ท่ีด าเนินการในครั้งน้ีเป็นการออกแบบ ระบายสี และตกแต่งว่าวไทยให้สวยงามตามจินตนาการ
ของเด็ก เพื่อฝึกทักษะการคิด การประดิษฐ์ง่าย ๆ ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
และได้รู้จักของเล่นไทย ๆ ท่ีสามารถท าเองได้ในเวลาสั้น ๆ รวมถึงการบอกเล่าเร่ืองราวเกี่ยวกับ 
ว่าวไทย เช่น วัสดุ อุปกรณ์ การออกแบบตกแต่งว่าว และวิธีการเล่นว่าว 

๖) การเปิดตัวห้องสมุดดิจิทัล “หอสมุดแห่งชาติ ไม่หยุดให้ความรู้ 
ชวนอ่านหนังสือออนไลน์” โดยกระทรวงวัฒนธรรม ได้ด าเนินการดังกล่าวเน่ืองจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา  2019 (โควิด – 19) ได้ทวีความรุนแรงข้ึนมาก 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๑๓๒ 

 

จึงได้น านวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้กับงานด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม 
ในการบริการประชาชนด้วยระบบดิจิทัล เพื่ออ านวยความสะดวกให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูล
ความรู้ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว จึงได้จัดท าระบบห้องสมุดดิจิทัล เพื่อให้ผู้สนใจการอ่านสามารถ 
อ่านหนังสือได้ง่าย ๆ จากที่บ้าน โดยให้บริการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ฉบับเต็มจาก
ส านักพิมพ์ต่าง ๆ กว่า ๒ ,๒๐๐ ช่ือเรื่อง บริการหนังสือพิมพ์และนิตยสารออนไลน์จาก 
๑๐๐ ประเทศท่ัวโลก กว่า ๗ ,๐๐๐ ช่ือเรื่อง ซึ่งมี ถึง ๖๐ ภาษา บริการหนังสือหายาก 
หนังสือพิมพ์เก่า แบบเรียนเก่ากว่า ๑,๙๐๐ ช่ือเรื่อง โดยผู้สนใจสามารถอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ออนไลน์ได้ ๒ ช่องทาง คือ อ่านผ่านเว็บไซต์ห้องสมุดดิจิทัล http://mobile.nlt.go.th หรือดาวน์โหลด
แอปพลิเคชัน NLT Library ได้ท้ังระบบปฏิบัติการ iOS และ Android นอกจากน้ี ส านักหอสมุด
แห่งชาติ ยังได้พัฒนาฐานข้อมูลจารึกคัมภีร์ใบลาน หนังสือสมุดไทย และตู้พระธรรม (เอกสาร
โบราณ) ให้บริการสืบค้นออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ http://manuscript.nlt.go.th พร้อมท้ังจัดท า
รายการ “หนังสือดีมีให้ฟัง” โดยน าหนังสือดีทรงคุณค่าท่ีมีสาระและความบันเทิงมาเล่าให้ผู้สนใจ
ได้รับฟังผ่านทางช่อง National Library of Thailand บนแพลตฟอร์มออนไลน์ YouTube  
และในรูปแบบ Podcast ทาง spotify.com 

๗) กิจกรรมการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาของเด็ก เยาวชน และประชาชน โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมในส่วนกลาง 
และส่วนภูมิภาค  กระทรวงวัฒนธรรมจัดอบรมนักเรียนแกนน าเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม  
เพื่อแก้ปัญหารับ - ส่งข้อมูลไม่เหมาะสม โดยการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ 
ผ่านการประชุมระบบออนไลน์ ZOOM จากส่วนกลางไปยังส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกแห่ง 
ระหว่างเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๔ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นแกนน านักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ท่ัวประเทศ รวมจ านวน ๓๐๘ คน ท้ังน้ี การเฝ้าระวัง 
ทางวัฒนธรรมและการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมเป็นยุทธศาสตร์ท่ีส าคัญในการสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางสังคมให้กับคนในชาติได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของการมีส่วนร่วมในการรักษาวัฒนธรรม 
ท่ีดีงามของสังคมไทย และร่วมเฝ้าระวังกระแสวัฒนธรรมท่ีเบี่ยงเบนท่ีมากับสื่อ และโลก 
ยุคโลกาภิวัฒน์ ส่งผลให้เกิดปัญหาสังคมในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน 
ท่ีถือเป็นก าลังหลักในการพัฒนาประเทศ ดังน้ัน กระทรวงวัฒนธรรม จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวข้ึน 
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ และให้ความรู้กับเด็กและเยาวชน ประชาชน  
ในการรู้เท่าทันสังคมโลก สามารถเลือกสรร กลั่นกรอง น ามาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นพลเมืองท่ีดีในยุคดิจิทัล พร้อมท้ังร่วมเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

http://manuscript.nlt.go.th/


  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๑๓๓ 

 

๘) สื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด - 19  
กระทรวงวัฒนธรรม บูรณาการความร่วมมือกับชุมชนคุณธรรมน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ภาคีเครือข่าย และหน่วยงานต่าง ๆ จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
ในรูปแบบอินโฟกราฟิก เพื่อให้ความรู้และช้ีให้เห็นถึงความส าคัญของการได้รับการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) เพื่อลดการติดเช้ือ ลดการป่วยรุนแรง  
และลดการเสียชีวิต 
 

   
 

๙) การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษา วิจัย 
บริหารจัดการความรู้ และสร้างนวัตกรรมด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ผ่านการประชมุ
วิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิจัยวัฒนธรรม ครั งที่  ๑๑” กระทรวงวัฒนธรรม  
โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ด าเนินการประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิจัยวัฒนธรรม 
ครั้งท่ี ๑๑” “ชีวิตวิถีใหม่ด้วยนวัตกรรมทางวัฒนธรรม” ในวันพฤหัสบดีท่ี ๙ กันยายน ๒๕๖๔ 
โดยถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Fanpage : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม การจัดงานครั้งน้ีจัดข้ึน
เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างความตระหนักเกี่ยวกับวัฒนธรรมในวิถีชีวิตปัจจุบัน และเพื่อให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ทางด้านการวิจัยทางวัฒนธรรม จากผลงานวิจัยและผลงาน
วิทยานิพนธ์ของบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงผลงานวิจัยท่ีได้รับทุน 
จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ระหว่างบุคลากร ท้ังในสถาบันการศึกษา หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน 
และประชาชนท่ีสนใจท่ัวไป 

 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
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๑๓๔ 

 

 

๑๐) การเผยแพร่องค์ความรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรม 
การบรรยายวิชาการออนไลน์  

กระทรวงวัฒนธรรม โดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรม
บรรยายวิชาการออนไลน์ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเผยแพร่บทความทางวิชาการ
ด้านมานุษยวิทยาให้แก่ผู้ท่ีสนใจ อาทิ อคติในสังคมไทย เมื่อลมเล่าเร่ือง: เทพปกรณัมฮินดูในวายุ
มหาปุราณะ ล้านนามหาปกรณัมความทรงจ าแห่งอภินวบุรี - ศรีหริภุญชัย ครั้งท่ี ๙ โดยกิจกรรม
ดังกล่าวถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Fanpage : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร-SAC YouTube : 
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร – SAC  

 

 
 

๓.๒.๔ ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
และค่านิยมความเป็นไทย ผ่านโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ กระทรวงวัฒนธรรม 
โดยกรมการศาสนา ได้ฟื้นฟู โครงการเข้าวัดปฏิบั ติธรรมวันธรรมสวนะ โดยตระหนัก  
ถึงความต้องการของพุทธศาสนิกชนท่ีต้องการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ซึ่งเป็นการส่งเสริม 
ให้ประชาชนใกล้ชิดพระพุทธศาสนา และสามารถน าหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา  
มากล่อมเกลาจิตใจและปรับใช้ในการด าเนินชีวิต และเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบา ด 
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) กระทรวงวัฒนธรรมจึงได้ปรับรูปแบบการจัด
กิจกรรมให้อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) 
ของกระทรวงสาธารณสุข และมติมหาเถรสมาคมท่ีผ่อนปรนการจัดกิจกรรมทางศาสนา เพื่อเป็น
การสร้างรูปแบบการจัดกิจกรรมวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) และจัดท าคลิปวิดีโอ “รายการธรรม
ส่องทางวันธรรมสวนะ” เพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ Website Facebook  และ Line 
ของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม โดยจัดกิจกรรมเป็นประจ าทุกวันพระ  

โดยในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา 
จัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม ถวายภัตตาหาร และเครื่องอุปโภคบริโภคเน่ืองในวันธรรมสวนะ 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
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๑๓๕ 

 

ณ วัดในกรุงเทพมหานคร อาทิ วัดกระทุ่มเสือปลา เขตประเวศ วัดไก่เ ต้ีย เขตตลิ่ง ชัน 
วัดเทพนิมิตต์ เขตดอนเมือง 

 

  
 

โดยในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา 
จัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม ถวายภัตตาหาร และเครื่องอุปโภคบริโภคเน่ืองในวันธรรมสวนะ  
ณ วัดชิโนรสารามวรวิหาร วัดภาวนาภิรตาราม เขตบางกอกน้อย วัดพระไกรสีห์ เขตบางกะปิ  
วัดกุนนทีรุทธาราม (วัดห้วยขวาง) เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร วัดขุนจันทร์วรามาตยภัณฑสาราราม 
(วัดขุนจันทร์) เขตธนบุรี วัดนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม วัดบ าเพ็ญเหนือ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร  
และวัดเวฬุวนาราม (วัดไผ่เขียว) เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 

 
 

๓.๒.๕ ด้านอื่น ๆ 
 ๑) โครงการส ารวจเอกสารโบราณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กระทรวง
วัฒนธรรม โดยกรมศิลปากรได้ด าเนินการลงพื้นท่ีส ารวจ ลงทะเบียน และท าส าเนาเอกสารโบราณ
ประเภทจารึก จ านวน ๒ ครั้ง ได้แก่  

- ครั้งท่ี ๑ เมื่อวันท่ี ๖ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ รวมท้ังหมด ๔ แห่ง ๒๑๔ 
รายการ ได้แก่ (๑) วัดธงสัจจะ อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน ส ารวจบันทึกข้อมูลทะเบียน และท าเนาศิลา
จารึก จ านวน ๑ รายการ (๒) วัดบ้านหลุก อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน ส ารวจบันทึกข้อมูลทะเบียน 
ถ่ายภาพ อ่านคัดถ่ายทอด จ านวน ๑๓๕ รายการ (๓) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย อ าเภอ
เมืองจังหวัดล าพูนบันทึกข้อมูลทะเบียน ถ่ายภาพ และอ่านคัดถ่ายถอดจารึก จ านวน ๙ รายการ 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
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๑๓๖ 

 

(๔) วัดป่าเรียน ต าบลตลิ่งชัน อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เอกสารโบราณ แบ่งเป็น
หนังสือสมุดไทย จ านวน ๖๔ รายการ และคัมภีร์ใบลาน จ านวน ๕ ผูก 

- ครั้งท่ี ๒ เมื่อวันท่ี ๑๘ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ จังหวัดราชบุรี 
และกาญจนบุรี การด าเนินการครั้งน้ีได้ส ารวจ ดูแลรักษา ลงทะเบียน และจัดเก็บเอกสารโบราณ 
ตามหลักวิชาการ จ านวน ๓๒๕ รายการ ดังน้ี แบ่งเป็นคัมภีร์ใบลาน จ านวน ๓๐๓ รายการ 
หนังสือสมุดไทย อักษรมอญ ไทย และขอม จ านวน ๒๒ รายการ   
   ๒) การจัดกิจกรรมรณรงค์ดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
ทั งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๔ ในช่วง
สัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย เมื่อวันท่ี ๒ - ๘ เมษายน ๒๕๖๔ กระทรวงวัฒนธรรม  
โดยกรมศิลปากรและหน่วยงานในสั งกัด ท่ัวประเทศ ได้จัดกิ จกรรมท าความสะอาด 
แหล่งโบราณสถานและแหล่งโบราณคดีท่ีส าคัญ เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่ งรัฐบาล  
ได้ก าหนดให้เป็นวันอนุรักษ์มรดกไทย เพื่อเทิดพระเกียรติและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ  
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ มารี โดยใน
วันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ได้ท าความสะอาดแหล่งโบราณสถานและแหล่งโบราณคดีท่ีส าคัญพร้อมกัน
ท้ัง ๔ ภาค ภาคกลาง : โบราณสถานวัดสันเปาโล จังหวัดลพบุรี ภาคเหนือ : อุทยานประวัติศาสตร์ 
สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : โบราณสถานปราสาทพนมวัน จังหวัด
นครราชสีมา ภาคใต้ : แหล่งโบราณสถานเมืองเก่าสงขลา จังหวัดสงขลา และกรุงเทพมหานคร : 
โบราณสถาน วัดไก่เต้ีย เขตตลิ่งชัน พร้อมกันน้ีในช่วงสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย นอกจากการท า
ความสะอาดแหล่งโบราณสถานต่าง ๆ แล้ว กรมศิลปากรยังมีกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ อาทิ การงด
เก็บค่าเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทุกแห่ง การสัมมนาเสวนาทาง
วิชาการ การจัดนิทรรศการพิเศษเน่ืองในโอกาสวันอนุรักษ์มรดกไทยภายในพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ ฯลฯ นอกจากน้ีแล้วกรมศิลปากรยังได้มอบหมายให้ส านักการสังคีตจัดกิจกรรมการแสดง
นาฏศิลป์และดนตรี ณ ลานการแสดงสังคีตศาลา ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร  
ตลอดสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย 
   ๓) งานประเพณีขึ นเขาพนมรุ้ง ประจ าปี ๒๕๖๔ กระทรวงวัฒนธรรม 
โดยกรมศิลปากรร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์ และการท่องเท่ียวแห่ งประเทศไทยได้จัดงานประเพณี 
ข้ึนเขาพนมรุ้ง เมื่อวันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๔ ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดบุรีรัมย์ งานประเพณีข้ึนเขาพนมรุ้งจะจัดในช่วงท่ีมีปรากฏการณ์พระอาทิตย์ ข้ึนตรง 
๑๕ ช่องประตูปราสาทหินพนมรุ้งในช่วงเช้าตรู่ (ประมาณหกโมงเช้า) เพื่อรับแสงอรุณวันใหม่ 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๑๓๗ 

 

ในงานยังมีพิธีบวงสรวงพระศิวะ และสิ่งศักด์ิสิทธิ์บนเขาพนมรุ้ง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ร่วมพิธี 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๒๓,๒๔๖ คน 
   ๔) กิจกรรมเยาวชนและชุมชน ณ อุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม 
กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากรร่วมกับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า สถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาติ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกันจัดกิจกรรมเยาวชนและชุมชน เมื่อวันท่ี  
๔ เมษายน ๒๕๖๔ ณ อุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม ท้ังน้ี มีคณะครูและนักเรียนโรงเรียน  
ทัพพระยาพิทยา คณะครูบ้านหนองเสม็ด และคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 
จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมกิจกรรม 
   ๕) โครงการนิทรรศการพิเศษเชิดชูเกียรติศิลปินอาวุโสพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ หอศิลป ประจ าปี ๒๕๖๔ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากรจัดนิทรรศการดังกล่าว 
เมื่อวันท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพมหานคร 
การจัดนิทรรศการในครั้งน้ี เพื่อเชิดชูเกียรติศิลปินอาวุโสผู้สร้างสรรค์งานศิลปะอันทรงคุณค่า 
ซึ่งเป็นท่ียอมรับมาโดยท่ัวไป นิทรรศการจัดข้ึนระหว่างวันท่ี ๒๓ เมษายน - ๓๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ ณ อาคารนิทรรศการ ๔ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
   ๖) โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลล้านนา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏล้านนาอนุมัติแผนงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ านวน ๒๔ โครงการ วงเงิน
งบประมาณจ านวน ๑,๐๐๕,๙๐๐ บาท ในจ านวนน้ีแบ่งเป็นการด าเนินงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - เมษายน ๒๕๖๔ 
จ านวน ๔ โครงการ ดังน้ี  

(๑) โครงการนิทรรศการกระทง มทร.ล้านนา ในประเพณียี่เป็งประจ าปี 
๒๕๖๓ ภายใต้แนวคิด “อานิสงส์ผางประทีสบูชา พระญาฆาติกาพรหม” ท่ีบอกเล่าเรื่องราว
เกี่ยวกับต านานของแม่กาเผือก นักศึกษาท่ีเข้าร่วมประกวดฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ 
เบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน ๑๖๘,๔๒๔.๐๔ บาท  

(๒) โครงการสร้างความเข้มแข็งด้านศิลปวัฒนธรรมในกิจกรรมท่ี ๑ 
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานท่ีกับประเพณีไหว้พระธาตุประจ าปี  ภายใต้ ช่ือ  
“จากอุจฉุปัพพตาสู่ธาราระมิงค์นที” เบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน ๖,๒๓๕ บาท  

(๓) โครงการประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
เพื่อจัดกิจกรรมเสวนาวิชาการถ่ายทอดความรู้ท่ีถูกต้องเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานด้านท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมจากนโยบายสู่การปฏิบัติ ถ่ายทอดแผนงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๑๓๘ 

 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และวางแผนงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๕๖๕ เบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน ๐ บาท  

(๔) โครงการสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง สืบสานประเพณีสงกรานต์
ล้านนา จัดกิจกรรมย่อย ๓ กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมสักการะสิ่งศักด์ิสิทธิ์ประจ า
มหาวิทยาลัยฯ กิจกรรมเผยแพร่ให้ความรู้ด้านประเพณีปีใหม่เมืองท่ีถูกต้องตามประเพณีล้านนา 
ผ่านการสแกน QR Code และกิจกรรมแสดงการคารวะและเผยแพร่ให้ความรู้ด้านประเพณีปีใหม่
เมืองท่ีถูกต้องตามประเพณีล้านนาให้กับอาจารย์อาวุโสผ่านการส่งการ์ดอวยพร เบิกจ่าย
งบประมาณ จ านวน ๑๐,๙๐๐ บาท 
   ๗) พัฒนายุวทูตความดสีู่วิถีพลเมืองโลกในศตวรรษที่ ๒ กระทรวงศึกษาธกิาร
ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตส านึก จิตอาสา และมีโลกทัศน์  
ท่ีกว้างไกลตามแนวทางศาสตร์พระราชา มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ มีคุณสมบัติท่ีส าคัญ 
ในการเป็นนักการทูตน้อยท่ีดี และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ เรียนรู้จากประสบการณ์
ตรงด้วยการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) โอนจัดสรรงบประมาณ รอบท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑ 
โครงการยุวทูตความดี ฝึกจิตอาสา สานต่อปณิ ธานความดี ร่วมแรงร่วมใจ ต้านภัย 
โควิด - 19 ให้ ๑๐๖ โรงเรียน ๆ ละ ๕ ,๗๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 
และถอดบทเรียนในรูปแบบวิจัยและสังเคราะห์นวัตกรรมความดี เพื่อพัฒนานวัตกรรมความดี 
(Virtue Innovation Model) โดยมุ่งหวังว่าการส่งเสริมและสนับสนุนท้ังหมดจักเป็นปลูกฝัง
ค่านิยมและวัฒนธรรมท่ีดีให้แก่ผู้เรียน ท้ังด้านคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู ความซื่อสัตย์ การมีวินัย 
เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วม ท าประโยชน์ให้ประเทศ และเป็นพลเมืองท่ีดี
ของประเทศได้ 
   ๘) การส่งต่ออัตลักษณ์ความเป็นไทย ผ่านโครงการปันน  าใจ คนไทย  
ไม่ทิ งกัน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
กระทรวงวัฒนธรรมได้ด าเนินโครงการดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูล แพทย์ พยาบาล บุคลากร
ทางการแพทย์ ชุมชน และประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ซึ่งในการจัดโครงการในครั้งน้ีเป็นการบูรณาการความร่วมมือ
กับเครือข่ายสภาวัฒนธรรมและชุมชนคุณธรรม โดยได้ด าเนินกิจกรรมท้ังในส่วนกลาง 
และส่วนภูมิภาค ดังน้ี 

๘.๑) กิจกรรมระหว่างวันท่ี ๑๗ – ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ร่วมมอบ
อาหาร และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมท้ังสิ้น
จ านวน ๒๐ แห่ง ได้แก่ (๑) โรงพยาบาลศิริราช (๒) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (๓) โรงพยาบาล



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๑๓๙ 

 

สมเด็จพระปิ่นเกล้า (๔) โรงพยาบาลตากสิน (๕) โรงพยาบาลราชวิถี (๖) โรงพยาบาลรามาธิบดี 
(๗) โรงพยาบาลต ารวจ (๘) โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (๙) โรงพยาบาลเด็ก (๑๐) โรงพยาบาล
เวชศาสตร์ เขตร้อน (๑๑) โรงพยาบาลทหารผ่านศึก (๑๒) โรงพยาบาลนวมินทร์  ๙ 
(๑๓) โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี คุ้มเกล้า (๑๔) โรงพยาบาลวชิรพยาบาล (๑๕) โรงพยาบาลกลาง 
(๑๖) โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช (๑๗) โรงพยาบาลสมุทรปราการ (๑๘) สถาบันบ าราศนราดูร 
(๑๙) โรงพยาบาลธัญญารักษ์ ปทุมธานี และ (๒๐) โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ 
โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวง
วัฒนธรรม ร่วมมอบอาหาร และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อส่งต่อก าลังใจไปยังบุคลากร  
ทางการแพทย์ ภายใต้โครงการ “ปันน้ าใจ คนไทย ไม่ท้ิงกัน” 
 

    
 

๘.๒) กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ ดร.สมศักด์ิ และคุณหญิงปัทมา 
ลีสวัสด์ิตระกูล มอบเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เวชภัณฑ์ และอาหารกลางวัน 
เพื่อเป็นก าลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ ภายใต้โครงการ “ปันน้ าใจ คนไทยไม่ท้ิงกัน” โดยมี 
นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน ในวันท่ี ๒๘ มิถุนายน 
๒๕๖๔ ณ โรงพยาบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม และในวันท่ี ๓๐ มิ ถุนายน ๒๕๖๔ 
ณ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล กรุงเทพมหานคร ท้ังน้ี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม ดร.สมศักด์ิ ลีสวัสด์ิตระกูล คุณหญิงปัทมา ลีสวัสด์ิตระกูล กรรมการบริหาร
คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ี
ท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วม 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๑๔๐ 

 

   
 

 ๘.๓) กระทรวงวัฒนธรรม โดยส า นักงานวัฒนธรรมจังหวัดท้ัง 
๗๖ จังหวัด ร่วมกับภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรม มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อสนับสนุน
การท างานของบุคลากรทางการแพทย์ และช่วยเหลือประชาชนในพื้นท่ีในช่วงวิกฤติการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ภายใต้โครงการ “ปันน้ าใจ คนไทย
ไม่ท้ิงกัน” รวมจ านวนกิจกรรมทั งสิ น ๑,๒๐๒ กิจกรรม อาทิ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด 
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี 

  

  
 

 ๘.๔) กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ประสานศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ศพอ.) ท่ัวประเทศ เร่งช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากโควิด - 19 
เพื่อเป็นการรับสนอง พระด าริสมเด็จพระสังฆราช และการด าเนินการตามโครงการ “ปันน้ าใจ  



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๑๔๑ 

 

คนไทยไม่ท้ิงกัน” ของกระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนาจึงได้จัดสรรงบประมาณให้ส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดท่ัวประเทศร่วมกับ ศพอ. ท่ีมีศักยภาพและความพร้อมด าเนินการช่วยเหลือ
ประชาชนในพื้นท่ีชุมชนท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค โควิด - 19 ซึ่งหลังจากน้ี 
ทางกรมการศาสนาจะน าเครื่องอุปโภคบริโภค กระจายลงสู่ ศพอ. ต่าง ๆ เพื่อน าไปให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนต่อไป 

  
 

 ๘.๕) กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ ดร.สมศักด์ิ และคุณหญิงปัทมา 
ลีสวัสด์ิตระกูล มอบเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์ เพื่อเป็นก าลังใจแก่
บุคลากรทางการแพทย์ ภายใต้โครงการ “ปันน้ าใจ คนไทยไม่ท้ิงกัน” โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน ในวันท่ี  ๘ กรฎาคม ๒๕๖๔ ณ โรงพยาบาล 
คามิลเลียน ทองหล่อ กรุงเทพมหานคร และในวันท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ ศูนย์การแพทย์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ท้ังน้ี 
นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ดร.สมศักด์ิ ลีสวัสด์ิตระกูล คุณหญิงปัทมา 
ลีสวัสด์ิตระกูล กรรมการบริหารคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วม 

    
 

 ๘.๖) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย ปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม รับมอบข้าวสาร สเปรย์แอลกอฮอล์และเจลแอลกอฮอล์ พร้อมเงินบริจาค จาก ดร.นริศ 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๑๔๒ 

 

ธรรมเกื้อกูล ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัท ซีพี รีเทลดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด เพื่อร่วมสนับสนุน
โครงการ “ปันน้ าใจ คนไทยไม่ท้ิงกัน” ของกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 
บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง ณ ห้องโถง ช้ัน ๑ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ 
กระทรวงวัฒนธรรม 

    
 

 ๘.๗) กระทรวงวัฒนธรรม โดยส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดท้ัง ๗๖ จังหวัด 
ร่วมกับภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรม มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อสนับสนุนการท างาน
ของบุคลากรทางการแพทย์ และช่วยเหลือประชาชนในพื้นท่ี ในช่วงวิกฤตการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ภายใต้โครงการ “ปันน้ าใจ คนไทยไม่ท้ิงกัน” อาทิ 
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ส านักงานวัฒนธรรมจัหวัดพิจิตร ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดสุพรรณบุรี ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดพะเยา ส า นักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ส า นักงานวัฒนธรรมจังหวัด
นครศรีธรรมราช ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย 
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเพชรบุรี 

    



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๑๔๓ 

 

    
 

 ๘.๘) กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ร่วมกับยุวพุทธิกสมาคม
แห่งประเทศไทย มอบเครื่องอุปโภคบริโภค กิจกรรม “ปันน้ าใจ คนไทยไม่ท้ิงกัน” ให้แก่ศูนย์พัก
คอยรอส่งต่อผู้ป่วยติดเช้ือโควิด - 19 ณ วัดสะพาน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ท้ังน้ี วัดสะพาน 
ได้ร่วมกับกรุงเทพมหานครจัดต้ังศูนย์พักคอย รอการส่งต่อผู้ป่วยท่ีมีผลตรวจรับรองว่าติดเช้ือ 
โควิด - 19 ในพื้นท่ี ๖ กลุ่มเขต เพื่อรอการส่งต่อผู้ป่วยไปเข้ารับการรักษาแยกตามลักษณะอาการ
ของผู้ป่วยโควิด - 19 สีเขียว สีเหลือง สีแดง อาจจะนอนพักค้าง ๑ - ๒ วัน เพื่อรอรถพยาบาล 
มารับไปยังโรงพยาบาลสนามหรือ Hospitel เป็นการคัดแยกผู้ติดเช้ือออกจากชุมชน ป้องกัน 
การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 

    
 

๘.๙) เมื่อวันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร 
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคในโครงการปันน้ าใจ 
คนไทยไม่ท้ิงกัน โดยความร่วมมือของกระทรวงวัฒนธรรม กับบริษัท ซีพี บีแอนด์เอฟ (ไทยแลนด์) 
จ ากัด ให้แก่ นายศิริพงศ์ เครือย้ิม ผู้จัดการกลุ่มเยาวชนมุสลิมสวนพลูและคณะ เพื่อน าไปแจกจ่าย
แก่เด็กและเยาวชน ประชาชนในชุมชนมุสลิมสวนพลู ท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด 
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ณ บริเวณห้องโถง ช้ัน ๑ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ 
กระทรวงวัฒนธรรม 
 

https://www.pimthai.co.th/wp-content/uploads/2021/07/pimthai-pimthai-1626103570357.jpg


  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๑๔๔ 

 

  
 

๘.๑๐) เมื่อวันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ แหลมบาลีฮาย 
เมืองพัทยา อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ า
กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานมอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) โดยส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรีร่วมกับเมืองพัทยา และรายการ “ลายกนก ยกสยาม” สถานีโทรทัศน์ 
ท็อปนิวส์ ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จ านวน ๕๐๐ ชุด ช่วยเหลือผู้ ท่ีได้รับผลกระทบ 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ท่ีอาศัยอยู่ในเขต
เมืองพัทยา อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
 

  
 

๘.๑๑) เมื่อวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร 
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) จากนายวีรยุทธ โพธารามิก 
ผู้อ านวยการอาวุโสฝ่ายความสัมพันธ์ธุรกิจองค์กร บริษัทโมโน บรอดคาซท์ จ ากัด เพื่อน าไปมอบ
ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลต่าง ๆ ตามโครงการ “ปันน้ าใจ คนไทยไม่ท้ิงกัน” 
ของกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ณ บริเวณห้องโถง ช้ัน ๑ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ 
กระทรวงวัฒนธรรม 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๑๔๕ 

 

  
 

๘.๑๒) เมื่อวันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับกลุ่ม
จิตอาสาดูแลไทย (Jitasa.Care) และหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ (ปธพ.๙) ลงพื้นท่ี
จังหวัดปทุมธานี เพื่อมอบถุงยังชีพแก่ประชาชน ในโครงการ “ปันน้ าใจ คนไทยไม่ทิ ้งกัน”  
ให้กับประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด - 19) รวมถึงผู้ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ท่ีอยู่ระหว่าง การกักตัวดูแลรักษาตนเอง 
(Home Isolation) และแจ้งขอความช่วยเหลือผ่าน jitasa.care  

  
 

๘.๑๓) ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับมอบชุดตรวจ เช้ือโควิด – 19 
(Rapid Antigen Test Kit หรือ ATK) จากนายกสมาคมวัฒนธรรมส่งเสริมเด็กและเยาวชนต้นแบบ 
จังหวัดชลบุรี เพื่อใช้สนับสนุนการท างานของเจ้าหน้าท่ี ณ บริเวณห้องโถง ช้ัน ๑ อาคารวัฒนธรรม
วิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม 

 
 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๑๔๖ 

 

๘.๑๔) เมื่อวันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร 
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้ นางโชติกา อัครกิจโสภากุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภค ในโครงการปันน้ าใจ คนไทยไม่ท้ิงกัน โดยความ
ร่วมมือของกระทรวงวัฒนธรรม กับ บริษัท ซีพี บีแอนด์เอฟ (ไทยแลนด์) จ ากัด ให้แก่ นายซาฟีอี 
ยกยอคุณ ท่ีปรึกษาคณะกรรมการมัสยิดสวนพลู เพื่อน าไปแจกจ่ายแก่เด็กและเยาวชน ประชาชน
ในชุมชนมุสลิมสวนพลู กรุงเทพมหานคร ท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด - 19) โดยมีผู้บริหารและทีมโครงการปันน้ าใจมัสยิดสวนพลูเข้าร่วม ณ บริเวณ
ห้องโถง ช้ัน ๑ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม 

 
 

๘.๑๕) กรมการศาสนาร่วมกับองค์การทางศาสนาด าเนินกิจกรรมภายใต้ 
“โครงการปันน้ าใจ คนไทยไม่ท้ิงกัน” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ 
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ดังน้ี  

 (๑) ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  
ถวายภัตตาหาร เครื่องอุปโภคบริโภค และเครื่องไทยธรรม แด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร 
ณ วัดสุทัศนเทพวราราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร และวัดปราสาท อ าเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี นอกจากน้ี ยังมอบอาหารกล่อง เครื่องด่ืม เจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ ทิชชู่เปียก หน้ากาก
อนามัย ชุด PPE เครื่องวัดออกซิเจนปลายน้ิว ปรอทวัดไข้ดิจิตอล และหนังสือธรรมะให้ทีม
บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจในการปฏิบั ติหน้า ท่ี ณ ศูนย์พักคอย 
วัดก าแพง (บางแวก) และศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๗ คลองขวาง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
โรงพยาบาลสนาม (โรงเรียนบางบัวทอง) และโรงพยาบาลบางบัวทอง อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

(๒) สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
มอบน้ าด่ืม ผักสมุนไพร และผลไม้ ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ณ ชุมชนกุฎีขาว เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๑๔๗ 

 

(๓) สมาคมฮินดูสมาช วัดเทพมณเฑียร มอบอาหารกล่องเจ 
ให้ศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด - 19 ณ วัดสุทธิวราราม เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จ านวนวันละ 
๑๐๐ กล่อง เป็นระยะเวลา ๕ วัน 

  
 

๘.๑๖) วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ กระทรวงวัฒนธรรมและเครือข่าย
วัฒนธรรมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและมอบถุงยังชีพในโครงการ “ปันน้ าใจ คนไทยไม่ท้ิงกัน” 
ให้แก่ประชาชนในชุมชนคุณธรรมฯ บ้านหน้าไม้ ชุมชนคุณธรรมฯ วัดโบสถ์ (ล่าง) ชุมชนคุณธรรมฯ 
บ้านบันไดช้างพัฒนา ชุมชนคุณธรรมฯ วัดเกาะแก้วและชุมชนคุณธรรมฯ บ้านเกาะเรียน  
ท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ป้อมเพชร ภายในพื้นท่ี
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 

  
 

๘.๑๗) เมื่อวันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ สมเด็จพระมหาธีราจารย์   
เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามฯ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะกรรมการ 
ฝ่ายสาธารณะสงเคราะห์ของ มส. ประธานส านักงานก ากับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ  
และประธานคณะกรรมการอบรมประชาชนกลาง ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม โดยปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม    ลงพื้นท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถวายกัปปิยภัณฑ์แก่คณะสงฆ์เพื่อเป็นทุนต้ังต้น  
ในการช่วยเหลือวัดและประชาชน พร้อมมอบเครื่องอุปโภค “ปันน้ าใจ คนไทยไม่ท้ิงกัน”  
มีพระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะสงฆ์ และหัวหน้าส่วนราชการ 
ท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ วัดโพธิ์  ต าบลกบเจา อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
และวัดกลาง ต าบลบ้านโพธิ์ อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๑๔๘ 

 

  

  
 

๘.๑๘) การด าเนินโครงการพระสงฆ์ช่วยโยม ภายใต้กิจกรรมรวมพลังบวร 
ปันน้ าใจ คนไทยไม่ท้ิงกัน โดยวัดหัวล าโพง พระอารามหลวง ร่วมกับ กรมการศาสนา มอบถุงปัน
สุขให้แก่ผู้กักตัวและผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในชุมชนเขตบางรัก ณ ห้องประชุมราชปริยัติสุนทร วัดหัวล าโพง  
พระอารามหลวง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

 

  
 

๘.๑๙) เมื่อวันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ชุมชนคุณธรรมวัดชินวราราม ร่วมกับ 
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี และมูลนิธิร่วมกตัญญู ลงพื้นท่ีท่ีประสบความเดือดร้อน     
จากอุทกภัย โดยน าเครื่องอุปโภค บริโภค มอบให้กับประชาชน  ในเขตพื้นท่ีชุมชนคุณธรรม 
วัดสังลาน ชุมชนคุณธรรมวัดชินวรารามวรวิหาร  ชุมชนคุณธรรมวัดตลาดใต้  อ าเภอเมือง
ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและพระภิกษุ ท่ีได้รับผลกระทบ
จากอุทกภัย 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๑๔๙ 

 

  
 

๙) การประชุมเชิงปฏิบัติการดันโครงการการจัดท าโครงการส าคัญ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื่อนงานศาสนาศิลปวัฒนธรรม ตามยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี กระทรวงวัฒนธรรม โดยส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดท าโครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติของกระทรวงวัฒนธรรม ตามท่ีรัฐบาลได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี 
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท า
แผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการเพื่อให้ บรรลุ เป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ 
“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา อย่างต่อเน่ือง สังคมเป็นธรรม 
ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” ซึ่งหน่ึงในเครื่องมือส าคัญที่จะช่วยให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
สัมฤทธิ์ผล คือ กระบวนการจัดท าโครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ โดยจะต้องอาศัยการสร้าง
การรับรู้ ความเข้าใจ เจตคติท่ีดี การแลกเปลี่ยนแนวความคิด เรียนรู้สถานการณ์ท้ังภายใน 
และภายนอกประเทศ พร้อมท้ังข้อมูล ท่ี ช่วยเสริมให้ โครงการส า คัญฯ ตอบสนองต่อ  
การเปลี่ยนแปลง ความต้องการของประชาชนและประเทศชาติอย่างแท้จริง 

โดยส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ก าหนด 
ให้หน่วยงานของรัฐ ด าเนินการจัดท าโครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
เพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระหว่าง
เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๔ กระทรวงวัฒนธรรม จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท า
โครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์
ชาติของกระทรวงวัฒนธรรม ผ่านระบบแอปพลิเคชันซูม (Zoom) ระหว่างวันท่ี ๑๕ - ๑๖ 
กรกฎาคม ๒๕๖๔ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องของส่วนราชการ 
หน่วยงานและองค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ท้ังในส่วนกลางและภูมิภาค ให้เกิ ด 
การรับรู้ เข้าใจ และมีเจตคติท่ีดีต่อการด าเนินงาน จ านวน ๑๙๐ คน 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๑๕๐ 

 

 
 

๑๐) การแต่งตั งคณะท างานศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมของกระทรวง
วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้ด าเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีท่ี ให้ทุกส่วนราชการ
จัดต้ังศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม/ข่าวบิดเบือน (Fake News) เพื่อเร่งตรวจสอบช้ีแจงข่าวปลอม/ 
ข่าวบิดเบือน ท าให้ประชาชนได้รับทราบและสร้างความรู้ความเข้าใจข้อมูลท่ีถูกต้องอย่างรวดเร็ว  
โดยขณะน้ีกระทรวงวัฒนธรรม ได้แต่งต้ังคณะท างานศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (Fake News) 
กระทรวงวัฒนธรรม ข้ึนมาเรียบร้อยแล้ว เพื่อท าหน้าท่ีติดตามตรวจสอบประเด็นข้อมูลข่าวสาร 
ท่ีเป็นข่าวปลอม/ข่าวบิดเบือนท่ีมีการเผยแพร่ตามสื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ อีกท้ังประสาน
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการตรวจสอบและช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นข้อมูลข่าวสาร  
กรณีมีข่าวปลอม/ข่าวบิดเบือนรวมถึงส่งต่อข้อมูล ประสานงานและแจ้งเตือนไปยังศูนย์ต่อต้าน 
ข่าวปลอม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อคลี่คลายสถานการณ์และแก้ไขปัญหา  
ได้ทันที 

ท้ังน้ี กระทรวงวัฒนธรรม ได้บูรณาการการด าเนินการติดตาม  
และช้ีแจงข่าวปลอม/ข่าวบิดเบือนระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในกระทรวงวัฒนธรรม โดยผ่าน
คณะท างานโฆษกกระทรวงวัฒนธรรมประกอบด้วยผู้แทนส่วนราชการและองค์การมหาชนสังกัด
กระทรวงวัฒนธรรม โดยทุกหน่วยงานจะตรวจสอบประเด็นข้อมูลข่าวปลอม/ข่าวบิดเบือน รวมถึง
ประสานกับคณะท างานศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมของกระทรวงวัฒนธรรม ในการช้ีแจงรายละเอียด
เกี่ยวกับข่าวปลอม/ข่าวบิดเบือนในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับแต่ละหน่วยงาน รวมถึงบูรณาการ 
ความร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการตรวจสอบข่าวปลอม/ข่าวบิดเบือน 
การช้ีแจงข้อเท็จจริงและสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องแก่ประชาชนให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๑๕๑ 

 

และมีประสิทธิภาพ ถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน และใช้วิจารณญาณในการรับข่าวว่ามีข้อเท็จจริง
หรือไม่ เพื่อให้เกิดความเข้าใจท่ีถูกต้อง และหากพิจารณาแล้วว่าข่าวไม่น่าเช่ือถือและไม่มีมูลความจริง 
ขอความร่วมมือไม่ควรแชร์ออกไป 

๑๑) การลงพื นที่ตรวจเยี่ยมสถานการณ์อุทกภัย การช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัยและการลงพื นที่ตรวจเยี่ยมกองถ่ายภาพยนตร์ 

(๑) เมื่อวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และผู้บริหาร
กระทรวงวัฒนธรรม ข้าราชการ  ลงพื้นท่ีตรวจเยี่ ยมสถานการณ์อุทกภัยในพื้นท่ีอุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย โบราณสถานวัดไชยวัฒนาราม หมู่บ้านโปรตุเกส 
วัดธรรมาราม วัดกษัตราธิราชวรวิหาร ป้อมเพชร และชุมชนโดยรอบ 

 

 
 

(๒) กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา จัดโครงการจิตอาสา
กรมการศาสนาและศาสนสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือพระภิกษุสามเณรท่ีได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 
และศาสนิกชนท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด - 19) ในพื้นท่ีจังหวัดลพบุรี และจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีท้ังหมด ๑๗ วัด ดังน้ี (๑) วัดไพร
สณฑ์ศักดาราม (๒) วัดไตรภูมิ (๓) วัดศรีสมบูรณ์ (๔) วัดศรีสมพร (๕) วัดจอมมณี (๖) วัดลัฏฐิวนาราม 
(๗) วัดศรีสะอาด (๘) วัดทุ่งจันทร์สงบ (๙) วัดท่ากกแก (๑๐) วัดปากห้วยขอนแก่น (๑๑) วัดศรีจัน



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๑๕๒ 

 

ทราราม (๑๒) วัดล านารายณ์ (๑๓) วัดพัฒนาธรรมาราม (๑๔) วัดปากช่องสาลิกา (นอก)  
(๑๕) วัดอ าพวัน (๑๖) วัดเสาธงทอง และ (๑๗) วัดสิริจันทรนิมิตวรวิหาร  

  
 

(๓) กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ช่วยเหลือศิลปิน
แห่งชาติท่ีเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ติดตามความเดือดร้อนของ
ศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม และผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมท่ีอาศัยอยู่ใน
จังหวัดท่ีประสบอุทกภัย เพื่อให้ทราบผลกระทบจากอุทกภัย เพื่อน าไปพิจารณาจัดสวัสดิการ 
เงินช่วยเหลือเมื่อประสบสาธารณภัย โดยเร่งด่วนต่อไป หากพบว่าท่ีอยู่อาศัยของศิลปินแห่งชาติ  
และผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม ได้รับความเสียหายบางส่วนจะได้รับการจัดสวัส ดิการ 
เงินช่วยเหลือ ครั้งละไม่เกิน ๒๕,๐๐๐ บาท ส่วนผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม จะได้รับการจัด
สวัสดิการเงินช่วยเหลือ ครั้งละไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท และหากท่ีอยู่อาศัยของศิลปินแห่งชาติ  
และผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม ได้รับความเสียหายท าให้ไม่สามารถอยู่อาศัยภายในช่วงเวลา
ประสบสาธารณภัยได้จะได้รับการจัดสวัสดิการเงินช่วยเหลือ ครั้งละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท  
ส่วนผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมจะได้รับการจัดสวัสดิการเงินช่วยเหลือ ครั้งละไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ 
บาท ตามล าดับ  

ท้ังน้ี จากการส ารวจเบื้องต้นในขณะน้ีมีศิลปินแห่งชาติท่ีประสบ
อุทกภัย เดือดร้อนจากน้ าท่วม จ านวน ๒ ราย ได้แก่ นางเกลียว เสร็จกิจ (แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์) 
ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (เพลงพื้นบ้าน - อีแซว) พุทธศักราช ๒๕๓๙ อ าเภอเมือง 
จังหวัดสุพรรณบุรี และนายกิตติศักด์ิ มีสมสืบ (ศักด์ิสิริ มีสมสืบ) ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ 
(กวีนิพนธ์) พุทธศักราช ๒๕๕๙ อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ส่วนรายอื่นเมื่อได้รับรายงาน   
ทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมพร้อมให้การบรรเทาความเดือดร้อนโดยเร่งด่วนต่อไป 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๑๕๓ 

 

  
 

(๔) เมื่อวันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายอภิชัย 
อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นางสาววรรณสิริ โมรากุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ            
ในคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดีทัศน์แห่งชาติ นายจุมพต ตระกูลนุช วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี 
ผู้บริหาร และเจ้าหน้า ท่ีกระทรวงวัฒนธรรม ลงพื้นท่ีตรวจเยี่ ยมกองถ่ายภาพยนตร์   
เร่ือง บุพเพสันนิวาส ๒ เพื่อติดตามการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) โดยมีนายอดิสรณ์ ตรีสิริ เกษม ผู้ก ากับภาพยนตร์ 
บุพเพสันนิวาส ๒ และนายจิระ มะลิกุล Head Producer บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จ ากัด  
ให้การต้อนรับ ณ โกดังมติชน อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

 
 
 ๓.๓  ท านุบ ารุงศาสนาให้มีความเข้มแข็ง   
 ๓.๓.๑ การจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ ตามโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเน่ืองในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 
๒๕๖๔ เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกิจกรรมถวายเป็นพุทธบูชา และจากสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ประกอบด้วย  
   ๑) การเชิญชวน รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริม
พระพุทธศาสนาเน่ืองในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๑๕๔ 

 

   ๒) กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเน่ืองในวันมาฆบูชา พุทธศักราช 
๒๕๖๔ ท่ัวประเทศ 
   ๓) กิจกรรมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยท านองสรภัญญะ  
ผ่านระบบออนไลน์ (zoom) เป็นครั้งแรก และมีการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กศูนย์ส่งเสริมศีลธรรม 
วัดชัยชนะสงคราม มีโรงเรียนท่ีเข้าร่วม จ านวน ๙๓ ทีม มีผู้ร่วมกิจกรรมออนไลน์และออฟไลน์ 
ไม่ต่ ากว่า ๑ ล้านคน 

๓.๓.๒ พิธีบ าเพ็ญกุศลเนื่องในวาระครบรอบ ๑๕๑ ปีชาตกาล พระอาจารย์ม่ัน  
ภูริทัตโต บุคคลส าคัญของโลก เมื่อวันท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ ณ ศาลาอุรุพงศ์ วัดบรมนิวาส 
แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีพระเทพวรคุณ เจ้ าอาวาสวัดบรมนิวาส 
เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธาน 
ฝ่ายฆราวาสพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม รวมท้ังพุทธศาสนิกชนท่ัวไปเข้าร่วมกิจกรรม
เจริญพระพุทธมนต์ และการแสดงพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับชีวประวัติ วัตรปฏิบัติ และหลักค าสอน
ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ตลอดจนได้ร่วมน้อมร าลึกถึงคุณความดี วัตรปฏิบัติ และคุณูปการ
ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ท่ีมีต่อสังคมไทยและสังคมโลก ท้ังน้ี เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา 
ได้จัดกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
(โควิด - 19) ของกระทรวงสาธารณสุข โดยการจ ากัดจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม รักษาระยะห่าง  
มีการลงทะเบียน Application ไทยชนะ และถ่ายทอดสดการจัดกิจกรรมผ่าน Facebook 
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งมีประชาชนเข้าร่วมรับชม จ านวน ๗,๖๐๐ คน   

๓.๓.๓ การส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดยส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติด าเนิน
โครงการ ดังน้ี 

๑) ส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี 
๒) โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” 
๓) โครงการบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด โดยโอนจัดสรรให้แก่ 

วัดส่วนภูมิภาค ๑,๑๖๕ วัด และวัดในเขตกรุงเทพมหานคร ๒ วัด รวม ๑,๑๖๗ วัด จากจ านวนวัด
เป้าหมาย ๑,๒๒๓ วัด คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๔๒ 

๔) โครงการเงินอุดหนุนสมทบปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียน 
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๑๕๕ 

 

๕) โครงการเงินอุดหนุนส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ และห้องสมุดในโรงเรียน 
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

๖) โครงการฝึกวิชาชีพช่างฝีมือ ช่างสิบหมู่  ส าหรับนักเรียนโรงเรียน 
พระปริยัติธรรม 

๗) โครงการนิเทศ ติดตาม ก ากับคุณภาพ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 
ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ท้ังน้ี มีการปรับแผนการด าเนินการนิเทศโรงเรียน
ให้เหมาะสมกับสภาพสถานการณ์ในปัจจุบัน 

๘) โครงการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารกลุ่มโรงเรียน 
๙) โครงการเงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชน 

ในถ่ินทุรกันดาร เพื่อสนองงานตามพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 ๓.๓.๔ โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษา แนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้ 
แบบ Active Learning มีโรงเรียนท่ีสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ และด าเนินการ
ตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการของโรงเรียนวิถีพุทธ จ านวน ๒๑,๘๘๔ โรงเรียน เป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
พระราชทาน จ านวน ๘๕ โรงเรียน และโรงเรียนวิถีพุทธช้ันน า รุ่น ๑ - ๑๑ รวม ๑,๒๒๑ โรงเรียน 
 ๓.๓.๕ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนาจัดกิจกรรม 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดังน้ี 

๑) กรมการศาสนาร่วมกับวัดบรมนิวาสจัดกิจกรรมจิตอาสา (ทาสีก าแพงวัด) 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔  
ณ วัดบรมนิวาส เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  

๒) จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีตักบาตรพระสงฆ์เน่ืองในโอกาสวันคล้าย
วันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
๒ เมษายน ๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ศาลาพระราชศรัทธา 
วัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานคร 

๓) จัดพิธีเจริญนวัคคหายุสมธัมม์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๑๕๖ 

 

๒ เมษายน ๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ พระวิหารหลวง 
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

๔) อุดหนุนงบประมาณให้ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด ๗๖ จังหวัด เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในส่วนภูมิภาค โดยต้องปฏิบัติตามค าแนะน าการป้องกัน
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 

ท้ังน้ี เน่ืองด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด - 19) กรมการศาสนาจึงต้องจัดกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 
 ๓.๓.๖ กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ๒๕๖๔ 
กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมส่งเสริม
พระพุทธศาสนา เน่ืองในเทศกาลวันวิสาขบูชา ๒๕๖๔ ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค แต่เน่ืองจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในปัจจุบัน ส่งผลให้
การจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เน่ืองในเทศกาลวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๔ มีข้อจ ากัด 
โดยการจัดกิจกรรมต้องปฏิบัติตามมาตรการค าแนะน าของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อลดการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ดังน้ัน จึงได้มุ่งเน้นเชิญชวนให้
พุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้ความส าคัญของวันวิสาขบูชาและร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 
ตามแนววิถีใหม่ (New normal) 
  โดยกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เน่ืองในเทศกาลวันวิสาขบูชา 
พุทธศักราช ๒๕๖๔ ได้ร่วมกับเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาจัดข้ึน ระหว่างวันท่ี ๒๐ – ๒๖ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
(โควิด - 19) โดยจัดกิจกรรมเน้นสร้างการรับรู้และรณรงค์ให้ประชาชนเข้าร่วม ได้แก่ 
  ๑) กิจกรรม ๑ ปฏิบัติ ๑ ถวายเป็นพุทธบชูา ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
โดยบันทึกเทปพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเวียนเทียน เน่ืองในวันวิสาขบูชา เพื่อออกอากาศทาง
สถานีวิทยุโทรทัศน์ ช่อง NBT ในวันท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๒๐.๓๐ – ๒๑.๐๐ น.  
  ๒) จัดแสดงนิทรรศการวันวิสาขบูชา ผ่านสื่อออนไลน์ โดยมีเน้ือหาแสดง
ถึงพุทธประวัติ ความเป็นมาและสาระส าคัญเกี่ยวกับสังเวชนียสถาน และสัตตมหาสถาน  
ในประเทศไทยท่ีเกี่ยวเน่ืองในวันวิสาขบูชา  
  ๓) Web Application “อยู่บ้าน สร้างบุญ” เพื่อให้ประชาชนได้ร่วม
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา โดยได้รับฟังคติธรรม ข้อคิด หลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๑๕๗ 

 

จากพระนักเทศน์ท่ีมีช่ือเสียง ท่องดินแดนพุทธภูมิ ชมประวัติและความส าคัญของสังเวชนียสถาน 
ท่ีเกี่ยวข้องกับวันวิสาขบูชา และร่วมเขียนปณิธานความดีจากการน าหลักธรรมค าสอนมาประพฤติ
ปฏิบัติ ถวายเป็นพุทธบูชา รวมถึงเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมเวียนเทียนออนไลน์ ผ่านทาง
www.เวียนเทียนออนไลน์.com ด้วยวิธีท่ีง่าย สะดวกและรวดเร็ว ณ ท่ีพักอาศัย  
  ๔) จุลสารวันวิสาขบูชา ในรูปแบบ E-book โดยสามารถดาวน์โหลดได้ 
ทาง Web Application “อยู่บ้าน สร้างบุญ” Facebook กรมการศาสนา และเว็บไซต์กรมการศาสนา 
เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมธรรมะออนไลน์ รักษาศีล ท าจิตใจให้บริสุทธิ์ เพื่อถวาย
เป็นพุทธบูชาเสริมสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว เพื่อสืบสานประเพณีวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป 
  ๕) ผลการด าเนินกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ และการส ารวจ 
ความคิดเห็นเด็ก เยาวชน และประชาชนที่มีต่อวันวิสาขบูชาในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในรูปแบบออนไลน์ “อยู่บ้าน สร้างบุญ”  
   ๕.๑) การด าเนินกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ รวมท้ังหมดจ านวน 
๑,๘๘๑,๖๙๓ ครั้ง โดยเป็นกิจกรรมอยู่บ้านสร้างบุญ คติธรรมเดลิเวอรี่ และนิทรรศการออนไลน์
ระหว่างวันท่ี ๒๑ – ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จ านวน ๒๑๙,๑๘๒ ครั้ง และกิจกรรมเวียนเทียน
ออนไลน์ วันวิสาขบูชา ระหว่างวันท่ี ๒๔ – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จ านวน ๑,๖๖๒,๕๑๑ ครั้ง 
   ๕.๒) กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ได้ส ารวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชน และประชาชนท่ีมีต่อวันวิสาขบูชาในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ในรูปแบบออนไลน์ “อยู่บ้าน สร้างบุญ”
(๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔) จากผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ๗,๕๐๗ คน จ าแนกเป็นเพศหญิง
๓,๘๕๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๓๗ และเพศชาย ๓,๖๕๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๖๓ 
จากการส ารวจข้อมูลครอบคลุมทุกอาชีพและทุกภูมิภาคสรุปได้ ดังน้ี 
    (๑) เด็ก เยาวชน และประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ ๘๗.๒๕ 
ทราบว่า “วิสาขบูชา” ย่อมาจากค าว่า “วิสาขปุรณมีบูชา” แปลว่า “การบูชาให้วันเพ็ญ 
เดือนวิสาขะ” และร้อยละ ๑๒.๗๕ ไม่ทราบ 
    (๒) วันวิสาขบูชา มีความส าคัญอย่างไร ร้อยละ ๗๘.๓๘ เป็นวันท่ี
พระพุทธเจ้าประสูติ ร้อยละ ๗๓.๕๐ เป็นวันท่ีพระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ร้อยละ 
๖๙.๕๕ เป็นวันท่ีพระพุทธเจ้าเสด็จเข้าสู่ปรินิพพาน และร้อยละ ๕๒.๘๘ เป็นวันส าคัญสากลของโลก 
(Vesak Day)  



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
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๑๕๘ 

 

    (๓) เด็ก เยาวชน และประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ ๙๒.๘๓  
ทราบว่า หลักธรรมท่ีพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ในวันวิสาขบูชา คือ “อริยสัจ ๔” และร้อยละ ๗.๑๗ 
ไม่ทราบ 
    (๔) กิจกรรมท่ีเด็ก เยาวชน และประชาชนส่วนใหญ่ จะท าใน 
วันวิสาขบูชาปีน้ี พบว่า ร้อยละ ๖๓.๔๗ ลด ละ เลิก อบายมุข ร้อยละ ๕๙.๐๑ ท าบุญใส่บาตร 
กรวดน้ าอุทิศส่วนกุศลให้ญาติท่ีล่วงลับและเจ้ากรรมนายเวร และร้อยละ ๕๕.๔๗ รักษาศีล  
ไม่ว่าร้าย ไม่คิดร้ายต่อผู้อื่น ท าจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส 
    (๕ )  หลั ก ธรรม ท่ียึ ด เป็นแนวทางปฏิบั ติ และน ามาใ ช้ ใน
ชีวิตประจ าวัน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 
ร้อยละ ๗๖.๙๗ ศีล ร้อยละ ๖๖.๖๔ สติ และร้อยละ ๖๖.๒๐ สมาธิ 
    (๖) เด็ก เยาวชน และประชาชนส่วนใหญ่ สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
ในรูปแบบออนไลน์ “อยู่บ้าน สร้างบุญ” ร้อยละ ๖๔.๑๑ กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ท่ีบ้าน ร้อยละ 
๔๗.๓๖ กิจกรรมตักบาตร ฟังเทศน์ฟังธรรมออนไลน์ และร้อยละ ๔๕.๖๕ กิจกรรมเวียนเทียน
ออนไลน์ 
  ๓.๓.๗ กิจกรรมถวายพระกุศล เนื่องในมงคลสมัยคล้ายวันประสูติ สมเด็จ 
พระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนาจัดกิจกรรมถวายพระกุศล น าภัตตาหารเพล และเครื่อง
อุปโภคบริโภคไปถวายแด่พระภิกษุสามเณร ณ วัดทองธรรมชาติ เขตคลองสาน และวัดบรมนิวาส 
เขตปทุมวัน ในวันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ สนองพระด าริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในการบรรเทาความเดือดร้อนในด้านต่าง ๆ เช่น 
การจัดเตรียมอาหาร การต้ังโรงพยาบาลสนาม การบริจาควัตถุปัจจัย หรือการเอื้อเฟื้อพื้นท่ีส าหรับ
บริหารจัดการด้านต่าง ๆ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเ ช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด - 19) ท้ังน้ี ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรนา 2019 (โควิด - 19) ของกระทรวงสาธารณสุข และมติมหาเถรสมาคมท่ีผ่อนปรนการจัด
กิจกรรมทางศาสนาได้ตามปกติบนวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๑๕๙ 

 

   
 

  ๓.๓.๘ การประกาศรางวัล “เสาเสมาธรรมจักร” กระทรวงวัฒนธรรม 
โดยกรมการศาสนา ด าเนินการคัดเลือกผู้ท าคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจ าปี ๒๕๖๔ 
ท่ีสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประกาศเกียรติคุณให้ทราบโดยแพร่หลาย และเป็น
แบบอย่างให้ผู้อื่นได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ จ านวน ๑๖๐ รูป/คน แบ่งเป็นพระสงฆ์ ๗๘ รูป 
ฆราวาส ๖๘ คน และหน่วยงาน ๑๔ แห่ง อาทิ พระสุนทรปริยัติวิธาน (สายันต์ จันทสโร) 
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บูรณะ (วัดช้างให้) จังหวัดปัตตานี พระปัญญาวชิรโมลี (นพพร ธีรปญฺโญ)  
วัดป่าศรีแสงธรรม จังหวัดอุบลราชธานี พระครูอรุณธรรมรังษี (เอ่ียม สิริวัณโณ) วัดอรุณราชวราราม 
ผู้รวบรวมหนังสือมนต์พิธี เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรจากสมเด็จ  
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

 
 

 ๓.๓.๙ โครงการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในรูปแบบออนไลน ์ผ่านระบบการประชุมทางไกล ZOOM กระทรวง
วัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ด าเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรในการเผยแผ่



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๑๖๐ 

 

พระพุทธศาสนาฯ เพื่อเปิดโอกาสให้พระธรรมวิทยากรได้แลกเปลี่ยนทักษะความรู้อันเป็น
ประโยชน์และประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งก าหนดจัดประชุมถวายความรู้พระธรรมวิทยากร หลักสูตร ๕ วัน ณ วัดยานนาวา เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้าหมาย เป็นพระสงฆ์จากทุกจังหวัดท่ัวประเทศ จ านวน ๒๐๐ รูป 
 

    
 

๓.๓.๑๐ กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา 
และเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา จัดกิจกรรมส่งเสริม
พระพุทธศาสนา เน่ืองในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ๒๕๖๔ ระหว่างวันท่ี ๑๙ - ๒๕ 
กรกฎาคม ๒๕๖๔ ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดังน้ี 
 ๑) ส่วนกลาง ได้ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรม
สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เน่ืองในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา แต่เน่ืองจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในปัจจุบัน ส่งผลให้
การจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เน่ืองในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา 
๒๕๖๔ มีข้อจ ากัด โดยการจัดกิจกรรมต้องปฏิบัติตามมาตรการค าแนะน าของกระทรวง
สาธารณสุข เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ท้ังน้ี การจัด
กิจกรรมเน้นสร้างการรับรู้ และรณรงค์ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม ในส่วนกลางได้จัดท าสื่อออนไลน์ 
ดังน้ี 
  (๑) วีดิทัศน์กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนือ่งในวันอาสาฬหบชูา 
โดยสมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร) เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กล่าว
สัมโมทนียกถา เน่ืองในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา และนิมนต์พระราชธรรมนิเทศ (พยอม 
กลฺยาโณ) เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว ได้ให้คติธรรมท่ีเกี่ยวเน่ืองกับวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา 
และหลักธรรมค าสอนทางศาสนาในการด าเนินชีวิต ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค  



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๑๖๑ 

 

ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) โดยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD 
ในวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๒๐.๓๐ - ๒๑.๐๐ น. 
  (๒) นิทรรศการวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา  ผ่านสื่อออนไลน์ 
ในรูปแบบ ๓ มิติ (3D) โดยมีเน้ือหาแสดงถึงพุทธประวัติ ความเป็นมา และสาระส าคัญเกี่ยวกับ 
วันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา  
  (๓) ส่งต่อความดีด้วยบัตรอวยพร (e-card) วันอาสาฬหบูชา 
และเข้าพรรษา เพื่ออ านวยพรให้คิดดี ท าดี สืบสานประเพณีเข้าพรรษา ลด ละ เลิก อบายมุข 
ถวายเป็นพุทธบูชา 
  (๔) ดาวน์โหลดภาพวอลเปเปอร์ กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
เน่ืองในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา 
  (๕) กิจกรรม “อยู่บ้าน สร้างบุญ” ตลอดพรรษา ๔ ภาค เพื่อให้
พุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา อาทิ  การท าวัตรเช้า - เย็น การรับศีล 
ฟังพระธรรมเทศนา ปฏิบัติธรรม เจริญสมาธิ ตลอดพรรษา โดยกรมการศาสนาจะคัดเลือกวัด 
ท่ีมีความพร้อมภูมิภาคละ ๑ วัด จัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะรูปแบบออนไลน์ 
โดยพุทธศาสนิกชนปฏิบัติได้ไม่ต้องเดินทางมาวัดตลอด ๓ เดือนในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา 
  ท้ังน้ี มีจ านวนผู้เข้าชมสื่อออนไลน์ทุกช่องทาง จ านวน ๒๖๐,๓๑๓ ครั ง/คน 
 ๒) ส่วนภูมิภาค ร่วมกับส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด พระธรรมวิทยากร ภาคี
เครือข่าย ๗๖ จังหวัดท่ัวประเทศ ด าเนินการจัดกิจกรรมทางศาสนา และผลิตสื่อสร้างสรรค์ 
เพื่อสร้างการรับรู้เรื่อง วันอาสาฬหบูชา เทศกาลเข้าพรรษา และเรียนรู้ธรรมะ ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ตามบริบทของแต่ละพื้นท่ี ภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดเ ช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด - 19) ของกระทรวงสาธารณสุข 

   
 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๑๖๒ 

 

๓.๓.๑๑ การมอบเงินอุดหนุนบูรณะศาสนสถาน กระทรวงวัฒนธรรม โดยส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดยะลา มอบเงินอุดหนุนบูรณะศาสนสถาน (มัสยิด) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
ในพื้นท่ีอ าเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา จ านวน ๑๗ แห่ง เป็นเงินท้ังสิ้น ๒๒๑,๐๐๐ บาท และใน
พื้นท่ีอ าเภอรามัน จังหวัดยะลา จ านวน ๓๙ แห่ง  เป็นเงินท้ังสิ้น ๔๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อให้อิหม่าม
ได้ด าเนินการจัดการบูรณะศาสนาสถาน (มัสยิด) ให้แล้วเสร็จ พร้อมท้ังได้ช้ีแจงให้ค าแนะน า 
ในการด าเนินการกรอกเอกสารแบบรายงานและการติดตามผล ท้ังน้ี ได้ปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)  
 

 
 

๓.๓.๑๒ กิจกรรมอยู่บ้านสร้างบุญตลอดพรรษาออนไลน์ กระทรวงวัฒนธรรม 
โดยกรมการศาสนา จัดกิจกรรมอยู่บ้านสร้างบุญตลอดช่วงเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อให้
พุทธศาสนิกชนสามารถร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  ทางศาสนา เช่น ท าวัตรเช้า ฟังธรรมสากัจฉา ฟังปาฏิโมกข์ 
ท าวัตรเย็น โดยไม่ต้องเดินทางออกจากบ้านเป็นการช่วยลดการเดินทางในช่วงสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 

  
 

๓.๓.๑๓ โครงการติดตามผลการด าเนินกิจกรรม “อยู่บ้านสร้างบุญตลอดพรรษา
ออนไลน์” กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา จัดพิธีเปิดโครงการติดตามผลการด าเนิน
กิจกรรม “อยู่บ้านสร้างบุญตลอดพรรษาออนไลน์” โดยพระธรรมปัญญาบดี เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ
ยุวราชรังสฤษฎิ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  
เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๑๖๓ 

 

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยกรมการศาสนา ได้จัดโครงการติดตามผลการด าเนินกิจกรรม
อยู่บ้านสร้างบุญตลอดพรรษาออนไลน์ เพื่อติดตามผลสัมฤทธิ์ และน าเสนอผลการด าเนินกิจกรรม
ของวัดท่ีส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้มีส่วนร่วม ในการเข้าวัดปฏิบัติธรรมในรูปแบบออนไลน์  
ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยกรมการศาสนาร่วมกับเครือข่ายพระธรรมวิทยากร  
จัดกิจกรรมอยู่บ้านสร้างบุญ ตลอดพรรษาออนไลน์ ประจ าปี ๒๕๖๔ ระหว่างเดือนสิงหาคม  
ถึงเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ น าร่อง ๑๕ แห่ง ท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในรูปแบบ new 
normal ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้หลักธรรมค าสอนทางศาสนา ฝึกปฏิบัติธรรมประกอบ
ศาสนกิจวิถีใหม่ และน าความรู้ ประสบการณ์ไปปรับใช้  ในการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ  
ซึ่งการจัดกิจกรรมของวัดท่ีเข้าร่วมโครงการประสบความส าเร็จเป็นอย่างดียิ่ง และได้รับการตอบรับ
จากประชาชนเป็นอย่างดี โดยให้วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  
เป็นสถานท่ีในการติดตามประเมินผลการด าเนินโครงการของวัดท่ีเข้าร่วมโครงการท้ัง ๑๕ วัด  
ผ่านการถ่ายทอดสดทางระบบ ZOOM Conference และ Facebook Live กรมการศาสนา 

 

 

 
 

๓.๓.๑๔ พิธีสมโภชและพิธีห่มผ้าพระบรมธาตุไชยา พีธีห่มผ้าพระสามพี่น้อง     
และพิธีตักบาตร ปันน  าใจสู้ภัยโควิด  นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  
เป็นประธานในพิธีสมโภช และพิธีห่มผ้าพระบรมธาตุไชยา พิธีห่มผ้าพระสามพี่น้อง และพิธีตักบาตร
ปันน้ าใจสู้ภัยโควิด โดยมีพระครูปริยัติคุณาวุธ รองเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน 
ฝ่ายสงฆ์ ในพิธีตักบาตรปันน้ าใจสู้ภัยโควิด นายสาโรช กาญจนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด  
สุราษฎร์ธานี นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นายธงชัย สารอักษร วัฒนธรรม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายพัฐศิษฏ์ ธนชวาลย์ ผู้อ านวยการกองตรวจราชการ ผู้บริหารกระทรวง



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๑๖๔ 

 

วัฒนธรรม เจ้าหน้าท่ีส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด ผู้แทนจากอ าเภอและวัฒนธรรมอ าเภอ เข้าร่วม 
ณ วัดพระบรมธาตุ  ไชยาราชวรวิหาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

  
 

๓.๓.๑๕ โครงการจัดท าพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English 
Version) กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา จัดประชุมคณะกรรมการอุปถัมภ์โครงการ
จัดท าพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) เมื่อวันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
การประชุมฯ โดยท่ีประชุมมีมติเห็นชอบแผนการด าเนินงานโครงการจัดท าพระไตรปิฎก  
ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และเพื่อให้
การจัดท าพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ ( Tipitaka English Version)  เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ท่ีประชุมจึงได้มีมติเห็นชอบให้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
ท่ีมีความเช่ียวชาญการแปลและบรรณาธิการร่วมในการจัดท าพระไตรปิฎกดังกล่าว จ านวน  
๒ คณะ ได้แก่  (๑) คณะอนุกรรมการแปลพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English 
Version) โดยมีพระพรหมบัณฑิต เป็นประธานอนุกรรมการ และพระศรีธวัชเมธี (ชนะ ธมฺมธโช)  
เป็นอนุกรรมการและเลขา นุการ และผู้ ทรง คุณวุฒิ  รวมจ านวนท้ังสิ้ น  ๖๙ รูป/คน  
(๒) คณะอนุกรรมการบรรณาธิการพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) 
โดยมีพระพรหมบัณฑิต เป็นประธานอนุกรรมการ และพระเทพเวที (พล อาภากโร) เป็นอนุกรรมการ
และเลขานุการและผู้ทรงคุณวุฒิ รวมจ านวนท้ังสิ้น ๓๒ รูป/คน 

นอกจากน้ี ท่ีประชุมยังได้มีมติเห็นชอบการขอพระราชทานโครงการจัดท า
พระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version)  ไว้ ในพระบรมราชูปถัมภ์   
และเพื่อให้การจัดท าพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) ด าเนินงาน 
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสมพระเกียรติ ยังเห็นชอบให้มีการด าเนินการขอพระราชทาน 
กราบบังคมทูลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๑๖๕ 

 

เป็นองค์ท่ีปรึกษาโครงการจัดท าพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version)  
ในนามรัฐบาล 

  
 

๓.๓.๑๖ พิธีถวายทุนการศึกษาโครงการสนับสนุนศาสนทายาทสืบสานและเผยแผ่
พระพุทธศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ในฐานะผู้ก ากับดูแลกองทุนส่งเสริม   
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ได้สนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
โดยส่งเสริมการศึกษาแก่พระภิกษุ สามเณร ให้มีโอกาสศึกษาพุทธธรรมในระดับท่ีสูงข้ึน ภายใต้
โครงการสนับสนุน ศาสนทายาทสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสริมการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาและสร้างศาสนทายาทในการท าหน้าท่ีเผยแผ่พระพุทธศาสนาท่ีมีคุณภาพ 
มาอย่างต่อเน่ือง ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จนถึงปัจจุบัน  

โดยเมื่อวันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ กรมการศาสนา ร่วมกับส านักแม่กองบาลี
สนามหลวง และวัดโมลีโลกยาราม จัดถวาย “ทุนการศึกษาส าหรับพระภิกษุสามเณร”  
แก่พระภิกษุหรือสามเณรท่ีสอบบาลีสนามหลวงได้ ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ต้ังแต่เปรียญธรรม  
๓ ประโยค - เปรียญธรรม ๘ ประโยค ในส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี โดยในส่วนกลาง 
จัดพิธีถวายทุนการศึกษา ณ วัดโมลีโลกยาราม จ านวน ๓๐๐ ทุนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท ส่วนภูมิภาค 
๖๘ จังหวัด ด าเนินการตามบริบทของแต่ละพื้นท่ี จ านวน ๕๐๐ ทุน ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท  
เพื่อสนับสนุนการศึกษาแก่พระภิกษุ สามเณร ให้เป็นผู้มีความรอบรู้และแตกฉานในพระธรรมวินัย 
ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จนสามารถเข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาได้ด้วยตนเอง 
สามารถน าไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง และน าหลักธรรมค าสอนทางศาสนาไปอบรมสั่งสอน  
แก่พุทธศาสนิกชนได้อย่างไม่ผิดเพี้ยน จะช่วยให้พุทธศาสนิกชนเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในศาสน
ทายาท และน าหลักธรรม ค าสอนทางศาสนา ไปเป็นหลัก   ในการด าเนินชีวิต ซึ่งถือเป็นปัจจัย  
ท่ีส าคัญประการหน่ึงในการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันศาสนาให้ด ารงอยู่ คู่สังคมไทย  
อย่างยั่งยืน 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๑๖๖ 

 

  
 

๓.๔  สร้างความรู้ ความเข้าใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมของเพื่อนบ้าน  
ยอมรับและเคารพในประเพณี วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์และชาวต่างชาติที่มีความหลากหลาย
ในลักษณะพหุสังคมที่อยู่ร่วมกัน  

๓.๔.๑ การจัดงานฉลองเทศกาลตรุษจีนพุทธศักราช ๒๕๖๔ ร่วมกับศูนย์
วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ ด้วยการน าเทปบันทึกภาพการแสดงพร้อมค าอวยพรของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและผู้แทนจากหน่วยงานของประเทศจีนออกฉายทางสถานี
วิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) เมื่อวันท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๕ - ๑๖.๕๕ น. 
โดยมีล าดับรายการกิจกรรมฯ ท่ีเผยแพร่ออกอากาศ ประกอบด้วย  
   ๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอวยพร  
   ๒) อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตจีนประจ าประเทศไทย กล่าวอวยพร 
   ๓) ผู้อ านวยการศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ กล่าวอวยพร  
   ๔) คลิปอวยพรตรุษจีนและการแสดงทางวัฒนธรรมจากหน่วยงานต่าง ๆ 
โดยมีรายละเอียดตามล าดับ ดังน้ี  
 (๑) การแสดงชุดอวยพรปีใหม่สายใยรักไทย - จีน โดยกรมศิลปากร  
เป็นการแสดงท่ีสร้างสรรค์ข้ึนใหม่เพื่ออวยพรเน่ืองในวันข้ึนปีใหม่ของจีนหรือวันตรุษจีน อันแสดง
ถึงสัมพันธไมตรีอย่างยาวนานของท้ังสองประเทศ 
 (๒) การแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุดอีสานลายมังกร โดยสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นการแสดงสร้างสรรค์ท่ีแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของชาวจีนและชาวอีสาน
ต้ังแต่เริ่มต้นการเดินทางจากแผ่นดินแม่มาจนถึงแผ่นดินสยามของชาวจีนจนมาลงหลักปักฐาน 
ในถ่ินอีสาน มั่งค่ัง เจริญรุ่งเรืองจนมาถึงปัจจุบัน 
 (๓) เพลงดอกมะลิ “ช้างและถอนดอกหญ้าคา” โดยคณะศิลปะ 
เสี่ยวหงฮวาเมืองหนานจิง 

(๔) เพลงลอยกระทง โดยคณะศิลปะเสี่ยวหงฮวาเมืองหนานจิง 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๑๖๗ 

 

(๕) คลิปโดยคณะกรรมการจัดงานตรุษจีนปากน้ าโพธิ์ ประชาสัมพันธ์
งานตรุษจีนปากน้ าโพธิ์ประจ าปี ๒๐๒๑ น าเสนอคณะแสดงต่าง ๆ ท่ีแสดงโดยชาวปากน้ าโพธิ์ 

(๖) คลิปอวยพรตรุษจีน โดยผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติกรณ์  
นพอุดมพันธ์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ และผลงานนาฏศิลป์นิพนธ์ชุด อู๋ไฉ่ช่ี เบญจรงค์มงคล  
จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒฯ  

(๗) การแสดงชุดธุงใยแมงมุม โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒฯ 

(๘) การแสดงสเก็ตน้ าแข็ง โดยบริษัท คณะกายกรรมแห่งมณฑล 
เฮยหลงเจียง จ ากัด 

(๙) การแสดงหมุนห่วงและริบบิ้นบนสเก็ตน้ าแข็ง โดยบริษัท  
คณะกายกรรมแห่งมณฑลเฮยหลงเจียง จ ากัด 

ท้ังน้ี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้รับเชิญเป็นผู้แทนฝ่ายไทย  
ในการบันทึกวีดิทัศน์ค ากล่าวอวยพรเพื่อน าไปจัดฉายออกอากาศเน่ืองในโอกาสดังกล่าว เพื่อเป็น
การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน 
โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม รวมท้ังส่งความปรารถนาดีไปยังพี่น้องคนไทยเช้ือสายจีนและคนจีนท่ัวโลก 

๓.๔.๒ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมศิลปากร กระทรวง
วัฒนธรรม กับ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) โดยมีการลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว เมื่อวันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม
อาคารด ารงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เพื่อน ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์
มาใช้ในการสนับสนุนการศึกษาวิจัย ทางโบราณคดี และการฟื้นฟูอนุรักษ์สงวนรักษามรดก 
ทางวัฒนธรรมของกรมศิลปากรสืบทอดเป็นมรดกที่ส าคัญของชาติสืบไป 

๓.๔.๓ กิจกรรมการสนับสนุนความร่วมมือทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ  
ในกรอบความร่วมมือทวิภาคี ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ประกอบด้วย กิจกรรมความร่วมมือ 
ท่ีเสริมสร้างความสัมพันธ์กับต่างประเทศ จ านวน ๘ กิจกรรม และประเทศเป้าหมาย 
ในการด าเนินงานความร่วมมือทวิภาคี จ านวน ๖ ประเทศ ได้แก่ แคนาดา สมาพันธรัฐสวิส อิหร่าน
ไอร์แลนด์ จีน และนิวซีแลนด์ ดังน้ี 

 ๑) การจัดการหารือระดับทวิภาคีระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วัฒนธรรมและรัฐมนตรีฯในกลุ่มประเทศเป้าหมายในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต
จ านวน ๑ กิจกรรม ๑ ประเทศ (๖๕ ปี ไทย - นิวซีแลนด์ เมื่อวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
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๑๖๘ 

 

 ๒) การประชุมหารือ/การจัดกิจกรรมความร่วมมือด้านวัฒนธรรม จ านวน  
๗ กิจกรรม ๕ ประเทศ ๙๐ ปี ไทย - สวิส เมื่อวันท่ี๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ๖๐ ปี ไทย – แคนาดา 
เมื่อวันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ไทย - อิหร่าน เมื่อวันท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ (ประชุมเตรียมการ)
และวันท่ี ๒๐ - ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ไทย - ไอร์แลนด์ (ในโอกาสเฉลิมฉลองวันชาติไอร์แลนด์) 
เมื่อวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ และไทย - จีน เมื่อวันท่ี ๒๔ และ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 

๓.๔.๔ กิจกรรมสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมนานาชาติของค์กรระว่างประเทศ 
ที่ไทยเป็นภาคีสมาชิกในกรอบความร่วมมือพหุภาคี กระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วมการประชุม 
เพื่อเตรียมการเป็นเจ้าภาพการประชุมนานาชาติขององค์กรระหว่างประเทศท่ีไทยเป็นภาคีสมาชิก
ในกรอบความร่วมมือพหุภาคี จ านวน ๑ กรอบ (APEC) ได้แก่ การประชุมคณะอนุกรรมการ 
ด้านพิธีการเพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปคและการประชุมท่ีเกี่ยวข้องในช่วง
ท่ีประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ เมื่อวันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 

๓.๔.๕ การพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรมของอาเซียน 
การด าเนินกิจกรรมเพื่อให้ประเทศไทยมีบทบาทน าในการสร้างประชาสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียนและในเวทีด้านวัฒนธรรมระหว่างประเทศ จ านวน ๔ กิจกรรม ได้แก่  

๑) การประชุมประสานงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งท่ี ๑๖ 
(16th Coordinating Conference on the ASEAN Socio-Cultural Community) 

๒) การเปิดตัวหนังสือเอกสารรายงานประจ าปี ASEAN Development 
Outlook 

๓) การประชุม ASCC Partnership Conference เมื่อวันท่ี ๑๕ มีนาคม 
๒๕๖๔  

๔) การเข้าร่วมประชุมคณะท างานอาเซียนเรื่องปฏิญญาว่าด้วยวัฒนธรรม 
แห่งการป้องกัน ครั้งท่ี ๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ เมื่อวันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ 

๓.๔.๖ กิจกรรมการส่งเสริมการด าเนินงานของเครือข่ายวัฒนธรรม กิจกรรม
ส่งเสริมเครือข่ายวัฒนธรรม จ านวน ๒ กิจกรรม ๒ หน่วยงานประกอบด้วย  

๑) การหารือเรื่องการสนับสนุนการจัดงานมหกรรมศิลปะการแสดง 
และดนตรีนานาชาติ กรุงเทพฯ ครั้งท่ี  ๒๓ โดยปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในการหารือ
กับนายจาสปาล ซิงค์ อูเบรอย ประธานบริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล คัลเจอรัล โปรโมช่ันส์ จ ากัด 
และคณะ เมื่อวันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๖๔  

๒) การประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดงานโครงการเข้าร่วมงาน The 
International Horticultural Expo (EXPO 2022 Floriade Almere) ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ โดยผู้อ านวยการ



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๑๖๙ 

 

กองการต่างประเทศเป็นผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วมประชุมดังกล่าว เมื่อวันท่ี ๒๙ มีนาคม 
๒๕๖๔ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

๓.๔.๗ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาอาเซียน  กระทรวง
วัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาอาเซียน
โดยท าการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Fan Page: AseanLearning AseanLanguage เพื่อเป็น
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาษา
เป็นสื่อในการเรียนรู้วัฒนธรรม และได้ฝึกทักษะการสนทนา ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยมีหลักสูตร
ภาษาอังกฤษระดับต้น หลักสูตรภาษาเขมร หลักสูตรภาษามลายู หลักสูตรภาษาจีนก ลาง 
และหลักสูตรภาษาไทยระดับต้น (ส าหรับเจ้าหน้าท่ีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน) 

๓.๔.๘ การเปิดรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริม 
วิถีชีวิตกลุ่มชาติพนัธุ์ พ.ศ. ... เน่ืองในโอกาสครบรอบ ๑๑ ปี มติคณะรัฐมนตรีฟื้นฟูวิถีชีวิตกลุ่ม
ชาติพันธุ์ชาวเล - กะเหรี่ยง กระทรวงวัฒนธรรม โดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 
เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. ... 
(กฎหมายใหม่) ส าหรับประชาชน  

 การจัดท า (ร่าง) พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ 
พ.ศ. ... เป็นแนวนโยบาย ท่ีส าคัญในการคุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๐ ท้ังยังก าหนดให้เป็นกฎหมายเร่งด่วนท่ีปรากฏอยู่ในเอกสาร 
ค าแถลงนโยบายของรัฐบาลต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในรัฐบาลชุดน้ี 

 เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ มุ่งให้ความคุ้มครองชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์
ให้มีสิทธิเสมอภาคอย่างไม่เลือกปฏิบัติ เป็นพื้นฐานตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยวางหลักการ  
และแนวทางในการสร้างการมีส่วนร่วมและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มชาติพันธุ์ท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิต
และความความต้องการของกลุ่มชาติพันธุ์ มุ่งลดความเหลื่อมล้ าในสังคม ท่ีเกิดจากปัญหาอคติทาง
วัฒนธรรมท่ีมีต่อกลุ่มชาติพันธุ์  
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๑๗๐ 

 

๓.๔.๙ การจัดนิทรรศการและกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ “เมืองสร้างสรรค ์
แห่งอาเซียน : ASEAN Creative Cities” กระทรวงวัฒนธรรม มีนโยบายในการสร้างบทบาท
ของประเทศไทยในเวทีอาเซียน และประชาคมโลกโดยใช้มิติทางวัฒนธรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีมีศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 
ท่ีคล้ายคลึงกัน ตลอดจนมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านต่าง ๆ ระหว่างกันมายาวนาน 
ถึงปัจจุบันเป็นเวลา ๕๔ ปีนับจากวันก่อต้ังสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ
อาเซียน เมื่อวันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๑๐ และเน่ืองในวาระครบรอบ ๖ ปี การก่อต้ังศูนย์วัฒนธรรม
อาเซียน รวมท้ังเพื่อเฉลิมฉลองการท่ีองค์การสหประชาชาติประกาศให้ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็น  
“ปีสากลแห่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน” ดังน้ัน กระทรวงวัฒนธรรม โดยศูนย์
วัฒนธรรมอาเซียน จึงได้จัดนิทรรศการและกิจกรรมภายใต้แนวคิด “เมืองสร้างสรรค์แห่งอาเซียน : 
ASEAN Creative Cities” ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันท่ี ๘ สิงหาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน อาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน กรุงเทพฯ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้
เรื่องเมืองสร้างสรรค์ภายใต้เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก (UNESCO Creative Cities 
Network) และสนับสนุนการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ท้ังในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน  

 โดยนิทรรศการและกิจกรรมดังกล่าวมีก าหนดเปิดอย่างเป็นทางการ 
ในวันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ต้ังแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. ผ่าน Facebook Fanpage ศูนย์วัฒนธรรม
อาเซียน โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การแสดง การบรรยายและเสวนา “เส้นทางสู่เมือง
สร้างสรรค์” พร้อมแจกของท่ีระลึกให้แก่ผู้ชมท่ีเข้าร่วม Facebook Live รวมท้ังน าชมนิทรรศการ 
“เมืองสร้างสรรค์แห่งอาเซียน : ASEAN Creative Cities” ท่ีมีเน้ือหาเผยแพร่คุณค่าความส าคัญ
ของเมืองท่ีได้รับการคัดเลือกจากยูเนสโกให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียนท้ัง ๑๑ เมือง 
รวมถึงเพื่อเป็นแบบอย่างและการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เมืองท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นเมือง
สร้างสรรค์ต่อไปในอนาคต โดยน าเสนอผ่านเทคโนโลยีอินเตอร์แอคทีฟและสื่อมัลติมี เดีย 
ท่ีทันสมัย เข้าใจง่าย เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย เช่น การดาวน์โหลดข้อมูลองค์ความรู้ผ่าน 
การสแกน QR Code การจัดมุมถ่ายภาพส าหรับการประชาสัมพันธ์ลงสื่อสังคมออนไลน์  
และการจัดท านิทรรศการเสมือนจริง (Virtual Exhibition) 

 นอกจากน้ี มีการบรรยายให้ความรู้และการสาธิตทางวัฒนธรรมจากผู้แทน
เมืองสร้างสรรค์ท้ัง ๔ เมืองในประเทศไทย ได้แก่ ภูเก็ต (สาขาอาหาร) เชียงใหม่ (สาขาหัตถกรรม
พื้นบ้าน) สุโขทัย (สาขาหัตถกรรมพื้นบ้าน) และกรุงเทพ (สาขาออกแบบ) จ านวน ๒ ครั้ง ระหว่าง
วันท่ี ๑๑ – ๑๒ กันยายน ๒๕๖๔ และระหว่างวันท่ี ๒๗ – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๑๗๑ 

 

ซึ่งผู้ท่ีสนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมได้จากทุกท่ีโดยจะมีการถ่ายทอดสด  
ผ่านช่องทาง Facebook Fanpage ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน 

 
 

๓.๔.๑๐ การประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวัฒนธรรมและสารสนเทศ  
ครั งที่ ๕๖ กระทรวงวัฒนธรรม มีนโยบายในการสร้างบทบาทของประเทศไทยในเวทีอาเซียน 
และประชาคมโลกโดยใช้มิติทางวัฒนธรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่ม
ประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีมีศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท่ีคล้ายคลึงกัน ดังน้ัน กระทรวงวัฒนธรรม
จึงมุ่งเน้นส่งเสริมการพัฒนาความร่วมมือและเช่ือมโยงด้านศิลปวัฒนธรรมของอาเซียนผ่าน
โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งกิจกรรมส่วนหน่ึง คือการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมและท าหน้าท่ีเป็น
ประธานการประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวัฒนธรรมและสารสนเทศ ( ASEAN 
Committee on Culture and Information  ASEAN - COCI) ท่ีเป็นการประชุมระดับหัวหน้า
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบงานด้านวัฒนธรรมและด้านสนเทศของประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อรายงาน
ผลการด าเนินงาน และสถานะโครงการท่ีผ่านมา รวมท้ังรับทราบนโยบายของอาเซียนในประเด็น 
ท่ีเกี่ยวข้องกับด้านวัฒนธรรมและด้านสารสนเทศ โดยจะหมุนเวียนระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซียนโดยเรียงตามล าดับอักษรภาษาอังกฤษ ซึ่งในปี ๒๕๖๓ ประเทศสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุม ASEAN – COCI ครั้งท่ี ๕๕ และปีน้ีประเทศไทย โดยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับ
กรมประชาสัมพันธ์ได้รับหน้าท่ีเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมและเป็นประธานการประชุม ASEAN – 
COCI ครั้งท่ี ๕๖ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (โปรแกรม Zoom) ในวันท่ี ๘ กันยายน ๒๕๖๔ 
ณ ศูนย์ประชุม ช้ัน ๘ กระทรวงวัฒนธรรม โดยมีเจ้าหน้าท่ีระดับสูงเป็นคณะผู้แทนประเทศไทย  
เข้าร่วมประชุม 

 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๑๗๒ 

 

๓.๔.๑๑ การหารือความร่วมมือด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ระหว่างไทย – กัมพูชา เมื่อวันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.ซก กรัดทะยา ท่ีปรึกษา
ส่วนตัวของนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวแห่งราชอาณาจักร
กัมพูชาและคณะ เข้าพบนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อหารือ
ความร่วมมือด้านวัฒนธรรมและการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และเพื่อเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา ณ กระทรวงวัฒนธรรม 

 

๓.๔.๑๒ การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย - เวียดนาม ฉลอง
ครบรอบ ๔๕ ปี ผ่านกิจกรรมเสวนาออนไลน์แลกเปลี่ยนเรียนรู้สินค้าและบริการด้านวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย  จัดกิจกรรมเสวนา
ออนไลน์ภายใต้โครงการ Bilateral Culture (Thai-Viet Nam) to Creative Industry สื่อสอง
วัฒนธรรมไทย - เวียดนาม เพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ผ่านระบบประชุมทางไกล 
(Zoom Meeting) และถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live กระทรวงวัฒนธรรม 

การเสวนาครั้งน้ี มีเป้าหมายเพื่อให้ความรู้กับท่านผู้ฟังในลักษณะกิจกรรม
สาระและความบันเทิง (Edutainment) โดยเน้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย 
ชาวเวียดนามต่อสินค้าและบริการด้านวัฒนธรรมของไทยท่ีเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่ 
ผ่านทางออนไลน์ โดยเป็นการด าเนินงานร่วมกันของกระทรวงวัฒนธรรมกับเครือข่ายพันธมิตร
มหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย และได้รับการสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับประเทศเวียดนาม จากสถาน
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจ าประเทศไทย โดยจะจัดท าในรูปแบบการ
เสวนาออนไลน์ ๕ ครั้ง พอดคาสต์ ๓ ครั้ง และวีดิทัศน์ผ่านช่องทางยูทูบ ๒ เร่ือง เผยแพร่ต่อเน่ือง 
กันไปต้ังแต่เดือนกันยายน ถึง เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา 
นักวิชาการ นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ และประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจในวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ของไทยและเวียดนาม ตลอดจนเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะก่อให้เกิดความเข้าใจในวัฒนธรรม
ของกันและกัน น าไปสู่ความสมานฉันท์ของประชาชนท้ังสองประเทศและส่งเสริมให้มิตรภาพ
ระหว่างไทย – เวียดนามยั่งยืน 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๑๗๓ 

 

 
 

๓.๔.๑๓ การประชุมหารือความร่วมมือระดับทวิภาคีด้านวัฒนธรรม เมื่อวันท่ี ๑๕ 
กันยายน ๒๕๖๔ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประชุมหารือความ
ร่วมมือระดับทวิภาคีด้านวัฒนธรรม ผ่านระบบเครือข่ายการประชุมทางไกล ( Video 
Conference) กับ H.E. Mr. Carlos Aguilar รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐ
ปานามา โดยมี H.E. Ana Luisa Castro ผู้ ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงการต่างประเทศ  
(ด้านความร่วมมือพหุภาคี) H.E. Ms.Itzel Karina Chen Chan เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ
ปานามาประจ าประเทศไทย ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุม ๑ 
ช้ัน ๘ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม 

 
 

๓.๔.๑๔ การหารือความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
และราชอาณาจักรไทย เมื่อวันท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายรัคมัต บูดีมัน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ
อินโดนีเซียประจ าประเทศไทย (H.E. Mr. Rachmat Budiman) และคณะเข้าเยี่ยมคารวะ  
นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เน่ืองในโอกาสเข้ารับหน้าท่ี และหารือ
ความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างสาธารณรัฐอินโดนีเซียและราชอาณาจักรไทย ณ ห้องรับรอง 
ช้ัน ๗ กระทรวงวัฒนธรรม ในโอกาสน้ี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้น าชมงานศิลปะ 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๑๗๔ 

 

ภาพจิตรกรรมไทย ศูนย์จัดแสดงและจ าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย CPOT  
และงานประติมากรรม โดยรอบอาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์  

 
 

๓.๔.๑๕ การหารือความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างสาธารณรัฐฝรั่งเศส 
และราชอาณาจักรไทย เมื่อวันท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายตีแยรี มาตู (H.E. Mr. Thierry 
Mathou) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจ าประเทศไทย และคณะเข้าเยี่ยมคารวะ  
นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เน่ืองในโอกาสเข้ารับหน้าท่ี และหารือ
ความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างสาธารณรัฐฝรั่งเศสและราชอาณาจักรไทย ณ ห้องรับรอง  
ช้ัน ๗ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม 

  
 

๓.๔.๑๖ การหารือความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาและราชอาณาจักรไทย เมื่อวันท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร 
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้ตรวจราชการกระทรวง
วัฒนธรรมให้การต้อนรับนายตาน ทเว (Mr.Than Htwe)  อุปทูตและอัครราชทูตสถาน
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจ าประเทศไทย และคณะ ในการเข้าเยี่ยม
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ด้านที่ ๔   การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
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นโยบายหลักข้อ ๔  การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
 

 ๔.๑ สร้างบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในภูมิภาคและเวทีโลก 
  ๔.๑.๑ การประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ภูมิภาคตะวันออกกลาง 
และแอฟริกาเหนือ ประจ าปี ๒๕๖๔ กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา กระทรวง 
การต่างประเทศได้จัดการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ภูมิภาคตะวันออกกลาง 
และแอฟริกาเหนือ ประจ าปี ๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๒๔ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ผ่านระบบทางไกล 
โดยท่ีประชุมได้หารือเกี่ยวกับบริบททางการเมืองระหว่างประเทศท่ีเปลี่ยนแปลงไปและผลกระทบ
ต่อไทย และการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของไทยหลังโควิด  - 19 
โดยเฉพาะการใช้แนวทางโมเดล BCG Economy 
   ๔.๑.๒ การด าเนินงานความร่วมมือตามพันธกิจในฐานะสมาชิกองค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ 
    ๑) ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงานเข้าร่วมประชุมในฐานะสมาชิกประจ า
คณะประศาสน์การ (Governing Body (GB) )  รวมถึงกล่าวถ้อยแถลงท้ังในนามอาเซียน 
และในนามประเทศไทย และให้ความเห็นต่อการด าเนินงานของส านักงานแรงงานระหว่างประเทศ 
และเมื่อวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ปลัดกระทรวงแรงงานเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมใหญ่
ประจ าปี องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ( International Labour Conference: ILC) สมัยท่ี
๑๐๙ โดยแบ่งการประชุมเป็น ๒ ช่วง คือ การประชุมช่วงแรกในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ โดยมีวาระ
การประชุมท่ีส าคัญ อาทิ รายงานเอกสารผลลัพธ์เกี่ยวกับการรับมือของ ILO ต่อสถานการณ ์
โควิด - 19 การอภิปรายรายงานของประธานคณะประศาสน์การ และผู้อ านวยการใหญ่ ILO 
แผนงานและงบประมาณของ ILO ในปี ๒๕๖๕-๒๕๖๖ การคุ้มครองทางสังคม และการพิจารณา
รายงานการอนุวัติการมาตรฐานแรงงานในระหว่างการแพร่ระบาดของโควิด - 19 เป็นต้น 
และการประชุมช่วงท่ี ๒ ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยใช้ระบบการประชุมทางไกล 
    ๒) ประสานการด าเนินงานโครงการภายใต้องค์การวินร็อค อินเตอร์เนช่ันแนล 
     ๒.๑) จัดประชุมหารือน าเสนอโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ในประเทศ
ไทยขององค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (United States Agency for 
International Development (USAID)) กับกระทรวงแรงงานเมื่อวันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
     ๒.๒) โครงการยกระดับการบังคับใช้กฎหมายแรงงานและกฎหมายอาญา 
เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก การใช้แรงงานบังคับ และการค้ามนุษย์ เพื่อการเปลี่ยนแปลง
อย่างยั่งยืน (Attaining Lasting Change for Better Enforcement of Labour and Criminal 
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Law to Address Child Labour, Forced Labour and Human Trafficking Project:  ATLAS)  
โดยมีการประสานแจ้งผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ๓ วัน จากกระทรวงแรงงาน 
ส าหรับผู้ตรวจแรงงานและเจ้าหน้าท่ีสืบสวนสอบสวน เพื่อสนับสนุนงานด้านการสืบสวนสอบสวน
กรณีการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ และการค้ามนุษย์ รุ่นท่ี ๒ ระหว่างวันท่ี ๒๔ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ 
        ๔.๑.๓ การประชุมกลุ่มเล็กระดับนโยบายเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน  า 
ในอนุภูมิภาคลุ่มน  าโขงในมิติต่างประเทศ เมื่อวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ กระทรวง 
การต่างประเทศ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศจัดการประชุมกลุ่มเล็กระดับนโยบายเรื่องการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ าในมิติต่างประเทศ โดยเป็นความริเร่ิมของกระทรวงการต่างประเทศเพื่อสร้าง
เสริมการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานราชการท่ีมีบทบาทในเรื่องการจัดการน้ า
ข้ามพรมแดน ซึ่งจัดต่อเน่ืองเป็นครั้งท่ี ๒ ร่วมกับส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (สทนช.) เพื่อน า
ข้อมูลเชิงลึกจากการหารือไปประกอบการจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อแนวทางการก าหนด
ท่าทีของไทยในเวทีระหว่างประเทศ ซึ่งช่วยส่งเสริมบทบาทของไทยในอนุภูมิภาค และท าให้
ประชาชน โดยเฉพาะในจังหวัดริมแม่น้ าโขง มีขีดความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
ในลุ่มน้ าโขงและมีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน นอกจากน้ี การประชุมครั้งน้ียังท าให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ของไทยมีแนวคิด ความเข้าใจ ทิศทางเกี่ยวกับการด าเนินการตามภารกิจการทูตเศรษฐกิจในลุ่มน้ าโขง 
ท่ีสอดคล้องกันมากยิ่งข้ึน 
 ๔.๑.๔ การประชุมระดมสมอง APEC Media Focus Group ครั งที่ ๑ เมื่อวันท่ี 
๒ เมษายน ๒๕๖๔ อธิบดีกรมสารนิเทศเป็นประธานการประชุมระดมสมอง APEC Media 
Focus Group ครั้งท่ี ๑ ร่วมกับอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เพื่อสร้างความตระหนักรู้
และความเข้าใจของสื่อมวลชนเกี่ยวกับการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปค ปี ๒๕๖๕ ของไทย 
และประเด็นส าคัญของการประชุม และเพื่อหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับภาคสื่อมวลชนเกี่ยวกับ
แนวทางการประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยให้สาธารณชนไทยได้เล็งเห็นการใช้
ประโยชน์และรู้สึกเป็นเจ้าของร่วม และให้ต่างประเทศได้รับทราบถึงบทบาทและภาพลักษณ์ท่ีดี
ของไทย รวมท้ังการใช้โอกาสการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคแสดงศักยภาพด้านเศรษฐกิจของไทย 
 ๔.๑.๕ การประชุมคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ
ส าหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (เอสแคป) สมัยที่ ๗๗ ประจ าปี ค.ศ. ๒๐๒๑ นายกรัฐมนตรี
กล่าวเปิดการประชุมฯ ผ่านเทปบันทึกวีดิทัศน์ เมื่อวันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ โดยได้ด าเนินการ
ดังน้ี 
  ๑) แสดงวิสัยทัศน์และน าเสนอโมเดลเศรษฐกิจ BCG เป็นแนวทาง 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมยุคหลังโควิด - 19 
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  ๒) แสดงความพร้อมของไทยในการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือกับประเทศ
ต่าง ๆ ในการฟื้นตัวให้กลับมาดีกว่าเดิม 
  ๓) เรียกร้องให้ประเทศสมาชิก (๑) ส่งเสริมการสร้างหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า (universal health coverage) และการบูรณาการ “หลักการกรุงเทพฯ” เพื่อด าเนินการ
ด้านสาธารณสุขในบริบทของการรับมือ กับภัยพิบัติ (๒) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบ
คุ้มครองทางสังคม และ (๓) ส่งเสริมและรักษาความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจและดิจิทัล เร่งรัด 
ให้ประเทศสมาชิกกลับสู่การด าเนินการตามเป้าหมายของวาระการพัฒนาท่ียั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ 
 ๔.๑.๖ การผลักดันให้แนวปฏิบัติที่ดีของไทยได้รับการยอมรับในเวทีระหว่าง
ประเทศ การให้ข้อคิดเห็นและการผลักดันประเด็นท่ีส าคัญกับไทย รวมถึงในประเด็นท่ีไทย  
มีแนวปฏิบัติท่ีดีรวมถึงได้รับการยอมรับในเวทีระหว่างประเทศผ่านการเจรจาข้อมติต่าง ๆ  
การเข้าร่วมกลุ่มท่ีมีความสนใจร่วมกันผ่านการด าเนินการของคณะผู้แทนถาวรไทย ณ นครนิวยอร์ก 
กรุงเวียนนา และนครเจนีวา เพื่อส่งเสริมบทบาทน าของไทยด้านสาธารณสุข และความมั่นคง 
ของมนุษย์ อาทิ 
  ๑ )  ผ่ านการ เจ รจ าร่ า ง  Political Declaration on HIV/AIDS 2021 
และการเข้าร่วมเป็นสมาชิก Group of Friends of Human Security (เมษายน ๒๕๖๔) 
   ๒) การให้ความเห็นต่อร่างข้อตัดสินใจเรื่องการจัดการประชุมสมัชชา
อนามัยโลกสมัยพิเศษว่าด้วยการจัดท าตราสารระหว่างประเทศว่าด้วยการเตรียมความพร้อม 
และการรับมือกับการแพร่ระบาด (Special session of the World Health Assembly to consider 
developing a WHO convention, agreement or other international instrument on 
pandemic preparedness and response) ซึ่งได้รับการรับรองในการประชุมสมัชชาอนามัยโลก 
สมัยท่ี ๗๔ ระหว่างวันท่ี ๒๔ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
 ๔.๑.๗ การด าเนินการตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล 
  ๑) การจัดท ารายงานประจ าปีตามมาตรา ๗ ของอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบดิ
สังหารบุคคล กรมองค์การระหว่างประเทศ ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ (ศทช.)  
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
จัดท ารายงานประจ าปีตามมาตรา ๗ ของอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล ประจ าปี 
ค.ศ. ๒๐๒๐ และน าส่งรายงานฯ ต่อฝ่ายเลขานุการของอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคลได้
ภายในก าหนดระยะเวลา ซึ่งเป็นการด าเนินการตามพันธกรณีของไทยภายใต้อนุสัญญาดังกล่าว
และเป็นการรักษามาตรฐาน (standard) รวมท้ังเสริมสร้างสถานะและเกียรติภูมิ (status) 
ของไทยในเวทีระหว่างประเทศ 
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  ๒) การเข้าร่วมการประชุม Intersessional meeting ของอนุสัญญา
ห้ามทุ่นระเบิดสังหารบคุคล ประจ าปี ค.ศ. ๒๐๒๑ กรมองค์การระหว่างประเทศ และคณะผู้แทน
ถาวรฯ ณ นครเจนีวาได้เข้าร่วมการประชุม Intersessional meeting ของอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิด
สังหารบุคคล ประจ าปี ค.ศ. ๒๐๒๑ ระหว่างวันท่ี ๒๒ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ นครเจนีวา 
(ในรูปแบบ hybrid) โดยได้กล่าวถ้อยแถลงในหัวข้อ (๑) พัฒนาการการเก็บกู้ ทุ่นระเบิด 
และการด าเนินการให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับภัยจากทุ่นระเบิด (mine risk education) ของไทย 
และ (๒) การด าเนินการเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย (victim assistance) ท้ังน้ี  
การปฏิบัติตามอนุสัญญาดังกล่าวเป็นการด าเนินการท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ( standard) 
และเป็นการด าเนินการเพื่อส่งเสริมสถานะเกียรติภูมิและบทบาทท่ีสร้างสรรค์ของไทย (status) 
ในเวทีระหว่างประเทศ 
 ๔.๑.๘ การจัดท าท่าทีไทยและการมีส่วนร่วมในการประชุมเตรียมการส าหรับ 
การประชุมรัฐภาคีสนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์ ครั งที่ ๑ ต้ังแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นมา 
หน่วยงานของกระทรวงการต่างประเทศ ได้แก่ กรมองค์การระหว่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต 
ณ กรุงเวียนนา คณะผู้แทนถาวรฯ ณ นครเจนีวา และคณะผู้แทนถาวรฯ ณ นครนิวยอร์ก ได้หารือ
ร่วมกันอย่างสม่ าเสมอเพื่อศึกษาและจัดท าท่าทีไทย และมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการหารือ  
อย่างไม่เป็นทางการรายเดือนระหว่างรัฐภาคี เพื่อเตรียมการส าหรับการประชุมรัฐภาคีสนธิสัญญา
ห้ามอาวุธนิวเคลียร์ครั้งท่ี ๑ ซึ่งก าหนดจะจัดข้ึนในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ โดยไทยในฐานะสมาชิก
Core Group ได้ร่วมน าเสนอประเด็นและข้อคิดเห็นท่ีสร้างสรรค์เพื่อจะน าไปสู่ผลลัพธ์อันเป็น
รูปธรรมส าหรับการประชุมรัฐภาคี โดยสอดคล้องกับผลประโยชน์และท่าทีของไทย ซึ่งเป็น  
การส่งเสริมสถานะ เกียรติภูมิ และบทบาทท่ีสร้างสรรค์ของไทย (status) ในเวทีระหว่างประเทศ 
 ๔.๑.๙ การรณรงค์หาเสียงให้กับการสมัครรับเลือกตั งของไทยในองค์การระหว่าง
ประเทศ เมื่อวันท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ ไทยได้รับเลือกต้ังในต าแหน่งส าคัญในองค์การระหว่าง
ประเทศ จ านวน ๒ ต าแหน่ง ระหว่างการประชุมบริหารของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม  
แห่งสหประชาชาติ (ECOSOC Management Meeting) ณ นครนิวยอร์ก ได้แก่  
  ๑) สมาชิกคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรม
ทางอาญา (Commission on Crime Prevention and Criminal Justice - CCPCJ)  วาระป ี
ค.ศ. ๒๐๒๒ - ๒๐๒๔ 
  ๒) สมาชิกคณะกรรมการบริหาร (Executive Board)  ขององค์การ 
เพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพิ่มพลังผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (UN Entity 
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for Gender Equality and the Empowerment of Women -  UN Women)  วาระปี  ค .ศ . 
๒๐๒๒ - ๒๐๒๔ 
  ท้ัง น้ี การได้รับเลือกต้ังในต าแหน่งดังกล่าวช่วยเสริมสร้างสถานะ 
และเกียรติภูมิของประเทศและท าให้ไทยได้แสดงบทบาทท่ีแข็งขันและสร้างสรรค์ในเวทีโลก 
รวมท้ังเป็นผู้มีส่วนร่วมในการผลักดันนโยบาย ก าหนดระเบียบ กฎเกณฑ์ มาตรฐานสากลต่าง ๆ 
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อไทย ตลอดจนแสดงวิสัยทัศน์ของไทยให้เป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ 
 ๔.๑.๑๐ การสร้างความร่วมมือในการจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19 กับรัสเซียตาม
นโยบายรัฐบาล กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมยุโรปและสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก 
ได้หารือกับทางการรัสเซียเพื่อขอสั่งซื้อวัคซีน Sputnik V ตามนโยบายของรัฐบาลในการจัดหา
วัคซีนจากแหล่งต่าง ๆ เพิ่มเติม โดยนายกรัฐมนตรีได้ลงนามหนังสือขอรับการสนับสนุนวัคซีน 
จากประธานาธิบดีรัสเซีย เพื่อแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองระดับสูงท่ีจะร่วมมือกับรัสเซีย ตามท่ี
กระทรวงฯ เสนอ ส่งผลให้ทางการรัสเซียตอบสนองต่อค าขอดังกล่าวด้วยดี ความส าเร็จดังกล่าว
เป็นผลสืบเน่ืองจากการด าเนินนโยบายรักษาและขยายความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย-รัสเซียอย่างรอบด้าน
และต่อเน่ือง รวมถึงการปูพื้นฐานความร่วมมือด้านสาธารณสุขและวัคซีนระหว่างหน่วยงานไทย-รัสเซีย 
ซึ่งกระทรวงฯ ได้ช่วยประสานมาต้ังแต่ปี ๒๕๖๓ ปัจจุบัน การน าเข้าวัคซีนจากรัสเซียอยู่ระหว่าง
การด าเนินงาน โดยกระทรวงสาธารณสุขและบริษัทผู้แทนน าเข้าวัคซีนฯ 
 ๔.๑.๑๑ การจัดการประชุมเอกอัครราชทูตภูมิภาคแอฟริกา ประจ าปี ๒๕๖๔  
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ได้จัดการประชุมเอกอัครราชทูตภูมิภาคแอฟริกา
ประจ าปี ๒๕๖๔ ผ่านระบบทางไกล เมื่อวันท่ี ๗ - ๘ เมษายน ๒๕๖๔ โดยท่ีประชุมได้หารือ
เกี่ยวกับพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญของแต่ละอนุภูมิภาค (sub-region) ในแอฟริกา
ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ 
  ๑) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19  
  ๒) การมีผลบังคับใช้ของเขตการค้าเสรีแห่งทวีปแอฟริกา (African 
Continental Free Trade Area: AfCFTA) 
  ๓) บทบาทของมหาอ านาจในภูมิภาค  
  ๔) ปัญหาเสถียรภาพทางการเมืองในแอฟริกา 
  นอกจากน้ี ท่ีประชุมยังได้ร่วมกันก าหนดยุทธศาสตร์ของไทยส าหรับ
แอฟริกา (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) เพื่อใช้เป็นกรอบในการด าเนินความสัมพันธ์กับประเทศต่าง ๆ 
ในแอฟริกาเพื่อร่วมกันฟื้นฟูเศรษฐกิจของไทยในยุคหลังโควิด - 19 ตามนโยบายของรัฐบาล 
โดยเฉพาะการประยุกต์ใช้แนวทางโมเดล BCG Economy 
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 ๔.๑.๑๒ ความร่วมมือไตรภาคีระหว่างไทย - ชิลี - อาเซียน ในการฝึกอบรม 
เชิงปฏิบัติการไตรภาคีด้าน Trade Policy (Chile - Thailand International Workshop 
on Trade Policy for ASEAN Members) ประเทศไทย โดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
และสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ าโขง และชิลีได้เห็นชอบร่วมกันในการด าเนิน
ความร่วมมือไตรภาคีระหว่างไทย - ชิลี - อาเซียน โดยการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ด้าน Trade Policy ส าหรับประเทศสมาชิกอาเซียน (Chile - Thailand International Workshop 
on Trade Policy for ASEAN Members) โดยเป็นไปตามแผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
ระหว่างประเทศไทย - ชิลี ระยะ ๓ ปี (๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) การฝึกอบรมดังกล่าวจัดข้ึนระหว่าง 
วันท่ี ๑๙ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ โดยได้ช่วยส่งเสริมบทบาทของไทย ท้ังในภูมิภาคลาตินอเมริกา
และอาเซียน และท าให้ไทยได้รับการยอมรับจากชิลีว่าเป็นประตูสู่ภูมิภาคอาเซียน และมีบทบาท
ส าคัญในการช่วยสร้างการเติบโตด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงในภูมิภาค นอกจากน้ี 
ประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีเข้าร่วมยังได้ช่ืนชมและยอมรับบทบาทของไทยในการเป็นผู้ช่วยส่งเสริม
ให้มีการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญด้านการค้า เช่น จากชิลีท่ีมียุทธศาสตร์
นโยบายการด าเนินการค้าและการท าความตกลงการค้าเสรีกับประเทศหลัก ๆ ท่ัวโลกอย่างมี
ประสิทธิผล โดยท้ังไทย ชิลี และอาเซียนเห็นพ้องต้องกันว่าความร่วมมือในครั้งน้ีส่งผลดี ดังน้ี 
  ๑) เพิ่มพูนความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการค้าของประเทศสมาชิกอาเซียน
และประเทศคู่ค้า รวมถึงประโยชน์ด้านการค้าจากการเป็นภาคีสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) 
  ๒) สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
และความส าคัญในการส่งเสริมการค้าในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ 
  ๓) ให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของนโยบายการค้าและผลกระทบท่ีเกิด
จากวิกฤติโรคโควิด - 19  
  ๔) สร้างความเข้าใจในเชิงลึกเกี่ยวกับประเด็นส าคัญด้านเศรษฐกิจ 
ของอาเซียนและชิลี เพื่อแลกเปลี่ยนและรับประโยชน์จากประสบการณ์ด้านเศรษฐกิจของชิลี 
โดยส าหรับประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีเข้าร่วมเห็นว่าจะน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้ไปปรับใช้
ต่อการส่งเสริมการค้าและเศรษฐกิจของตน ซึ่งจะช่วยขยายความร่วมมือระหว่างภูมิภาคอาเซียน
กับชิลีและภูมิภาคลาตินต่อไป ท้ังน้ี ผู้เข้าร่วมเห็นประโยชน์จากการสร้างเครือข่ายและความเป็น
เอกภาพของอาเซียนผ่านกิจกรรมน้ี 
 ๔.๑.๑๓ การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน  เมื่อวันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๔ 
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าท่ีอาวุโสอาเซียน ผ่านระบบ  
การประชุมทางไกล โดยท่ีประชุมได้หารือเกี่ยวกับการด าเนินความสัมพันธ์กับภาคีภายนอก  
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และการเตรียมการส าหรับการประชุมระดับผู้น าอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการเพื่อหารือเกี่ยวกับ
สถานการณ์ในเมียนมา รวมท้ังยังเป็นโอกาสในการติดตามความคืบหน้าการด าเนินงานในเร่ืองต่าง ๆ  
ของอาเซียน อาทิ การรับมือกับโควิด - 19 และการจัดท าวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน หลังป ี
ค.ศ. ๒๐๒๕ โดยไทยได้แสดงบทบาทอย่างสร้างสรรค์ในการหาทางออกส าหรับประเด็นท้าทายต่าง ๆ 
 ๔.๑ .๑๔ การประชุ ม  High-Level Brainstorming Dialogue on Enhancing 
Complementarities between the ASEAN Community Vision 2025 and the UN 2030 
Agenda for Sustainable Development (HLBD on Complementarities Initiative) ครั งที่ ๕ 
เมื่อวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
และเลขาธิการบริหารเอสแคปเป็นประธานร่วมในการประชุมดังกล่าว ณ ศูนย์ประชุม
สหประชาชาติ กรุงเทพฯ และผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีผู้ แทนจากประเทศสมาชิก
อาเซียน ส านักเลขาธิการอาเซียน หน่วยงานสหประชาชาติ และภาคีภายนอกต่าง ๆ ของอาเซียน
เข้าร่วม โดยรองนายกรัฐมนตรีฯ ได้น าเสนอโมเดลเศรษฐกิจ BCG เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน 
Complementarities Initiative และการฟื้นตัวอย่างเข้มแข็งของอาเซียนภายหลังโควิด - 19 
นอกจากน้ี ท่ีประชุมได้ตระหนักถึงความส าคัญของศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือ  
ด้านการพัฒนาท่ียั่งยืนท่ีกรุงเทพมหานคร ในฐานะกลไกเชิงสถาบันท่ีสนับสนุนการด าเนินการ 
ในด้านการพัฒนาท่ียั่งยืนในอาเซียน และหลายประเทศ/องค์กรได้แสดงความมุ่งมั่นท่ีจะมีความร่วมมือ 
ท่ีเป็นรูปธรรมกับศูนย์ฯ ต่อไป อาทิ สหภาพยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ และ UN Women 
 ๔.๑.๑๕ การประชุม ASEAN-UK Open-Ended Troika Meeting ครั งที่  ๒  
เมื่อวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๔ นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงการต่างประเทศ 
ไ ด้ เ ข้าร่ วมการประ ชุม ASEAN-UK Open-Ended Troika Meeting ครั้ ง ท่ี  ๒  ผ่ านระบบ 
การประชุมทางไกล โดยท่ีประชุมได้แลกเปลี่ยนความเห็นและหารือเกี่ยวกับการส่งเสริม
ความสัมพันธ์อาเซียนกับสหราชอาณาจักร และการเพิ่มพูนความร่วมมือในสาขาท่ีเป็นประโยชน์
ร่วมกัน อาทิ ความร่วมมือด้านสาธารณสุขเพื่อรับมือกับโควิด - 19 การฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในโอกาสน้ี ไทยได้ย้ าความส าคัญของการเข้าถึง 
และการกระจายวัคซีนอย่างเท่าเทียม และได้เสนอให้สหราชอาณาจักรร่วมมือกับอาเซียนในเรื่อง
โมเดลเศรษฐกิจ BCG เพื่อช่วยขับเคลื่อนการฟื้นฟูในยุคหลังโควิด-19 อย่างยั่งยืนและเข้มแข็ง 
 ๔.๑.๑๖ การประชุมผู้น าอาเซียน (ASEAN Leaders’ Meeting) รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนพิเศษของนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วม 
การประชุมผู้น าอาเซียน (ASEAN Leaders’ Meeting) เมื่อวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ส านัก
เลขาธิการอาเซียน กรุงจาการ์ตา โดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนฯ ในฐานะประธานอาเซียน
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ปี ๒๕๖๔ เป็นประธานการประชุม ท่ีประชุมได้หารือเกี่ยวกับความคืบหน้าของประชาคมอาเซียน
และการเสริมสร้างความร่วมมือของอาเซียนในการรับมือกับโควิด -19 ในการน้ี ไทยได้เสนอ
ข้อคิดเห็นให้อาเซียนใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG เป็นยุทธศาสตร์ทางเลือกเพื่อกา รฟื้ นตัว 
ทางเศรษฐกิจของภูมิภาคหลังสถานการณ์โควิด - 19 และท่ีประชุมยังได้หารือเกี่ยวกับสถานการณ์
ในภูมิภาคและระหว่างประเทศ โดยเฉพาะสถานการณ์ในเมียนมา โดยไทยได้เสนอให้อาเซียน
พิจารณาจัดต้ังกลุ่ม “Friends of the Chair” เพื่อช่วยประสานงานการสนับสนุนการแก้ไขปัญหา
ในเมียนมา โดยยึดแนวทาง D4D ได้แก่ การยุติความรุนแรง (de-escalate violence) การจัดส่ง
ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม (delivery of humanitarian assistance) การปล่อยตัวผู้ถูกคุมขัง 
(discharge of detainees) และการหารือ (dialogue) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเรื่องการพัฒนา 
(development) อย่างยั่งยืนในเมียนมาภายหลังการประชุม บรูไนฯ ในฐานะประธานอาเซียนได้
ออกแถลงการณ์ของประธาน โดยระบุประเด็นท่ีอาเซียนเห็นชอบร่วมกันเพื่อแก้ไขสถานการณ์  
ในเมียนมา ๕ ประการ ได้แก่ (๑) การยุติความรุนแรงและการเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความยับย้ังช่ังใจ 
(๒) การหารืออย่างสร้างสรรค์ระหว่างทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวเมียนมา 
(๓) ผู้แทนพิเศษ (Special Envoy) ของประธานอาเซียนจะช่วยอ านวยความสะดวกกระบวนการ
หารือโดยการสนับสนุนของเลขาธิการอาเซียน (๔) อาเซียนจะให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
ผ่าน AHA Centre และ (๕) ผู้แทนพิเศษและคณะจะเดินทางไปเมียนมาเพื่อพบกับฝ่ายต่าง ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๔.๑.๑๗ การน าเสนอแบบปฏิบัติที่ดีในการด าเนินการด้านเอชไอวีและเอดส์ 
ของไทยในเวทีระหว่างประเทศ อาทิ 
  ๑) การประชุม the Asia-Pacific Advocacy Meeting for the 2021 
UNGA High-Level Meeting on HIV and AIDs ผ่านระบบประชุมทางไกล เมื่อวันท่ี ๒๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงสาธารณสุขจัดร่วมกับสถาน
เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจ าประเทศไทยและโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ 
(UNAIDS) 
  ๒) กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมองค์การระหว่างประเทศ 
ให้ข้อคิดเห็นและเจรจาเพื่อผลักดันให้ความก้าวหน้าในการด าเนินการด้านเอดส์ของไทยได้รับ  
การบรรจุในปฏิญญาทางการเมืองว่าด้วยเอชไอวีและเอดส์ ๒๕๖๔ ซึ่งได้รับการรับรองในการประชุม
ระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยเอชไอวีและเอดส์ เมื่อวันท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
ณ ส านักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก 
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 ๔.๑.๑๘ การด าเนินการด้านสิทธิมนุษยชนของไทยในเวทีระหว่างประเทศ 
  ๑) การจัดการประชุมระดมสมองเพื่อจัดท ารายงานทบทวนสถานการณ์
สิทธิมนุษยชนของประเทศภายใต้กลไก Universal Periodic Review (UPR) รอบที่ ๓ 
 (๑) การจัดการประชุมระดมสมองเพื่อจัดท ารายงานทบทวนสถานการณ์
สิทธิมนุษยชนของประเทศภายใต้กลไก UPR รอบท่ี ๓ (เรื่องการทรมาน บังคับให้สูญหาย 
และการควบคุมตัวกรณีเฉพาะ และเรื่องกลไกและกฎหมายเกี่ยวกับการก ากับดูแลและส่งเสริม  
การด าเนินงานขององค์กรภาคประชาสังคมและองค์กรท่ีไม่แสวงหารายได้หรือก าไรมาแบ่งปันกัน) 
ในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมกับกรมคุ้มครองสิทธิ 
และเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล ถกแถลง
ประเด็นค าถาม และแบ่งปันแนวปฏิบัติท่ีดีในการด าเนินงานเร่ืองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย 
 (๒) การหารือรายงาน UPR คู่ขนานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติตามท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เมื่อวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
 ๒) การเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 
(Human Rights Council) สมัยที่ ๔๗ กรมองค์การระหว่างประเทศ ยกร่างถ้อยแถลง 
คณะผู้แทนไทยในประเด็นสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ ในการเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศ (Human Rights Council) สมัยท่ี ๔๗ ณ นครเจนีวา ระหว่างวันท่ี ๒๑ มิถุนายน 
- ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ รวมท้ังประสานงานและแจ้งข้อมูลให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับ
พัฒนาการด้านสิทธิมนุษยชนท่ีตนเองรับผิดชอบ 
 ๔.๑.๑๙ ผู้แทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติเรื่องเมียนมา (United Nations 
Secretary-General (UNSG) Special Envoy on Myanmar) เดินทางเยือนประเทศไทย 
ระหว่างวันท่ี ๙ เมษายน-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับ
นายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันท่ี ๑๔ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ ซึ่งในโอกาสดังกล่าว ฝ่ายไทยได้ยืนยันความพร้อมท่ีจะร่วมมือกับสหประชาชาติ
ดังเช่นท่ีผ่านมาในฐานะประเทศเพื่อนบ้านของเมียนมาและสมาชิกอาเซียน 
 ๔.๑.๒๐ การพบหารือระหว่างอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศกับผู้แทน
ส านักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อผูล้ี ภัยแห่งสหประชาชาติ (Office of the United Nations High 
Commissioner for Refugees: UNHCR) ประจ าประเทศไทย เพื่อหารือเรื่องสถานการณ์ 
ผู้หนีภัยความไม่สงบในเมียนมา การพบหารือระหว่างอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศกับ 
นาย Giuseppe De Vincentiis ผู้แทน UNHCR ประจ าประเทศไทย เมื่อวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม 
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๒๕๖๔ ณ กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อหารือความร่วมมือในการรับมือกับผู้หนีภัยความไม่สงบ
จากเมียนมาและกลไกคัดกรอง 
 ๔.๑.๒๑ การหารือระหว่างอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศกับเอกอัครราชทูต
ต่างประเทศ เรื่องร่างกฎหมายว่าด้วยการด าเนินการขององค์กรที่ไม่แสวงหารายได้หรือก าไร
มาแบ่งปันกัน  การหารือระหว่างอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศกับเอกอัครราชทูต
ต่างประเทศประจ าประเทศไทย (แคนาดา ประเทศในทวีปยุโรป สหภาพยุโรป และสหรัฐฯ)
เกี่ยวกับร่างกฎหมายว่าด้วยการด าเนินงานขององค์กรท่ีไม่แสวงหารายได้หรือก าไรมาแบ่งปันกัน
ระหว่างวันท่ี ๖-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินการอย่างรอบด้านไปสู่ 
การส่งเสริมให้ไทยเป็น Geneva of Asia 
 ๔.๑.๒๒ นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุม International Conference on the 
Future of Asia (Nikkei Forum) ครั งที่ ๒๖ เมื่อวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ภายใต้หัวข้อ 
“Shaping the post-COVID era: Asia’s Role in the Global Recovery” ผ่านระบบการประชุม
ทางไกล ในฐานะองค์ปาฐก (keynote speaker) ตามค าเชิญของหนังสือพิมพ์นิคเค ในโอกาสน้ี 
นายกรัฐมนตรีได้กล่าวปาฐกถาผ่านการบันทึกวีดิทัศน์ล่วงหน้าเกี่ยวกับนโยบายของไทย 
ในการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นให้แน่นแฟ้นยิ่ง ข้ึน 
และส่งเสริมผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศกับหุ้นส่วนภายนอกในระดับภูมิภาคและระดับโลก
เพื่อขับเคลื่อนบทบาทของเอเชียในการฟื้นฟูเศรษฐกิจในยุคหลังโควิด - 19 และร่วมตอบค าถาม
ผู้สื่อข่าวของหนังสือพิมพ์ นิคเคในประเด็นต่าง ๆ รวมท้ังการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย  
 ๔.๑.๒๓ นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมระดับผู้น ากรอบหุ้นส่วนเพื่อการเจริญเติบโต
สีเขียวและเป้าหมายโลก ปี ค.ศ. ๒๐๓๐ (Partnering for Green Growth and Global 
Goals 2030: P4G) ครั งที่ ๒ เมื่อวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล 
ในฐานะแขกของประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ซึ่งจัดข้ึนภายใต้หัวข้อหลัก “การฟื้นฟูสีเขียวอย่าง
ครอบคลุมเพื่อน าไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน”โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวสุนทรพจน์ 
ย้ าความส าคัญใน ๔ ประเด็น ได้แก่ (๑) การฟื้นฟูจากวิกฤตโควิด - 19 ท่ีส่งเสริมการเจริญเติบโต 
ท่ีสมดุลและยั่งยืน (๒) การน าเสนอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ 
เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy Model: BCG) 
(๓) การส่งเสริมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนผ่านกลไกจตุภาคี (รัฐ -เอกชน-วิชาการ-ประชาชน) 
รวม ท้ังย้ าความมุ่ งมั่ นของไทยในการแก้ ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
และการด าเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึงความตกลงปารีส 
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(Paris Agreement) และ (๔) การส่งเสริมความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมเพื่อให้เกิดการเติบโตสีเขียว ในโอกาสดังกล่าว นายกรัฐมนตรีได้ร่วมรับรองปฏิญญา
กรุงโซล (Seoul Declaration) ซึ่งเป็นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมฯ ท่ีแสดงเจตนารมณ์ 
ในการก าหนดทิศทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์โควิด - 19 โดยค านึงถึงสิ่งแวดล้อมท่ีดี 
 ๔.๑.๒๔ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  (นางพรพิมล 
กาญจนลักษณ์) เข้าร่วมกิจกรรม ASEM Youth Dialogue on Sustainable Development 
Goal (SDGs) 3 เมื่อวันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยได้หารือผ่านระบบการประชุมทางไกลกับ
เยาวชนประมาณ ๒๐๐ คน จากภูมิภาคเอเชียและยุโรปท่ีได้เข้าร่วมโครงการ ASEM (Asia-Europe 
Meeting) Young Leaders Summit เกี่ยวกับเป้าหมาย SDG 3 (การมีสุขภาพและความเป็นอยู่
ท่ีดี) โดยได้ชูแนวคิด 4 I’s เพื่อการบรรลุ SDG 3 ประกอบด้วย (๑) Inclusivity (๒) Innovation 
(๓) International Cooperation และ (๔) Individual Implementation พร้อมกับประชาสัมพันธ์
ความส าเร็จของนโยบายด้านการสาธารณสุข โดยเฉพาะการประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทย 
มาตรการการป้องกันการระบาดของโควิด - 19 การฟื้นฟูเศรษฐกิจของไทยภายหลังการระบาด
ของโควิด - 19 บทบาทน าของไทยด้านสาธารณสุขในเวทีโลก ตลอดจนแผนการผ่อนปรน
มาตรการป้องกันโควิด – 19 เพื่อต้อนรับนักท่องเท่ียวต่างชาติ 
  กิจกรรมดังกล่าวเป็นเวทีพบปะกับเยาวชนจากเอเชียและยุโรปเพื่อหารือ
เกี่ ย วกั บประ เ ด็น ท่ีประชาคมระหว่ า งประ เทศให้ ความส า คัญ  และ เป็ น โอกาส ท่ี ดี 
ในการประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติอันเป็นเลิศของไทยผ่านกรอบเวทีพหุภาคีในลักษณะ track II 
โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน ซึ่งสามารถช่วยสร้างความเข้าใจและความเช่ือมั่นเกี่ยวกับประเทศไทย
ให้แก่สาธารณชนในเอเชียและยุโรปได้อย่างกว้างขวาง ท้ังน้ี การด าเนินการในลักษณะดังกล่าว
เป็นสิ่งท่ีไทยได้ท ามาโดยตลอดและน่าท่ีจะหาโอกาสเพิ่มความร่วมมือในลักษณะ track II เช่นน้ี
ภายใต้กรอบ ASEM และอื่น ๆ ได้ต่อไป 
   ๔.๑.๒๕ การบรรยายสรุปแก่สื่อมวลชนไทยเกี่ยวกับภูมิหลังความร่วมมือในกรอบ
ลุ่มน  าโขง  เมื่อวันท่ี ๒๘ มิ ถุนายน ๒๕๖๔ กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ 
จัดการบรรยายสรุปแก่สื่อมวลชนไทยเกี่ยวกับภูมิหลังความร่วมมือในกรอบลุ่มน้ าโขง โดยมีอธิบดี 
กรมสารนิเทศเป็นผู้ด าเนินการเสวนาและนางอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส เอกอัครราชทูตประจ า
กระทรวงก า กั บ ดู แลกลุ่ ม ง า นความ ร่ วมมื อลุ่ ม น้ า โ ขง  ( Mekong Cooperation Unit) 
ของกระทรวงฯ และอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย เป็นผู้บรรยาย เพื่อให้ความรู้  
และเสริมสร้างความเข้าใจของภาคสื่อมวลชนเกี่ยวกับความร่วมมือต่าง ๆ ในกรอบลุ่มน้ าโขง 
รวมท้ังบทบาทของไทยและประโยชน์/นัยต่อไทยท้ังในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม 
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และเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับภาคสื่อมวลชนเกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายของไทยในกรอบ
ความร่วมมือลุ่มน้ าโขง รวมท้ังประเด็นท่ีอยู่ในความสนใจของสื่อมวลชนและสาธารณชน 
   ๔.๑.๒๖ การเข้าร่วมกิจกรรม Second United Nations Counter-Terrorism 
Week กรมองค์การระหว่างประเทศ กลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศ ส า นักงาน
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ คณะผู้แทนถาวรฯ ณ นครนิวยอร์ก และส านักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ (สมช.) ได้ร่วมกันก าหนดท่าทีไทยและเข้าร่วมกิจกรรม Second United Nations 
Counter-Terrorism Week ระหว่างวันท่ี ๒๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ นครนิวยอร์ก (ในรูปแบบ 
hybrid) ได้แก่ (๑) การรับรอง Seventh biennial UN Global Counter-Terrorism Strategy 
review (๒) การประชุม Second High-Level Conference of Heads of Counter-Terrorism 
Agencies ในหัวข้อ “Countering and Preventing Terrorism in the Age of Transformative 
Technologies: Addressing the Challenges of the New Decade” และ (๓) ไทย โดย สมช. 
ได้ร่วมเป็นผู้จัดกิจกรรมคู่ขนานในรูปแบบออนไลน์ร่วมกับแคนาดา นอร์เวย์ และ UNDP ในหัวข้อ 
“ Integrating Gender into Cybersecurity and New Technologies in the Fight Against 
Terrorism” ซึ่งเป็นการตอกย้ าความมุ่งมั่นของไทยในการให้ความร่วมมือกับนานาชาติในกรอบ
ความมั่นคงระหว่างประเทศ (security) และยกระดับบทบาทท่ีสร้างสรรค์ของไทยในภูมิภาค 
และเวทีโลก (status) 
   ๔.๑.๒๗ การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทางออนไลน์ “Enhancing capacity 
for Implementation of UNSC sanctions resolutions in Southeast Asia” กรมองค์การ
ระหว่างประเทศ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กระทรวง
พาณิชย์ และกรมศุลกากร เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ระหว่างวันท่ี ๑๕-๑๖ มิถุนายน 
๒๕๖๔ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล และส่งเสริมขีดความสามารถของประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
ต่อการปฏิบัติการตามมาตรการภายใต้ข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (United 
Nations Security Council: UNSC) โดยได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติ
ท่ีเป็นเลิศเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของไทยในการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศ 
และมาตรฐานสากล (standard) และส่งเสริมสถานะ เกียรติภูมิ และบทบาทท่ีสร้างสรรค์ของไทย 
(status) ในเวทีระหว่างประเทศ 
   ๔.๑.๒๘ นาง Wendy Sherman รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
สหรัฐอเมริกาเยือนไทยอย่างเป็นทางการ นาง Wendy Sherman รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
การต่างประเทศสหรัฐอเมริกาเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันท่ี ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
โดยเป็นส่วนหน่ึงของการเยือนภูมิภาคครั้งแรกภายหลังการเข้าด ารงต าแหน่งเมื่อเดือนเมษายน 
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๒๕๖๔ และในโอกาสดังกล่าวได้ขอเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มีผลการเข้าเย่ียมคารวะ ดังน้ี 
      ๑) นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
สหรัฐอเมริกาได้หารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ อาทิ (๑) สถานการณ์ 
ในประเทศไทย รวมท้ังการแพร่ระบาดของโควิด - 19 และความร่วมมือด้านวัคซีน (๒) ความร่วมมือ
ไทย-สหรัฐอเมริกาในมิติต่าง ๆ อาทิ เศรษฐกิจการค้าและการลงทุน ความมั่นคงของมนุษย์  
การต่อต้านการค้ามนุษย์ ความมั่นคงและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ และ (๓) สถานการณ์ในภูมิภาค รวมท้ังในเมียนมา 
         ๒) รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้หารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ (๑) สถานการณ์ในประเทศไทย รวมท้ังการแพร่ระบาดของโควิด – 19 
และความร่วมมือด้านวัคซีน (๒) BCG Economy และความร่วมมือในประเด็นการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (๓) สถานการณ์ในเมียนมา และ (๔) ประเด็นเกาหลีเหนือ 
   ๔.๑.๒๙ การต้อนรับ พลเรือเอก จอห์น คริสโตเฟอร์ อากีลีโน ( John C. 
Aquilino) ผู้บัญชาการกองก าลังสหรัฐอเมริกาภาคพื น อินโด – แปซิฟิก พลเอก เฉลิมพล  
ศรีสวัสด์ิ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ พลเรือเอก จอห์น คริสโตเฟอร์ อากีลีโน ( John 
C. Aquilino) ผู้บัญชาการกองก าลังสหรัฐอเมริกาภาคพื้น อินโด - แปซิฟิก และคณะ เมื่อวันท่ี ๑๑ 
ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ กองบัญชาการกองทัพไทย ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็น
ทางการ ในฐานะแขกของกองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อแนะน าตัวในโอกาสเข้ารับต าแหน่งใหม่ 
โดยพลเรือเอก จอห์น คริสโตเฟอร์ อากีลีโน ได้เข้าร่วมในพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศผสม  
๓ เหล่าทัพ หลังจากน้ัน ได้เข้าเย่ียมค านับผู้บัญชาการทหารสูงสุด รวมถึงหารือข้อราชการเกี่ยวกับ
ความร่วมมือทางทหารและความสัมพันธ์ของท้ังสองกองทัพในห้วงสถานการณ์ของโควิด - 19 
รวมท้ังการฟื้นฟูกิจกรรมความร่วมมือทางทหารท้ังในระดับทวิภาคีและพหุภาคีให้มีความต่อเน่ือง 
ในโอกาสน้ี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้กล่าวขอบคุณฝ่ายสหรัฐอเมริกา ส าหรับการส่งมอบอุปกรณ์
สนับสนุนการจัดเก็บวัคซีนโควิด - 19 ให้กระทรวงสาธารณสุข ท้ังน้ี การเดินทางเยือนประเทศไทย
ของผู้บัญชาการกองก าลังสหรัฐอเมริกา ภาคพื้น อินโด - แปซิฟิก นับเป็นโอกาสอันดีของกองทัพ
ไทย ท่ีได้ให้การต้อนรับและรับรองผู้น าระดับสูงของกองทัพสหรัฐอเมริกา อันจะก่อให้เกิด 
ความร่วมมือท่ีแน่นแฟ้น และเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์ในระดับกองทัพ  
และระดับประเทศของท้ังสองฝ่ายต่อไป 
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 ๔.๒  เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นของอาเซียน 
 ๔.๒.๑ การด าเนินการจัดส่งชุดตรวจโควิด - 19 ให้แก่ประเทศสมาชิกอาเซียน 
การประชุมสุดยอดอาเซียนสมัยพิเศษว่าด้วยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อวันท่ี ๑๔ เมษายน 
๒๕๖๓ ผ่านระบบประชุมทางไกล นายกรัฐมนตรีได้ประกาศมอบชุดตรวจโควิด - 19 แบบ RT-PCR 
ท่ีผลิตในประเทศไทยและผ่านการตรวจสอบแล้วว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากลให้แก่ประเทศ
สมาชิกอาเซียนท่ีประสงค์จะรับชุดตรวจฯ ประเทศละ ๑๐,๐๐๐ ชุด เพื่อเริ่มต้นความร่วมมือท่ีเป็น
รูปธรรมของอาเซียนด้านสาธารณสุข โดยมอบกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้จัดส่งน้ัน ในการน้ี 
กระทรวงการต่างประเทศได้ว่าจ้างบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จ ากัด ผู้ผลิตชุดตรวจฯ แห่งเดียว  
ในประเทศไทย ท่ีมีความเช่ียวชาญในการบรรจุชุดตรวจฯ เพื่อการขนส่ง โดยควบคุมอุณหภูมิ 
ในระหว่างการขนส่งให้อยู่ในระดับความเย็นท่ีต้องการ เพื่อรักษาคุณภาพของชุดตรวจฯ ให้เป็น  
ผู้จัดส่งชุดตรวจฯ ไปยังประเทศผู้รับ และบริษัทฯ ได้ด าเนินการจัดส่งให้กับประเทศผู้รับท้ัง 
๗ ประเทศ ประกอบด้วย เมียนมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ 
เสร็จเรียบร้อย เมื่อวันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ 
 ๔.๒.๒ โครงการ Development of Training Programme on Cassava in Border 
Provinces (Farm and Soil Management) กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ ร่ วมกับกรมวิชาการเกษตร ซึ่ ง เป็น implementing agency ได้ด า เนินโครงการ 
Development of Training Programme on Cassava in Border Provinces (Farm and Soil 
Management) ระหว่างปี  ๒๔๖๐ - ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ ถ่ายทอดองค์ความรู้ 
และเทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลังให้แก่เกษตรกรชาวกัมพูชาให้สามารถผลิตมันส าปะหลัง 
ท่ีมีคุณภาพได้อย่างยั่งยืนและสามารถลดต้นทุนการผลิต เน่ืองจากเกษตรกรชาวกัมพูชาในพื้นท่ี  
จังหวัดพระตะบอง จังหวัดไพลิน และจังหวัดบันเตียเมียนเจย พบปัญหาการแพร่ระบาดของ 
แมลงศัตรูพืชและโรคพืชเป็นผลให้คุณภาพมันส าปะหลังและปริมาณการผลิตลดลงท าให้ผลผลิต 
ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ซึ่งโครงการฯ ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การจัดต้ัง
แปลงสาธิตการปลูกมันส าปะหลังในกัมพูชา การคัดเลือกเกษตรกรปลูกมันส าปะหลังตัวอย่าง 
ในกัมพูชา การจัดอบรมให้แก่เกษตรกรชาวกัมพูชาโดยผู้เช่ียวชาญจากกรมวิชาการเกษตร 
การศึกษาดูงานท่ีประเทศไทยของเกษตรกรตัวอย่างและเจ้าหน้าท่ีชาวกัมพูชา และการจัดพิมพ์
คู่มือการพัฒนาการปลูกมันส าปะหลังสองภาษา (ภาษาไทยและภาษาเขมร) โดยล่าสุดกรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศได้จัดส่งคู่มือดังกล่าว จ านวน ๒,๐๐๐ เล่ม ในระหว่างวันท่ี ๒๕ - ๓๑ มีนาคม 
๒๕๖๔ เพื่อเผยแพร่ในกัมพูชา อาทิ หน่วยงานราชการเกษตรจังหวัด สถาบันการศึกษา 
และโดยเฉพาะกลุ่มชุมชนเกษตรกรผู้เพาะปลูกมันส าปะหลังใน จังหวัดพระตะบอง จังหวัดไพลิน 
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จังหวัดบันเตียเมียนเจย รวมถึงสถาบันการศึกษาในจังหวัดเสียมราฐ และ General Directorate 
of Agriculture กรุงพนมเปญ ท้ังน้ี โครงการฯ ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากเกษตรกร 
ชาวกัมพูชา เน่ืองจากตอบสนองต่อความต้องการท่ีแท้จริงของเกษตรกรท่ีจะพัฒนาการเพาะปลูก
มันส าปะหลังให้ ได้ผลผลิตท่ี เพียงพอปราศจากโรคพืชและสามารถน าผลผลิตส่งตลาด 
ได้อย่างเพียงพอ นอกจากน้ี กรมวิชาการเกษตรยังได้เผยแพร่คู่มือฯ ดังกล่าวในหน่วยงานใต้สังกัด 
ในประเทศไทยเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวไทยท่ีปลูกมันส าปะหลังด้วย 
  อน่ึง ได้ขยายระยะเวลาการด าเนินโครงการฯ จนถึงปี ๒๕๖๔ เน่ืองจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 
 ๔.๒.๓ กิจกรรมเผยแพร่รายงาน ASEAN Gender Outlook และการเสวนา
หัวข้อการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในการสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนและการฟื้นฟูจาก
โควิด - 19ในอาเซียน เมื่อวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้ร่วม
กล่าวเปิดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งจัดโดยกระทรวงการต่างประเทศ ศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษา  
และการหารือด้านการพัฒนาท่ียั่งยืน และ UN Women ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมี
ผู้ เ ข้าร่วมกว่า ๒๐๐ คน จากคณะทูตานุทูตและองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทย 
ส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และสาธารณชน โดยกิจกรรมดังกล่าว
ประสบความส าเร็จในการเผยแพร่รายงาน ASEAN Gender Outlook ในประเทศไทย โดยเฉพาะ
ความก้าวหน้าในการด าเนินการของอาเซียนตาม SDGs ผ่านมุมมองทางเพศสภาพ รวมถึง
ผลกระทบของโควิด - 19 ต่อความเท่าเทียมทางเพศและการพัฒนาท่ียั่งยืนในภูมิภาค นอกจากน้ี 
กิจกรรมดังกล่าวยังได้ช่วยเสริมสร้างบทบาทท่ีสร้างสรรค์ของไทยในการเพิ่มพูนความร่วมมือ 
ในอาเซียนเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและความเช่ือมโยงกับการพัฒนาท่ียั่งยืน 
และครอบคลุม โดยเฉพาะในการรับมือกับโควิด – 19 
 ๔.๒.๔ กิจกรรม ASEAN-Swiss Forum on SDG 12 (Responsible Consumption 
and Production) and Business and Human Rights เมื่อวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้ร่วมกล่าวเปิดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งจัดโดยสวิตเซอร์แลนด์ 
และศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาท่ียั่งยืน (ASEAN Centre for 
Sustainable Development Studies and Dialogue: ACSDSD) ผ่านระบบการประชุมทางไกล 
โดยท่ีประชุมได้แลกเปลี่ยนและเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับอาเซียนในเรื่อง  
การผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนในบริบทของธุรกิ จและสิทธิมนุษยชน โมเดลเศรษฐกิจ 
BCG ตลอดจนส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนท่ีครอบคลุมในการเสริมสร้างความยั่งยืนและการฟื้นฟู
จากโควิด - 19 ท่ีเข้มแข็งในภูมิภาค 
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 ๔.๒.๕ การจัดงานวันสังคมสงเคราะห์โลกระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ประจ าปี 
๒๕๖๔ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านสังคมสงเคราะห์ จัดงานวันสังคมสงเคราะห์โลกระดับภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟิก ประจ าปี ๒๕๖๔ ในวันอังคารท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ภายใต้หัวข้อ “Ubuntu: 
I Am Because We Are” Strengthening Social Solidarity and Global Connectedness”
ในรูปแบบการประชุมทางไกล โดยการจัดงานในครั้งน้ีส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์
และสวัสดิการสังคมได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านสั งคมสงเคราะห์ 
และสวัสดิการสังคมได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางสังคม รวมท้ังได้ประชาสัมพันธ์  
ผลการด าเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท างานในบริบท
ท่ีมีความท้าทายให้สาธารณชนได้รับทราบ 
 ๔.๒.๖ การเตรียมการจัดประชุมเรื่องการส่งเสริมการมีงานท าที่มีคุณค่าส าหรับ
ผู้สูงอายุเพื่อสังคมส าหรับคนทุกวัยในประเทศอาเซียนบวกสาม ระหว่างและภายหลัง
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ผ่านระบบประชุม
ทางไกล (ASEAN Visual Conference on Promoting Decent Work for Older Persons for 
an inclusive Society During and After COVID - 19 Pandemic) ภายใต้แผนงานสาขาสวัสดิการ
สังคมและการพัฒนา โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง  
ของมนุษย์ จัดท า Concept Note และ Check List โครงการเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างแจ้งเวียน
ประเทศสมาชิกอาเซียนให้ข้อคิดเห็น 
 ๔.๒.๗ การประชุมคณะท างานเรื่องวัฒนธรรมแห่งการป้องกัน ครั งที่  ๔ 
(4th Meeting of the Working Group on Culture of Prevention: WG on CoP) กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวผ่านระบบการประชุม
ทางไกล เมื่อวันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ในการประชุมน้ี ได้รับทราบความก้าวหน้าการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการภูมิภาคในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมแห่งการป้องกัน และความก้าวหน้าเกี่ยวกับ
การจัดท าแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ท่ี เกี่ยวข้อง ในการน้ี กระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย์เห็นควรประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน าผลการประชุม 
ท่ีเกี่ยวข้องไปสู่การปฏิบัติต่อไป 
  การประชุมออนไลน์ดังกล่าว จัดโดยประเทศบรูไนดารุสซาลาม ในฐานะ
ประธานอาเซียนในปี ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นการจัดประชุมท่ีต่อเน่ืองกันจ านวน ๓ รายการ รวมถึงการจัด
ประชุมเจ้าหน้าท่ีอาวุโสส าหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งท่ี ๓๐ 
ซึ่งเป็นการประชุมระดับเจ้าหน้าท่ีอาวุโส ในวันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ และการประชุมคณะมนตรี
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ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งท่ี ๒๕ ซึ่งเป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีผ่านระบบ 
การประชุมทางไกล 
 ๔.๒.๘ การประชุมเ จ้าหน้าที่อาวุโสส าหรับคณะมนตรีประชาคมสังคม 
และวัฒนธรรมอาเซียน ครั งที่ ๓๐ (30th Meeting of the Senior Officials Committee for 
the ASEAN Socio-Cultural Community: SOCA) ในการประชุมดังกล่าวผ่านระบบการประชุม
ทางไกล เมื่อวันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้มีการรับทราบความก้าวหน้าเกี่ยวกับประเด็นสืบเน่ือง
จากการประชุม SOCA และการประชุม ASCC Council ครั้งก่อน เช่น การประเมินครึ่งแผนของ
แผนงานประชาคมอาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๘ การเสริมสร้างความร่วมมือข้ามสาขาและข้ามเสา 
ท่ีเกี่ยวข้องกับประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน การเป็นประธานอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ของประเทศบรูไนดารุสซาลาม และเอกสารผลลัพธ์เพื่อการพิจารณาของผู้น าอาเซียนในการประชุม 
สุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี ๓๘ และการประชุมอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน ๓๒ ฉบับ จ าแนกเป็น 
เอกสารเพื่อรับรอง (For adoption) ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี ๓๘ จ านวน ๗ ฉบับ 
เอกสารเพื่อทราบในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี ๓๘ (For notation) จ านวน ๒๓ ฉบับ 
และเอกสารเพื่อรับรองในการประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสาม ครั้งท่ี ๒๔ และการประชุมสุดยอด
เอเชียตะวันออก ครั้งท่ี ๑๖ จ านวน ๒ ฉบับ 
  ในการน้ี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เห็นควร
ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อน าผลการประชุมท่ีเกี่ยวข้องไปสู่การปฏิบัติต่อไป 
 ๔.๒.๙ การประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั งที่ ๒๕ 
(25th ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) Council Meeting) ในการประชุมดังกล่าว 
ผ่านระบบการประชุมทางไกล เมื่อวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้มีการน าเสนอแผนงานหลักในการเป็น
ประธานอาเซียนของประเทศบรูไนดารุสซาลามภายใต้แนวคิดหลัก “เราห่วงใย เราเตรียมพร้อม 
เราก้าวหน้า” “We Care, We Prepare, We Prosper” และรับรองในหลักการต่อรายช่ือเอกสาร
ผลลัพธ์ส าคัญภายใต้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนส าหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน 
ครั้งท่ี ๓๘ และการประชุมสุดยอดอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง จ านวนท้ังหมด ๓๒ ฉบับ รวมถึงการรับรอง
ร่างรายงานการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งท่ี ๒๕ เพื่อน าเสนอ
ต่อการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี ๓๘ และการรับรองร่างถ้อยแถลงร่วมส าหรับการประชุม
คณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งท่ี ๒๕ 
  ส าหรับประเทศไทย นางพัชรี  อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย์ ให้เป็นหัวหน้าผู้แทนไทยในระดับรัฐมนตรี ได้กล่าวถ้อยแถลง 
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ต่อท่ีประชุม โดยแสดงความยินดีต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เยาวชน และการกีฬา 
ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ในโอกาสการด ารงต าแหน่งประธานอาเซียนของประเทศบรูไนดารุสซาลาม 
ตลอดจนรับทราบเกี่ยวกับการน าเสนอแผนงานหลักในการเป็นประธานอาเซียนของประเทศบรูไน
ดารุสซาลาม ภายใต้แนวคิดหลัก (Theme) การเป็นประธานอาเซียนในปี ๒๕๖๔ นอกจากน้ี ยังได้
เน้นย้ าถึงการด าเนินการในอนาคต ซึ่งประเทศไทยให้ค ามั่นในการสานต่อความร่วมมือกับประเทศ
สมาชิกอาเซียนท้ังหลาย เพื่อสร้างอาเซียนให้เป็นประชาคมแห่งความเอื้ออาทรและการแบ่งปัน 
โดยไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง  
  ในการน้ี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เห็นควร
ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อน าผลการประชุมท่ีเกี่ยวข้องไปสู่การปฏิบัติต่อไป 
 ๔.๒.๑๐ การจัดกิจกรรมคู่ขนานอาเซียน ภายใต้หัวข้อ “การตระหนักรู้เกี่ยวกับ
สิทธิของเด็กในบริบทของการโยกย้ายถ่ินฐานในอาเซียน” (Virtual ASEAN Side-Events to 
Asia-Pacific Regional Review of Implementation of the Global Compact for Safe, 
Orderly and Regular Migration:  “ Realising the Rights of Children in the Context of 
Migration in ASEAN”) โดยการประชุมดังกล่าว ซึ่งจัดผ่านระบบการประชุมทางไกล เมื่อวันท่ี 
๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นการประชุมเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทาง 
การประสานความร่วมมือในภูมิภาคในการน าข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถ่ินฐาน 
ท่ีปลอดภัย เป็นระเบียบ และปกติ ไปสู่การปฏิบัติ ส่งเสริมความตระหนักรู้เกี่ยวกับปฏิญญา
อาเซียนว่าด้วยสิทธิของเด็กในบริบทของการโยกย้ายถ่ินฐานและแลกเปลี่ยนมุมมองและข้อคิดเห็น
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการจัดท าแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยสิทธิของเด็กในบริบทการโยกย้าย
ถ่ินฐานในอาเซียน  
   ในการน้ี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เห็นควรจัดให้
มีการประสานงานและน าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะท่ีได้รับจากการจัดกิจกรรมคู่ขนานอาเซียน
ดังกล่าว ไปพิจารณาประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยสิทธิของเด็กในบริบท
การโยกย้ายถ่ินฐานในอาเซียนต่อไป 
 ๔.๒.๑๑ การประชุมประสานงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั งที่ ๑๖ 
(Sixteenth Coordinating Conference on the ASEAN Socio-Cultural Community: 16 th 

SOCCOM) และการประชุมอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ผ่านระบบการประชุมทางไกล เมื่อวันท่ี ๑๕ มีนาคม 
๒๕๖๔ ในการประชุมดังกล่าว ได้มีการอภิปรายขององค์กรอาเซียนเฉพาะสาขาต่าง ๆ ภายใต้
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเกี่ยวกับการผลักดันข้อริเริ่มส าคัญตามกรอบการฟื้นฟู 
ท่ีครอบคลุมของอาเซียน (ASEAN Comprehensive Recovery Framework: ACRF) ไปสู่การปฏิบัติ 
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  นอกจากน้ี ได้มีการเปิดตัวรายงานการวิเคราะห์แนวโน้มการพัฒนาของ
อาเซียน (The ASEAN Development Outlook: ADO) ซึ่งเป็นรายงานฉบับแรกในอาเซียน 
โดยความร่วมมือระหว่างส านักเลขาธิการอาเซียนและคณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ 
มีเน้ือหาครอบคลุม ๔ หัวข้อหลักที่เช่ือมโยงกัน ได้แก่ อัตลักษณ์ (Identity) สภาพแวดล้อมท่ีเป็น
ธรรมชาติและท่ีมนุษย์สร้างข้ึน (Natural and Built Environment) ความเป็นอยู่ (Livelihood) 
และสวัสดิการสังคมและสุขภาพ (Social Welfare and Health) ผ่านตัวแปรขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง 
๔ ประการ ได้แก่ ข้อมูลประชากรพื้นฐาน (Demographic) การอพยพโยกย้ายถ่ินฐาน (Migration) 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ี ๔ 
(the Fourth Industrial Revolution: 4IR) 
  ในช่วงท้าย มีการจัดประชุมหุ้นส่วนความร่วมมือประชาคมสังคม 
และวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งท่ี ๑ (First ASCC Partnership Conference) โดยมีการน าเสนอ
แผนงานส าคัญเกี่ยวกับการฟื้นฟูและการสร้างภูมิคุ้มกันหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรนา 2019 ในระดับภูมิภาคอาเซียน โดยประธานหรือรองประธานองค์กรอาเซียนเฉพาะสาขา
ภายใต้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน และประธานคณะเจ้าหน้าท่ีอาวุโสส าหรับ
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนได้น าเสนอแผนงานท่ีเกี่ยวข้องและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับประเทศคู่เจรจา 
 ๔.๒.๑๒ การจัดท าแผนที่น าทางเพื่ออนุวัติการปฏิญญาฮานอยว่าด้วยการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับงานสังคมสงเคราะห์เพื่อมุ่งสู่การเป็นประชาคมอาเซียนที่แน่นแฟ้น 
และตอบสนอง 
  ๑) การประชุมเริ่มต้นการจัดท าแผนที่น าทางเพื่ออนุวัติการปฏิญญา
ฮานอยว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับงานสังคมสงเคราะห์เพื่อมุ่งสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียนที่แน่นแฟ้นและตอบสนอง (Kick-Off Meeting on the Development of 
Roadmap to Implement Ha Noi Declaration on Strengthening Social Work Towards 
Cohesive and Responsive ASEAN Community) ในการประชุมผ่านระบบทางไกล เมื่อวันท่ี 
๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ดังกล่าว ได้มีการหารือเกี่ยวกับกรอบการด าเนินงานและกลยุทธ์การด าเนินการ
ในการพัฒนาแผนท่ีน าทางเพื่ออนุวัติการปฏิญญาฮานอยว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
งานสังคมสงเคราะห์ เพื่อมุ่งสู่การเป็นประชาคมอาเซียนท่ีแน่นแฟ้นและตอบสนอง ท้ังน้ี การจัดท าแผน
ท่ีน าทางฯ เป็นข้อริเริ่มของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่ออนุวัติการปฏิญญาฮานอยฯ ซึ่งเป็น
เอกสารท่ีผู้น าอาเซียนให้การรับรองในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี ๓๗ ผ่านระบบการประชุม
ทางไกล ภายใต้การเป็นประธานอาเซียนของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในปี ๒๕๖๓ แผนท่ี 
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น าทางดังกล่าวจะเป็นหน่ึงในเอกสารผลลัพธ์ส าคัญท่ีจะเสนอให้ ผู้น าอาเซียนรับทราบ 
ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งท่ี ๓๘ ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ภายใต้การเป็นประธานอาเซียน
ของประเทศบรูไนดารุสซาลาม ในการน้ี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
เห็นควรประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการในระยะถัดไป 
  ๒) การประชุมคณะท างานว่าด้วยการจัดท าแผนที่น าทางเพื่ออนุวัติ  
การปฏิญญาฮานอยว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับงานสังคมสงเคราะห์เพื่อมุ่งสู่  
การเป็นประชาคมอาเซียนที่แน่นแฟ้นและตอบสนอง ครั งที่ ๑ (1st Meeting of Technical 
Working Group on the Roadmap to Implement Ha Noi Declaration on Strengthening 
Social Work towards Cohesive and Responsive ASEAN Community) ส านักงานปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล เมื่อวันท่ี 
๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยเจ้าหน้าท่ีอาวุโสอาเซียนด้านสวัสดิการสังคม 
และการพัฒนาหรือผู้แทน และผู้แทนภาคีเครือข่ายสังคมสงเคราะห์อาเซียนจากประเทศกัมพูชา 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม ตลอดจนประธานและรองประธานขององค์กร
อาเซียนเฉพาะสาขาท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการอาเซียนด้านสตรี คณะกรรมาธิการอาเซียน 
ว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก เจ้าหน้าท่ีอาวุโสอาเซียนด้านการศึกษา 
เจ้าหน้าท่ีอาวุโสอาเซียนด้านสาธารณสุข เจ้าหน้าท่ีอาวุโสอาเซียนว่าด้วยอาชญากรรมข้ามชาติ 
ผู้อ านวยการบริหารศูนย์ฝึกอบรมอาเซียนด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม และผู้แทน
องค์การ UNICEF 
 ๔.๒.๑๓ การประชุมเกี่ยวกับเด็กและสตรีในกรอบอาเซียน  
 ๑) การประชุมคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิสตรีและสิทธิเด็ก ครั งที่ ๒๒ (22nd ACWC Meeting) ผ่านระบบการประชุมทางไกล  
เมื่อวันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยท่ีประชุมได้มีการปรึกษาหารือและติดตามความคืบหน้าของ 
การด าเนินงานภายใต้กลไก ACWC โดยมีประเทศบรูไนดารุสซาลามเป็นประธานการประชุม
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔  
  ในการน้ี นายวันชัย รุจนวงศ์ ผู้แทนไทยด้านสิทธิ เ ด็กใน ACWC 
ได้น าเสนอความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยการขจัดความรุนแรง 
ต่อเด็กผ่านการจัดท าร่างแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยการคุ้มครองเด็กจากการแสวงหา
ผลประโยชน์ในสื่อออนไลน์ในอาเซียน และร่างแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยสิทธิของเด็ก  
ในบริบทโยกย้ายถ่ินฐานในอาเซียน ซึ่งทั้ง ๒ ฉบับ เป็นเอกสารท่ีประเทศไทยเป็นผู้ริเร่ิม และจะมี
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การเสนอให้ผู้น าอาเซียนรับทราบในการประชุมสุดยอดอาเซียน ในปี ๒๕๖๔ ภายใต้การเป็น
ประธานอาเซียนของบรูไนดารุสซาลาม  
  นอกจากน้ี นางสาวรัชดา ไชยคุปต์ ผู้แทนไทยด้านสิทธิสตรีใน ACWC  
ได้น าเสนอความก้าวหน้าในการประเมินผลครึ่งแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคอาเซียนว่าด้วย  
การขจัดความรุนแรงต่อสตรีด้วย 
  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เห็นควรให้มี 
การประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อน าผลการประชุมท่ีเกี่ยวข้องไปสู่การปฏิบัติต่อไป 
 ๒) การจัดกิจกรรมคู่ขนานอาเซียน ภายใต้หัวข้อ “การตระหนักรู้เกี่ยวกบั
สิทธิของเด็กในบริบทของการโยกย้ายถ่ินฐานในอาเซียน” (Virtual ASEAN Side-Events to 
Asia-Pacific Regional Review of Implementation of the Global Compact for Safe, 
Orderly and Regular Migration: “ Realising the Rights of Children in the Context of 
Migration in ASEAN”) โดยการประชุมดังกล่าว ซึ่งจัดผ่านระบบการประชุมทางไกล เมื่อวันท่ี 
๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นการประชุมเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทาง  
การประสานความร่วมมือในภูมิภาค ในการน าข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถ่ินฐาน  
ท่ีปลอดภัย เป็นระเบียบ และปกติ ไปสู่การปฏิบัติ ส่งเสริมความตระหนักรู้เกี่ยวกับปฏิญญา
อาเซียนว่าด้วยสิทธิของเด็กในบริบทของการโยกย้ายถ่ินฐานและแลกเปลี่ยนมุมมองและข้อคิดเห็น
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการจัดท าแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยสิทธิของเด็กในบริบทการโยกย้าย
ถ่ินฐานในอาเซียน 
    ในการน้ี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เห็นควรจัด
ให้มีการประสานงานและน าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะท่ีได้รับจากการจัดกิจกรรมคู่ขนาน
อาเซียนดังกล่าว ไปพิจารณาประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยสิทธิของเด็ก
ในบริบทการโยกย้ายถ่ินฐานในอาเซียนต่อไป 
    ๓) การประชุมเตรียมการส าหรับการประชุมคณะท างานระหว่าง ACWC 
กับ SOMSWD เพื่อจัดท าแผนปฏิบตัิการระดับภูมิภาคว่าด้วยการคุม้ครองเดก็จากการแสวงหา
ประโยชน์ในสื่อออนไลน์ในอาเซียน ครั งที่ ๓/๒๕๖๔ ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล เมื่อวันท่ี ๙ เมษายน 
๒๕๖๔ การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมของฝ่ายไทยในฐานะคณะกรรมการร่างเอกสาร 
(Drafting committee) โดยมีการน าข้อคิดเห็นจากประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ความเห็นของ SOMSWD ประเทศอินโดนีเซีย มาพิจารณาและอภิปรายเพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน
เกี่ยวกับถ้อยความในร่างแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคฯ ก่อนท่ีจะมีการประชุมคณะท างานระหว่าง 
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ACWC กับ SOMSWD เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยการคุ้มครองเด็กจาก  
การแสวงหาประโยชน์ในสื่อออนไลน์ในอาเซียน ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๔ ในวันท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ 
  ๔) การประชุมคณะท างานระหว่าง ACWC กับ SOMSWD เพื่อจัดท า
แผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยการคุ้มครองเด็กจากการแสวงหาผลประโยชน์ในสื่อ
ออนไลน์ในอาเซียน ครั งที่ ๓/๒๕๖๔ ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล เมื่อวันท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ 
ณ ห้องประชุม ช้ัน ๗ อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ๓ ถนนพญาไท กรุงเทพฯ การประชุมดังกล่าวเป็น
การประชุมท่ีต่อเน่ือง ซึ่งส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ร่วมกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนจัดข้ึน ท้ังน้ี ท่ีประชุมได้มีการพิจารณาและจัดท าร่างฉบับท่ี ๓ 
(3rd Draft) ของแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยการคุ้มครองเด็กจากการแสวงหาประโยชน์ 
ในสื่อออนไลน์ในอาเซียน โดยได้มีการน าข้อคิดเห็นจากประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความเห็นของ SOMSWD ประเทศอินโดนีเซีย มาพิจารณาและอภิปรายเพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน
เกี่ยวกับถ้อยความในร่างแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคฯ 
  ๕) การประชุมคณะท างานร่วมระหว่างคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วย
การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ASEAN Commission on the Promotion 
and Protection of the Rights of Women and Children: ACWC) กับเจ้าหน้าที่อาวุโส
อาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา (SOMSWD) เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการระดับ
ภูมิภาคว่าด้วยสิทธิของเด็กในบริบทโยกย้ายถ่ินฐานในอาเซียน ครั งที่ ๓/๒๕๖๔ และครั งที่ 
๔/๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๑๗ และ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ตามล าดับ ผ่านระบบการประชุมทางไกล 
โดยเป็นการประชุมต่อเน่ืองจากการประชุมคณะท างานร่วมฯ ครั้งท่ีผ่านมา โดยมีนายวันชัย รุจนวงศ์ 
ผู้แทนไทยด้านสิทธิเด็กใน ACWC เป็นประธานฯ ท่ีประชุมได้น าความเห็นท่ีได้รับจาก SOMSWD 
อินโดนีเซีย และ SOMSWD สิงคโปร์ มาพิจารณาและอภิปรายเพื่อหาข้อสรุปร่วมกันในการจัดท า
ร่างฉบับท่ี ๓ (3rd Draft) 
 ๔.๒.๑๔ การประชุมเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการด าเนินงานระบบ 
การติดตามประเมินผลภายใต้แผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๘ 
ส าหรับองค์กรเฉพาะสาขาภายใต้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนของประเทศไทย 
(Capacity Building for the Operationalisation of the ASCC Blueprint Monitoring 
and Evaluation (M&E) System for all ASCC Sectoral Bodies of Thailand) ส านักงาน
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ 
การประชุมทางไกล ระหว่างวันท่ี ๒๐ - ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานประสานงาน



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๑๙๙ 

 

หลักขององค์กรอาเซียนเฉพาะสาขาภายใต้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนของประเทศไทย  
ท้ัง ๑๕ สาขา และเจ้าหน้าท่ีกองการต่างประเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม  
และความมั่ นคงของมนุษย์  จ านวนท้ังสิ้ น ๔๒ คน ซึ่ งจัดโดยส านักเลขาธิการอาเซียน  
และมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการติดตามประเมินผลโดยท่ัวไป 
และการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
พ.ศ. ๒๕๖๘ (ASCC Blueprint 2025) ส าหรับองค์กรเฉพาะสาขาภายใต้ประชาคมสังคม 
และวัฒนธรรมอาเซียนของประเทศไทย ท้ังน้ี ผู้เข้าร่วมการประชุมได้เรียนรู้ ท้ังภาคทฤษฎี 
และภาคปฏิบัติ ตลอดจนร่วมอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะวิทยากรจากส านักเลขาธิการ
อาเซียน 
 ๔.๒.๑๕ การประชุมระดับภู มิภาคเพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้ 
และประสบการณ์เกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านการให้ที่พักพิงในประเทศสมาชิกอาเซียน (The 
Regional Workshop to Support Knowledge Exchange and Experience on Shelter 
Practices across ASEAN Member States) ส า นักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล เมื่อวันท่ี ๒๗ 
เมษายน ๒๕๖๔ ซึ่งจัดโดยโครงการอาเซียน-ออสเตรเลียเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ (ASEAN-ACT) 
และรัฐบาลสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน 
ได้แก่คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) คณะกรรมาธิการ
อาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC) เจ้าหน้าท่ีอาวุโสอาเซียน
ว่า ด้วยอาชญากรรมข้ามชาติ (SOMTC)  เจ้าหน้า ท่ีอาวุ โสอาเซียนด้านสวัสดิการสังคม 
และการพัฒนา (SOMSWD) และผู้แทนหน่วยงานของประเทศไทยท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงาน
ศาลยุติธรรม ส านักงานอัยการสูงสุด ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กระทรวงแรงงาน กระทรวง
ยุติธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ กองต่อต้าน
การค้ามนุษย์และกองการต่างประเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จ านวนท้ังหมดประมาณ ๒๐๐ คน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอ 
ข้อค้นพบท่ีส าคัญจากการศึกษาแนวปฏิบัติด้านการให้ท่ีพักพิงส าหรับ เหยื่อจากการค้ามนุษย์ 
ในประเทศสมาชิกอาเซียน ข้อเสนอแนะด้านกฎหมาย นโยบาย และแนวปฏิบัติท่ีดี รวมถึงเป็นเวที
ในการหารือเกี่ยวกับพัฒนาการและความท้าทายในการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ท้ังน้ี 
ได้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และจัดท าข้อเสอแนะต่อองค์กรอาเซียนเฉพาะสาขา 
ท่ีเกี่ยวข้องและประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อพิจารณาน าไปสู่การปฏิบัติผ่านการจัดท าแผนงาน 
โครงการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
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 ๔.๒.๑๖ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการจัดท าแผนงานขององค์กร
อาเซียนเฉพาะสาขาด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘ และกรอบ
ผลลัพธ์การปฏิบัติงาน (Workshop on the Finalisation of the SOMSWD (Senior Officials 
Meeting on Social Welfare and Development) Work Plan 2021-2025 and Its Results 
Frameworks) เมื่อวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ซึ่งผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์เข้าร่วมผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยท่ีประชุมได้มีการปรึกษาหารือเพื่อสรุปผล
การจัดท าแผนงาน SOMSWD พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘ รวมถึงการจัดท ากรอบผลลัพธ์ การปฏิบัติงาน
และตัวช้ีวัดท่ีเหมาะสมกับแต่ละกิจกรรมภายใต้แผนงาน SOMSWD เพื่อน าเสนอต่อเจ้าหน้าท่ี
อาวุโสอาเซียนและรัฐมนตรีอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา (SOMSWD/AMMSWD) 
ให้การรับรองด้วยวิธีการแจ้งเวียนในล าดับถัดไป โดยขณะน้ีส านักเลขาธิการอาเซียนอยู่ระหว่าง
การรวบรวมรายละเอียดแผนงาน/โครงการ และขอรับความเห็นเพิ่มเติมจากประเทศสมาชิก 
เพื่อจัดท าร่างแผนงานฉบับสมบูรณ์ 
 ๔.๒.๑๗ การประชุมร่วมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนสามเสาหลัก เมื่อวันท่ี ๑๗ 
มิถุนายน ๒๕๖๔ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมการประชุมร่วมเจ้าหน้าท่ีอาวุโสสามเสาหลัก 
ซึ่งมีเจ้าหน้าท่ีอาวุโสอาเซียนของบรูไนฯ เป็นประธาน โดยได้มีการหารือเกี่ยวกับประเด็นส าคัญ
และผลลัพธ์ภายใต้การเป็นประธานอาเซียนของบรูไนฯ ในปี น้ี การรับมือกับโควิด - 19  
และการส่งเสริมความร่วมมือในประเด็นคาบเกี่ยวต่าง ๆ อาทิ ความเช่ือมโยงและการพัฒนา 
ท่ียั่งยืน โดยปลัดกระทรวงฯ ย้ าความส าคัญของการจัดหาวัคซีนโควิด - 19 โดยใช้เงินจากกองทุน
อาเซียนเพื่อรับมือกับโควิด - 19 และการพิจารณาการยอมรับวัคซีนโควิด - 19 ร่วมกัน 
เพื่อสนับสนุนการอ านวยความสะดวกในการเดินทางระหว่างประเทศและการฟื้นฟูของภูมิภาค 
นอกจากน้ี ในฐานะท่ีไทยเป็นผู้ประสานงานของอาเซียนด้านการพัฒนาท่ียั่งยืน ปลัดกระทรวงฯ 
ได้แจ้งผลการด าเนินการท่ีเกี่ยวข้องของไทย รวมท้ังกิจกรรมของศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษา  
และการหารือด้านการพัฒนาท่ียั่งยืนและแผนงานของไทยเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือด้าน BCG 
ในอาเซียน 
 
 ๔.๓  ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม 
  ๔.๓.๑ กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ 
ประชุมร่วมกับบรษิัทมาร์ซัน จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทต่อเรือของไทย เพื่อแสวงหาแนวทางในการเข้าสู่ตลาด
ท่ีมีศักยภาพในภูมิภาคแอฟริกา และตะวันออกกลาง โดยเฉพาะ ในประเทศไนจีเรีย กานา  
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และสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก โดยกระทรวงการต่างประเทศพร้อมแนะน านักธุรกิจไทย  
และต่างชาติในประเทศเป้าหมายท่ีมีศักยภาพเพื่อให้บริษัทฯ ขอรับค าปรึกษา และเสนอแนะให้
บริษัทฯ เข้าร่วมงานแสดงสินค้า defence exhibition ในภูมิภาคเป้าหมายมากข้ึน รวมท้ัง
พิจารณาเชิญคณะทูตานุทูตกลุ่มประเทศเป้าหมายมาเยี่ยมชมโรงงานและผลิตภัณฑ์ 
  ๔.๓.๒ การส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจกับภูมิภาคอเมริกาเหนือ ลาติน
อเมริกา แคริบเบียน และแปซิฟิกใต้ 
   ๑) เม่ือวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 
ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์มติชน (ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์มติชนฉบับวันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๔) 
เกี่ยวกับการร่วมมือกับลาตินอเมริกาและแคริบเบียนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนหลังโควิด - 19 
ตามวาระแห่งชาติโมเดลเศรษฐกิจ BCG 
   ๒) การจัดสัมมนาเกี่ยวกับโอกาสในการประกอบธุรกิจในลาตินอเมริกา  
และแคริบเบียน กระทรวงการต่างประเทศได้ร่วมกับสภาธุรกิจไทย-ลาตินอเมริกาจัดสัมมนา
เกี่ยวกับโอกาสในการประกอบธุรกิจในลาตินอเมริกาและแคริบเบียน เมื่อวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๔.๐๐ น. ณ โรงแรม AVANI สุขุมวิท โดยเชิญเอกอัครราชทูตจากภูมิภาค
ดังกล่าวประจ าประเทศไทย ได้แก่ บราซิล เม็กซิโก ชิลี เปรู โคลอมเบีย ปานามา คิวบา  
และกัวเตมาลา และอุปทูตอาร์เจนตินา พร้อมด้วยผู้เช่ียวชาญจากเมืองหลวงร่วมบรรยาย  
เพื่อสร้างความรู้และความเช่ือมั่นท่ีจะประกอบธุรกิจกับภูมิภาคดังกล่าว โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า ๔๕๐ คน 
จากภาคธุรกิจ ภาครัฐ และสื่อมวลชน (เป็นการประชุมแบบปกติและผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล) 
การสัมมนาดังกล่าวสนองตอบพันธกิจการขับเคลื่อนนโยบายตลาดใหม่ของไทยในลาตินอเมริกาฯ 
และสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยหลังโควิด - 19 
    ในการน้ี ผู้ร่วมงานได้รับทราบข้อมูลส า คัญด้าน (๑) สาขาสินค้า 
และบริการท่ีมีศักยภาพ ได้แก่ สินค้าเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมยานยนต์ เหมืองแร่ 
เทคโนโลยีชีวภาพ พลังงานสะอาด โลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน การท่องเท่ียว สาธารณสุข 
วิทยาศาสตร์ และการวิจัยด้านวัคซีน (๒) กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องและแรงจูงใจด้านการค้า 
และการลงทุนของผู้ลงทุนต่างชาติ โดยเฉพาะสิทธิประโยชน์จาก FTA ของชิลีและเปรู มาตรการ
คุ้มครองและปฏิบัติต่อนักลงทุนต่างชาติอย่างเท่าเทียมกันกับนักลงทุนในประเทศ รวมถึงโอกาส
การเป็นศูนย์กลางการผลิตและการกระจายสินค้าไปยังประเทศต่าง ๆ ในทวีปอเมริกา  
และ (๓) คู่ค้าท่ีน่าเช่ือถือในสาขาธุรกิจท่ีสามารถส่งเสริมผลประโยชน์ร่วมกันได้ ในการน้ี 
ทุกประเทศได้ย้ าถึงนโยบายท่ีจะกระชับและขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า  
และการลงทุนกับประเทศไทย เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด – 19 
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    ในงานดังกล่าว กระทรวงการต่างประเทศยังได้เชิญ ดร. ลัษมณ อรรถาพิช 
รองเลขาธิการส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) บรรยาย
พิเศษเกี่ยวกับโอกาสและสาขาท่ีเป็นจุดแข็งและความเช่ียวชาญของลาตินอเมริกาท่ีจะแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ ประสบการณ์หรือลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทยใน EEC โดยเฉพาะ 
ท่ีสอดคล้องในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีการแพทย์และสาขาท่ีตอบรับ BCG Model อาทิ การบิน
และระบบโลจิสติกส์ (บราซิล เม็กซิโก ปานามา) การแพทย์ครบวงจร (คิวบา) การเกษตร 
และเทคโนโลยีชีวภาพ (บราซิล อาร์เจนตินา) เช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (บราซิล)  
การท่องเท่ียวกลุ่มรายได้ดีและเชิงสุขภาพ (เปรู) และดิจิทัลและ startup (ชิลี) ซึ่งได้รับความสนใจ
เป็นอย่างดีจากคณะเอกอัครราชทูตฯ และอุปทูต 
    นอกจาก น้ี  กระทรวงการต่างประเทศไ ด้ เปิด ตัวแอปพลิ เ ค ชัน
โทรศัพท์มือถือ Discover Latin America (DLA) ท่ีปรับปรุงใหม่ และนิตยสารออนไลน์ DLA 
MAGAZINE ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ท่ีน าเสนอหัวข้อหลักเกี่ยวกับมิติความสัมพันธ์ไทย-ลาติน
อเมริกากับการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด - 19 ตามแนวทางของโมเดลเศรษฐกิจ BCG ส าหรับ
แผนงานของกระทรวงการต่างประเทศต่อภูมิภาคลาตินอเมริกาฯ น้ัน กระทรวงฯ มีแผนจัด
กิจกรรมต่อยอดจากสัมมนาฯ ได้แก่ (๑) การประชุมระหว่างเอกอัครราชทูตในลาตินอเมริกาฯ 
๕ ประเทศร่วมกับนักธุรกิจไทย (สภาธุรกิจไทย-ลาตินอเมริกา และผู้บริหาร PTT Trading 
(๒) การจัด Webinar ในหัวข้อต่าง ๆ เพื่อน าศักยภาพและโอกาสด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน
และโลจิสติกส์ของลาตินอเมริกาฯ มาสนับสนุนนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด - 19 อาทิ 
ในหัวข้อการขนส่งสินค้าไทยไปยังลาตินอเมริกาฯ ผ่านคลองปานามา / USMCA กับโอกาสทาง
ธุรกิจของไทยในเม็กซิโก / การใช้ประโยชน์สูงสุดจาก FTA ไทย-ชิลีท่ีจะครอบคลุมสินค้า 
ทุกรายการในปี ๒๕๖๖ (๓) ความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตในลาติน
อเมริกา และสถานเอกอัครราชทูตลาตินอเมริกาฯ ประจ าประเทศไทย จัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ
ออนไลน์ (๔) การจัดประชุมระหว่างสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก กับนักธุรกิจไทยท่ีสนใจ
ร่วมโครงการ Economic Roadshow ของสถานเอกอัครราชทูต ปีประมาณ ๒๕๖๔ 
    อน่ึง งานสัมมนาฯ ได้รับความสนใจจากภาครัฐและเอกชนจ านวนมาก  
ซึ่งโดยท่ีเป็นช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงมีผู้ลงทะเบียนและเข้าร่วมงานได้เพียงตาม
จ านวนท่ีมาตรการในขณะน้ันก าหนด (๒๐๐ คน) อย่างไรก็ดี กระทรวงฯ ได้จัดให้ผู้สนใจท่ีเหลือ 
ได้เข้าร่วมผ่าน Zoom และ Facebook live อีกจ านวน ๒๕๐ คน รวมเป็นผู้เข้าร่วมรับฟัง 
การสัมมนาฯ ท้ังสิ้น ๔๕๐ คน 
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   ๓) การเชื่อมโยงภาคธุรกิจไทยเข้ากับกลไกทางการเงินระหว่างประเทศ 
และหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอเมริกาเหนือ ลาตินอเมริกา และแปซิฟิกใต้ กระทรวง 
การต่างประเทศ มีบทบาทในการเช่ือมโยงให้ภาคเอกชนไทยได้ใช้ประโยชน์จากกลไกทางการเงิน
เพื่อการพัฒนาของสหรัฐฯ และเข้าถึงความช านาญและเทคโนโลยีของบริษัทช้ันน าต่าง ๆ  
ของสหรัฐฯ ในทิศทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา BCG Economy ของประเทศ 
   สืบเน่ืองจากท่ีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ได้เป็นเจ้าภาพจัดการหารือ
ระหว่างหน่วยงานเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจ าประเทศไทยกับบริษัท ปูนซีเมนต์
ไทย จ ากัด (มหาชน) หรือ SCG เมื่อวันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพื่อส่งเสริมโอกาสความร่วมมือ
ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจไทย-สหรัฐฯ โดยผู้บริหารบริษัท SCG 
ได้มีการหารือเพิ่มเติมกับหน่วยงานของสหรัฐฯ ได้แก่ US International Development 
Finance Corporation (USDFC) และ US Trade Development Agency (USTDA) สรุปโครงการ 
ท่ีมีแผนจะด าเนินความร่วมมือท่ีเป็นรูปธรรม ดังน้ี 
   (๑) โครงการพัฒนาระบบ Electric Vehicle (EV) Ecosystem ของไทย 
   - ความเป็นมา ไทยมีความต้องการพัฒนาระบบการให้บริการ EV  
ท่ีครบวงจร (EV Ecosystem) โดยต้องการพัฒนา solution platform ท่ีครอบคลุมการให้บริการ
ส าหรับรถยนต์ EV ทุกประเภท ตลอดจนการพัฒนา charging station และการเพิ่มประสิทธิภาพ
การกักเก็บไฟฟ้าของแบตเตอรี่ ในการน้ี USDFC ได้ช่วยเช่ือมประสานให้บริษัท SCG หารือกับ
บริษัท Black & Veatch (Thailand) ซึ่งเป็นบริษัทสหรัฐฯ ท่ีมีประสบการณ์พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านพลังงานและ EV ช้ันน าของโลก 
   -  สถานะปัจจุบัน  บริษัท  SCG และบริษัท Black & Veatch 
ได้ร่วมกันจัดท า concept paper ซึ่งก าหนดขอบเขตของโครงการพัฒนาระบบ EV Ecosystem  
ในภาคเหนือของไทยและน าส่ง concept paper ให้แก่ USTDA เพื่อพิจารณาให้การสนับสนุน
เงินทุนในรูปแบบเงินให้เปล่า มูลค่า ๓.๕ แสนดอลลาร์สหรัฐ เพื่อจัดท าการศึกษาความเป็นไปได้ 
(feasibility study) เป็นเวลา ๑๒ สัปดาห์ ท้ังน้ี USTDA คาดว่าจะใช้ระยะเวลา ๒-๓ เดือน 
ในการพิจารณาอนุมัติโครงการ (หมายเหตุ โดยท่ีบริษัท SCG ประสงค์ท่ีจะเริ่มจัดท า feasibility 
study ภายใน ๑ เ ดือน ในขณะท่ีกระบวนการพิจารณาอนุมั ติ โครงการของ USTDA  
อาจจ าเป็นต้องใช้เวลา ๒-๓ เดือน ดังน้ัน จึงจะต้องหารือกันในรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลา  
การพิจารณาโครงการของ USTDA ต่อไป) 
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   - ภายหลังการจัดท า feasibility study บริษัท SCG จะพิจารณา
ด าเนินโครงการท่ีเหมาะสมในห่วงโซ่อุปทานของระบบ EV Ecosystem โดยสามารถขอรับ 
การสนับสนุนด้านเงินทุนจาก USDFC ได้ต่อไป 
   (๒) โครงการรีไซเคิลขยะ  
   - ความเป็นมา บริษัท SCG สนใจเทคโนโลยีของสหรัฐฯ ด้านระบบ
จัดการขยะ (waste recycling technology) โดย USTDA ได้แนะน าบริษัท JUNO ซึ่งเป็นบริษัท
ภายใต้บริษัท Georgia-Pacific ของสหรัฐฯ ซึ่งมีความเช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีรีไซเคิลขยะ 
ท่ีทันสมัย 
   - สถานะปัจจุบัน ท้ังสองฝ่ายได้หารือกันในเบื้องต้น โดย USTDA  
ได้น าเสนอเทคโนโลยีการรีไซเคิลขยะของบริษัท JUNO และได้เสนอการจัดต้ังโรงงานรีไซเคิลขยะ
ด้วยเทคโนโลยีดังกล่าว ซึ่งต้องใช้งบประมาณ ๓ พันล้านบาท อย่างไรก็ดี บริษัท SCG แจ้งว่า  
ในช้ันน้ี บริษัทประสงค์จะจัดท า pilot project ขนาดเล็กเพื่อรีไซเคิลขยะโดยใช้เทคโนโลยีของ
บริษัท JUNO ภายในงบประมาณไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท ขณะน้ี ท้ังสองฝ่ายอยู่ระหว่างการหารือ
ในรายละเอียดต่อไป 
   อน่ึง นอกเหนือจากโครงการท้ังสองข้างต้น ซึ่งมีพัฒนาการ 
อย่างเป็นรูปธรรมแล้ว กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมอเมริกาฯ ได้ด าเนินกิจกรรม 
อย่างต่อเน่ือง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนภาคเอกชนไทยในการแสวงหาโอกาสทางการค้า การลงทุน 
ตลอดจนองค์ความรู้และนวัตกรรมในประเทศท่ีมีศักยภาพในภูมิภาคอเมริกาเหนือ ลาตินอเมริกา  
 และแปซิฟิกใต้ ล่าสุดกรมอเมริกาฯ ได้หารือระดมสมองกับบริษัท SCG (วันท่ี ๑๗ มีนาคม 
๒๕๖๔) เพื่อระบุสาขาความร่วมมือท่ีบริษัท SCG ประสงค์จะแสวงหาพันธมิตรกับภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคการศึกษาวิจัยของต่างประเทศ เช่น (๑) ความร่วมมือกับสตาร์ทอัพของประเทศ
ลาตินอเมริกา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ในด้านเทคโนโลยีพลังงานสะอาด พลังงานหมุนเวียน 
การคัดแยกและการรีไซเคิลขยะ เพื่อบรรลุสังคมคาร์บอนต่ า (๒) การจัดหาแหล่งวัตถุดิบบรรจุ
ภัณฑ์กระดาษคุณภาพสูงจากแคนาดา สหรัฐฯ และประเทศลาตินอเมริกา (๓) การแสวงหา
พันธมิตรในการกระจายสินค้าในประเทศลาตินอเมริกาและหมู่ เกาะแปซิ ฟิกใต้ เป็นต้น  
ซึ่งกรมอเมริกาฯและสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศจะร่วมกันผลักดัน
ใหเ้กิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป  
   ท้ังน้ี กรมอเมริกาฯ มีแผนจะจัดกิจกรรมเช่ือมต่อภาคเอกชนไทย  
เข้ากับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจท่ีมีศักยภาพอย่างต่อเน่ืองต่อไป 
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๔) การหารือทางไกลระหว่างสภาธุรกิจไทย-ลาตินอเมริกากับสถาน
เอกอัครราชทูตและทีมประเทศไทยในภูมิภาคลาตินอเมริกาทั ง ๕ ประเทศ ได้แก่ อาร์เจนตินา 
บราซิล ชิลี เม็กซิโก และเปรู กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ได้จัด 
การหารือดังกล่าวข้ึนเมื่อวันท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยมีผู้แทนกระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมด้วย 
ท่ีประชุมมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโอกาสทางเศรษฐกิจส าหรับสินค้าและสาขาธุรกิจ
ของไทย กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง และบริบททางสังคมการเมืองของประเทศส าคัญท่ีมีผลต่อการท า
ธุรกิจของไทยในลาตินอเมริกา ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ท่ีมีประชากรกว่า ๖๕๐ ล้านคน รวมท้ังหารือ
เกี่ยวกับการประสานการท างานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนไทย ในการน าข้อมูลเชิงลึก
ดังกล่าวมาขับเคลื่อนนโยบายตลาดใหม่ การฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด - 19 และ BCG Model  

 ในโอกาสน้ี สภาธุรกิจไทย-ลาตินอเมริกาเสนอจัดตั งผู้ประสานงาน 
๕ คน (Country Representative) แยกเป็นรายประเทศกับสถานเอกอัครราชทูต ๕ แห่ง และ
เสนอสินค้าและสาขาธุรกิจท่ีมุ่งเน้น ได้แก่ อาร์เจนตินา - ช้ินส่วนยานยนต์และรถ EV บราซิล – 
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแห่งอนาคต ชิลี - startup และเทคโนโลยี blockchain เม็กซิโก - 
การค้าและการลงทุน โดยการจัดต้ังส านักงานการค้า เปรู – น้ ามันและก๊าซธรรมชาติ ท้ังน้ี 
ภาคเอกชนไทยเห็นควรผลักดันการจัดท า FTA กับประเทศหรือกลุ่มประเทศท่ีส าคัญในลาติน
อเมริกาเพิ่มข้ึน (นอกจากชิลีและเปรูท่ีไทยมี FTA อยู่แล้ว) เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันให้กับ
ภาคเอกชนไทย 

 ในการประชุมดังกล่าว สถานเอกอัครราชทูตทุกแห่งได้ตอบรับ
แนวทาง 3P ท่ีเน้นข้อมูลเชิงลึกด้าน Product – สาขาสินค้าท่ีมีศักยภาพระหว่างกัน Procedure 
– การอ านวยความสะดวก ข้ันตอน กฎระเบียบและมาตรการจูงใจทางการค้าและการลงทุน
ส าหรับนักลงทุนต่างชาติ และ Partner – คู่ค้าท่ีน่าเช่ือถือในภูมิภาค โดยสถานเอกอัครราชทูตได้
น าเสนอผลิตภัณฑ์ของไทยท่ีมีศักยภาพเจาะตลาดในลาตินอเมริกา อาทิ ช้ินส่วนยานยนต์ 
เครื่องใช้ไฟฟ้า อาหารแปรรูป การท่องเท่ียว และการโรงแรม โดยมีแผนจัด online business 
matching และ/หรือ economic roadshow ของสถานเอกอัครราชทูตในช่วงครึ่งปีหลังของปี 
๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ 
  ๔.๓.๓ การประชุมร่วมกับผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาของไทยเพื่อหาแนวทาง
ส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านการอุดมศึกษาและการวิ จัยระหว่างไทยกับภูมิภาคแอฟริกา 
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ ประชุมร่ วมกับผู้แทน 
จากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยเพื่อหารือแนวทางในการส่งเสริมความสัมพันธ์ 
ด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทยกับภูมิภาคแอฟริกาภายหลังจากท่ีสถานการณ์การแพร่
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ระบาดของโรคโควิด – 19 คลี่คลายลง ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินนโยบายการทูตด้านการศึกษา 
(Education Diplomacy)  
   ท้ังน้ี สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ส่งผลกระทบต่อ  
(๑) จ านวนนักศึกษาต่างชาติรับเข้าใหม่ (๒) จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน (๓) กิจกรรมนักศึกษา 
ท่ีจัดในต่างประเทศและท่ีจัดร่วมกับสถาบันต่างประเทศ (๔) กิจกรรมความร่วมมือกับสถาบัน
คู่สัญญาต่างประเทศ (๕) การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภายนอกประเทศ (๖) รายได้ 
ของสถาบัน (๗) การประชาสัมพันธ์หลักสูตรในต่างประเทศ และ (๘) รูปแบบการเรียนการสอน  
โดยการเรียนการสอนในหลายสาขาวิชาถูกปรับให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์ 
   อน่ึง (๑) กระทรวงฯ พร้อมจัดท า Thai – African Scholarship Recipients 
Network เพื่อรวบรวมรายละเอียดทุนการศึกษาของไทยท่ีสามารถจัดสรรให้แก่นักศึกษา  
ชาวแอฟริกาผ่านสถานเอกอัครราชทูตไทยได้ (๒) กรมเอเชียใต้ฯ เห็นควรขยายฐานข้อมูล TICA 
Fellowship Alumni Database ให้ครอบคลุมเครือข่ายศิษย์ เก่า ท่ี เข้ามาศึกษาต่อในไทย 
ด้วยตนเอง หรือได้รับทุนหน่วยงานอื่น ๆ หรือได้รับทุนจากประเทศท่ีสาม เพื่อให้ฐานข้อมูล
เครือข่ายศิษย์เก่าชาวแอฟริกาที่เคยศึกษาในไทยมีความสมบูรณ์มากข้ึน 
  ๔.๓.๔ การประชุมร่วมกับกงสุลกิตติมศักดิ์ของประเทศแอฟริกาประจ าประเทศไทย 
ภาคเอกชน และผู้ประกอบการไทย เกี่ยวกับการส่ งเสริมธุรกิจไทยในภูมิภาคแอฟริกา 
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกากระทรวงการต่างประเทศ ประชุมร่วมกับกงสุล
กิตติมศักด์ิของประเทศแอฟริกาประจ าประเทศไทย ภาคเอกชนและผู้ประกอบการไทย เช่น 
บริษัทเอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) และบริษัท 
ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น รวมท้ังรวบรวมข้อมูลและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
ความต้องการและความสนใจในสาขาธุรกิจของภาคเอกชนและผู้ประกอบการไทยในภูมิภาค
แอฟริกา  
   อน่ึง การประกอบธุรกิจในแอฟริกายังคงประสบข้อท้าทาย อาทิ ปัญหา  
เรื่องค่าเงิน ภาระหน้ี การคอร์รัปช่ัน และการขาดความไว้เน้ือเช่ือใจในการท าธุรกิจและอุปสรรค
ด้านภาษา รวมท้ังเศรษฐกิจของทวีปแอฟริกายังมีความเปราะบางและอ่อนไหวต่อสถานการณ์
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ นอกจากน้ี ประเทศในภูมิภาคดังกล่าวยังประสบปัญหาด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค กฎระเบียบและระบบราชการยังมีความไม่ชัดเจน 
ตลอดจนมีความเสี่ยงด้านการเมืองและความมั่นคง รวมถึงระดับการพัฒนาท่ีแตกต่างกัน อย่างไรก็ดี 
กระทรวงการต่างประเทศพร้อมแนะน านักธุรกิจไทยและต่างชาติในประเทศเป้าหมายท่ีมีศักยภาพ
เพื่อให้ภาคเอกชนและผู้ประกอบการไทยขอรับค าปรึกษา 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๒๐๗ 

 

  ๔.๓.๕ การเสวนา #PhuketFirstOctober เมื่อวันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔  
กรมการกงสุลได้หารือกับสมาคมธุรกิจท่องเท่ียว ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ การท่องเท่ียว
แห่งประเทศไทย และส านักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เกี่ยวกับแนวทางการให้ความช่วยเหลือ
ภาคเอกชนในจังหวัดภูเก็ต โดยมีสรุปสาระส าคัญ ดังน้ี   
   ๑) คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบให้มีการออก Vaccine 
Certificate แล้ว ส าหรับผู้ท่ีฉีดวัคซีนครบถ้วน แต่ Vaccine Passport ยังคงต้องใช้เวลาอีกระยะหน่ึง
และต้องมีการตกลงร่วมกันระหว่างประเทศ  
   ๒) กรมการกงสุลได้เสนอรูปแบบการอ านวยความสะดวกผู้ฉีดวัคซีนแล้ว  
ในการเดินทางเข้าประเทศไทยระหว่างที่ Vaccine Passport ยังไม่มีผลบังคับใช้ ได้แก่ 
   - การอนุญาตให้ผู้เดินทางจากประเทศความเสี่ยงต่ าเดินทางมายัง
ประเทศไทย โดยมีมาตรการผ่อนคลายมากขึ้น  
   - การท าข้อตกลงพิเศษกับกลุ่มประเทศเป้าหมายแบบทวิภาคี  
   - การรวบรวมข้อมูล Vaccine Passport และการตรวจสอบเอกสาร 
การฉีดวัคซีนของประเทศต่าง ๆ  
   - การปรับรูปแบบ COE ให้มีข้อมูลการฉีดวัคซีนใน COE เพื่อให้ง่าย 
ต่อการตรวจสอบข้อมูลและการกักกันตัว 
   ๓) ผู้แทนธุรกิจท่องเท่ียวขอให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาผ่อนคลาย
มาตรการกักตัวและทบทวนการย่ืนเอกสารประกันโควิด ๑๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ   
  ๔.๓.๖ โครงการงานเทศกาลละครไทยในญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
ร่วมกับกรมสารนิเทศ จัดงานเทศกาลละครไทยในญี่ปุ่น (Thai Drama Festival in Japan 2021)  
ในรูปแบบ Live Streaming เมื่อวันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นครั้งแรกในการจัดงานเทศกาลไทย
รูปแบบใหม่ท่ีเช่ือมโยงผู้เข้าร่วมชาวไทยและญี่ปุ่นให้ร่วมชมงานพร้อมกัน แม้อยู่คนละประเทศ 
ภายในงานมีกิจกรรมการเสวนาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ละครไทยในญี่ปุ่น และกิจกรรมพบปะผู้ชม
ของนักแสดงจากไทยทีวีสีช่อง ๓ นาดาว และ GMM TV ด าเนินการถ่ายทอดสดแบบ Online 
Streaming ผ่านเฟซบุ๊กเพจ Thai Festival Japan (thaifestival.jp) เฟซบุ๊กเพจกระทรวงการต่างประเทศ 
(thaiMFA) และช่องยูทูปของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว (RTETOKYO) 
   อน่ึง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้รับข้อมูลจากสถานีโทรทัศน์ TV 
Asahi ว่า ปัจจุบันมีกลุ่มผู้ช่ืนชอบละครไทยในญี่ปุ่นรวมท้ังสิ้นประมาณ ๒๐,๐๐๐-๓๐,๐๐๐ คน 
การจัดงานครั้งน้ีจึงมีส่วนช่วยในการสร้างและรักษากระแสความนิยม รวมท้ังเปิดตลาดละครไทย
ในญี่ปุ่นต่อไป นอกจากน้ี การจัดงานเทศกาลละครไทยครั้งน้ี ยังเป็นการจัดงานในรูปแบบ Online 
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Streaming ครั้งแรก ซึ่งน่าจะเป็นโครงการตัวอย่างส าหรับการจัดงานในลักษณะเดียวกัน  
ในต่างประเทศได้ต่อไป โดยเฉพาะในช่วงท่ีการเดินทางระหว่างประเทศยังไม่เป็นไปตามปกติ 
  ๔.๓.๗ โครงการ “Local to Global” เพื่อส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในระดับท้องถ่ินสู่ตลาดต่างประเทศ เมื่อวันท่ี ๒ เมษายน 
๒๕๖๔ กระทรวงการต่างประเทศจัดงานเผยแพร่ศักยภาพท้องถ่ินไทยสู่สากล Local to Global: 
Visions of Isan เพื่อน าเสนอศักยภาพและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการไทยในจังหวัดภาคอีสาน ได้แก่ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด หนองคาย 
และมุกดาหาร สู่ตลาดต่างประเทศผ่านการจัดเสวนา และการแสดงนิทรรศการน าเสนอศักยภาพ
ด้านสินค้าและบริการส่งออก การลงทุนในนวัตกรรมและเทคโนโลยี และการท่องเท่ียวยั่งยืน  
โดยมุ่งผลักดันท้องถ่ินไทยให้กลายเป็นผู้เล่นส าคัญท่ีสามารถสานต่อและพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองในตลาดต่างประเทศได้ โดยมีผู้เข้าร่วมงาน ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ 
รวม ๒๗๐ คน และมีการรับชมงานผ่านระบบออนไลน์ ๕,๗๓๐ ครั้ง 
   อน่ึง กระทรวงการต่างประเทศเห็นว่า (๑) ต้องเร่งสร้างความตระหนักรู้ 
(awareness) ในศักยภาพด้านต่าง ๆ ของท้องถ่ินท่ียังไม่เป็นท่ีรู้จักในวงกว้าง และสนับสนุน 
การสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการไทยกับหน่วยงานส่งเสริม SMEs และ Startups  
ของต่างประเทศ โดยท างานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนท้ังส่วนกลางและภูมิภาค  
เพื่อสานต่อการบูรณาการภารกิจส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากต่อไป และ (๒) ควรส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ของท้องถ่ินไทยควบคู่ไปกับการจัดท าเน้ือหา (content) เพื่อชูประเด็นนวัตกรรม 
ของแต่ละภูมิภาคอย่างมีเป้าหมาย โดยใช้ช่องทางต่าง ๆ (outlets) ของกระทรวงการต่างประเทศ 
เช่น สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ และหน่วยงานทีมประเทศไทยในต่างประเทศ 
เพื่อช่วยเหลือเช่ือมโยงศักยภาพท้องถ่ินสู่กลุ่มเป้าหมายในระดับต่างประเทศให้มีวงกว้าง 
  ๔.๓.๘ โครงการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม
ของไทย น าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสารคดีสั้น (Scoop Documentary) จ านวน ๒๐ ตอน  
ความยาวตอนละ ๕ นาที ออกอากาศตลอดเดือนรอมฎอน ระหว่างวันท่ี ๑๓ เมษายน - ๑๒ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยน าเสนอให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต้ังใจของเยาวชนในการศึกษาเล่าเรียน  
จากจุดเร่ิมต้นของการเรียนเพื่อการศึกษาท้ังในและต่างประเทศจนส าเร็จการศึกษา รวมถึงวิถีชีวิต 
ขนบธรรมเนียม ประเพณีของพี่น้องมุสลิม ในการน าความรู้มาพัฒนาประเทศให้มีความเจริญ 
และมีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน รวมถึงให้เห็นบทบาทหน้าท่ีของกระทรวงการต่างประเทศ 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๒๐๙ 

 

  ๔.๓.๙ กระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมการประชุมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ/ 
การหารือกับประเทศคู่ค้าและคู่ภาคีต่าง ๆ เพื่อขยายความร่วมมือทางการค้า สร้างผลประโยชน์ 
และลดอุปสรรคทางการค้าของประเทศ อาทิ 
 ๑) การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน 
-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (AANZFTA FJC) ครั งที่ ๑๒ เมื่อวันท่ี ๖ - ๙ เมษายน ๒๕๖๔  
ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) โดยมีอัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์)  
คณะผู้แทนถาวรไทยประจ าองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (นายรัชวิชญ์ 
ปิยะปราโมทย์) (ปฏิบัติราชการประจ าท่ีส่วนกลาง) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เพื่อติดตาม  
ความคืบหน้าการด าเนินการของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการด้านต่าง ๆ ในประเด็นหลักหรือ
องค์ประกอบหลัก (key elements) ท่ีจะรวมในการปรับปรุงข้อบทท่ีเกี่ยวข้อง และก าหนด
แผนการเจรจาปรับปรุงความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ รวมท้ังประเด็นอื่น ๆ   
ท่ีเกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จภายใน ๒ ปี 
 ๒) การประชุมเจรจาภายใต้ความตกลงว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนทาง
เศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิ่งขึ นไทย-เปรู (TPCEP) เมื่อวันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุม
ทางไกล (Video Conference) โดยมีรองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (นางสาวเก็จพิรุณ 
เกาะสุวรรณ์) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย โดยท้ังสองฝ่ายได้มีการหารือและแลกเปลี่ยน 
ความเห็นในประเด็นคงค้างท่ีเกี่ยวข้องกับการค้าสินค้า การค้าบริการ อาทิ การปรับแก้ไขตาราง
ข้อผูกพันการค้าบริการของเปรู การแลกเปลี่ยนตารางข้อผูกพันการลดภาษีบน HS 2017 
ตลอดจนหารือถึงความเป็นไปได้ในการด าเนินการ เพื่อให้สามารถลงนามความตกลง TPCEP  
ได้ภายในปี ๒๕๖๔ 
 ๓) การประชุมเผยแพรค่วามคืบหนา้การด าเนินงานในครึง่แรกตามพมิพ์
เขียวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2025 (AEC Blueprint 2015) เมื่อวันท่ี ๒๘ เมษายน 
๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) โดยมีรองอธิบดีกรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ (นายดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เพื่อประเมินผลการท างาน
ท่ีผ่านมา รวม ๒๓ ด้าน อาทิ การค้าสินค้า การอ านวยความสะดวกทางการค้า การค้าบริการ 
ทรัพย์สินทางปัญญา และความสัมพันธ์กับประเทศนอกอาเซียนว่าสามารถบรรลุเป้าหมายได้มาก
น้อยเพียงใด ประเด็นใดท่ีประสบความส าเร็จและควรปรับปรุง รวมท้ังวิเคราะห์ปัญหา  
และข้อติดขัด โดยค านึงถึงสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ท้ังการเมือง เศรษฐกิจ 
เทคโนโลยี และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๒๑๐ 

 

 ๔) การหารือสองฝ่ายระหว่างไทย-นิวซีแลนด์ภายใต้กรอบเอเปค  
เมื่อวันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) โดยมีอัครราชทูต 
(ฝ่ายการพาณิชย์) คณะผู้แทนถาวรไทยประจ าองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทาง
ปัญญาโลก (นายรัชวิชญ์ ปิยะปราโมทย์) (ปฏิบัติราชการประจ าท่ีส่วนกลาง) เป็นผู้แทน
คณะกรรมการว่าด้วยการค้าและการลงทุนของไทย (Committee on Trade and Investment: 
CTI) ร่วมหารือในเรื่องความเห็นต่อร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีการค้าเอเปค ประจ าปี ๒๕๖๔  
และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังหารือประเด็นส าคัญ อาทิ การจัดการห่วงโซ่อุปทานของวัคซีน 
โควิด - 19 การยึดมั่นในระบบการค้าพหุภาคี และประเด็นภายใต้ WTO และความเห็นของไทย 
ต่อการปรับปรุงรายการสินค้าสิ่งแวดล้อม เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการประชุมรัฐมนตรี
การค้าเอเปคท่ีมีก าหนดจัดในวันท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
 ๕) การหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และการพัฒนา
เศรษฐกิจฮ่องกง (นาย Edward Yau) กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เม่ือวันที่ ๖ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล เรื่องการเข้าร่วมเป็นสมาชิกความตกลง
หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership: 
RCEP) ของฮ่องกง โดยขอให้ไทยสนับสนุน ซึ่งไทยมีความยินดีท่ีฮ่องกงแสดงความสนใจท่ีจะ 
เข้าร่วมความตกลง RCEP และแจ้งว่า การรับสมาชิกใหม่จะสามารถด าเนินการได้ภายหลังจาก
ความตกลงมีผลใช้บังคับแล้ว ๑๘ เดือน ซึ่งสมาชิกอยู่ระหว่างการหารือเพื่อจัดท ารายละเอียด
กระบวนการรับสมาชิกใหม่ รวมท้ังหารือการจัดท าความตกลงการค้าเสรี (Free Trade 
Agreement: FTA) ไทย-ฮ่องกง ซึ่งไทยแจ้งว่า ตามกระบวนการภายในของไทยจะต้องมีการจัด
ท าการศึกษาผลประโยชน์และผลกระทบจากการจัดท า FTA ไทย-ฮ่องกง ก่อนท่ีจะเริ่มการเจรจา
อย่างเป็นทางการ โดยไทยอยู่ระหว่างด าเนินโครงการศึกษาการจัดท า FTA ไทย-ฮ่องกง ซึ่งคาดว่า
จะเสร็จสมบูรณ์และทราบผลอย่างเป็นทางการภายในไตรมาสท่ี ๓ ของปี ๒๕๖๔ 
 ๖) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจของอาเซียนสมัยพิเศษ 
(Special Senior Economic Officials Meeting: SEOM) เมื่อวันท่ี ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีรองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (นายดวงอาทิตย์ 
นิธิอุทัย) เป็นหัวหน้าผู้แทนไทย เพื่อหารือข้อเสนอของญี่ปุ่นเรื่องข้อริเริ่มความยืดหยุ่นของห่วงโซ่
อุปทาน (Supply Chain Resilience Initiative: SCRI) และท่ีประชุมได้มีการหารือประเด็นจัดท า
ความเห็นของอาเซียนต่อร่างกรอบก าหนดเขต FTA อาเซียน-สหภาพยุโรป นอกจากน้ี ท่ีประชุม 
ได้ให้ประเทศสมาชิกอาเซียนแจ้งความเห็นท่ีมีต่อร่างเอกสาร อ้างอิง (reference paper) ฉบับท่ี
แคนาดาได้เสนอความเห็นเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดท า FTA อาเซียน-แคนาดาต่อไป 
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 ๗) การหารือระหว่างรัฐมนตรีการค้าและการเติบโตทางการส่งออก 
ของนิวซีแลนด์ (นาย Damien O’Connor) กับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล เรื่องการจัดท า
แถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีการค้าเอเปค ปฏิญญาเอเปคเรื่องห่วงโซ่อุปทานวัคซีนโควิด - 19 และร่าง
ปฏิญญาเอเปคเรื่องการบริการเพื่อสนับสนุนการเคลื่อนย้ายสินค้าท่ีมี ความจ าเป็น เน่ืองจาก
แถลงการณ์ฯ และปฏิญญาข้างต้น มีเน้ือหาท่ีก าหนดให้การค้าเป็นปัจจัยส าคัญในการช่วย
แก้ปัญหาสถานการณ์โควิด - 19 ควบคู่กับการฟื้นฟูเศรษฐกิจในเอเปค พร้อมท้ังหารือเพิ่มเติม 
ในประเด็นความสัมพันธ์ทางการค้าไทย-นิวซีแลนด์ โดยได้ไขข้อกังวลของนิวซีแลนด์เร่ืองการยกเลิก
มาตรการน าเข้าหอมหัวใหญ่จากนิวซีแลนด์ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจท่ีใกล้ชิดกันยิ่งข้ึน
ไทย-นิวซีแลนด์ (Thailand-New Zealand Closer Economic Partnership: TNZCEP) ซึ่งไทย
ได้แจ้งว่าที่ผ่านมาไทยไม่ได้น่ิงนอนใจและได้ด าเนินการในเร่ืองน้ีมาตลอด โดยคาดว่าจะเสนอเรื่อง
การยกเลิกมาตรการน าเข้าให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาได้ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ 
 ๘) การประชุมคณะกรรมการด าเนินงานความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-
สาธารณรัฐเกาหลี (ASEAN-Korea Free Trade Agreement -Implementing 
Committee: AKFTA-IC) เฉพาะประเทศสมาชิก ASEAN เมื่อวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีรองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (นายดวงอาทิตย์ 
นิธิอุทัย) เป็นหัวหน้าผู้แทนไทย เพื่อหารือท่าทีของอาเซียนต่อการด าเนินงานตามความตกลง 
AKFTA อาทิ การเจรจาเปิดตลาดสินค้าอ่อนไหวเพิ่มเติม การปรับปรุงข้อบทการค้าสินค้า การค้า
บริการ การลงทุน และประเด็นอื่น ๆ เพื่อให้ความตกลง AKFTA มีความทันสมัยและสอดรับกับ
การค้าดิจิทัลก่อนท่ีจะหารือกับฝ่ายเกาหลีใต้ต่อไป 
 ๙) การหารือทวิภาคีระหว่างเอกอัครราชทูตมองโกเลียประจ าประเทศไทย
(นาย Tumar Amarsanaa) กับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
เมื่อวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อหารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ด้านการค้า
และการลงทุนระหว่างกันและเป็นครั้งแรกท่ีกระทรวงพาณิชย์ได้มีโอกาสต้อนรับเอกอัครราชทูต
จากมองโกเลียหลังจากไทยได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับมองโกเลียมา ๔๗ ปี ท้ังสอง
ฝ่ายเห็นพ้องกันท่ีจะขยายมูลค่าการค้าระหว่างกัน ฝ่ายมองโกเลียได้เสนอให้มีการจัดต้ัง
คณะอนุกรรมการทางการค้าภายใต้การประชุมหารือว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย-มองโกเลีย 
(Consultative Body on Bilateral Cooperation)  ซึ่ ง ฝ่ า ย ไทย เห็ น ด้ ว ยกั บ ก า ร จั ด ต้ั ง
คณะอนุกรรมการดังกล่าวเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมไปสู่การจัดต้ังคณะกรรมการร่วมทาง  
การค้าระหว่างสองประเทศในอนาคต  
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  นอกจากน้ี ท้ังสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการขยายมูลค่าการลงทุน
ระหว่างสองประเทศ โดยหวังว่าหากการบังคับใช้ความตกลงว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครอง 
การลงทุนระหว่างไทยกับมองโกเลีย และความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกัน
การเลี่ยงรัษฎากรในส่วนท่ีเกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ระหว่างไทยกับมองโกเลียแล้วเสร็จจะเป็น
ประโยชน์แก่นักธุรกิจและนักลงทุนท้ังสองฝ่าย ซึ่งจะช่วยขยายมูลค่าการลงทุนระหว่างกัน 
ในอนาคต 
 ๑๐) การประชุมคณะท างานเพื่อส่งเสริมการค้าอย่างไร้อุปสรรคระหว่างไทย
และจีน ครั งที่ ๒ เมื่อวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีอธิบดี 
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเป็นประธานร่วมกับอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์จีน 
(นาย Li Xingqian) เพื่อหารือการแก้ปัญหาทางการค้าและร่วมมือขยายมูลค่าการค้าระหว่างกัน
โดยฝ่ายไทยได้ขอให้จีนช่วยแก้ปัญหามาตรการท่ีเป็นอุปสรรคทางการค้า และเพิ่มการอ านวย
ความสะดวกทางการค้าให้กับสินค้าของไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการค้าระหว่างกัน โดยเฉพาะในช่วง
วิกฤติโควิด - 19 ท่ีมีข้อจ ากัดในการเดินทาง และความเข้มงวดท่ีด่านพรมแดน นอกจากน้ี 
ฝ่ายไทยยังได้หารือเรื่องการเช่ือมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงของ จังหวัดเชียงรายกับเขต
เศรษฐกิจพิเศษร่วมบ่อเต็น (สปป. ลาว) กับบ่อหาน (จีน) ซึ่งไทยอยู่ระหว่างพัฒนาพื้นท่ีเชียงของ
ให้มีความพร้อมเป็นศูนย์กระจายสินค้าและโลจิสติกส์ส าหรับการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ข้ามพรมแดน ฝ่ายจีนขอให้ไทยปรับระบบการใช้หนังสือรับรองถ่ินก าเนิดสินค้า (Certificate of 
Origin: CO) ภายใต้ FTA อาเซียน-จีน (ASEAN-China FTA: ACFTA) เป็นแบบลายมือช่ือและตรา
ประทับแบบอิเล็กทรอนิกส์แทนแบบกระดาษ เน่ืองจากสถานการณ์โควิด - 19 ซึ่งจะช่วยอ านวย
ความสะดวกให้กับภาคเอกชนท้ังสองฝ่าย 
 ๑๑) ก า รหารื อ ร ะห ว่ า ง อั ค ร ราชทู ตที่ ป รึ กษาฝ่ า ย เศ รษฐกิ จ 
สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจ าไทย (นาย Hubert COLARIS) กับอธิบดีกรมเจรจาการคา้
ระหว่างประเทศ เมื่อวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล เพื่อเตรียมการ
จัดประชุมหารือระดับสูงไทย-ฝรั่งเศสด้านเศรษฐกิจ ครั้งท่ี ๔ (High Level Economic Dialogue: 
HLED) โดยจะเป็นการหารือผ่านระบบประชุมทางไกล ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพในช่วงปลายไตรมาสท่ี ๓  
ปี ๒๕๖๔ โดยการประชุมหารือระดับสูงครั้ง น้ีถือเป็นกลไกส าคัญท่ีจะช่วยส่งเสริมการค้า  
การลงทุน และกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-ฝรั่งเศส โดยเฉพาะในสาขาท่ีท้ังสอง
ฝ่ายเห็นประโยชน์ร่วมกัน อาทิ เกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรสมัยใหม่ อาหาร ขนส่ง 
และโลจิสติกส์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนการพัฒนา 
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ท่ียั่งยืน นอกจากน้ี ยังช่วยสร้างความมั่นใจแก่ภาคธุรกิจในเรื่องการสนับสนุนทางนโยบายจาก
ภาครัฐและการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการค้าการลงทุน 
 ๑๒) การประชุมระหว่างรัฐมนตรีการค้าเอเปคกับสภาที่ปรึกษาทาง
ธุรกิจของเอเปค (APEC Business Advisory Council:  ABAC) จาก ๖ เขตเศรษฐกิจ 
ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference)  เมื่อวันท่ี ๔ มิ ถุนายน ๒๕๖๔ โดยมี 
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) เป็นหัวหน้า
คณะผู้แทนไทย การประชุมแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม เพื่อหาข้อสรุปในแต่ละประเด็น โดยไทยอยู่ในกลุ่มท่ี 
๒ (การรับมือทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด - 19) ซึ่งไทยเห็นว่าสถานการณ์ดังกล่าวเกิด
ผลกระทบต่อภาคธุรกิจและการเติบโตของเศรษฐกิจในภูมิภาค โดยไทยใช้โมเดลการค้ายุคใหม่
รับมือกับสถานการณ์โควิด - 19 ท่ีผ่านมา เช่น  
  - การค้ารูปแบบออนไลน์ จับคู่เจรจาธุรกิจระหว่างผู้ส่งออกและผู้น าเข้า
ของไทยในภูมิภาคเพื่อสร้างโอกาสให้ SME และ MSME สามารถส่งออกสินค้าได้ 
  - การเช่ือมโยงเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศเอเปคหลังเกิดวิกฤตโควิด - 19 
ให้มีการผ่อนคลายการห้ามเดินทางระหว่างประเทศ รวมท้ังไทยเปิดโมเดลการท่องเท่ียวท่ีจังหวัด
ภูเก็ตตามแคมเปญภูเก็ต แซนด์บ๊อกซ์ ในวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔  
  - การให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนและสินค้าจ าเป็น รวมถึงขจัดข้อจ ากัด
ในการขนส่งสินค้าข้ามแดนในภูมิภาค และยกเว้นภาษีศุลกากรส าหรับยาและเครื่องมือแพทย์ 
จากประเทศต่าง ๆ 
  - การเร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชนให้ ท่ัวถึงโดยเร็ว เพื่อสร้าง 
ความเช่ือมั่นให้เกิดข้ึนในภูมิภาค และส่งเสริมการค้าท่ีน าไปสู่ความยั่งยืน อาทิ ก าหนดให้ BCG 
Model เป็นโมเดลทางเศรษฐกิจส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังวิกฤต
โควิด – 19 
 ๑๓) การประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค (Ministers Responsible for 
Trade Meeting: MRT 2021) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) เมื่อวันท่ี 
๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ 
ลักษณวิศิษฏ์) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยและกล่าวถ้อยแถลงในนามประเทศไทยเกี่ยวกับ 
การรับมือกับวิกฤตโควิด - 19 ซึ่งไทยสนับสนุนการเคลื่อนย้ายวัคซีน และสินค้าจ าเป็นต่อ 
การแก้ปัญหาดังกล่าว โดยลดอุปสรรคทางการค้าและมาตรการจ ากัดการส่งออก เพื่อให้  
ทุกประเทศเข้าถึงวัคซีนและสินค้าจ าเป็นได้สะดวกรวดเร็ว และไทยยืนยันท่ีจะปฏิบัติตามข้อตกลง
ในการอ านวยความสะดวกทางการค้าภายใต้กติกาของ WTO รวมท้ังจะเร่งฉีดวัคซีนให้กับ
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ประชาชนอย่างท่ัวถึงตามเป้าหมายโดยเร็ว และไทยสนับสนุนการใช้สิทธิพิเศษผลิตวัคซีน (CL) 
เพื่อการเข้าถึงวัคซีนอย่างท่ัวถึง และได้กล่าวถ้อยแถลงเกี่ยวกับระบบการค้าพหุภาคี โดยไทย
สนับสนุนบทบาทของ WTO เร่งหารือเรื่องการเร่งผลิตวัคซีนกับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO 
และข้อสรุปในประเด็นคงค้าง เช่น เร่งหาข้อสรุปการอุดหนุนการประมงการยกเว้นภาษีช่ัวคราว
ด้าน E-Commerce การอุดหนุนสินค้าเกษตร และการแต่งต้ังสมาชิกองค์กรอุทธรณ์ของ WTO 
ท่ีว่างอยู่ นอกจากน้ี รัฐมนตรีการค้าเอเปค ๒๑ เขตเศรษฐกิจได้ร่วมกันรับรองแถลงการณ์ส าคัญ 
๓ ฉบับ ได้แก่ (๑) แถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีการค้าประจ าปี ๒๕๖๔ (๒) แถลงการณ์เอเปคเร่ืองห่วง
โซ่อุปทานวัคซีนโควิด - 19 มีสาระส าคัญคือการอ านวยความสะดวกการค้าสินค้าวัคซีน 
โควิด - 19 และสินค้าจ าเป็น และ (๓) แถลงการณ์เอเปคเรื่องการบริการเพื่อสนับสนุน 
การเคลื่อนย้ายสินค้าจ าเป็น เน้นการอ านวยความสะดวกทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ ซึ่งเป็น
หัวใจส าคัญของห่วงโซ่การผลิต 
 ๑๔) การหารือระหว่างเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยม
เ วียดนามประจ าประเทศไทย (H.E.  Mr.  Phan Chi Thanh) กับรองนายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) เมื่อวันท่ี ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
ณ กระทรวงพาณิชย์ โดยได้หารือแนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการค้าในยุค
โควิด - 19 พร้อมผลักดันการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการส่งออกสินค้าไทย และการเตรียมการ  
เพื่อฉลองครบรอบ ๔๕ ปี ความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม โดยจัดประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า
ไทย-เวียดนาม (Joint Trade Committee: JTC) ครั้งท่ี ๔ ท่ีไทยจะเป็นเจ้าภาพในช่วงเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๔ และเวียดนามได้สนับสนุนความเห็นของไทยในการประชุมเอเปคครั้งท่ีผ่านมา  
ในประเด็นท่ีไทยสนับสนุนให้ประเทศต่าง ๆ สามารถใช้สิทธิพิเศษผลิ ตวัคซีน (CL) ได้เป็น 
การช่ัวคราว รวมท้ังฝ่ายไทยขอให้เวียดนามช่วยประชาสัมพันธ์งานจับคู่ธุรกิจออนไลน์ระหว่างไทย
กับเวียดนามท่ีไทยจะจัดข้ึนระหว่างวันท่ี ๔ – ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

๑๕)  การหารือระหว่างเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจ าประเทศไทย 
(H.E. Mr. Pirkka Tapiola) กับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
(นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์) เมื่อวันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ กระทรวงพาณิชย์ โดยได้หารือ
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป โดยท้ังสองฝ่ายเห็นว่า
องค์การการค้าโลกหรือ WTO ควรเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการค้าในระบบพหุภาคี 
รวมท้ังหารือเรื่องการปฏิรูปองค์การการค้าโลกและการเร่งรัดให้มีสมาชิกองค์กรอุทธรณ์  
เพื่อพิจารณาข้อพิพาทอุทธรณ์ได้โดยเร็ว รวมท้ังการเร่งสรุปการเจรจาเร่ืองการอุดหนุนการประมง 
และมีความเห็นร่วมกันในการส่งเสริมการค้าท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมท้ังการผลักดัน 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๒๑๕ 

 

การจัดท า FTA ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป ซึ่งในระดับเจ้าหน้าท่ีของท้ังสองฝ่ายได้เร่งจัดท า
เอกสารความคาดหวังร่วมกันเพื่อใช้เป็นร่างส าหรับน าไปสู่การขอความเห็นชอบจากกลุ่มประเทศ
สหภาพยุโรป เพื่อเริ่มการเจรจาอย่างเป็นทางการต่อไป รวมท้ังหารือร่วมกันในประเด็นการท า CL 
วัคซีนเพื่อให้ทุกประเทศสามารถเข้าถึงวัคซีนได้ โดยจะมีการน าเรื่องดังกล่าวไปหารือ  
ในการประชุมรัฐมนตรี WTO ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ นอกจากน้ี ไทยได้เชิญภาคเอกชน 
ในสหภาพยุโรปเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในไทยในช่วงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยจะมี
การจับคู่เจรจาธุรกิจ (Online Business Matching: OBM) ระหว่างผู้ส่งออกไทยกับผู้น าเข้าของ
กลุ่มประเทศต่าง ๆ ในสหภาพยุโรป เช่น สเปน เดนมาร์ก อิตาลี และสาธารณรัฐเช็ก เป็นต้น 
โดยภายในงานจะมีการจัดแสดงสินค้าหลายกลุ่ม เช่น กลุ่มอาหาร ผลไม้ เครื่องด่ืม เครื่องมือ
แพทย์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ยางพารา และผลิตภัณฑ์ยาง เป็นต้น 

๑๖) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน (Senior 
Economic Officials Meeting: SEOM) ครั งที่ ๒/๕๒ และประชุมที่เกีย่วข้อง เมื่อวันท่ี ๘-๑๐ 
มิถุนายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) โดยมีรองอธิบดีกรมเจรจา
การค้าระหว่างประเทศ (นายดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย) เป็นหัวหน้าผู้แทนไทย โดยท่ีประชุมมีมติให้
เร่งรัดการท างานตามพิมพ์เขียวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) และเตรียมการ
ประชุมหาแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจร่วมกับประเทศนอกภูมิภาค ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี 
สหรัฐอเมริกา แคนาดา และอินเดีย และติดตามความคืบหน้าการด าเนินงานตามแผนงานด้าน
เศรษฐกิจท่ีส าคัญประจ าปี ๒๕๖๔ (Priority Economic Deliverables: PEDs) ท่ีบรูไนฯ ในฐานะ
ประธานอาเซียนผลักดัน รวมท้ังได้หารือประเด็นใหม่ ๆ เพิ่มเติมเพื่อ ให้เศรษฐกิจอาเซียนฟื้นตัว 
ดังน้ี (๑) การปรับปรุงแนวทางเพื่อส่งเสริมให้สินค้าและบริการของอาเซียนมีส่วนร่วมในห่วงโซ่
มูลค่าโลกมากข้ึน โดยจะต้ังคณะท างานเพื่อดูแลเรื่องน้ีโดยเฉพาะ (๒) การเตรียมความพร้อม 
เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ในภูมิภาคตามแนวโน้มของโลก โดยไทย 
ได้เสนอโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (BCG) ท่ีอาเซียนสามารถ
น าไปปรับใช้ได้ และ (๓) การจัดท าแผนงานระยะสั้นและกลางเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจ
ดิจิทัลในภูมิภาค (แผนงานบันดาร์เสรีเบกาวัน) เพื่อเป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างความเช่ือมโยง
และความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจในระยะยาว นอกจากน้ี ท่ีประชุมได้ติดตามการด าเนินการ  
เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจตามท่ีผู้น าอาเซียนได้มอบหมายไว้ เช่น การจัดต้ังคณะผู้พิจารณาอิสระเพื่อหา 
แนวทางแก้ไขหรือไกล่เกลี่ยปัญหามาตรการท่ีมิใช่ภาษี (Non-tariff Measures: NTMs) ระหว่าง
ประเทศสมาชิกอาเซียน การพิจารณาขยายบัญชีสินค้าจ าเป็น (essential goods) ท่ีอาเซียนจะไม่



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๒๑๖ 

 

จ ากัดการส่งออกในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด - 19 เพิ่มเติมจากยาและเวชภัณฑ์ไปยังสินค้า
เกษตรและอาหารบางรายการ 

๑๗) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียนกับจีน ญี่ปุ่น 
และเกาหลี ครั งที่ ๓๗ (37th SEOM Plus China, Japan, Korea Consultations) เมื่อวันท่ี 
๑๔-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) โดยมีรองอธิบดี
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (นายดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ท้ังน้ี 
ในส่วนการหารือกับจีนได้มีการติดตามความคืบหน้าการยกระดับการเปิดเสรีทางการค้าระหว่าง
กันให้มากข้ึน ภายใต้พิธีสารเพื่อแก้ไขกรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ  
และความตกลงการค้าเสรีระหว่างอาเซียนกับจีน (ASEAN-China Free Trade Area: ACFTA 
Upgrading Protocol)  ท่ีจะมีการปรับปรุงความตกลงการค้าเสรีอาเซียน -จีนให้ ทันสมัย 
ซึ่งอาเซียนและจีนต้ังเป้าจะได้ข้อสรุปแนวทางการด าเนินการท่ีท้ังสองเห็นชอบร่วมกันก่อนการประชุม
รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-จีน ครั้งท่ี ๒๐ ในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ และยังได้หารือแนวทาง 
การสนับสนุนความเช่ือมโยงในภูมิภาคอาเซียนผ่านกรอบความร่วมมือต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้าง
ประชาคมอาเซียนท่ีมีความเข้มแข็ง ในส่วนการหารือกับญี่ปุ่นได้ติดตามความคืบหน้าการบังคับใช้
พิ ธี ส า รฉบับ ท่ีห น่ึ ง เพื่ อ แก้ ไ ขความตกลงการ ค้า เสรี อ า เซี ยน –ญี่ ปุ่ น  (ASEAN- Japan 
Comprehensive Economic Partnership: AJCEP) การด าเนินการภายใต้ความตกลง AJCEP 
แผนปฏิบัติการด้านความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจอาเซียน -ญี่ปุ่น (ASEAN-Japan Economic 
Resilience Action Plan) เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด - 19 และในส่วน
การหารือกับเกาหลีใต้ ได้มีการติดตามความคืบหน้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจท่ีส าคัญ อาทิ 
การหารือเกี่ยวกับการจัดต้ังศูนย์นวัตกรรมอุตสาหกรรมอาเซียน -เกาหลีใต้ (ASEAN-Korea 
Industrial Innovative Centre: AKIIC) ซึ่งคาดว่าจะมีการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกัน
ในช่วงประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-เกาหลีใต้ ครั้งท่ี ๑๘ ในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ 
และแนวทางการจัดต้ังศูนย์วิจัยมาตรฐานอาเซียน-เกาหลีใต้ (ASEAN-Korea Standardize 
Research Center:  AKSRC)  ในอา เซี ยน ซึ่ งจะ ช่วยพัฒนาคว ามร่ วมมือ ด้านนวัตกรรม 
และมาตรฐานของสินค้า รวมท้ังส่งเสริมการใช้ประโยชน์นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ เพื่อให้สอดรับกับ
การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ี ๔ และบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากโควิด - 19 ต่อไป 

๑๘) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน – สหรัฐฯ ครั งที่ 
๓๓ (33rd SEOM-AUSTR Consultations) และประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจ
อาเซียน - แคนาดา ครั งที่ ๑๓ (13th SEOM-Canada Consultations) ระหว่างวันท่ี ๑๔-๑๕ 
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๒๑๗ 

 

มิถุนายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) โดยมีรองอธิบดีกรมเจรจา
การค้าระหว่างประเทศ (นายดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย มีรายละเอียด ดังน้ี  

 (๑) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน – สหรัฐฯ 
ท่ีประชุมได้ติดตามความคืบหน้าผลการด าเนินการความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับ
สหรัฐฯ ภายใต้แผนงานความร่วมมือภายใต้กรอบความตกลงด้านการค้าและการลงทุนระหว่าง
อาเซียน - สหรัฐฯ และยังได้หารือแผนงานความร่วมมือฉบับต่อไป (๒๕๖๔-๒๕๖๕) ซึ่งครอบคลุม
ระยะเวลา ๑ ปี โดยมีกิจกรรมท่ีสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ระหว่างกัน ซึ่งจะช่วยให้อาเซียน
มีความเช่ือมโยงกับระบบเศรษฐกิจขนาดใหญ่อย่างสหรัฐฯ ได้มากข้ึน  

 (๒) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน-แคนาดา 
ท่ีประชุมเร่งหารือขอบเขตการเจรจาจัดท าความตกลงอาเซียน-แคนาดา ซึ่งมีความคืบหน้าอย่างมาก 
คงเหลือประเด็นการค้าใหม่ ๆ เช่น แรงงาน สิ่งแวดล้อม รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น ซึ่งเป็นเร่ืองท่ีอาเซียน
ยังไม่เคยบรรจุในความตกลงท่ีผ่านมา โดยท่ีประชุมเร่งหาทางออกในประเด็นดังกล่าวร่วมกัน
โดยเร็วเพื่อเสนอต่อท่ีประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน - แคนาดา ในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  
และเพื่อให้สามารถเปิดการเจรจาความตกลงระหว่างกันภายในปี ๒๕๖๔ 

๑๙) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน – อินเดีย ครั งที่ 
๓๓ (33rd SEOM–India Consultations) เมื่อวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบประชุม
ทางไกล (Video Conference) โดยมีรองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (นายดวงอาทิตย์  
นิธิอุทัย) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย อาเซียนได้เร่งรัดอินเดียให้ความเห็นต่อร่างขอบเขตการทบทวน
ความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน-อินเดีย โดยอินเดียแจ้งว่าจะสามารถส่งความเห็นให้อาเซียนได้
ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ท้ังน้ี ท้ังสองฝ่ายจะพยายามด าเนินการเพื่อให้ท่ีประชุมรัฐมนตรี
เศรษฐกิจอาเซียน – อินเดีย ครั้งท่ี ๑๘ ในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ สามารถประกาศการเจรจา
ทบทวนความตกลง ASEAN-India Trade in Goods Agreement (AITIGA) อย่างเป็นทางการได้ 
นอกจากน้ี อาเซียนได้หยิบยกปัญหาการบังคับใช้ระเบียบศุลกากรว่าด้วยกฎถิ่นก าเนิดสินค้าใหม่
ของอินเดีย (The Customs Administration of Rules of Origin under Trade Agreements) 
Rules, 2020: CAROTAR 2020) ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้ังแต่เดือนกันยายน ๒๕๖๓ ท่ีให้อ านาจ
ศุลกากรอินเดียร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับถ่ินก าเนิดของสินค้าน าเข้ามากเกินกว่าท่ีตกลงไว้ 
ซึ่งไทยและประเทศอาเซียนเห็นว่า ระเบียบดังกล่าวเป็นการเพิ่มข้ันตอนพิธีการทางศุลกากร  
และมีความสุ่มเสี่ยง ท่ี ข้อมูล ท่ีขออาจ เป็นข้อมูลทา งธุ รกิจอีก ด้วย อาทิ ค่าแรง ก าไร 
และกระบวนการผลิต นอกจากน้ีท่ีประชุมได้หารือเร่ืองการผลักดันให้สภาธุรกิจอาเซียน – อินเดีย
เร่งจัดหารือระหว่างภาคธุรกิจของอาเซียนและสมาพันธ์หอการค้าและอุตสาหกรรมอินเดีย เพื่อหา
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แนวทางการบริหารสภาธุรกิจอาเซียน – อินเดียให้สามารถเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
การค้าระหว่างอาเซียนกับอินเดีย 

๒๐) การประชุมรัฐมนตรีกลุ่มเคร์นส์อย่างไม่เป็นทางการ  เมื่อวันท่ี ๒๓ 
มิถุนายน ๒๕๖๔ ผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference) โดยมีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ า
กระทรวงพาณิชย์ (นายสรรเสริญ สมะลาภา) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ท้ังน้ี กลุ่มเคร์นส์ 
(Cairns Group) เป็นการรวมกลุ่มของประเทศผู้ส่งออกสินค้าเกษตรรายส า คัญของโลก 
มีเป้าหมายเพื่อผลักดันการเปิดเสรีการค้าสินค้าเกษตรภายใต้ WTO ประกอบด้วยสมาชิก ๑๙ ประเทศ 
ได้แก่ อาร์เจนตินา ออสเตรเลีย บราซิล แคนาดา ชิลี โคลอมเบีย คอสตาริกา กัวเตมาลา 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ปากีสถาน ปารากวัย เปรู ฟิลิปปินส์ แอฟริกาใต้ ไทย อุรุกวัย 
และเวียดนาม ในการประชุมครั้งน้ี ไทยได้ร่วมรับรองแถลงการณ์รัฐมนตรีกลุ่มเคร์นส์เพื่อประกาศ
เจตนารมณ์ของสมาชิกที่จะร่วมกันหาข้อสรุปการเจรจาการค้าสินค้าเกษตรในการประชุมรัฐมนตรี 
WTO ครั้งท่ี ๑๒ ท่ีจะจัดข้ึนในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เพื่อให้
สมาชิก WTO ปฏิรูปการค้าสินค้าเกษตรและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ
สหประชาชาติ โดยเฉพาะการลดความยากจนและยุติความหิวโหย การเพิ่มรายได้และยกระดับ
คุณภาพชีวิตต่อเกษตรกรและผู้บริโภคสินค้าเกษตรอย่างแท้จริง และสมาชิกกลุ่มเคร์นส์ยังมุ่งมั่น
ให้การหารือ ๓ ประเด็นหลักของ WTO มีความคืบหน้า ได้แก่ (๑) การลดการอุดหนุนภายในสินค้า
เกษตรท่ีบิดเบือนการค้า (๒) การยกเลิกการอุดหนุนส่งออกสินค้าเกษตร และ (๓) การเข้าสู่ตลาด 
ซึ่งหากการหารือประเด็นดังกล่าวมีความคืบหน้า จะเป็นประโยชน์ต่อการขยายตลาดสินค้าเกษตร
ของไทย ในฐานะประเทศผู้ส่งออกสินค้าเกษตรส าคัญ ซึ่งจะช่วยให้ภาคเกษตรของไทย 
มีตลาดท่ีกว้างและแน่นอน รวมท้ังแข่งขันกันด้วยความเป็นธรรมมากขึ้น 
 ๔.๓.๑๐ การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสกรอบเจรจาอาบูดาบี (Abu Dhabi 
Dialogue: ADD) ผู้แทนกระทรวงแรงงานเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวระหว่างวันท่ี ๒๔-๒๗ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ ผ่านรูปแบบออนไลน์ ซึ่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นประธาน และมีผู้แทนจาก
ประเทศสมาชิก ADD รวมถึงผู้แทนจากองค์การระหว่างประเทศ และภาคประชาสังคมเข้าร่วม 
โดยมีการประชุมเต็มคณะเพื่อช้ีแจงหัวข้อของการประชุมกลุ่มย่อย พร้อมท้ังประชุมคู่ขนาน  
๔ หัวข้อ ได้แก่ (๑) คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านการจ้างงานในกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับ  
และผลกระทบต่ออุปสงค์และอุปทานของแรงงานในประเทศสมาชิก ADD (๒) การส่งเสริม
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านเคลื่อนย้ายแรงงาน (๓) การทดสอบ
ทักษะฝีมือแรงงานในประเทศผู้ส่งและการยอมรับทักษะฝีมือของประเทศผู้รับ และ (๔) การบริหาร
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จัดการผู้โยกย้ายถ่ินฐานระดับโลกเพื่อมุ่งสู่การมีส่วนร่วมของกระบวนการเจรจาหารือระดับภูมิภาค 
ในเวทีโลก 
 ๔.๓.๑๑ โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเพื่อการพัฒนาความร่วมมือ 
ทางเศรษฐกิจ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ด าเนินโครงการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นานาชาติเพื่อการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากรทาง 
การศึกษาและบุคลากรภาครัฐ แรงงาน ผู้ประกอบกิจการ บุคลากรรัฐวิสาหกิจและองค์การ
ระหว่างประเทศ จากประเทศ (Greater Mekong Subregion และ Indonesia-Malaysia-
Thailand Growth Triangle: GMS-IMT-GT) และอาเซียน รวมท้ังแรงงานไทยตามแนวชายแดน 
โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมสะสมรวม ๗๓๖ คน 
 ๔.๓.๑๒ กระทรวงแรงงานเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่ส่งเสริมการสรรหา
และจ้างงานอย่างเป็นธรรมส าหรับแรงงานข้ามชาติ  ผ่านระบบประชุมทางไกล (VDO 
Conference) เมื่อวันท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมส านักประสานความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ กระทรวงแรงงาน โดยมีผู้แทนจากภาครัฐและภาคเอกชนในกลุ่มประเทศ Cambodia, 
Laos, Myanmar, Thailand (CLMT) เข้าร่วมการประชุม โดยได้มีการอภิปรายในมุมมองของ
ตัวแทนบริษัทจัดหางานใน CLMT ภายใต้ ๔ หัวข้อ ได้แก่ ๑) พัฒนาการของระบบการจ้างงาน 
ใน CLMT ๒) แนวปฏิบัติของบริษัทจัดหางานใน CLMT ท่ีเกี่ยวข้องกับการจ้างงานอย่างเป็นธรรม 
๓) ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด – 19 และ ๔) ความท้าทายในปัจจุบัน รวมถึงอุปสรรค
ทางกฎหมายและทางการตลาดในการปฏิบัติตามหลักการสรรหาอย่างมีจริยธรรม โดยเฉพาะ
ระบบการสรรหาแรงงานระหว่างประเทศอย่างมีจริยธรรม ( International Recruitment 
Integrity System: IRIS) และวิธีการแก้ปัญหา 
 
 ๔.๔  ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านความม่ันคง 
 ๔.๔.๑ การสร้างเสริมศักยภาพประเทศเพื่อนบ้านในการรับมือการแพร่ระบาด  
ของโควิด - 19 ในห้วงการแพร่ระบาดของโควิด - 19 กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมความร่วมมือ
ระหว่ า งประเทศ  (Thailand International Cooperation Agency:  TICA)  ริ เ ริ่ มแผนงาน
โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านสาธารณสุขกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ เมียนมา ลาว 
และกัมพูชา เพื่อรับมือกับโควิด - 19 ในการพัฒนาระบบทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อรับมือ
การแพร่ระบาดของโควิด - 19 และโรคอุบัติใหม่ต่าง ๆ อันเป็นภัยคุกคามความมั่นคงของมนุษย์ 
บนหลักการใช้ความร่วมมือระหว่างประเทศในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด มุ่งเน้น 
การเสริมสร้างระบบควบคุมโรคตามแนวชายแดน ซึ่งมีการเคลื่อนย้ายประชากร รวมถึงแรงงาน 
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และความเช่ือมโยงทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่างกัน เพื่อป้องกันการระบาดข้ามพรมแดนมายังไทย 
และให้การด าเนินชีวิตของประชาชนและเศรษฐกิจการค้าตามแนวชายแดนไม่ต้องหยุดชะงัก 
   แผนงานโครงการดังกล่าวแบ่งการด าเนินงานเป็นระยะสั้น ระยะกลาง  
และระยะยาว โดยในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้
ด าเนินกิจกรรมตามแผนระยะยาวในการเตรียมความพร้อมในการวางระบบเพื่อรับมือกับโควิด - 19 
และโรคอุบัติใหม่ต่าง ๆ ให้แก่เพื่อนบ้านตามแนวชายแดนไทย - กัมพูชา - ลาว - เมียนมา  
โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างระบบควบคุมโรคตามแนวชายแดน ซึ่งกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
ได้ปรับรูปแบบกิจกรรมให้ตอบสนองต่อการระบาดของโควิด - 19 ดังน้ี  
   ๑) การประชุมคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างจังหวัดคู่ขนานระดับ
จังหวัด (ผ่านการประชุมทางไกล)  
           ๒) การสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ีจ าเป็นเร่งด่วน และการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการในพื้นท่ีมีความเสี่ยงสูงในประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งมีรายการด าเนินงานในแผนย่อย ดังน้ี 
     (๑) โครงการพัฒนาระบบบริการส่งต่อในพื้นท่ีน าร่องของกัมพูชา  
ส่งมอบรถพยาบาลและอุปกรณ์ประกอบ ๑๘ รายการ มูลค่า ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท รวมการฝึกอบรม
และการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลปอยเปตให้สามารถใช้ประโยชน์กับรถพยาบาลได้อย่างเต็มท่ี  
       (๒) โครงการพัฒนาระบบบริการส่งต่อในพื้นท่ีน าร่องของกัมพูชาส าหรับ
โรงพยาบาลมงคลบุรี โดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์  
๒ รายการ ได้แก่ เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (AED) และเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วย
ปริมาตรและความดัน มูลค่ารวม ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๔.๔.๒ การส่งเสริมการเข้าถึงวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 โดยไม่ทิ งใครไว้ข้างหลัง 
กระทรวงการต่างประเทศได้พิจารณาร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับความจ าเป็น 
ในการส่งเสริมให้คนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มคณะทูต เจ้าหน้าท่ีองค์การระหว่างประเทศ  
พร้อมผู้ติดตาม และแรงงานต่างด้าว/ผู้โยกย้ายถ่ินฐานในไทยอยู่ในกลุ่มท่ีจะได้รับการจัดสรรวัคซีน
ตามแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการการให้วัคซีนโควิด - 19 บนหลักการขององค์การอนามัยโลกว่า 
“จะไม่มีใครปลอดภัยจนกว่าทุกคนจะปลอดภัย” (“nobody is safe until everyone is safe.”) 
และหลักการไม่ ท้ิงใครไว้ข้างหลัง ( ท่ีผ่านมากระทรวงการต่างประเทศได้รับการสอบถาม 
และข้อเรียกร้องจากองค์การสหประชาชาติและภาคประชาสังคม ขอให้ไทยจัดสรรวัคซีนครอบคลุม
กลุ่มแรงงานต่างด้าวและผู้โยกย้ายถ่ินฐานท่ีมีความเสี่ยงด้วย นอกจากน้ีกระทรวงการต่างประเทศ 
ยังร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและได้รับการสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลก ประเทศไทย  
ในการจัดท าและเวียนแบบสอบถาม เพื่อประเมินความต้องการในการฉีดวัคซีนของคณะทูต  
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๒๒๑ 

 

และบุคลากรองค์การระหว่างประเทศ) ในการน้ี โดยท่ีสาธารณชนอาจไม่ตระหนัก ถึง 
ความจ าเป็นต้องฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มชาวต่างชาติในไทยเพื่อเสริมสร้างความคุ้มกันในประเทศไทย
โดยรวม กระทรวงการต่างประเทศจึงมีข้อเสนอแนะให้สร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องแก่สาธารณชนว่า
จ าเป็นต้องฉีดวัคซีนให้กับทุกกลุ่มท่ีมีความเสี่ยง เพื่อให้ไทยสามารถรับมือกับการแพร่ระบาดได้
อย่างยั่งยืน และเป็นการส่งเสริมการเข้าถึงวัคซีนอย่างเท่าเทียม ตามท่ีไทยได้แสดงท่าทีในเวที
ระหว่างประเทศในการส่งเสริมให้วัคซีนเป็นสินค้าสาธารณะ (Global Public Goods) 
  ๔.๔.๓ โครงการด าเนินงานด้านเขตแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน  
   ๑) เมื่อวันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวง 
การต่างประเทศจัดการประชุมหารือกับศูนย์ข้อมูลทางแผนท่ี กรมแผนท่ีทหาร กองบัญชาการ
กองทัพไทย เพื่อเรียนรู้และพัฒนาความร่วมมือในการบูรณาการข้อมูลส าหรับการจัดท าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ของกองเขตแดน กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย  
   ๒) เมื่อวันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ด าเนินการ 
จัดประชุมกับผู้แทนกรมแผนท่ีทหารเพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นด้านเทคนิค 
และด้านกฎหมายต่าง ๆ ด้านการบริหารจัดการชายแดน เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน และเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาพื้นท่ีชายแดนเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของประชาชนในพื้นท่ี 
   ๓) กระทรวงการต่างประเทศด าเนินโครงการสนับสนุนการส ารวจและจัดท า
หลักเขตแดนร่วมไทย-ลาว โดยการจัดการประชุมคณะเจ้าหน้าท่ีอาวุโสไทย-ลาว (ฝ่ายไทย) ภายใต้
คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-ลาว (ฝ่ายไทย) (SOM-JBC ไทย-ลาว (ฝ่ายไทย)) และท่ีประชุม
ได้เห็นชอบเกี่ยวกับการก าหนดแนวทางต่าง ๆ ในการด าเนินกิจกรรมในแม่น้ าโขง รวมถึง  
แนวปฏิบัติของหน่วยงานในพื้นท่ี 
    ๔) กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการแก้ไขปัญหาเขตทางทะเลไทยกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ ผ่านการจัดการประชุมเพื่อหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาประเด็นพื้นท่ี
ท่ีไทยและกัมพูชาอ้างสิทธิในไหล่ทวีปทับซ้อนกัน (OCA) รวมท้ังจัดต้ังกลไกเพื่อแก้ไขปัญหา OCA 
ร่วมกับส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๕) เมื่อวันท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา ครั้งท่ี 
๑/๒๕๖๔ เพื่อพิจารณาแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการกรณีบุคคลชาวเมียนมาเดินทางเข้าไทย
ตามแนวชายแดน อันเน่ืองมาจากการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในเมียนมา 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
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๒๒๒ 

 

  ๖) เมื่อวันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมเตรียมการส าหรับการประชุมคณะกรรมการชายแดนท่ัวไป (GBC) 
ไทย – มาเลเซีย ครั้งท่ี ๕๕ ณ ประเทศมาเลเซีย ในห้วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ 
  ๗) เมื่อวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการจัดท าหลักเขตแดนร่วมไทย -มาเลเซีย (Thailand-Malaysia Land 
Boundary Committee: LBC) (ฝ่ายไทย) เป็นประธานการประชุม LBC ไทย-มาเลเซีย (ฝ่ายไทย) 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ในฐานะคณะกรรมการ และส่วน
ราชการอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบพัฒนากา รล่าสุดของการส ารวจ 
และจัดท าหลักเขตแดนทางบกระหว่างไทย-มาเลเซีย และเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นท่ีชายแดน
ไทย-มาเลเซีย ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นท่ี และเมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔  
กองเขตแดน กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ ได้น ามติท่ีประชุมดังกล่าว 
ท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างถนนเช่ือมต่อด่านศุลกากรสะเดา-บูกิตกายูฮิตัม จังหวัดสงขลา แจ้งให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ  
ในฐานะหน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายในการเจรจากับฝ่ายมาเลเซีย เพื่อน าข้อคิดเห็นด้านกฎหมาย
ระหว่างประเทศและด้านเขตแดนไปใช้สนับสนุนภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศ  
ในด้านการค้าชายแดนและการพัฒนาชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านตามยุทธศาสตร์ชาติ ท้ังน้ี  
จากสถิติท่ีผ่านมา มูลค่าการค้าชายแดนไทยท่ีด่านศุลกากรสะเดาถือเป็นอันดับหน่ึงของประเทศ 
โดยในปี ๒๕๖๓ มีมูลค่าการค้าชายแดนรวม ๒๐๘,๖๔๕.๖๗ ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๖๒ 
ของมูลค่าการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย)  
   อน่ึง การด าเนินงานด้านเขตแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน 
มีความละเอียดอ่อนต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน อีกท้ังมูลค่าการค้าระหว่างกัน 
มีจ านวนค่อนข้างสูงท าให้การด าเนินการต่าง ๆ  ในเร่ืองเขตแดนต้องใช้ความละเอียดรอบคอบของ  
ทุกส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานกว่าจะเกิดผลเป็นรูปธรรม 
 ๔.๔.๔ การเจรจาร่างสนธิสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหพันธรัฐรัสเซีย
ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน (รอบที่ ๓) กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ 
ได้เจรจาร่างสนธิสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหพันธรัฐรัสเซียว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
(รอบท่ี ๓) ระหว่างวันท่ี ๒๙-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยได้เจรจา
ประเด็นคงค้างจากการเจรจา ๒ รอบแรก และประเด็นอื่นท่ีท้ังสองฝ่ายเห็นควรหารือกันเพิ่มเติม
เพื่อความชัดเจนในทางปฏิบัติ รวมท้ังได้ทบทวนร่างสนธิสัญญาท้ังฉบับเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
เหมาะสมของเน้ือหาและถ้อยค า โดยสามารถหาข้อยุติกันได้ในทุกข้อบทของร่างสนธิสัญญาฯ  
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๒๒๓ 

 

   อน่ึง การมีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ ายข้ามแดนจะช่วยให้ เกิดความชัดเจน 
ในการด าเนินความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ และยังท าให้การปราบปรามอาชญากรรมและความ
ร่วมมือด้านกระบวนการยุติธรรมระหว่างประเทศเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 ๔.๔.๕ การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เมื่อวันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๖๔  
ผู้บังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง  
ร่วมประชุมหารือกับเจ้าหน้าท่ีมูลนิธิไอเจเอ็ม ( International Justice Mission: IJM ซึ่งเป็น
องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) ท่ีท างานต่อต้านการใช้แรงงานทาสและการค้ามนุษย์ในระดับ
นานาชาติ เพื่อแสวงหาความร่วมมือกรณีการหลอกลวงแรงงานชาวต่างชาติมาท างานในประเทศไทย
และการหลอกคนไทยไปท างานในต่างประเทศ เพื่อป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิด
ฐานค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 
 ๔.๔.๖ การเข้าร่วมการประชุมระดับนานาชาติเกีย่วกับความม่ันคงและอาชญากรรม
ข้ามชาติ โดยกองการต่างประเทศ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ดังน้ี 
   ๑ )  ร่ ว ม กั บ  United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) 
ภายใต้การอ านวยการของส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า 
บทวิเคราะห์เกี่ยวกับสถานการณ์การก่อการร้ายและความมั่นคงในระดับภูมิภาค 
   ๒) ร่วมกับองค์การต ารวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ ( INTERPOL)  
ในการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงในการสืบสวนจากแหล่งข่าวเปิดในประเด็น 
ท่ีเกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย 
   ๓) เข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่ต ารวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ 
(INTERPOL General Assembly) และแสดงความพร้อมของไทยในการร่วมมือเพื่อต่อต้าน
อาชญากรรมข้ามชาติทุกรูปแบบ 
  ๔) ประชุมหารือกับต ารวจในภูมิภาคอาเซียนในมิ ติ ด้านความมั่นคง 
และอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อสร้างภาพลักษณ์อันดีของไทยในการรับมือกับอาชญากรข้ามชาติ  
ท่ีเข้ามาในภูมิภาค 
  ๕) เข้าร่วมในการประชุมท่ีจัดโดยองค์การต ารวจอาชญากรรมระหว่าง
ประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการสกัดกั้นการเดินทาง การก่อการร้าย การแลกเปลี่ยนแผนประทุษกรรม
และรูปแบบการกระท าผิดใหม่ ๆ ท่ีเกิดข้ึน 
  ๖) การประชุมทางไกลผ่านจอภาพในหัวข้อการปลอมแปลงเอกสารรับรองผล
การตรวจเช้ือไวรัสโคโรนากับผู้แทนประเทศสมาชิกองค์การต ารวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ 
(กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) 
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๒๒๔ 

 

  ๗) การประชุมทางไกลผ่านจอภาพในหัวข้อการปลอมแปลง ชุด PPE  
และวัคซีนป้องกันเช้ือไวรัสโคโรนากับผู้แทนประเทศสมาชิกองค์การต ารวจสากล 
 ๘) รายการ UNODC- Crime Congress โดยมีกระทรวงยุติธรรมเป็นเจ้าภาพ 
เมื่อวันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยกองการต่างประเทศ ส านักงานต ารวจแห่งชาติเข้าร่วมประชุม
ทางไกลรับฟังสถานการณ์อาชญากรรมข้ามชาติ และรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับกลไกของไทย
ในการป้องกันปราบปรามในเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมข้ามชาติ 
 ๙) รายการ UN-CCPCJ สมัยท่ี ๑๔ เมื่อวันท่ี ๘ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔  
โดยกองการต่างประเทศ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมทางไกล และกล่าวถ้อยแถลง  
ในมิติท่ีเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเฉพาะความคืบหน้าการด าเนินการของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติในด้านต่าง ๆ 
 ๑๐) เข้าร่วมการประชุม CCPCJ ครั้งท่ี ๓๐ ซึ่งจัดข้ึนท่ีกรุงเวียนนา ออสเตรีย 
ในหั ว ข้อ  World Crime Trends and Emerging Issues and Responses in the field of Crime 
Prevention and Criminal Justice ผ่านระบบประชุมทางไกล เมื่อวันท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
   ๑๑) รายการ INTERPOL Global Congress on Chemical Security & 
Emerging Threats on Vulnerabilities of Material Transport on Road and Other Modes 
of Transport เมื่อวันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยท่ีประชุมให้ความสนใจภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
ท่ีเกี่ยวข้องกับความมั่นคงท่ีอาจน าเอาสารเคมีไปใช้ก่อเหตุก่อการร้ายต่อระบบการคมนาคมขนส่ง 
ถนน หรือจุดเสี่ยงต่าง ๆ 
 ๑ ๒ )  ร า ยก า ร  INTERPOL Project Watchmaker for Southeast Asia  
เมื่อวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยท่ีประชุมให้ความสนใจต่อแผนประทุษกรรมรูปแบบใหม่ ๆ  
ท่ีเกิดจากการประกอบวัตถุระเบิด วัตถุระเบิดแสวงเครื่องและรูปแบบอื่น ๆ  ท่ีใช้ก่อเหตุความไม่สงบ 
อาชญากรรม หรือการก่อการร้ายท่ีเป็นภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนแนวทางความร่วมมือ 
ในการแลกเปลี่ยนข่าวสาร นวัตกรรมทางพิสูจน์หลักฐานเพื่อการสืบสวนหาคนร้ายท่ีมีเอกลักษณ์
เฉพาะในการประกอบระเบิด 
 ๑๓) เข้าร่วมการประชุม INTERPOL Project Watchmaker 2nd Virtual 
Meeting for the Southeast Asia Region ว่ า ด้วยการส่ ง เสริมบทบาทของต ารวจระดับ
นานาชาติในงานเก็บกู้ระเบิดและการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แผนประทุษกรรม วิธีการประกอบ
ระเบิดและระเบิดแสวงเครื่องในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะการรับทราบแนวโน้ม
สถานการณ์ที่กระทบต่อความมั่นคงและการก่อเหตุท่ีเกิดข้ึนในภูมิภาค 
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 ๑๔) รายการ INTERPOL Virtual Meeting on Asia-Europe on Counter 
Terrorism เมื่อวันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยท่ีประชุมได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ปรับปรุงข่าวสาร 
ท่ีเกี่ยวข้องกับความมั่นคงและการก่อการร้าย ท่ีเกิดข้ึนและเช่ือมโยงกันในเอเชียและยุโรปให้ทัน
ต่อเหตุการณ์ 
 ๑๕) ร่วมกับองค์การต ารวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ ( INTERPOL) 
ในการประ ชุมติดตามรายงานสถานการณ์การก่ อการร้ายในภูมิภาคเอเ ชีย -แปซิฟิก 
และการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองระหว่างกัน ระหว่างวันท่ี ๖-๘ เมษายน ๒๕๖๔ 
 ๑๖) ร่วมกับ INTERPOL ในการประชุมเครือข่ายผู้ประสานงานต ารวจสากล
ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกใต้ ครั้งท่ี ๑๖ ในวันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔   
 ๔.๔.๗ การให้ความร่วมมือในการด าเนินการตามกฎหมายระหว่างประเทศ 
กองการต่างประเทศ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ให้ความร่วมมือตามพระราชบัญญัติความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในเรื่องอาญาฯ ท่ีเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานในคดี 
ท่ีมีลักษณะเป็นอาชญากรรมข้ามชาติท้ังสิ้น ๔ เรื่อง (มีนาคม ๒๕๖๔) ๓ เรื่อง (เมษายน ๒๕๖๔) 
และ ๔ เร่ือง (พฤษภาคม ๒๕๖๔) 
 ๔.๔.๘ การป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติการทางทะเล ๓๐ วัน ครั้งท่ี ๓๐ (Operation 30 days at Sea 
3.0) ของ INTERPOL เป็นการปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามการปล่อยมลพิษลงสู่แหล่งน้ า
และทะเล ระยะเวลาด าเนินการต้ังแต่ตุลาคม ๒๕๖๓ – เมษายน ๒๕๖๔ โดยกองการต่างประเทศ 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติรับผิดชอบในการประสานความร่วมมือและการปฏิบัติ แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร กับกรมควบคุมมลพิษ กรมศุลกากร และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม บัดน้ี 
ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
  ๔.๔.๙ การประสานข้อมูลบุคคลที่ต่างชาติต้องการตัว กองการต่างประเทศ 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ตรวจสอบ/แลกเปลี่ยนข้อมูลบุคคลต้องการตัวต่างชาติท่ีอาจเดินทาง 
เข้ามาในประเทศไทยและได้แจ้งข้อมูลเพื่อด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง  
  - เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ จ านวน ๔๒ ราย โดยในจ านวนน้ี พบว่าอยู่ในประเทศไทย 
๑๗ ราย  
  - เดือนเมษายน ๒๕๖๔ จ านวน ๑๘ ราย โดยในจ านวนน้ี พบว่าอยู่ใน
ประเทศไทย ๕ ราย  
  - เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ จ านวน ๑๘ ราย โดยในจ านวนน้ี พบว่าอยู่ใน 
ประเทศไทย ๑ ราย 
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๒๒๖ 

 

 ๔.๔.๑๐ การคัดกรองและปราบปรามบุคคลต่างด้าวและแรงงานข้ามชาติหลบหนี
เข้าเมืองผิดกฎหมาย 
  ๑) ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองด าเนินการตามแผนงานตรวจสอบ 
คัดกรองปราบปราม คนต่างด้าวไม่พึงปรารถนา ประกอบด้วยโครงการและกิจกรรม ดังน้ี 
  ๑.๑) ต่อยอดและเพิ่มเติมระบบการตรวจสอบคัดกรองผู้ โดยสาร
ล่วงหน้า (Advance Passenger Processing System: APPS) ให้ครอบคลุมทุกช่องทาง ท้ังทาง
อากาศและทางน้ า โดยส านักงานตรวจคนเข้าเมืองน าระบบการตรวจสอบคัดกรองผู้โดยสาร
ล่วงหน้า (APPS) มาใช้ทางอากาศเพิ่มเติมข้ึน รวมท้ังหมด ๗ สนามบิน (เดิม ๔ สนามบิน) ได้แก่ 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (BKK) ท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) ท่าอากาศยานภูเก็ต (HKT)  
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (CNX) และเพิ่มเติมอีก ๓ สนามบิน ได้แก่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (HDY) 
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (CEI) และท่าอากาศยานอู่ตะเภา จังหวัดระยอง 
  ๑.๒) พัฒนาระบบสารสนเทศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ให้สามารถ
เช่ือมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับฐานข้อมูลให้ครบทุกหน้างานของหน่วยงานความมั่นคง
นานาชาติได้ (INTERPOL ของต ารวจสากล) (I๒๔/๗) โดยส านักงานตรวจคนเข้าเมืองได้เช่ือมต่อ
และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับฐานข้อมูลหน่วยงานความมั่นคงนานาชาติ ( INTERPOL ของต ารวจ
สากล) (I๒๔/๗) ได้เรียบร้อย ในเบื้องต้นสามารถใช้งานได้ในระบบ และสามารถตรวจสอบข้อมูล
หมายต ารวจสากล (Red notice) การตรวจสอบการตรวจอนุญาตเข้า - ออก และระบบสืบสวน 
  ๑.๓) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีระบบ CCTV เพื่อควบคุมการตรวจคน
เข้าเมือง ( IMMIGRATION CONSOLIDATION CCTV)  มีการลงนามในสัญญาเมื่อวันท่ี ๑๑ 
มิถุนายน ๒๕๖๓ แบ่งออกเป็น ๕ งวดงาน ขณะน้ีอยู่ระหว่างตรวจรับงวดงานท่ี ๓ 
  ๑.๔) สกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนท้ังทางบก ทางอากาศ  
ทางน้ า ชายฝั่ง เกาะแก่งท่ีปรากฏการลักลอบน าเข้ายาเสพติด โดยบูรณาการการด าเนินการ
ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยส านักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ด าเนินการจับกุมคดียาเสพติด
จ านวน ๘๒๗ คดี มีผู้ต้องหาจ านวน ๘๐๐ คน (มีนาคม ๒๕๖๔) ด าเนินการจับกุมคดียาเสพติด
จ านวน ๒๒๗ คดี มีผู้ต้องหาจ านวน ๒๒๙ คน (เมษายน ๒๕๖๔) 
  ๑.๕) โครงการสืบสวน ปราบปราม จับกุม ผลักดัน และส่งกลับแรงงาน
ต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองกลับออกไปนอกราชอาณาจักร โดยต้ังแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้ผลักดันส่งกลับคนต่างด้าว ออกนอกราชอาณาจักร จ านวน ๓๗,๗๘๒ ราย
และต้ังแต่ ๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ได้ผลักดันส่งกลับคนต่างด้าวออกนอกราชอาณาจักร จ านวน 
๒๓๒ ราย 
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  ๑.๖) ประชุมความร่วมมือว่าด้วยการตรวจคนเข้าเมือง  กับสถาน
เอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ประจ าประเทศไทย (๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔) และสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น
ประจ าประเทศไทย (๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔)  
  ๑.๗) เพิ่มความเข้มงวดในการสกัดกั้นการลักลอบน าพาบุคคลต่างด้าว
เข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นท่ี
รับผิดชอบและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งเบาะแส กรณีพบบุคคลต่างด้าวต้องสงสัย ท้ังน้ี  
บางพื้นท่ีมีลักษณะเป็นแม่น้ าและภูเขา และมีระยะทางยาวท าให้เป็นอุปสรรคในการสืบสวนจับกุม 
  ๑.๘) จัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics) เพื่อการพิสูจน์ตัวตน
ของคนต่างด้าวและเพื่อความมั่นคงของประเทศ 
  ๑.๙) จัดชุดเคลื่อนท่ีเร็วและชุดสืบสวน ร่วมบูรณาการป้องกันปราบปราม
ผู้กระท าผิด 
  ๑.๑๐) สุ่มตรวจสอบข้อเท็จจริง  ก่อน-หลังพิจารณาอนุญาตให้ 
คนต่างด้าวอยู่ต่อในราชอาณาจักร 
  ๑.๑๑) ติดตาม เฝ้าระวัง ตรวจสอบบุคคลจากประเทศท่ี ๓ ท่ีเข้ามายื่น
ขออยู่ในราชอาณาจักรต่อไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีแท้จริง และกลุ่มท่ีอยู่เกินก าหนดอนุญาต กรณี
การจับกุม ให้มีการสืบสวนขยายผลไปถึงบุคคล หรือขบวนการน าพา ผู้ช่วยเหลือ ซ่อนเร้น ให้ท่ีพักพิง 
  ท้ังน้ี ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด - 19 
มีคนต่างด้าวจ านวนมากไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศ จึงผ่อนผันให้อยู่ตามเหตุจ าเป็น 
นอกจากน้ี การออกตรวจสอบของเจ้าหน้าท่ีอาจท าได้โดยไม่ท่ัวถึง เน่ืองจากมีข้อจ ากัดเรื่อง
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด และมีข้อเสนอแนะในการขอรับสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันให้แก่
เจ้าหน้าท่ีเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเช้ือฯ จากการปฏิบัติหน้าท่ี 
   ๒) ต ารวจภูธรภาค ๗ ด าเนินการ ดังน้ี 
   ๒.๑) จัดชุดปฏิบั ติการสนับสนุนร่วมกับหน่วยงานท่ี เกี่ยวข้อง 
เพื่อปฏิบัติการในการสกัดกั้นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และการลักลอบน า
สิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในราชอาณาจักร จัดชุดปฏิบัติการตรวจสอบเส้นทางช่องทางธรรมชาติ  
จัดชุดเคลื่อนท่ีเร็วประจ าเขตรอยต่อจังหวัด เป็นต้น 
   ๒.๓) แสวงหาความร่วมมือของประชาชน โดยต ารวจภูธรทุกจังหวัด 
ในสังกัดได้จัดท าแผนการปฏิบัติงานด้านชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ เพื่อแสวงหาความร่วมมือ 
จากประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างจิตส านึกท่ีดีต่อสังคม 
รวมไปถึงความร่วมมือของประชาชนในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน  
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และความมั่นคงของชาติ ให้มีประสิทธิภาพ และท าให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ในระดับพื้นฐาน 
สังคมมีความสุขและมั่นคง 
   ๒.๓) มีการประชุมด้านการข่าวร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในระดับ
สถานีต ารวจภูธร กองบัญชาการต ารวจภูธรจังหวัด เป็นประจ าทุกเดือน 
 ๓) ต ารวจภูธร ภาค ๙ ด าเนินการ ดังน้ี 
  ๓.๑) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมาย 
ปัญหาแรงงานข้ามชาติ ปัญหาการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในพื้นท่ีรับผิดชอบของ
ต ารวจภูธร ภาค ๙ เกิดจากขบวนการนายหน้าจากประเทศมาเลเซียและนายหน้าจากประเทศไทย
น าแรงงานต่างด้าวจากประเทศมาเลเซียเข้ามายังประเทศไทย โดยผ่านช่องทางธรรมชาติ อาทิ 
แนวชายแดนไทย – มาเลเซีย ในการน้ี ได้ด าเนินการให้หน่วยในสังกัดต ารวจภูธร ภาค ๙ ท่ีมีเขต
ติดต่อ กวดขัน จับกุมขบวนการขนแรงงานข้ามชาติอย่างต่อเน่ือง สืบสวนติดตามจับกุมแรงงาน
ข้ามชาติตามอ านาจหน้าท่ี และเร่งรัดจับกุมแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย 
 ๓.๒) แผนปฏิบั ติการสกัดกั้นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 
โดยผิดกฎหมาย  
  - ด าเนินการสกัดกั้น ปราบปราม จับกุมแรงงานต่างด้าว
หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
 - ด าเนินการร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต้ังจุดตรวจ จุดสกัด 
ป้องกันการหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย โดยเฉพาะบริเวณพื้นท่ีเขตติดต่อระหว่างจังหวัด  
และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ ประสานต ารวจน้ า ต ารวจตรวจคนเข้าเมือง   
     - ตรวจสอบสถานประกอบการ โรงงานท่ีมีแรงงานต่างด้าว 
โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการกระท าความผิดในการหลบหนีเข้าเมือง
และยาเสพติด 
 - จัดชุดสืบสวนหาข่าวในพื้นท่ีอย่างต่อเน่ือง 
 - ด าเนินการตามข้ันตอนของกฎหมายในการผลักดันออก 
นอกประเทศ 
 - ด า เนินการให้ เ ข้าสถานท่ี ท่ีรัฐจั ดเตรียมไว้ ให้  (Local 
Quarantine) ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 
 - จัดแผนเฉพาะกิจการลาดตระเวนทางน้ า ประจ าปี ๒๕๖๔ 
ร่วมกับต ารวจน้ า ตชด.(ชฝต.) ชค.ปชด.(ทหาร) จัดชุดลาดตระเวนทางน้ าในเขตพื้นท่ี 
  ๔) กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน (บก.ตชด.) ด าเนินการ ดังน้ี  
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 ๔.๑) ปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง  
  - จับกุม ๕๑ คดี ผู้ต้องหา ๓๕๕ คน จ าแนกสัญชาติ ได้แก่  
เมียนมา ๖๐ คน ลาว ๑๕๙ คน กัมพูชา ๒๑ คน เวียดนาม ๙ คน จีน ๔ คน (มีนาคม ๒๕๖๔)  
   - จับกุม ๕๔ คดี ผู้ต้องหา ๓๒๒ คน จ าแนกสัญชาติ ได้แก่  
เมียนมา ๒๙๒ คน ลาว ๗ คน กัมพูชา ๑๓ คน และสัญชาติอื่น ๆ ๑๐ คน (เมษายน ๒๕๖๔) 
 ๔.๒) จัดก าลังป้องกันชายแดน ประจ าปี ๒๕๖๔ จ านวน ๖,๓๓๓ นาย 
จ าแนกเป็น 
 - บก.ตชด. ภาค ๑ จ านวน ๑,๕๐๗ นาย 
 - บก.ตชด. ภาค ๒ จ านวน ๒,๐๕๐ นาย 
 - บก.ตชด. ภาค ๓ จ านวน ๑,๘๕๙ นาย 
 - บก.ตชด. ภาค ๔ จ านวน ๙๑๗ นาย 
 ๔.๔.๑๑ การประชุมเกี่ยวกับปัญหาด้านชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน 
 ๑) เมื่อวันท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา ครั้งท่ี 
๑/๒๕๖๔ เพื่อพิจารณาแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการกรณีบุคคลชาวเมียนมาเดินทาง  
เข้าไทยตามแนวชายแดน อันเน่ืองมาจากการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในเมียนมา 
 ๒) เมื่อวันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมเตรียมการส าหรับการประชุมคณะกรรมการชายแดนท่ัวไป (GBC) 
ไทย – มาเลเซีย ครั้งท่ี ๕๕ ณ ประเทศมาเลเซีย ในห้วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ 
 ๔.๔.๑๒ การสกัดกั นและปราบปรามยาเสพติดข้ามชาติ  
 ๑) กองบัญชาการต ารวจนครบาล ด าเนินการ ดังน้ี 
 - ต้ังจุดตรวจค้น เพื่อสกัดกั้นการลักลอบขนยาเสพติด 
 - ต้ังจุดตรวจค้นเพื่อสกัดกั้นการลักลอบขนแรงงานผิดกฎหมาย 
 - โครงการโรงงานสีขาว 
 - โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน  
อาชญากรรมระดับต าบล 
 - โครงการด าเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดแบบ 
ครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ 
 ๒) ต ารวจภูธรจังหวัด ในสังกัดต ารวจภูธร ภาค ๑ ด าเนินการ ดังน้ี 
 - อบรมให้ความรู้กับประชาชนในชุมชนในการป้องกันตนเองจากยาเสพติด  
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 - ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากเจ้าของกิจการ โรงงานอุตสาหกรรม
ในการใช้แรงงานไทยและตรวจตราสถานประกอบการ กิจการท่ีมีการใช้แรงงานชาวต่างชาติ 
  ๓) ต ารวจภูธรภาค ๓ ด าเนินการ ดังน้ี 
 - จับกุมคดียาเสพติด ๑,๐๘๕ คน ผู้ต้องหา ๑,๑๐๕ คน จับกุมต่างด้าว 
๙ ราย ผู้ต้องหา ๑๐ คน 
 - ต้ังจุดตรวจตามแนวชายแดนในจุดต่าง ๆ  
 ๔) ต ารวจภูธร ภาค ๖ ด าเนินการ ดังน้ี 
 จัดก าลังเจ้าหน้าท่ีออกตรวจอยู่เป็นประจ า ท้ังปัญหายาเสพติด ปัญหา
แรงงานข้ามชาติ เป็นต้น โดยมีอุปสรรคส าคัญ ได้แก่ สภาพพื้นท่ีเป็นป่าเขาทุรกันดาร การคมนาคม
ล าบาก และแนวชายแดนยาว 
 ๕) ต ารวจภูธร ภาค ๗ ด าเนินการ ดังน้ี 
 - ต้ังด่านตรวจถาวรบริเวณเขตติดต่อท่ีมีพื้นท่ีติดชายแดน เพื่อป้องกัน
และปราบปรามการลักลอบขนยาเสพติดและแรงงานต่างด้าว 
 - ต้ังจุดตรวจจุดสกัด ๘ จุด ในการป้องกันและปราบปรามการกระท า
ความผิดบางประการท่ีเป็นภยันตรายต่อความสงบเรียบร้อยหรือบ่อนท าลายระบบเศรษฐกิจ 
และสังคม ในพื้นท่ีภูธรจังหวัดกาญจนบุรี และภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 ๖) ต ารวจภูธร ภาค ๘ ด าเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
แบบยั่งยืนตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ต ารวจภูธรจังหวัด
กระบี่ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้แก่ โครงการชุมชนยั่งยืน ๑ ต ารวจ ๑ โรงเรียน เพื่อหาแนวทางในการป้องกัน
อย่างเป็นรูปธรรม  
 อน่ึง มีอุปสรรคและข้อเสนอแนะส าคัญได้แก่ (๑) ขาดแคลนเครื่องมือ 
อุปกรณ์ เทคโนโลยีสมัยใหม่ (๒) ควรมีการแก้ไขปัญหากฎหมายเกี่ยวกับผู้ให้บริการโทรศัพท์ 
และธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ ท่ีจะต้องให้การสนับสนุนข้อมูลในการสืบสวนสอบสวนแก่เจ้าหน้าท่ี
ตามท่ีได้รับการร้องขอ เพื่อให้การปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
(๓) ขาดการแบ่งปันข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องระหว่างกัน ท าให้ข้อมูลไม่เช่ียมโยง จึงท าให้สามารถติดตาม
ผู้กระท าความผิดได้เพียงบางส่วนเท่าน้ัน (๔) ให้ร่วมบูรณาการทุกภาคส่วนและเพิ่มการมอบรางวัล
ตอบแทน 
 ๗) ต ารวจภูธร ภาค ๙ ด าเนินการอย่างต่อเน่ืองตามแผนดังต่อไปน้ี 
 (๑) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ทุกจังหวัดจัดต้ัง
ชุดปฏิบัติการพิเศษ เช่น ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ศอ.ปส.) เพื่อสืบสวน
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หาข่าว ตรวจค้น กดดัน จับกุมผู้กระท าผิด สืบสวนหาข่าวจับกุมกลุ่มผู้ค้ารายย่อยและเครือข่าย 
เพื่อตัดวงจรการค้าในพื้นท่ี หมู่บ้าน/ชุมชน ขยายผลจับกุมผู้สมคบ สนับสนุน และตรวจยึด
ทรัพย์สิน ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
พ.ศ. ๒๕๓๔ จัดชุดปราบปรามยาเสพติดประจ าหน่วย มีนายต ารวจช้ันสัญญาบัตรเป็นหัวหน้า  
จัดชุดปราบปรามยาเสพติด โดยมีผลการจับกุม ๒,๗๘๖ คดี ผู้ต้องหา ๒,๙๕๗ คน และยึดทรัพย์ได้ 
๘๐,๕๒๔,๑๑๔ บาท  
 อน่ึง ขบวนการค้ายาเสพติดในพื้นท่ีมีวิธีอ าพรางทรัพย์สิน 
ท่ีซับซ้อนมากข้ึน โดยส่วนใหญ่ผู้ ค้าจะไม่ถือครองทรัพย์สินในช่ือของตนเอง จึงยากต่อ 
การด าเนินการสืบสวนขยายผล ตรวจสอบ ยึด อายัดทรัพย์สิน 
 (๒) แผนงานการสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด  
  - ด าเนินการผ่านโครงการ D.A.R.E. จ านวน ๘๓๘ โรงเรียน ครู
แดร์ ๕๕๘ คน และโครงการ ๑ ต ารวจ ๑ โรงเรียน จ านวน ๑๒๖ โรงเรียน ต ารวจ ๑๒๖ คน 
  - ให้ครู D.A.R.E. และต ารวจประสานโรงเรียนในการให้ความรู้
เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติดแก่กลุ่มนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
ตลอดจนเฝ้าระวังมิให้ยาเสพติดเข้าไปแพร่ระบาดในสถานศึกษา 
  - ให้สถานีต ารวจภูธรแต่ละแห่งพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชน 
เป้าหมายเพื่อท าให้เป็นพื้นท่ีปลอดภัยจากยาเสพติด 
 (๓) แผนงานการด าเนินการตามมาตรการต่อทรัพย์สินในคดีความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด โดยด าเนินการสืบสวนขยายผล ตรวจสอบ ยึด อายัดทรัพย์สินของขบวนการค้า
ยาเสพติดตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 
๒๕๓๔ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎหมาย 
ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน าไปสู่การท าลายเครือข่ายกระบวนการค้ายาเสพติดท้ังระบบ โดยมีตัวช้ีวัด คือ  
การขยายผลเครือข่ายยาเสพติดหรือตรวจสอบทรัพย์สินได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
 (๔) แผนงานการสกัดกั้นยาเสพติด สารต้ังต้นและเคมีภัณฑ์  
  - หยุดยั้งการลักลอบการล าเลียงยาเสพติด จากแหล่งผลิตนอก
ประเทศเข้ามาภายในประเทศในทุกช่องทาง ท้ังทางบก ทางเรือ ทางอากาศ และหยุดยั้ง  
การลักลอบล าเลียงยาเสพติดเข้าสู่พื้นท่ีใน ต าบล หมู่บ้าน ชุมชน โดยมีตัวช้ีวัดคือปริมาณยาเสพติด 
ท่ีจับกุมได้ตามพื้นท่ีเป้าหมาย (โดยใช้ยาบ้าและยาไอซ์เป็นเกณฑ์วัด) เปรียบเทียบกับปริมาณยาบ้า
และยาไอซ์ที่จับกุมได้ท้ังจังหวัด 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๒๓๒ 

 

  - หยุดยั้งการลักลอบการน าเงินหรือทรัพย์สินใด ๆ  ท่ีมาจากการค้า
ยาเสพติดออกไปยังต่างประเทศ 
 (๕) แผนงานการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อป้องกันยาเสพติด  
เพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนท่ีมีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด
ให้ลดน้อยลงจนหมดไป ลดจ านวนผู้เสพและผู้ค้ายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน เพิ่มจ านวนครัวเรือน
ปลอดยาเสพติด และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดด้วยตนเองอย่างยั่งยืน 
    ๘)  กองบัญชาการต า รวจปราบปรามยา เสพติ ด  (บช .ปส . )  
มีผลการด าเนินงาน ดังน้ี 
    (๑) ต้ังคณะท างาน ควบคุม ก ากับดูแลการสืบสวนขยายผลกรณีคนไทย
ถูกจับกุมท่ีต่างประเทศในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และพัสดุไปรษณีย์ระหว่างประเทศซุกซ่อน
ยาเสพติดโดยจัดการประชุมเพื่อติดตามผลเป็นประจ าทุกเดือน และมีการร่างโครงการเพื่อเชิญ
หน่วยงานต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการสืบสวนขยายผลกรณีคนไทย 
ถูกจับกุมท่ีต่างประเทศในห้วงปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ 
 (๒) จับกุมคดียาเสพติด จ านวน ๓๙ คดี ผู้ต้องหา ๓๖ คน จับกุมตาม
หมาย ๘ คน ยึดทรัพย์สิน ๕ ราย มูลค่า ๓.๒๓ ล้านบาท (มีนาคม ๒๕๖๔) จ านวน ๖๐ คดี 
ผู้ต้องหา ๖๒ คน จับกุมตามหมาย ๓๔ คน ยึดทรัพย์สิน ๑ ราย มูลค่า ๕๐๕,๐๐๐ บาท (เมษายน 
๒๕๖๔) 
 (๓) จับกุมยาเสพติดผ่านพัสดุ 
 - ไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ๑๓ คดี/ไปรษณีย์ภายในประเทศ 
๓ คดี (มีนาคม ๒๕๖๔)  
 - ไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ๙ คดี (เมษายน ๒๕๖๔) 

โดยมีอุปสรรคคือการประสานข้อมูลการรับส่งพัสดุไปรษณีย์ใช้ 
ระยะเวลาในการตรวจสอบเป็นเวลานาน  
 (๔) สืบสวนขยายผลคดีพัสดุไปรษณีย์ระหว่างประเทศ จ านวน ๑๒ เรื่อง 
  ในการน้ี กองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติดมีข้อเสนอแนะ
ดังน้ี (๑) ควรประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันอย่างต่อเน่ือง (๒) สนับสนุนการอบรม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง และ (๓) ขอรับการสนับสนุนเครื่องมือ
อุปกรณ์ท่ีทันสมัยเพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติหน้าท่ีบรรลุวัตถุประสงค์ 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๒๓๓ 

 

 (๕) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบันทึกวิเคราะห์ข้ อมูลหรือ 
เช่ือมโยงข้อมูลคดีอาชญากรรมข้ามชาติ (CMIS) ของกองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยจัดฝึกอบรมให้แก่ข้าราชการต ารวจในสังกัดกองบัญชาการ
ต ารวจปราบปรามยาเสพติด จ านวน ๔๐ คน 
  (๖) จับกุมกลุ่มผู้ลักลอบล าเลียงยาเสพติดจากพื้นท่ีแนวชายแดนเข้าสู่
พื้นท่ีจังหวัดทางภาคใต้ และออกสู่ประเทศท่ีสา 
 (๗ )  ต้ั ง ด่ านสกั ดกั้ นกา รลั กลอบล า เลีย งยา เสพติดจากภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่พื้นท่ีตอนใน โดยได้คัดกรองรถยนต์ต้องสงสัยเข้าท าการตรวจค้น  
และเข้าอุโมงค์เอ็กซเรย์ เพื่อตรวจหายาเสพติดและสิ่งของผิดกฎหมาย 
 (๘) จัดท าบัญชีเครือข่ายนักค้ายาเสพติดข้ามชาติและขยายผล 
การสืบสวนหาข้อสรุปและตัวการใหญ่ในเครือข่ายเพื่อระดมกวาดล้างในอนาคต 
 (๙) สืบสวนบุคคลในเครือข่ายนักค้ายาเสพติดรายส าคัญของแต่ละ
พื้นท่ีและจัดท าบัญชีความเช่ือมโยงของแต่ละคนในเครือข่าย 
 ๙) กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน (บก.ตชด.) ด าเนินการ
ปราบปรามยาเสพติด ดังน้ี  
  - จับกุม ๕๙๘ คดี ผู้ต้องหา ๖๔๗ คน ยึดของกลาง ได้แก่ ยาบ้า 
๒๑,๘๔๑,๐๕๖ เม็ด ไอซ์ ๓๘,๐๗๒.๘๘ กรัม กัญชาอัดแท่ง ๑,๗๕๓ กิโลกรัม กระท่อมสด 
๔๒๘.๙๓ กิโลกรัม ฝิ่น ๗,๕๐๖.๘๐ กรัม เฮโรอีน ๑๔๓.๙๘ กรัม (มีนาคม ๒๕๖๔) 
  - จับกุม ๕๖๘ คดี ผู้ต้องหา ๑,๒๐๔ คน ยึดของกลาง ได้แก่ ยาบ้า 
๑๓,๘๓๒,๔๕๗ เม็ด ไอซ์ ๑,๒๘๘.๓๕ กิโลกรัม กัญชาอัดแท่ง ๑,๓๓๔ กิโลกรัม กัญชาแห้ง ๑,๔๑๘ 
กิโลกรัม กระท่อมสด ๒,๒๑๘ กิโลกรัม ฝิ่นดิบ ๔.๘๗ กก. เฮโรอีน ๑๑๖.๔๑ กรัม (เมษายน 
๒๕๖๔) 
 ๑๐) กองการต่างประเทศ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ตท.) ด าเนินการ
ตรวจสอบ/แลกเปลี่ยนข้อมูลพัสดุซึ่ งภายในบรรจุสารเสพติดท่ีส่งมาจากต่างประเทศ  
โดยประสานงานร่วมกับต ารวจต่างประเทศ และกองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติด 
จ านวน ๔ คดี 
 - จ านวน ๔ คดี (มีนาคม ๒๕๖๔) 
 - จ านวน ๒ คดี (เมษายน ๒๕๖๔)  
 ๔.๔.๑๓ การก ากับดูแลความม่ันคงปลอดภัยทางรังสีและนิวเคลียร์  



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๒๓๔ 

 

  ๑) ส านักงานต ารวจแห่งชาติเป็นภาคีเครือข่ายหน่วยงานก ากับดูแล  
ความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณูในภูมิภาคอาเซียน หรือ ASEANTOM (ASEAN Network of 
Regulatory Bodies on Atomic Energy)  โ ดยมี ก า รประ ชุม เ ชิ ง ปฏิ บั ติ ก า ร  การอบรม 
และการแลกเปลี่ยนกรณีศึกษาและบทเรียนร่วมกัน  
   อน่ึง การด าเนินการในเรื่องน้ียังมีอุปสรรคด้านการบูรณาการข้อมูล
ระดับภูมิภาคในเรื่องความมั่นคงและเรื่องทางนิวเคลียร์ โดยไทยควรมีฐานข้อมูลกลางแห่งชาติ  
ในเรื่องความมั่นคงทางนิวเคลียร์ และควรให้หน่วยงานความมั่นคงเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวเพื่อช่วย
ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติในการวิเคราะห์ติดตามคนร้ายต่อไป 
  ๒) ส านักงานต ารวจแห่งชาติร่วมกับองค์การต ารวจอาชญากรรมระหว่าง
ประเทศ ( INTERPOL) ในการประชุมเชิงปฏิบั ติการ ฝึกอบรม และสร้างความตร ะหนัก 
ให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและสนองตอบต่อเหตุก่อการร้าย 
ท่ีเกี่ยวข้องกับเร่ืองทางรังสีและนิวเคลียร์ อาทิ ร่วมกับ INTERPOL ในการประชุมติดตามข่าวสาร
และการด าเนินการท่ีเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายทางรังสีและนิวเคลียร์ เมื่อวันท่ี ๒๐ เมษายน 
๒๕๖๔ 
  ๓) ส่ ง เสริมบทบาทของต ารวจไทยและหน่วยบั ง คับใ ช้กฎหมาย 
ในการป้องกันและสกัดกั้นการก่อการร้ายทางชีวภาพ เคมี รังสี นิวเคลียร์ และระเบิด (CBRNE) 
โดยเฉพาะด้านการสืบสวนสอบสวนและการพิสูจน์หลักฐานในท่ีเกิดเหตุ 
 
 ๔.๕  ขับเคลื่อนงานการทูตเชิงรุกเพื่อประชาชน 
   ๔.๕.๑ การเปิดให้บริการเครื่องรับค าร้องขอท าหนังสือเดินทางด้วยตนเอง 
(kiosk) เมื่อวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมการกงสุล เปิดตัว
เครื่องรับค าร้องขอท าหนังสือเดินทางด้วยตนเอง (kiosk) ณ ส านักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราว
ปทุมวัน ห้างสรรพสินค้า MBK Center ซึ่งเป็นการอ านวยความสะดวกให้คนไทยสามารถขอรับ
บริการออกหนังสือเดินทางด้วยตนเอง โดยเครื่องดังกล่าวมีเทคโนโลยีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
ท่ีสามารถจัดเก็บข้อมูลชีวมาตร (biometrics) ของผู้ใช้บริการ อาทิ ภาพจ าลองลายน้ิวมือ ใบหน้า 
และม่านตา ก่อนน าไปประมวลผลเพื่อขอท าหนังสือเดินต่อไป อันจะช่วยหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัส
ในกระบวนการท าหนังสือเดินทางในช่วงท่ียังมีการแพร่ระบาดของโควิด  - 19 อีกท้ังท าให้
ประชาชนสามารถรับบริการท าหนังสือเดินทางนอกเวลาราชการได้ ท้ังน้ี ในปี ๒๕๖๔ กระทรวงการ
ต่างประเทศ มีแผนจะเปิดให้บริการเครื่อง kiosk ท าหนังสือเดินทาง อีก ๑๙ เครื่อง ณ ส านักงาน
หนังสือเดินทางอื่น ๆ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในวงกว้างมากข้ึน 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๒๓๕ 

 

 ๔.๕.๒ โครงการระบบตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส์ (e-Visa) กรมการกงสุล 
กระทรวงการต่างประเทศได้ด าเนินการให้ระบบตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส์ (e-Visa) สามารถ
ให้บริการได้ครบกระบวนการ ท้ังการเ ช่ือมโยงข้อมูลกับส า นักงานตรวจคนเ ข้า เมือง  
และการปรับปรุงกฎระเบียบให้รองรับระบบดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการให้บริการชาวต่างชาติ 
ท่ีเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยมุ่งเ น้นการหลีกเลี่ยงพบปะหรือสัมผัสระหว่างบุคคล 
และอ านวยความสะดวกให้เกิดความรวดเร็ว โดยมีความคืบหน้า ดังน้ี 

๑) การขยายการเปดิใช้งานระบบ e-Visa  
- เมื่อวันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ : สถานกงสุลใหญ่ในจีน ๒ แห่ง ได้แก่  

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู 
- เมื่อวันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ : สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ 

ในสหรัฐอเมริกา ๔ แห่ง ได้แก่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน สถานกงสุลใหญ่  
ณ นครนิวยอร์ก สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก 

-  ระหว่างวันท่ี ๑๖ – ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔ กระทรวงการต่างประเทศ 
ร่วมกับบริษัท จันวาณิชย์ จัดอบรมการใช้งานและทดสอบระบบ e-Visa ท่ีสถานเอกอัครราชทูต  
ณ กรุงโซล  

- เมื่อวันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้
เปิดให้บริการระบบ e-Visa อย่างเป็นทางการ 
 - กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับบริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริต้ีพริ้นท์ต้ิง 
จ ากัด จัดอบรมการใช้งานและทดสอบระบบ e-Visa ท่ีสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่
จ านวน ๕ แห่ง ได้แก่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา และสถานกงสุลใหญ่ 
ณ นครแวนคูเวอร์ ระหว่างวันท่ี ๑๐-๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท้ังน้ี สถานเอกอัครราชทูต 
และสถานกงสุลใหญ่ดังกล่าวได้เปิดให้บริการระบบ e-Visa อย่างเป็นทางการเมื่อวันท่ี ๑ มิถุนายน 
๒๕๖๔ 
 ๒) โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลการตรวจลงตราของไทย (Visa Data 
Center) เพื่อรองรับระบบตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส์ (e-Visa) 
  (๒.๑) การเช่ือมโยงข้อมูลการตรวจลงตราจากศูนย์ข้อมูลการตรวจลงตรา 
(Visa Data Center: VDC) ของกระทรวงการต่างประเทศกับระบบ Biometric ของส านักงาน
ตรวจคนเข้าเมืองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อให้ระบบ e-Visa สามารถให้บริการชาวต่างชาติ 
ได้อย่างเต็มรูปแบบ (ไม่ต้องติดแผ่นปะตรวจลงตรา) และครบกระบวนการ (ระบบหน้าช่อง  



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๒๓๖ 

 

ด่านตรวจคนเข้าเมืองสามารถตรวจสอบข้อมูลผู้ ท่ีได้รับการตรวจลงตราโดยไม่ต้องเรียกดู  
แผ่นปะตรวจลงตราอีกต่อไป) 
  (๒.๒) กระทรวงการต่างประเทศอยู่ระหว่างการออกแบบและพัฒนา
ระบบ e-Visa โดยไม่ใช้แผ่นปะตรวจลงตรา ซึ่งมีก าหนดแล้วเสร็จพร้อมใช้งานภายในเดือน
กันยายน ๒๕๖๔ ตาม TOR ของโครงการ 
  (๒.๓) สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่อยู่ระหว่างการจัดซื้อ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของส านักงานในต่างประเทศเพื่อรองรับการใช้งานระบบ e-Visa 
 ๔.๕.๓ การเปิดใหบ้รกิารท าหนังสือเดนิทาง ๑๐ ป ี
 กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เริ่มเปิดให้บริการท าหนังสือ
เดินทาง ๑๐ ปี โดยเมื่อวันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ระเบียบกระทรวงฯ 
ว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งท าให้ประชาชนสามารถขอรับบริการ
จัดท าหนังสือเดินทางแบบใหม่ ได้ต้ังแต่วันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยประชาชนท่ีมีอายุ ๒๐ ปีข้ึนไป 
สามารถขอท าหนังสือเดินทางบุคคลท่ัวไป อายุการใช้งานไม่เกิน ๑๐ ปี ได้ท่ีส านักงานหนังสือ
เดินทางทุกแห่งท่ัวประเทศ รวมถึงสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ และส านักงานการค้า
และเศรษฐกิจไทยทุกแห่ง ซึ่งมีค่าธรรมเนียมเล่มปกติ ๑,๕๐๐ บาท และเล่มด่วน ๓,๕๐๐ บาท 
ตามประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เร่ือง อัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง ประกาศ ณ วันท่ี 
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ท้ังน้ี ได้การตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี 
 ๔.๕.๔ การให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยในอิสราเอลจากเหตุการณ์ความรุนแรง
ในอิสราเอลและปาเลสไตน์ในช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๔ ต้ังแต่เริ่มเทศกาล
รอมฎอนเมื่อวันท่ี ๑๒ เมษายน ๒๕๖๔ ได้เกิดสถานการณ์ความไม่สงบในอิสราเอลและปาเลสไตน์ 
ซึ่งต่อมาสถานการณ์ได้ขยายวงไปสู่การโจมตีอิสราเอลด้วยจรวดจากฉนวนกาซาและการโต้ตอบ
ด้วยปฏิบัติการทางอากาศโดยอิสราเอลอย่างต่อเน่ืองเป็นเวลาถึง ๑๑ วัน กระท่ังอิสราเอล 
และกลุ่มฮามาสได้ตกลงหยุดยิงเมื่อวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ความรุนแรงครั้งน้ีส่งผลให้ 
มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจ านวนมาก รวมถึงแรงงานไทยท่ีท างานอยู่ในอิสราเอล (ส่วนใหญ่
ท างานในชุมชนและนิคมเกษตรกรรม) ราว ๒๕,๐๐๐ คน ในจ านวนน้ี ราว ๔,๐๐๐ คน ท างานอยู่
ใกล้ฉนวนกาซา โดยจนถึง ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มีคนไทยเสียชีวิตในเหตุการณ์ความรุนแรง
ดังกล่าว ๒ รายและได้รับบาดเจ็บ ๙ ราย 
  ในการน้ี กระทรวงการต่างประเทศได้ด าเนินการเพื่อคุ้มครองและให้  
ความช่วยเหลือแรงงานไทยในอิสราเอล ดังน้ี  



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
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๒๓๗ 

 

  ๑) การประกาศเตือนและประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติในสถานการณ์ 
ความไม่สงบ ต้ังแต่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟได้ประกาศ
เตือนคนไทยให้เพิ่มความระมัดระวัง ประชาสัมพันธ์แนวการปฏิบัติตนเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณ 
แจ้งเตือนภัย รวมถึงได้ประสานงานกับหัวหน้าแรงงานไทยในพื้นท่ีต่าง ๆ เพื่อติดตามผลกระทบ  
ต่อคนไทยอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด 
  ๒)  การประสานงาน เ รื่ อ งคน ไทย เสี ยชี วิตและ ได้ รั บบาด เ จ็บ  
สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ประสานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องของอิสราเอลอย่างใกล้ ชิด  
เพื่อประสานงานการส่งศพผู้เสียชีวิตกลับไทยและติดตามดูแลคนไทยท่ีได้รับบาดเจ็บ ดังน้ี 
   (๑) เมื่อวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดพิธี 
ไว้อาลัยและส่งศพแรงงานไทยท่ีเสียชีวิตท้ังสองราย (นายวีรวัฒน์ การุญบริรักษ์ และนายสิขรินทร์ 
สง ารัมย์) ท่ีท่าอากาศยานเบนกูเรียน โดยมีเอกอัครราชทูตฯ ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ
อิสราเอล ผู้แทนท่าอากาศยานเบนกูเรียน และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วม  
และภายหลังพิธีฯ เอกอัครราชทูตฯ ได้หารือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องของอิสราเอลเพื่อขอให้ช่วย
ติดตามและเร่งรัดการจ่ายเงินชดเชยและสิทธิประโยชน์ของแรงงานท่ีเสียชีวิตท้ังสองราย ท้ังน้ี  
ศพของแรงงานท่ีเสียชีวิตได้ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อวันท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔  
และได้ล าเลียงถึงภูมิล าเนาท่ีจังหวัดเพชรบูรณ์และบุรีรัมย์เรียบร้อยแล้ว 
   (๒) เมื่อวันท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เอกอัครราชทูตฯ และข้าราชการ
สถานเอกอัครราชทูตฯ และฝ่ายแรงงานได้เดินทางไปเยี่ยมแรงงานไทยท่ีได้รับบาดเจ็บสาหัส  
(นายอัตรชัย ธรรมแก้ว) ท่ีโรงพยาบาล Soroka ในเมือง Beer Sheva เพื่อให้ก าลังใจ รวมถึง 
มอบอาหารและของเยี่ยม ขณะเดียวกัน กระทรวงการต่างประเทศก็ได้ประสานงานกับครอบครัว
ผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างใกล้ชิด 
  ๓) การรักษาความปลอดภยัของแรงงานไทยในอสิราเอล  
  (๑) สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ย้ าค าขอให้ฝ่ายอิสราเอลช่วยดูแลรักษา
ความปลอดภัยของแรงงานไทยในหลายโอกาส โดยเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟได้ยกค าขอ
เร่ืองน้ีต่อนายกรัฐมนตรีรัฐอิสราเอลโดยตรงระหว่างการบรรยายสรุปสถานการณ์ส าหรับนักการทูต
ต่างประเทศในอิสราเอลเมื่อวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ซึ่งฝ่ายอิสราเอลให้ความร่วมมือเป็น
อย่างดี โดยได้จัดเจ้าหน้า ท่ีฝึกอบรมวิธีการปฏิบั ติตนเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัย  
จัดส่งนักจิตวิทยาไปพูดคุยและให้ค าปรึกษาแก่แรงงานไทย รวมถึงรับท่ีจะจัดให้มีระบบเตือนภัย
และการติดต้ังบังเกอร์หลบภัยท่ีเพียงพอและท่ัวถึง 
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  (๒) เมื่อวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ พลโท กาบี อัซเกนาซี (Gabi 
Ashkenazi) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัฐอิสราเอล ได้โทรศัพท์ ถึงนายดอน  
ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อแสดงความเสียใจ
กรณีคนไทยในอิสราเอลเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศได้ย้ าค าขอให้ฝ่ายอิสราเอลดูแลความปลอดภัยของแรงงานไทย 
ในอิสราเอล รวมถึงแสดงความยินดีกับการหยุดยิง 
  (๓) เมื่อวันท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ลงพื้นท่ี
เย่ียมและให้ก าลังใจแรงงานไทยประมาณ ๔๐ คนในนิคมเกษตรกรรมท่ีได้รับผลกระทบ และเน้น
ย้ าข้อควรปฏิบัติในกรณีฉุกเฉินต่าง ๆ ตลอดจนได้มอบสิ่งของจ าเป็นและเครื่ องใช้ประจ าวัน 
แก่แรงงาน และได้ตรวจเย่ียมพื้นท่ีเกิดเหตุพร้อมกับเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินของอิสราเอล  
  ๔) ประธานาธิบดีแห่งรัฐอสิราเอลโทรศพัท์ถึงครอบครัวของไทยที่เสียชวิีต 
เมื่อวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายรูเวน ริฟลิน (Reuven Rivlin) ประธานาธิบดีแห่งรัฐ
อิสราเอล ได้โทรศัพท์ถึงครอบครัวของแรงงานไทยท่ีเสียชีวิตในอิสราเอล ๒ ราย เพื่อแสดงความเสียใจ 
โดยกระทรวงการต่างประเทศได้ช่วยประสานงานและอ านวยความสะดวกการโทรศัพท์ดังกล่าว 
  ๕) การเตรียมการส าหรับการอพยพแรงงานไทย 
   (๑) แม้สถานการณ์ในขณะน้ีจะยังไม่มีความจ าเป็นต้องอพยพแรงงานไทย 
ในอิสราเอลกลับประเทศ แต่กระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูตฯ ก็ได้ติดตาม
สถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมแผนให้ความช่วยเหลือและอพยพคนไทยในอิสราเอลไว้แล้ว
หากมีความจ าเป็นต้องอพยพคนไทยออกจากอิสราเอล โดยกระทรวงการต่างประเทศพร้อมจัดการ
ประชุมคณะท างานศูนย์ประสานงานฉุกเฉิน (Rapid Response Center: RRC) ซึ่งเป็นกลไกหลัก
ในการให้ความช่วยเหลือและอพยพคนไทยในสถานการณ์ฉุกเฉินของกระทรวงการต่างประเทศ 
เพื่อซักซ้อมแนวทางการอพยพคนไทยร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องภายใต้คณะท างานฯ ทันที 
  (๒) ในช้ันน้ี มีแรงงานไทยในนิคมเกษตรกรรมท่ีประสบเหตุแสดงความ
ประสงค์ท่ีจะเดินทางกลับไทยจ านวน ๑๘ คน ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดให้แรงงานท้ัง ๑๘ คน 
เดินทางกลับประเทศไทยแล้วเมื่อวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
 ๔.๕.๕ การให้ความช่วยเหลืออุปกรณ์การแพทย์แก่อินเดียเพื่อรับมือสถานการณ์ 
แพร่ระบาดของโควิด - 19 เมื่อวันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ กระทรวงการต่างประเทศ โดยความอนุเคราะห์
จากกองทัพอากาศ ได้จัดเท่ียวบินพิเศษจากกรุงเทพฯ-กรุงนิวเดลี อินเดีย เพื่อน าอุปกรณ์ทางการแพทย์
ท่ีได้รับมอบจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนไทยไปให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม 
แก่อินเดียเพื่อรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด - 19 สิ่งของท่ีได้น าไปมอบให้อินเดีย
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ประกอบด้วย เครื่องผลิตออกซิเจน (oxygen concentrator) จากกระทรวงการต่างประเทศ 
ในนามรัฐบาลไทย จ านวน ๑๕ เครื่อง และจากสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจ าประเทศไทย
และชุมชนอินเดียในประเทศไทย จ านวน ๑๕ เครื่อง พร้อมน้ี เท่ียวบินดังกล่าวได้น ายา 
และอุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ีจ าเป็นไปสนับสนุนภารกิจในการดูแลคนไทยให้สถานเอกอัครราชทูต 
ณ กรุงนิวเดลีด้วย 
  นอกจากน้ี เท่ียวบินดังกล่าวได้น าชาวไทยและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ 
ท่ีติดเช้ือโควิด - 19 ในกรุงนิวเดลีและเมืองใกล้เคียง ซึ่งประสบปัญหาการเข้ารักษาท่ีโรงพยาบาล
ท้องถ่ิน เน่ืองจากภาวะการแพร่ระบาดมีความรุนแรง กลับมารักษาตัวในประเทศไทยด้วย ภารกิจ
ดังกล่าวสะท้อนมิตรภาพอันดีและใกล้ชิดระหว่างไทยกับอินเดียในการให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
ในยามวิกฤต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านสาธารณสุขและการรับมือกับการระบาดของโควิด - 19 
ตลอดจนการคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ 
 ๔.๕.๖ การมอบความช่วยเหลืออุปกรณ์การแพทย์แก่เนปาลเพื่อรับมือ
สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด – 19 กระทรวงการต่างประเทศในนามรัฐบาลไทยได้มอบ
เครื่องผลิตออกซิเจน (oxygen concentrator) ส าหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยจากโรคติดเช้ือ 
โควิด - 19 จ านวน ๙ เครื่อง โดยได้จัดพิธีมอบผ่านนาย Ganesh Prasad Dhakal เอกอัครราชทูต
เนปาลประจ าประเทศไทย เมื่อวันท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ พร้อมกับเครื่องผลิตออกซิเจน 
ท่ีองค์กรทางพุทธศาสนาและภาคเอกชนไทยได้ร่วมบริจาคด้วย 
  การบริจาคเครื่องผลิตออกซิเจนดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินนโยบาย 
ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมของไทยแก่เนปาล ซึ่งเป็นมิตรประเทศท่ีมีความใกล้ชิด  
ด้านพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมกับไทย ท่ีได้รับผลกระทบอย่างมากจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดฯ และก าลังขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ อีกท้ังสะท้อนความสัมพันธ์ท่ีใกล้ชิดระหว่าง
ไทยกับเนปาล และไมตรีจิตระหว่างประชาชนของท้ังสองประเทศ 
 ๔.๕.๗ รายการ “Spokesman Live” คุยรอบโลกกับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ 
รายการดังกล่าวเป็นรายการสัมภาษณ์สดของวิทยุสราญรมย์ท่ีเน้นการน าเสนอองค์ความรู้ด้าน  
การต่างประเทศจากมุมมองและประสบการณ์ของแขกรับเชิญจากภาคส่วนต่าง ๆ ออกอากาศทาง 
Facebook Live ของกระทรวงการต่างประเทศ ทุกวันศุกร์ เวลา ๑๕.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. 
โดยน าเสนอความรู้ด้านการต่างประเทศในมิติต่าง ๆ อาทิ  
  ๑) ความรู้ด้านการต่างประเทศในมิติเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ โดยในด้านเศรษฐกิจได้สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงในภาคเอกชน ได้แก่ รองประธาน 
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สภาอุตสาหกรรม และประธานกรรมการบริหาร WHA Group นอกจากน้ัน รายการฯ ยังน าเสนอ
มุมมองของนักวิชาการเกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายใน CPTPP ด้วย 
  ๒) ในช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ได้เชิญนายวิชชุ เวชชาชีวะ อธิบดี 
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ มาร่วมพูดคุย เร่ือง “โอกาสและความท้าทายของไทยกับความสัมพันธ์
ระหว่างไทย-สหรัฐฯ ในยุคประธานาธิบดีไบเดน” และ ดร. วิลาวรรณ มังคละธนะกุล อธิบดีกรม
สนธิสัญญาและกฎหมาย มาร่วมพูดคุยเรื่อง “CPTPP: โอกาสและความท้าทายของไทย” 
นอกจากน้ี ยังน าเสนอเรื่อง “ประสบการณ์การท างาน@กรมสารนิเทศ” ผ่านการสัมภาษณ์
ข้าราชการรุ่นใหม่ของกรมสารนิเทศด้วย เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านการต่างประเทศ 
ในแง่มุมต่าง ๆ สู่ประชาชนทุกระดับ 
 ๔.๕.๘ โครงการเผยแพร่การด าเนินงานด้านการต่างประเทศของไทยผ่านสื่อต่าง ๆ  
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบายและภารกิจด้านต่างประเทศให้เป็นท่ีรับรู้ต่อสาธารณชน 
อย่างกว้างขวางและต่อเน่ือง สามารถสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน โดยได้บูรณาการความร่วมมือกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) 
กรมประชาสัมพันธ์ ผ่านการให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (phone- in) ในรายการ “บันทึก
สถานการณ์” ทางคลื่น FM 92.5 (ภาษาไทย) ทุกวันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น. 
และรายการ “MFA Update” ทางคลื่น FM 88 (ภาษาอังกฤษ) ทุกวันศุกร์ ระหว่างเวลา  
๐๘.๐๕ – ๐๘.๒๐ น. ต้ังแต่วันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นต้นมา โดยสามารถรับฟังผ่านทาง 
FB Liveท่ีhttps: //www.facebook.com/radiothailand และ https://www.facebook.com/ 
radiothailandworld  service และ MFA Facebook และ YouTube MFA Thailand Channel 
ตามล าดับ 
  นอกจากน้ี กระทรวงการต่างประเทศยังเสริมสร้างพันธมิตรและเครือข่าย  
ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจด้านการต่างประเทศกับภาคส่วนต่าง ๆ  ได้แก่ สถานีวิทยุเสียง
จากทหารเรือ สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฯลฯ ซึ่งมี
เครือข่ายครอบคลุมท้ัง ๗๗ จังหวัด ท่ัวประเทศไทย รวมถึงพื้นท่ีบางส่วนของ สปป. ลาว กัมพูชา 
และเมียนมา 
 ๔.๕.๙ การส่งเสริมเครือข่ายพัฒนาสังคมไทยในต่างประเทศ กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีภารกิจในการพัฒนาสังคมไทยในต่างประเทศ เป็นศูนย์กลาง  
การบริหารการพัฒนาสังคมไทยในต่างประเทศ การบูรณาการ ส่งเสริม ประสาน พัฒนางาน
วิชาการด้านการพัฒนาสังคมไทยในต่างประเทศ การเฝ้าระวัง ติดตาม วิเคราะห์และรายงาน
สถานการณ์สังคมไทยในต่างประเทศ การช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  
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กลุ่มเสี่ยง และผู้ประสบปัญหาทางสังคมในต่างประเทศ การพัฒนายุทธศาสตร์และแปลงนโยบาย
ของกระทรวงฯ เป็นแผนปฏิบัติงานในการพัฒนาสังคมไทยในต่างประเทศ โดยมีการจัดต้ังศูนย์
ส่งเสริมและประสานการพัฒนาสังคมไทยในต่างประเทศ เป็นหน่วยงานในการขับเคลื่อน 
การด าเนินงานในการส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาสังคมไทยในต่างประเทศ ด้วยเหตุน้ี ศูนย์ส่งเสริม
และประสานการพัฒนาสังคมไทยในต่างประเทศจึงได้พัฒนากลไกเครือข่ายการพัฒนาสังคมไทย
ในต่างประเทศ จ านวน ๑๑ ประเทศ/เขตบริหารพิเศษ/เขตเศรษฐกิจ (ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน 
ฮ่องกง ฮังการี ญี่ปุ่น มาเลเซีย นอร์เวย์ ไต้หวัน อังกฤษ สหรัฐฯ) และกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง
ในต่างประเทศ โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายในสถานการณ์การข้ามชาติ ข้ามวัฒนธรรม ข้ามรัฐ กฎหมาย
ระหว่างประเทศกับการคุ้มครองกลุ่มเป้าหมาย กระบวนการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์และการให้
ค าปรึกษาและการจัดการรายกรณี โดยมีข้ันตอนและกระบวนการสังคมสงเคราะห์ข้ามชาติของ
กลุ่มเป้าหมายในต่างประเทศ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ร่วมกับ 
ทีมสหวิชาชีพข้ามชาติ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ส าหรับผลการด าเนินงานท่ีส าคัญที่ผ่านมา เช่น 
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีชายชาวนอร์เวย์ขอรับความช่วยเหลือจาก
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ การประสานความช่วยเหลือกรณีร้องขอ
ความช่วยเหลือของหญิงไทย มีปัญหาสุขภาพจิตอาจถูกกักขัง/ท าร้ายโดยสามีในประเทศในทวีป
ยุโรป ร่วมกับสมาคมเครือข่ายหญิงไทยในฟินแลนด์ โดยด าเนินการตามกระบวนการสังคม
สงเคราะห์ข้ามชาติในต่างประเทศ ภายใต้ทีม ONE HOME พัฒนาสังคมไทยในต่างประเทศ 
เป็นต้น โดยสามารถติดตามผลการด าเนินงานได้ท่ี Facebook การพัฒนาสังคมไทยในต่างประเทศ 
(www.facebook.com/cybersocialwork) 
 ๔.๕.๑๐ การสนับสนุนการด าเนินงานของเครือข่ายอาสาสมัครให้ค าปรึกษา 
แก่หญิงไทยที่แต่งงานกับชาวต่างชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้สนับสนุนการด าเนินงานของเครือข่ายอาสาสมัครให้
ค าปรึกษาแก่หญิงไทยท่ีแต่งงานกับชาวต่างชาติ ต้ังแต่ปี ๒๕๕๕ กระท่ังปัจจุบัน โดยมีเครือข่าย
จ านวนท้ังสิ้น ๕๙ เครือข่าย สมาชิกรวม ๔๗๖ คน ใน ๒๑ ประเทศ ท้ังในภูมิภาคยุโรป อเมริกา 
แปซิฟิกใต้ และเอเชีย ได้แก่ กรีซ เดนมาร์ก นอร์เวย์ เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม ฝรั่งเศส ฟินแลนด์ 
เยอรมนี สหราชอาณาจักร สวิตเซอร์แลนด์ สวีเดน อิตาลี ไอซ์แลนด์ ฮังการี สหรัฐอเมริกา 
ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น ไต้หวัน มาเลเซีย ฮ่องกง และไทย 
  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สนับสนุน 
การด าเนินงานของเครือข่ายอาสาสมัครหญิงไทยในต่างประเทศ ดังน้ี 

http://www.facebook.com/cybersocialwork


  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๒๔๒ 

 

  ๑) การบรรเทาความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโควิด - 19 ส าหรับ
ชุมชนไทยในต่างประเทศ 
  ๒) การเพิ่มศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครให้ค าปรึกษาแก่หญิงไทย 
ท่ีแต่งงานกับชาวต่างชาติตามบริบทของการปรับตัวภายใต้ภาวะวิกฤติและการแพร่ระบาดของโรค
โควิด – 19 
  ๓) การประกาศเกียรติคุณเครือข่ายอาสาสมัครให้ค าปรึกษาแก่หญิงไทย 
ท่ีแต่งงานกับชาวต่างชาติ  
  ๔) การขยายช่องทางการให้ค าปรึกษาและส่งต่อความช่วยเหลือหญิงไทย 
ท่ีแต่งงานกับชาวต่างชาติ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้เริ่มส่งต่อกรณีขอรับความช่วยเหลือท่ีได้รับ 
การประสานจากเครือข่ายอาสาสมัครฯ ผ่านระบบงาน Family Line เพื่อนครอบครัว หรือ 
www.เพื่อนครอบครัว.com จ านวน ๒ ราย เพื่อให้ได้รับค าปรึกษาเพื่อฟื้นฟูสุขภาพจิตจาก
ผู้เช่ียวชาญ และการส่งต่อความช่วยเหลือด้านอาชีพ นอกจากน้ัน ในปี ๒๕๖๔ ได้มีการจัดอบรม
พัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครหญิงไทยในต่างประเทศจ านวน ๕ รุ่น ผ่านระบบประชุม
ออนไลน์ และมีการให้บริการระบบเว็บไซต์เครือข่ายหญิงไทยในต่างประเทศ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ 
yingthai.dwf.go.th เพจ facebook yingthainetwork และผ่าน Line Group เพื่อให้ค าปรึกษา
และส่งต่อความช่วยเหลือหญิงไทยท่ีแต่งงานกับชาวต่างชาติ 
 
 

 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๒๔๓ 

 

 
ผลการด าเนินงานตามนโยบายหลัก ๑๒ ด้าน 

 

ด้านที่ ๕   การพัฒนาเศรษฐกิจ 

และความสามารถในการแข่งขนัของไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๒๔๔ 

 

นโยบายหลักข้อ ๕  การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
 
 ๕.๑  เศรษฐกิจมหภาค การเงินและการคลัง 
  ๕.๑.๑ ด าเนินนโยบายการเงินการคลังเพื่อให้เศรษฐกิจไทยสามารถสนอง 
ต่อความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 

๑) มาตรการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และลดค่าธรรมเนียม 
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมส าหรับที่อยู่อาศัยเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด – 19) ในปี  ๒๕๖๔ ได้มีการเสนอ 
พระราชกฤษฎีกาลดภาษีส าหรับท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ซึ่งมีสาระส าคัญให้ลดจ านวนภาษีในอัตราร้อยละ ๙๐ ของจ านวนภาษีท่ีค านวณได้ส าหรับ 
การจัดเก็บภาษีของปีภาษี พ.ศ. ๒๕๖๔ และออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดินและกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด 
โดยลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์และค่าจดทะเบียนการจ านองเหลือ 
ร้อยละ ๐.๐๑ เฉพาะการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
   ๒) มาตรการช่วยเหลือประชาชนของกรมสรรพสามิตในช่วงสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโควิด - 19 (การขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์ส าหรับสุรา
สามทับท่ีน าไปท าการแปลงสภาพ เพื่อเพิ่มปริมาณเจลแอลกอฮอล์เข้าสู่ตลาดมากยิ่ง ข้ึน) 
โดยกรมสรรพสามิตได้ออกประกาศกรมสรรพสามิต ๓ ฉบับ เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข
การขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์ส าหรับสุราสามทับท่ีน าไปท าการแปลงสภาพ เพื่อใช้ในการผลิต
ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดมือท่ีมีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบท่ีมิได้ท าข้ึน เพื่อการจ าหน่าย 
หรือเพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดมือท่ีมีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อขาย 
หรือเพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดท่ีมีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ เพื่อขยายเวลา
ไปจนถึงวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
   ๓) มาตรการภาษีสรรพสามิตน  ามันเชื อเพลิงส าหรับเครื่องบินไอพ่น  
กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพสามิตได้ออกกฎกระทรวงก าหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต 
(ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ ขยายเวลาการลดอัตราภาษีสรรพสามิต
น้ ามันเช้ือเพลิงส าหรับเครื่องบินไอพ่นจากเดิม ๔.๗๒๖ บาท/ลิตร เป็น ๐.๒๐ บาท/ลิตร 
โดยมีผลใช้บังคับ ต้ังแต่วันท่ี ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ออกไปถึงวันท่ี ๓๑ 
ธันวาคม ๒๕๖๔ เพื่อช่วยเหลือสายการบินให้มีสภาพคล่องในการด าเนินธุรกิจเพิ่มข้ึน ลดการเลิก
จ้างงานในอุตสาหกรรมการบิน และสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคการท่องเท่ียวในประเทศ 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๒๔๕ 

 

   ๔) กฎกระทรวง ก าหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. 
๒๕๖๔ กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพสามิตออกกฎกระทรวง ก าหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต 
(ฉบับท่ี ๑๕) พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ วันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ (โดยมี 
การก าหนดให้น้ ามันชีวภาพสังเคราะห์ (Renewable Diesel: RD) เป็นสินค้าท่ีต้องจัดเก็บภาษี
สรรพสามิต ในประเภทท่ี ๐๑.๙๐ ตอนท่ี ๑ สินค้าน้ ามันและผลิตภัณฑ์น้ ามัน เพื่อให้เป็น 
ตามนโยบายของรัฐบาลในการน าผลผลิตทางการเกษตรมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ซึ่งจะช่วยลด
การน าเข้าน้ ามันดิบจากต่างประเทศ เสริมสร้างความมั่นคงทางพลั งงาน รวมท้ังเพื่อให้ผลผลิต
ทางการเกษตรมีราคาสูงข้ึน) 
   ๕) กฎกระทรวงก าหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. 
๒๕๖๔ กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพสามิตออกกฎกระทรวง ก าหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต 
(ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ วันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ (ขยาย
ระยะเวลาการใช้บังคับอัตราภาษีสรรพสามิตส าหรับสินค้าเครื่องด่ืมบางประเภท และผลิตภัณฑ์  
ท่ีใช้เป็นเครื่องด่ืมท่ีมีลักษณะผง เกล็ด หรือเครื่องด่ืมเข้มข้นท่ีมีส่วนผสมของน้ าตาลและสามารถ
ละลายน้ าได้ในอัตราเดิมออกไปอีกหน่ึงปี จากช่วงเวลาต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันท่ี ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๔ เป็นจนถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ และเลื่อนระยะเวลาในการปรับอัตราภาษี
สรรพสามิตส าหรับสินค้าดังกล่าวในระยะต่อไปออกไปอีกหน่ึงปี เพื่อเป็นการเยียวยาผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
ของประเทศในภาพรวม) 
   ๖) กฎกระทรวงก าหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. 
๒๕๖๔ กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพสามิตออกกฎกระทรวง ก าหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต 
(ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (แก้ไข
อัตราภาษีสรรพสามิตส าหรับสินค้ายาสูบ เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อเกษตกรผู้เพาะปลูกยาสูบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด - 19 ตลอดจนจ ากัดปริมาณการบริโภคสินค้ายาสูบประเภท
บุหร่ีซิกาแรต) 
  ๕.๑.๒ ก ากับดูแลวินัยการเงินการคลัง  
 ๑) ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 
 
 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๒๔๖ 

 

งบประมาณ
รายจ่าย 

วงเงิน พ.ร.บ.
งบประมาณ 

จัดสรร แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

สูง/ต่ ากว่าแผน 

ภาพรวม 
ร้อยละ/พ.ร.บ. 
ร้อยละ/จัดสรร 

๓,๑๐๐,๐๐๐.๐๐๐๐ ๑,๘๓๓,๒๔๕.๓๑๑๒ 
 

๕๖๘,๘๖๓.๓๔๕๕ 
๑๘.๓๕ 
๓๑.๐๓ 

๗๙๓,๘๘๗.๑๐๕๔ 
๒๕.๖๑ 
๔๓.๓๑ 

 ๒๒๕,๐๒๓.๗๕๙๙ 
๗.๒๖ 

๑๒.๒๗ 
รายจ่ายประจ า 
ร้อยละ/พ.ร.บ. 
ร้อยละ/จัดสรร 

๒,๔๙๑,๘๓๙.๙๗๓๓ ๑,๒๙๗,๘๓๑.๒๖๖๒ 
 

๔๗๔,๐๓๖.๘๔๘๓ 
๑๙.๐๒ 
๓๖.๕๓ 

๖๓๗,๙๐๗.๗๙๙๒ 
๒๕.๖๐ 
๔๙.๑๕ 

 ๑๖๓,๘๗๐.๙๕๐๙ 
๖.๕๘ 

๑๒.๖๓ 
รายจ่ายลงทุน 
ร้อยละ/พ.ร.บ. 
ร้อยละ/จัดสรร 

๖๐๘,๑๖๐.๐๒๖๗ ๕๓๕,๔๑๔.๐๔๔๙ 
 

๙๔,๘๒๖.๔๙๗๓ 
๑๕.๕๙ 
๑๗.๗๑ 

๑๕๕,๙๗๙.๓๐๖๓ 
๒๕.๖๕ 
๒๙.๑๓ 

 ๖๑,๑๕๒.๘๐๙๐ 
๑๐.๐๖ 
๑๑.๔๒ 

 

 ภาพรวมรายการผูกพันใหม่ฯ ๕ กระทรวง วงเงินภาระผูกพัน มาตรา ๔๑ 
จ านวน ๙ รายการ ๑๙,๙๙๙.๑๔๕๕ ล้านบาท ได้แก่ กระทรวงกลาโหม ๒ รายการ กระทรวงการคลัง  
๑ รายการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๓ รายการ กระทรวงคมนาคม ๒ รายการ และกระทรวง
ยุติธรรม ๑ รายการ ประกอบด้วย (๑) ส ารวจออกแบบ/ก าหนดคุณลักษณะ spec ๒ รายการ  
(๒) แบบรูปรายการ/TOR แล้วเสร็จ/ก าหนดราคากลาง ๕ รายการ (๓) ประกาศประกวด/ประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง ๑ รายการ และ (๔) ลงนามสัญญา ๑ รายการ 
 ๒) การด าเนินการตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ใน ๒ ประเด็น ดังน้ี 

(๑) ประมาณการกรอบสัดส่วนตัวช้ีวัดท่ีก าหนดตามมาตรา ๕๐ 
ประมาณการหน้ีสาธารณะอ้างอิงจากแผนการบริหารหน้ีสาธารณะประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
ปรับปรุงครั้งท่ี ๑ 

การด าเนนิการ 
ประมาณการ  

ณ สิ นปี ๒๕๖๔ 
กรอบสดัส่วนตัวชี วัด 

(๑) สัดส่วนหน้ีสาธารณะต่อผลิตภัณฑ ์
มวลรวมในประเทศ 

ร้อยละ ๕๘.๙๖ ต้องไม่เกินร้อยละ ๖๐ 

(๒) สัดส่วนภาระหน้ีของรัฐบาลต่อ 
ประมาณการรายได้ 

ร้อยละ ๓๑.๗๖ ต้องไม่เกินร้อยละ ๓๕ 

(๓) สัดส่วนหน้ีสาธารณะท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศต่อหน้ีสาธารณะท้ังหมด 

ร้อยละ ๑.๖๗ ต้องไม่เกินร้อยละ ๑๐ 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๒๔๗ 

 

การด าเนนิการ 
ประมาณการ  

ณ สิ นปี ๒๕๖๔ 
กรอบสดัส่วนตัวชี วัด 

(๔) สัดส่วนภาระหน้ีสาธารณะท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศต่อรายได้จากการส่งออกสินค้า
และบริการ 

ร้อยละ ๐.๐๖ ต้องไม่เกินร้อยละ ๕ 

 

(๒) การรายงานข้อมูลหน้ีตามมาตรา ๗๖ จากเหตุการณ์การแพร่ระบาด
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจในวงกว้าง 
ท าให้เศรษฐกิจหดตัวลงอย่างรุนแรง ดังนั้น รัฐบาลมีความจ าเป็นในการด าเนินมาตรการ 
เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบผ่านการกู้เงินภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลัง 
กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่งผลให้ส่วนหน้ีสาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ในประเทศปรับตัวสูงข้ึน แต่ไม่เกินกรอบท่ีก าหนด โดยสัดส่วนหน้ีสาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๔ อยู่ท่ีร้อยละ ๕๗.๙๘ 

๓) การติดตามก ากับดูแลการด าเนินการตามพระราชบัญญัติวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ (พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังฯ)  

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังฯ ซึ่งบังคับใช้ เมื่อวันท่ี ๒๐ 
เมษายน ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ (คณะกรรมการฯ)  
เพื่อท าหน้าท่ีตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมาย โดยส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ปฏิบัติงาน 
ในฐานะหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการฯ ได้มีการด าเนินการ ดังน้ี (๑) จัดท าความเห็น 
ท่ีเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังฯ ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี  
เมื่อหน่วยงานเสนอเรื่องท่ีเกี่ยวข้องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี  (๒) การจัดท ารายงาน
ความเสี่ยงทางการคลัง ประจ าปีงบประมาณ ตามมาตรา ๗๘ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงิน 
การคลังฯ และ (๓) การติดตามและรายงานสัดส่วนต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามท่ี
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังฯ ก าหนด 
  ๕.๑.๓ ปฏิรูปโครงสร้างรายได้ภาครัฐ  

๑) แผนการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
จากต่างประเทศ (e-Service) ได้มีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๕๓) 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ท้ังน้ี กรมสรรพากร
ได้พัฒนาระบบ VAT for Electronic Tax Service (VES) แล้วเสร็จ และเปิดให้ผู้ประกอบการ 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๒๔๘ 

 

ท่ีให้บริการ e-Service จากต่างประเทศลงทะเบียนผ่านระบบฯ ต้ังแต่วันท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
โดยปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนแล้วจ านวน ๙๕ ราย (ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 
   ๒) แผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานของคณะกรรมการนโยบายภาษีของ
กรมสรรพากร (Tax Policy Committee) มีผลการด าเนินงาน ดังน้ี (๑) กรมสรรพากรได้มีค าสั่ง
กรมสรรพากรท่ี ท. ๕๔๗/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ แต่งต้ังคณะกรรมการนโยบายภาษี
ของกรมสรรพากร (Tax Policy Committee) (๒) ได้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายภาษี
ของกรมสรรพากร (Tax Policy Committee) เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อน าไป
ประกอบการจัดท านโยบายภาษีของกรมสรรพากร ครั้งท่ี ๑ เมื่อวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔  
ครั้งท่ี ๒ เมื่อวันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ และ (๓) คณะกรรมการนโยบายภาษีของกรมสรรพากร  
(Tax Policy Committee) ก าหนดกรอบการด าเนินงานศึกษาเพื่อปฏิรูปภาษีสรรพากรเรียบร้อยแล้ว 
(๔) ได้ด าเนินการศึกษาการปรับรูปแบบการลดหย่อนส าหรับการออมการลงทุนและมาตรการ
ดึงดูดชาวต่างชาติมาพ านักในประเทศไทยและน าเสนอต่อคณะกรรมการฯ แล้ว  (๕) คณะ
กรรมการฯ มีมติให้ศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของมาตรการดึงดูดชาวต่างชาติมาพ านักในประเทศไทย
และ (๖) จัดท าผลการศึกษาเร่ืองมาตรการดึงดูดชาวต่างชาติมาพ านักในประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว 
  ๕.๑.๔ ปฏิรูประบบการออม  

๑) โครงการส่งเสริมการออมผา่นการลงทุนในพนัธบตัรออมทรัพย์ (Savings 
Bond) และเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับตราสารหนี ภาครัฐแก่ประชาชนทั่วไป  
กระทรวงการคลังโดยส านักงานบริหารหน้ีสาธารณะ (สบน.) ได้ด าเนินการจ าหน่ายพันธบัตร 
ออมทรัพย์ ดังน้ี 

(๑) จ าหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ จ านวน ๒ รุ่น วงเงินรวม ๖๐,๐๐๐ 
ล้านบาท ได้แก่ รุ่นท่ี ๑ รุ่นเราชนะบนวอลเล็ต สบม. วงเงิน ๕,๐๐๐ ล้านบาท รุ่นท่ี ๒ รุ่นเราชนะ 
วงเงิน ๕๕,๐๐๐ ล้านบาท ท้ังน้ี ได้จ าหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ครบวงเงินแล้วท้ัง ๒ รุ่น 

(๒) จัดจ าหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ จ านวน 
๒ รุ่น ได้แก่ (๒.๑) รุ่นยิ่งออมยิ่งได้ บนวอลเล็ต สบม. วงเงิน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท รุ่นอายุ ๓ ปี 
ผลตอบแทนเฉลี่ยร้อยละ ๑.๘๐ เร่ิมจ าหน่ายวันท่ี ๕ - ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ (๒.๒) รุ่นยิ่งออมยิ่งได้ 
วงเงิน ๔๐,๐๐๐ ล้านบาท รุ่นอายุ ๔ ปี ผลตอบแทนเฉลี่ยร้อยละ ๑.๙๐ และรุ่นอายุ ๑๐ ปี
ผลตอบแทนเฉลี่ย ๒.๒๐ เร่ิมจ าหน่ายวันท่ี ๑๒ - ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ท้ังน้ี ได้จ าหน่ายพันธบัตร
ออมทรัพย์ครบวงเงินแล้วท้ัง ๒ รุ่น 

 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๒๔๙ 

 

๒) ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ พ.ศ. .... 
(ร่าง พ.ร.บ. กบช.) และร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ 
พ.ศ. .... (ร่าง พ.ร.บ. คนบ.) คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ อนุมัติหลักการ
ร่าง พ.ร.บ. กบช. และร่าง พ.ร.บ. คนบ. ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้งหน่ึง โดยขณะน้ีร่าง พ.ร.บ. กบช. และร่าง พ.ร.บ. 
คนบ. อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๓) โครงการเพิ่มสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ เพื่อสร้างความม่ันคง 
ในการด ารงชีวิตวัยชราของกลุ่มประชาชนที่ยังไม่มีหลักประกันทางรายได้ในยามชราภาพ  
ให้สามารถได้รับผลประโยชน์ในรูปแบบของเงินบ านาญ โดย ณ วันท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) มีจ านวนสมาชิก (สะสม) ๒,๔๕๔,๒๔๗ คน 
  ๕.๑.๕ สร้างแพลตฟอร์มเพื่อใช้ในการออกแบบนวัตกรรม 
   โครงการนวัตกรรมการออกแบบนโยบายเพื่อตอบโจทย์ท้าทายและแก้ไข
ปัญหาเร่ งด่วน (Thailand Higher Education and Innovation Policy Accelerator: 
THIPA) โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีการด าเนินการ ดังน้ี 
   ๑) ห้องปฏิบัติการนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ า
ของประเทศไทย เป็นโครงการห้องปฏิบัติการนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความ
เหลื่อมล้ าของประเทศไทย (Thailand Poverty and Inequality Action Lab) ภายใต้บันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนานโยบายและข้อริเร่ิมใหม่และการขับเคลื่อนการสื่อสารเชิงนโยบาย 
ระหว่างส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) 
และมูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา (ทีเอฟเอฟ) ตามมติคณะกรรมการก ากับโครงการ  
การพัฒนานโยบายและข้อริเริ่มใหม่และการขับเคลื่อนการสื่อสารเชิงนโยบาย ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ 
(๒๘ มกราคม ๒๕๖๔) และ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ (๔ มีนาคม ๒๕๖๔) ได้คัดเลือกพื้นท่ีเป้าหมาย 
จ านวน ๒ พื้นท่ี ได้แก่ จังหวัดพิจิตร และจังหวัดอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 
    (๑) เพื่อจัดท านโยบายและต้นแบบนโยบาย (Policy Formulation & 
Prototyping) โดยการเปิดพื้นท่ีการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Key Stakeholders) 
ผ่าน Policy Lab โดยใช้กระบวนการ Double Diamond Model เพื่อคัดเลือกต้นแบบนโยบาย
แก้ไขปัญหาความยากจน พร้อมท้ังกลไกการขับเคลื่อนท่ีสามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว 
และเป็นรูปธรรม 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๒๕๐ 

 

    (๒) เพื่อจัดกิจกรรม Policy Pitching น าผลจาก Policy Lab เพื่อน าเสนอ
ต้นแบบนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับผู้ ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง และ/หรือ ผู้ ท่ีมีอ านาจ 
ในการตัดสินใจรับทราบ 
    (๓) เพื่อออกแบบกระบวนการทดลอง Policy Intervention ในพื้นท่ี
ทดลอง (เปรียบเทียบกลุ่มควบคุม) ออกแบบกลไกการบ่มเพาะให้ค าปรึกษา รวมท้ังจัดท า
ข้อเสนอแนะในการจัดท าพื้นท่ีทดลองนโยบาย (Policy Sandbox) และกรอบการจัดประกวด
รางวัล เพื่อสร้างแรงจูงใจและช่วยเช่ือมต่อให้เกิดการขยายผลการแก้ปัญหาความยากจน  
แบบมีส่วนร่วมและช่วย scale up โครงการท่ีมีศักยภาพต่อไป 
    ท่ีผ่านมาในช่วงสถานการณ์โควิด - 19 ต้ังแต่เดือนเมษายน ๒๕๖๔ 
ส่งผลให้คณะผู้วิจัยยังไม่สามารถลงพื้นท่ีไปประชุมเชิงปฏิบัติการและจัดท า Policy Lab ตามท่ี
ก าหนดได้ จึงได้หารือกับทาง Change Agent ในพื้นท่ีจังหวัดอุดรธานี ผ่านทางออนไลน์ 
อย่างสม่ าเสมอ และได้ปรับโมเดลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยจากเดิมท่ีต้องการพัฒนา
แก้ปัญหาความยากจนในชาวบ้านท่ียากจนโดยกลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีต้องการท าวิสาหกิจเพื่อสังคม  
มาสู่การน ากรณีศึกษาจากกลุ่มคนยากจนหรือคนเปราะบาง เช่น คนพิการ และสามารถพัฒนา
โมเดลธุรกิจท่ีน่าสนใจในจังหวัดอุดรธานีใน ๓ กรณีศึกษา มาร่วมกันถอดบทเรียน ประสบการณ์ 
และน ากลุ่มกรณีศึกษาน้ีเพื่อช่วยกันก าหนดโจทย์และออกแบบนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหา 
ความยากจนและลดความเหลื่อมล้ าในอนาคต ซึ่งแนวทางน้ีมีข้อดีท่ีท้ัง ๓ กรณีศึกษา มีการพัฒนา
เป็นธุรกิจแล้ว และมีความต้ังใจท่ีจะท าธุรกิจต่อไปเพื่อพัฒนาให้ชีวิตของกลุ่มคนอยู่รอด 
ทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน รวมถึงได้ผ่านประสบการณ์และอุปสรรคมามากมาย จึงมีเรื่องท่ีให้เรียนรู้
และมีความท้าทายท่ีน่าสนใจในอนาคตด้วย 
   ๒) แพลตฟอร์มนวัตกรรมนโยบายเพื่ออนาคตไทย (Policy Innovation 
Platform for the Better Future) ด าเนินการโดยน าร่องเปิดรับข้อเสนอนโยบายภายใต้โจทย์ 
“พลิกวิกฤตโควิด - 19 เป็นโอกาสทองของประเทศไทย” และคัดเลือกข้อเสนอนโยบาย และอยู่ระหว่าง
การพิจารณาโดยคณะกรรมการข้ันสุดท้าย (สิ้นสุดวันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) และได้เปิดรับข้อเสนอ
ภายใต้โจทย์นโยบายเพิ่มจ านวน ๑ หัวข้อ คือ หัวข้อโจทย์ “ท าอย่างไรจะลดผลกระทบจาก 
การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ต่อคุณภาพการศึกษาในช่วงระดับอุดมศึกษา” 

ด าเนินการคัดเลือกข้อเสนอโครงการจ านวน ๓ โครงการ ท่ีมีความเป็นไปได้
ในการด าเนินงาน เพื่อน าไปพัฒนาปรับปรุงข้อเสนอโครงการต่อไป พร้อมท้ังพัฒนาโจทย์ส าหรับ
การด าเนินงานในระยะต่อไปจ านวน ๒ โจทย์ ซึ่งจะประกาศรับข้อเสนอนโยบายภายในเดือน
มิถุนายน ๒๕๖๔ รายละเอียดโจทย์ มีดังน้ี 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๒๕๑ 

 

(๑) โจทย์นโยบาย “ท าอย่างไรจะลดผลกระทบจากการแพร่ระบาด 
ของโรคโควิด - 19 ต่อคุณภาพการศึกษาในช่วงระดับอุดมศึกษา” โดยมีจุดประสงค์ 
เพื่อ (๑.๑) ลดผลกระทบในระยะยาวหรือซ่อมเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแก่นักศึกษาท่ีอยู่
ระหว่างการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 และ (๑.๒) เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึง
การศึกษาระดับอุดมศึกษาส าหรับนักเรียนท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด - 19 

(๒) โจทย์นโยบาย “นโยบายช่วยเหลือให้ผู้มีรายได้น้อย มีรายได้
เพิ่มข้ึน” โดยมีจุดประสงค์ (๒.๑) ช่วยเหลือให้กลุ่มผู้มีรายได้ต่ ากว่าเส้นความยากจน (๒,๗๖๓ 
บาทต่อคนต่อเดือน) ข้ึนมาอยู่เหนือเส้นความยากจนให้ได้ภายในหน่ึงปี (๒.๒) เพิ่มรายได้ให้กับ
กลุ่มผู้มีรายได้น้อยอื่น ๆ ให้มีรายได้เพิ่มข้ึนอย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ของฐานรายได้เดิมภายในหน่ึงปี 
และ (๒.๓) สร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มเปราะบางอื่น ๆ เช่น กลุ่มคนพิการ  
และผู้ ท่ีมีภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง ซึ่งรวมถึงการเจ็บป่วยทางจิต กลุ่มชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อย  
และกลุ่มคนมีปัญหาสถานะบุคคล 

 
๕.๒  พัฒนาภาคอุตสาหกรรม 

  ๕.๒.๑ พัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน 
และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green (BCG) Economy) โดยมีการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทยให้ไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน 
โดยมีการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ดังน้ี 
   ๕.๒.๑.๑ กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) โดยส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
(สศอ.) ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการปรับเปลี่ยนภาคอุตสาหกรรม เพื่อช่วยขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไทย จึงได้ด าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
อุตสาหกรรมท่ีใช้เทคโนโลยีข้ันสูงในการผลิต และอุตสาหกรรมท่ีพัฒนาในด้านความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วยการต่อยอดอุตสาหกรรมกลุ่มเดิมท่ีมีศักยภาพ (First S-Curve) 
และการเติมอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) โดยมีความคืบหน้าการด าเนินงานตาม
มาตรการการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมท่ีผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแล้ว สรุปได้ดังน้ี 
 
 
 
 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๒๕๒ 

 

  ๑) มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย (ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๗๐) 
  ๑.๑) มาตรการขจัดอุปสรรคทางการลงทุนและสร้างปัจจัย
สนับสนุน 
   (๑) ปรับปรุงพระราชบัญญัติอ้อยและน  าตาลทราย 
พ.ศ. ๒๕๒๗ ให้สามารถน าน้ าอ้อยไปผลิตสินค้าชนิดอื่นท่ีไม่ใช่น้ าตาลทรายได้ และจัดสรรวัตถุดิบ 
(น้ าอ้อย) ท่ีเพียงพอและเหมาะสมกับอุตสาหกรรมชีวภาพ 
    -  คณะรั ฐมนตรี มี ม ติอ นุมั ติ ในหลั กการร่ า ง
พระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ... . เมื่อวันท่ี ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑  
และท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดท่ี ๒๕ ปีท่ี ๒ ครั้งท่ี ๙ (สมัยสามัญประจ าปี ครั้งท่ีสอง) 
เมื่อวันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ และครั้งท่ี ๑๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เมื่อวันท่ี ๒๓ 
ธันวาคม ๒๕๖๓ มีมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย (ฉบับท่ี ..)  
พ.ศ. .... ท่ีมีผู้เสนอรวม ๘ ฉบับ พร้อมต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญติั
ดังกล่าว ขณะน้ีอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 
    - ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย 
(สอน.) ได้มีประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย เรื่อง ก าหนดชนิดและคุณภาพน้ าตาล
ทรายท่ีให้โรงงานผลิต พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถน าน้ าเช่ือมไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อื่นท่ีไม่ใช่น้ าตาลทรายได้ 
   (๒) ปรับปรุงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง  
การให้ตั งโรงงานที่ใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๙ มีประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้ต้ังโรงงานท่ีใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบในทุกท้องท่ีท่ัวราชอาณาจักร 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
   (๓) เพิ่มบัญชีประเภทกิจการอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ 
ในบัญชีประเภทโรงงานอุตสาหกรรม คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ อนุมัติ 
ในหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดประเภท ชนิด และขนาดของโรงงาน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ซึ่งแก้ไขเพิ่มประเภทหรือชนิดของโรงงาน ในล าดับท่ี ๔๒ แห่ง
บัญชีท้ายกฎกระทรวงก าหนดประเภท ชนิด และขนาดของโรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยเพิ่มโรงงาน
อุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ ๓ ประเภท ได้แก่ (๑) การท าเคมีภัณฑ์หรือสารเคมี หรือวัสดุเคมี  
ซึ่งใช้วัตถุดิบพื้นฐานทางการเกษตรหรือผลิตภัณฑ์อื่นท่ีต่อเน่ือง โดยใช้กระบวนการเคมีชีวภาพ
เป็นพื้นฐาน (๒) การผลิตพลาสติกชีวภาพจากเคมีภัณฑ์หรือสารเคมี หรือวัสดุเคมีท่ีผลิตจาก



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
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๒๕๓ 

 

วัตถุดิบ พื้นฐานทางการเกษตรหรือผลิตภัณฑ์ท่ีต่อเน่ือง และ ๓) การผลิตพลาสติกชีวภาพจาก
เคมีภัณฑ์ หรือสารเคมี หรือวัสดุเคมีท่ีผลิตจากวัตถุดิบพื้นฐานทางการเกษตรหรือผลิตภัณฑ์ 
ท่ีต่อเน่ืองรวมกับวัตถุดิบท่ีผลิตมาจากปิโตรเลียมและท าให้พลาสติกชีวภาพน้ันสลายตัวได้ทาง
ชีวภาพ ท้ังน้ี ให้เป็นโรงงานจ าพวกท่ี ๓ ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ท่ีต้องรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานก่อนจึงจะด าเนินการได้ ขณะน้ีร่างดังกล่าวอยู่ระหว่างการตรวจ
พิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
   (๔) ปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม 
เพื่อสนับสนุนการประกอบกิจการอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ ในพื นที่ที่มีความหมาะสมหรือพื นที่ 
ที่มีศักยภาพ กระทรวงอุตสากรรมโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ประสานขอความอนุเคราะห์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพิจารณาปรับสีผังเมือง ตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ในพื้นท่ีจังหวัดท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ ได้แก่ 
    ๑) จังหวัดชัยภูมิ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี ๑ 
มิถุนายน ๒๕๖๔ เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด
ชัยภูมิ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... และอยู่ระหว่างการน าลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
    ๒) จังหวัดอุบลราชธานี โดยคณะรัฐมนตรีมีมติ 
เมื่อวันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การให้ใช้บังคับผังเมือง
รวมจังหวัดอุบลราชธานี (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... และอยู่ระหว่างการน าลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
    ๓) จังหวัดลพบุรี  ขณะน้ีอยู่ ระหว่างการรับฟัง
ข้อคิดเห็นของประชาชน 
  ๑.๒) มาตรการเร่งรัดการลงทุนภายในประเทศ 
   (๑) พื นที่น าร่องเป้าหมาย ๓ เขต ได้แก่ เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) ภาคเหนือตอนล่าง (ก าแพงเพชร นครสวรรค์) และภาคอีสาน
ตอนกลาง (ขอนแก่น) เกิดมูลค่าการลงทุนในอุตสาหกรรมชีวภาพในประเทศแล้วรวม ๕๐,๗๔๐ 
ล้านบาท ในพื้นท่ีน าร่องเป้าหมายตามมาตรการฯ ได้แก่ เขต EEC ด าเนินการผลิตแล้ว ๓ โครงการ 
ได้แก่ โครงการผลิตน้ ายาล้างไต โครงการผลิต PLA และโครงการ Palm Biocomplex มูลค่า 
การลงทุนทุนรวม ๙,๗๔๐ ล้านบาท และเขตพื้นท่ีภาคเหนือตอนล่าง (จ.นครสวรรค์) ๑ โครงการ 
ได้แก่ โครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ ซึ่งมีการด าเนินงาน ๒ ระยะ ได้แก่ ระยะท่ี ๑ มูลค่า
การลงทุน ๗,๕๐๐ ล้านบาท และระยะที่ ๒ มูลค่าการลงทุนประมาณ ๓๐,๐๐๐ ล้านบาท ขณะน้ี 
บริษัท เนเชอร์เวิร์คส์ เอเชีย แปซิฟิก จ ากัด หน่ึงในพันธมิตรร่วมทุน ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริม
จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) ในกิจการผลิต PLA แล้ว เมื่อเดือน
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๒๕๔ 

 

พฤษภาคม ๒๕๖๔ มูลค่าการลงทุน ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท ส าหรับนิคมอุตสาหกรรม Bioeconomy 
ในเขตพื้นท่ีภาคอีสานตอนกลาง (จังหวัดขอนแก่น) มูลค่าการลงทุนทุน ๒๙,๗๐๕ ล้านบาท 
โดยบริษัท น้ าตาลมิตรผล จ ากัด ได้ด าเนินการประชุมรับฟังความคิดเห็น ส าหรับการสร้างโรงงาน
น้ าตาลและโรงงานไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงชีวมวลแล้ว และอยู่ระหว่างการศึกษาผลกระทบทางด้าน
พันธุ์สัตว์ในพื้นท่ีรอบโครงการ ซึ่งบริษัทมีแผนยกระดับการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มสูง เช่น 
น้ าตาลแคลอรีต่ า เบกกิ้งยีสต์ โดยจะด าเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน และเร่งสร้าง
ความเข้าใจกับชุมชนในพื้นท่ี    
   (๒) โครงการอื่น ภายใต้ Bioeconomy คณะรัฐมนตรี
มีมติเมื่อวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ รับทราบการเตรียมการลงทุนของภาคเอกชนในพื้นท่ีอื่น 
เพิ่มเติม ได้แก่  
    - โครงการไบโอฮับเอเซีย จังหวัดฉะเชิงเทรา 
(มูลค่าการลงทุน ๕๗,๖๐๐ ล้านบาท) ได้ด าเนินการยื่นขอเป็นเขตส่งเสริมของ EEC กับการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแล้ว และได้รับมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์จากการประชาพิจารณ์กับ 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาหินซ้อนและชุมชนในบริเวณโดยรอบโครงการเรียบร้อยแล้ว 
    - โครงการนิคมอุตสาหกรรมบลูโอลิโอเทค ซิต้ี 
จังหวัดฉะเชิงเทรา (มูลค่าลงทุน ๑,๒๐๐ ล้านบาท) อยู่ระหว่างการย่ืนขอเป็นเขตส่งเสริมของ EEC 
กับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
     (๓) โครงการลพบุรีไบโอคอมเพล็กซ์ จังหวัดลพบุรี 
(๓๒ ,๐๐๐ ล้านบาท) โดยทางจังหวัด เห็นชอบรายงานความเป็นไปไ ด้โครงการแล้ ว 
ขณะน้ีอยู่ระหว่างการออกแบบโครงการและการเจรจากับนักลงทุนท่ีสนใจ รวมถึงการจัดท า
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
   (๔) โครงการนิคมอุตสาหกรรมอุบลราชธานี (มูลค่า
การลงทุน ๘,๔๐๐ ล้านบาท) ผ่านมติเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
และมีข้อสั่งการให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดต้ังนิคม
อุตสาหกรรมอุบลราชธานี และให้ สอจ.อุบลราชธานีประสานกรมโยธาธิการและผังเมือง  
เพื่อปรับปรุงผังเมืองให้มีความเหมาะสมต่อไป โดยขณะน้ีอ ยู่ระหว่างการจัดท ารายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการพิจารณาแก้ไขผังเมืองรวมจังหวัด 
   (๕) โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม Smart Park 
(มูลค่าการลงทุน ๒,๓๗๐.๗๒ ล้านบาท) อยู่ใน EEC เป็นการพัฒนาพื้นท่ีและระบบสาธารณูปโภค
เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-Curve) โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี 
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๒๕๕ 

 

๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ เห็นชอบการลงทุนโครงการฯ ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ 
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยให้ความส าคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมในบริเวณโดยรอบ
โครงการ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม 
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามท่ีก าหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
อย่างเคร่งครัด ซึ่งขณะน้ีอยู่ระหว่างการจัดท า TOR การจ้างผู้รับจ้างก่อสร้าง และคาดว่า 
จะด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๗ 
  ๑.๓) มาตรการกระตุ้นอุปสงค์ 
   (๑) ประกาศใช้มาตรการการเงินการคลังเพื่อสนับสนุน
อุตสาหกรรมชีวภาพตามความเหมาะสม เช่น มาตรการจัดซื อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตร
กับสิ่ งแวดล้อม ระยะที่  ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ มาตรการจัดจ าหน่ายถุงพลาสติก 
ผ่านผู้ประกอบการเอกชน เป็นต้น ดังนี  
    - คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการมาตรการภาษี
เพื่อส่งเสริมบรรจุภัณฑ์พลาสติกท่ีย่อยสลายได้เองทางชีวภาพ เมื่อวันท่ี ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ และมีมติ
เห็นชอบให้ด าเนินการต่อไปได้ เมื่อวันท่ี ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ โดยได้ประกาศพระราชกฤษฎีกาออก
ตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับท่ี ๗๐๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อวันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ซึ่งมีสาระส าคัญ คือ ก าหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ส าหรับเงินได้เป็นจ านวนร้อยละยี่สิบห้าของรายจ่ายท่ีได้จ่าย
เป็นค่าซื้อผลิตภัณฑ์พลาสติกท่ีย่อยสลายได้ทางชีวภาพตามประเภทท่ีอธิบดีประกาศก าหนด  
และได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์จาก สศอ. ส าหรับรายจ่ายท่ีได้จ่ายไปต้ังแต่วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
ถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔  
    - กระทรวงอุตสาหกรรม ได้มีค าสั่งกระทรวงอุตสาหกรรม 
ท่ี ๓๗๘/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารการออกใบรับรองผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลาย
ได้ทางชีวภาพ ลงวันท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เพื่อจัดท าหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการการออก
ใบรับรองผลิตภัณฑ์พลาสติกท่ีย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ตามมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมบรรจุภัณฑ์
พลาสติกท่ีย่อยสลายได้เองทางชีวภาพ ท้ังน้ี กระทรวงอุตสาหกรรม โดยส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม ได้มีการประกาศ ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
รับรองผลิตภัณฑ์พลาสติกท่ีย่อยสลายได้ทางชีวภาพ เมื่อวันท่ี ๒๙ มิ ถุนายน ๒๕๖๓  
และกรมสรรพากรมีประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับท่ี ๓๘๘) เร่ือง ก าหนด
ประเภท หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับเงินได้ท่ีได้จ่าย
เป็นค่าซื้อผลิตภัณฑ์พลาสติกท่ีย่ อยสลายได้ทางชีวภาพ เมื่อวันท่ี ๙ กันยายน ๒๕๖๓  
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๒๕๖ 

 

โดยครอบคลุมผลิตภัณฑ์พลาสติกย่อยสลายได้ ๑๑ ชนิด ได้แก่ ถุงหูหิ้ว ถุงขยะ แก้วพลาสติก  
จานชามถาดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวท้ิง ช้อนส้อมพลาสติก หลอดพลาสติก ถุงพลาสติกส าหรับเพาะช า 
ฟิล์มคลุมหน้าดิน ขวดพลาสติก ฝาแก้วน้ า และฟิล์มปิดฝาแก้ว  
    - ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้ให้การรับรอง
ผลิตภัณฑ์แก่ผู้ประกอบการแล้ว ๔ ราย ได้แก่ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท แวนด้าแพค จ ากัด และบริษัท บีดี สตรอว์ จ ากัด และบริษัท ไทยน าโพลีแพค จ ากัด  
รวมจ านวนท้ังสิ้น ๔๒ ใบรับรอง แบ่งเป็น หลอดพลาสติก จ านวน ๓๒ ใบรับรอง ถุงขยะ ถุงหูหิ้ว  
ถุงซิป จ านวน ๘ ใบรับรอง ถุงหูหิ้ว หลอดพลาสติก และฟิมล์ปิดฝาแก้ว จ านวน ๑ ใบรับรอง  
แก้วพลาสติกและฝาพลาสติก จ านวน ๑ ใบรับรอง  
   (๒) รณรงค์/ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เพื่อสร้างกระแส 
ให้ผู้บริโภคเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพเพิ่มขึ นและให้เกิดแรงสะท้อนต่อความต้องการใช้ 
จ านวนมาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงอุตสาหกรรม รณรงค์ให้
บุคลากรในองค์กรลดการใช้ถุงพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวท้ิง และหันมาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมติร
ต่อสิ่งแวดล้อมมากข้ึน รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี 
   (๓)  ออกมาตรฐาน เกี่ ย วกับพลาสติ กชี วภาพ 
และผลิตภัณฑ์ชีวภาพเพิม่ขึ น กระทรวงอุตสาหกรรม โดยส านักงานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 
ได้ด าเนินการออกมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชีวภาพแล้วรวมจ านวน ๒๗ เร่ือง  
  ๑.๔) มาตรการสร้างเครือข่ายในรูปแบบของศูนย์กลาง
ความเป็นเลิศด้านชีวภาพ (Center of Bio Excellence: CoBE) ดังน้ี 
   (๑ )  R&D สร้ า ง เ ค รื อข่ า ย เชื่ อม โ ยงง าน วิ จัยสู่
ภาคอุตสาหกรรม ประสานเช่ือมโยงเครือข่ายด้านงานวิจัยชีวภาพ กับส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) เพื่อด าเนินการสร้างเครือข่ายด้านอุตสาหกรรมเช้ือเพลิงชีวภาพและเคมี ชีวภาพ   
และส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เพื่อสร้างเครือข่ายเช่ือมโยงงานวิจัย 
กับภาคอุตสาหกรรม โดยร่วมกับภาคเอกชน ๕๕ บริษัท เพื่อเพิ่มมูลค่าวัสดุทางการเกษตร 
และทรัพยากรชีวภาพ เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๕๓ ผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) 
และ TCELS โดย TCELS รับเป็นหน่วยงานด าเนินการด้านงานวิจัย Bio Pharmaceutical  
เพื่อเช่ือมโยงเครือข่ายกับ CoBE และมีความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหน่วยงาน
เครือข่าย CoBE และศูนย์ของภูมิภาคต่อไป 
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๒๕๗ 

 

   ( ๒ )  Prototype/ Scale up เ ชื่ อ ม โ ย ง ง า น วิ จั ย 
ให้ค าปรึกษา สนับสนุนเงินทุนในการยกระดับสถานประกอบการชีวภาพสู่ Factory 4.0  
ผ่าน Industry Transformation Center ( ITC) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กระทรวง
อุตสาหกรรม โดยส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้บูรณาการการท างานร่วมกับสถาบัน
พลาสติก (สพต.) เพื่อด าเนินโครงการยกระดับกระบวนการผลิตในสถานประกอบการเพื่อเข้าสู่
อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ จ านวน ๓๒ ราย และมีผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพต้นแบบ  
๒๐ ผลิตภัณฑ์ เช่น กระต๊ิบข้าว กระปุกเครื่องส าอาง เฝือกอ่อน ถาดไข่พลาสติก บรรจุภัณฑ์
พลาสติก ถุงมือ ผ้ากันเป้ือน และเสื้อกาวน์ 
   ( ๓ )  Human Resource Development ส ร้ า ง
ผู้ประกอบการด้าน Bio Industry และสร้างบุคลากรในอุตสาหกรรมชีวภาพร่วมกับ
สถาบันการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กระทรวงอุตสาหกรรม โดยส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม ได้บูรณาการการท างานร่วมกับสถาบันพลาสติกเพื่ออบรมบุคลากรเกี่ยวกับความรู้
เบ้ืองต้นและอบรมเชิงปฏิบัติการด้านพลาสติกชีวภาพ รวม ๕๐๐ คน 
   (๔) Bio Intelligence Unit พัฒนาศูนย์ข้อมูลอัจฉริยะ
อุตสาหกรรมชีวภาพ 
    - ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กระทรวงอุตสาหกรรม 
โดยส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้บูรณาการการท างานร่วมกับสถาบันพลาสติก เพื่อด าเนิน
โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมชีวภาพ โดยการเช่ือมโยงข้อมูลท่ีส าคัญในลักษณะ 
Bio Innovation Linkage ซึ่งในปีแรกจะเป็นการจัดท าฐานข้อมูลเทคโนโลยีการผลิต และฐานข้อมูล
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมชีวภาพและอุตสาหกรรมต่อเน่ืองท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งขณะน้ีอยู่ระหว่าง
การรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท าฐานข้อมูลส าคัญเพิ่มเติม ได้แก่ ฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการ ฐานข้อมูล 
Value Chain ของพืชส าคัญ ฐานข้อมูล Supply Chain ของผลิตภัณฑ์เป้าหมาย ฐานข้อมูล 
การน าเข้า-ส่งออก ฐานข้อมูลกฎ ระเบียบ และนโยบายท่ีเกี่ยวข้อง และฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์
พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพท่ีได้การรับรองจาก สศอ. 
    - กระทรวงอุตสาหกรรม โดยส านักงานคณะกรรมการ
อ้อยและน้ าตาลทราย จัดต้ังศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ ณ ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี เพื่อเช่ือมโยงงานวิจัยสู่ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งในปี ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
เพื่อก่อสร้างอาคาร โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในปลายปี ๒๕๖๔ 
 ๒) แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยตามแนวคิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Circular Economy) กระทรวงอุตสาหกรรม โดยส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
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๒๕๘ 

 

ได้น าเสนอแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
Economy) ซึ่งผ่านการปรับปรุงตามความเห็นของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภายในและภายนอก 
กระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อน ากราบเรียนนายกรัฐมนตรี (ตามค าแนะน าของส านักงานเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี) เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ แนวทางดังกล่าว ประกอบด้วย ๓ เร่ืองหลัก คือ  
  (๑) แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยตามแนวคิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียนของกระทรวงอุตสาหกรรม  
  (๒) (ร่าง) ข้อเสนอมาตรการส่งเสริม/พัฒนาอุตสาหกรรมไทย
ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในภาพรวม (Cross-cutting) เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ืออ านวย
ต่อการพัฒนา โดยแบ่งเป็น ๔ ด้าน คือ การผลิต การบริโภค การจัดการของเสีย และการใช้
วัตถุดิบทุติยภูมิ   
  (๓) (ร่าง) ข้อเสนอมาตรการส่งเสริม/พัฒนาอุตสาหกรรมตาม
แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในสาขาน าร่อง ได้แก่ อุตสาหกรรมเหล็กและอุตสาหกรรมยางรถยนต์ 
โดยแต่ละสาขามีข้อเสนอมาตรการฯ ๔ ด้าน คือ การผลิต การบริโภค การจัดการของเสีย  
และการใช้วัตถุดิบทุติยภูมิ  
 ท้ั ง น้ี  นายกรัฐมนตรี ไ ด้พิจารณาแล้ ว  มีบัญชามอบหมาย 
ให้คณะกรรมการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว  
(Bio-Circular-Green Economy: BCG Model) พิจารณารายละเอียดและความสอดคล้อง 
ของแนวทางท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ กับแนวทาง/ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนตามนโยบาย
การพัฒนา BCG Economy ต่อไป 
 ๓) มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG 
Model ในระดับประเทศ โดยส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมร่วมเป็นคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขาเศรษฐกิจหมุนเวียน (ภายใต้คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธาน และมีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  
เป็นกรรมการฯ) ท าหน้าท่ีร่วมพิจารณา/ให้ความเห็นต่อแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจ BCG Model สาขาเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งได้มีการประชุมเพื่ อน าเสนอ (ร่าง) 
แผนปฏิบัติการฯ ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model 
แล้วเมื่อวันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
 ๔) มีส่วนร่วมในการขับ เคลื่ อนการพัฒนา BCG Model  
ของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมร่วมกับกองยุทธศาสตร์ 
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และแผนงาน ส านักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ท าหน้าท่ีฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อน
การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: 
BCG Model)  ของกระทรวงอุตสาหกรรม ท่ีมีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธาน  
ซึ่งได้มีการประชุมครั้ง ท่ี ๒/๒๕๖๔ ไปเมื่อวันท่ี ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เพื่อพิจารณากลไก 
และเป้าหมายการขับเคลื่อน BCG Model ของกระทรวงอุตสาหกรรม และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
การขับเคลื่อน BCG Model ของกระทรวงอุตสาหกรรมสู่สาธารณะต่อไป 
 ๕) การลดหย่อนภาษีเงินได้ให้แก่บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
เพิ่มขึ นจากเดิมอีก ร้อยละ ๒๕ ของรายจ่ายที่ซื อผลิตภัณฑ์พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ 
โดยผลิตภัณฑ์พลาสติกท่ีย่อยสลายได้ทางชีวภาพสามารถลดหย่อนภาษีได้ ๑๑ ประเภท ได้แก่  
ถุงหูหิ้ว หลอด ขวด ถุงขยะ ช้อนส้อมมีด จานชามถาด แก้วน้ า ฝาแก้วน้ า ถุงเพาะช า ฟิล์มคลุมดิน 
และฟิล์มปิดฝาแก้วน้ า โดยมีข้ันตอน ดังน้ี (๑) ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ
ภายในประเทศ ยื่นขอรับรองผลิตภัณฑ์กับส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) และ (๒) บริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซื้อขายผลิตภัณฑ์พลาสติกย่อยสลายได้ท่ีได้รับการรับรองแล้ว สามารถ
ยื่นขอลดหย่อนภาษีเงินได้กับกรมสรรพากร โดยมีเงื่อนไข คือ (๑) ต้องซื้อสินค้าจากผู้ผลิต 
ท่ีจดทะเบียนภาษี VAT (๒) ต้องซื้อสินค้าจากผู้ผลิตท่ีผ่านการรับรองผลิตภัณฑ์จากส านักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม และ (๓) มีผลต้ังแต่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

๖) ค่าใช้จ่ายรีไซเคิล เพื่อพัฒนาของเสียเป็นทรัพยากรทดแทน 
ด้านแร่และโลหะของประเทศ และสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
Economy) กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมอุตสาหกรรมพื นฐานและการเหมืองแร่ ได้มี 
การด าเนินงาน ดังน้ี 
   ๖.๑) ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคลิเพือ่พฒันาของเสยี
เป็นแหล่งทรัพยากรทดแทน สนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และเมือง
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน ในพื นที่จังหวัดปราจีนบุรี ล าพูน และลพบุรี เป้าหมายการด าเนินการ ดังน้ี 
    (๑) องค์ความรู้และเทคโนโลยีรีไซเคิลของขยะหรือของเสีย 
๓ ชนิด  
    (๒) ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นท่ีเป้าหมาย รวมท้ัง
นักลงทุน /บุคลากรในอุตสาหกรรมรีไซเคิล ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีรีไซเคิล 
ท้ังในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ๙๐ ราย  
    (๓) เจ้าหน้าท่ีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
ได้รับการ พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีรีไซเคิล ขยะหรือของเสียเป้าหมาย เพื่อเป็นวิทยากร
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ถ่ายทอด องค์ความรู้และเทคโนโลยีรีไซเคิล ขยะหรือของเสีย เป้าหมายให้แก่ผู้ประกอบการต่อไป 
๕ ราย  
    ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด าเนินการ ดังนี  
    ส ารวจ ศึกษา และรวบรวมข้อมูลชนิด/ประเภทขยะ 
หรือของเสียท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีจังหวัดเป้าหมาย รวมท้ังได้คัดเลือกขยะหรือของเสียอุตสาหกรรม  
และครัวเรือนท่ีมีศักยภาพในการรีไซเคิลเป็นวัตถุดิบทดแทนด้านแร่/โลหะ รวมถึงพลังงานทดแทนได้ 
ซึ่งเกิดข้ึนในพื้นท่ีเป้าหมาย จ านวน ๓ ชนิด โดยได้ท าการศึกษาทดลองเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีของเสีย
ท่ีได้รับการคัดเลือกดังกล่าวในระดับห้องปฏิบัติการ (Lab Scale) แล้วเสร็จ ได้แก่  
       - ตะกอนแม่เหล็กสทรอนเทียมเฟอร์ไรต์ โดยมีเป้าหมาย 
ในการรีไซเคิลเป็นวัตถุดิบในการผลิตผงสีกันสนิม (ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยต้องน าเข้าจาก
ต่างประเทศ)  
       - น้ ายาชุบเงินใช้แล้ว โดยมีเป้าหมายในการรีไซเคิลเป็น 
เงินบริสุทธิ์ 
     - สารละลายนิกเกิลใช้แล้ว โดยมีเป้าหมายในการรีไซเคิล
เป็นนิกเกิลคาร์บอเนตส าหรับเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น ชุบเคลือบผิวโลหะ  
เซรามิก สารเร่งปฏิกิริยา เป็นต้น  
 และได้คัดเลือกเทคโนโลยีรีไซเคิลตะกอนแม่เหล็กทรอน
เทียมเฟอร์ไรต์ท่ีได้พัฒนาข้ึนใน Lab Scale มาขยายผลในระดับโรงงานต้นแบบ (Pilot scale) 
โดยอยู่ระหว่างศึกษาทดลองใน Pilot Scale และอยู่ระหว่างการวิเคราะห์และประเมิน 
ความเป็นไปได้เบื้องต้น (Pre-feasibility study) ในการพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลในเชิงพาณิชย์ 
ในประเทศไทย 
   ๖.๒) พัฒนาและต่อยอดเทคโนโลยีรีไซเคลิของกรมอุตสาหกรรม
พื นฐานและการเหมืองแร่เพื่อสร้าง/ขยายเครือข่ายการน าขยะหรือของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ 
กลับมาใช้ประโยชน์ เป้าหมายการด าเนินการ ดังน้ี 
   (๑) พัฒนาและต่อยอดเทคโนโลยีรีไซเคิลขยะหรือของเสีย
ท่ีมีอยู่ของกรมฯ โดยศึกษา ทดลอง พัฒนาและ ต่อยอดเทคโนโลยีรีไซเคิล ของกรมฯ ให้ มี
ประสิทธิภาพ เพิ่มข้ึน และสอดคล้องกับปริมาณ องค์ประกอบ และคุณสมบัติหรือขยะของเสีย 
ท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีเป้าหมาย ใน Lab scale จ านวน ๒ ชนิดประกอบ และคุณสมบัติขยะ หรือของเสีย 
ท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีเป้าหมายใน Lab scale จ านวน ๒ ชนิด  
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   (๒) ถ่ายทอดเทคโนโลยีรีไซเคิลท่ีมีอยู่ของกรมฯ รวมถึง 
เทคโนโลยีท่ีได้ พัฒนาและต่อยอดเทคโนโลยีรีไซเคิล ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้แก่
ผู้ประกอบการ /นักลงทุน พร้อมติดตามและประเมินผล ๖๐ ราย 
   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด าเนินการ ดังนี       
   ส ารวจ ศึกษา รวบรวมข้อมูล และคัดเลือกขยะหรือของ
เสียเป้าหมายในการพัฒนาและต่อยอดเทคโนโลยีรีไซเคิล จ านวน ๒ ชนิด แล้วเสร็จ และอยู่
ระหว่างการศึกษาทดลองเพื่อพัฒนาและต่อยอดเทคโนโลยีรีไซเคิลขยะหรือของเสียเป้าหมาย
ดังกล่าว ได้แก่ เทคโนโลยีรีไซเคิลซากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ครบวงจร และเทคโนโลยี  
รีไซเคิลฝุ่นท่ีมีสังกะสีเป็นองค์ประกอบจากอุตสาหกรรมหลอมหล่อทองเหลือง นอกจากน้ีได้จัด
ฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลท่ีประสบความส าเร็จของ
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รวมท้ังการใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ และระบบรองรับ
เทคโนโลยี รีไซเคิล ตลอดจนระบบควบคุมมลพิษทางอากาศและน้ าเสียของศูนย์วิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีรีไซเคิล ให้แก่ผู้ประกอบการและผู้ท่ีสนใจ รวม ๑๕๕ ราย 
  ๖.๓) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีรีไซเคิลเพื่อพัฒนาและประยุกต ์
ใช้วัตถุดิบทดแทนในอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
  (๑) องค์ความรู้และเทคโนโลยีรีไซเคิลในการพัฒนาวัตถุดิบ
ทดแทนวัตถุดิบท่ีใช้ในอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมท้ังเทคนิคการใช้วัตถุดิบ
ทดแทนดังกล่าวในการผลิตวัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ๑ ชุดข้อมูล  
  (๒) ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ต้นแบบท่ีใช้วัตถุดิบทดแทน 
ในการผลิตวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ๑ ชุด  
  (๓) ผู้ประกอบการรีไซเคิลผู้ประกอบการบ าบัด /ก าจัด
ของเสีย ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมวัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์และ อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีรีไซเคิลในการพัฒนาวัตถุดิบทดแทนวัตถุดิบท่ีใช้ 
ในอุตสาหกรรมวัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมท้ังเทคนิคการใช้วัตถุดิบทดแทนดังกล่าวในการผลิต
วัสดุอุปกรณ์ ทางการแพทย์ จ านวน ๖๐ ราย  
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด าเนินการ ดังนี       
  ด าเนินการส ารวจ ศึกษา และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีรีไซเคิล เพื่อพัฒนาวัตถุดิบทดแทนวัตถุดิบท่ีใช้ในอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
รวมท้ังได้คัดเลือกเทคโนโลยีรีไซเคิลเป้าหมายเพื่อพัฒนาวัตถุดิบทดแทนฯ แล้วเสร็จ ได้แก่ 
เทคโนโลยีรีไซเคิลเศษทองแดงจากซากแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือสายไฟ โดยมีเป้าหมายในการผลิต
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เป็นอนุภาคทองแดงนาโน (Copper Nanoparticles) เพื่อป้องกันแบคทีเรียและไวรัสส าหรับใช้เป็น
วัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น หน้ากากอนามัย สเปรย์ ฆ่าเช้ือ  
เป็นต้น โดนอยู่ระหว่างขยายผลเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลในระดับโรงงานต้นแบบ (Pilot 
Scale) รวมท้ังพัฒนาตัวอย่างผลิตภัณฑ์ต้นแบบท่ีใช้ Copper Nanoparticles ท่ีได้จากเทคโนโลยี
ดังกล่าวในการผลิตผลิตภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์พร้อมวิเคราะห์และตรวจสอบ  
ความปลอดภัยในการใช้งานตามมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้อง 
   ๖.๔) ประเมินศักยภาพการพัฒนาเทคโนโลยีการแยก
สกัดธาตุหายาก (Rare Earth Elements) ในหางแร่ (Tailing) จากอุตสาหกรรมแร่ในเขต
พื นที่ภาคใต้ ส าหรับเป็นวัตถุดิบรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม ศักยภาพของประเทศ 
เป้าหมายการด าเนินการ ดังน้ี 
   (๑) องค์ความรู้และเทคโนโลยีการแยกสกัดธาตุหายาก 
(Rare Earth Elements) ในหางแร่ ซึ่งได้รับการพิสูจน์ ความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยีใน Lab scale 
๑ ชนิด  
   (๒) จ านวนผู้ประกอบการเหมืองแร่ ผู้ประกอบการ 
อุตสาหกรรมพื้นฐานผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรม ศักยภาพ และกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 
ผู้ประกอบการ กลุ่มอุตสาหกรรมสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม ศักยภาพและอุตสาหกรรม  
แห่งอนาคต รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง ได้ ๓๐ ราย  
   (๓) อัตราการน าแร่พลอยได้ในบ่อเก็บหางแร่มาใช้ 
ประโยชน์ เพิ่มข้ึนร้อยละ ๕  
   (๔) มีการน าแร่พลอยไ ด้ ท่ีมี  ธาตุหายากเป็น
องค์ประกอบท่ีถูกทิ้งไว้ในบ่อเก็บหางแร่มาใช้ประโยชน์ ๑ ชนิด 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด าเนินการ ดังนี       
   ด าเนินการจัดท าข้อมูลแหล่งบ่อเก็บหางแร่ในพื้นท่ี
ท่ีเคยมกีารท าเหมืองแร่ดีบุกมาก่อนท่ัวประเทศ และลงพื้นท่ีเก็บตัวอย่างในแหล่งท่ีเป็นบ่อเก็บหางแร่
ในพื้นท่ีเป้าหมายในจังหวัดพังงาและระนอง รวมถึงโรงแต่งแร่ท่ีแต่งหางแร่ดีบุกท่ีมีโมนาไซต์ 
(Monazite) เป็นองค์ประกอบ รวม ๕ แหล่ง รวมท้ังได้วิเคราะห์องค์ประกอบทางกายภาพ 
และทางเคมี เพื่อคัดเลือกตัวอย่างไปแยกสกัดธาตุหายาก และประเมินศักยภาพการพัฒนา
เทคโนโลยีการแยกสกัดธาตุหายากในหางแร่ดังกล่าว แล้วเสร็จ โดยตัวอย่างท่ีมีศักยภาพ  
ในการแยกสกัดธาตุหายาก ได้แก่ ตัวอย่างจากโรงแต่งแร่ท่ีแต่งหางแร่ดีบุกท่ีมี Monazite  
เป็นองค์ประกอบ (CeO2 ~๓๐%, Nd2O3 ~๑๐%, La2O3 ~๑๐%, Y2O3 ~๔%) พร้อมท้ัง 
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ได้ประสบความส าเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยีการแยกสกัดธาตุหายากจากตัวอย่างดังกล่าว  
ใน Lab Scale โดยการแยกสกัดเป็น N-rich Cerium (Ce) โดยได้จัดฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
ดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าท่ี กพร. ผู้ประกอบการและผู้ท่ีสนใจ รวม ๘๓ ราย 
   ๖.๕) พัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรม
พื นฐาน ตามเกณฑ์มาตรฐาน Circular Economy เพื่อรองรับการขับเคลื่อน Circular 
Economy ของประเทศ เป้าหมายการด าเนินการ ดังน้ี 
   (๑) จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมถ่ายทอดหลักเกณฑ์ 
และตัวช้ีวัด การประเมินประสิทธิภาพการประยุกต์ ใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนในองค์กร ๖๐ ราย 
   (๒ )  จ านวนสถานประกอบการ ท่ี ไ ด้รับการให้
ค าปรึกษา แนะน าเชิงลึก เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน
ในองค์กร ๓ ราย  
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด าเนินการ ดังนี       
   ฝึกอบรมถ่ายทอดหลักเกณฑ์และตัวช้ีวัดการประเมิน
ประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้หลักการ Circular Economy ในองค์กรให้แก่ผู้ประกอบการ ๓ ครั้ง  
รวม ๘๑ ราย รวมท้ังได้ตรวจประเมินประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้หลักการ Circular Economy 
ในองค์กรให้สถานประกอบการเป้าหมายแล้วเสร็จ จ านวน ๑๐ ราย 
   ๖.๖) ประเมินศักยภาพการพัฒนาและยกระดับชุมชน
เป้าหมายสู่การเป็นวิสาหกิจหรือสถานประกอบการคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง 
ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นวัตถุดิบให้กับอุตสาหกรรมในประเทศ เป้าหมาย
การด าเนินการ ดังน้ี 
    (๑) แนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ในการคัดแยก
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงระบบป้องกันและควบคุมมลพิ ษท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ังรูปแบบ 
การบริหารจัดการและการด าเนินธุรกิจ (Business Model) อย่างยั่งยืนของชุมชน เป้าหมาย 
ท่ีมีการคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย ๑ ชุดข้อมูล  
    (๒) ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาและยกระดับ
ชุมชน เป้าหมายสู่การเป็นวิสาหกิจ หรือสถานประกอบการคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์   
อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม เพื่อเป็นกลไกท่ีส าคัญในการจัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับเป็นวัตถุดิบให้แก่อุตสาหกรรมในประเทศ ๑ ชุด 
    (๓) ประชาชน/ชุมชนเป้าหมายท่ี เกี่ยวข้องกับ 
การคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง ได้รับ  
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การถ่ายทอดองค์ความรู้ในการ คัดแยก ขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม รวมท้ังรูปแบบการบริหารจัดการและการด าเนินธุรกิจ (Business Model) 
อย่างยั่งยืนของชุมชนท่ีเกี่ยวข้องกับการคัดแยก ขยะอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน ๖๐ ราย 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด าเนินการ ดังนี  
  ได้ลงพื้นท่ีส ารวจ ศึกษา และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
กระบวนการคัดแยกและถอดแยก E-waste รวมท้ัง Business Model รวมท้ังรูปแบบการบริหาร
จัดการและการด าเนินธุรกิจ (Business Model) ของชุมชนเป้าหมายในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 
และกาฬสินธุ์  รวมท้ังจัดท าแนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ในการคัดแยก/ถอดแยกขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-waste) จ านวน ๑๒ ชนิด รวมถึงระบบป้องกันและควบคุมมลพิษท่ีอาจเกิดข้ึน 
รวมท้ังจัดท าข้อเสนอรูปแบบการบริหารจัดการและการด าเนินธุรกิจ ( Business Model)  
อย่างยั่งยืนของชุมชนเป้าหมายท่ีมีการคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีสอดคล้องกับบริบท  
ของประเทศไทย วิเคราะห์และประเมินความเป็นไปได้ในเชิงพาณิ ชย์ (Feasibility Study)  
ของข้อเสนอ Business Model ดังกล่าว พร้อมวิเคราะห์มูลค่าทางเศรษฐกิจในประเทศท่ีจะเกิดข้ึน 
เมื่อเทียบกับ Business Model ในปัจจุบัน แล้วเสร็จ รวมท้ังได้จัดประชุมระดมความคิดเห็น 
แนวทางการพัฒนาและยกระดับชุมชนเป้าหมายสู่การเป็นวิสาหกิจหรือสถานประกอบการคัดแยก
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม รวม ๙๔ ราย และได้จัดสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ 
ในการคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมท้ัง
รูปแบบการบริหารจัดการและการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ และประชาชน/
ผู้แทนชุมชนคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์เป้าหมายแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา รวม ๖๙ ราย 
 ๗) การจัดท ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชีวภาพ ดังนี  
  ๗.๑) ด้านเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด าเนินการ ดังนี       
   (๑) ประกาศก าหนดมาตรฐานในราชกิจจานุเบกษา 
ท่ีเกี่ยวข้องกับพลาสติกชีวภาพ จ านวน ๗ เร่ือง ดังน้ี 
    (๑.๑) มอก.๓๐๘๔-๒๕๖๓ มาตรฐานพลาสติก - วิธี
เตรียมตัวอย่างส าหรับการทดสอบการแตกสลายทางชีวภาพ 
    (๑.๒) พลาสติก-การหาระดับการแตกเป็นส่วนของ
พลาสติกภายใต้สภาวะการหมักทางชีวภาพท่ีก าหนดในการทดสอบระดับโรงงานต้นแบบ มอก.
๒๕๑๑-๒๕๖๓ 
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    (๑.๓) พลาสติก-การหาระดับการแตกเป็นส่วนของ
พลาสติกภายใต้สภาวะจ าลองการหมักทางชีวภาพในการทดสอบระดับห้องปฏิบัติการ มอก.๒๕๑๒-
๒๕๖๓ 
    (๑.๔) พลาสติก-การหาการแตกสลายทางชีวภาพ 
ในข้ันตอนสุดท้ายแบบใช้ออกซิเจนของพลาสติกในดิน โดยการวัดปริมาณความต้องการออกซิเจน
ด้วยเครื่องวัดการหายใจหรือการวัดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีเกิดข้ึน มอก.๒๒๕๑-๒๕๖๓ 
    (๑.๕) พลาสติก-การหาการแตกสลายทางชีวภาพ
ข้ันตอนสุดท้ายแบบใช้ออกซิเจนของพลาสติกภายใต้สภาวะควบคุมการหมักทางชีวภาพ-วิธี
วิเคราะห์คาร์บอนไดออกไซด์ท่ีเกิดข้ึน เล่ม ๑ วิธีท่ัวไป มอก.๒๕๑๐ เล่ม ๑-๒๕๖๓ 
    (๑.๖) พลาสติก-การหาการแตกสลายทางชีวภาพใน
ข้ันตอนสุดท้ายแบบใช้ออกซิเจนของพลาสติกภายใต้สภาวะควบคุมการหมักทางชีวภาพ-วิธี
วิเคราะห์คาร์บอนไดออกไซด์ท่ีเกิดข้ึน เล่ม ๒ การช่ังน้ าหนักคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีเกิดข้ึน 
ในการทดสอบระดับห้องปฏิบัติการ มอก.๒๕๑๐ เล่ม ๒-๒๕๖๓ 
    (๑.๗) การหาการแตกสลายทางชีวภาพภายใน 
ข้ันสุดท้ายแบบไม่ใช้ออกซิเจนภายใต้ระบบควบคุมการย่อยตะกอน – วิธีการจัดการผลิต 
ก๊าซชีวภาพ มอก.๓๑๑๕-๒๕๖๓ 
   (๒) คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(กมอ.) ให้ความเห็นชอบร่างมาตรฐานคุณภาพดิน- ผลกระทบของมลพิษต่อไส้เดือนดิน - เล่ม ๑ 
และอยู่ระหว่างรอประกาศกระทรวงฯ ดังน้ี 
    (๒.๑) ร่างมาตรฐานคุณภาพดิน - ผลกระทบ 
ของมลพิษต่อไส้เดือนดิน - เล่ม ๑ 
    (๒.๒) ร่างมาตรฐานคุณภาพดิน - การหาศักยภาพ
การเกิดไนตริฟิเคชันและการยับยั้งการเกิดไนตริฟิเคชัน-ชุดทดสอบโดยแอมโมเนียมออกซิเดชัน 
   (๓) อยู่ระหว่างรอเสนอคณะกรรมการวิชาการคณะท่ี 
๓๑ พลาสติก จ านวน ๓ เร่ือง ดังน้ี 
    (๓ .๑ )  พลาส ติก  –  ฟุ ตปริ น ท์ ของคาร์ บ อน 
และสิ่งแวดล้อมของพลาสติกฐานชีวภาพ – เล่ม ๑ : ท่ัวไป 
    (๓ .๒ )  พลาส ติก  –  ฟุ ตปริ น ท์ ของคาร์ บ อน 
และสิ่งแวดล้อมของพลาสติกฐานชีวภาพ เล่ม ๒ : คาร์บอนฟุตปรินท์ของวัสดุ จ านวน(มวล)  
ของคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีน าออกจากอากาศและท่ีเข้าไปในโมเลกุลพอลิเมอร์ 
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    ( ๓ . ๓ )  พ ล า ส ติ ก  –ฟุ ตป ริ น ท์ ขอ งคา ร์ บ อน 
และสิ่งแวดล้อมของพลาสติกฐานชีวภาพ - เล่ม ๓ กระบวนการคาร์บอนฟุตปรินท์ ข้อก าหนด 
และข้อแนะน าส าหรับการหาปริมาณ 
  ๗.๒) ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular  Economy) 
ประกาศก าหนดมาตรฐานในราชกิจจานุเบกษาท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน ๒ เร่ือง ดังน้ี 
   (๑) มอก. ๒๙๗๙-๒๕๖๒ ยางล้อแบบสูบลมหล่อดอกซ้ า 
ส าหรับยานยนต์เชิงพาณิชย์และส่วนพ่วง 
   (๒) มอก. ๒๙๗๘-๒๕๖๒ ยางล้อแบบสูบลมหล่อดอกซ้ า 
ส าหรับยานยนต์และส่วนพ่วง 
   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด าเนินการ ดังนี  
   การจัดท ามาตรฐานด้านเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy)  
คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (กมอ.) ให้ความเห็นชอบร่างมาตรฐาน จ านวน  
๕ เร่ือง และอยู่ระหว่างรอประกาศกระทรวงฯ ดังน้ี 
      ๑) มาตรฐานคุณภาพดิน - ผลกระทบของมลพิษต่อ
ไส้เดือนดิน – เล่ม1  
      (๒) มาตรฐานคุณภาพดิน - การหาศักยภาพการเกิด 
ไนตริฟิเคชันและการยับยั้งการเกิดไนตริฟิเคชัน-ชุดทดสอบโดยแอมโมเนียมออกซิเดชัน  
      (๓) มาตรฐานพลาสติก - ฟุตปรินท์ของคาร์บอน 
และสิ่งแวดล้อมของพลาสติกฐานชีวภาพ – เล่ม ๑ : ท่ัวไป 
      (๔) มาตรฐานพลาสติก - ฟุตปรินท์ของคาร์บอน 
และสิ่งแวดล้อมของพลาสติกฐานชีวภาพ เล่ม ๒ : คาร์บอนฟุตปรินท์ของวัสดุ จ านวน (มวล)  
ของคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีน าออกจากอากาศและท่ีเข้าไปในโมเลกุลพอลิเมอร์ 
      (๕) มาตรฐานพลาสติก - ฟุตปรินท์ของคาร์บอน 
และสิ่งแวดล้อมของพลาสติกฐานชีวภาพ – เล่ม ๓ กระบวนการคาร์บอนฟุตปรินท์ ข้อก าหนด 
และข้อแนะน าส าหรับการหาปริมาณ 
   มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับ BCG ณ ปัจจุบัน มีดังน้ี  
   -  เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy)  มาตรฐาน
พลาสติกชีวภาพ จ านวน ๓๐๘ มาตรฐาน  
   - เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) จ านวน 
๖๖ มาตรฐาน 
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   -  เศรษฐกิจสี เขียว (Green Economy)  จ านวน  
๖๘ มาตรฐาน และมาตรฐานระบบการจัดการ ท่ีเกี่ยวข้องกับ BCG สะสม ณ ปัจจุบัน จ านวน  
๓๖ มาตรฐาน 
 ๘) โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดระดับรายสาขา 
การลดปริมาณน  าในโรงงานอุตสาหกรรม และส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
เป็นโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และโรงงานท่ีมีการใช้น้ ามากหรืออยู่ในพื้นท่ีขาดแคลนน้ า
หรือเกิดภัยพิบัติภัยแล้ง ด าเนินการดังน้ี 

(๑) กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด  
โรงงานกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป จ านวน ๑๑ โรงงาน ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ มีการน าวิธีการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการป้องกันมลพิษ (CT Option) ไปใช้ปฏิบัติจริง จ านวน ๓๓ วิธี 
คิดเป็นค่าใช้จ่ายท่ีประหยัดได้ท้ังโครงการ จ านวน ๑๖,๒๓๕,๘๒๙.๓๙ บาทต่อปี หรือเฉลี่ย 
๑,๔๗๕,๙๘๔.๔๙ บาทต่อโรงงาน และสามารถลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ จ านวน 
๔,๓๒๔,๘๗๗.๘๔ kgCO2eq ต่อปี หรือเฉลี่ย ๓๙๓,๑๗๐.๗๑ kgCO2eq ต่อปี ต่อโรงงาน 

(๒) กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีน  าอุตสาหกรรม 
โรงงานกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีการใช้น้ ามากหรือท่ีอยู่ในพื้นท่ี ขาดแคลนน้ าหรือเกิดภัยพิบัติภัยแล้ง 
จ านวน ๑๑ โรงงาน ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ สามารถลดปริมาณการใช้น้ า ท้ังโครงการลงได้ 
๒,๔๙๐,๑๘๕.๔๓ ลูกบาศก์เมตรต่อปี หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๘.๑๔ และสามารถลดการปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกลงได้ ๑,๖๑๗,๕๔๔.๑๙ kgCO2eq ต่อป ี
   - มีการยื่นขอรับรองอุตสาหกรรม สีเขียวให้แก่โรงงาน 
ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ท้ัง ๒๒ โรงงาน ดังน้ี 
กิจกรรม จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ยื่นขอรับรอง 
 GI2 GI3 GI4 GI5 
กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตท่ีสะอาด ๓ ๔ ๔ - 
กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ ด้านเทคโนโลยี น้ า
อุตสาหกรรม 

๓ ๔ ๑ ๒ 

รวม ๖ ๘ ๕ ๒ 
 

   - จัดพิมพ์หลักปฏิบั ติ เทคโนโลยีการผลิต ท่ีสะอาด 
และหลักปฏิบั ติ เทคโนโลยีการลดการใช้น้ า  อย่างละ ๑๕๐ เล่ม เพื่อใช้เป็นแนวทาง 
ในการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีการผลิตท่ีสะอาด (Clean Technology/CT) และการลดการใช้
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น้ าอย่างมีประสิทธิผล ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรของโรงงาน และโรงงานอุตสาหกรรมท่ีสนใจ 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง 
   - จัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้และผลการด าเนินงาน 
ของโรงงานท่ีประสบผลส าเร็จให้แก่บุคลากรภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง 
ผ่าน โปรแกรม ZOOM Webinar เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ จ านวน ๑๘๗ คน แบ่งเป็นโรงงานอุตสาหกรรม จ านวน ๑๕๕ คน 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน ๓๒ คน 
   - ได้รับงบประมาณท้ังสิ้น ๓,๘๔๐,๐๐๐ ล้านบาท  
แต่เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 และรัฐบาลได้ประกาศพระราชก าหนด
ฉุกเฉิน ส่งผลให้ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้ฯ เป็นรูปแบบผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ จึงท าให้ลดเงินงบประมาณในส่วนน้ี เป็นเงิน ๑๖๒,๐๐๐ บาท 
 ๙) โครงการส่งเสริมและยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน
ด้วยระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยเชิญชวนผู้ประกอบการ 
ในพื้นท่ีกรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม  สมุทรปราการ และสมุทรสาคร สมัครเข้าร่วม
โครงการระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMS-DIW) และระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ด าเนินการเพิ่ม
พื้นท่ีเป้าหมายอีก ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง 
ด าเนินการ ดังน้ี 

(๑) ด้านการส่งเสริมพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
(EMS) ท าการตรวจประเมิน พร้อมท้ังรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลก่อน-หลังการปรับปรุงตามแผน 
การปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมของแต่ละโรงงาน แล้วเสร็จจ านวน ๑๑ โรงงาน อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ ๔ โรงงาน 

(๒) ด้านการส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (CE) 
อยู่ระหว่างการจัดท ารายงานสรุป ผลการจัดท าแผนธุรกิจการพัฒนาระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน 
ของโรงงานท่ีเข้าร่วมโครงการ ท้ัง ๑๐ โรงงาน โดยจัดท าเป็นรายงานสรุปแต่ละโรงงาน 

(๓) ยื่นขอรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวให้แก่โรงงานที่เข้าร่วม
การส่งเสริมพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมโรงงาน (EMS) จ านวน ๔ โรงงาน และโรงงาน 
ท่ีเข้าร่วมการส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (CE) จ านวน ๑๐ โรงงาน 
 ๑๐) โครงการส่งเสริมสถานประกอบการเพื่อ มุ่งสู่การเป็น
อุตสาหกรรมสีเขียว ด าเนินการ ดังน้ี 
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  (๑) ถ่ายทอดความรู้ และให้ค าปรึกษาแนะน าให้กับผู้ประกอบ
กิจการโรงงานท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาให้การรับรองของอุตสาหกรรม  
สีเขียว ระหว่างวันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ - ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ครบท้ัง ๑๒๕ โรงงานแล้ว 
  (๒) ตรวจติดตามความก้าวหน้าประสิทธิผลของการด าเนินงาน
ตามแผนงานการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมท้ังรวบรวมเอกสารหลักฐานเพื่อยื่นขอรับรอง
อุตสาหกรรมสีเขียวให้แก่โรงงานท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ระหว่างวันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ - ๓๐ 
สิงหาคม ๒๕๖๔ ครบท้ัง ๑๒๕ โรงงานแล้ว 
  (๓) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนงานการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของโรงงานท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ท้ัง ๑๒๕ โรงงาน และจัดส่งให้กับโรงงานทางไปรษณีย์
แล้วเมื่อวันท่ี ๒ กันยายน ๒๕๖๔ 
  (๔) ยื่นขอรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวให้แก่โรงงาน จ านวน 
๑๒๕ โรงงาน เมื่อวันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๖๔ ดังน้ี ระดับ ๒ จ านวน ๙๖ โรงงาน ระดับ ๓ จ านวน 
๑๕ โรงงาน และระดับ ๔ จ านวน ๑๔ โรงงาน 
  (๕) จัดท าวิดิทัศน์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการรายงาน
ข้อมูลตามระบบฐานข้อมูลกฎกระทรวงควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ าใต้ดินภายในบริเวณ
โรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ ความยาว ๘ นาที 
  (๖) จัดท าและจัดพิมพ์จุลสาร Green Industry จ านวน  
๓ ฉบับ ฉบับละ ๓๐๐ เล่ม 
  อยู่ระหว่างวางแผนเพื่อด าเนินการจัดงานรับรางวัลอุตสาหกรรม 
สีเขียวพร้อมโล่รางวัล ให้แก่ผู้ท่ีเข้าร่วมโครงการ รวมท้ังการจัดสัมมนา GI Forum และการจัดแสดง
สินค้าท่ีได้การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว 
 ๑๑) โครงการตรวจประเมินสถานประกอบการที่ขอเทียบระดับ
หรือเลื่อนระดับสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ ๓ - ๕ ด าเนินการ ดังน้ี 
 (๑) สถานประกอบการท่ีผ่านการพิจารณาให้การรับรอง
อุตสาหกรรมสีเขียว ปี ๒๕๖๔ มีจ านวนท้ังสิ้น ๗๖ โรงงาน แบ่งเป็น ระดับ ๓ จ านวน ๑ ราย 
ระดับ ๔ จ านวน ๗๑ ราย ระดับ ๕ จ านวน ๔ ราย และมีสถานประกอบการท่ีไม่สามารถ
ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องแล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาของโครงการฯ จ านวน ๑๖ ราย 
 (๒) ประเมินผลปริมาณการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
โดยเปรียบเทียบการใช้ทรัพยากรระหว่างปี ๒๕๖๒ กับปี ๒๕๖๓ ลดลง ๓๖๒,๐๑๖.๗๓ tCO2e 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
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๒๗๐ 

 

 ๑๒) โครงการมาตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการพฒันา
ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ร่วมมือกับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จ านวน 
๑๔ แห่ง เพื่อน าร่องสร้างโรงงานต้นแบบท่ีบริหารจัดการทรัพยากรตามแนวคิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียน ใช้วัตถุดิบในกระบวนการผลิตให้คุ้มค่าและลดการเกิดขยะ เพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจ
พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด าเนินการ ดังน้ี 
  - ศึกษาวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมท้ังออกแบบโมเดล
ทางธุรกิจในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนท่ีเหมาะสมกับแต่ละโรงงาน และทดลอง 
น าโมเดลทางธุรกิจของระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาเป็นตัวอย่างสาธิตเพื่อจะได้น าไปถ่ายทอด
เทคโนโลยีและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก และกลุ่มอุตสาหกรรม 
ฟอกหนังในเชิงปฏิบัติต่อไป 
  - สามารถจัดท าโมเดลทางธุรกิจของระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
ในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกได้ไม่น้อยกว่า ๗ โมเดล และกลุ่มอุตสาหกรรมฟอกหนังไม่น้อยกว่า 
๓ โมเดล รวมท้ังสร้างผู้เช่ียวชาญ (CE Master) ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนจ านวนไม่น้อยกว่า ๑๐ คน 
(กลุ่มพลาสติก ๗ คน กลุ่มฟอกหนัง ๓ คน) โดยใช้แนวทางดังน้ี การสนับสนุนวัสดุทดแทน/
พลังงานหมุนเวียน (Circular Supplies) , การน าทรัพยากรกลับมาผลิตใหม่  (Resourse 
Recovery), การยึดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ (Product life Extension), เศรษฐกิจแบ่งปัน 
(Sharing Platform), การขายสินค้าพร้อมบริการ (Product as a Service)  
  - คณะผู้วิจัยท้ังโครงการย่อยท่ี ๑ มาตรการถ่ายทอดเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในอุตสาหกรรมพลาสติกระดับ  SMEs  
และโครงการย่อยท่ี ๒ มาตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียนในอุตสาหกรรมฟอกหนัง ระดับ SMEs ได้จัดท าร่างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
จ านวน ๑๐ ชุด และ กรอ. ได้น าส่งส านักงานการวิจัยแห่งชาติ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี ๓ กันยายน 
๒๕๖๔ 
  - เมื่อวันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๖๔ ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) ได้ให้ความเห็นชอบให้ด าเนินงานตามแผนงานของโครงการย่อยท่ี ๓ มาตรการถ่ายทอด
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในอุตสาหกรรมพลาสติกและฟอกหนัง 
โดยสถาบันน้ าและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นผู้ด าเนินการ
เพื่อขยายผลวิจัย/ทดลองไปสู่โรงงานอุตสาหกรรมพลาสติกและโรงงานอุตสาหกรรมฟอกหนัง  
ผ่านการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การฝึกอบรม การจัดสัมมนา การศึกษาดูงาน การให้
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๒๗๑ 

 

ค าปรึกษาเชิงลึก ให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมระดับ SMEs ท่ีเข้าร่วมโครงการเพื่อจัดท าแผนธุรกิจ
การพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน 
  - เมื่อวันท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 
ได้ประชุมคณะผู้ตรวจสอบทางวิชาการโครงการวิจัยและนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรม ครั้งท่ี  
๒/๒๕๖๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาร่างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ดังกล่าว 
  - เมื่อวันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ กรอ. ได้ประชุมคณะท างาน
ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็นการด าเนินงานตามสัญญาร่วมรับทุนอุดหนุนการท ากิจกรรมส่งเสริม 
และสนับสนุนการวิจัย และนวัตกรรม โครงการย่อยท่ี ๑ มาตรการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในอุตสาหกรรมพลาสติก ระดับ SMEs  
(ตามค าสั่ ง  กรอ .  ท่ี  ๑๔๗/๒๕๖๔ ลงวัน ท่ี  ๑๖ มิ ถุนายน ๒๕๖๔) ครั้ ง ท่ี  ๒/๒๕๖๔  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อวันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ ได้จัดประชุมคณะท างานผู้ทรงคุณวุฒิ
ให้ความเห็นการด าเนินงานตามสัญญาร่วมรับทุนอุดหนุนการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน  
การวิจัยและนวัตกรรม โครงการย่อยท่ี ๒ มาตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในอุตสาหกรรมฟอกหนัง ระดับ SMEs (ตามค าสั่ง กรอ. ท่ี ๑๔๘/๒๕๖๔  
ลงวันท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔) ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และผลการประชุมของ
คณะท างานฯ ท้ัง ๒ คณะ ขอให้ผู้วิจัยน าข้อคิดเห็นไปปรับปรุงแก้ไขในเล่มร่างรายงานการวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ต่อไป   
 ๑๓) การพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ (Bioeconomy: 
Non-food) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
อุตสาหกรรมอ้อยและน  าตาลทรายด้วยการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนเป็นผลิตภัณฑ์
ชีวภาพ โดยมีกิจกรรม ดังนี  
 (๑) การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากอ้อย น้ าตาลทราย 
และและพืชเศรษฐกิจอื่น จ านวน ๗ ผลิตภัณฑ์ 
 (๒ )  การให้ค าปรึกษาและแนะน าสถานประกอบการ 
ด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ รวมจ านวน ๕ กิจการ  
 (๓) มีการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการน าผลิตผลท่ีได้จากอ้อย 
ท่ีมีการเพาะปลูกในประเทศไทยมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพประเภทต่าง ๆ มากกว่าร้อยละ ๑๐ 
เมื่อเปรียบเทียบกับราคาวัตถุดิบท่ีใช้ผลิต 
  โดยมีผลการด าเนินงาน ดังน้ี 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
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๒๗๒ 

 

  (๑) คัดเลือกผลิตภัณฑ์ชีวภาพในกลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติก
ชีวภาพ เคมีชีวภาพ เวชภัณฑ์/เครื่องส าอางค์ จ านวน ๗ ผลิตภัณฑ์ ดังน้ี 
   - ถุงฟิล์มพลาสติกใช้ส าหรับบรรจอุาหารสด กลุ่มอุตสาหกรรม
พลาสติกชีวภาพในกลุ่มบรรจุภัณฑ์ใช้ครั้งเดียวท้ิง 

 - ถุงซองน้ าตาล กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพในกลุ่ม 
บรรจุภัณฑ์ใช้ครั้งเดียวท้ิง 

 - ยูเอสบีแฟลตไดร์ฟ กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ 
ในกลุ่มบรรจุภัณฑ์ของใช้อิเล็กทรอนิกส์ 

 - เซิร์ฟสเก็ต กลุ่มอุตสาหกรรมกลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ท่ัวไป 
 - เหล้ารัม กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเคมี

ชีวภาพ 
 - ลิปบาล์มท่ีมีส่วนผสมจากไขอ้อย กลุ่มอุตสาหกรรม 

เวชภัณฑ์ชีวภาพในกลุ่มผลิต 
 - สบู่เหลวมีส่วนผสมคสวาเลยชนจากอ้อยและเย่ือสกัดจาก

ชานอ้อย (เพื่อขัดผิว)กลุ่มอุตสาหกรรม เวชภัณฑ์ชีวภาพในกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางอยู่ระหว่าง
การคัดเลือกกิจการ 

(๒) กิจกรรมคัดเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อทดลองผลิตในสถาน
ประกอบการ จ านวน  ๓ ผลิตภัณฑ์ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ในระดับอุตสาหกรรม ดังน้ี 

 - บริษัททานตะวันอุตสาหกรรม จ ากัด ผลิตถุงพลาสติก
บรรจุอาหารสด 

 - บริษัทนีโอพลาสท์โตเมอร์ จ ากัด ผลิตยูเอสบีแฟสชไดร์ฟ 
 - บริษัทนิยมศิลป์ดีไซน์ จ ากัด ผลิตเซิร์ฟสเก็ต 
 โดยโครงการจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ๑๔) โครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตอ้อย (Productivity) 
  (๑) การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และกลุ่มการเรียนรู้เพื่อการพัฒนา
ด้านอ้อย โดยได้ด า เนินการสร้างองค์ความรู้ ให้กับศูนย์การเรียนรู้และกลุ่มการเรียนรู้   
ท้ัง ๘ ศูนย์ ส่งเสริมองค์ความรู้ในการจัดท าแปลงสาธิต จ านวน ๓๒ ไร่ และเก็บข้อมูลผลผลิตจาก
แปลงสาธิต 
  (๒) เพาะเลี้ยงขยายพันธุ์แมลงศัตรูธรรมชาติ (แมลงหางหนีบ 
จ านวน ๑,๑๐๒ กล่อง และแตนเบียนไข่ จ านวน ๑,๕๐๐ ถุง) 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
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๒๗๓ 

 

  (๓) การออกเยี่ยมและติดตามให้ค าแนะน าให้กับสมาชิก 
กลุ่มการเรียนรู้ จ านวน ๑๐ ครั้ง 
  (๔) อบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตอ้อยให้กับสมาชิก 
กลุ่มการเรียนรู้ จ านวน ๑๒๒ คน 
  (๕) เก็บตัวอย่างน้ าตาลจากโรงงานน้ าตาลทรายท่ัวประเทศ 
ตามท่ีโรงงานน้ าตาลทรายแต่ละโรงผลิต เพื่อวิเคราะห์หาโลหะหนักที่ปนเป้ือน (สารหนู, แคดเมี่ยม, 
ทองแดง, ตะกั่ว) อยู่ระหว่างการข้ันตอนการวิเคราะห์ผล 
  (๖) อบรมสัมมนาผ่านระบบ Zoom เรื่องการบริหารการผลิต
อ้อยในระบบอุตสาหกรรมไทย เมื่อวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
 ๕.๒.๑.๒ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยส านักงาน
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)  ได้ด าเนินการภายใต้แผนปฏิรูปประเทศ 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ โดยก าหนดประเด็น
ปฏิรูป ๓ ประเด็นท่ีเกี่ยวกับเศรษฐกิจชีวภาพ ได้แก่ การปฏิรูประบบข้อมูลความหลากหลายทาง
ชีวภาพของประเทศ การปฏิรูประบบและเครือข่ายฐานทรัพยากรท้องถ่ินให้ครอบคลุมท่ัวประเทศ 
และการปฏิรูประบบกลไกรองรับการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมี
ผลการด าเนินการ ดังน้ี 
  ๑) ด้านสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนฯ 
   ๑.๑) สนับสนุนการสร้างรายได้แก่ชุมขน ๑๒๕ แห่ง เป้าหมาย 
๙๐ ล้านบาท ผลการด าเนินงาน ๗๑.๒๑ ล้านบาท 
   ๑.๒) ยกระดับเพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการ
ธุรกิจชีวภาพ เป้าหมาย พัฒนา ๒๐ ราย ยกระดับ ๕ ราย ผลการด าเนินงาน อยู่ระหว่างการจัด 
การพัฒนาศักยภาพชุมชน ๒๐ ชุมชน คัดเลือก ๑๐ วิสาหกิจชุมชน เพื่อต่อยอดการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และการตลาด 
   ๑.๓) ผลประเมินความสุขมวลรวมชุมชน (GCH) เป้าหมาย 
ร้อยละ ๙๐ ผลการด าเนินงาน อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล 
  ๒) ด้านจัดท าฐานข้อมูลและองค์ความรู้ฯ 
   ๒.๑) ส ารวจข้อมูลบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญา
ท้องถ่ินระดับชุมชนและน าเข้าระบบฐานข้อมูล เป้าหมาย ๑๖ จังหวัด ผลการด าเนินงาน  
อยู่ระหว่างก าหนดเป้าหมาย/คัดเลือกพื้นท่ี/แนะน าโครงการ และขออนุญาตส ารวจ 
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   ๒.๒) บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ได้เผยแพร่และคืนองค์ความรู้สู่ชุมชน เป้าหมาย ๑๖ จังหวัด ผลการด าเนินงาน ด าเนินการไตรมาสท่ี ๔ 
   ๒.๓) ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการอนุรักษ์
ใน Community BioBank เป้าหมาย ๑๕ แห่ง ผลการด าเนินงาน อยู่ระหว่างลงพื้นท่ีติดตาม
ชุมชน ปี ๒๕๖๒ จ านวน ๑๒ แห่ง ปี ๒๕๖๓ จ านวน ๑๕ แห่ง ผลการด าเนินงาน ลงพื้นท่ีติดตาม
ชุมชนปี ๖๒ ครบ ๑๒ แห่ง อยู่ระหว่างสรุปผลลงพื้นท่ีติดตามชุมชนปี ๒๕๖๓ จ านวน ๑๓ แห่ง 
  ๓) ด้านส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมฯ 
   ๓.๑) มูลค่าบริการระบบนิเวศจากการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวนอกเขต
อนุรักษ์ เป้าหมาย ๕๐๐ ล้านบาท ผลการด าเนินงาน ๓๘๐.๘๗ ล้านบาท 
   ๓.๒) จ านวนพื้นท่ีสี เ ขียวท่ีเกิดจากการร่วมด าเนินการ 
ของชุมชน เป้าหมาย ๕,๐๐๐ ไร่ ผลการด าเนินงาน ๓,๔๒๔ ไร ่
   ๓.๓) เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์/การเงิน เพื่อยกระดับพื้นท่ี 
สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ เป้าหมาย ๑ เครื่องมือ ผลการด าเนินงาน อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล 
ท่ีเกี่ยวข้อง / วิเคราะห์ผลเบ้ืองต้น 
 ๕.๒.๑.๓ กระทรวงพาณิชย์ ได้ด าเนินงานโครงการส่งเสริมการสร้าง
มูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรมตามแนวคิด BCG Economy (BCG N.E.W.S. Project 2021) โดยได้รับ
จัดสรรงบประมาณ จ านวน ๗,๔๗๐,๔๐๐ บาท เป้าหมายการด าเนินงาน จ านวน ๖๐ ราย โดยม ี
ผลการด าเนินงาน ดังน้ี 
   ๑) ส่งเสริมการขายสินค้านวัตกรรมท่ีค านึงถึงสิ่งแวดล้อมสู่ตลาด
เกาหลี ปี ๒๕๖๔ โดยจัดกิจกรรมท้ังในและต่างประเทศ ดังน้ี 
 (๑) ในประเทศ เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเข้าร่วม
กิจกรรมผ่านระบบ Video Conference (๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)  
 (๒) ต่างประเทศ ณ เกาหลีใต้ ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขาย 
ผ่านช่องทางออนไลน์ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ และจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ 
(Online Business Matching) ระหว่างวันท่ี ๒๙ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ มีผู้ประกอบการได้รับ 
การส่งเสริม ๒๐ ราย มูลค่าการซื้อขาย ๒๗.๕๙ ล้านบาท 
 ๒) ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการจัดการระบบหีบห่อ 
การใช้บรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และผลิตผลงานต้นแบบบรรจุภัณฑ์ ผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริม ๒๐ ราย 
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 ๓) พัฒนาผลผลิตเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม 
เพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์สู่ตลาดสากล ปี ๒๕๖๔ (DEsign from Waste of 
Agriculture and Industry 2021 : DEWA / DEWI 2021) โดยด าเนินการพัฒนาผลผลิตเหลือใช้
ทางการเกษตร และการพัฒนาขยะจากแหล่งอุตสาหกรรมมาแปรรูปวัสดุใหม่และเป็นสินค้าไลฟ์
สไตล์สร้างสรรค์ มีผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริม ๑๕ ราย 
   ๔) พัฒนาผลผลิตเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหรรม 
เพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์สู่ตลาดสากล ปี ๒๕๖๔ (Design from Waste of 
Agriculture and Industry 2021 : DEWA / DEWI 2021) โดยเปิดรับสมัครเมื่อเดือนมิถุนายน 
๒๕๖๔ มีผู้ผ่านเกณฑ์ ๓๔ ราย จากผู้สมัคร ๘๒ ราย โดยให้ผู้ท่ีผ่านเกณฑ์น าเสนอธรกิจและวัสดุ 
ท่ีต้องการน ามายกระดับ และคัดเลือกให้เหลือ ๑๕ ราย แบบเป็นสินค้ากลุ่ม DEWA (waste from 
agriculture) ๘ ราย และ DEWI (waste from industry) ๗ ราย หลังจากได้รับการคัดเลือกแล้ว 
ผู้ประกอบการจะได้เข้ารับการอบรมความรู้ด้านแนวโน้มสินค้า การออกแบบวัสดุท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และการตลาดรวม ๓ ครั้ง (ครั้งละ ๓ วัน) ควบคู่ไปกับการให้ค าปรึกษาเชิงลึก 
เพื่อพัฒนาสินค้า โดยจัดครัง้แรกแล้วเมื่อวันท่ี ๑๒ - ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
 ๕) ส่งเสริมสินค้านวัตกรรมท่ีการออกแบบและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมสู่ตลาดญี่ปุ่นในรูปแบบ Pop Up Store โดยส่งเสริมด้านการตลาดสินค้าท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมของไทยในกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ (เฟอร์นิเจอร์, ของตกแต่งบ้าน, และของใช้ในบ้าน)  
มีผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริม ๒๐ ราย 
 ๕.๒.๑.๔ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
ได้ด าเนินโครงการท่ีส าคัญ ดังน้ี 
   ๑) โครงการพัฒนาระบบอัจฉริยะเพื่อยกระดับอุตสาหกรรม
อาหาร (Street Food Mobile) ให้ได้มาตรฐานทั งด้านคุณภาพและความปลอดภัย ส่งเสริม
ให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยวและการบริโภคภายในประเทศ  ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และส านักงานเขต 
สัมพันธวงศ์ ด าเนินโครงการสนับสนุนเรื่องการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอยด้วยการค้าขาย
อาหารริมทางให้ถูกสุขลักษณะไม่ปล่อยน้ าเสีย ไม่ส่งกลิ่น ควัน ลดมลพิษ และสร้างสิ่งแวดล้อม  
ท่ีน่าอยู่ โดยให้ผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดในพื้นท่ีเขตสัมพันธวงศ์ได้น านวัตกรรม “รถเข็นรักษ์โลก” 
มาใช้เพื่อเป็นการยกระดับสตรีทฟู้ดบริเวณถนนเยาวราชให้มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้ประกอบการเขตสัมพันธวงศ์สั่งจองรถเข็นนวัตกรรมรักษ์โลกแลว้ ๑๐๖ คัน 
ผ่านการสนับสนุนโดยธนาคารออมสิน และส านักงานเขตสัมพันธวงศ์ เพื่อน าไปใช้กับผู้ประกอบการ



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๒๗๖ 

 

อาหารริมทางบริเวณถนนเยาวราช ถนนข้าวหลาม ตลาดน้อย และรอบส านักงานเขตสัมพันธวงศ์ 
โดยตกแต่งรถเข็นนวัตกรรมรักษ์โลกด้วยสต๊ิกเกอร์รูปแบบจีน เพื่อเป็นจุดเด่นของสตรีทฟู้ด
เยาวราช และถือเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนในพื้นท่ี 
   ๒) การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ
เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Model เมื่อวันท่ี ๑๙ มกราคม 
๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG เป็นวาระแห่งชาติ 
โดยมีความก้าวหน้าในการด าเนินงาน ดังน้ี 
   (๑) การน าเสนอแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ ต่อคณะกรรมการบริหารการพัฒนา
เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: 
BCG Model) เมื่อวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
     - ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ สร้างความยั่งยืนของฐานทรัพยากร 
แลความหลากหลายทางชีวภาพด้วยการจัดสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ 
     - ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจ 
ฐานรากให้เข้มแข็งด้วยทุนทรัพยากร อัตลักษณ์ ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยี 
     - ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ภายใต้เศรษฐกิจ BCG ให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน เช่น สาขาการเกษตรและอาหาร สาขา
สุขภาพและการแพทย์สาขาพลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ สาขาการท่องเท่ียวและเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ สาขาเศรษฐกิจหมุนเวียน 
     - ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ เสริมสร้างความสามารถในการ
ตอบสนองต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก  
    โดยมีมาตรการส่งเสริมการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ 
BCG ๑๓ มาตรการ ได้แก่ (๑) พัฒนาคลังข้อมูลดิจิทัลของทุนความหลากหลายทางชีวภาพ ทุนวัฒนธรรม 
และทุนทางปัญญา (๒) เพิ่มพูนทรัพยากรของชาติด้วยการผสานพลังของรัฐ เอกชน ชุมชน และหน่วยงาน
วิจัย (๓) พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ BCG โดยการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจในแต่ละภูมิภาคด้วยการเช่ือมโยง
อุปสงค์และอุปทาน (๔) ปรับระบบการเกษตรสู่ประสิทธิภาพสูง มาตรฐานสูงและมูลค่าสูง (๕) พัฒนา
คุณภาพและความปลอดภัยของอาหารริมทางและอาหารท้องถ่ิน (๖) สร้างฐานเศรษฐกิจใหม่ด้วยการ
ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าจากฐานชีวภาพให้มีข้ันนวัตกรรมท่ีสูงข้ึน (๗) สร้างตลาดเพื่อรองรับนวัตกรรม
ของสินค้าและบริการ BCG (๘) ส่งเสริมการท่องเท่ียวยั่งยืนและการท่องเท่ียวสีเขียว (๙) ยกระดับสินค้า
และบริการ BCG สู่มาตรฐานการผลิตยั่งยืน (๑๐) ยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการ BCG  
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๒๗๗ 

 

สู่มาตรฐานสากลด้วยการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานท้ังระบบ (๑๑) ส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น 
(Startup) การประกอบการรูปแบบใหม่บนฐานเศรษฐกิจ BCG (๑๒) สร้างและพัฒนาก าลังคน 
เพื่อรองรับเศรษฐกิจ BCG ในทุกระดับ และ (๑๓) เช่ือมโยงกับสากลในทุกมิติ ท้ังการพัฒนา 
องค์ความรู้ การดึงดูดบุคลากร การค้า และการลงทุน 
   (๒) ความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย 
ด้วยโมเดลศรษฐกิจ BCG อาทิ 
    - คณะอนุกรรมการฯ สาขาเกษตร และกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ผลักดันให้เกิดการพัฒนาภาคเกษตรสู่การเป็น BCG ด้วยรูปแบบการบูรณาการ 
เชิงพื้นท่ีโดยใช้กลไก Public-Private-People Partnership (4P) โดยน าร่อง ราชบุรีโมเดล  
และอีก ๔ จังหวัด ได้แก่ ล าปาง ขอนแก่น จันทบุรี และพัทลุง 
    - ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.) ขยายผล Smart Technology ได้แก่ ระบบตรวจวัดด้วยเซนเซอร์แบบเครือข่ายไร้สาย
เพื่อการจัดการและควบคุมอัตโนมัติ และระบบการให้น้ าตามสภาวะความต้องการของพืชในระบบ
แปลงเปิด ส าหรับไม้ผล เช่น ทุเรียน มังคุด ล าไย มะยงชิด มะม่วง มะเขือเทศ เมลอน และสตรอว์เบอร์รี 
โดยในปี ๒๕๖๔ ถ่ายทอดเทคโนโลยีไปยัง ๓๙ ชุมชน ๒๗ ต าบล ๒๒ อ าเภอ ๑๔ จังหวัด 
   - การพัฒนาเกษตรกรให้ท าเกษตรเชิงธุรกิจ โดยใช้ “ตลาด
น าการผลิต” เน้นบริหารจัดการกลุ่ม เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิตข้าว พืชหลังนา  
และเมล็ดพันธุ์ เช่ือมโยงการผลิตสู่การตลาด ในพื้นท่ี ๑๒ จังหวัด เพื่อสร้างต้นแบบเกษตรกรท่ีท า
เกษตรเชิงธุรกิจ ๑๕ กลุ่ม รวมพื้นท่ี ๓,๑๐๐ ไร่ สร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจตลอดห่วงโซ่ไม่น้อยกว่า 
๒,๑๒๓ ล้านบาท/ปี และเกิดการสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจฐานรากที่มีการเช่ือมโยงระหว่าง
ผู้ผลิตกับการตลาด 
   - การส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ BCG 
อาทิ ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๔ มีกิจการท่ียื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน 
ในอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ BCG จ านวน ๙๐ โครงการ งบประมาณรวม ๔๐,๗๑๐ ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ ๕๘ ของมูลค่าท่ีขอรับการส่งเสริมการลงทุน ประกาศให้เขตส่งเสริมการแพทย์ 
จีโนมิกส์มหาวิทยาลัยบูรพา (บางแสน) เป็นพื้นท่ีเขตส่งเสริมเพื่อกิจการพิเศษใน EEC โดยได้รับ
การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ๕-๘ ปี  
    - การร่วมทุนจัดต้ังบริษัทเจเนพูติก ไบโอ จ ากัด เพื่อผลิต
และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เซลล์และยีนบ าบัดซึ่งเป็น Advanced Therapy Medicinal Product : 
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ATMP โดย สวทช. คณะนักวิจัยจากโรงพยาบาลรามาธิบดี บริษัทไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
และนายสมโภชน์ อาหุนัย  
  - การร่วมลงทุนจัดต้ังบริษัท ไบโอเบส เอเชีย ไพล็อต แพลนด์ 
จ ากัด เพื่อบริหารจัดการโรงงานต้นแบบ Biorefinery ให้บริการวิจัย พัฒนา และขยายขนาด 
การผลิตชีวเคมีภัณฑ์ โดย สวทช. และบริษัท Bio Base Europe Pilot Plant ประเทศเบลเย่ียม 
   - การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างพันธมิตร 
๑๑ องค์กร ร่วมจัดต้ังเครือข่าย “Carbon Markets Club” เป็นส่วนหน่ึงของการลดปัญหา 
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในวันลงนามมีการซื้อขายคาร์บอนรวม ๒,๕๖๔ ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์ (tCO2e) เทียบได้กับการปลูกต้นไม้ใหญ่ประมาณ ๒๙๘,๑๔๐ ต้น หรือ 
๑,๔๙๑ ไร ่
   - การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชากรในโครงการ 
Education Transformation for Higher Education เพื่อด าเนินการ “โครงการ อว. ชวนอุดมศึกษา 
รัก(ษ์) สิ่งแวดล้อม” เพื่อสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์และแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับนิสิต นักศึกษา 
บุคลากร อาจารย์ในสถาบันการศึกษาเป็นการต่อยอดจากโครงการรณรงค์ปฏิเสธพลาสติกแบบใช้
ครั้งเดียวท้ิง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๖๐,๐๐๐ คน จาก ๔๘ มหาวิทยาลัย ลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกไปกว่า ๑๑๔,๐๐๐ kg.CO2e 
    - คณะอนุกรรมการฯ สาขาท่องเท่ียว จัดท าคู่มือ Happy 
Model โดยบรรจุแผนงานขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 
(องค์การมหาชน) การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย และกรมการท่อง เท่ียว และจะน าร่องพื้นท่ี
ประวัติศาสตร์ เช่น สุโขทัย ก าแพงเพชร และอีก ๒๓ จังหวัดต่อไป 
   ๓) โครงการขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ท่ีใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาเสริมสร้างจุดแข็งของ
ประเทศไทย เน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างคุ้มค่า เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
มูลค่าสูง ค านึงถึงการน าวัสดุต่างๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากท่ีสุด และแก้ไขปัญหามลพิษ 
เพื่อลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืน โดยในปี ๒๕๖๕ มีแผนการขับเคลื่อนโครงการปฏิบัติการ
เร่งรัด (Quick win project) ๘ โครงการ โดยบูรณาการความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคการศึกษา ภาคเอกชน ชุมชนและประชาชน ประกอบด้วย การสร้างความมั่นคงทางสุขภาพ
ด้วยการเพิ่มอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจและยกระดับรายได้ และการสร้างความยั่งยืน  
ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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  ๕.๒.๒ พัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
หรือแนวโน้มการค้าโลก โดยมีการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ดังน้ี 
   ๕.๒.๒.๑ กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
ได้ด าเนินงาน ดังน้ี 
    ๑) โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติ โดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด าเนินให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการ 
ด้านการพัฒนา/ปรับปรุงต้นแบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ  
เป้าหมายรวม จ านวน ๘๘ ต้นแบบ ด าเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว จ านวน ๘๘ ต้นแบบ 
    ๒) โครงการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ระบบ
อัตโนมัติและดิจิทัล โดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด าเนินการให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึก 
เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการ/สถานประกอบการ มีความสามารถในการปรับปรุงการผลิตด้วย
เทคโนโลยีหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติและดิจิทัล จ านวน ๑๐๐ กิจการ 

๕.๒.๒.๒ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ได้ด าเนินโครงการ ดังน้ี 
   ๑) โครงการเ มืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) 
ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
เห็นชอบให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นหน่วยงานหลักใน
การขับเคลื่อนการจัดต้ังและด าเนินการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ร่วมกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สถาบันอาหารในการจัดสิทธิประโยชน์และแรงจูงใจ
และมาตรการสนับสนุน โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร มุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถ 
การแข่งขันแก่อุตสาหกรรมอาหาร รวมถึงสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม ท่ีเหมาะสมส าหรับ
ผู้ประกอบการผ่านการด าเนินงานของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จและแพลตฟอร์มบริการของ 
เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis Service Platform) ไปแล้ว จ านวนท้ังสิ้น ๖๒๖ ราย 
ประกอบด้วย 
  (๑) การด าเนินงานของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One-Stop 
Service: OSS) ให้บริการแบบครบวงจรเพื่ออ านวยความสะดวกด้านการวิจัยพัฒนาแก่
ผู้ประกอบการ จ านวน ๑๙๒ ราย และใช้บริการโรงงานต้นแบบแปรรูปอาหารของเมืองนวัตกรรม
อาหารส่วนขยาย  
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  (๒) การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสามารถให้แก่ผู้ประกอบการ 
ผ่ านแพลตฟอร์มบริการของเมืองนวั ตกรรมอาหาร ( Food Innopolis Service Platform)  
มีผู้ประกอบการได้รับการเสริมสร้างความสามารถแล้ว จ านวน ๔๓๔ ราย ตัวอย่างการด าเนินงาน 
อาทิ 
  -  จั ดอบรม เ ชิ งปฏิ บั ติ ก า รอย่ า ง เ ข้ม ข้น  หลั กสู ตร 
“PADTHAI” (Program to Accelerate and Develop Thai Food SMEs) รุ่นท่ี ๗ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการ SMEs ในการท าธุรกิจนวัตกรรม 
รวมท้ังสร้างโอกาสในการ ขยายตลาดท้ังในและต่างประเทศ เมื่อวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน - ๔ 
ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมอบรมท้ังสิ้นจาก ๓๑ บริษัท/หน่วยงาน จ านวน 
๕๖ คน 
  - จัดหลักสูตรออนไลน์ “PADTHAI SPRINT-UP” เพื่อให้
ค าปรึกษาและสนับสนุนผู้ประกอบการในโครงการ PADTHAI (Program to Accelerate and 
Develop Thai Food SMEs) เพื่อปรับแผนธุรกิจในสถานการณ์การระบาดของเช้ือไวรัสโควิด - 19 
ส าหรับผู้ประกอบการ PADTHAI รุ่นท่ี ๖-๗ จ านวน ๓๖ บริษัท  
  - จัดกิจกรรม Thai-Swiss Food Tech Forum เวทีซึ่งเปิด
โอกาสให้นักวิจัยและผู้ประกอบการท่ีพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารในกลุ่มโปรตีนทางเลือก น าเสนอ
แนวผลิตภัณฑ์และสร้างพันธมิตรร่วมกับ Swiss Food Research มีผู้ประกอบการเข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน ๑๓ ราย 
  - จัดหลักสูตรออนไลน์ “PADTHAI X2” เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการปรับตัวส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมอาหาร ในยุค “Post-COVID-19 Pandemic” 
หัวข้อ "Sensory Analysis  for Food SMEs" มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๑๑๒ ราย 

 (๒) โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(Innovation and Technology Assistance Program: ITAP) เป็นกลไกหน่ึงของส านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อท าหน้าท่ีช่วยเหลือ SMEs โดยเป็น 
คนกลางท่ีช่วยบริหารโครงการ และประสานระหว่างองค์ความรู้จากนักวิจัยไปสู่ผู้ประกอบการ  
ให้เหมาะสมกับความต้องการ ศักยภาพ และสามารถน าองค์ความรู้น้ันไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิง
พาณิชย์ โดย ITAP ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยและสถาบันต่าง ๆ เข้าร่วมด าเนินงาน 
ในรูปแบบเครือข่าย เพื่อให้บริการได้ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทย และมีท่ีปรึกษา
เทคโนโลยี 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๒๘๑ 

 

ท้ังน้ี ITAP ได้พัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกให้กับผู้ประกอบการ SMEs 
ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ จ านวน ๑ ,๑๗๙ โครงการ โดยโครงการส่วนใหญ่ 
เป็นการปรับปรุงกระบวนการผลิต (ร้อยละ ๔๔) การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ร้อยละ ๒๕) 
ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน (ร้อยละ ๑๔) ปรับปรุงด้านการวิจัยและพัฒนา (ร้อยละ ๖) ปรับปรุง
กระบวนการผลิต (ร้อยละ ๖) การวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ (ร้อยละ ๔) การประเมิน 
และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการหรือธุรกิจ (ร้อยละ ๑) ซึ่งเมื่อจ าแนกตามราย
อุตสาหกรรมแล้ว อุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมท่ี ITAP ให้การสนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยีอันดับสูงสุดคือ อุตสาหกรรมอาหาร (ร้อยละ ๓๖) รองลงมาคืออุตสาหกรรมเกษตร 
(ร้อยละ ๑๖) การแพทย์และสุขภาพ (ร้อยละ ๖) และอุตสาหกรรมอื่นๆ 
 (๓) การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี เครื่องจักร เครื่องมือ  
และอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ  โดยด าเนินการส่งเสริม 
และสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ ท่ีเหมาะสมกับ 
การผลิตในประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ลดการน าเข้าเทคโนโลยีเครื่องจักรกล
จากต่างประเทศ และมีคุณภาพประสิทธิภาพ สมรรถนะและราคาท่ีสามารถแข่ งขันได้ด้วย
กระบวนการทางวิศวกรรมสามารถต่อยอดขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ โดยส่งเสริมการพัฒนาต้นแบบ
เครื่องจักรฯ เพื่อการผลิตระดับอุตสาหกรรมและการผลิตระดับชุมชนเพื่อผลักดันเศรษฐกิจฐานราก 
เป็นการบูรณาการความร่วมมือ ๓ ส่วน ในรูปแบบ Tripple Helix ได้แก่ หน่วยงานของรัฐ/องค์กร
ท่ีไม่แสวงหาผลก าไรสถาบันการศึกษาและภาคเอกชน โดยมีผลการด าเนินงาน ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
การจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เช่น ขอบเขตเงื่อนไข 
การด าเนินงาน ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแบบตอบยืนยันเพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ โดยมีผลการด าเนินงาน ดังน้ี 

- ออกแบบวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักร เครื่องมือ 
และอุปกรณ์ จ านวน ๓๓ เครื่อง แบ่งออกเป็นเครื่องจักรฯ ระดับอุตสาหกรรม จ านวน ๑๘ เครื่อง 
เครื่องจักรฯ เพื่อการผลิตระดับชุมชน จ านวน ๑๗ เครื่อง  

- สามารถลดรายจ่ายของสถานประกอบการ/ชุมชนท่ี ใ ช้
ผลงานวิจัยและพัฒนาไปเพิ่มมูลค่า จ านวน ๒๘ ราย  

- ผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ในการสร้างเครื่องจักร 
เครื่องมือและอุปกรณ์ด้วยกระบวนการวิศวกรรม หรือหัวข้ออื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักพัฒนาเทคโนโลยี นักวิจัย 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๒๘๒ 

 

บุคลากรในสถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการภาคเอกชน นักประดิษฐ์ จ านวน ๑,๓๒๔ คน (จ านวน 
๑๓ ครั้ง) โดยมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๙.๖๒ การน าไปใช้ประโยชน์ร้อยละ ๗๘.๑๑ 

- จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับอาชีวะและอุดมศึกษา จ านวน ๕ ครั้ง ดังน้ี (๑) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันท่ี ๒๕ - ๒๗ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จังหวัดอุบลราชธานี (๒) ภาคกลาง วันท่ี ๒๗ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จังหวัด
สระบุรี (๓) ภาคเหนือ วันท่ี ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ จังหวัดล าปาง (๔) ภาคใต้ วันท่ี ๒๒ - ๒๔ 
กรกฎาคม ๒๕๖๔ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ (๕) รอบตัดสินแชมป์ชิงแชมป์ วันท่ี ๒๕ สิงหาคม 
๒๕๖๔ ณ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และแบบ
ออนไลน์ 

- จัดการประกวดเทคโนโลยียอดเยี่ยมด้านเครื่องจักรกล 
และอุปกรณ์ เพื่อประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบการไทยท่ีมีการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรกล  
ท่ีมีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ โดยมีผู้ประกอบการได้รับรางวัลท้ังสิ้น ๑๑ รางวัล 
 (๔) โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) และการพฒันา
นักรบอุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่ (Food Warrior) มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาระบบนิเวศ
นวัตกรรมอาหาร (Food Innovation Ecosystem) สนับสนุนส่งเสริมและอ านวยความสะดวก 
ในการด าเนินธุรกิจนวัตกรรมของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารอย่างเป็นรูปธรรม  
ผ่านการด าเนินงานและแพลตฟอร์มบริการ (Service Platform) ต่างๆ ในลักษณะการบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัย 
และนวัตกรรม โดยคาดว่าจะพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะด้านนวัตกรรมอาหาร รวมท้ัง
การ upskill/reskill ผ่านการถ่ายทอดความรู้เชิงปฏิบัติการ แก่บุคลากรในอุตสาหกรรมอาหาร 
จ านวน ๓๐๐ ราย และสามารถพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์อาหาร ๕๐ ผลิตภัณฑ์ 
 (๕) โครงการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของ SMEs ไทย 
ในเศรษฐกิจยุคใหม่ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) น าเทคโนโลยีไปปรับปรุงกระบวนการผลิต หรือผลิต
สินค้าใหม่โดยคาดว่าจะสามารถยกระดับ SMEs ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม จ านวน ๒๗๐ ราย 

๕.๒.๒.๓ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ด าเนินงานโครงการ 
ดังนี  

(๑) การส่งเสริมการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีดิ จิทัล ข้อมูล 
และปัญญาประดิษฐ์  โดยส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) ได้ด าเนินการส่งเสริม 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการรายย่อยในอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย และสนับสนุน



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
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ให้เกิดการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรม เพื่อให้ก้าวทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนโดยมีเป้าหมายในการส่ง เสริม 
ผู้ประกอบการ SME รายย่อย จ านวน ๑,๐๐๐ ราย และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อย จ านวน ๖๐๐ ราย 
โดยมีความคืบหน้า ดังน้ี  

- ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลร่วมกับหน่วยร่วม 
ส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการ SME รายย่อย จ านวน ๑,๐๐๐ ราย ให้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมดิจิทัลจาก Digital Startup ไทย อาทิ ระบบ Point of Sale (POS), ระบบ Enterprise 
Resource Planning (ERP) , ร ะ บบ  Customer Relationship Management (CRM) , ร ะบบ 
Manufacturing Resource Planning (MRP), ระบบEnterprise Asset Management (EAM) เป็นต้น 

- ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลร่วมกับหน่วยร่วม 
ในการส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกร จ านวน ๖๐๐ ราย ให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมดิจิทัล พัฒนาไปสู่เกษตรกรมืออาชีพ (Smart Farmer) เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต 
ลดต้นทุน สร้างรายได้ อาทิ ระบบ IoT เพื่อการจัดการน้ า, ระบบ smart farm, Smart Agriculture 
Technology, Sensor Drone, Intelligent Application 

(๒) การสร้างและพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้น ส านักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) ได้ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจดิจิทัลในระยะ
เร่ิมต้น (Digital Startup) ให้มีการเติบโต ขยายตลาด เพิ่มมูลค่าของบริษัท และสามารถลดต้นทุน 
ด าเนินธุรกิจได้อย่างเข้มแข็ง โดยมีความคืบหน้า ดังน้ี  

- ผู้ประกอบการวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (Digital Startup) จ านวน 
๒๖ ราย ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและประกอบกิจการวิสาหกิจเร่ิมต้นในระยะก่อตั้งธุรกิจ (S2)  

- ผู้ประกอบการวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (Digital Startup) จ านวน 
๑๕ ราย ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและประกอบกิจการวิสาหกิจเร่ิมต้นในระยะขยายผล (S3) 

- บ่มเพาะและยกระดับศักยภาพด้านธุรกิจ ให้กับผู้ประกอบการ
วิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (Digital Startup) ผ่านการให้ค าปรึกษาและการอบรมจากผู้เช่ียวชาญ 
ด้านต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถต่อยอดไอเดีย และน าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ 
สู่ตลาดจริง จ านวน ๑๕๖ ราย โดยการอบรมและเสริมทักษะผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ ๑๑ หลักสูตร 
ท่ีเน้นความรู้ท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจ 
 (๓) โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (TECHHUNT) 
โดยส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) ด าเนินการพัฒนาแพลตฟอร์มรวบรวมเทคโนโลยี
ดิจิทัล (TECHHUNT) จาก Digital Startup และผู้ให้บริการดิจิทัลสัญชาติไทยท่ีข้ึนทะเบียนกับ 
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สศด. เพื่อให้บริการแก่ประชาชน ผู้ประกอบการโรงงานขนาดใหญ่ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
(SMEs) ร้านค้า ชุมชน รวมถึงเกษตรกร ในการประประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล 
ได้ตรงตามความต้องการ โดยมีเป้าหมาย ดังน้ี 
  - จ านวนบริการดิจิทัล ๑๐๐ รายการ 
     - จ านวนการให้บริการประชาชนในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมดิจิทัล ๕,๐๐๐ ราย 
 (๔) โครงการส่งเสริม Digital Startup ช่วยอุตสาหกรรมไทย  
สู้ภัยวิกฤตเศรษฐกิจวิถีใหม่ โดยส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) ด าเนินการส่งเสริมภาค
การเกษตร อุตสาหกรรม ธุรกิจบริการ SMEs ผู้ประกอบการรายย่อย หาบเร่ แผงลอย และเกษตรกร 
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลของ Digital Startup ไทย เพื่อลดการพึ่งพาเทคโนโลยี
จากต่างประเทศ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มรายได้ โดยมีเป้าหมาย คือ   
ภาคการเกษตร อุตสาหกรรม ธุรกิจบริการ SMEs ผู้ประกอบการรายย่อย หาบเร่ แผงลอย  
และเกษตรกร ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล จ านวน ๒,๒๕๐ ราย 

๕.๒.๒.๔ กระทรวงแรงาน ได้ด าเนินงานโครงการสถานประกอบกิจการ 
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานแรงงานไทยความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน ดังนี  

(๑) กิจกรรมส่งเสริมความรู้มาตรฐานแรงงานไทย และความรับผิดชอบ
ต่อสังคมด้านแรงงาน (Corporate Social Responsibility: CSR) เป้าหมาย ๒ ,๙๒๕ แห่ง  
โดยส่งเสริมความรู้มาตรฐานแรงงานไทย และความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน (Corporate 
Social Responsibility: CSR) จ านวน ๓,๑๖๘ แห่ง เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
มาตรฐานแรงงานไทยความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน ผลงานด าเนินงาน จ านวน ๑๑๘ แห่ง 

(๒) กิจกรรมด าเนินการให้สถานประกอบกิจการจัดท ามาตรฐานแรงงานไทย 
เป้าหมาย ๗๕๖ แห่ง โดยด าเนินการให้สถานประกอบกิจการจัดท ามาตรฐานแรงงานไทย 
เป้าหมาย ๖๙๙ แห่ง เพื่อให้สถานประกอบกิจการมีการบริหารจัดการด้านแรงงานสอดคล้องตาม
ข้อก าหนดมาตรฐานแรงงานไทย มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓ และธ ารงรักษาให้คงอยู่ในระบบมาตรฐาน
แรงงานไทยอย่างต่อเน่ือง ผลงานด าเนินงาน จ านวน ๒๕ แห่ง 
  ๕.๒.๓ สร้างกลไกสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ 
รายใหม่ โดยมีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการ ดังน้ี 
  ๑) ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้ด าเนินการ
ยกระดับศักยภาพ SME โดยพัฒนาระบบผู้ให้บริการทางธุรกิจ (Service Provider) โดยได้รับ 
การจัดสรรงบประมาณ จ านวน ๗.๗๐๕๙ ล้านบาท มีเป้าหมายการด าเนินงาน ดังน้ี  
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 (๑) ผู้ประกอบการ SME ได้รับการพัฒนาด้านการเพิ่มประสิทธิภาพผลิต
ภาพโดยรวม และศักยภาพในการประกอบธุรกิจ ๑๕๐ ราย 

 (๒) ผู้ให้บริการทางธุรกิจ (SME Service Provider) ท่ีได้รับการพัฒนา ๕ ราย 
 โดยเป็นการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ 

ตามนโยบายของรัฐบาลท่ีต้องการสนับสนุนผู้ประกอบการยุคใหม่ให้สามารถพัฒนาตนเอง 
นวัตกรรม รวมถึงสินค้าและบริการให้สามารถแข่งขันได้ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ โดยปัจจุบัน
อยู่ระหว่างกระบวนการสรรหาท่ีปรึกษาท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ ท้ังในด้านการบ่มเพาะ 
(Incubating) การให้ความช่วยเหลือทางธุรกิจ (Coaching) การเป็นผู้วินิจฉัยและเป็นพี่เลี้ยงทางธุรกิจ 
(Diagnosing /Mentoring) แก่ประกอบการ MSME 

 โดยมีผู้ประกอบการ SME จ านวน ๒๕๐ ราย ได้รับการเพิ่มทักษะ
ความรู้ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจและการเพิ่มผลิตภาพในจ านวนน้ี มี ๑๕๐ ราย ได้รับ
การสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ ประเมิน และวินิจฉัย (Inspecting and Diagnosing) ทางธุรกิจ
ในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจและการเพิ่มผลิตภาพโดยรวม และมีผู้ประกอบการ  
๑๗ ราย ได้รับการบ่มเพาะ (Incubating) การให้ความช่วยเหลือทางธุรกิจ (Coaching) การเป็น 
ผู้วินิจฉัยและเป็นพี่เลี้ยงทางธุรกิจ (Diagnosing /Mentoring) ท้ังน้ี คาดว่าจะเกิดมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ รวม ๒๕๖.๖๗ ล้านบาท 

๒) กระทรวงพาณิชย์ ได้มีการขับเคลื่อนด าเนินงานโครงการส าคัญ ดังนี  
   (๑) โครงการสร้าง SMEs ไทยสู่เวทีการค้าสากล (ต้นกล้า ทู โกล) โดยได้รับ 
การจัดสรรงบประมาณ จ านวน ๔.๓๓๐๙ ล้านบาท เป้าหมาย จ านวน ๔๕๐ ราย โดยมี 
ผลการด าเนินงาน ดังน้ี 

- ระยะท่ี ๑ จัดอบรมสัมมนาผู้ประกอบการในรูปแบบออนไลน์ 
ผ่านระบบ ZOOM ณ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ รวม ๓ ภูมิภาค ได้แก ่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อุดรธานี) ภาคใต้ (สงขลา) และภาคตะวันออก (ชลบุรี) เมื่อวันท่ี 
๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ มีผู้สนใจสมัคร ๖๔๕ ราย  

- ระยะท่ี ๒ คัดเลือกผู้ประกอบการจาก ๖๔๕ ราย ท่ีมีคุณสมบัติ 
เป็นนิติบุคคล มีความพร้อมและมีศักยภาพในการขยายธุรกิจไปสู่ภาคการค้าระหว่างประเทศเหลือ 
๗๘ ราย พร้อมอบรมสัมมนาในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ  ZOOM ดังน้ี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(วันท่ี ๑๗-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จ านวน ๒๓ ราย) ภาคใต้ (วันท่ี ๒๔-๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ จ านวน 
๒๔ ราย) และภาคตะวันออก (วันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ จ านวน ๓๑ ราย)  
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- ระยะท่ี ๓ อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกอย่าง
ต่อเน่ืองผ่านระบบ ZOOM ดังน้ี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (วันท่ี ๑๕-๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔) 
ภาคใต้ (วันท่ี ๒๓-๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔) และภาค ตะวันออก (วันท่ี ๗-๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔) 
จ านวน ๓๑ ราย 
   (๒) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ 
by NEA” โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน ๔.๒๕๑ ล้านบาท เป้าหมาย จ านวน ๑,๐๐๐ ราย  
โดยได้มีจัดสัมมนาผู้ประกอบการกลุ่มภาคเหนือ เมื่อวันท่ี ๑๗ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ผ่านระบบ
ออนไลน์ (Zoom webinar) มีผู้ประกอบการเข้าร่วมการสัมมนา จ านวน ๑,๒๓๒ ราย ดัง น้ี 
กรุงเทพมหานคร ๔๔๓ ราย (วันท่ี ๒๓-๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓) จังหวัดน่าน ๓๔๘ ราย (วันท่ี ๑๗-
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) จังหวัดภูเก็ต ๒๑๒ ราย (วันท่ี ๒๗-๒๘ เมษายน ๒๕๖๔) และจังหวัด
นครพนม ๒๒๙ ราย (วันท่ี ๘-๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔) 
               (๓) โครงการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของ SMEs ไทยใน
เศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) น าเทคโนโลยีไปปรับปรุงกระบวนการผลิตหรือผลิต
สินค้าใหม่โดยคาดว่าจะสามารถยกระดับ SMEs ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม จ านวน ๒๗๐ ราย 
  ๕.๒.๔ พัฒนาระบบและกลไกภาครัฐและสภาพแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพในการสนับสนุน
ผู้ประกอบการ  
   ๑) กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ด าเนินงาน 
การจัดท าระบบการรับรองตนเองของผู้ประกอบกิจการโรงงาน (Self-Declaration)  
และการขึ นทะเบียน/ก ากับดูแลผู้ตรวจสอบเอกชน (Third Party) เพื่อจัดท าและพัฒนาระบบ
การรับรองตนเองของผู้ประกอบกิจการโรงงาน (Self-Declaration) จัดท าและพัฒนาระบบ 
การข้ึนทะเบียน/ก ากับดูแลผู้ตรวจสอบเอกชน (ระบบการอนุญาตและก ากับดูแลผู้ตรวจสอบ
เอกชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด าเนินการ ดังน้ี 
    (๑) เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติหลักการ (ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วย
การรายงานก าหนดระยะเวลาการเสนอรายงาน และการให้ค ารับรองรายงานผลการปฏิบัติการ
ตามกฎหมาย พ.ศ. .... 
    (๒) จัดท าแนวทางและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) ประกาศกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมท่ีออกตาม (ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วยการรายงาน ก าหนดระยะเวลาการเสนอรายงาน 
และการให้ค ารับรองรายงานผลการปฏิบัติการตามกฎหมาย พ.ศ. ... . จ านวน ๓ ฉบับ 
ประกอบด้วย 
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     - (ร่าง) ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ของ
โรงงานท่ีต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติการตามกฎหมาย พ.ศ. .... 
     - (ร่าง) ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง แบบรายงานผล 
การปฏิบัติการตามกฎหมาย พ.ศ. .... โดยทบทวนและปรับปรุง (ร่าง) แบบรายงานผลการปฏิบัติการ
ตามกฎหมายให้มีความครบถ้วน 
     - (ร่าง) ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง ระยะเวลาในการเสนอ
รายงานผลการปฏิบัติการตามกฎหมาย พ.ศ. .... โดยจัดท าแนวทางและข้อเสนอแนะต่อการย่นขยาย 
ระยะเวลาการเสนอรายงานผลการปฏิบัติการตามกฎหมาย 
    (๓) ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบ ความต้องการของระบบการรับรอง
ตนเองของผู้ประกอบกิจการโรงงาน และระบบการข้ึนทะเบียน/ก ากับดูแลผู้ตรวจสอบเอกชน 
  (๔) จัดท าและพัฒนาระบบการรับรองตนเองของผู้ประกอบกิจการ
โรงงาน 
    - ก าหนดแผนงาน ขอบเขตการด าเนินงาน และรายละเอียดข้ันตอน 
การจัดท าและพัฒนาระบบการรับรองตนเองของผู้ประกอบกิจการโรงงาน 
    - ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ ความต้องการของระบบการรับรอง
ตนเองของผู้ประกอบกิจการโรงงาน 
    - จัดท าและพัฒนาระบบการรับรองตนเองของผู้ประกอบกิจการ
โรงงาน ประกอบด้วย ส่วนข้อมูลท่ัวไป และ ส่วนข้อมูลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  
โดยระบบมีการพัฒนาให้สามารถด าเนินการผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบรายงานผล  
การปฏิบัติการตามกฎหมาย มีกระบวนงานลงทะเบียนผู้ใช้งานท่ีจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของบุคคล
และนิติบุคคล 
        (๕) จัดท าและพัฒนาระบบการข้ึนทะเบียน/ก ากับดูแลผู้ตรวจสอบ
เอกชน (ระบบการอนุญาตและก ากับดูแลผู้ตรวจสอบเอกชน) 
    - ก าหนดแผนงาน ขอบเขตการด าเนินงาน และรายละเอียดข้ันตอน 
การจัดท าและพัฒนาระบบการอนุญาตและก ากับดูแลผู้ตรวจสอบเอกชน 
     - ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบความต้องการของระบบการอนุญาต
และก ากับดูแลผู้ตรวจสอบเอกชน (Third-Party) 
     - จัดท าและพัฒนาระบบการข้ึนทะเบียน/ก ากับดูแลผู้ตรวจสอบ
เอกชน (ระบบการอนุญาตและก ากับดูแลผู้ตรวจสอบเอกชน) โดยพัฒนาระบบให้สามารถ
ด าเนินการผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบต่าง ๆ ประกอบด้วย การสมัครเข้ารับ  



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๒๘๘ 

 

การทดสอบความรู้ การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าทดสอบ/ผู้ผ่านการทดสอบ การสมัครเข้ารับ 
การฝึกอบรม การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าอบรม/ผู้ผ่านการฝึกอบรม 
    (๖) จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีผู้ใช้งาน (User) ระบบการรับรองตนเอง 
ของผู้ประกอบกิจการโรงงาน จ านวน ๒ ครั้ง รวมจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ๓๗ คน 
    (๗) จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีผู้ใช้งาน (User) ระบบการอนุญาตและก ากับ
ดูแลผู้ตรวจสอบเอกชน จ านวน ๑ ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมจ านวน ๑๒ คน 
    (๘) จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีผู้ ดูแล (System administrator) ระบบ 
การรับรองตนเองของผู้ประกอบ-กิจการโรงงาน และระบบการอนุญาตและก ากับดูแลผู้ตรวจสอบ
เอกชน จ านวน ๒๓ คน 
    (๙) จัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการรับรองตนเองของผู้ประกอบ
กิจการโรงงาน ให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน, เจ้าหน้าท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรม/ส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค จ านวน ๕๐๐ คน 
    (๑๐) จัดท าระบบการรับรองตนเองของผู้ประกอบกิจการโรงงานฯ 
ครบถ้วนตามขอบเขตของงาน (TOR) แล้ว จึงขอสรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม ดังน้ี 
     (๑๐.๑) จัดท าคู่มือการใช้งาน 
     - ระบบการรับรองตนเองของผู้ประกอบกิจการโรงงาน 
ในรูปแบบเอกสารส าหรับผู้ประกอบกิจการโรงงาน จ านวน ๑,๐๐๐ เล่ม และอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ 
(DVD) จ านวน ๑ ชุด 
     - ระบบการอนุญาตและก ากับดูแลผู้ตรวจสอบเอกชน 
ในรูปแบบเอกสารส าหรับผู้ประสงค์เป็นผู้ตรวจสอบเอกชน/ผู้ตรวจสอบเอกชน จ านวน ๕๐๐ เล่ม 
และอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ (DVD) จ านวน ๑ ชุด  
        (๑๐.๒) จัดท าสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
     - การใช้งานระบบการรับรองตนเองของผู้ประกอบ
กิจการโรงงานส าหรับผู้ประกอบกิจการโรงงาน ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐ นาที จ านวน ๑ ชุด 
     -  ก า ร ใ ช้ ง านระบบการอ นุญาตและก า กั บ ดู แล 
ผู้ตรวจสอบเอกชนส าหรับผู้ประสงค์เป็นผู้ตรวจสอบเอกชน/ผู้ตรวจสอบเอกชน ความยาวไม่น้อย
กว่า ๑๐ นาที จ านวน ๑ ชุด 
     (๑๐.๓) จัดพิมพ์แผ่นพับ จ านวน ๑,๐๐๐ แผ่น และวีดิทัศน์ 
ความยาวไม่น้อยกว่า ๕ นาที เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบการรับรองตนเองของผู้ประกอบ
กิจการโรงงาน  



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๒๘๙ 

 

     (๑๐.๔) ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดท า (ร่าง) 
หลักเกณฑ์การยกระดับโรงงานเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานโรงงาน 
     (๑๐.๕) สรุปผลการด าเนินงานการจัดท าและพัฒนาระบบ 
การรับรองตนเองของผู้ประกอบกิจการโรงงาน และระบบการอนุญาตและก ากับดูแลผู้ตรวจสอบ
เอกชน รวมท้ังการประเมินปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนางานในโอกาส
ต่อไป 

๒) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการได้ด าเนินการพัฒนา
ระบบการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมส าหรับการประกอบ
ธุรกิจในประเทศไทย  ได้มีการจัดประชุม เพื่อรายงานผลการด าเนินการ และช้ีแจงกรณี 
ธนาคารโลกแจ้งยกเลิกการจัดท ารายงาน ความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing 
Business) แก่รองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) รวมถึงความก้าวหน้าในการด าเนินการ
ตาม ๑๐ ข้อเสนอ เพื่อยกระดับ ประเทศไทยสู่ ๑๐ อันดับประเทศท่ีประกอบ ธุรกิจได้ง่ายท่ีสุด  
(Ten for Ten) โดยส านักงาน ก.พ.ร. จะมีการศึกษาความท้าทายใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาการปฏิรูป 
ในการอ านวยความสะดวกใน การประกอบธุรกิจ รับฟังความคิดเห็นจาก ภาคเอกชน และติดตาม 
ผลการด าเนินการของ ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังน้ี จะด าเนินการหา ตัวช้ีวัดระดับสากลอื่น ๆ  
มาใช้เทียบเคียงเพื่อ ประเมินความส าเร็จของการด าเนินการต่อไป 
   (๑) ด้านการเริ่มต้นธุรกิจ ปัจจุบันมี ๕ ข้ันตอน ระยะเวลา ๖ วัน 
จะรวมข้ันตอนท่ีเกี่ยวข้องในการเริ่มต้นธุรกิจ ได้แก่ การจดทะเบียนธุรกิจ การข้ึนทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม การข้ึนทะเบียนนายจ้าง ซึ่งในปัจจุบันได้มีการรวมในข้ันตอนเดียวเมื่อด าเนินการ
แบบ Walk in ท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และมีแผนพัฒนาระบบการจดทะเบียนธุรกิจทาง
อิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นข้ันตอนเดียวกับการจดทะเบียนผู้ประกันตนของส านักงานประกันสังคม 
   (๒) ด้านการได้รับสินเชื่อ จะผลักดันให้มีการเช่ือมข้อมูลเครดิตระหว่าง
บริษัทค้าปลีกและสาธารณูปโภคกับธนาคารและสถาบันทางการเงิน เน่ืองจากมีการทดลองท า 
Sandbox ในส่วนข้อมูลผู้ค้าปลีก ซึ่งได้ท าการเช่ือมข้อมูลแล้ว ซึ่งได้ผลการด าเนินการท่ีดี 
นอกจากน้ียังส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพย์สินทางปัญญามาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ เน่ืองจาก  
มีความสอดคล้องกับศักยภาพของ SMEs และ MSMEs แต่ยังขาดองค์ความรู้ในการประเมินมูลค่า
และการจัดการกับหลักประกันประเภททรัพย์สินทางปัญญา 
   (๓)  ด้านการช าระภาษี  มีการ เพิ่ มจ านวนผู้ ใ ช้ระบบ e- filing  
และ e-Payment ของส านักงานประกันสังคม ร้อยละ ๘๐ และร้อยละ ๕๐.๙๖ ตามล าดับ 
นอกจากน้ีกรมสรรพากรได้มีการปรับปรุงระบบการกรอกภาษีนิติบุคคลให้ง่ายมากยิ่งข้ึน รวมถึง



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๒๙๐ 

 

ปฏิรูปกลไกการตรวจสอบภาษีให้มีประสิทธิภาพ ท้ังในส่วนของระบบการประเมินความเสี่ยง 
(Risk-Based Audit: RBA) และการก ากับผู้ตรวจสอบภาษี 
   (๔)  ด้านการค้ าระหว่างประ เทศ  ถึงแม้ ว่ า ระบบ NSW จะม ี
การเช่ือมโยงข้อมูลได้ถึงร้อยละ ๘๐ แต่ยังขาดความเป็นดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบ ดังน้ัน เพื่อให้เกิด
ความสะดวกในการใช้ NSW ส านักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจึงด าเนินการขับเคลื่อน 
NSW ให้เป็นระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ โดยเริ่มจากการส ารวจใบอนุญาตท่ียังต้องด าเนินการแบบ 
Walk in หรือขอผ่าน Online Portal ของหน่วยงาน จากข้อมูลการส ารวจพบว่ามีใบอนุญาต 
ถึง ๔๙ ใบท่ีต้องขอแบบ Walk in และมีใบอนุญาต ๒๓๓ ใบท่ีสามารถขอผ่านระบบ Online 
Portal ของหน่วยงาน และมีใบอนุญาต ๑๑๒ ใบท่ีสามารถขอได้ผ่านระบบ Portal ของ NSW 
 

๕.๓  พัฒนาภาคเกษตร 
  ๕.๓.๑ การรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรและรายได้ให้กับเกษตรกรในสนิคา้
เกษตรส าคัญ อาทิ ข้าว ยางพารา มันส าปะหลัง ปาล์ม อ้อย และข้าวโพดโดยผ่านเครื่องมือ
และมาตรการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพไม่เป็นภาระกับงบประมาณแผ่นดินเกินสมควร 
   โครงการศึกษาแนวทางการรวบรวมและกระจายสินค้าเกษตรของสถาบัน
เกษตรกรด้วยโซ่ความเย็น (Cold Chain) หน่วยงานอยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อศึกษา
แนวทางการรวบรวมและกระจายสินค้าเกษตรของสถาบันเกษตรกรด้วยโซ่ความเย็นในพื้นท่ี
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน ๑ เร่ือง ด าเนินการได้ ร้อยละ ๙๗ 
  ๕.๓.๒ ลดต้นทุนและเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตที่เหมาะสมและไม่ก่อให้เกิดภาระ
ทางการเงินการคลังของภาครัฐ 
  ๕.๓.๒ ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่เหมาะสมและไม่ก่อให้เกิดภาระ
ทางการเงินการคลังของภาครัฐ   
   ๕.๓.๒.๑ จัดให้มีมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มรายได้และลดต้นทุน
การเกษตรครบวงจร 

๑) ส่งเสริมการพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปัจจัยการผลิต 
๑.๑) ผลิตและขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดีเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีด

ความสามารถในการแข่งขัน และสนับสนุนงานส่งเสริมการเกษตร (เป้าหมาย ๑,๒๐๐,๐๐๐ ต้น) 
๑.๒) ผลิตพืชและปัจจัยการผลิต (เป้าหมาย ๖๐ ชนิด) 
๑.๓) พัฒนาระบบการผลิตและรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืช

โดยตรวจสอบเมล็ดพันธุ์เพื่อรับรองมาตรฐานและออกใบรับรอง (เป้าหมาย ๑,๗๐๐ ตัวอย่าง) 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๒๙๑ 

 

๑.๔) ผลิตและขยายสัตว์น้ าพันธุ์ดี โดยกระจายลูกพันธุ์สัตว์น้ า
พันธุ์ดีสู่ภาคการผลิตจากการผลิตสัตว์น้ าปรับปรุงพันธุ์ (เป้าหมาย ๑๓ ชนิดพันธุ์) ได้แก่ ได้แก่ 
ปลานิล (จิตรลดา๓, จิตรลดา๔) ปลานิลแดง (เร้ด๑, เร้ด๒, ปทุมธานี๑) ปลาไน (คอม๑)  
ปลาตะเพียนขาว (ซิลเวอร์๑ซี, ซิลเวอร์๒เค, ตะเพียบนขาวนีโอเมลล์) ปลายี่สกเทศ (โรห์๑)  
ปลานวลจันทร์เทศ (มา๑) ปลาหมอ (ชุมพร๑) กุ้งก้ามกราม (มาโคร๑) พัฒนาการปรับปรุงพันธุ์
สัตว์น้ าท่ีมีมาตรฐาน  ผลิตพันธุ์หลัก (เป้าหมาย ๙,๐๐๐ ตัว) ผลิตสัตว์น้ าพันธุ์ขยายเพื่อให้
หน่วยงานของกรมประมงและเกษตรกรน าไปเลี้ยงเป็นพ่อแม่พันธุ์ (เป้าหมาย ๑ ล้านตัว) 

๑.๕) พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์และผลิตในศูนย์วิจัยและพัฒนา
บ ารุงพันธุ์สัตว์ต่าง ๆ เพื่อผลิตพันธุ์สัตว์พันธุ์ดีตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมปศุสัตว์ เพื่อกระจาย
สัตว์พันธุ์ดีให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ น าไปขยายเป็นพ่อ-แม่พันธุ์สัตว์ต่อไป (เป้าหมาย ๖๗๖,๐๐๐ ตัว) 

๒) พัฒนาทรัพยากรดิน 
๒.๑) ปรับปรุงคุณภาพดิน พัฒนาคุณภาพดินตามปัญหา 

ดินเปรี้ยว ดินเปรี้ยวดินเค็มภาคใต้ ดินกรด และดินเค็ม (เป้าหมาย ๙๔,๘๙๕ ไร่) 
๒.๒) ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ส่งเสริม 

การจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ าท้ังวิธีกลและวิธีพืช (เป้าหมาย ๖๘๖,๒๕๕ ไร่) 
๒.๓) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีดินปัญหา 

พัฒนาพื้นท่ีทุ่งสัมฤทธิ์และเพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐานเพื่อการส่งออกในพื้นท่ีทุ่งกุลาร้องไห้ 
เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวอินทรีย์และพืชหลังนา เพื่อการส่งออกในพื้นท่ีทุ่งหมาหิว (เป้าหมาย 
๘,๕๙๕ ไร่) 

๒.๔) พัฒนาท่ีดินในพื้นท่ีเฉพาะ ด าเนินการจัดท าระบบ
อนุรักษ์ดินและน้ า พร้อมท้ังปรับปรุงบ ารุงดิน เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้  
สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ พัฒนาท่ีดินในพื้นท่ีลุ่มน้ าปิง ลุ่มน้ าวัง และลุ่มน้ าสาละวิน พัฒนาท่ีดิน
ในลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าอิงตอนบน พัฒนาท่ีดินในลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา พัฒนาศักยภาพพื้นท่ี 
ดินเปรี้ยวจัดบริเวณขอบพรุโต๊ะแดง พัฒนาและเพิ่มศักยภาพพื้นท่ีทุ่งรังสิตแบบบูรณาการ  
และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ท่ีดินเกษตรกรรมในพื้นท่ีทุ่งมหาราช (เป้าหมาย ๑๘,๗๖๘ ไร่) 

๒.๕) การอนุรักษ์พัฒนาท่ีดินในพื้นท่ีเขตพัฒนาท่ีดินลุ่มน้ า 
ด าเนินการจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า ฟื้นฟู และปรับปรุงบ ารุงดินในพื้นท่ีด าเนินการ ๑๒ แห่ง 
(เป้าหมาย ๕,๕๘๐ ไร่) 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๒๙๒ 

 

๒.๖) ปรับรูปท่ีดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวชุมชน 
น าร่องพะเยาโมเดล สนับสนุนเกษตรกรในพื้นท่ีให้สามารถใช้ประโยช น์อย่างมีประสิทธิภาพ  
ท าการเกษตรและเพาะปลูกได้ตลอดท้ังปี (เป้าหมาย ๑,๖๖๖ ไร่) 

๒.๗) ปรับปรุงแผนการใช้ท่ีดินระดับต าบล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (เป้าหมาย ๑๕๔ ต าบล) 

๒.๘) สร้างความตระหนักในการรักษาทรัพยากรดิน ส่งเสริม 
แลกเปลี่ยนความรู้  เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลไปสู่กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกร  
และประชาชนท่ัวไป (เป้าหมาย ๑ โครงการ) 

๒.๙) ปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน จัดท าและพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลทรัพยากรดิน เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรดินในพื้นท่ีลุ่มน้ า (เป้าหมาย  
๑ ฐาน) 

๒.๑๐) การจัดท าฐานข้อมูลแผนการใช้ท่ีดิน จัดท าฐานข้อมูล
ทรัพยากรดิน เศรษฐกิจและสังคม เพื่อสนับสนุนแผนการใช้ท่ีดิน (เป้าหมาย ๑ ฐานข้อมูล) 

๒.๑๑) ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ ด าเนินการพัฒนา
เทคโนโลยีระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรที่ดิน (เป้าหมาย ๑ ระบบ)  

๒.๑๒) การพัฒนาระบบดิจิทัลการพัฒนาท่ีดินเข้าสู่ระบบ
ราชการ ๔.๐ ด าเนินการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมาใช้ในการพัฒนาระบบ  
การบริหารจัดการภายในองค์การ และระบบการให้บริการประชาชน (เป้าหมาย ๑ โครงการ)  

๒.๑๓) การพัฒนาและบริการเทคโนโลยีกา รส า ร วจ 
และการจัดท าแผนท่ี ด าเนินการจัดท าข้อมูลแผนท่ีและข้อมูลภูมิสารสนเทศ ข้อมูลการจ าแนก
ประเภทท่ีดิน ให้ถูกต้อง ทันสมัย (เป้าหมาย ๕,๐๐๐,๐๐๐ ไร่) 

๒.๑๔) บริหารจัดการดินและวิเคราะห์ดินทางห้องปฏิบัติการ 
ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม และถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรผู้ถือบัตรดินดี ให้สามารถพัฒนาท่ีดิน
ของตนเองให้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มข้ึน (เป้าหมาย ๔๐,๐๐๐ ราย) และวิเคราะห์ดิน น้ า พืช  
เพื่อจะได้ปรับปรุงบ ารุงดิน 

๒.๑๕) ยกระดับการพัฒนาหมอดินอาสาให้มีส่วนร่วมและต่อ
ยอดศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาท่ีดิน  จัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ ให้แก่หมอดินอาสา และมี 
การแลกเปลี่ยนความรู้แก่กัน และปรับปรุงจุดเรียนรู้ด้านการพัฒนาท่ีดิน รวมท้ังปรับปรุง
ฐานข้อมูลประจ าศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาท่ีดินให้เป็นปัจจุบัน (เป้าหมาย  
๕๑,๕๕๖ ราย) 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๒๙๓ 

 

๒.๑๖) ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ส่งเสริม
และสนับสนุนการใช้สารอินทรีย์ลดสารเคมีทางการเกษตร (เป้าหมาย ๔๘๐,๐๐๐ ราย)  
และให้บริการวิเคราะห์ดิน-น้ า-พืช  

๒.๑๗) บริหารจัดการการปฏิรูปท่ีดินให้สามารถด าเนินการ
ตามภารกิจตามกฎหมายและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐๐ 

๓) พัฒนาแหล่งน  า 
๓.๑) ก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน ด าเนินการ

ขุดสระน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ าในสภาวะภัยแล้ง  
หรือฤดูฝนท้ิงช่วง (เป้าหมาย ๓๘,๐๐๐ บ่อ) 

๓.๒) ปรับปรุงซ่อมแซมงานพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กเพื่อถ่าย
โอนภารกิจโครงสร้างพื้นฐาน ด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ าท่ีช ารุดเสียหาย รวมถึง
ตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องของโครงการก่อนส่งมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบริหาร
จัดการ ดูแลและบ ารุงรักษาให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน (เป้าหมาย ๒ แห่ง) 

๓.๓) ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ าในระดับไร่นา  
โดยถ่ายทอดความรู้แบบมีส่วนร่วมหลักสูตรการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพแก่เกษตรกรในแปลง
เรียนรู้  (เป้าหมาย ๒,๕๐๐ ราย) 

๔) ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
๔.๑) ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่โดยถ่ายทอดความรู้ 

แก่เกษตรกร เน้นการพัฒนาคุณภาพ การตลาด และการบริหารจัดการกลุ่ม การลดต้นทุน  
การเพิ่มผลผลิต และการเช่ือมโยงตลาด (เป้าหมาย ๒,๐๔๕ แปลง) 

๔.๒) ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว โดยการถ่ายทอด
ความองค์ความรู้บริหารจัดการผลิตข้าวการเช่ือมโยงตลาด (เป้าหมาย ๔๕๕ แปลง)  

๔.๓) ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ จ านวน ๒ กลุ่มสัตว์น้ า คือ 
๑) กลุ่มสัตว์น้ าจืด และ ๒) กลุ่มสัตว์น้ าชายฝั่ง โดยการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต
สัตว์น้ าในพื้นท่ีท่ีเหมาะสม (เป้าหมาย ๕๕ แปลง) พัฒนาองค์ความรู้ให้เกษตรกร (เป้าหมาย 
๑,๗๗๒ ราย) ยกระดับมาตรฐานสินค้าและสร้างมูลค่าเพิ่ม (เป้าหมาย ๔๕๐ ราย) 

๔.๔) ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่ โดยส่งเสริมให้มี 
การน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน 
การผลิต ยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลผลิตให้มีความปลอดภัยสอดคล้องกับความต้องการ  
ของตลาด มีการจัดการข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาฟาร์มได้อย่างเหมาะสม เพื่อพัฒนาไปสู่



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๒๙๔ 

 

ฟาร์มปศุสัตว์ท่ีมีความแม่นย า มีความปลอดภัย สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้ให้กับเกษตรกร
(เป้าหมาย ๒๕๐ แปลง) 

๔.๕) พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหมระบบแปลงใหญ่ 
(เป้าหมาย ๔๐ แปลง) 

๔.๖) พัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ โดยส่งเสริมและสาธิตการพัฒนาคุณภาพดินในพื้นท่ี ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
ในการปรับปรุงบ ารุงดิน (เป้าหมาย ๗๑,๔๐๐ ไร่) 

๔.๗) พื้นท่ีในเขตปฏิรูปท่ีดินท่ีได้รับการพัฒนาตามแนวทาง
ระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (เป้าหมาย ๔๐ แปลง) 

๔.๘) พัฒนาการผลิตเข้าสู่ระบบมาตรฐาน (เป้าหมาย ๓ แห่ง 
๕๕๐ ราย) โดยพัฒนาเกษตรกร ให้มีการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตร
ท่ีดี (GAP) พัฒนาท่ีปรึกษาเกษตรกรเทคนิคการเป็นผู้ตรวจประเมินภายใน/Q อาสา พัฒนา 
เกษตรกร เจ้าหน้าท่ีชุมนุมสหกรณ์และผู้ปฏิบัติงาน ให้มีการจัดการและก ากับดูแลโรงคัดบรรจุ  
ผักและผลไม้ขนาดเล็กตามหลักการปฏิบัติท่ีดีในการผลิต (GMP) พัฒนาระบบการรับรอง
ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่โดยการประยุกต์ใช้ระบบการประเมินผู้ส่งมอบ (Supplier Audit) 

๔.๙) พัฒนาความรู้ ด้านการจัดท าบัญชีต้นทุนรายอาชีพ 
(เป้าหมาย ๑๕,๗๐๐ ราย) 

๔.๑๐) ศึกษาและติดตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ (เป้าหมาย ๑ เร่ือง) 

๕) ธนาคารสินค้าเกษตร 
๕.๑) ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร 

เพื่อลดต้นทุนการผลิต (เป้าหมาย ๗๗ แห่ง) 
๕.๒) ธนาคารผลผลิตสัตว์น้ าแบบมีส่วนร่วม โดยจัดหาแหล่ง

น้ าชุมชนเป้าหมาย จัดต้ังเป็นธนาคารสินค้าเกษตรด้านการประมง แห่งใหม่ จ านวน ๒๐ แห่ง 
(เป้าหมาย ๒๐ แห่ง) ติดตามโครงการฯ แหล่งน้ าเก่า ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ จ านวน ๖๐ แห่ง 

๕.๓) พัฒนาและสนับสนุนธนาคารเมล็ดพันธุ์ ข้าวชุมชน 
(เป้าหมาย ๑๕ แห่ง) 

๕.๔) บริหารจัดการธนาคารหม่อนไหม แบบครบวงจร 
(เป้าหมาย ๔ แห่ง) 

 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๒๙๕ 

 

๖) เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
๖.๑) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง โดยถ่ายทอด

ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมแก่เกษตรกร (เป้าหมาย ๒,๖๒๐ ราย) 
๖.๒) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ ามัน โดยถ่ายทอด

ความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตท้ังพื้นท่ีท่ีเหมาะสม และไม่เหมาะสมแก่เกษตรกร (เป้าหมาย 
๒,๘๐๐ ราย) 

๖.๓) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด โดยถ่ายทอดความรู้
และเทคโนโลยีการผลิตสับปะรดคุณภาพให้แก่เกษตรกร (เป้าหมาย ๑,๓๐๐ ราย) 

๖.๔) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว โดยถ่ายทอดความรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าวให้แก่เกษตรกร (เป้าหมาย ๗๐๐ ราย) 

๖.๕) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ โดยถ่ายทอดความรู้ 
การพัฒนาคุณภาพ การผลิต การแปรรูป และการเพิ่มมูลค่าสินค้ากาแฟให้แก่เกษตรกร (เป้าหมาย 
๗๐๐ ราย) 

๖.๖) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ โดยถ่ายทอด
ความรู้ด้านการผลิตไม้ดอกไม้ประดับท่ีมีคุณภาพแก่เกษตรกร (เป้าหมาย ๒๐๐ ราย) 

๖.๗) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไผ่และหวาย โดยถ่ายทอด
ความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไผ่และหวายแก่เกษตรกร (เป้าหมาย ๖๓๐ ราย) 

๖.๘) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเค้ียวมัน (มะคาเดเมีย , 
มะม่วงหิมพานต์) โดยถ่ายทอดความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเค้ียวมันให้แก่เกษตรกร 
(เป้าหมาย ๓๐๐ ราย) 

๖.๙) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถ่ัว โดยถ่ายทอด
ความรู้เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถ่ัวท่ีเหมาะสมให้แก่เกษตรกร 
(เป้าหมาย ๒,๔๐๐ ราย) 

๖.๑๐) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย โดยถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยให้แก่เกษตรกร (เป้าหมาย ๑,๑๐๐ ราย) 

๖.๑๑) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูท านา 
โดยถ่ายทอดความรู้การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูท านาอย่างถูกต้องให้แก่เกษตรกร (เป้าหมาย 
๒,๐๐๐ ราย) 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๒๙๖ 

 

๖.๑๒) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชผัก โดยถ่ายทอดความรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพการผลิตพืชผักปลอดภัย แก่เกษตรกร (เป้าหมาย  
๑๐๐ ราย) 

๖.๑๓) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตจากและสาคู โดยถ่ายทอด
ความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพการผลิตจากและสาคู แก่เกษตรกร (เป้าหมาย 
๑๕๐ ราย) 

๖.๑๔) ส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง โดยพัฒนา
ศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร จัดท าแปลงเรียนรู้ ขยายผลปรับเปลี่ยนการปลูก  
พืชหลากหลายในพื้นท่ีนาปรังให้แก่เกษตรกร (เป้าหมาย ๕,๐๐๐ ราย) 

๖.๑๕) ขยายสัตว์พันธุ์ดีด้วยเทคโนโลยี ชีวภาพ ผลิตพ่อพันธุ์ 
โคนมและสร้างพันธุ์โคเน้ือ สร้างฟาร์มเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงสัตว์พันธุ์ดี รายชนิดสัตว์ต่าง ๆ ดูแล
คุณภาพตลอดจนจัดการอาหารสัตว์ เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ านมดิบและพัฒนามาตรฐานอาหาร
สัตว์เค้ียวเอ้ือง (เป้าหมาย ๑๙๔,๕๐๐ ตัว) 

๖.๑๖) พัฒนาสุขภาพสัตว์เพื่อลดปัญหาสัตว์ป่วยหรือตาย  
ท่ีเป็นต้นทุนการผลิต โดยการเฝ้าระวังโรคเชิงรุก ป้องกัน ควบคุมโรคระบาดสัตว์ โรคอุบัติใหม่ 
และอุบัติซ้ า บริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค ทดสอบโรค ถ่ายพยาธิ พัฒนาระบบการป้องกันโรค
และการเลี้ยงสัตว์ท่ีเหมาะสม (GFM) ตรวจรับรองฟาร์มปลอดโรค รณรงค์ท าความสะอาด 
และท าลายเช้ือโรค (เป้าหมาย ๑๕.๓๖๐๐ ล้านตัว) 

๖.๑๗) ควบคุมโรคลัมปี สกินในโค – กระบือ โดยจัดซื้อวัคซีน
ป้องกันโรคลัมปี สกิน จัดซื้อเวชภัณฑ์เพื่อการฆ่าเช้ือในฟาร์มและพาหนะ จัดซื้อเวชภัณฑ์ 
เพื่อการรักษาและฟื้นฟูบ ารุงสุขภาพ จัดซื้อวัส ดุวิทยาศาสตร์หรื อการแพทย์ส าหรับ 
การเก็บตัวอย่าง ฉีดวัคซีน และรักษาสัตว์ป่วย 

๖.๑๘) ขยายศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยก่อสร้าง 
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว(ต่อเน่ือง) จ านวน ๒ แห่ง ได้แก่ ก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยภูมิขณะน้ีอยู่
ระหว่างการก่อสร้าง และก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ ข้าวสุพรรณบุรี ขณะน้ีอยู่ระหว่างจัดหา
ผู้ประกอบการเพื่อด าเนินการก่อสร้าง 

๖.๑๙) พัฒนาเครือข่ายการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว 
(เป้าหมาย ๕๐ ชมรม/๒๑๖ ราย) 

๖.๒๐) เพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนการผลิตข้าวครบวงจร 
(เป้าหมาย ๒ แผน)  



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๒๙๗ 

 

๖.๒๑) พัฒนาเทคโนโลยีในการประเมินลักษณะทางการเกษตร
ของข้าวและการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในข้าว (เป้าหมาย ๒ วิธีการ) 

๖.๒๒) เสริมสร้างความร่วมมือด้านการเกษตรและความมั่นคง
อาหารในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (เป้าหมาย ๑ เร่ือง) 

๗) ข้อมูลสารสนเทศและการบริหารจัดการด้านการเกษตร 
๗.๑) ข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็น

ปัจจุบัน (เป้าหมาย ๖,๒๐๐,๐๐๐ ครัวเรือน) 
๗.๒) ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร โดยส ารวจข้อมูล

เกษตรกรทุกรายครัวเรือนท่ีมีการเลี้ยงสัตว์และผู้ประกอบการทุกรายท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
โดยบันทึกลงในแบบส ารวจ Single form แบบทะเบียนเกษตรกรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
และจัดเก็บข้อมูลในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน และเช่ือมโยงข้อมูลภายนอก
องค์กรให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ (เป้าหมาย ๓,๐๐๐,๐๐๐ ราย) 

๗.๓) ตรวจสอบพื้นท่ีและจัดเก็บข้อมูล GPS เพื่อข้ึนทะเบียน
เกษตรกรรายใหม่และปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรรายเดิมให้ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 
(เป้าหมาย ๓๘๐,๐๐๐ ฟาร์ม) 

๗.๔) จัดท าสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการสินค้าเกษตร 

๗.๕) เตือนภัยเศรษฐกิจการเกษตร โดยวิเคราะห์ผลกระทบ
และเตือนภัยเศรษฐกิจพืช พัฒนาเครื่องมือเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้นโยบาย/มาตรการ
ทางการเกษตร และพัฒนาศักยภาพการติดตามและวิเคราะห์ภัยพิบัติทางการเกษตร 

๗.๖) จัดการฐานข้อมูลด้านการเกษตร โดยสร้างการรับรู้ 
สู่ความเข้าใจ Big Data ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฐานข้อมูลและแนวทางการพัฒนาสินค้า
เกษตรอัตลักษณ์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (เป้าหมาย ๑ เร่ือง/ฐานข้อมูล) 

๗.๗)  ประยุก ต์ ใ ช้ เทคโนโลยีภูมิ สา รสนเทศเพื่ อ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร (เป้าหมาย ๑ ระบบ) 

๗.๘) พัฒนาระบบการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยไซเบอร์ 
โดยจัดท าระบบการรักษาความปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานทางสารสนเทศและฐานข้อมูล (Cyber 
Security) (เป้าหมาย ๑ ระบบ) 

๗.๙) พัฒนาระบบเตือนภัยธรรมชาติและการระบาดศัตรูข้าว 
(เป้าหมาย ๕๒ ครั้ง) 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๒๙๘ 

 

๗.๑๐) ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มภาคเกษตร 
(เป้าหมาย ๑ เรื่อง) ขับเคลื่อนและติดตามแผนพัฒนาการเกษตรและแผนยุทธศาสตร์ (เป้าหมาย 
๑ เร่ือง) 

๗.๑๑) ติดตามประเมินผลโครงการส าคัญภายใต้แผนแม่บท
ด้านการเกษตร (เป้าหมาย ๑ เร่ือง) 

๗.๑๒) ส่งเสริมและให้บริการทางการเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์ 

๗.๑๓) ส นับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร  
การบูรณาการในส่วนภูมิภาค และจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๗.๑๔) สนับสนุนการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการเกษตร 
จัดท าและเสนอแนะยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตร ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย
เศรษฐกิจการเกษตร ศึกษา วิเคราะห์เศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ติดตามประเมินผล  
การด าเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดท าและเผยแพร่สารสนเทศด้านเศรษฐกิจ
การเกษตร 

๘) ขับเคลื่อนงานวิจัย 
๘.๑) ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการวิจัยและพัฒนาข้าว 

(เป้าหมาย ๒ พันธุ์) 
๘.๒) พัฒนาศักยภาพงานวิชาการเกษตร มีองค์ความรู้

เทคโนโลยีจากผลงานวิจัยใหม่ท่ีถูกน าไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มผลิตภาพการผลิตพืช หรือแก้ไข
ปัญหาด้านการเกษตร (เป้าหมาย ๔๐ เร่ือง) 

๘.๓) ขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ โดยถ่ายทอด
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืช (เป้าหมาย ๖,๐๐๐ ราย) 

๙) ปรับโครงสรา้งการผลิตภาคเกษตรเพือ่เพิ่มขีดความสามารถ
การแข่งขันของประเทศ สนับสนุนเงินทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากการเปิด
เสรีทางการค้า ในการปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร ปฏิรูปผลิตผลทางการเกษตรเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาคุณภาพของสินค้าเกษตรและอาหาร ตลอดจนการปรับเปลี่ยนอาชีพ
จากการผลิตสินค้าท่ีไม่มีศักยภาพไปสู่สินค้าท่ีมีศักยภาพ (เป้าหมาย ๔ โครงการ) 
  ๕.๓.๓ พัฒนาองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่ 

 ๕.๓.๓.๑ การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรเกษตรกร  
๑) พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๒๙๙ 

 

๑.๑) อบรมและพัฒนาเกษตรกร ให้เป็น Young Smart Farmer 
และพัฒนาให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)  (เป้าหมาย ๑๑,๖๙๕ ราย) 

๑.๒) พัฒนา Smart Farmer สู่ผู้ประกอบการเกษตร ช้ันน า (Agri - 
biz Idol) (เป้าหมาย ๕๐ ราย) พัฒนากลไกการขับเคลื่อน สร้างเครือข่ายและเผยแพร่ผลงานของ
ผู้ประกอบการเกษตรช้ันน า 

๑.๓) พัฒนาศักยภาพ Smart Farmer หม่อนไหม สู่ความเป็นมือ
อาชีพ (เป้าหมาย ๓๐๐ ราย) 

๑.๔) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงปศุสัตว์ การแปรรูปพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ให้กับเกษตรกร อาสาปศุสัตว์ เพื่อพัฒนาสู่การเป็น Smart Farmer Smart 
Farmer ต้นแบบ ผู้ประกอบการด้านการเกษตร (เป้าหมาย ๓,๘๖๐ ราย) 

๑.๕) พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องโดยการสร้างและพัฒนาชาวนา
ปราดเปร่ือง (เป้าหมาย ๑,๒๔๕ ราย) 

๑.๖) สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้ได้รับความรู้ภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติเพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม (เป้าหมาย ๗๐๐ ราย) 

๑.๗) พัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดินได้รับการพัฒนาเป็น
เกษตรกรปราดเปรื่อง (เป้าหมาย ๘๐๐ ราย) 

๑.๘) พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีสู่การเป็น Smart 
Farmer (เป้าหมาย ๑,๒๓๐ ราย) 

๒ )  ก า รพัฒนา เกษตรก ร  ถ่ า ยทอดเทคโนโลยี เพื่ อพัฒนา 
ในการประกอบอาชีพทางการเกษตร ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร (เป้าหมาย ๑๑,๑๔๐ ราย) 
  ๕.๓.๔ ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร 

 ๕.๓.๔.๑ ส่งเสริมเกษตรอัตลักษณ์พื นถ่ิน 
๑) ผลิตและกระจายพันธุ์หม่อนและวัสดุย้อมสี ( เป้าหมาย 

๑๐,๐๐๐ ราย) 
๒) อนุรักษ์และคุ้มครองหม่อนไหม โดยยกระดับและพัฒนา

คุณภาพมาตรฐานหม่อน (เป้าหมาย ๔๕๖ แปลง) ยกระดับและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานไหม 
(เป้าหมาย ๔๔๐ ราย) อนุรักษ์ภูมิปัญญาและพัฒนาลวดลายผ้าไหม (เป้าหมาย ๓๐ ลวดลาย) 
ศูนย์เรียนรู้เชิงอนุรักษ์ด้านหม่อนไหม ไม้ย้อมสีและผ้าไหม (เป้าหมาย ๑๙) แห่งอนุรักษ์พันธุกรรม
และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพด้านหม่อนไหมและวัสดุย้อมสี (เป้าหมาย ๒๕ 
แห่ง) 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๓๐๐ 

 

๓) บริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมการผลิตหม่อนไหม 
โดยสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงไหมวัยอ่อน เพื่อผลิตไหมหัตกรรมและไหมอุตสาหกรรม 
คัดเลือกเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ปรับปรุงข้อมูลทะเบียน
เกษตรกรด้านหม่อนไหม (เป้าหมาย ๔,๐๐๐ ราย) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานหม่อนไหม 
(เป้าหมาย ๕๐๐ ราย) 

๔) ส่ง เสริมเศรษฐกิจและการตลาดหม่อนไหม โดยจัดงาน  
“ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานต านานไหมไทย” ครั้งท่ี ๑๗ (เป้าหมาย ๒๐๐ ร้านค้า) ประกวด
เส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน และผลิตภัณฑ์หม่อนไหม (เป้าหมาย ๒๒ ครั้ง) 

๕) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเน่ืองและท่ัวถึง (เป้าหมาย ๒๙ แห่ง) 

๖) พัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีหม่อนไหมเพื่อเผยแพร่
ผลงานวิจัยด้านหม่อนไหมท่ีแล้วเสร็จสู่สาธารณชน  

๗) ส่งเสริมและพัฒนามูลค่าสินค้าเกษตรด้านหม่อนไหม อาทิ 
ส่งเสริมและพัฒนาหม่อนไหมอุตสาหกรรม (เป้าหมาย ๔๑๐ ราย) หม่อนไหมหัตกรรม (เป้าหมาย 
๖๙๐ ราย)  ยกระดับและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน) 
(เป้าหมาย ๒๐๐,๐๐๐ เมตร) 

๘) ส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถ่ิน 
สู่ตลาดยุคใหม่ด้านหม่อนไหม (เป้าหมาย ๑.๕๐๐ ล้านบาท) 

๙) ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน โดยด าเนินการอบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรตามอัตลักษณ์  
และภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ีแก่เกษตรกร (เป้าหมาย ๑,๕๕๐ ราย) 

๑๐ )  พัฒนาฐาน ข้อมูลภูมิ ปัญญาท้อง ถ่ิน ด้ านการ เกษตร 
เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์พื้นถ่ิน (เป้าหมาย ๖ จุด) 

๑๑) ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์พื้นเมืองตามอัตลักษณ์พื้นถ่ิน 
ครบวงจร ต้ังแต่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร การเพิ่มปริมาณพ่อแม่พันธุ์แท้  
และกระจายพันธุ์สู่เกษตรกรเครือข่ายการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปด้านปศุสัตว์ให้ได้รับ
การข้ึนทะเบียนสินค้าเป็นสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) ด้านปศุสัตว์ และพัฒนาช่องทางการตลาด
สินค้าอัตลักษณ์พื้นถ่ินให้มีการขยายมูลค่าเพิ่มสูงข้ึนและได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค (เป้าหมาย  
๒ ผลิตภัณฑ์) และส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถ่ิน (เป้าหมาย 
๔๔ ราย) 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
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๓๐๑ 

 

 ๕.๓.๔.๒ ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย 
๑) ก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร โดยจัดท ามาตรฐาน

สินค้าเกษตรและอาหาร (เป้าหมาย ๑๕ เร่ือง)  
๒) พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (เป้าหมาย ๓ ระบบ) และ

ให้บริการข้อมูลด้านมาตรฐานและความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร (เป้าหมาย ๓๘๐ เร่ือง) 
๓) รับรองและตรวจ ติดตามห น่วยงานตรวจสอบรับรอง 

ตามมาตรฐานสากล โดยตรวจประเมิน รับรอง และตรวจติดตาม CB / IB และห้องปฏิบัติการ 
(เป้าหมาย ๒๔ หน่วย-ขอบข่าย) 

๔) ก ากับดูแลการบังคับใช้มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร 
(มาตรฐานท่ัวไป) (เป้าหมาย ๓ กลุ่มสินค้า) 

๕) ประชุมเจรจาเพื่อสนับสนุนการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร 
(เป้าหมาย ๑๐ ครั้ง) เผยแพร่กฎระเบียบประเทศคู่ค้า (เป้าหมาย ๔ เร่ือง) 

๖) ก ากับดูแลการบังคับใช้มาตรฐานบังคับ โดยส่งเสริมการใช้
เครื่องหมาย Q เผยแพร่ประชาสัมพันธ์มาตรฐานสินค้าเกษตร (เป้าหมาย ๑  กลุ่มสินค้า) 

๗) พัฒนาศักยภาพด้านการมาตรฐาน (๓ กลุ่มสินค้า ๑,๕๐๐ ราย) 
อาทิ พัฒนาศักยภาพผู้ท่ีท าหน้าท่ีเป็นผู้ตรวจประเมินเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจ สร้างองค์
ความรู้ด้านการมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) และเทคโนโลยีการผลิตท่ีเกี่ยวข้อง ให้แก่อาจารย์
และนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี และวิทยาลัยประมง พัฒนาด้านมาตรฐาน 
และขีดความสามาถการตรวจสอบรับรองอาหารฮาลาลร่วมกับส านักงานคณะกรรมการกลาง
อิสลามแห่งประเทศไทย 

๘) จดทะเบียนตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตพืชเพื่อรับรองมาตรฐาน
ตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช (เป้าหมาย ๑๐๐,๐๐๐ แปลง) ตรวจสอบและควบคุม
โรงงานผลิตสินค้าเกษตรท่ีได้รับการข้ึนทะเบียนจากหน่วยงานรับรองเอกชน ให้อยู่ในมาตรฐาน
ตามระบบการจัดการคุณภาพ GMP (เป้าหมาย ๖๐๐ โรงงาน ) 

๙) ตรวจสอบรับรองปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช ออกใบรั บรอง 
และควบคุมก ากับดูแลตาม พ.ร.บ.  (เป้าหมาย ๑๕๐,๐๐๐ ตัวอย่าง) ตรวจปัจจัยการผลิตน าเข้า 
และสินค้าจากผู้จ าหน่ายปุ๋ย วัตถุอันตราย เมล็ดพันธุ์ (เป้าหมาย ๕๐,๐๐๐ ราย) รวบรวมข้อมูล 
ผลการให้บริการออกใบอนุญาต/ใบรับรองสุขอนามัย สุขอนามัยพืช และงานภายใต้
พระราชบัญญัติ ๖ ฉบับ (เป้าหมาย ๕๐๐,๐๐๐ ฉบับ) 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๓๐๒ 

 

๑๐) ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร 
ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับปรุงบ ารุงดินให้เหมาะสมต่อการท าการเกษตร (เป้าหมาย ๖๐๐,๐๐๐ ไร่) 

๑๑) ส่งเสริมเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรอง
แบบมีส่วนร่วม ด าเนินการจัดอบรมให้แก่เกษตรกร และฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน  
(เป้าหมาย ๘,๒๕๐ ไร่)  

๑๒) ส่งเสริมการอารักขาพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร ถ่ายทอดความรู้การจัดการศัตรูพืชและการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องแก่เกษตรกร (เป้าหมาย 
๖,๓๕๐ ราย) 

๑๓) พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน โดยถ่ายทอดความรู้ 
การผลิตสินค้าเกษตรตามระบบมาตรฐาน GAP ให้แก่เกษตรกร(เป้าหมาย ๑๕,๐๐๐ ราย)  

๑๔) ยกระดับคุณภาพมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าวและสินค้าข้าว 
(เป้าหมาย ๕๐,๐๐๐ แปลง) 

๑๕) พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน โดยตรวจประเมิน
ฟาร์ม โรงงาน แหล่งผลิต สถานแปรรูปสัตว์น้ าเบื้องต้นฯ (เป้าหมาย ๑๖,๕๐๐ แห่ง) ตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพ ปัจจัยการผลิต คุณภาพวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ และแหล่งประมง เฝ้าระวังโรคสัตว์น้ า
เพื่อการส่งออกและในฟาร์ม เฝ้าระวังการลักลอบน้ าเข้าส่งออกสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า 
ออกหนังสือรับรอง/ใบรับรอง/หนังสืออนุญาต/ใบอนุญาต  

๑๖) พัฒนาระบบคุณภาพการตรวจสอบรับรอง สู่มาตรฐานสากล 
(ISO) โดยการจัดท า รักษา และขยายขอบข่ายระบบ ISO เพื่อรับรองคุณภาพและความปลอดภัย
สินค้าประมง (เป้าหมาย ๓๐ รายการ) 

๑๗) พัฒนาผลิตภัณฑ์ประมง โดยการถ่ายทอดความรู้ ด้าน
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ า (เป้าหมาย ๒๐๐ ราย) 

๑๘) ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ โดยบริการตรวจ
ประเมินฟาร์มโรงงาน และร้านค้าจ าหน่ายสินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ก าหนด ตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ก าหนด (เป้าหมาย ๔๗,๖๑๒ แห่ง)  
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนดด าเนินการ (เป้าหมาย 
๒๘๔,๔๐๕ ตัวอย่าง) 

๑๙) พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ โดยตรวจ
ประเมินสถานประกอบการด้านปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล (เป้าหมาย ๒๔๕ แห่ง)  
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ก าหนด (เป้าหมาย ๗๐๐ ตัวอย่าง) 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๓๐๓ 

 

๒๐) ก ากับ ดูแล ก าหนดข้อบังคับหลักเกณฑ์หรือแนวทางหรือ
ค าสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิรูประบบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) 
โรงเรียน (เป้าหมาย ๘,๓๒๕ โรงเรียน) 

๒๑) เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่ระบบรับรองมาตรฐาน
เกษตรปลอดภัยและการตรวจรับรองมาตรฐาน โดยอบรมเกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดินมีความรู้
ความเข้าใจในหลักการขอรับการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและยื่นขอรับการรับรอง
มาตรฐาน (เป้าหมาย ๕๐๐ ราย) 

๒๒) ส่ ง เสริมการผลิตสินค้า เกษตรปลอดภั ยของสหกรณ ์
และกลุ่มเกษตรกร (GAP) โดยส่งเสริมให้ท าการเกษตรปลอดภัย (เป้าหมาย ๒๐ แห่ง) สมาชิก
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมท าการเกษตรปลอดภัย (เป้าหมาย ๕๐๐ ราย) 

๒๓) พัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ เกษตรกรบนฐานความรู้ 
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนพื้นท่ีสูง (เป้าหมาย ๘,๘๐๐ ราย) 

 ๕.๓.๔.๓ ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 
๑) ส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ (เป้าหมาย ๘๕๗,๘๗๒ ไร่) 
๒) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยอบรมเกษตรกรเข้าสู่

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ แบ่งเป็น เกษตรกรรายใหม่ และเกษตรกรรายเดิมพร้อมท้ังน าศึกษาดูงาน 
รวมเกษตรกรท้ังสิ้น (เป้าหมาย ๕,๐๐๐ ราย) 

๓) ส่งเสริมการผลิตหม่อนไหมอินทรีย์ ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และปลอดภัยกับผู้บริโภค (เป้าหมาย ๓๐ ราย) 

๔) พัฒนาความรู้ด้านการจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกร  
ในโครงการเกษตรอินทรีย์ (เป้าหมาย ๑,๒๐๐ ราย) 

๕) พัฒนาเกษตรกรตามมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอินทรีย์ 
ส าหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และนาข้าวอินทรีย์ (เป้าหมาย ๓๕๐ ราย) ตรวจประเมินเพื่อให้ 
และคงไว้ซึ่งการรับรองระบบการผลิต ผลิตผลและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าตามมาตรฐาน มกษ. อินทรีย์ 
และระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17065 (เป้าหมาย ๑๔๕ ราย) 

๖) ตรวจรับรองมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ ถ่ายทอดองค์ความรู้และ
สร้างเครือข่ายผู้ผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเลี้ยงสัตว์เข้าสู่ระบบการผลิตปศุสัตว์
อินทรีย์พัฒนาตลาดสีเขียว (เป้าหมาย ๔๐ ราย) พื้นท่ีปศุสัตว์อินทรีย์ท่ีเข้าสู่กระบวนการตรวจ
รับรองปศุสัตว์อินทรีย์ (เป้าหมาย ๒๐๐ ไร่) 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๓๐๔ 

 

๗) ตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชและโรงงานแปรรูป/คัดบรรจุ 
 เพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบเกษตรอินทรีย์ ปัจจุบันจัดท าแผนการเข้าตรวจแหล่งผลิตพืช 
และโรงงาน แปรรูป/คัดบรรจุ เพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบเกษตรอินทรีย์ (เป้าหมายตรวจ
รับรอง ๒,๐๐๐ แปลง/๕๐ โรงงาน) 

๘ )  ส่ ง เส ริ มการผลิตและการตลาดสิ น ค้ า เกษตรอินทรีย์   
ด้วยการพัฒนาการผลิตสินค้าสู่มาตรฐาน (เป้าหมาย ๓ แห่ง) 

๙) ขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในระดับ
พื้นท่ี (เป้าหมาย ๑ เร่ือง) 

๕.๓.๔.๔ ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 
๑) รวมกลุ่มเกษตรกรเป็นเครือข่าย เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แก่

เกษตรกรต้นแบบและสมาชิกเครือข่าย ให้เกิดการผลิตท่ีดีอย่างยั่งยืน (เป้าหมาย ๓๖,๗๐๐ ราย) 
๒) ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง โดยพัฒนาเกษตรกร

เครือข่ายด้านการประมง (เป้าหมาย ๘,๗๐๐ ราย) 
๓) จัดท าจุดเรียนรู้ เกษตรทฤษฎีใหม่ด้านหม่อนไหม ส่งเสริม 

และสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรและเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม (เป้าหมาย ๕๐๐ ราย) 
๔) พัฒนาความรู้ด้านการจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกร 

ท่ีน้อมน าหลักทฤษฎีใหม่ (เป้าหมาย ๕,๒๐๐ ราย) 
๕) ถ่ายทอดความรู้ ให้ชาวนาตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ 

(เป้าหมาย ๖,๘๑๘ ราย) 
๖) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพื้นทีโครงการ  

๑ ต าบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ สนับสนุนปัจจัยการผลิตในการปรับปรุงบ ารุงดิน พร้อมท้ัง
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาท่ีดินและนวัตกรรมด้านการพัฒนาท่ีดินให้แก่เกษตรกร 
(เป้าหมาย ๔,๐๐๙ ราย) 

๗) ส่งเสริมเกษตรกรให้ท าเกษตรกรรมตามแนวทางทฤษฎีใหม่ 
และอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกร (เป้าหมาย ร้อยละ ๘๐) 

๘) ติดตามประเมินผลโครงการ ๑ ต าบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 
(เป้าหมาย ๑ เร่ือง) 

๕.๓.๔.๕ ส่งเสริมเกษตรผสมผสาน ส่งเสริมเกษตรผสมผสานในสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร (เป้าหมาย ๕,๕๘๕ ไร่) 

 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๓๐๕ 

 

๕.๓.๔.๖ ส่งเสริมเกษตรชีวภาพ 
๑) บริหารความหลากหลายทางชีวภาพโดย อนุรักษ์พันธุกรรม พืช 

จุลินทรีย์ แมลง ไว้ใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษาวิจัยและพัฒนาการเกษตร ปัจจุบันอนุรักษ์เก็บ
รักษารวบรวมไว้ในธนาคารเช้ือพันธุ์พืช (Gene Bank) แหล่งเก็บรักษาจุลินทรีย์ พิพิธภัณฑ์พืช 
วัชพืชและแมลง แปลงรวบรวมพันธุ์ และการอนุรักษ์ไว้ในถ่ินเดิม (เป้าหมาย ๓๐,๐๐๐ สายพันธุ์)  

๒) อนุรักษ์ ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์ น าไปใช้
ประโยชน์โดยข้ึนทะเบียนพันธุ์สัตว์ อนุรักษ์พันธุ์พืชอาหารสัตว์  และครอบครองเช้ือจุลินทรีย์ 
ด้านปศุสัตว์ (เป้าหมาย ๙๗๐ สายพันธุ์) 

๓) ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตสมุนไพรตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์/GAP การเพิ่มมูลค่าผลผลิต
สมุนไพร การบริหารจัดการกลุ่ม และการตลาดให้แก่เกษตรกร (เป้าหมาย ๑,๑๑๐ ราย) 

๔) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแมลงเศรษฐกิจ ถ่ายทอดความรู้ 
และเพิ่มทักษะการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแมลงเศรษฐกิจแก่เกษตรกร (เป้าหมาย ๖๐๐ ราย) 

๕) ส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดิน 
ด้วยโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ า (เป้าหมาย ๔๐ แห่ง) 

๖) แปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน พัฒนา ปรับปรุง
ข้ันตอน/กระบวนการแปรรูปและบรรจุท่ีเหมาะสมของโรงแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรท่ีได้มาตรฐาน 
GMP (เป้าหมาย ๓ โรงงาน) 

๗) ศึกษาวิเคราะห์เชิงเศรษฐกิจของการน าผลพลอยได้และวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ในอุตสาหกรรมต่อเน่ืองและพลังงานทางเลือก (เป้าหมาย ๑ เร่ือง) 

๕.๓.๔.๗ ส่งเสริมเกษตรแปรรูป 
๑) ส่งเสริมเกษตรแปรรูปในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (เป้าหมาย 

๘๐ แห่ง) 
๒) พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปท่ีสร้า งมูล ค่าเพิ่ มสู ง  

โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวให้เป็นสินค้า OTOP (เป้าหมาย ๑ ผลิตภัณฑ์) 
๓) แปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม ๑ จังหวัด ๑ ชุมชน (One 

Province One Agro- Industrial Community :  OPOAI-C)  โ ดยจั ด ฝึ ก อบรม เ กษตรก ร
กลุ่มเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผลทางการเกษตร มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ การตลาดท้ัง Online และ Offline รวมท้ัง การบริหารจัดการองค์กรสู่ความยั่งยืน 
จ านวน ๒,๖๐๗ ราย คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย ให้ค าปรึกษาแนะน าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ ์



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๓๐๖ 

 

จ านวน ๓๑๒ ผลิตภัณฑ์ และฝึกอบรมเชิงลึกเพื่อให้เป็นนักธุรกิจเกษตร ๔๒๑ ราย (ข้อมูล  
ณ วันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

๕.๓.๔.๘ ส่งเสริมเกษตรอัจฉริยะ 
๑) ส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ (เป้าหมาย ๕ แปลง) 
๒) จัดท าแปลงเรียนรู้ ท่ีมีการใช้เทคโนโลยี เกษตรอัจฉริยะ 

(เป้าหมาย ๕ แปลง/โรงเรือน) 
๓) ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ถ่ายทอดเทคโนโลยี

เครื่องจักรกลการเกษตร การท าการเกษตรยุคใหม่ การเกษตรแม่นย า การเกษตรอัจฉริยะ 
แก่เกษตรกร (เป้าหมาย ๔,๒๗๕ ราย)  

๔) สร้างเครือข่ายบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรร่วมกันของ
ชุมชน (เป้าหมาย ๕ แห่ง) 

๕) พัฒนาและส่งเสริมระบบการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีเกษตร
อัจฉริยะ (เป้าหมาย ๒ เทคโนโลยี) 

๖) พัฒนาแพลตฟอร์มข้าวอัจฉริยะในการติดตามสถานการณ์ 
การผลิตข้าว (เป้าหมาย ๑ ระบบ) และจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เป้าหมาย ๑๐ รายการ) 

๗) จัดต้ังศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรด้านปศุสัตว์ ให้บริการ
เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรในด้านการจัดการแปลงพืชอาหารสัตว์และการส ารองเสบียงสัตว์ 
(เป้าหมาย ๗ แห่ง) คือ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ในพื้นท่ี จังหวัดนครพนม หนองคาย เลย 
เชียงราย สุโขทัย ชุมพร และสตูล และให้บริการเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร (เป้าหมาย ๖,๔๐๐ ราย) 

๘) ศึกษานวัตกรรมสู่การพัฒนาการเกษตร และศึกษาแนวทาง 
การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยี 
และนวัตกรรม (เป้าหมาย ๒ เร่ือง) 
  ๕.๓.๕ ดูแลเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในที่ดินท ากิน 
แหล่งเงินกู้ โครงสร้างพื นฐาน และปัจจัยการผลิตต่าง ๆ 

๑) โครงการธนารักษ์ประชารัฐ ด าเนินการส ารวจรังวัดจัดท าแผน
ท่ีผู้ครอบครองท่ีราชพัสดุและสอบสวนสิทธิ เป้าหมาย จ านวน ๑๓,๙๐๐ ราย และจัดให้เช่าเพื่ออยู่
อาศัยและเพื่อประกอบการเกษตร เป้าหมาย จ านวน ๑๑,๕๐๐ ราย อยู่ระหว่างจัดท าแผนงาน/
โครงการแจ้งส านักงานธนารักษ์พื้นท่ีเพื่อจัดท ารายละเอียดข้อมูลท่ีจะด าเนินโครงการฯ พร้อมท้ัง
ก าหนดเป้าหมายในการด าเนินโครงการฯ ของแต่ละพื้นท่ีให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการต่อไป 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๓๐๗ 

 

๒) โครงการสินเชื่อชุมชนสร้างไทย โดยธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ขออนุมัติงบประมาณส าหรับการด าเนินโครงการสินเช่ือธุรกิจ
ชุมชนสร้างไทย เพื่อชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ ๓.๕ ต่อปี เป็นระยะเวลา ๓ ปี ซึ่งขณะน้ี ธ.ก.ส.  
จ่ายสินเช่ือแล้ว ๒,๖๕๐ ราย เป็นเงิน ๑๑,๐๕๒ ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔) 
คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๒๕ 

๓) โครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินให้แก ผู้ที่ไดรับ
ผลกระทบจากการระบาดของเชื อไวรัสโคโรนา (โควิด - 19) ธ.ก.ส. ขออนุมัติงบประมาณ
ส าหรับการด าเนินมาตรการสินเช่ือเพื่อชดเชยต้นทุนการด าเนินงานร้อยละ ๒ ของวงเงินสินเช่ือ
อนุมัติ ระยะเวลา ๒ ปี จ านวนไม่เกิน ๘๐๐ ล้านบาทและความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจาก NPLs  
ร้อยละ ๕๐ ของสินเช่ือท่ีอนุมัติท้ังหมดจ านวนไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท รวมท้ังสิ้นเป็นจ านวน 
ไม่เกิน ๑๐,๘๐๐ ล้านบาท จ่ายสินเช่ือแล้ว ๘๘๔,๐๑๘ ราย เป็นเงิน ๘,๘๐๗ ล้านบาท (ข้อมูล  
ณ วันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔) คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๐๔ 
  ๕.๓.๗ ส่งเสริมการท าปศุสัตว์ให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ น 

๕.๓.๗.๑ ส่งเสริมด้านปศุสัตว์   
๑) ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยง

ปศุสัตว์  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์  ติดตาม วิ เคราะห์  แก้ ไขปัญหาให้กับเกษตรกร  
กลุ่มเกษตรกร อาสาปศุสัตว์ และมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกร 
และเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์ เพิ่มมูลค่าสินค้าปศุสัตว์ให้แก่เกษตรกร (เป้าหมาย ๘,๒๖๖ ราย)  

๒) พัฒนาอาหารสัตว์โดยผลิตพืชอาหารสัตว์พันธุ์ดีตามมาตรฐาน 
ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ของแต่ละช้ันพันธุ์ ปรับปรุงคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้ได้คุณภาพดีผลิต
ท่อนพันธุ์พืชอาหารสัตว์ พัฒนาอาชีพการผลิตพืชอาหารสัตว์แก่เกษตรกร ผลิตเสบียงอาหารสัตว์
ให้เพียงพอต่อความต้องการและยามขาดแคลน ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหาร
สัตว์ท่ีมีคุณภาพแก่เกษตรกร และบริการวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์เพื่อการผลิตท่ีมีคุณภาพ 
(เป้าหมาย ๔๓,๔๑๐ ตัน) และมีเกษตรกรได้รับเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตจากศูนย์บริการอาหาร
สัตว ์(feed center) (เป้าหมาย ๖๕๐ ราย) 

๕.๓.๗.๒ เฝ้าระวังและป้องกันโรคสัตว์ 
๑) เฝ้าระวังเ ชิงรุก ควบคุมและป้องกันโรค เฝ้าระวังทาง

ห้องปฏิบัติการ โรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ า เช่น โรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกร (ASF) โรคกาฬโรคในม้า 
(AHS) และโรคโควิด – 19 ในสัตว์เลี้ยงกลุ่มเสี่ยง เป็นต้น การตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยและชันสูตร



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
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๓๐๘ 

 

โรคสัตว์ ควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ ซากสัตว์ สินค้าปศุสัตว์ วัตถุดิบอาหารสัตว์ วัตถุอันตราย 
และบังคับกฎหมายและระเบียบในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง (เป้าหมาย ๒๐๐,๘๑๐ ตัวอย่าง) 

๒) คุ้มครองสวัส ดิภาพสัตว์  ป้องกันการทารุณกรรมและ 
การจัดสวัสดิภาพสัตว์ จัดต้ังสถานพยาบาลสัตว์ประจ าอ าเภอ ก ากับดูแล สถานพยาบาลสัตว์ 
ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ควบคุมประชากรสัตว์ เฝ้าระวังโรค  
ในสัตว์เลี้ยง และบริการดูแลสุขภาพช้าง (เป้าหมาย ๗๐๐,๐๐๐ ตัว) บริการผ่าตัดท าหมัน 
(เป้าหมาย ๑๘,๐๐๐ ตัว) 

๕.๓.๘ ฟื้นฟูและสนับสนุนอาชีพการท าประมงให้เกิดความยั่งยืนบนพื นฐานของ
การรักษาทรัพยากรทางการประมงและทรัพยากรทางทะเลให้มีความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่อง 

๑) พัฒนาอาชีพชุมชนประมงท้องถ่ิน (เป้าหมาย ๒๐๐ ชุมชน) ประชุม 
เชิงปฏิบัติการส าหรับเจ้าหน้าท่ีและองค์กรชุมชนฯ (เป้าหมาย ๓๕๐ ราย) 

๒) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรประ มง 
(เป้าหมาย ๒๐ ชุมชน) อบรมผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าท่ี (เป้าหมาย  
๓๐๐ ราย) อบรมยุวประมง (เป้าหมาย ๒๐๐ ราย) 

๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า โดยการส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพเกษตรกร (เป้าหมาย ๑,๙๐๐ ราย) บริหารระบบชลประทานเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
(เป้าหมาย ๘ แห่ง) จัดต้ังศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสัตว์น้ าสวยงามและพรรณไม้น้ า (เป้าหมาย  
๑๕ แห่ง) ให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีด้านการประมง แก่เกษตรกร ประชาชน ครู นักเรียน
และเยาวชนได้รับความรู้และการแก้ไขปัญหาในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (เป้าหมาย ๗,๗๐๐ ราย) 

๔) พัฒนาเกษตรกรให้มีศักยภาพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและการประมง 
(เป้าหมาย ๔,๕๐๐ ราย) พัฒนาเกษตรกรต้นแบบ (เป้าหมาย ๑๐๐ ราย) 

๕) พัฒนาศักยภาพด้านการประมง โดยบริหารจัดการด้านการประมง  
และแก้ไขปัญหาด้านการประมง (เป้าหมาย ๑,๔๐๐ ครั้ง) ขุดลอกและก าจัดวัชพืชเพื่อฟื้นฟูแหล่งน้ า 
(เป้าหมาย ๑,๔๐๔,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร) 
 
 ๕.๔ พัฒนาภาคการท่องเที่ยว 
  ๕.๔.๑ พัฒนาคุณภาพและความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว   
   ๑) โครงการพัฒนาและส่งเสริมเนินทรายงาม (Sand Dune) ต าบลปากคลอง 
อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร  ได้ด าเนินการให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศตามเส้นทาง 
การท่องเท่ียว Scenic Route โดยการจัดท าแผนและออกแบบการพัฒนา การพัฒนาสิ่งอ านวย



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
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๓๐๙ 

 

ความสะดวกท่ีจ าเป็นพื้นฐาน การจัดอบรมบุคลากรทุกภาคส่วน และการจัดกิจกรรม 
เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวเนินทราย 
   ๒) โครงการส่งเสริมและพัฒนาเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพน  าพรุ้อนจังหวัด
ระนอง โดยมุ่งเน้นการจัดท าและเผยแพร่แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ าพุร้อนธรรมชาติ  
ท่ีมีมาตรฐานสากล และแนวทางการพัฒนาส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเท่ียวอ าเภอเมือง จังหวัด
ระนองให้เป็นเมืองท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ และ  ได้ด าเนินโครงการพัฒนาเส้นทางน้ าพุร้อนเช่ือมโยง
จังหวัดระนอง พังงา และกระบี่ โดยมุ่งเน้นจัดท าแผนพัฒนาเส้นทางท่องเท่ียวน้ าพุร้อนและแหล่ง
ท่องเท่ียวเช่ือมโยงจังหวัดระนอง พังงา และกระบี่ 
   ๓) โครงการพัฒนาอัตลักษณเ์มือง เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวอย่างสร้างสรรค์ 
โดยมุ่งเน้นจัดท าแนวทางการพัฒนาและจัดท าแนวคิดในการออกแบบเบื้องต้น (Conceptual 
Design) ในพื้นท่ีเมือง/อ าเภอ/ชุมชน/ย่าน เพื่อให้เกิดการพัฒนาท่ีมีประสิทธิภาพ และสามารถ
รองรับกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีมีอยู่หรือท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได้ดียิ่งข้ึน 
  ๕.๔.๒ ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและรายได้สูง 
 ๑) การผลักดันการเปิดประเทศ โดยคณะท างานเฉพาะกิจเพื่อขับเคลื่อน 
การท่องเท่ียวระหว่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด - 19) ซึ่งมีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาเป็นประธาน  
และมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะท างาน โดยมีผลการด าเนินงาน 
ท่ีส าคัญในการผลักดันการท่องเท่ียวระหว่างประเทศภายใต้สถานการณ์โควิด - 19 ได้แก่  
(๑) การด าเนินการสถานกักกันในกิจการกอล์ฟ (Golf Quarantine) (๒) การอนุญาตให้เรือส าราญ
และกีฬา (เรือยอร์ช) สามารถเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการท่องเท่ียว (๓) การประชาสัมพันธ์ 
เผยแพร่ข้อเท็จจริง และสร้างความเข้าใจให้ประชาชนในการเปิดรับนักท่องเท่ียวต่างชาติ 
 ๒) โครงการ Phuket Sandbox กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาได้ก าหนด
แนวทางการเปิดประเทศ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเท่ียว โดยก าหนดแผนการฟื้นฟูเพื่อกระตุ้น
การเดินทางท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวต่างชาติในระยะแรก ด้วยโครงการ Phuket Sandbox 
ต้ังแต่วันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และ โครงการ Samui Plus Model ต้ังแต่วันท่ี ๑๕ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ เป็นต้นมา โดยมีผลการด าเนินงาน ดังน้ี  
 (๑) โครงการ Phuket Sandbox มีนักท่องเท่ียวสะสม ต้ังแต่วันท่ี ๑ 
กรกฎาคม - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ รวม ๑๒๓ วัน เป็นจ านวน ๖๐,๖๔๙ คน 

  (๒) โครงการ Samui Plus Model มีนักท่องเท่ียวสะสมต้ังแต่วันท่ี ๑๕ 
กรกฎาคม - ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ รวม ๑๐๙ วัน เป็นจ านวน ๑,๙๗๑ คน 
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๓๑๐ 

 

 ๓) แนวทางการเปิดประเทศ ท่ีประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจาก
ผลกระทบการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ (ศบศ.) เห็นชอบ 
ในหลักการตามข้อเสนอของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาอนุญาต 
ให้นักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีได้รับการฉีดวัคซีนท่ีได้รับการยอมรับแล้วจากประเทศท่ีมีความเสี่ยงต่ า 
และปานกลางตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข และมีผลการตรวจโควิด - 19 เป็นลบ 
สามารถเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทยโดยไม่ต้องกักตัว ซึ่งเริ่มด าเนินการในพื้นท่ีจังหวัดภูเก็ต
เป็นพื้นท่ีแรก และได้ขยายผลการเปิดประเทศเพื่อรองรับการท่องเท่ียวไปยังในพื้นท่ีจังหวัดน าร่องอื่น  ๆ
ท้ังน้ี ในการพิจารณาพื้นท่ีน าร่องเพื่อการท่องเท่ียวส าหรับการเปิดประเทศต้องด าเนินการ 
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการควบคุมโรคอย่างเหมาะสม โดยพื้นท่ีน าร่องต้องสามารถ
เตรียมแผนและทรัพยากรรองรับสถานการณ์ ท้ังการบริหารจัดการด้านการแพทย์ สาธารณสุข 
และมีการสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและเข้าใจ รวมถึงให้ความร่วมมือในการด าเนินงาน ขณะเดียวกัน
ยังสามารถควบคุมให้เกิดความปลอดภัย ป้องกันการแพร่ระบาดให้กับประชาชนในพื้นท่ี และสร้าง
ความมั่นใจแก่นักท่องเท่ียว ผ่านการจัดการแผนต่างๆ ท่ีการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยด าเนินการ 
หรือด าเนินการโดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ี อาทิ แผนกระจายวัคซีน แผนเผชิญเหตุ 
แผนพัฒนาเมือง แผนการตลาด และแผนการประชาสัมพันธ์ ท้ังน้ี การจัดการท่องเท่ียวข้ึนอยู่กับ
ลักษณะของพื้นท่ีและความพร้อมของพื้นท่ี (Blue Zone) โดยมีรูปแบบการเปิดพื้นท่ีดังน้ี 
  (๑) การจัดพื้นท่ีท่ีสามารถเดินทางท่องเท่ียวได้ท้ังจังหวัด 
  (๒) การจัดพื้นท่ีท่ีสามารถเดินทางท่องเท่ียวได้ท้ังอ าเภอ ต าบล 
หรือหมู่บ้าน ข้ึนอยู่กับความพร้อม 
  (๓) การจัดพื้นท่ีท่ีสามารถเดินทางท่องเท่ียวได้เฉพาะสถานท่ีหรือระหว่าง
สถานท่ีโดยมีการเดินทางแบบควบคุมก ากับเส้นทางระหว่างสถานท่ี (Sealed Route) รูปแบบ 
Bubble and Seal 
  ท้ังน้ี กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ได้ก าหนดแผนการเปิดพื้นท่ี 
น าร่องการท่องเท่ียว (พื้นท่ีสีฟ้า) ดังน้ี 
  ๑) ระยะน าร่อง (วันที่ ๑ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) โดยเป็นเมืองหลักหรือ
จังหวัดท่ีมีสัดส่วนรายได้จาก นักท่องเท่ียวต่างชาติ ไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของรายได้ 
จากการท่องเท่ียวท้ังหมด ประกอบด้วย พื้นท่ีน าร่องเดิมท่ีด าเนินการต้ังแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ 
ได้แก่ 
          (๑) จังหวัดภูเก็ต  
   (๒) จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า)  
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๓๑๑ 

 

   (๓) จังหวัดพังงา (เขาหลัก และเกาะยาว)  
   (๔) จังหวัดกระบี่ (เกาะพีพี เกาะไหง ไร่เลย์ คลองม่วง และทับแขก) 
      ๒) ระยะที่ ๑ (วันที่ ๑ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) โดยเป็นเมืองหลัก
หรือจังหวัดท่ีมีสัดส่วนรายได้จากนักท่องเท่ียวต่างชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๕ ของรายได้ 
จากการท่องเท่ียวท้ังหมด ประกอบด้วย ๑๒ จังหวัด ได้แก่  
         (๑) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ต าบลหัวหิน หนองแก)  
         (๒) จังหวัดกระบี่ (ท้ังจังหวัด)  
         (๓) จังหวัดพังงา (ท้ังจังหวัด) 
         (๔) จังหวัดเชียงใหม่ (อ าเภอเมือง แม่แตง แม่ริม และดอยเต่า) 
         (๕) จังหวัดเพชรบุรี (เทศบาลเมืองชะอ า) 
         (๖) จังหวัดชลบุรี (พัทยา อ าเภอบางละมุง ต าบลนาจอมเทียน  
และบางเสร่) 
         (๗) กรุงเทพมหานคร 
         (๘) จังหวัดเลย (เชียงคาน) 
        (๙) จังหวัดบุรีรัมย์ 
        (๑๐) จังหวัดระนอง (เกาะพยาม) 
        (๑๑) จังหวัดหนองคาย (อ าเภอเมือง ท่าบ่อ สังคม และศรี
เชียงใหม่) 
        (๑๒) จังหวัดอุดรธานี (อ าเภอเมือง นายูง หนองหาน ประจักษ์
ศิลปาคม กุมภวาปี และบ้านดุง) 
 ๓) ระยะที่ ๒ (วันที่ ๑ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔) โดยเป็นเมืองหลัก 
หรือจังหวัดท่ีมีสัดส่วนรายได้จากนักท่องเท่ียวต่างชาติไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๕ ของรายได้จาก 
การท่องเท่ียวท้ังหมด มีสินค้าการท่องเท่ียว ด้านศิลปวัฒนธรรม และเป็นจังหวัดท่ีมีพรมแดนติดต่อ 
กับประเทศเพื่อนบ้าน ประกอบด้วย ๑๙ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย แม่ฮ่องสอน ล าพูน แพร่ 
สุโขทัย เพชรบูรณ์ ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ ตราด ระยอง ขอนแก่น นครราชสีมา 
นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สงขลา ยะลา และนราธิวาส 
 ๔) ระยะที่ ๓ (วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป) โดยเป็นจังหวัด 
ท่ีมีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ประกอบด้วย ๑๒ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุรินทร์ สระแก้ว 
จันทบุรี ตาก นครพนม มุกดาหาร บึงกาฬ อุบลราชธานี น่าน กาญจนบุรี ราชบุรี และสตูล 
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  ๕.๔.๓ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว 
   ๑) การยกระดับมาตรฐานอตุสาหกรรมท่องเที่ยวในภาวะวิกฤตโควิด - 19 
เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยและสุขลักษณะ โดยการด าเนินโครงการ Amazing 
Thailand Safety & Health Adminstration :  SHA เพื่ อส ร้ า งมาตรฐานความปล อ ดภั ย 
ด้านสุขอนามัยโดยก าหนดแนวทางปฏิบัติแก่ผู้ประกอบการท่องเท่ียวไทย และสร้างความเช่ือมั่น
เรื่องความปลอดภัยด้านสุขอนามัยแก่นักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยยึดหลัก  
แนวทางการด าเนินงานและมาตรการป้องกันความเสี่ยงเรื่องโรคติดเช้ือไวรัสโควิด - 19 ส าหรับ
สถานประกอบการของกระทรวงสาธารณสุข โดยการช้ีแจงสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่
ผู้ประกอบการไทย ซึ่งปัจจุบันมีสถานประกอบการท่ีผ่านมาตรฐาน SHA จ านวน ๑๘,๘๑๖ ราย 
(ข้อมูล ณ วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) การจัดท าคู่มือมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย 
การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ส่งเสริมการตลาด การขาย ผ่านสื่อออนไลน์และออฟไลน์ เช่น 
จัดท า Content ประชาสัมพันธ์ผ่านเฟสบุ๊คเพจต่าง ๆ การบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงาน
พันธมิตรในทุกภาคส่วน รวมท้ังการผลักดันมาตรฐาน SHA สู่สากล โดย World Travel & 
Tourism Council (WTTC) ได้ให้การรับรองสถานประกอบการท่ีได้รับมาตรฐาน SHA ให้ได้
มาตรฐาน Safe Travels สามารถใช้ตราคู่กันเพื่อการประชาสัมพันธ์การตลาดได้ ท้ังน้ี กระทรวง
การท่องเท่ียวและกีฬา โดยส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดทุกจังหวัดได้ด าเนินการตรวจ
เยี่ยมมาตรฐานการให้บริการและแนวทางความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของสถานประกอบการ 
เพื่อเป็นการด าเนินการตามโครงการแนวทางความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand 
Safety & Health Administration :  SHA)  โดยมีผลการด า เนินแล้ว เ ช่น กิจกรรมอบรม 
เชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมชุมชนในพื้นท่ีพิเศษเมืองเก่าน่านสามารถจัดการท่องเท่ียว 
โดยชุมชนวิถีใหม่ เพื่อเข้าสู่การประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย " Amazing 
Thailand Safety and Health Administration" หรือ SHA ในพื้นท่ีจังหวัดน่าน 
   ๒) กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านกิจกรรม ภายใต้
มาตรฐานกิจกรรมค่ายพักแรม (Camping) เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการค่ายพักแรมให้เข้าสู่
มาตรฐาน เน่ืองจากแคมปิ้ง (Camping) ก าลังอยู่ในความนิยมของนักท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก 
และเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง เข้าถึงทุกไลฟ์สไตล์การท่องเท่ียวและตอบโจทย์ผู้คนทุกเพศทุกวัย  
ด้วยราคาท่ีไม่แพง เข้าถึงธรรมชาติ โดยเฉพาะค่ายพักแรมพาณิชย์เชิงนิเวศ โดยการจัดท า
หลักสูตรส าหรับการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับผู้ประกอบการให้เข้าสู่ มาตรฐาน และ
ด าเนินการจัดอบรมในพื้นท่ีเป้าหมายท่ีได้รับความนิยมจากกลุ่มนักท่องเท่ียว ได้แก่ จังหวัดนครนายก 
ราชบุรี สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี 
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   ๓) โครงการพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการของบุคลากร 
การท่องเที่ยวไทยเพื่อรองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) กิจกรรมการพัฒนา
ผู้ประกอบการและบุคลากรด้านธุรกิจน าเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้น าเที่ยว โดยการอบรมหลักสูตร
การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับนักท่องเท่ียวภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 ณ จังหวัดภูเก็ต 
  ๕.๔.๔ ดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวด  
 ๑) การเพิ่มความถ่ีในการออกตรวจ เพื่อรักษาความปลอดภัย ให้บริการ  
และอ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเท่ียวส าคัญ ตลอดจนเฝ้าระวังเหตุท่ีอาจจะเกิดกับ
นักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเริ่มจัดเก็บข้อมูลการออกตรวจของสายตรวจในรูปแบบ 
Digital Report และส ารวจจุดล่อแหลม จุดเสี่ยง ส ารวจจุดติดต้ังกล้องวงจรปิดเพื่อเช็คสภาพ 
ท่ีช ารุดบกพร่อง พร้อมจัดท ามาตรการป้องกันอาชญากรรมในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
 ๒) การสร้างความเชื่อม่ันด้านความปลอดภัยในภาคคมนาคมขนส่ง 
แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวด้วยการดูแลรักษาความปลอดภัยให้ได้มาตรฐาน โดยการก ากับ 
และควบคุม เพื่อลดจ านวนการเกิดอุบัติเหตุ ลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
และนักท่องเท่ียวจากการเดินทาง และการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ในการอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนและนักท่องเท่ียว รวมท้ัง 
มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด - 19 ในภาคการคมนาคมขนส่ง โดยด าเนินการ
ตามมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดครอบคลุมการคัดกรอง การควบคุมดูแลในทุกรูปแบบ 
การเดินทาง 
  ๕.๔.๕ ส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้จากธุรกิจท่องเที่ยวสู่ชุมชน  
 ๑) กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบโฮมสเตย์ที่มีการจัดการ 
และให้บริการ ที่เน้นด้านสุขภาพ (Healthy Homestay) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาโฮมสเตย์ 
ท่ีผ่านการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยผ่านการอบรมและพัฒนาศักยภาพโฮมสเตย์ และจัด
อบรมพัฒนาศักยภาพโฮมสเตย์ เพื่อเสริมสร้างจุดเ ด่นจากต้นทุนทางวัฒนธรรมทางสังคม 
และน าไปสู่การท่องเท่ียวคุณภาพสูง อย่างสร้างสรรค์ ด้วยอาหาร และกิจกรรม เพื่อสุขภาพ
สอดคล้องกับโมเดลอารมณ์ดี มีความสุข (Happy Model)  
 ๒) กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบโฮมสเตย์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (Eco-Friendly Homestay) เพื่อรองรับการท่องเท่ียวท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาการท่องเท่ียวในระดับชุมชน 
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 ๓) การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพที่พักนักเดินทาง (Home Lodge) 
โดยได้ด าเนินการจัดการอบรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพท่ีพักนักเดินทาง (Home Lodge) 
ให้แก่ผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดเล็กเพื่อสร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์คุณภาพของท่ีพัก
นักเดินทาง (Home Lodge) และน าหลักเกณฑ์คุณภาพท่ีพักนักเดินทาง (Home Lodge) มาเป็น
แนวทางในการส่งเสริมเพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเลก็
รวมถึงชุมชน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายด้านการท่องเท่ียวภายในประเทศ และกระจายรายได้ 
สู่ชุมชนอย่างทั่วถึง 
 

๕.๕ พัฒนาการค้าการลงทุนเพื่อมุ่งสู่การเป็นชาติการค้า การบริการ และการลงทุน  
ในภูมิภาค 
  ๕.๕.๑ ส่งเสริมการค้าชายแดนและแก้ไขปัญหาการค้าชายแดน 
     ๑) ส่งเสริมการค้าชายแดน  ด าเนินการดังน้ี 
    ๑.๑) กระทรวงพาณิชย์ จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการค้าชายแดน เช่น  
งานมหกรรมการค้าชายแดน จับคู่เจรจาธุรกิจ พัฒนาผู้ประกอบการในพื้นท่ีชายแดน เป็นต้น ท้ังน้ี
มูล ค่าการค้าชายแดนผ่านแดน ณ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔ มีมูล ค่า 
๑,๖๒๖,๐๑๐.๖๑ ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ ๒๕.๕๒ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็น
มูลค่าการส่งออก ๙๘๐,๘๐๑.๘๕ ล้านบาท และมูลค่าการน าเข้า ๖๔๕,๒๐๘.๗๖ ล้านบาท 
    ๑.๒) กระทรวงการต่างประเทศ จัดประชุมหารือร่วมกับภาคเอกชน 
เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) ให้เป็นรูปธรรม 
เมื่อวันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๖๔ โดยเอกอัครราชทูตประจ ากระทรวง (นางอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส) 
เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวง
คมนาคม สภาธุรกิจ ACMECS ประเทศไทย และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน ๓ สถาบัน (กกร.) 
เพื่อหาแนวทางขับเคลื่อนความร่วมมือฯ โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนไทยในโครงการ
ของ ACMECS ซึ่งเป็นประโยชน์ต่ออนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงโดยรวม และเห็นพ้องร่วมกันว่า ACMECS 
มีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมการค้าและการลงทุนข้ามพรมแดน โดยส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศ 
ท่ีเอื้อต่อเศรษฐกิจดิจิทัล การใช้จ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) การอ านวย 
ความสะดวกในการส่งเงินกลับประเทศของแรงงานต่างด้าว การสอดประสานกันทางกฎระเบียบ 
และการพัฒนาพื้นท่ีควบคุมร่วมกัน (Common Control Area) 

๑.๓) กระทรวงการต่างประเทศ รายงานผลการหารือทางโทรศัพท์ 
ระหว่าง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กับนายฝ่าม มิงห์ จิ๋งห์ นายกรัฐมนตรี
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สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสท่ีนายฝ่าม มิงห์ จิ๋งห์ ได้รับการแต่งต้ัง 
ให้ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
และนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หารือ
ทางโทรศัพท์กับนายบุ่ย แทงห์ เซิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม ในโอกาส
เข้ารับหน้าท่ีอย่างเป็นทางการ เมื่อวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยท้ังสองฝ่ายยืนยันความเป็น
หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ท่ีเข้มแข็ง (Strengthened Strategic Partnership) ระหว่างสองประเทศ 
และได้เน้นย้ าความส าคัญของการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มพูนการค้า  
และการลงทุนระหว่างกัน รวมท้ังผลักดันให้เศรษฐกิจท้ังสองประเทศมีความเช่ือมโยงกันมากยิ่งข้ึน 
โดยฝ่ายไทยขอให้ฝ่ายเวียดนามให้การคุ้มครองและดูแลภาคธุรกิจไทยท่ีลงทุนในเวียดนามด้วยดี
ต่อไป พร้อมท้ังย้ าบทบาทท่ีสร้างสรรค์ของเอกชนไทยในการสนับสนุนพัฒนาการทางเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรมของเวียดนามอย่างต่อเน่ือง 
   ๒) ลดอุปสรรคและแก้ปัญหาการค้าชายแดน  
      ๒.๑) การแก้ไขปัญหาการค้าข้ามแดนไทย-สปป.ลาวในช่วงท่ีมีการแพร่ระบาด
ของโควิด - 19 
      ๒.๑.๑) กระทรวงพาณิชย์จัดประชุมร่วมกับ สปป.ลาว กรณี
กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป.ลาว ออกประกาศห้ามน าเข้าอาหารทะเลสด และแช่แข็ง
จากประเทศท่ีมีการระบาดของโรคโควิด - 19 ช่ัวคราว เมื่อวันท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ โดยมี
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ (ฝ่ายไทย) เป็นประธานร่วมกับอธิบดีกรมควบคุมโรค (ฝ่ายสปป.ลาว)  
มติท่ีประชุมเห็นชอบให้จัดต้ัง “คณะท างานร่วมหารือกับฝ่าย สปป.ลาว เพื่อยืนยันความปลอดภัย
ของอาหารทะเลไทย” เพื่อหารือเชิงลึกในรายละเอียดและก าหนดแนวปฏิบัติในการส่งออกอาหาร
ทะเลระหว่างไทย และ สปป.ลาว ปัจจุบัน สปป.ลาว อยู่ระหว่างเสนอรายช่ือคณะท างานร่วมฯ 
ให้รัฐมนตรีลงนามก่อนแจ้งฝ่ายไทยต่อไป  
    ๒.๑.๒) กระทรวงการต่างประเทศ  จัดประชุมหารือระหว่าง
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศของไทย - สปป.ลาว เมื่อวันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ โดยผลักดันให ้
ฝ่ายลาวกลับมาเปิดช่องทางการขนส่งสินค้าระหว่างไทย-ลาวอีกครั้ง เพื่อกระตุ้นการค้าชายแดน 
และส่งเสริมวิถีชีวิตของประชาชนริมฝั่งโขง ซึ่ง สปป.ลาว เห็นพ้องและพร้อมจะช่วยผลักดันหน่วยงาน
ฝ่ายลาวท่ีเกี่ยวข้องต่อไป นอกจากน้ัน ได้มีการหารือประเด็น สปป.ลาว ออกประกาศห้ามการน าเข้า
อาหารทะเลสดและแช่แข็งจากประเทศท่ีมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 เป็นการช่ัวคราว ซึ่งรวมถึง
ประเทศไทย โดยขอให้กระทรวงการต่างประเทศ สปป.ลาว ช่วยผลักดันกั บหน่วยงานฝ่ายลาว 
ท่ีเกี่ยวข้องให้มีการประชุมคณะท างานร่วมไทย-ลาว เพื่อแก้ไขปัญหาน้ี 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๓๑๖ 

 

๒.๑.๓) กระทรวงพาณิชย์ ผลักดันเปิดช่องทางผ่านแดนภายใต้
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 จ านวน ๓ แห่ง คือ (๑) จุดผ่อนปรนการค้า
บ้านแจมป๋อง จังหวัดเชียงราย (๒) จุดผ่านแดนถาวรท่าเทียบเรือนครพนม จังหวัดนครพนม 
และ (๓) จุดผ่านแดนถาวรบ้านปากแซง จังหวัดอุบลราชธานี โดยกระทรวงพาณิชย์ประสาน
ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เวียงจันทน์ เพื่อติดตามความคืบหน้าการพิจารณา  
เปิดด่านท้องถ่ินของ สปป.ลาว และแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด ๓ แห่ง เพื่อเตรียมความพร้อม 
และพิจารณาเปิดด่านข้างต้นทันทีท่ี สปป.ลาว เปิดด่านชายแดน 
   ๒.๒) การแก้ไขปัญหา กรณีกรมการค้า กระทรวงพาณิชย์เมียนมา  
ออกประกาศไม่อนุญาตให้น าเข้าสินค้าเครื่องดื่ม ชากาแฟและนมข้น ผ่านทางชายแดน 
เป็นการชั่วคราว โดยมีผลบังคับใช้วันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ สรุปแนวทางแก้ไข ดังน้ี 

๒.๒.๑) มาตรการเร่งด่วน 
    - ก่อนมีผลบังคับใช้: กระทรวงพาณิชย์ ประสานกรมศุลกากร
อ านวยความสะดวกการตรวจปล่อยสินค้า เพื่อให้ผู้ประกอบการส่งออกสินค้าได้สะดวกและรวดเร็ว 
    - หลังมีผลบังคับใช้:  
     (๑) การขนส่งทางเรือ โดยสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่ง
ประเทศไทย (สรท.) อ านวยความสะดวกในการส่งออกสินค้าทางเรือ และกระทรวงพาณิชย์ประสาน
ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง และท่าเรือย่างกุ้ง/ท่าเรืออื่น ๆ  ในเมียนมา เพื่ออ านวยความสะดวกการน า
สินค้าไทยออกจากท่าเรืออย่างรวดเร็ว 
     (๒) การขนส่งทางอากาศ โดยกระทรวงพาณิชย์ประสาน
สายการบินอ านวยความสะดวก/ให้ความช่วยเหลือค่าขนส่งอัตราพิเศษแก่สินค้าท่ีมีอายุการเก็บ
รักษาสั้น หรือจ าเป็นต้องขนส่งทางอากาศ 
         (๓) การหาตลาดใหม่ทดแทน เพื่อกระจายความเสี่ยง 
โดยให้ความช่วยเหลือภาคเอกชนหาตลาดส่งออกใหม่เพื่อทดแทนตลาดเมียนมา   
     ๒.๒.๒) ด าเนินการเจรจากับฝ่ายเมียนมาทุกช่องทางเพื่อแก้ไข
ปัญหาการค้าชายแดนเชิงลึก 
    ๒.๓) การอ านวยความสะดวกในการค้าผ่านแดน 
     กระทรวงมหาดไทย ด าเนินการอ านวยความสะดวกในการออก
หนังสือผ่านแดนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Border pass) โดยให้บริการออกหนังสือผ่านแดน 
แก่คนไทย เช่น นักลงทุนไทย และผู้ขับรถขนส่งสินค้า เพื่อใช้ในการสัญจรข้ามแดนไปยังประเทศ
เพื่อนบ้าน ถือเป็นการส่งเสริมการค้าขายชายแดนให้ขยายตัวเพิ่มข้ึน  



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๓๑๗ 

 

  ๕.๕.๒ ส่งเสริมธุรกิจการค้าปลีกพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce)  
ข้ามพรมแดน 
   ๑) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ด าเนินโครงการจ าหน่ายสินค้า
ชุมชนผ่านระบบ e-Commerce โดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด จัดสัมมนา ฝึกอบรมให้ความรู้ 
และพัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ค้าสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ thailandpostmart.com รวมท้ัง
เปิดจุดรับสมัครลงทะเบียนสมาชิกจ าหน่ายสินค้าร่วมกับหน่วยงานต่างๆ โดยมีร้านค้าเข้าให้ความสนใจ 
และสมัครเข้าร่วม รวม ๖,๑๖๐ ร้านค้า เป็นร้านค้าท่ัวไป ๓,๐๖๐ ร้านค้า และร้านค้าชุมชน 
๓,๑๐๐ ร้านค้า ท้ังน้ี ต้ังแต่เดือนมกราคม - ตุลาคม ๒๕๖๔ มีรายได้จากการจ าหน่ายสินค้า 
ผ่านช่องทางออฟไลน์ ณ ท่ีท าการไปรษณีย์ และออนไลน์รวม ๑๔๖.๒๗ ล้านบาท 
   ๒) กระทรวงการต่างประเทศ เตรียมความพร้อมโครงการฝึกอบรมออนไลน์
เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ไทยเข้าสู่ตลาดจีนผ่านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน 
โดยกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู (นางทิพย์วรรณ ศุภมิตรกิจจา) พร้อมคณะ เข้าพบและหารือร่วมกับ
นายหยู จื้อผิง เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจ าวิทยาลัยอาชีวศึกษานครเฉิงตู และผู้บริหาร
ระดับสูงในประเด็นความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างวิทยาลัยฯ กับมหาวิทยาลัยของไทย  
และเตรียมความพร้อมโครงการฝึกอบรมออนไลน์เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ไทยเข้าสู่
ตลาดจีนผ่านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน ซึ่งจะด าเนินการระหว่างวันท่ี ๒๔ มีนาคม - 
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
  ๕.๕.๓ ปรับปรุงระบบบริหารจัดการการน าเข้าส่งออกสินค้าบริเวณด่านชายแดน 

กระทรวงการคลัง โดยกรมศุลกากรจัดท าร่างระเบียบโครงการเช่ือมโยง 
การน าระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเครื่อง x-Ray / CCTV มาใช้ในการตรวจปล่อย 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดประชุมคณะท างานร่างระเบียบปฏิบัติส าหรับการตรวจปล่อยสินค้า
ด้วยระบบเอกซเรย์ (x-Ray) ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระบบยานพาหนะผ่านแดน (Vehicle 
Information System: VIS) และระบบตรวจสอบป้ายทะเบียนยานพาหนะ (License Plate 
Recognition System: LPRs) เมื่อวันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ โดยท่ีประชุมได้ให้ข้อสังเกต 
และแนวทางการปรับร่างโครงการฯ เพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้อง และรัดกุมยิ่งข้ึน รวมท้ังจัดท า
รายงานผลการติดตามการพัฒนา Local Profile ของส านักงานศุลกากรกรุงเทพ และส านักงาน
ศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ Local Profile 
ส าหรับส านักงานศุลกากรและด่านศุลกากรเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 
 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
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๓๑๘ 

 

๕.๖  พัฒนาสาธารณูปโภคพื นฐาน 
 ๕.๖.๑ พัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านคมนาคมให้ครอบคลุมพื นที่ทั่วประเทศ  
และสามารถรองรับการขนส่งและการเดินทางต่อเนื่ องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ  
ผลการด าเนินงานท่ีส าคัญในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมให้ครอบคลุมพื้นท่ี 
ท่ัวประเทศและสามารถรองรับการขนส่งและการเดินทางต่อเน่ืองหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ ดังน้ี 
  ๑) การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านคมนาคมทางถนน  
   (๑) ก่อสร้างแล้วเสร็จ ๒ โครงการ 
    - สะพานข้ามแยกบนถนน ทช.ชบ.๓๐๒๗ เช่ือม ทล.๓๑๓๘  
ต าบลเขาคันทรง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (วันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๖๔) 
    - ถนนสาย นม.๑๐๒๒ แยก ทล.๒ - บ้านหัวหนอง อ าเภอโนนแดง  
บัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา (วันท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔) 
 (๒) อยู่ระหว่างการก่อสร้าง อาทิ 
  - ทล. ๒๙๐ ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ตอน แยก ทล. ๒๐๖๘ 
– บรรจบ ทล. ๒๐๕ (ด้านเหนือ) (รวมทางแยกต่างระดับ) ตอน ๒ ได้ผลงานร้อยละ ๘๗.๘๕ 
  - ทล. ๒๙๐ ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยก ทล. ๒๐๕ 
– บรรจบ ทล. ๒ (ด้านเหนือ) ได้ผลงานร้อยละ ๒๓.๓๗ 
  - ทล. ๒๒๔/๒๒๖ ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยก 
ทล. ๒๒๔ - บรรจบ ทล. ๒๒๖ (ด้านทิศใต้) ตอน ๓ ได้ผลงานร้อยละ ๒๗.๒๙ 
  - ทล. ๒๐๖ อ าเภอพิมาย - บ้านหินดาด จังหวัดนครราชสีมา 
ได้ผลงานร้อยละ ๙๘.๙๗ 
  - ทล. ๑๑ แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ช่วง แยกอินทร์บุรี - บ้าน
หนองบัวทอง ตอน ๒ จังหวัดพิจิตร ได้ผลงานร้อยละ ๗๙.๐๔ 
  - ทล. ๔๐๔ ตรัง - อ.ละงู ตอน บ้านนา - บ้านสามแยก จังหวัด
ตรัง ได้ผลงานร้อยละ ๑๖.๔๔ 
  - ทล. ๑๐๑ อ าเภอร้องกวาง - น่าน ตอนบ้านห้วยแก๊ต - บ้านห้วย
น้ าอุ่น จังหวัดแพร่ และน่าน ได้ผลงานร้อยละ ๔๕.๕๙ 
  - ทล. ๓๑๗ จันทบุรี - สระแก้ว ตอนอ าเภอโป่งน้ าร้อน - อ าเภอ
สอยดาว จังหวัดจันทบุรี ได้ผลงานร้อยละ ๔๒.๕๕ 
  - ถนนสาย ง๒ และ ง๓ ผังเมืองรวม จังหวัดมุกดาหาร ระยะทาง 
๗.๕๓๕ กิโลเมตร ได้ผลงานร้อยละ ๗๙.๗๑ 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๓๑๙ 

 

  - ถนนสาย รย.๓๐๑๓ แยก ทล.๓๓๑ - ทล. ๓๑๙๑ อ าเภอปลวกแดง 
จังหวัดระยอง ระยะทาง ๑๖.๔๖๐ กิโลเมตร ได้ผลงานร้อยละ ๒๘.๔๗  
  - ถนนสาย รย.๒๐๑๕ แยก ทล.๓๖- ทล. ๓๓๑ อ าเภอปลวกแดง  
จังหวัดระยอง ระยะทาง ๑๑.๔๖๕ กิโลเมตร ได้ผลงานร้อยละ ๑๘.๑๒ 
  - ทางลอดต่างระดับ บนถนนสายเลี่ยงเมืองสันป่าตอง-หางดง  
อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ผลงานร้อยละ ๘๒.๒๔ 
  - ถนนสาย นม.๓๐๖๐ แยก ทล.๓๐๔ - บ้านซับพลู อ าเภอวังน้ าเขียว  
จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง ๒๒.๙๓๙ กิโลเมตร ได้ผลงานร้อยละ ๑๙.๑๕ 
  - ถนนสายแยก ทล.๓๔๕๒ - สี่แยกบ้านสร้าง (ตอนท่ี ๑) 
อ าเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ระยะทาง ๗.๒๐๐ กิโลเมตร ลงนามในสัญญา ๓๐ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ เตรียมการก่อสร้าง 
 (๓) อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง อาทิ  
  - ถนนสาย มห.๓๐๑๙ แยก ทล.๒๑๒ - บ้านบางทรายใหญ่  
อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ระยะทาง ๑๔.๒๑๑ กิโลเมตร อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา 
  - ถนนสาย ปท.๓๐๐๔ แยก ทล.๓๐๕ - บ้านล าลูกกา อ าเภอธัญบุรี 
อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี ระยะทาง ๑๐.๔๐๘ กิโลเมตร  
  - ถนนสายแยก ทล.๓๔๕๒ - สี่แยกบ้านสร้าง (ตอนท่ี ๑) อ าเภอ
บ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ระยะทาง ๗.๒๐๐ กิโลเมตร  
  - ถนนสายแยก ทล.๓๔๕๒ - สี่แยกบ้านสร้าง (ตอนท่ี ๒) อ าเภอ
บ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ระยะทาง ๑๘.๔๕๖ กิโลเมตร อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา 
 ๒) การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านคมนาคมทางบก  
  (๑) โครงการก่อสร้างศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม 
จัดท าร่างเอกสารประกาศเชิญชวน RFP และร่างสัญญาร่วมลงทุนเรียบร้อยแล้ว โดยมีเอกชนสนใจ
ซื้อ RFP และยื่นซองเอกสารข้อเสนอแล้วเมื่อวันท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ ปัจจุบัน อยู่ระหว่าง 
การพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ และมีแผนการลงนามในสัญญาร่วมลงทุนกับเอกชนภายใน
เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ท้ังน้ี กรมการขนส่งทางบกได้จัดท าค าของบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
เป็นค่าก่อสร้างจ านวน ๘๔๖.๒๓๑๘ ล้านบาท ระยะเวลาการก่อสร้าง ๓ ปี 
  (๒) โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดมหาสารคาม 
แห่งที่ ๒ ด าเนินการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และได้ผู้รับจ้างแล้ว กรมการขนส่ง
ทางบกลงนามสัญญาจ้าง เมื่อวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ วงเงิน ๖๖,๖๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๓๒๐ 

 

ระยะเวลา ๔๕๐ วัน เริ่มสัญญาวันท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันท่ี ๑๘ สิงหาคม 
๒๕๖๕ ขณะน้ีผู้รับจ้างอยู่ระหว่างการปรับสภาพพื้นท่ีก่อสร้าง 
  (๓) โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการน าเทคโนโลยีมาใช้ 
ในการปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจ Checking Point เพื่อความปลอดภัยส าหรับผู้โดยสารและผู้ขับขี่ 
ในการใช้รถใช้ถนน ด้วยการใช้คลื่นความถี่วิทยุ RFID : Radio Frequency Identification ท างาน
ร่วมกับระบบตรวจสภาพรถ ระบบ GPS ระบบรับเรื่องร้องเรียน ระบบตรวจการ ระบบ Master 
Data Management : MDM และระบบอื่นๆ เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการควบคุมสภาพรถ
โดยสารสาธารณะ โดยใช้งบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) 
จ านวน ๒๐,๗๕๕,๖๐๐ บาท ระยะเวลาศึกษา ๑๔ เดือน ปัจจุบันได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว และอยู่
ระหว่างการลงนามสัญญาจ้าง 
  (๔) โครงการบริการรถโดยสารเชื่อมต่อแบบ Feeder Services  
บขส. ได้รวบรวมข้อมูล เพื่อประกอบการทบทวนแผนธุรกิจรถโดยสารสาธารณะเช่ือมต่อระบบ 
Feeder พร้อมท้ังก าหนดเส้นทางเดินรถ Feeder Services เพื่อน าเข้าหารือกับหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้อง มีผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๗ 
 ๓) การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านคมนาคมทางราง 
  (๑) โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยง
ภูมิภาค ช่วงกรุงเทพฯ – หนองคาย ระยะที่ ๑ ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา โดยด าเนินการงาน
สัญญา ๑-๑ งานโยธา ช่วงกลางดง – ปางอโศก (๓.๕ กิโลเมตร) ก่อสร้างแล้วเสร็จ และมีงานท่ีอยู่
ระหว่างก่อสร้าง ดังน้ี  
   - สัญญา ๒-๑ งานโยธา ช่วงสี ค้ิว - กุดจิก (๑๑ กิโลเมตร) 
ได้ผลงานร้อยละ ๗๒.๐๗ 
   - สัญญา ๓-๒ งานโยธา ช่วงงานอุโมงค์มวกเหล็กและล าตะคอง 
(๑๒.๒๓ กิโลเมตร) ได้ผลงานร้อยละ ๐.๑๒ 
   - สัญญา ๓-๓ งานโยธา ช่วงบันไดม้า - ล าตะคอง (๒๑.๖๐ กิโลเมตร) 
ได้ผลงานร้อยละ ๐.๔๒ 
   - สัญญา ๓-๔ งานโยธา ช่วงล าตะคอง - สีค้ิว และช่วงกุดจิก - โคกกรวด 
ได้ผลงานร้อยละ ๗.๓๐ 
   - สัญญา ๓-๕ งานโยธา ช่วงโคกกรวด - นครราชสีมา (๑๒.๓๘ 
กิโลเมตร) ได้ผลงานร้อยละ ๐.๙๒ 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๓๒๑ 

 

   - สัญญา ๔-๓ (๒๓.๐๐ กิโลเมตร) งานโยธา ช่วงนวนคร – บ้านโพ 
ได้ผลงานร้อยละ ๐.๑๕ 
   - สัญญา ๔-๗ งานโยธา ช่วงสระบุรี - แก่งคอย (๑๒.๙๙ กิโลเมตร) 
ได้ผลงานร้อยละ ๓.๖๗ 
  (๒) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ 
   - ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ (สัญญาท่ี ๑ ช่วงมาบกะเบา-
คลองขนานจิตร ได้ผลงานร้อยละ ๙๑.๒๕ สัญญาท่ี ๓ ช่วงอุโมงค์รถไฟ ได้ผลงานร้อยละ ๘๘.๐๕ 
สัญญาท่ี ๒ ช่วงคลองขนานจิตร-ชุมทางถนนจิระ อยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติโครงการ 
และรายงาน EIA) 
   - ช่วงลพบุรี-ปากน้ าโพ (สัญญาท่ี ๑ ช่วงบ้านกลับ – โคกกะเทียม 
ได้ผลงานร้อยละ ๖๐.๔๔ สัญญาท่ี ๒ ช่วงท่าแค-ปากน้ าโพ ได้ผลงานร้อยละ ๖๙.๔๙ 
   - ช่วงนครปฐม-หัวหิน (สัญญาท่ี ๑ ช่วงนครปฐม-หนองปลาไหลได้ 
ผลงานร้อยละ ๙๑.๖๒ สัญญาท่ี ๒ ช่วงหนองปลาไหล-หัวหิน ได้ผลงานร้อยละ ๘๘.๙๐ 
   - ช่วงหัวหิน - ประจวบคีรีขันธ์ ได้ผลงานร้อยละ ๙๔.๓๓ 
   - ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร (สัญญาท่ี ๑ ช่วงประจวบคีรีขันธ์ -
บางสะพานน้อย ได้ผลงานร้อยละ ๘๑.๗๑  สัญญาท่ี ๒ ช่วงบางสะพานน้อย – ชุมพร ได้ผลงาน
ร้อยละ ๘๐.๒๔ 
   - โครงการก่อสร้างรถไฟสายใหม่ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ 
และสายบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม อยู่ระหว่างพิจารณาคุณสมบัติ 
และข้อเสนอด้านเทคนิคของผู้เสนอราคา และการจัดท า TOR และราคากลาง ท่ีปรึกษาควบคุมงาน 
 ๔) การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านคมนาคมทางน  า 
  (๑) การเปิดให้บริการเดินเรือ RoRo Ferry ขนส่งผู้โดยสาร รถยนต์ 
รถบรรทุกสินค้า ของบริษัท ซีฮอร์ส เฟอร์ร่ี จ ากัด เช่ือมระหว่างท่าเรือสัตหีบ – สงขลา โดยได้น า
เรือสัญชาติญี่ปุ่นขนาด ๗,๐๐๐ ตันกรอส ซึ่งสามารถรองรับรถยนต์ส่วนบุคคลและรถบรรทุกได้
ประมาณ ๑๐๐ คัน และรองรับผู้โดยสาร ๕๘๖ คน ปัจจุบันได้ปรับปรุงเรือแล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดทดลองการให้บริการ ซึ่งได้มีการทดลองการเดินเรือแล้วเมื่อวันท่ี ๑๘ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ จากท่าเทียบเรือจุกเสม็ด อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี-ท่าเรือบริษัท เซ้าท์เธิร์น
โลจิสติกส์ จ ากัด และในวันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เดินทางกลับเส้นทางเดิม พร้อมทดลอง 
น ารถเทรลเลอร์ จ านวน ๑ คัน และรถบรรทุก ๖ ล้อ จ านวน ๑ คัน เพื่อทดสอบความพร้อมของ
ระบบการขนถ่ายรถฯ ให้เกิดความสะดวก ปลอดภัยอย่างสูงสุด ซึ่งการทดลองเดินเรือเป็นไปด้วย



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๓๒๒ 

 

ความเรียบร้อย ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าแผนจัดการฉุกเฉินระหว่าง  
การเดินทางจาก ท่าเรือสงขลามายังสัตหีบ โดยวางแผนการด าเนินการให้สามารถติดต่อสื่อสารกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ สถานี น าร่อง ปตท. กลางทะเล ศรชล. Port control Sriracha VTS 
ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา และส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสงขลา ได้ตลอดเส้นทาง
การเดินทาง และเมื่อแผนฯ แล้วเสร็จจะด าเนินการฝึกซ้อมการอพยพคนระหว่างการเดินทางอีกครั้ง 
โดยกรมเจ้าท่าสนับสนุนการด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีในการอนุญาตเดินเรือประจ าทาง 
และก ากับดูแลความปลอดภัย 
  (๒) โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั นที่ ๓ (ในส่วนของท่าเทียบ
เรือ F) อยู่ระหว่างข้ันตอนการสรรหาเอกชนร่วมลงทุน คาดว่าจะสามารถลงนามได้ภายในเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ส าหรับงานจ้างก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง 
ระยะที่ ๓ ประกอบด้วย 
   - งานก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะท่ี ๓ (ส่วนท่ี ๒) 
งานก่อสร้างอาคาร ท่าเทียบเรือ ระบบถนน และระบบสาธารณูปโภค อยู่ระหว่างเตรียม
ด าเนินการเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
   - งานจ้างเหมาตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างงาน
ก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ ๓ (ส่วนท่ี ๑-๔) ปัจจุบันการท่าเรือฯ ได้มีหนังสือ
ให้ผู้รับจ้างเริ่มปฎิบัติงานตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ต้ังแต่วันท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
ก าหนดแล้วเสร็จ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๗๐ (ลงนามในสัญญาเมื่อวันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔) 
อยู่ระหว่างผู้รับจ้างด าเนินการ 
 ๕) การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านคมนาคมทางอากาศ  
  (๑) การพัฒนาท่าอากาศยานของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด 
(มหาชน) คือ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี  
   - งานจ้างก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังท่ี ๑ (ช้ัน B2 ช้ัน 
B1 และช้ัน G) ลานจอดอากาศยานประชิดอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังท่ี ๑ และส่วนต่อเช่ือม
อุโมงค์ด้านทิศใต้ (งานโครงสร้างและงานระบบหลัก (CC1/1) ด าเนินงานแล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐ 
   - งานจ้างก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังท่ี ๑ (ช้ัน ๒ - ๔) 
และส่วนต่อเช่ือมอุโมงค์ด้านทิศใต้ (งานระบบย่อย) (CC1/2) ด าเนินการแล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐  
    - งานจ้างก่อสร้างอาคารส านักงานสายการบินและอาคารจอดรถ 
ด้านทิศตะวันออก (CC2/1) ปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินงานติดต้ังงานระบบประกอบอาคารของ
อาคารส านักงาน และอาคารท่ีจอดรถ ปัจจุบันผลงานรวมร้อยละ ๗๘.๓๘ 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๓๒๓ 

 

   - งานจ้างก่อสร้างส่วนขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออก 
(CC2/2) อยู่ระหว่างด าเนินการตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี 
๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ โดยให้เร่งด าเนินการโครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายด้านทิศเหนือ ส่วนต่อ
ขยายด้านทิศตะวันออกและส่วนต่อขยายด้านทิศตะวันตก และประสานขอรับข้อเสนอแนะ  
และข้อคิดเห็นต่อแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถของอาคารผู้โดยสารจากหน่วยงานระดับสากล 
เช่น ICAO และ/หรือ IATA และรายงานผลให้คณะกรรมการพิจารณาแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถ
ของอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทราบ 
   - งานจ้างก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค (CC3) อยู่ระหว่าง
ด าเนินการเปลี่ยนแนวก่อสร้างงาน ๑๑๕ kV (ท่ีมีปัญหาอุปสรรคใต้ดิน) ความก้าวหน้าผล 
การด าเนินงานก่อสร้างร้อยละ ๑๐๐ 
   - งานซื้อพร้อมติดต้ังระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM) (CC4)  
อยู่ระหว่างด าเนินการผลิตขบวนรถไฟฟ้า APM ขบวนท่ี ๕ และ ๖ ในต่างประเทศ ด าเนินการ
ทดสอบอุปกรณ์ระบบ Communication, Automatic Train Control และ Static Test ตัวรถ 
APM ปัจจุบันมีความก้าวหน้าผลการด าเนินงานร้อยละ ๙๒.๙๑ 
   -  งานซื้ อพร้อมติด ต้ังระบบ BHS & EDS (ขาออก)  (CC5)  
อยู่ระหว่างด าเนินการงานติดต้ังระบบ Individual Carrier System (ICS), Make-up Carousels 
ปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างเพื่อเตรียมงานติดต้ังระบบ BHS และเช่ือมต่อระบบเดิม รวมท้ังทบทวน 
การเช่ือมต่อระบบ High Level Control ปัจจุบันมีความก้าวหน้าผลงานร้อยละ ๘๘.๓๙ 
   -  ง านซื้ อพร้ อม ติด ต้ั ง ระบบ BHS & EDS ( ขา เ ข้ า )  (CC6)  
อยู่ระหว่างศึกษาแนวทางความเป็นไปได้ในการด าเนินงานติดต้ังระบบ BHS (ขาเข้าและเปลี่ยน
เท่ียวบิน) ในช่อง BHS ท่ีเผื่อไว้ส าหรับการติดต้ังเพิ่มเติมในอนาคต ด้วยผลิตภัณฑ์ยี่ห้ออื่น 
และเตรียมจัดท า TOR แบบ Functional Spec. 
   - งานจ้างท่ีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง (CSC) อยู่ระหว่างควบคุม
งานก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ระยะท่ี ๒ (ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ -
๒๕๖๐) และมีการขยายระยะเวลาก าหนดสิ้นสุดสัญญาเป็นวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
   ท้ังน้ี ส าหรับทางวิ่งเส้นท่ี ๓ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปัจจุบัน 
อยู่ระหว่างด าเนินการปรับระดับพื้นท่ีก่อสร้าง และด าเนินการปรับปรุงคุณภาพดินของทางวิ่ง 
ด้านทิศเหนือ ภาพรวมด าเนินการได้ร้อยละ ๑๓.๒๘ 
  (๒) การพัฒนาท่าอากาศยานของกรมท่าอากาศยาน  มีงานท่ีอยู่
ระหว่างก่อสร้าง ดังน้ี 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๓๒๔ 

 

   - โครงการพัฒนาท่าอากาศยานกระบี่ ประกอบด้วย งานอาคารท่ีพกั
ผู้โดยสาร หลังท่ี ๓ และปรับปรุงอาคารท่ีพักผู้โดยสาร หลัง ๑ และ ๒ พร้อมอาคารจอดรถยนต์  
ได้ผลงานร้อยละ ๖๕.๘๖ และงานก่อสร้างทางขับขนาน พร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน ผลงานร้อยละ 
๑๔.๔๑ 
   - โครงการก่อสร้างอาคารท่ีพักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยาน
ขอนแก่น ได้ผลงานร้อยละ ๘๑.๓๘ 
   - โครงการก่อสร้างอาคารท่ีพักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยาน
นครศรีธรรมราช ได้ผลงานร้อยละ ๗๓.๓๘ 
   - โครงการพัฒนาท่าอากาศยานตรัง ประกอบด้วย งานก่อสร้าง
อาคารท่ีพักผู้โดยสารหลังใหม่ ได้ผลงานร้อยละ ๒๗.๖๐ และโครงการก่อสร้างเสริมความแข็งแรง
ทางวิ่ง สร้างทางขับและลานจอดเครื่องบิน พร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน ได้ผลงานร้อยละ ๙๓.๗๘ 
   - โครงการก่อสร้างอาคารท่ีพักผู้โดยสารหลังใหม่ และสิ่งก่อสร้าง
ประกอบอื่นๆ พร้อมครุภัณฑ์อ านวยความสะดวกท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ระยะเวลา
ด าเนินการปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗ ได้ผลงานร้อยละ ๗.๑๗ 
   - โครงการขยายลานจอดเครื่องบิน พร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน
และติดต้ังสะพานเทียบเครื่องบิน พร้อมระบบน าจอดท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ระยะเวลา
ด าเนินการปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖) ได้ผลงานร้อยละ ๒๑.๔๓ 
   - โครงการก่อสร้างเสริมความแข็งแรงทางวิ่ง ก่อสร้างทางขับขนาน 
พร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ได้ผลงานร้อยละ ๐.๑๗ 
   - โครงการก่อสร้างขยายลานจอดเครื่องบิน ท่าอากาศยาน
ขอนแก่น (วงเงินงบประมาณ ๕๐๐ ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินการ ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) 
   - โครงการก่อสร้างต่อเติมความยาวทางวิ่ง ขยายทางขับและลาน
จอดเครื่องบินขนส่งสินค้าและอาคารคลังสินค้า พร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ 
ได้ผลงานร้อยละ ๐.๐๗ 

       นอกจากน้ี ยังมีงานท่ีอยู่ในข้ันตอนการประกวดราคา และจัดซื้อ
จัดจ้าง อาทิ 

    - โครงการก่อสร้างขยายลานจอดเครื่องบิน ท่าอากาศยาน
ขอนแก่น (วงเงินงบประมาณ ๕๐๐ ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินการ ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๓๒๕ 

 

    - โครงการก่อสร้างอาคารท่ีพักผู้โดยสารหลังใหม่ และสิ่งก่อสร้าง
ประกอบอื่นๆ พร้อมครุภัณฑ์อ านวยความสะดวกท่าอากาศยานนราธิวาส (วงเงิน ๘๐๐ ล้านบาท 
ระยะเวลาด าเนินการปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗) 
   (๓) โครงการจัดสร้างอาคารหอบังคับการบินและอาคารส านักงาน 
แห่งใหม่ ณ ศูนย์ควบคมุการบนิเชียงใหม่ (บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด) งานอาคาร
ส านักงานได้ก่อสร้างโครงสร้างช้ันท่ี ๑ แล้วเสร็จ ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างโครงสร้างช้ันท่ี ๒ 
ส าหรับงานอาคารหอควบคุมการจราจรทางอากาศ ขณะน้ีอยู่ระหว่างก่อสร้างฐานรากและผนังเก็บ
ถังน้ าใต้ดินและคานช้ันท่ี ๑ โดยภาพรวมการดาเนินงานเป็นไปตามแผน คิดเป็นผลการด าเนินงาน          
ร้อยละ ๓๘ 
 ๖) งานด้านการศึกษาแผนเพื่อสนับสนุนการขนส่งและการเดินทางต่อเนือ่ง
หลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ อาทิ 
   (๑) การศึกษาจัดการองค์ความรู้ในการพัฒนาโครงการให้เอกชนร่วมทุน
ในกิจการของรัฐด้านคมนาคมและโลจิสติกส์ ระยะเวลาด าเนินการ ๑๕ เดือน (วันท่ี ๑๙ มิถุนายน 
๒๕๖๔ - ๑๘ กันยายน ๒๕๖๕) อยู่ระหว่างการศึกษา คิดเป็นผลการด าเนินงานร้อยละ ๔๘.๘๐ 
   (๒ )  การศึกษาการแปลงนโยบายสู่การปฏิบั ติแบบบูรณาการ 
ด้านคมนาคมและโลจิสติกส์ในระดับภูมิภาคและประเทศ ระยะเวลาด าเนินการ ๑๕ เดือน (๒๒ 
มิถุนายน ๒๕๖๔ - ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕) ขณะน้ีท่ีปรึกษาอยู่ระหว่างด าเนินการศึกษา คิดเป็น 
ผลการด าเนินงานร้อยละ ๔๐ 
   (๓ )  การศึกษาบู รณาการรูปแบบการพัฒนาสถานีเปลี่ยนถ่าย 
และกระจายสินค้าของประเทศเช่ือมการขนส่งสินค้าหลายรูปแบบและพัฒนาจุดพักรถบรรทุก  
บนโครงข่ายถนนสายหลัก ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และพื้นท่ีต่อเน่ือง ลงนามในสัญญา
แล้ว เมื่อวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ อยู่ระหว่างการศึกษา โดยด าเนินการได้ผลงานร้อยละ ๒๐ 
   (๔) การศึกษาจัดท า Model การพัฒนาโครงข่ายการคมนาคม ในพื้นท่ี
กลุ่มจังหวัดภาคกลางและภาคใต้เช่ือมโยงกับพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภายใต้กรอบ GMS 
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันท่ี ๑๔ 
กันยายน ๒๕๖๔ อยู่ระหว่างด าเนินการศึกษา 
   (๕) การศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้น ประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง 
เพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเช่ือมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน 
ด าเนินการได้ผลงานร้อยละ ๒๙ 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๓๒๖ 

 

(๖) การศึกษาการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเช่ือมโยงรูปแบบการเดินทาง
เพื่อเข้าถึงสถานีรถไฟฟ้าและสนามบินในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ระยะเวลาด าเนินการ  
๑๘ เดือน (วันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕) ด าเนินการได้ผลงานร้อยละ ๔๔.๗๕ 

(๗) การจัดท าแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้า
เช่ือมโยงฐานการผลิตในพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นท่ี
ภาคใต้ จังหวัดระนอง ระยะเวลาด าเนินการ ๑๔ เดือน (วันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๒๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔) ด าเนินการได้ผลงานร้อยละ ๖๘.๓๕ 

(๘) การศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง 
ปัจจุบันด าเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผลผลิตจากการศึกษา ประกอบด้วย แผนแม่บทการพัฒนาเมือง
โดยรอบสถานีรถไฟความเร็วสูง/สถานีรถไฟทางคู่/ศูนย์คมนาคมขนส่งในพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพของ
ประเทศ ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดท าผังเฉพาะในพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพ แผนพัฒนาระบบขนส่ง
มวลชนเช่ือมต่อสถานีรถไฟความเร็วสูง/สถานีรถไฟทางคู่/ศูนย์คมนาคมขนส่ง แผนการลงทุน 
และการบริหารจัดการรองรับการพัฒนาเมืองหรือเมืองใหม่ และรายงานการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ SEA และรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น IEE ขณะน้ีอยู่ระหว่าง
เตรียมการน าเสนอแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
ขนส่ ง เพื่ อ เ ข้าสู่ การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามแนวทางการเสนอแผนระดับ ๓  
ของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 ๕.๖.๒ แก้ไขปัญหาจราจรติดขัดในพื นที่เขตเมือง 

   ผลการด าเนินงานท่ีส าคัญในด้านการแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดในพื้นท่ีเขตเมือง 
ประกอบด้วย 
   ๑) การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเพื่อลดการใช้ยานพาหนะส่วนตัว 
    การพัฒนาการเดินเรือโดยสารในคลองแสนแสบ โดยกรมเจ้า ท่า  
ได้ด าเนินการจัดเจ้าหน้าท่ีดูแลในแต่ละท่าให้เพียงพอ การพัฒนาเรือโดยสารไฟฟ้าต้นแบบ 
การติดต้ังอุปกรณ์ GPS พร้อม Application ตรวจสอบเรือ การเพิ่มจ านวนเรือให้บริการจาก  
๕๕ ล า เป็น ๖๐ ล าการติดต้ังชูชีพประจ าเรือโดยสารทุกล า และติดต้ังพวงชูชีพบริเวณท่าเรือ  
การติดต้ัง WiFi ให้บริการฟรี เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารและบริการด้านการเดินทาง ร่วมกับบริษัท 
กสท. โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) การให้ปรับปรุงตัวเรือเพื่อใช้ข้ึน-ลง กลางล า จ านวน ๖๐ ล า 
พัฒนาและปรับปรุงท่าเทียบเรือในคลองแสนแสบให้เป็นท่าเทียบเรือต้นแบบ โดยด าเนินการแล้ว 
๓ ท่าเรือ (ท่าเรืออโศก, ท่าเรือนานาเหนือ และ ท่าเรือทองหล่อ) และอยู่ระหว่างด าเนินการ 
ท่ีท่าเรือผ่านฟ้าลีลาศ และอยู่ระหว่างการปรับปรุงและพัฒนาระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๓๒๗ 

 

คลองแสนแสบ กรุงเทพมหานคร โดยกรมเจ้าท่าได้รับงบประมาณปี ๒๕๖๔ วงเงิน ๓๙.๓๒๔๔ 
ล้านบาท ก าหนดแล้วเสร็จวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
    นอกจากน้ี กรมเจ้าท่าอยู่ระหว่างด าเนินการพัฒนาท่าเรือ และสิ่งอ านวย
ความสะดวก ได้แก่  
    (๑) งานก่อสร้างเพื่อพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกในบริเวณท่าเทียบเรือ 
ท่าช้าง กรุงเทพมหานคร ด าเนินการได้ผลงานร้อยละ ๗๒.๙๕ 
    (๒) งานก่อสร้างเพื่อพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกในบริเวณท่าเทียบเรือ 
ท่าเตียน กรุงเทพมหานคร ด าเนินการได้ผลงานร้อยละ ๕๔.๐๐ 
    (๓) งานปรับปรุงท่าเทียบเรือโดยสารในแม่น้ าเจ้าพระยาและคลองสาขา 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ก าหนดแล้วเสร็จวันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ด าเนินการได้ผลงาน 
ร้อยละ ๓๕.๒๕ 
    (๔) งานพัฒนาท่าเรือโดยสารและระบบอ านวยความปลอดภัยเพื่อรองรับ
การให้บริการแก่ผู้สูงอายุและคนพิการ เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จ านวน ๒๙ แห่ง 
ก าหนดแล้วเสร็จวันท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ด าเนินการได้ผลงานร้อยละ ๕๔.๐๐ 
    (๕) งานก่อสร้างเพื่อพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกในบริเวณท่าเรือเกียกกาย 
กรุงเทพฯ ก าหนดแล้วเสร็จวันท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ด าเนินการได้ผลงานร้อยละ ๙.๓๔ 
    (๖) งานก่อสร้างเพื่อพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกในบริเวณท่าเรือบางโพ 
กรุงเทพฯ ก าหนดแล้วเสร็จวันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ด าเนินการได้ผลงานร้อยละ ๔.๑๕ 
    (๗) การก าจัดผักตบชวา โดยกรมเจ้าท่ามีชุดเรือก าจัดผักตบชวา  
ท่ีปฏิบัติงานอยู่ท้ังหมดจ านวน ๕ ชุด มีประสิทธิภาพในการก าจัดผักตบชวาในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
ได้ปีละ ๔๐๐,๐๐๐ - ๔๕๐,๐๐๐ ตัน ด าเนินการก าจัดผักตบชวาในพื้นท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่าง
ต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกปี ต้ังแต่พื้นท่ีเหนือเข่ือนเจ้าพระยา ได้แก่ แม่น้ าเจ้าพระยา แม่น้ าสะแกกรัง 
แม่น้ าท่าจีน คลองธรรมชาติในเขตรับผิดชอบ ระยะทางไม่น้อยกว่า ๓๕๐ กิโลเมตร และพื้นท่ี 
ใต้เข่ือนเจ้าพระยา แม่น้ าเจ้าพระยา แม่น้ าป่าสัก แม่น้ าน้อย แม่น้ าลพบุรี คลองธรรมชาติในเขต
รับผิดชอบ ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๑๒ กิโลเมตร (แบ่งพื้นท่ีตามมติคณะกรรมการอ านวยการ 
เพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวา) โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีแผนในการด าเนินการก าจัดผักตบชวา 
(ด าเนินการเอง) จ านวน ๔๒๒,๐๐๐ ตัน วงเงิน ๑๒.๐๖๐๘ ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
ด าเนินการผลงานก าจัดผักตบชวาได้ ๔๒๘,๗๒๔ ตัน และมีงานศึกษาท่ีอยู่ระหว่างการด าเนินการ 
คือ งานการศึกษาวางแผนเพิ่มศักยภาพและพัฒนาระบบขนส่งทางน้ าในแม่น้ าเจ้าพระยา 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๓๒๘ 

 

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยได้ลงนามบริษัทท่ีปรึกษาฯ เมื่อวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ ก าหนดแล้วเสร็จเมื่อวันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  

ส าหรับการเปิดเดินรถไฟชานเมือง ได้เปิดให้บริการเพิ่ม ๒ เส้นทาง คือ 
สีแดงเข้ม สายบางซื่อ-รังสิต ระยะทาง ๒๖.๓๐ กิโลเมตร และสีแดงอ่อน สายบางซื่อ–ตลิ่งชัน 
ระยะทาง ๑๕.๒๖ กิโลเมตร โดยได้มีการเปิดเท่ียวปฐมฤกษ์ รถไฟชานเมืองสายสีแดง เมื่อวันท่ี ๒ 
สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการระบบ
รถไฟฯ (Soft Opening) ผ่านระบบออนไลน์ มายังสถานีกลางบางซื่อ 
    ในส่วนของการพัฒนาระบบรถไฟฟ้า มีโครงการท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ 
ดังน้ี 
    (๑) โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี มีความก้าวหน้า 
ร้อยละ ๘๖.๗๕ 
    (๒) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าว – ส าโรง มีความก้าวหน้า
ร้อยละ ๘๗.๘๔ 
    (๓) โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ -  มีนบุรี (สุวินทวงศ์)  
มีความก้าวหน้าร้อยละ ๗๕.๔๕ 
    (๔) โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – ศูนย์วัฒนธรรมฯ  
อยู่ระหว่างข้ันตอนการคัดเลือกเอกชน เพื่อด าเนินงานก่อสร้างส่วนตะวันตก และติดต้ังงานระบบ
รถไฟฟ้าและเดินรถสายสีส้มตลอดท้ังเส้นทาง งานจัดกรรมสิทธิ์ท่ีดิน มีความก้าวหน้าร้อยละ 
๒๐.๗๐ 
    (๕) โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวน
กาญจนาภิเษก) อยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนราคากลางงานก่อสร้างงานโยธา และจัดแผนการจัดซื้อ 
จัดจ้างใหม่ ส าหรับงานศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการลงทุนงานระบบ ได้มีการจัดต้ังคณะท างานตาม
มาตรา ๒๖ แห่ง พระราชบัญญัติร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยได้ก าหนด 
การรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชน ระหว่างวันท่ี ๑๑ - ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๔  ส าหรับงานจัด
กรรมสิทธิ์ท่ีดิน มีความก้าวหน้าร้อยละ ๓๗.๗๕ 
    (๖) โครงการจ้างท่ีปรึกษาเพื่อศึกษาและวิเคราะห์โครงการรถไฟฟ้ารางคู่
ขนาดเบา (Light Rail Transit) สายบางนา-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ลงนามสัญญา เมื่อวันท่ี ๑๔ 
พ.ค. ๒๕๖๔ และเริ่มงานวันท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ อยู่ระหว่างด าเนินการตามสัญญา 
มีความก้าวหน้าร้อยละ ๗๕ 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๓๒๙ 

 

    (๗ )  โครงการระบบขนส่ งมวลชนจั งหวั ด เ ชียง ใหม่  สายสีแดง  
(ช่วงโรงพยาบาลนครพิงค์-แยกแม่เหียะสมานสามัคคี) โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัด
นครราชสีมา สายสีเขียว (ช่วงตลาดเซฟวัน - สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสด์ิ) 
โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต - ห้าแยกฉลอง  
อยู่ระหว่างข้ันตอนการจัดท ารายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการส าหรับโครงการระบบขนส่ง
มวลชนจังหวัดภูเก็ต ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต –ห้าแยกฉลอง อยู่ระหว่างข้ันตอน
การศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะสมและปรับปรุงแบบรายละเอียดการให้เอกชนร่วม
ลงทุน 
    (๘ )  โครงการระบบขนส่ งมวลชนจั งหวัดพิษณุ โลก สายสีแดง 
(ช่วงมหาวิทยาลัยพิษณุโลก-ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพิษณุโลก) ด าเนินการจัดท าร่างข้อก าหนด 
และขอบเขตงานศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาฯ 
และเอกสารท่ีเกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการจัดจ้าง ท่ีปรึกษ า ตามกระบวนการท่ีก าหนดตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
    (๙) โครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรางเบาสายเหนือ - ใต้ ต้นแบบ 
ในเมืองภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น อยู่ระหว่างการต้ังคณะท างานตรวจสอบพื้นท่ีความเหมาะสม 
เพื่อทดแทนศูนย์วิจัยข้าว จังหวัดขอนแก่น 
   ๒) การพัฒนาระบบ Feeder เชื่ อมต่อ เข้ าสู่ ระบบขนส่ งมวลชน 
และแผนพัฒนาการเชื่อมต่อการเดินทาง 
    (๑) การศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการเดินทางทางน้ าในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล และการเ ช่ือมต่อการเดินทางรูปแบบอื่น อยู่ ระหว่างด า เนินการศึกษา  
มีผลการด าเนินงานร้อยละ ๙๒.๐๐ 
    (๒) โครงการให้บริการน าส่งผู้โดยสารเข้าสู่ระบบขนส่งทางราง โดยรถเวียน 
(Shuttle Bus) เส้นทางดินแดง – BTS สนามเป้า (B2) อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง 
    (๓) โครงการให้บริการน าส่งผู้โดยสารเข้าสู่ระบบขนส่งทางราง โดยรถเวียน 
(Shuttle Bus) เส้นทางชุมชนเคหะร่มเกล้า – ARL ลาดกระบัง (B3) อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR 
   ๓) การพัฒนาทางด้านการบริหารจัดการจราจร 
    (๑) การศึกษาจัดท าโมเดลการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหาร
จัดการจราจร อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้างท่ีปรึกษาฯ ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันท่ี ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๖๔ อยู่ระหว่างด าเนินการศึกษา ได้ผลงานร้อยละ ๒๐ 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๓๓๐ 

 

    (๒) การศึกษาส ารวจการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
(Bangkok Travel Demand Survey) ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
อยู่ระหว่างด าเนินการศึกษา ได้ผลงานร้อยละ ๑๔.๓๗ 
    (๓) โครงการจ้างท่ีปรึกษาจัดท าแผนการจราจรเป็นพื้นท่ี อยู่ระหว่าง
ด าเนินการตามสัญญา ได้ผลงานร้อยละ ๙๐.๐๐ 
    (๔) โครงการจ้างท่ีปรึกษา ส ารวจ และออกแบบศูนย์ควบคุมและบริหาร
จัดการระบบเทคโนโลยีจราจรและความปลอดภัยของกรุงเทพมหานครด าเนินการแล้วเสร็จ 
    (๕) การจัดการจราจรในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร โดยการอ านวยความ
สะดวกการจราจร การบังคับใช้กฎหมาย และมาตรการคืนพื้นผิวการจราจร ท้ังในช่วงเทศกาล
ส าคัญ และในห้วงเวลาปกติ ของกองบัญชาการต ารวจนครบาลเพื่อให้การจราจรสามารถเลื่อนไหล
ได้โดยไม่ติดขัด 
   ๔) การพัฒนาถนนเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรติดขัด  
    (๑) โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ 
     - ทางต่างระดับทางต่างระดับข้าม ทล.๓๗ เช่ือมระหว่าง ทช.ปข.
๒๐๕๒ กับ ทช.ปข.๒๐๕๗ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
    (๒) โครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง 
     (๒.๑) โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข ๓๕ 
สายธนบุรี – ปากท่อ (ถนนพระราม ๒) ตอนทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน – เอกชัย 
มีผลการด าเนินงาน ดังน้ี 
      - ตอนท่ี ๑ ช่วงระหว่าง กม. ๙+๗๓๑ – ๑๓+๙๘๑ ได้ผลงาน
ร้อยละ ๔๗.๓๘๙  
      - ตอนท่ี ๒ ช่วงระหว่าง กม. ๑๓+๙๘๑ – ๑๘.+๑๒๒ 
ได้ผลงานร้อยละ ๔๐.๓๐ 
      - ตอนท่ี ๓ ช่วงระหว่าง กม. ๑๘+๑๒๒ – กม. ๒๐+๕๐๐  
ได้ผลงานร้อยละ ๖๗.๐๖ 
     (๒.๒) พัฒนาทางหลวง ทล.๓๐๔ อ าเภอปากเกร็ด-ศูนย์ราชการ 
แจ้งวัฒนะ มีความก้าวหน้าการด าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๙.๘๗๘  
     (๒.๓) โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓ - ดาวคะนอง - วงแหวน 
รอบนอก -กรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ด าเนินการได้ผลงานร้อยละ ๑๙.๒๘ 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๓๓๑ 

 

     (๒.๔) ถนนสายแยก ทล.๓๐๙๗ - ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม 
จังหวัดนครปฐม ระยะทาง ๓.๒๑๗ กิโลเมตร ด าเนินการได้ผลงานร้อยละ ๖๔.๔๑ 
     (๒.๕) ถนนสาย สป.๑๐๑๑ แยก ทล.๓ - เทพารักษ์  อ าเภอบาง
พลี จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง ๓.๘๗๕ กิโลเมตร ด าเนินการได้ผลงานร้อยละ ๖๘.๖๓ 
     (๒.๖) ถนนสาย จ๔ และ จ๕ ผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม 
จังหวัดมหาสารคาม ระยะทาง ๓.๒๒๒ ด าเนินการได้ผลงานร้อยละ ๒๓.๗๓ 
     (๒.๗) ถนนสาย ง๑ ผังเมืองรวมเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ระยะทาง ๗.๔๒๕ กิโลเมตร ด าเนินการได้ผลงานร้อยละ ๒๑.๘๖ 
     (๒.๘) ถนนสาย ฉช.๓๐๐๑ แยก ทล.๓๑๔ - ลาดกระบัง (สัญญาที่ ๑) 
จังหวัดฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ ระยะทาง ๑๑.๐๐๐ กิโลเมตร ด าเนินการได้ผลงานร้อยละ ๙๖.๑๕ 
     (๒.๙) ถนนสาย ข๙, ค๓ ผังเมืองรวมชุมชน โคกกลอย - ท้ายเหมือง  
จังหวัดพังงา ระยะทาง ๔.๒๒๙ กิโลเมตร ลงนามในสัญญา เมื่อวันท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
เตรียมการก่อสร้าง 
    (๓) โครงการที่อยู่ระหว่างขั นตอนการจัดซื อจัดจ้าง 
     (๓.๑) โครงการขยายถนนชัยพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี ระยะทาง 
๖.๘๙๒ กิโลเมตร 
     (๓.๒) ถนนสายแยก ทล.๑๐๒๐ - บ้านกิ่ วแก้ว อ า เภอเทิง ,  
จุน จังหวัดเชียงราย, พะเยา ระยะทาง ๔๓.๗๐๙ กิโลเมตร 

  ๕.๖.๓ เสริมสร้างความม่ันคงทางด้านพลังงานให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ 
   ผลการด าเนินงานท่ีส าคัญในด้านการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงาน

ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ประกอบด้วย 
   ๑) แผนพลังงานแห่งชาติ ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี ๒๐ ตุลาคม 
๒๕๖๓ เห็นชอบแผนบูรณาการพลังงานระยะยาว ๔ แผน และให้บูรณาการแผนด้านพลังงานให้
เป็นเอกภาพ และน าเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบเป็นแผนเดียว โดย สนพ. ได้จัดประชุม 
รับฟังความเห็นต่อกรอบแผนพลังงานชาติ ครั้งท่ี ๑ (ด้านไฟฟ้า) วันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ 
ผู้เข้าร่วม ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม โดยมี
ประเด็น ได้แก่  

(๑) การน าหลักการโอกาสเกิดไฟฟ้าดับ (LOLE) มาใช้เป็นเกณฑ์พิจารณา
ความมั่นคงในการวางแผนจัดหาไฟฟ้า 

(๒) เปลี่ยนรูปแบบการใช้พลังงานมาเป็นพลังงานไฟฟ้า 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๓๓๒ 

 

(๓) การเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าใหม่ลดสัดส่วนการผลิต
ไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงท่ีปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง 

(๔) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบไฟฟ้ายุคใหม่ (Grid Modernization) 
การบริหารจัดการระบบไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยี Smart Grid 

(๕) พัฒนาเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์และการกักเก็บคาร์บอน 
(๖) การผลิตพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานแบบกระจายศูนย์ 
(๗) การก ากับกิจการพลังงาน เพื่อส่งเสริมการแข่งในกิจการไฟฟ้า 
(๘) กฎระเบียบและกฎหมายด้านไฟฟ้าท่ีควรปรับปรุง Deregulation) 

 ๒) แผนการลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจรายไตรมาส ประจ าปี ๒๕๖๔  
ของกระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงานเสนอแผนด าเนินงานและแผนการลงทุนในโครงการ 
ตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี ๒๕๖๔ แบ่งออกเป็น (๑) พลังงานเข้มแข็ง (๒) ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานราก และ (๓) ส่งเสริมลงทุนพลังงานสะอาด โดยเน้นท่ีการลงทุนภายในประเทศ 
มีผลการด าเนินงานจากแผนการลงทุนของกลุ่มพลังงาน มีความก้าวหน้าผลการเบิกจ่าย 
  (๑) แผนการลงทุนในประเทศของ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)  
และกลุ่ม ปตท. ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รวม ๒๒๓,๘๕๐ ล้านบาท มีแผนเบิกจ่ายสะสม มกราคม - สิงหาคม 
๒๕๖๔ ท่ี ๑๓๘,๔๒๒ ล้านบาท เบิกจ่ายได้จริง ๙๙,๑๔๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๑ 
  (๒) แผนการลงทุนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท  
ในเครือเฉพาะการลงทุนในประเทศปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รวม ๔๗,๑๓๔ ล้านบาท แผนเบิกจ่ายสะสม
มกราคม – สิงหาคม ๒๕๖๔ จ านวน ๒๕,๖๗๒ ล้านบาท เบิกจ่ายได้จริง ๒๔,๙๐๑ ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ ๙๗ 
 ๕.๖.๔ ยกระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้าและพลังงานให้มีความทันสมัย ทั่วถึง 
เพียงพอม่ันคง และมีเสถียรภาพ   

     ผลการด าเนินงานท่ีส าคัญในด้านการยกระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้า  
และพลังงานให้มีความทันสมัย ท่ัวถึง เพียงพอมั่นคง และมีเสถียรภาพ ประกอบด้วย  
   ๑) การด าเนินการของการไฟฟ้านครหลวง : โครงการ Smart Metro Grid 
(ระบบโครงข่ายอัจฉริยะ) ในพื นที่น าร่องบริเวณถนนพระราม ๔ พญาไท เพชรบุรี และรัชดาภิเษก 
ซึ่งเป็นการยกระดับระบบไฟฟ้าให้มีความเช่ือถือได้และมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ผู้ใช้ไฟฟ้ามีส่วนร่วม 
ในการบริหารจัดการพลังงาน และเพิ่มความสามารถของโครงข่ายไฟฟ้าในการรองรับพลังงาน
หมุนเวียนท่ีเข้ามาในระบบ โดยมีแผนการด าเนินงาน มีเป้าหมายในปี ๒๕๖๕ คือ ติดต้ัง Smart 
Meter จ านวน ๓๓ ,๒๖๕ ชุด ติดต้ังแล้วเสร็จสะสม ๒๓ ,๒๐๑ ชุด และพัฒนา Software  



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๓๓๓ 

 

ของระบบ AMI, TLM, OMS, LAMS และ ICT Integration แล้วเสร็จ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนา
ระบบ 
   ๒) การด าเนินการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
   (๑) การสนับสนุนการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) ประกอบด้วย งานก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจ าหน่ายแรงสูงสายหลัก 
จ านวน ๐.๖๕๗ วงจร-กม. ติดต้ังโหลดเบรกสวิตซ์ จ านวน ๐ ชุด (แผน๓) ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบ
จ าหน่ายแรงต่ า จ านวน ๗๐๑.๑๗๕ กม. ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจ าหน่ายแรงสูงสายแยกย่อย 
จ านวน ๒๕๘,๔๐๙ กม. ติดต้ัง/เปลี่ยนหม้อแปลงจ าหน่าย จ านวน ๖๕.๙๙๕ เอ็มวีเอ ติดต้ังดร๊อป
เอาท์ฟิวส์ จ านวน ๖๓ ตัวติดต้ังโหลดเบรกสวิตซ์ จ านวน ๐ ชุด ติดต้ังล่อฟ้าแรงสูง จ านวน  
๔๙๔ ตัว และติดต้ังล่อฟ้าแรงต่ า จ านวน ๓,๓๓๖ ตัว มีผลงานเชิงปริมาณร้อยละ ๓๓.๔๔ 
   (๒) งานสถานีไฟฟ้าจ านวน ๒๑ แห่ง และสายส่ง ๑๑๕ เควี รองรับ 
การจ่ายไฟสถานีไฟฟ้า โดยมีผลงานส่วนของสถานีไฟฟ้าแล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๐.๙๕ และสายส่งแล้วเสร็จ 
ร้อยละ ๘๙.๑๖ 
   (๓) งานก่อสร้างระบบจ าหน่ายใต้ดิน ๒๒/๓๓ kV ในพื้นท่ีจังหวัด
เชียงใหม่ นครราชสีมา พัทยา และหาดใหญ่ รวม ๒๔.๗๒ วงจร-กม. มีผลการด าเนินการร้อยละ 
๓๓.๐๑ ส าหรับงานรองรับระบบสื่อสารส าหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าของ กฟภ. มีผลการด าเนินงาน 
ร้อยละ  ๑๓.๐๑ 
   ๓) ส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าและสถานีอัดประจุไฟฟ้า  ตามค าสั่งส านัก
นายกรัฐมนตรีท่ี ๓๘/๒๕๖๓ แต่งต้ังคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ และค าสั่ง
ส านักนายกรัฐมนตรี ท่ี ๓๗๒/๒๕๖๓ แก้ไขและเพิ่มเติมองค์ประกอบคณะกรรมการฯ 
มีผลการด าเนินงาน โดยฝ่ายเลขานุการ (ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน) อยู่ระหว่างหารือ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔  
ในการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าของหน่วยงานภาครัฐ 
   ๔) โครงการโซล่าร์ภาคประชาชน เพื่อสนับสนุนภาคประชาชนให้ผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้เอง ซึ่งในปี ๒๕๖๔ มีเป้าหมายรับซื้อ ๕๐ เมกะวตัต์ แบ่งเป็น
สองกลุ่ม ได้แก่ (๑) กลุ่มบ้านท่ีอยู่อาศัย ปรับหลักเกณฑ์รับซื้อไฟฟ้าใหม่โดยปรับเพิ่มราคารับซื้อ
ไฟฟ้าส่วนเกินจากกลุ่มบ้านผู้อยู่อาศัยท่ีจ าหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเป็น ๒.๒๐ บาทต่อหน่วย จากเดิม
รับซื้อในราคาไม่เกิน ๑.๖๘ บาทต่อหน่วย เพื่อจูงใจการลงทุนเพิ่มข้ึน และ (๒) กลุ่มโรงเรียน 
สถานศึกษา โรงพยาบาล และสูบน้ าเพื่อการเกษตร เปิดรับสมัครผู้ร่วมโครงการ ต้ังแต่  
๔ กุมภาพันธ์ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ๒๕๖๔ โดยมีผลการด าเนินงาน ดังน้ี 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๓๓๔ 

 

    (๑) กลุ่มบ้านท่ีอยู่อาศัย: เมื่อ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ รอบการรับซื้อปี 
พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผู้ยื่นแบบค าขอขายไฟฟ้าครบถ้วน ๑,๑๘๔ ราย ก าลังผลิตติดต้ัง ๖,๓๑๖.๓ kWp 
ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้ว ๓๖๓ ราย ก าลังผลิตติดต้ัง ๑,๙๘๕.๙๕ kWp และเริ่มจ่ายไฟฟ้า
เข้าระบบแล้ว ๓๘ ราย ก าลังผลิตติดต้ัง ๒๑๐.๐ kWp 
    (๒) กลุ่มโรงเรียน สถานศึกษา โรงพยาบาล และสูบน้ าเพื่อการเกษตร : 
เปิดรับค าเสนอขอขายไฟฟ้าต้ังแต่วันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ปัจจุบันมีผู้ยื่น
แบบค าขอขายไฟฟ้าเฉพาะในพื้นท่ีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รวม ๔๙ ราย ก าลังผลิต
ติดต้ัง ๕,๒๗๒ kWp ท้ังน้ี ไม่มีกลุ่มโรงพยาบาลยื่นค าเสนอขอขายไฟฟ้า 

  ๕.๖.๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการน  าประปา 
   ผลการด าเนินงานท่ีส าคัญในด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ าประปา 
ประกอบด้วย 
 ๑) โครงการปรับปรุงกิจการประปา แผนหลักครั งที ่๙  
 (๑) กลุ่มงานก่อสร้างขยายก าลังการผลิตน้ าท่ีโรงงานผลิตน้ ามหาสวัสด์ิ 
ขนาด ๘๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ด าเนินการได้ผลงานร้อยละ ๐.๘๓ 
 (๒) กลุ่มงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ า ด าเนินการได้ผลงานร้อยละ ๑๕.๐๓ 
 (๓) กลุ่มงานก่อสร้างสถานีสูบจ่ายน้ า ถังเก็บน้ าใส จัดซื้อ และติดต้ัง
เครื่องสูบน้ าวัน ด าเนินการได้ผลงานร้อยละ ๐.๑๑ 
 (๔) กลุ่มงานก่อสร้างวางท่อประปา ด าเนินการได้ผลงานร้อยละ ๑๑.๗๑ 
 ๒) การขยายการให้บริการน  าประปาอย่างทั่วถึง เพียงพอและม่ันคง 
โดยก่อสร้างวางท่อประปาในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของการประปานครหลวง เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ 
เป็นระยะทาง ๕.๘๘ กิโลเมตร 
 ๓) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา จ านวน ๓ โครงการ 
อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง/รอท าสัญญา จ านวน ๓ โครงการ 
 ๔) โครงการวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน  า จ านวน ๘๕ โครงการ ด าเนินการ
แล้วเสร็จ จ านวน ๖๕ โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง จ านวน ๓๒ โครงการ อยู่ระหว่าง
จัดหาผู้รับจ้าง/รอท าสัญญา จ านวน ๒ โครงการ ยกเลิกโครงการ จ านวน ๗ โครงการ 
 ๕) โครงการย้ายแนวท่อที่ได้รับผลกระทบจากหน่วยงานอื่น  จ านวน  
๙ โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ ๑ โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง จ านวน ๕ โครงการ 
ยังไม่เริ่มด าเนินการ จ านวน ๑ โครงการ ยกเลิกโครงการ จ านวน ๔ โครงการ 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๓๓๕ 

 

 ๖) โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร จ านวน ๑๙ โครงการ 
ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน ๔ โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง จ านวน ๑๒ โครงการ 
อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง/รอท าสัญญา จ านวน ๒ โครงการ ยังไม่เริ่มด าเนินการ จ านวน 
๑ โครงการ ยกเลิกโครงการ จ านวน ๑ โครงการ 
 ๗) โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน  า  จ านวน 
๓๑ โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน ๑๐ โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง จ านวน 
๒๐ โครงการ อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง/รอท าสัญญา จ านวน ๑ โครงการ   

  ๕.๖.๖ แก้ปัญหาระบบระบายน  าและระบบบ าบัดน  าเสีย 
  ผลการด าเนินงานท่ีส าคัญในด้านแก้ปัญหาระบบระบายน้ าและระบบบ าบัด

น้ าเสีย ประกอบด้วย 
  ๑) ก่อสร้างระบบบ าบัดน  าเสีย ในพื้นท่ีด าเนินการองค์การบริหารส่วนต าบล
ล าโพ จังหวัดนนทบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม และเทศบาลเมือง
แพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ 
และเทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยมีผลการด าเนินการในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐ 
  ๒) ฟื้นฟูและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบัดน  าเสีย  ในพื้นท่ีด าเนินการ 
เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา เทศบาลนครพิษณุโลก 
จังหวัดพิษณุโลก ปัจจุบันอยู่ระหว่างข้ันตอนการลงนามในสัญญา โดยมีผลการด าเนินการ 
ในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐ 
 
 ๕.๗  พัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านดิจิทัลและการมุ่งสู่การเป็นประเทศอัจฉริยะ 

 ๕.๗.๑ รักษาคลื่นความถ่ีและสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม อันเป็นสมบัติ
ของชาติให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน และลงทุนในอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ 
และเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายในระบบ 5G  
 ๑) โครงการเน็ตประชารัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) 
ด าเนินการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยสื่อสัญญาณสายเคเบิลใยแก้วน าแสง (Fiber 
Optic) ไปยังหมู่บ้านซึ่งอยู่ห่างไกล จ านวน ๒๔,๗๐๐ หมู่บ้านท่ัวประเทศ โดยได้เพิ่มความเร็วเป็น 
๑๐๐/๕๐ Mbps (Download/Upload) ด้วยอัตราค่าบริการเท่าเดิม โดยยังคงจัดให้มีบริการ
อินเทอร์เน็ตสาธารณะประจ าหมู่บ้าน ๒๔,๗๐๐ หมู่บ้าน จนถึงปัจจุบัน มีผู้ลงทะเบียนท้ังหมด 
๑๐,๓๒๖,๐๘๒ คน (ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔) ต่อมารัฐบาลเปิดให้ผู้ประกอบกิจการ
โทรคมนาคมท่ีได้รับใบอนุญาตจากส านักงาน กสทช. เช่ือมต่อโครงข่ายไปให้บริการแก่ครัวเรือน 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๓๓๖ 

 

โดยท าข้อตกลงกับ ดศ. ซึ่ง ดศ. ไม่คิดค่าใช้โครงข่ายฯ ท้ังน้ี ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม 
สามารถเช่ือมต่อกับอุปกรณ์ Switch ของโครงข่ายเน็ตประชารัฐ โดยผู้ขอใช้ Open Access 
Network เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเช่ือมต่ออุปกรณ์ ในจุด A (เป็นจุดเช่ือมต่อกับ
อินเทอร์เน็ตกับผู้ ให้บริการรายอื่น) และจุด  B (เป็นการเช่ือม Drop Optic จาก Session 
Description Protocol : SDP ของเน็ตประชารัฐไปยังบ้านเรือนประชาชน) ซึ่งมีผู้ประกอบกิจการ
โทรคมนาคมได้เช่ือมต่อโครงข่ายแล้ว จ านวน ๔ ราย และได้เปิดให้บริการไปยังบ้านเรือน
ประชาชนแล้ว จ านวน ๒๕๕,๐๔๓ ครัวเรือน (ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) 
 ๒) โครงการยกระดับโครงสร้างพื นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศ กิจกรรมที่ ๒ การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็น 
ASEAN Digital Hub ซึ่งมีการด าเนินการ ๓ กิจกรรมย่อย ดังน้ี 
  กิจกรรมย่อยที่ ๑ การจัดหาอุปกรณ์เพิ่มความจุโครงข่ายเช่ือมโยงไปยัง
ชายแดนฯ ขนาดความจุรวม ๒,๓๐๐ Gbps ได้มีการด าเนินการจัดหาและติดต้ังอุปกรณ์ตามสถานี
ต่างๆ ท่ัวประเทศรวม ๑๕๑ สถานี (ตามแผนเดิม) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการด าเนินงานตาม
แผนงานการปรับปรุงประสิทธิภาพโครงข่ายท่ีออกแบบไว้ทดแทนสถานีเพชรบุรีและสถานีศรีราชา 
(ระบบ PS) ท่ีได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ ๓ บมจ. โทรคมนาคม
แห่งชาติ ได้ด าเนินการติดต้ังอุปกรณ์และตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานให้ได้ตามวัตถุประสงค์ 
(Final Acceptance Test) แล้วเสร็จ และได้จัดท าผลการทดสอบท่ีเกี่ยวข้องมาให้แก่ บมจ. 
โทรคมนาคมแห่งชาติ พิจารณาแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจรับฯ ของ บมจ. โทรคมนาคม
แห่งชาติ ได้เห็นชอบให้รับไว้ใช้งานแล้ว เมื่อวันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ ขณะน้ีอยู่ระหว่าง 
กระบวนการรับไว้ใช้งานอย่างเป็นทางการของ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ก่อนส่งมอบให้แก่
ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมต่อไป 
  กิจกรรมย่อยที่ ๒ การขยายความจุโครงข่ายเคเบิลใต้น้ าระหว่างประเทศ
ของระบบท่ีมีอยู่ ๑,๗๗๐ Gbps ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และ ดศ. ได้อนุญาตให้ บมจ.
โทรคมนาคมแห่งชาติ ใช้สิทธิการใช้งานความจุจากการขยายระบบเคเบิลใต้น้ าระหว่างประ เทศ
จากกิจกรรมย่อยท่ี ๒ แล้ว และ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ ได้น าสิทธิความจุท่ีได้รับอนุญาต 
เปิดใช้งานแล้ว จ านวน ๑,๒๙๐ Gbps (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๔) 
  กิจกรรมย่อยที่ ๓ การสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ าเช่ือมต่อประเทศไทยกับ
ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ๖ ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย ประเทศจีน ประเทศ
สิงคโปร์ ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศญี่ปุ่น และประเทศเวียดนาม โดยออกแบบรองรับการใช้งาน
รวมแล้ว ๒๗ Tbps ปัจจุบันอยู่ระหว่างการด าเนินการส ารวจฯ ในน่านน้ าประเทศจีน ท้ังน้ี ผู้รับ



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๓๓๗ 

 

จ้างก่อสร้างระบบฯ ได้ออกเอกสาร Force Majeure ให้แก่ภาคีสมาชิกของระบบฯ ในวันท่ี ๖ 
กันยายน ๒๕๖๔ เพื่อขอขยายระยะเวลาด าเนินการก่อสร้างจากเดิมคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จ 
ทดสอบระบบฯ รวมถึงส่งมอบสิทธิการใช้งานได้ภายในปี ๒๕๖๕ ขยายออกไปเป็นเดือนกันยายน 
๒๕๖๖ โดยอ้างเหตุ Force Majeure น้ัน บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) ร่วมกับ
ภาคีสมาชิกของระบบฯ ยังไม่ได้มีมติขยายระยะเวลาให้กับผู้รับจ้างและจะร่วมกันพิจารณาอย่าง
รอบคอบ โดยคาดว่าจะต้องมีการเจรจาต่อรองกับผู้รับจ้างอย่างเข้มข้น เพื่อให้ผู้รับจ้างปรับ
แผนการด าเนินงานภาพรวมท่ีเหมาะสม และเร็วกว่าก าหนดเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ให้ได้ต่อไป 
 ๓) โครงการบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน  ด าเนินการโครงการ
บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน ณ แหล่งการเรียนรู้ของชุมชน ซึ่งในปีงบประมาณปี พ.ศ. 
๒๕๖๔ ด าเนินการจ านวนไม่น้อยกว่า ๘,๒๔๖ แห่งท่ัวประเทศ โดยมีผู้ลงทะเบียนใช้งาน จ านวน 
๒,๗๑๒,๗๑๓ ครั้ง (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๔) 
 ๔)  การขับ เคลื่ อนการพัฒนา เศรษฐกิ จแล ะสั งคมของประ เทศ 
ในด้านเทคโนโลยี 5G ภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อน 5G แห่งชาติ 
 (๑) คณะกรรมการขับเคลื่อน 5G แห่งชาติ ภายใต้การน าของ พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการ และ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ 
รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะรองประธานกรรมการ ซึ่งก ากับดูแลกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ  
และสังคม ได้มีการประชุมฯ ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน 5G แห่งชาติ ครั้งท่ี 
๑/๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยท่ีประชุมได้มีมติ ดังน้ี  
  (๑.๑) เห็นชอบการด าเนินการโครงการน าร่องในการต่อยอดการใช้
ประโยชน์ 5G ของประเทศไทย จ านวน ๙ โครงการ 
 (๑.๒) เห็นควรสนับสนุนการด าเนินโครงการน าร่องการต่อยอดการใช้
ประโยชน์ 5G ของประเทศไทย โดยให้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้กรอบวงเงิน ๒๘๐ ล้านบาท 
 (๑.๓) เห็นชอบในหลักการต่อ (ร่าง) แนวทางการส่งเสริมการใช้
ประโยชน์เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการด าเนินการ 
ในรายละเอียด เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบต่อไป 
 (๑.๔) เห็นควรสนับสนุนการด าเนินงานภายใต้ (ร่าง) แนวทาง 
การส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย โดยให้ขอรับการสนับสนุนงบ
ประมาณจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณ 
๗๐ ล้านบาท 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๓๓๘ 

 

(๒) การประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ท่ีประชุมมีมติ ดังน้ี  
  (๒.๑) เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณจ านวน ๕๐๐ ล้านบาท 
ส าหรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5G ของประเทศไทย เพื่อการต่อยอดการใช้ประโยชน์ โดยให้
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
  (๒.๒) เห็นชอบ (ร่าง) หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของกองทุนพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อการต่อยอดการใช้ประโยชน์ และเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติ
การว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย ระยะ ท่ี ๑ และโครงการ
น าร่องการใช้ประโยชน์ 5G ของประเทศไทยในระยะสั้น ซึ่งประกอบด้วย ๒ โครงการย่อย ได้แก่  
โครงการน าร่องเกษตรดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี 5G และโครงการน าร่องโรงพยาบาลอัจฉริยะ (Smart 
Hospital) รวมท้ังได้เห็นชอบมาตรการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
5G ในภาคอุตสาหกรรม  
  (๓) การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ครั้งท่ี ๑/๒๕๒๔ เมื่อวันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ท่ีประชุมมีมติ ดังน้ี 
 (๓ .๑ )  อ นุมั ติกรอบวง เงิ นงบประมาณกอง ทุนพัฒนา ดิจิ ทั ล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมส าหรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5G ของประเทศไทย เพื่อการต่อยอด
การใช้ประโยชน์ วงเงินงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าร้อยล้านบาทถ้วน) ตามท่ี
คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเห็นชอบ 
 (๓.๒) เห็นชอบประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม ของกองทุนพัฒนาดิจิทัล  
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ส าหรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5G ของประเทศไทยในส่วนของ 
การต่อยอดการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยี 5G (ส าหรับโครงการน าร่อง Smart Campus  
ด้วยเทคโนโลยี 5G)  
 (๓.๓) เห็นชอบหลักเกณฑ์การพิจารณาการขอรับทุนฯ และเกณฑ์ 
การประเมินโครงการ ตามมาตรา ๒๖ (๖) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก าหนด 
(ส าหรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5G ของประเทศไทย ในส่วนของการต่อยอดการใช้ประโยชน์
ของเทคโนโลยี 5G) 
 (๓.๔) เห็นชอบให้มีการแต่งต้ังคณะท างานพิจารณากลั่นกรองโครงการ 
ส าหรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5G ของประเทศไทย เพื่อการต่อยอดการใช้ประโยชน์ โดยให้รับ



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๓๓๙ 

 

ข้อสังเกตของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ท่ีให้มีผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยี 5G จากภายนอก
ร่วมเป็นองค์ประกอบในคณะท างานฯ ด้วย 
 (๔) การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบ (ร่าง) 
หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามมาตรา ๒๖ (๖) 
ส าหรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5G ของประเทศไทย เพื่อการต่อยอดการใช้ประโยชน์ 
ในการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ก่อนเสนอคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ  
และสังคมแห่งชาติให้ความเห็นชอบต่อไป 

 (๕) การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน 5G แห่งชาติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ 
เมื่อวันท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ท่ีประชุมมีมติ ดังน้ี  

 (๕.๑) เห็นชอบการด าเนินโครงการน าร่องการพัฒนาย่านเทคโนโลยี 
5G ต้นแบบส าหรับให้บริการประชาชน (5G District) จังหวัดเชียงใหม่ ใน ๒ ด้าน ได้แก ่
ด้านการเดินทาง (5G Mobility) การสร้างบริการผ่านการให้บริการในแอปพลิเคชันเดียว อาทิ 
รถเมล์ รถแดง รถแท็กซี่ รถตู้รับจ้าง รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง รถเช่า และรถรับจ้างอื่น ๆ เป็นต้น 
และด้านสุขภาพ (5G Healthcare) จัดต้ัง 5G Hospital ยกระดับอุปกรณ์ Telemedicine 
ในพื้นท่ีห่างไกลให้รองรับเทคโนโลยี 5G และใช้อุปกรณ์ Digital Health ต่าง ๆ เพื่อช่วยให้แพทย์
และ/หรือบุคลากรทางการแพทย์สามารถท าการวินิจฉัยอาการทางไกล  

 (๕.๒) เห็นชอบโครงการ 5G Use Case ระบบในการคัดกรองและแจ้งเตือน 
ส าหรับ Phuket Sandbox เตรียมความพร้อมในการเปิดเศรษฐกิจท่องเท่ียวจังหวัดภูเก็ต  
โดยมอบหมายให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นผู้ด าเนินการ พร้อมมอบหมายให้กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
เป็นประธานการบูรณาการระบบการลงทะเบียนนักท่องเท่ียวให้เป็น single sign-on เพื่อลด 
การกรอกข้อมูลซ้ าซ้อน 
 (๖) ปัจจุบันมีผลการด าเนินการ ดังน้ี  
     (๖.๑) อยู่ระหว่างการจัดท า (ร่าง) มาตรการส่งเสริมการลงทุน 
และการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G 
  (๖.๒) อยู่ระหว่างการด าเนินการน าร่องการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G  
          (๖.๒.๑) โครงการท่ีด า เนินการเสร็จสิ้นแล้วในเฟสท่ี ๑ 
อยู่ระหว่างการด าเนินการในเฟสท่ี ๒ คือ การน าร่องเกษตรดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี 5G ณ ศูนย์
ฝึกอบรมผาหมี จังหวัดเชียงราย  



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๓๔๐ 

 

  (๖.๒.๒) โครงการท่ีอยู่ระหว่างการด าเนินงาน คือ การน าร่อง
โรงพยาบาลอัจฉริยะ (Smart Hospital) ณ ศิริราชพยาบาล  
  (๖.๒.๓) โครงการท่ีอยู่ระหว่างการลงนามในสัญญาเพื่อรับทุน
จากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คือ  

-  การน าร่อง เกษตรดิจิ ทัลด้วยเทคโนโลยี  5 G  
ณ โครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่  

- การน าร่องระบบชลประทานอัจฉริยะ (Smart 
Irrigation system) ณ อ่างเก็บน้ าห้วยคล้าย จังหวัดอุดรธานี 

- การน าร่อง Smart Campus ด้วยเทคโนโลยี 5G  
ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  

-  ก า รน า ร่ อ งสถา นีอั จ ฉริ ยะ  ( Smart Station) 
ด้วยเทคโนโลยี 5G ณ สถานีกลางบางซื่อ 

- การน าร่องบ้านฉาง 5G สมาร์ทซิต้ี (5G Smart 
City) ในพื้นท่ีเทศบาลนครบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

- การน าร่องการพัฒนาย่านเทคโนโลยี 5G ต้นแบบ 
ส าหรับให้บริการประชาชน (5G District) จังหวัดเชียงใหม่ ในส่วน Smart Health 

- 5G Use Case ระบบในการคัดกรองและแจ้งเตือน 
ส าหรับ Phuket Sandbox เตรียมความพร้อมในการเปิดเศรษฐกิจท่องเท่ียวจังหวัดภูเก็ต 
          (๖.๒.๔) โครงการท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะท างาน
กลั่นกรองโครงการฯ คือ 

  -  การน าร่อง เกษตรดิจิ ทัลด้วยเทคโนโลยี  5 G  
เพื่อการพัฒนาระบบส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสาหร่ายผมนางและปลากะพงขาว ณ ลุ่มน้ าทะเลสาบ
สงขลา 

   -  การน าร่องโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) 
บนพื้นท่ี EEC 

         - การน าร่องการพัฒนาย่านเทคโนโลยี 5G ต้นแบบ 
ส าหรับให้บริการประชาชน (5G District) จังหวัดเชียงใหม่ ในส่วน SMART Mobility and Traffic 

 
 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๓๔๑ 

 

๕.๗.๒ พัฒนาการอ านวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนธุรกิจการค้า การน าเข้า
ส่งออก และโลจิสติกส์ในรูปแบบดิจิทัล 
   ๑) โครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park 
Thailand) ด าเนินการปรับแนวทางการด าเนินโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรม
ดิจิทัล (EECd) ออกจากการด าเนินการภายใต้ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ  
ภาคตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และกระบวนการในการร่วมลงทุนกับเอกชน  
หรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน (PPP) เรียบร้อยแล้ว และให้ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินโครงการโดยกระทรวงดิจิทัล  
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ ไม่ได้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
ในการด าเนินโครงการฯ แล้ว (EECd) เพื่อก าหนดแนวทางพัฒนาและขับเคลื่อนท่ีเหมาะสมกับ 
การลงทุนจริงต่อไป 
 ๒) โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการโลจิสติกส์ 
และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรม โดยด าเนินการพัฒนาเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์
ขององค์กร ส่งเสริมการประยุกต์ใช้โปรแกรม (Software) และอุปกรณ์ เครื่องมือ (Hardware) 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านโลจิสติกส์ รวมท้ังเสริมสร้างความร่วมมือด้านโลจิสติกส์ 
และโซ่อุปทาน และขยายผลความรู้ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรมสู่ภูมิภาค  
รวมจ านวน ๒๕๐ กิจการ    
 ๓) การศึกษาการพัฒนานวัตกรรมระบบวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 
(Big Data Analysis) เพื่อการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกและการเดินทางของคนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลระยะที่ ๑ ระยะเวลาด าเนินการ ๑๘ เดือน (๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ - 
๑๑ กรกฏาคม ๒๕๖๕) ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการศึกษา 
 ๔) โครงการงานจ้างเหมาพัฒนาระบบ Port Community System 
(PCS) โดยการท่าเรือแห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการร่างขอบเขตงานจ้าง (TOR) จัดท าร่าง 
TOR เสร็จเรียบร้อย อยู่ระหว่างเตรียมโพสต์ร่าง TOR    

 ๕) โครงการผลักดันการพัฒนาระบบของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้บริการ
แบบ B2G ผ่าน NSW กรมศุลกากรได้ด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ๒ หน่วยงาน ได้แก่ 
   (๑) กรมการค้าต่างประเทศ ด าเนินการด าเนินการพัฒนาระบบค าขอ
หนังสือรับรองแหล่งก าเนิดสินค้า (Certificate of Origin) รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW 
Single Form และเปิดใช้งานระบบฯ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓  



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๓๔๒ 

 

   (๒) ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย ด าเนินการพัฒนา
ระบบค าขอใบอนุญาตน าเข้าและส่งออกน้ าตาลทรายในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW 
แบบ Single Form เสร็จเรียบร้อยแล้ว และเปิดให้บริการต้ังแต่วันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

๖) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ  
Bill Payment ด าเนินการประสานงานเพื่อพัฒนาการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Bill 
Payment ร่วมกับเทสโก้ โลตัส แล้วเสร็จ พร้อมท้ังได้พิจารณาร่าง MOU เรียบร้อยแล้ว และได้มี
การประชุมร่วมกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด เพื่อช้ีแจงการเข้าร่วมโครงการ Bill Payment  
เมื่อวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ รวมท้ังได้ด าเนินการศึกษาแนวทางการจัดประชุมผู้ประกอบการให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด - 19) การด าเนินการตามกิจกรรมดังกล่าว จึงต้องชะลอไปก่อนจนกว่าสถานการณ์ 
จะคลี่คลาย และได้เชิญชวนการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง 
อื่น ๆ อาทิ งานแถลงข่าวประจ าเดือนมกราคม ๒๕๖๔ การเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ 
www.customs.go.th / Facebook/ Application Line : Thai Customs / Instagram เป็นต้น 
โดยมียอดช าระผ่านระบบ e-Payment (e-Payment ผ่านระบบ National Single Window 
(NSW) , Bill Payment แล ะ  Electronic Data Capture :  EDC)  เ ฉ ลี่ ย ร้ อ ยล ะ  ๗ ๑ .๙ ๕ 
ของการรับช าระท้ังหมด พร้อมท้ัง มีการจัดท ารายงานสรุป เรื่อง การด าเนินการตามมาตรการ
กระตุ้นการรับช าระเงินทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   

๗) โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ มีผลการด าเนินงาน 
ดังน้ี (๑) เสริมสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจภาพรวมของธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ มีผู้ประกอบ
ธุรกิจเข้าร่วม ๕๘๑ ราย (๒) ยกระดับความเช่ือมั่นธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่มาตรฐานสากล  
โดยจัดกิจกรรม workshop และให้ค าปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบธุรกิจเพื่อให้ผ่านการรับรองตาม
มาตรฐาน ISO มีผู้ได้รับความรู้ ๑๖๑ ราย 

๘) โครงการสร้างและยกระดับการให้บริการด้านการค้าระหว่างประเทศ  
สู่สากล มีผลการด าเนินงาน ดังน้ี (๑) พัฒนาต่อยอดระบบอ านวยความสะดวกการให้บริการ
ผู้ประกอบการผ่าน Mobile Application (DITP ONE) โดยเช่ือมโยงบริการท่ีส าคัญ (๒) พัฒนา
ต่อยอดระบบรับสมัครกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเพื่อแนะน ากิจกรรมท่ีเหมาะสม
ให้แก่ผู้ประกอบการ (DITP DRIVE) เพื่ออ านวยความสะดวกลดข้ันตอน และลดระยะเวลาของ
ผู้ประกอบการและประชาชนในการรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมด้านการค้าระหว่างประเทศ  
ซึ่งผู้ประกอบการสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ drive.ditp.go.th 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
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๓๔๓ 

 

๕.๗.๓ ส่งเสริมการค้าในรูปแบบพาณิชย์อิ เล็กทรอนิกส์ เพื่ อ เพิ่มโอกาส 
ให้ผู้ประกอบการรายย่อยทั งในภาคการผลิตและบริการในการเข้าถึงตลาด   

๑) โครงการจ าหน่ายสินค้าชุมชนผ่านระบบ e-Commerce บริษัท 
ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ด าเนินการโครงการจ าหน่ายสินค้าชุมชนผ่านระบบ e-Commerce  
เพื่อส่งเสริมให้ผู้ผลิตสินค้าชุมชนท่ีขาดโอกาสและช่องทางการจ าหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ 
สามารถน าสินค้ามาจ าหน่ายผ่านเว็บไซต์ thailandpostmart.com โดยสถานะสิ้นเดือนตุลาคม 
๒๕๖๔ มีผู้ขายสินค้าจ านวน ๖,๑๖๐ ร้านค้า เป็นร้านค้าท่ัวไปจ านวน ๓,๐๖๐ ร้านค้า และร้านค้า
ชุมชนจ านวน ๓,๑๐๐ ร้านค้า ดังน้ี (๑) รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าแบบออนไลน์ เป็นเงิน 
๗๔๕,๖๘๔ บาท(๒) รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าแบบออฟไลน์ ณ ท่ีท าการไปรษณีย์ เป็นเงิน 
๑๒,๖๕๘๐,๐๐๐ ล้านบาท 
 ๒) โครงการพัฒนาแพลตฟอร์ม National Delivery เพื่ อส่ ง เสริม
ผู้ประกอบการในยุควิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ด าเนินการส่งเสริมให้เกิดแพลตฟอร์มดิจิทัล
ด้านการจัดส่งสินค้า (Delivery) และด้านการส่งเสริมการค้าขาย (Commerce) สัญชาติไทย  
เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs) ให้สามารถ
ด าเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน และสามารถอยู่รอดได้ในยุควิกฤติเศรษฐกิจ รวมถึง
สนับสนุนให้มีการพัฒนาทักษะ MSMEs และส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มฯ โดยมี
เป้าหมาย ดัง น้ี (๑) แพลตฟอร์มการจัดส่งสินค้า (National Delivery)  ๑ แพลตฟอร์ม  
(๒) ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs) ท่ีใช้งานแพลตฟอร์ม
การจัดส่งสินค้า (Delivery) ๒๐,๐๐๐ ราย (๓) ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม  
และรายย่อย (MSMEs) ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ๑,๐๐๐ ราย และ (๔) ประชาชนใช้งาน
แพลตฟอร์ม ๕,๐๐๐,๐๐๐ ครั้ง 
 ๓)  โค รงการส่ ง เ สริมการพัฒนาแพลตฟอร์ มดิ จิทั ลด้ านอาหาร 
และการท่องเที่ยว (Digital Food Tourism) เพื่อสร้างโอกาสในยุค Post-COVID ด าเนินการ
ส่งเสริมให้เกิดแพลตฟอร์มดิจิทัลด้านการจัดส่งสินค้า (Delivery) และด้านการส่งเสริมการค้าขาย 
(Commerce) สัญชาติไทย เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย 
(MSMEs) ให้สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน และสามารถอยู่รอดได้ 
ในยุควิกฤติเศรษฐกิจ รวมถึงสนับสนุนให้มีการพัฒนาทักษะ MSMEs และส่งเสริมให้เกิด 
การประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มฯ  โดยมี เป้าหมาย ดัง น้ี (๑) แพลตฟอร์มด้านการอาหาร 
และการท่องเท่ียว (Digital Food Tourism) ๑ แพลตฟอร์ม (๒) ผู้ประกอบการเข้าร่วม
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แพลตฟอร์ม ๑๐,๐๐๐ ราย (๓) ฐานข้อมูล Big Data ๑ ฐาน (๔) ชุดข้อมูล (Content) จ านวน 
๑,๐๐๐ ชุดข้อมูล 
 ๔) โครงการทรานส์ฟอร์มตลาดสดสู่ยุค New Normal ด าเนินการส่งเสริม
ให้เกิดแพลตฟอร์มดิจิทัลช่องทางการขายสินค้าและการจัดส่งสินค้า Local Application สัญชาติ
ไทย และยกระดับการบริหา รจัดการ ด้วยการประยุก ต์ ใ ช้ เทคโนโลยี ดิจิ ทัล ในกลุ่ ม 
Software/Hardware/Smart Devices และอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงสนับสนุนให้มีการประยุกต์ 
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแพลตฟอร์มฯ ให้กับผู้ประกอบการขนาดเล็ก หาบเร่ 
แผงลอย เพื่อให้ด าเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มช่องทางการขายและขยาย  
การให้บริการกับประชาชน ซึ่งอยู่ระหว่างเริ่มด าเนินโครงการ 
 ๕) กิจกรรมสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์  
  กิจกรรมท่ี ๑ การจัดท าและการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ด าเนินการรวบรวมข้อมูลประกอบการทบทวนและจัดท าแผนยุทธศาสตร์
เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ และแผนปฏิบัติการ ระยะ ๕ ปี 
  กิจกรรมท่ี ๒ ประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 
๒๕๖๔-๒๕๖๕ ด าเนินการรวบรวมผลการด าเนินงานโครงการและแผนงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ ท่ีก าหนด
ตามแผนปฏิบัติการของแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ 
เพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินผลและทบทวนเป้าหมายของแผนในปี ๒๕๖๕ 
  กิจกรรมท่ี ๓ ฝ่ายปฏิบัติการสนับสนุนภารกิจการท างานของคณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ด าเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  กิจกรรมท่ี ๔ ติดตาม ดูแล สร้างความเช่ือมั่นและคุ้มครองผู้ใช้บริการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ด าเนินการจัดท ารายงานผลจากการศึกษา วิเคราะห์ ในประเด็นท่ี
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการให้บริการการคุ้มครองผู้บริโภคออนไลน์เรียบร้อยแล้ว และด าเนินการ
รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ผ่านช่องทาง Call Center, Facebook และเว็บไซต์ของศูนย์รับ
เรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ ๑๒๑๒ หรือ ๑๒๑๒ OCC โดยมีจ านวนร้องเรียนท่ีได้รับช่วงเดือน
ตุลาคม ๒๕๖๔ จ านวนท้ังสิ้น ๗,๑๖๘ ครั้ง โดยปัญหาท่ีพบส่วนใหญ่ยังคงเป็นปัญหาการซื้อขาย
ทางออนไลน์ และปัญหาเว็บไซต์ผิดกฎหมาย 

๖) โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจไทย ด าเนิน
กิจกรรมการตลาดออนไลน์แบบครบวงจร ด้วยการฝึกอบรมและให้ค าปรึกษาเชิงลึกเพื่อพัฒนา
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ศักยภาพให้ผู้ประกอบการสามารถท าการค้าออนไลน์ท้ังในประเทศและต่างประเทศ ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ มีเป้าหมาย จ านวน ๓๐๐ กิจการ 

๗) โครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทาง
เศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น กิจกรรมพัฒนาสินค้าชุมชนเข้าสู่ตลาดออนไลน์ 
Offline ๒ Online (B๒C) โดยมีผลการด าเนินงาน ดังน้ี (๑) สร้างองค์ความรู้และผลักดันสินค้า
ชุมชนหรือสินค้าเกษตรเข้าสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ โดยได้จัดกิจกรรมสร้างองค์ความรู้ คือ จัดอบรม
หลักสูตร “ปั้นร้านค้าออนไลน์ข้ันเทพ Online Marketing Genius” โดยฝึกปฏิบัติกับผู้เช่ียวชาญ
ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่น้อยกว่า ๑๒ ช่ัวโมง มีผู้ได้รับความรู้ ๑,๕๗๘ ราย และจัดอบรม
หลักสูตร “ผ่าวิกฤตโควิดธุรกิจเกษตร Go Online” เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจ าหน่าย
สินค้าเกษตร  มีผู้ได้รับความรู้ ๑๐๐ ราย และจัดกิจกรรมติดปีกธุรกิจออนไลน์สร้างรายได้ฝ่าวิกฤต
โควิด - 19 ผ่านระบบออนไลน์ มีผู้ได้รับความรู้ ๑๐๐ ราย (๒) ส่งเสริมช่องทางการตลาด 
ในรูปแบบ Omni-Channel โดยการจัดงานมหกรรม Thailand e-Commerce Expo 2021  
เพื่อสร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์ให้แก่ผู้ประกอบการ ซึ่งอยู่ระหว่างคัดเลือก
ผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน 

๘) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจดทะเบียนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์  มีผลการด า เนินงาน ดัง น้ี ๑) สร้างองค์ความรู้ 
ให้ผู้ประกอบการ GI พร้อมขยายตลาดสินค้า GI สู่ช่องทางออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 
ด้านการตลาดออฟไลน์ และออนไลน์ โดยมีกิจกรรม อาทิ Workshop ผ่านช่องทางออนไลน์  
และจัดท าภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหวของสินค้า GI เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจ าหน่ายผ่านช่องทาง 
Online (๒) สร้างโอกาสทางการตลาดสินค้า GI ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือการขยายช่องทางการตลาดสินค้าสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ไทย ( GI) ระหว่าง 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา กับบริษัท ทเวนต้ีโฟร์ช้อปป้ิง จ ากัด ผ่านช่องทาง www.ShopAt24.com 
และแอปพลิเคชัน ShopAt24 สามารถสั่งซื้อแบบ Pre-Order และเลือกรับสินค้าได้ท่ีร้านเซเว่น 
อีเลฟเว่น สาขาใกล้บ้าน มีสินค้า GI เข้าร่วม เช่น กาแฟดอยตุง ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้  
ผ้าครามธรรมชาติสกลนคร เป็นต้น และกิจกรรมส่งเสริมการจ าหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการ 
สินค้า GI ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 โดยการประชาสัมพันธ์การจ าหน่ายสินค้าใน Page 
Facebook GI Thailand  ให้ผู้บริ โภคติดต่อสั่งซื้อสินค้ากับผู้ประกอบการ GI ได้โดยตรง 
มีผู้ประกอบการเข้าร่วม จ านวน ๕๐ ราย ๓๙ สินค้า มูลค่าการจ าหน่ายสินค้า ๖.๐๘ ล้านบาท  
(๓) ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาบนอินเทอร์เน็ต 
ระหว่าง กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
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รวม ท้ัง เจ้ าของสิทธิ ในทรัพย์สิ นทา งปัญญา ท้ัง ไทยและต่ างประ เทศ รวม ๒๔ ราย  
และผู้ประกอบการด้านอินเทอร์เน็ต ๓ ราย ได้แก่ ลาซาด้า ช้อปป้ี และเจดี เซ็นทรัล 

๙) โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางการตลาด มีผลการด าเนินงาน ดังน้ี 
(๑) จัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Thaitrade.com มีจ านวน
สมาชิกผู้ซื้อผู้ขาย จ านวน ๓,๕๔๕ ราย แบ่งเป็นผู้ซื้อ ๒,๕๐๔ ราย และผู้ขาย ๑,๐๔๑ ราย มีมูลค่า 
การซื้อขาย จ านวน ๑,๔๒๗.๔๐ ล้านบาท (๒) จัดกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ 
(Online Business Matching) อาทิ สินค้าฮาลาล สินค้าเครื่องมือแพทย์ และเข้าร่วมงานแสดง
สินค้าไห่นาน เกิดการจับคู่เจรจา ๕,๗๘๖ คู่ จ านวน ๗๑ ครั้ง มูลค่าการซื้อขาย ๑๓,๒๓๘.๔๐ ล้านบาท 

๑๐) การเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย 
กิจกรรมเพิ่มศักยภาพผูป้ระกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing โดยได้ด าเนินการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ โดยน าหลักการ Digital Marketing มาปรับใช้ให้
ตรงกับศักยภาพของผู้ประกอบการและศักยภาพของสินค้า โดยส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา ด าเนินงานให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการท าธุรกิจออนไลน์ การเปิดร้านค้า
ออนไลน์ (Plat form /Facebook /Line@) Logistics Payment Methods เป็นต้น โดยปัจจุบัน 
มีจ านวนผู้ประกอบการท่ีมีช่องทางการตลาดออนไลน์เพิ่มข้ึน ๒,๘๒๓ ราย ได้รับการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดออนไลน์ ๓,๗๑๐ ราย และได้รับการเพิ่มศักยภาพ 
เชิงลึกในการท าธุรกิจออนไลน์ ๒๙๐ ราย ท้ังน้ี คาดว่าจะสามารถสร้างยอดขายและก่อให้เกิด
มูลค่าเศรษฐกิจรวม ๑,๐๑๘.๔๓ ล้านบาท 
 
 ๕.๘  พัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา  
และนวัตกรรม 
 ๕.๘.๑ พัฒนาสภาพแวดล้อมระบบนเิวศที่เอื อตอ่การสง่เสรมิวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
การวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม ท่ีสามารถเช่ือมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลต่อ 
การพัฒนาต่อยอดจากผลการวิจัยให้น าไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็น 
และมีกลไกด าเนินการท่ีบูรณาการท้ังระบบ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการตลอด
ห่วงโซ่มูลค่าให้มีความสามารถในการแข่งขันท่ีสูงข้ึน พร้อมท้ังพัฒนาระบบข้อมูลและตัวช้ีวัด
ภายใต้กรอบขีดความสามารถในการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและพัฒนา 
และนวัตกรรม มีผลการด าเนินงานส าคัญ ดังน้ี 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๓๔๗ 

 

  ๑) การบริหารจัดการพื นที่ให้เอื อต่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ได้แก่  
   ๑.๑) โครงการพัฒนาเขตนวั ตกร รม ระ เบี ย ง เ ศรษฐ กิ จ พิ เ ศษ 
ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation: EECi) เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้าน
นวัตกรรม เพื่อรองรับการขยายผลงานวิจัย การทดสอบการสาธิตเทคโนโลยี การประเมินความ
เป็นไปได้ท้ังในเชิงเทคโนโลยีและเชิงเศรษฐศาสตร์ รวมถึงการปรับแปลงเทคโนโลยีข้ันสูงจาก
ต่างประเทศมาสู่การใช้ประโยชน์จริงใน ๖ กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ (๑) นวัตกรรม
การเกษตร (๒) ไบโอรีไฟเนอรี (๓) แบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูงและการขนส่งสมัยใหม่ (๔) ระบบ
อัตโนมัติหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (๕) เทคโนโลยีการบินและอากาศยานไร้นักบิน  
และ (๖) เครื่องมือแพทย์ โดยมีอาคารส านักงานใหญ่ต้ังอยู่ในพื้นท่ีวังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยอง 
ปัจจุบันโครงการก่อสร้างอาคารส านักงานใหญ่ EECi (ระยะที่ ๑) มีความคืบหน้าในการด าเนินการ
ไปแล้วกว่าร้อยละ ๙๘ คือ โดยคาดว่าประมาณปลายปี ๒๕๖๕ การก่อสร้างจะแล้วเสร็จ  
และพร้อมให้บริการหน่วยงานต่างๆท้ังภาครัฐและเอกชนสามารถเข้าใช้พื้นท่ีในอาคารส านักงานใหญ่ 
นอกจากน้ี มีการเตรียมการโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีท่ีได้เร่ิมทยอยพัฒนาไปแล้ว เช่น 

 - เมืองนวัตกรรมชีวภาพ (BIOPOLIS) ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่าง 
การพัฒนาโรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี (Biorefinery) ซึ่งจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานท่ีจะส่งเสริม
การแปรรูปชีวมวล รวมถึงวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรท่ีมีมูลค่าต่ าไปสู่สารสกัดท่ีมีมูลค่าสูงน าไปใช้
ในอุตสาหกรรมชีวภัณฑ์ อุตสาหกรรมยา อาหารเสริมและเครื่องส าอางได้ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จ
และเปิดให้บริการได้ในต้นปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ปัจจุบันได้พัฒนาโรงเรือนปลูกพืชและโรงงานผลิตพืช 
(Smart Green house)  เพื่ อทดลองปลูกพืชสมุนไพรในสภาพแวดล้อม ท่ีมีการควบคุม 
และจะจัดท าศูนย์สาธิตเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming Demo Site) ในพื้นท่ี ๓ จังหวัด EEC 
โดยด าเนินการร่วมกับพันธมิตรท้ังภาครัฐ เอกชน และชุมชน เป็นต้น 
               - เมืองนวัตกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ (ARIPOLIS) โดยด าเนินงานพัฒนาศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (Sustainable 
Manufacturing Center) เพื่อสาธิตสายการผลิตท่ีใช้เทคโนโลยีการผลิต ๔.๐ ให้เป็นสถานท่ี
พัฒนา/ทดลองทดสอบความเข้ากันได้ของอุปกรณ์และระบบต่าง ๆ ก่อนน าไปใช้งานจริงใน
ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงเป็นแหล่งพัฒนาก าลังคน ให้ค าปรึกษาแก่ภาคอุตสาหกรรม และบริการ
จับคู่ความต้องการเทคโนโลยีและผู้ให้บริการอีกด้วย โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการกลางปี พ.ศ. 
๒๕๖๕ 
   ๑.๒) โครงการพัฒนานิเวศอุตสาหกรรมการบินและอวกาศเพื่อการลงทุน
บนพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก สนับสนุนให้เกิดการลงทุนและการใช้งานในธุรกิจสถานี



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๓๔๘ 

 

ภาคพื้นส าหรับดาวเทียมวงโคจรต่ าเพิ่มข้ึนในกลุ่มนักลงทุนในอุตสาหกรรม Network Ground 
Station ท้ังในและต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีดาวเทียมระบุต าแหน่งแม่นย าสูงต่อยอดไปสู่
อุตสาหกรรมอื่นๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าในกลุ่มอุตสาหกรรมพาหนะไร้คนขับ การเกษตร การประมงทาง
ทะเล การน าทางอากาศยาน ตลอดจนการแจ้งเตือนภัยพิบัติล่วงหน้า เพื่อสร้างผู้ประกอบการ
ระดับ Startup/SMEs สร้างต้นแบบระบบจัดการดาวเทียมแบบหลายสถานี (Upgrade Ground 
Segment Resource Allocation) รวมถึงรองรับการลงทุนจากต่างประเทศ และเพิ่มโอกาส 
การลงทุนมูลค่าลงทุนโครงการพัฒนานิเวศอุตสาหกรรมการบินและอวกาศบนพื้นท่ีระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก โดยคาดว่าจะเกิด มูลค่าการลงทุนวิจัยของบริษัทท่ีมาใช้ประโยชน์ในเขต
นวัตกรรม จ านวนไม่น้อยกว่า ๕ ล้านบาท และมีมูลค่าการลงทุนในอุตสาหกรรมการบิน 
และอวกาศหรือท่ีเกี่ยวข้อง จ านวนไม่น้อยกว่า ๔๐ ล้านบาท 
   ๑.๓) โครงการแพลตฟอร์มข้อมูลมหภาคเชิงพื้นท่ีแบบเปิดของคนไทย
ทุกคน (Open Platform Spatial Big Data for all Thailand) เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มแบบเปิด 
(Open Platform) และระบบเครื่องมือ API รองรับการเช่ือมโยงและพัฒนา Application  
ของผู้ใช้งาน และพัฒนา Datacube รวมถึงจัดท า ARD รองรับการประมวลผลแบบอัตโนมัติ 
และ Big Data ให้อยู่ในรูปแบบท่ีง่ายต่อการน าไปใช้งาน โดยคาดว่าจะสามารถจัดท าฐานข้อมูล 
พัฒนา และประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศ จ านวน ๕ เรื่อง และมีภาครัฐ เอกชน ประชาชนผู้ใช้งาน
อย่างน้อยร้อยละ ๑๐ ของจ านวนเป้าหมาย ๑๐๐,๐๐๐ คน 
   ๑.๔) การพัฒนากลไก/แพลตฟอร์มเพื่อสนับสนุนให้เกิดการน า
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ด้านนโยบาย ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมและสร้างกลไกเช่ือมโยง
ระหว่างหน่วยงานในระบบ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปัจจุบันได้มีการพัฒนากลไกด้าน
งบประมาณท่ีมุ่งเน้นการด าเนินงานด้านการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์โดยเฉพาะ  
ซึ่งกลไกงบประมาณน้ีจะช่วยหนุนเสริม และสร้างแรงกระตุ้นให้หน่วยรับงบประมาณในระบบ 
ววน. เกิดการผลักดันผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมให้สามารถ
สร้างผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศมากยิ่งข้ึน 
  ๒) สร้างพื นฐานแห่งการพัฒนา ได้แก่  
  ๒.๑) การก ากับดูแลความปลอดภัยของวัสดุท่ีมีกัมมันตรังสีเป็น
ส่วนประกอบ เพื่อการก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี ประกอบด้วย 

(๑) โครงการก ากับดูแลความปลอดภัยในสินค้าอุปโภคท่ีมีวัสดุ
กัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบ เพื่อสร้างฐานข้อมูลการได้รับรังสีของประชาชนทีใช้สินค้าอุปโภคท่ีมี
วัสดุกัมมตรังสีเป็นส่วนประกอบ โดยก าหนดขอบเขต ประเภท ชนิดของสินค้าอุปโภคท่ีวัสดุ



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
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๓๔๙ 

 

กัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบท่ีจะต้องก ากับดูแลความปลอดภัย วิธีการทางเทคนิคในการวิเคราะห์
ปริมาณกัมมันตภาพรังสีในสินค้าอุปโภคท่ีมีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบ และจัดท ามาตรฐาน
และแนวทางการก ากับดูแลสินค้าอุปโภคท่ีมีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบ ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานระดับนานาชาติของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ 

(๒) โครงการก ากับดูแลความปลอดภัยการจัดการกากกัมมันตรังสี
ในอุตสาหกรรมเศษโลหะ เพื่อจัดท ามาตรการควบคุมความปลอดภัยการจัดการกากกัมมันตรังสี  
ในอุตสาหกรรมเศษโลหะ ท่ีถูกน าเข้ามาในราชอาณาจักร หรือส่งออกนอกราชอาณาจักร น าไปสู่
การลดการปนเป้ือนของโลหะที่มีวัสดุกัมมันตรังสีบรรจุอยู่ภายใน 
  ๒.๒) การบริหารและพัฒนางานสัตว์ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
ตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อสนับสนุนและพัฒนาการด าเนินการต่อสัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของ ประเทศเป็นไปตามมาตรฐานอันเป็นท่ียอมรับในระดับสากล  
ในแนวทางท่ีสอดคล้องกับพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยคาดว่า
จะสามารถให้บริการผู้ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ จ านวน ๔๐๐ คนต่อปี และหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการไปใช้ในการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรม จ านวน ๔ หน่วยงาน 
 ๓) พัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม โดยการพัฒนาบุคลากร
และเตรียมความพร้อมด้านก าลังคนในด้านต่าง ๆ  เช่น  
 ๓.๑) โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ระยะท่ี ๓ ระยะท่ี ๓+ และระยะท่ี ๔ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูง ๖ สาขาวิชาหลัก ได้แก่  เทคโนโลยี ชีวภาพ 
และสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีโลหะวัสดุ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
พื้นฐาน นาโนเทคโนโลยี และสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหา รจัดการด้านวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ตลอดจนได้ปรับแนวทางการจัดสรรทุนเพื่อผลิตบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์  
และเทคโนโลยี โดยเน้นกรอบสาขาวิชาท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมยิ่งข้ึน โดยเพิ่มสาขาใหม่ท่ีส าคัญเพื่อรองรับความต้องการในอนาคต รวมท้ัง
จัดสรรทุนเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ด้านการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจากรายได้ปานกลาง ท้ังน้ี การด าเนินโครงการต้ังแต่  
ระยะท่ี ๑ ถึงระยะท่ี ๔ มีผู้ท่ีได้รับจัดสรรทุนรวมท้ังสิ้น ๕,๑๙๓ คน มีผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว 
๓,๖๗๘ คน โดยนักเรียนทุนทางด้านวิทยาศาสตร์ฯ ท่ีส าเร็จการศึกษาได้ท าประโยชน์ให้กับ
หน่วยงานและประเทศท้ังในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การแพทย์ พลังงาน ความมั่นคง  
การขนส่งจราจร ภัยพิบัติ และการศึกษา รวมท้ังการสร้างเครือข่ายด้านการวิจัย ผลท่ีได้รับ 
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จากนักเรียนทุนท่ีส าเร็จการศึกษา ได้แก่ โครงการวิจัยและผลงานวิจัย/วิชาการ ประมาณ  
๗,๗๐๐ รายการ ผลงานวิจัยท่ีเป็นประโยชน์ต่อประเทศ โดยได้รับรางวัลระดับชาติท้ังในประเทศ
และต่างประเทศ (เช่น นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ The Ross Coffin Purdy Award (สหรัฐอเมริกา) 
Brussels Eureka  World Exhibition ( เบลเยี่ยม)) และการเสนอผลงานเพื่อขอสิทธิบัตร 
และอนุสิทธิบัตร มากกว่า ๑๘๐ รายการ 
 ๓.๒) โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศ การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย (แม่ไก่) เพื่อสร้างวิทยากรที่มีคุณภาพให้สามารถ
ด าเนินการฝึกอบรมนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) เพื่อมุ่งเน้นสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
และเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ และเป็นการพัฒนาศักยภาพของ
นักวิจัยให้สามารถด าเนินงานวิจัยและนวั ตกรรมตามแผนงานและงบประมาณท่ีก าหนด 
และได้ผลงานวิจัยท่ีสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง 
 ๓.๓) การพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม ( RDI 
Managers) ด้านชุมชนและพื้นท่ี เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลท่ีมีความรู้และสามารถบริหารจัดการ
งานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมด้านชุมชนและพื้นท่ี (Competent RDI Managers) รวมถึงสร้าง
เครือข่ายและแพลตฟอร์มเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และเครื่องมือการบริหารจัดการงานวิจัยด้าน
ชุมชนและพื้นท่ี โดยปัจจุบันได้ด าเนินการจัดการอบรมโมดูล ๓ : Impact Assessment เมื่อวันท่ี 
๕-๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ และโมดูล ๔: Research Utilization and Communications เมื่อวันท่ี 
๑๙-๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
 ๕.๘.๒ สร้างระบบจัดการข้อมูลเพื่อรองรับบริหารจัดการงานวิจัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ ผ่านการบูรณาการและเช่ือมโยงระบบงานวิจัยของหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
เพื่อสร้างความเป็นเอกภาพในการส่งเสริมการด าเนินงานด้านการวิจัยท่ีต่อยอดไปสู่การสร้าง
นวัตกรรมของประเทศ รวมท้ังการปรับปรุงกฎระเบียบให้เอื้อต่อการต่อยอดงานวิจัยสู่การเพิ่ม
มูลค่าในเชิงพาณิชย์ มีผลการด าเนินงานส าคัญ ดังน้ี 
  ๑) การพัฒนาระบบ/เครื่องมือเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัย ได้แก่ 
   ๑.๑) โครงการการพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเป็น
การจัดท ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยน าเอากรอบคิด
ของระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไทยเป็นฐานในการพัฒนา ซึ่งปัจจุบันได้ด าเนินการ
พัฒนาร่างกรอบยุทธศาสตร์ฯ ฉบับท่ี ๑ ของการประกาศแผนท่ีน าทางเทคโนโลยีแห่งชาติท่ีจะเป็น
ชุดข้อมูลส าคัญเพื่อน าไปประกอบการท าแผน แนวทางปฏิบัติ และประกอบการให้ทุนกับ 
หน่วยบริหารและจัดการทุนต่อไป และได้มีการจัดงานสัมมนาทางวิชาการเผยแพร่ผลการศึกษา
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ของโครงการ “ทบทวนกลไกและมาตรการสนับสนุนภาครัฐ” เมื่อวันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยมี
หน่วยงานเข้าร่วมรับฟังมากกว่า ๒๐๐ หน่วยงาน ซึ่งการศึกษาในครั้งน้ีจะน ามาใช้ในการวางแผน
พัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศต่อไป 
   ๑.๒) การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
(National Research Information System : NRIIS) เป็นการสร้างฐานข้อมูลงานวิจัยของ
ประเทศท้ังหมดให้มีเอกภาพท่ีมีความปลอดภัยและสิทธิ์การเข้าถึงระบบอย่างถูกต้อง ลดความ
ซ้ าซ้อนของระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศและความซ้ าซ้อนของการสนับสนุนงานวิจัย
ของประเทศ ท้ังน้ี ระบบ NRIIS จะท าให้ผู้ใช้กลุ่มต่าง ๆ ได้รับประโยชน์ ได้แก่ นักวิจัยสามารถ
เสนอขอรับทุนวิจัยจากแหล่งต่าง ๆ โดยใช้แบบฟอร์มเดียวยื่นข้อเสนอท่ีเดียวและสามารถน าออก
ข้อมูลจากฐานข้อมูลนักวิจัยมาใส่ในแบบฟอร์มได้ รวมท้ังติดตามสถานะของโครงการวิจัยได้ 
ผู้บริหารงานวิจัยสามารถติดตามและรวบรวมข้อมูลนักวิจัย โครงการวิจัยท่ีเสนอขอรับทุน หรือ
โครงการวิจัยท่ีผ่านการพิจารณาให้การสนับสนุนได้อย่างรวดเร็ว หน่วยงานกลางด้านการวิจัยของ
ประเทศจะมีข้อมูลภาพ รวมงบประมาณและงานวิจัยของประเทศ เพื่อประโยชน์ในการบริหาร
จัดการและพัฒนาการวิจัยของประเทศต่อไป ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างพัฒนาระบบงานวิจัย  
และงบวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ มีความคืบหน้าร้อยละ ๕๐ เช่น 
ระบบส าหรับหน่วยงานก าหนดนโยบาย ระบบบริหารจัดการงบประมาณและแผน ระบบบริหาร
จัดการโครงการส าหรับหน่วยบริหารจัดการ (Program Management Unit : PMU) และระบบ
ฐานข้อมูลกลางด้านการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ เป็นต้น 
  ๒) การสร้างระบบนวัตกรรมให้เอื อต่อผู้ประกอบการนวัตกรรม  
เป็นการพัฒนากลไก/มาตรการ/เครื่องมือสนับสนุนการสร้างขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมและการต่อยอดผลงานวิจัยสู่ตลาด (Innovation Capability) ให้แก่ผู้ประกอบการ
เพื่อยกระดับไปสู่ผู้ประกอบการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ( Innovation Driven Enterprise: IDE) 
หรือสามารถเข้าสู่ Global value chain และตลาดระดับโลกได้ ประกอบด้วย ๒ กิจกรรม คือ 
  ๒.๑) กลไกการพัฒนา Scaleup Company เพื่อวางกรอบการศึกษา 
ทบทวนนโยบายท้ังไทยและต่างประเทศ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการระบุมาตราการและกลไก 
ท่ีจ า เป็นต้องด า เ นินการและ เกิ ดผลกระทบส า คัญ และ verify ข้อมูลและ validate  
โดยการสัมภาษณ์ผู้มีบทบาทส าคัญต่อการสนับสนุน และหารือผู้ ร่วมด าเนินโครงการ Tech 
Screening เพื่อวางกรอบการด าเนินการให้ชัดเจน และเริ่มปรับปรุงข้อมูลเครื่องมือการวัดระดับ
ความพร้อมเทคโนโลยี 
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  ๒.๒)  IDE Policy Package เพื่ อวิ เคราะห์ประเ ด็นเ ชิงนโยบาย 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และการขับเคลื่อนนโยบาย 
 ๓) การจัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ  
เพื่อความม่ันคงปลอดภัยของประชาชน เป็นฐานข้อมูลด้านงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับด้านนิวเคลียร์
และรังสีของประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบ
ดิจิทัล และเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล 
 ๕.๘.๓ เสริมสร้างการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มุ่งเน้นการพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐาน 
ท่ีเป็นปัจจัยน าไปสู่การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีมีมูลค่าสูงและสามารถน าไปใช้ได้จริง และใช้
วัตถุดิบจากภายในประเทศให้มากที่สุด มีผลการด าเนินงานส าคัญ ดังน้ี 
 ๑) การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ  (National S&T Infrastructure (NSTI) เพื่อสร้างขีดความสามารถทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้บริการทางด้านเทคนิควิชาการด้วยเทคโนโลยีข้ันสูง พร้อมท้ังสร้าง
เครือข่ายการท างานร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังในและต่างประเทศ ได้แก่ 
  (๑) ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ  (National Biobank of 
Thailand: NBT) ด าเนินการจัดเก็บ อนุรักษ์ ทรัพยากรชีวภาพ เช่น พืช จุลินทรีย์ ข้อมูลจีโนมของ
มนุษย์ ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับประชาคมวิจัย 
  (๒) ศูนย์โอมิกส์แห่งชาติ (National Omics Center: NOC) พัฒนา
วิ ธี ก า รตรวจสอบทาง  Genomics, Transcriptomics, Proteomics และ  Metabolomics  
ท่ีได้มาตรฐาน 
  (๓) ศูนย์ระบบไซเบอร์ -กายภาพ (Center for Cyber-Physical 
Systems: CPS) เป็นศูนย์บริการเพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านระบบ ไซเบอร์-กายภาพช้ันน าของ
ประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน 
  (๔) ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการค านวณข้ันสูง  (NSTDA 
Supercomputer Center: ThaiSC) เป็นศูนย์บริการด้านการค านวณประสิทธิภาพสูง เพื่อตอบ
โจทย์ปัญหาขนาดใหญ่ของประเทศท่ีต้องการความรวดเร็วและความแม่นย าสูง 
  (๕) สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท่ียั่ ง ยืน 
(Technology and Informatics Institute for Sustainability: TIIS) จัดท าข้อมูลและการประเมิน 
วัฏจักรชีวิต เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) การเติบโตอย่างยั่งยืน  
และการแข่งขันในระดับสากล 
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 ๒) โครงการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์
ภูมิภาค) อาคารอ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคท้ัง ๓ แห่ง (ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น และภาคใต้ จังหวัดสงขลา) เป็นศูนย์กลาง 
ในการให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน ด าเนินการภายใต้กลไกการให้บริการสร้างส่ง เสริม  
และสนับสนุนบริการ เพื่อสร้างนวัตกรรมแบบครบวงจร (Total Innovation Solutions)  
สร้างความเข้มแข็ง เพิ่มความสามารถในการแข็งขันของหน่วยงานและผู้ประกอบการท่ีเกี่ยวข้อง 
ผ่านจากการสนับสนุนงบประมาณเพื่อบริหารจัดการอาคารโดยแบ่งพื้นท่ีการใช้สอยเป็น ๓ พื้นท่ี 
คือพื้นท่ีส านักงาน พื้นท่ีห้องปฏิบัติการ และ Co – working space 
 ๓) การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื นฐานด้านคุณภาพ 
ประกอบด้วยโครงการส าคัญ ได้แก่ 
  (๑) การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของ
ประเทศ (National Quality Infrastructure : NQI) ให้เข้มแข็ง เพื่อยกระดับผู้ประกอบการใหม่
และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มข้ึน 
รวมถึงเพิ่มศักยภาพของหน่วยตรวจสอบและรับรอง สินค้าอุตสาหกรรมได้รับการยอมรับ  
ในคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า มีการยื่นขอการรับรองผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตท่ีเกิดจากการน าผลงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรมไปใช้
ประโยชน์  
  (๒) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ (National 
Quality Infrastructure: NQI) เพื่อพัฒนาระบบการบริการวิเคราะห์ทดสอบท่ีมีมาตรฐาน 
และได้รับการรับรอง ช่วยยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ท าให้
ผลิตภัณฑ์เป็นท่ียอมรับและสามารถแข่งขันได้ โดยคาดว่าจะสามารถให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน ๘๐,๐๐๐ รายการ 
 ๔) การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีมาตรวิทยา เพื่อยกระดบั
ภาคอุตสาหรรมและผู้ประกอบการ เทคโนโลยีมาตรวิทยาเป็นการวัดและการก าหนดมาตรฐาน
การวัด โดยประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ทุกแขนงเพื่อให้สามารถท าการวัดได้อย่างแม่นย า และถูกต้อง 
เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ผลการวัดเป็นท่ียอมรับท้ังในประเทศ และระหว่างประเทศ
ส่งผลให้สามารถลดระยะเวลาในกระบวนการผลิตและกระบวนการควบคุมคุณภาพ เพิ่มผลิตภาพ
ในการท างาน ลดต้นทุนในการส่งผลิตภัณฑ์ตัวอย่างหรือเครื่องมือไปวิเคราะห์ทดสอบ เพิ่มความ
มั่นใจในคุณภาพ และยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐานสากล  ประกอบด้วยโครงการส าคัญ 
ได้แก่   
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  (๑) โครงการสร้างเครื่องมือและแพลตฟอร์มกลางส าหรับเวลา
มาตรฐานประเทศไทย เพื่อพัฒนาความสามารถในการให้บริการถ่ายทอดเวลามาตรฐานประเทศ
ไทยและยกระดับความแม่นย า (accuracy) และเสถียรภาพ (stability) ในการถ่ายทอดเวลา
มาตรฐานประเทศไทย เพื่อใช้เป็นมาตรฐานแห่งชาติทางด้านเวลาและความถ่ีตามความต้องการใช้
งานในอนาคตของระบบรัฐบาลดิจิทัลและเศรษฐกิจดิจิทัล ท้ังในแง่ปริมาณและความมั่นคง
ปลอดภัยความถี่ความแม่นย าสูง 
  (๒) โครงการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) สู่อุตสาหกรรม ๔.๐ ด้วยเทคโนโลยีมาตรวิทยา เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการให้มี 
ขีดความสามารถการแข่งขันส าหรับตลาดในประเทศ รวมท้ังสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ระดับสากล ผ่านการยกระดับคุณภาพของสินค้าและบริการ การเพิ่มผลิตภาพของผู้ประกอบการ 
และการเพิ่มผลิตภาพของแรงงาน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรม  
S-curve ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย 
  (๓) โครงการสถาปนาความสามารถการวัดสภาพน าความร้อนปฐมภูมิ
ของประเทศส าหรับวัสดุอัจฉริยะ เพื่อพัฒนาระบบวัดสภาพน าความร้อนของวัสดุฉนวนความร้อน
ตามนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการประหยัดพลังงาน และเพิ่มความสามารถการแข่งขันทาง
การค้าในการส่งออกวัสดุฉนวนความร้อนภายในประเทศ ลดการใช้พลังงานภายในประเทศจาก
การใช้งานวัสดุก่อสร้างอัจฉริยะ 
  (๔) โครงการพัฒนามาตรฐานการวัดด้านความเข้ากันได้ของอุปกรณ์ 
(EMC) และด้านคลื่นรบกวนความถ่ีสูงมิลลิมิเตอร์เพื่อรองรับการพัฒนาระบบราง  เพื่อยกระดับ
มาตรฐานระบบขนส่งทางรางของประเทศไทยให้มีศักยภาพในการแข่งให้เทียบเท่าระดับสากล 
สามารถสถาปนามาตรฐานการวัดแห่งชาติด้านการวัดคุณสมบัติด้านความเข้ากันได้ทาง
แม่ เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Compatibility :  EMC)  และผลักดันการเปลี่ยนนผ่าน
อุตสาหกรรมยานยนต์ท้ังระบบไปสู่อุุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ 
  (๕) โครงการพัฒนามาตรฐานการวัดเพื่อรองรับการพัฒนาระบบราง 
(ระบบเครื่องมือมาตรฐานด้านแรงขนาด ๑๐ MN) เพื่อส่งเสริมมาตรฐานด้านการวัดแรง  
โดยสถาปนามาตรฐานการวัดแห่งชาติด้านแรงขนาด ๑๐ MN เพื่อรองรับความถูกต้องของ 
การทดสอบคุณสมบัติของการต้านทานแรงกด (Compressive strength) ของหมอนคอนกรีต 
(Concrete sleepers) 
  (๖) โครงการพัฒนามาตรฐานวิธีการสอบเทียบเครื่องมือวัดสั่นสะเทือน
และเสียง เพื่อรองรับมาตรฐานการวัดในระบบขนส่งทางราง เพื่อพัฒนามาตรฐานวิธีการสอบเทียบ
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ด้านเสียงและการสั่นสะเทือน ยกระดับมาตรฐานระบบขนส่งทางรางของประเทศไทยในด้านความ
ปลอดภัยและคุณภาพในการให้บริการ ตลอดจนเพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 
ให้เทียบเท่าระดับสากล 
  (๗) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมดิจิทัลข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ เพื่อพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีการวัดด้านหุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติให้กับผู้ประกอบการไทยได้ใช้ประโยชน์ ได้แก่ พัฒนามาตรฐานการทวนสอบ
สมรรถนะของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม และเครื่องจักรกลอัตโนมัติให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน พัฒนา
ระบบการวัดช้ินส่วนต่างๆ แบบอัตโนมัติสมัยใหม่ โดยใช้สมรรถนะของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
ทดแทนการใช้งานเครื่องมือวัดอน่ื ๆ ท่ีมีราคาสูง และช่วยเพิ่มขีดความสามารถของระบบหุ่นยนต์
อุตสาหกรรมไทย เป็นต้น 
  (๘) โครงการยกระดับมาตรฐานและการทดสอบคุณภาพเพื่อสนับสนุน
อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการใช้ผลการวัดทางเคมีและชีวภาพเป็น 
เครื่องมือในการควบคุมคุณภาพและก าหนดมาตรฐานสินค้าส าหรับส่งออก ท้ังผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลผลิตทางการเกษตร สมุนไพร การแพทย์
พลังงาน และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการยอมรับในระดับนานาชาติ 
  (๙) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ และการตรวจสอบ
ทางการแพทย์ เพื่อยกระดับมาตรวิทยาทางการแพทย์ โดยพัฒนาค่ามาตรฐานการวัดแห่งชาติทาง
การแพทย์ให้แก่ ห้องปฏิบัติการ/ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือ และผลิตภัณฑ์ทาง
การแพทย์ สนับสนุนอุตสาหกรรมการให้บริการทางการแพทย์รวมถึงผู้ผลิตและจ าหน่ายวัสดุ
อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์สถานพยาบาลเพื่อ Medical Tourism และเพื่อบริการแก่ประชาชนท่ัวไป 
 ๕) การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
โดยด าเนินโครงการเพื่อสร้างความเข้มแข้งทางด้านเทคโนโลยีอวกาศผ่านศูนย์วิจัยและการพัฒนา
ดาวเทียม รวมถึงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมร่วมกับภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรมของ
ประเทศ น าไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้านเศรษฐกิจอวกาศ 
(Space Economy) รวมถึงการเพิ่มศักยภาพในด้านการบริหารจัดการเชิงพื้นท่ีแบบองค์รวมใน  
๖ ด้าน ได้แก่ ด้านการเกษตรและความมั่นคงอาหาร ด้านการบริหารจัดการน้ าแบบองค์รวม  
ด้านการจัดการ ภัยพิบัติ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ ด้านความปลอดภัยทางสังคม
และความมั่นคงของชาติ และด้านจัดการการเมือง ประกอบด้วยโครงการส าคัญ ดังน้ี 
  (๑) โครงการระบบดาวเทียมส ารวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2)  
เป็นการพัฒนา Application ภูมิสารสนเทศจากภาพถ่ายดาวเทียม และการสร้างดาวเทียม 
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ประกอบด้วย ๑) ดาวเทียมหลัก ๑ ดวง ผลิตโดยบริษัท AIRBUS ด าเนินการออกแบบ พัฒนา 
สร้าง ทดสอบและประกอบดาวเทียม ซึ่งปัจจุบันด าเนินการทดสอบดาวเทียมหลักในส่วน 
Environment Test เรียบร้อยแล้ว ท้ังน้ี บริษัท AIRBUS อยู่ระหว่างได้ก าหนดกิจกรรม Main 
Satellite Launch Readiness Review (LRR) เช่น การส่งชุดเอกสาร LRR data pack, การออก
เอกสาร RIDs ตลอดจนการ Clarify ประเด็นค าถามต่าง ๆ ในเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
และ ๒) ดาวเทียมเล็ก (Small Satellite) ๑ ดวง นับเป็นดาวเทียมส ารวจทรัพยากรดวงแรก 
ท่ีมีมาตรฐานในระดับ industrial grade ท่ีสร้างโดยทีมวิศวกรดาวเทียมของไทย จ านวน ๒๒ คน 
ร่วมออกแบบกับทางบริษัท Surrey Satellite Technology Ltd. สหราชอาณาจักร โดยตัว
ดาวเทียมท่ีมีขนาดประมาณ ๑๐๐-๑๑๐ กิโลกรัม ปัจจุบันอยู่ระหว่างการทดสอบ Day in the life 
testing และ Failure Detection Isolation and Recovery: FDIR ณ สหราชอาณาจักร รวมถึง
การอัพเดท Software  
  (๒) โครงการศูนย์ทดสอบมาตรฐานช้ินส่วนอากาศยานและดาวเทียม
แห่งชาติเพื่อยกระดับการรับรองมาตรฐานการทดสอบและระบบคุณภาพของอุตสาหกรรมการบิน
และอวกาศให้มีความสามารถในระดับสากล ส่งเสริมการลงทุนจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ในด้านการทดสอบของอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ และดาวเทียม และเพิ่มความสามารถ 
ด้านประสิทธิภาพด้านแรงงานและบุคลากรส าหรับอุตสาหกรรมการบินและอวกาศของประเทศ 
โดยคาดว่าจะสามารถให้บริการทดสอบมาตรฐานอุตสาหกรรมอวกาศ ๑๕ ราย หรือ ๑๕ ชนิด 
การทดสอบ 
  (๓) โครงการระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการไฟป่า 
หมอกควัน และฝุ่นละอองเชิงพื้นท่ี แบบมีส่วนร่วม  เพื่อใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีระบบ
สารสนเทศในการสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองเชิง
พื้นท่ีแบบมีส่วนร่วม ได้แก่ การพัฒนานวัตกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลไฟป่า จากเซนเซอร์ภาคพื้นดิน 
และส่งเสริมและบูรณาการข้อมูลอย่างมีส่วนร่วมในพื้นท่ีเพื่อการจัดการเชิงพื้นท่ี จ านวน ๔ ชุมชน 
  (๔) โครงการประเมินและติดตามคุณภาพระบบนิเวศทางทะเล 
และชายฝั่ง เพื่อรองรับการเติบโตด้านสังคมและเศรษฐกิจภาคทะเลของประเทศ โดยการพัฒนา
ระบบแผนท่ีกลางทางทะเลและชายฝั่งแบบออนไลน์ (Marine GI Portal Platform) เพื่อเช่ือมโยง
กับฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการคุณภาพระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการติดตามคุณภาพระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อรองรับ
การเติบโตด้านสังคมเศรษฐกิจภาคทะเลของประเทศ รวมถึงการส่งเสริมให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
เข้าถึงฐานข้อมูลในการติดตามคุณภาพระบบนิเวศ 
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  (๕) โครงการพัฒนาระบบติดตามและพยากรณ์ภัยแล้งด้วยดัชนีภัยแล้ง 
จากข้อมูลดาวเทียม เพื่อใช้ในการติดตามสถานการณ์ภัยแล้งเชิงอุตุนิยมวิทยา ด้วยการซ้อนทับ
ข้อมูลและปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ (๑) ปริมาณน้ าฝนสะสม ๗ และ ๑๐ วัน จากดาวเทียม PERSIANN 
(๒) ปริมาณน้ าฝนพยากรณ์สะสม ๕ วัน และ ๗ วัน จากแบบจ าลอง WRF-ROMS (๓) ดัชนี 
พืชพรรณ (NDVI) ราย ๑๖ วัน จากดาวเทียม MODIS (๔) ดัชนีความช้ืนในดิน (SWI) จากดาวเทียม 
METOP – ASCAT และ (๕) ปริมาณน้ าในเข่ือน จากกรมชลประทาน เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง  
ในการเกิดภัยแล้ง โดยปัจจุบันด าเนินการอยู่ระหว่างการจัดหาผู้เช่ียวชาญร่วมพัฒนาดัชนี  
เกณฑ์เตือนภัย และระบบติดตามและพยากรณ์ภัยแล้ง 
 ๖) การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีแสงซินโครงตรอน มุ่งเน้น
การสร้างระบบนิเวศน์การวิจัยท่ีมีความพร้อม เอื้อต่อการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนา และมีกลไก
การน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยเป็นหน่วยงานบูรณาการด้านแสงซินโครตรอน
และเทคโนโลยีข้ันสูงร่วมกับผู้ประกอบการเพื่อยกระดับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมให้ใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเพิ่มผลิตภาพในการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมของ
ตนเองได้ และรองรับการวิจัย พัฒนาและทดสอบอุปกรณ์ต้นแบบส าหรับการสร้างเครื่องก าเนิด
แสงซินโครตรอนเครื่องใหม่ท่ีพัฒนาข้ึนเอง และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับภาคอุตสาหกรรมเพื่อ
น าไปผลิต ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ  ก่อให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ท่ีเกี่ยวข้อ งกับ
เทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอนภายในประเทศ โดยด าเนินโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ส าหรับให้บริการแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยี ข้ันสูงเพื่ออุตสาหกรรม  พัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพเครื่องก าเนิดแสงซินโครตรอนอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้แสงซินโครตรอนท่ีผลิต  
ได้มีความเสถียรและมีพลังงานมีคุณภาพอย่างเต็มประสิทธิภาพ และรองรับการให้บริการของภาค 
การผลิตและสังคม นอกจากการบ ารุงรักษาเครื่องก าเนิดแสงซินโครตรอน รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยี
ท่ีเกี่ยวข้องกับเครื่องก าเนิดแสงซินโครตรอน เพื่อน าองค์ความรู้ท่ีได้มาสนับสนุนการด าเนินงาน
และเตรียมความพร้อมส าหรับการพัฒนาเครื่องก าเนิดแสงซินโครตรอนในอนาคต โดยปัจจุบัน  
ได้ด าเนินการให้บริการงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอน ๘๒ รายการ เช่น 
การบริการวิเคราะห์ ทดสอบผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหาร และการเกษตร และบริการวิเคราะห์ 
ทดสอบผลิตภัณฑ์ทางด้านอุปโภค เป็นต้น 
 ๗) การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์ โดยด าเนินงาน
ติดต้ังส่วนสนับสนุนเครื่องโทคาแมค (อาคารปฏิบัติการ) ณ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) ส านักงานใหญ่ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เพื่อเป็นอาคารรองรับ  
การติดต้ังเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชันโทคาแมค (Tokamak Nuclear Fusion Reactor)  
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หรือ เครื่องโทคาแมครุ่น HT-๖M เครื่องแรกของประเทศไทย ซึ่งได้รับมอบจากสถาบันพลาสมา
และฟิวชันประเทศจีน (ACADEMY OF SCIENCES INSTITUTE OF PLASMA PHYSICS CHINESE: 
ASIPP) โดยเป็นอุปกรณ์ส าคัญในการกักเก็บพลาสมาด้วยสนามแม่เหล็ก และเป็นอุปกรณ์ส าคัญใน
ก า ร ศึ ก ษ า วิ จั ย เ รื่ อ งพ ลั ง ง า น นิ ว เ ค ลี ย ร์ ฟิ ว ช่ั น  ส า ห รั บ ก า ร ด า เ นิ น ง า น ก า ร วิ จั ย 
ด้านพลาสมาและฟิวชันในประเทศไทย เพื่อน าผลวิจัยพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชัน ซึ่งเป็นพลังงาน
สะอาด ไม่ก่อให้เกิดกากกัมมันตรังสี มาใช้ประโยชน์ในเชิงเกษตรกรรมด้านอาหาร เพื่อการฆ่าเช้ือ
โรคในอาหารและผลิตผลทางการเกษตร ในเชิงการแพทย์ การประยุกต์เทคโนโลยีพลาสมามาใช้ 
ในอุตสาหกรรมทางการแพทย์และสุขอนามัยโดยใช้พลาสมาในการบ าบัดแผลติดเช้ือ 
และแผลเรื้อรัง พร้อมช่วยกระตุ้นการสร้างเส้นเลือดเน้ือเยื่อใหม่ หรือการรักษาผิวหน้า การรักษาแผล 
ตลอดจนถึงการมีส่วนช่วยในเรื่องของการก าจัดขยะและของเสีย ท้ังน้ี ยังมีการพัฒนาบุคลากร  
ด้านพลาสมาและพลังงานฟิวชัน โดย ASIPP ให้ทุนการศึกษานักศึกษาไทยไปศึกษาวิจัย  
และเข้าร่วมท าวิจัย โดยใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการระดับโลก 
 ๘) โครงการให้บริการโครงสร้างพื นฐานทางดาราศาสตร์ มุ่งเน้น 
การเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ท้ังในประเทศและต่างประเทศ  
ในการค้นคว้า วิจัยและพัฒนาทางด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง โดยให้บริการ
อุปกรณ์/เครื่องมือด้านดาราศาสตร์ ประกอบด้วย หอดูดาวแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ  
ณ ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ และหอดูดาวภูมิภาคเพื่อประชน (หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ  
๗ รอบ พระชนมพรรษา) จ านวน ๓ แห่ง ในจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสงขลา 
และอยู่ระหว่างการก่อสร้างอีก ๒ แห่งในจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดพิษณุโลก 
 ๙) การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากชีววิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย
โครงการส าคัญ ดังน้ี 
  (๑) โครงการส่งเสริมต้นแบบการผลิตยาชีววัตถุเพื่อลดการน าเข้า 
และพัฒนาวิธีการรักษาใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพสูงท่ีมีความจ าเพาะต่อตัวบุคคล เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
และวิธีการรักษาใหม่ท่ีมีประสิทธิ์ภาพสูง มีความจ าเพาะต่อตัวบุคคล 
  (๒) โครงการสร้างอุตสาหกรรมการแพทย์ใหม่บนฐานการก้าวกระโดด
ของเทคโนโลยีด้านชีววิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างและพัฒนาอุสาหกรรมการแพทย์ใหม่เพื่อให้เกิด
อุตสาหกรรมและการลงทุนในประเทศ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ลดการน าเข้าและพึ่งพิง
เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ โดยคาดว่าจะสามารถพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือ
บริการ ท่ีได้รับการพัฒนาเข้าสู่การทดสอบ และสามารถผลักดันไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
จ านวน ๔ ต้นแบบ 
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  (๓) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการด้านชีววิทยาศาสตร์
สุขภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ  เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากผลงานของนักวิจัยไทย 
ได้แก่ รากฟันเทียม และเครื่องช่วยฝึกเดินในผู้สูงอายุท่ีป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมอง ไปใช้งาน  
ท่ีแพร่หลาย และสร้างการยอมรับ โดยน าร่องในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยคาดว่าจะสามารถน าต้นแบบ
เทคโนโลยีของนักวิจัยไทยไปสู่การถ่ายทอดและสร้างการยอมรับน าร่องในกลุ่มผู้สูงอายุ จ านวน  
๒ ผลงาน 
  (๔) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ด้วยนวัตกรรม
การแพทย์และสุขภาพเชิงพื้นท่ีเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนไทย 
ประกอบด้วย 
   - พัฒนาเครือข่ายเมดิโคโพลิส จังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ 
เช่น พัฒนาเครื่องท าลายเช้ือในอากาศด้วยรังสีอัลตร้าไวโอเลตผสานเทคนิคเชิงไฟฟ้าสถิต พัฒนา
เครื่องต้นแบบการทดสอบประสิทธิภาพการกรองอนุภาคของหน้ากากอนามัยและหน้ากาก N95
แบบอัตโนมั ติ  ร่ วมกับมหาวิทยาลัย เ ชียงใหม่  วิทยาลัย เทคโนโลยีและสหวิทยาการ 
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา) กับภาคเอกชน (ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธวัชแมชชีนเทค 
เป็นต้น ซึ่งท าให้สามารถพัฒนาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ภายในประเทศ ทดแทนช้ินส่วนจาก
ต่างประเทศในการพัฒนา ท าให้ราคาของเครื่องไม่สูงและโรงงานในประเทศไทยจ าต้องได้ โดยมี
การพัฒนาและฐานการผลิตอยู่ท่ีจังหวัดเชียงใหม่ 
   - ทดลองเชิงปฏิบัติการกิจกรรมและนวัตกรรม (Sandbox)  
ของการพัฒนาและการควบคุมเครื่องมือแพทย์กลุ่มวินิจฉัยภายนอกร่างกาย ย่านนวัตกรรม
การแพทย์โยธี (YMID) เพื่อจัดท าระบบการใช้งานฐานข้อมูลตารางแสดงหลักการส าคัญ เกี่ยวกับ
ความปลอดภัยและสมรรถนะการใช้งานส าหรับเครื่องมือแพทย์ประเภท IVD 
 ๕.๘.๔ สนับสนุนการพัฒนาโรงงาน ห้องปฏิบัติการต้นแบบที่เป็นโครงสร้าง
พื นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมในระดับต้นน  า โดยเฉพาะโรงงาน 
และห้องปฏิบัติการน าร่องท่ีสามารถตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้
แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : 
BCG) รวมท้ังสนับสนุนให้เกิดการลงทุนจากภาคธุรกิจเอกชนไปพร้อมกัน มีผลการด าเนินงานส าคัญ 
ดังน้ี 
  ๑) การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารส าหรับ
ผู้ประกอบการ โดยพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถของผู้ประกอบการ Start up กลุ่มแปรรูปอาหาร ในการสร้างนวัตกรรม เพิ่มผลิต



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๓๖๐ 

 

ภาพการผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่ม และการลดข้อจ ากัดทางการตลาดจากมาตรการต่างๆ ส่งเสริม
การด าเนินธุรกิจและการตลาด โดยพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์และการผลิตในระดับห้องปฏิบัติการ
และระดับโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อการทดลองตลาดให้กับผู้ประกอบการ Start up รวมถึงส่งเสริม
การเข้าถึงและใช้โครงสร้างพื้นฐาน วทน. สาขาอาหารแปรรูป โดยคาดว่าจะสามารถพัฒนาขีด
ความสามารถของผู้ประกอบการ Start up จ านวน ๕๐ ราย และสามารถพัฒนานวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์อาหาร จ านวน ๕ ผลิตภัณฑ์ 
  ๒) โครงการการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี
จุลินทรีย์โพรไบโอติก ให้บริการวิจัยพัฒนาและบ่มเพาะเทคโนโลยีชีวภาพจากเช้ือจุลินทรีย์โพร
ไบโอติก ต้ังแต่ระดับห้องปฏิบัติการถึงระดับโรงงานน าร่อง เพื่อยกระดับความสามารถในการ
แข่งขันของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่ อาหารเชิงหน้าท่ี (Functional foods) 
อาหารใหม่ (Novel foods) อาหารทางการแพทย์ (Medical foods) และอาหารอินทรีย์  
(Organic foods) และส่งเสริมการเข้าถึงและใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
และนวัตกรรม ด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ชีวภาพจากเ ช้ื อจุลินทรีย์ โพรไบโอติกของ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ให้ได้รับเทคโนโลยีท่ีมีมาตรฐานสากล โดยคาดว่าจะสามารถ
ให้บริการผู้ประกอบการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ านวน ๑ โครงการ 
  ๓) โครงการเสริมสร้างศักยภาพในการบริการด้านบรรจุภัณฑ์อย่างครบ
วงจร เพื่อยกระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นหน่วยงานกลางในการ
ให้บริการด้านบรรจุภัณฑ์อย่างครบวงจร ครอบคลุมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การบริการทดสอบ
วัสดุและบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนการประเมินและยืดอายุการเก็บผลิตภัณฑ์ รวมถึงการยกระดับ
มาตรฐานบรรจุภัณฑ์ด้วยการออกแบบท้ังด้านโครงสร้างและกราฟิก การทดสอบวัสดุและบรรจุ
ภัณฑ์ การประเมินและยืดอายุการเก็บผลิตภัณฑ์ ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้
บรรจุภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม ท้ังเพื่อช่วยยืดอายุการเก็บผลิตภัณฑ์ และเพิ่มความปลอดภัยให้กับ
ผู้บริโภค ด้วยการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการบรรจุภัณฑ์ ในการสร้าง
มูลค่าเพิ่มสินค้าระดั เพื่อยกบคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถพึ่งพาตนเอง 
และสามารถแข่งขันได้ในตลาดสากลอย่างยั่งยืน โดยคาดว่าจะสามารถให้บริการผู้ประกอบการได้ 
๑๐ ราย 
  ๔) โครงการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานด้านการผลิตและวิเคราะห์
ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางในระดับอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นสถานประกอบการต้นแบบเพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการผลิตเครื่องส าอางโอทอป และ SMEs ไทยให้มีมาตรฐาน และเข้าถึง
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โครงสร้างพื้นฐานด้านการผลิตและวิ เคราะห์ทดสอบเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์  
โดยคาดว่าจะสามารถพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์จาก
สมุนไพรเพื่อการจ าหน่ายเชิงพาณิชย์ จ านวน ๕๐ ราย 
  ๕) โครงการพัฒนาการวิเคราะห์และทดสอบระบบรางรถไฟความเร็วสูง 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีจีน ร่วมมือจัดต้ังศูนย์วิจัยร่วมไทย-จีนด้านรถไฟความเร็วสูง (Thailand - China 
Joint Research Center on High Speed Rail System)  เ พื่ อ พั ฒนา โ คร ง ส ร้ า งพื้ น ฐ า น 
ห้องปฏิบัติการทดสอบรถไฟความเร็วสูงของประเทศ (High Speed Rail state key lab) ท่ีได้
มาตรฐานมีความพร้อมให้บริการทดสอบสนับสนุนการควบคุมคุณภาพวัสดุและผลิตภัณฑ์รถไฟ
ความเร็วสูงในโครงการก่อสร้างในประเทศ และรองรับท่ีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและผลักดัน 
การผลิต local content ช้ินส่วนรถไฟความเร็วสูงในประเทศท่ีส าคัญ และสนับสนุนการสร้าง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์รถไฟความเร็วสูงของประเทศ ท้ังการทดสอบ การวิจัย  และการพัฒนา
เทคโนโลยีการบ ารุงรักษารถไฟความเร็วสูง ท้ังน้ีเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่
ผู้ผลิตช้ินส่วนระบบรางไทยให้สามารถต่อยอดไปสู่การผลิตช้ินส่วนรถไฟความเร็วสูงในประเทศ 
ท่ีส าคัญ เพื่อทดแทนการน าเข้าและสามารถก้าวไปแข่งขันในตลาดภูมิภาค โดยจะด าเนินการ
สนับสนุนงานทดสอบรับรอง ๒๐ โครงการ และพัฒนามาตรฐานระบบราง และผู้ประกอบการผลติ
ช้ินส่วนระบบราง ๒ โครงการ 
  ๖) โครงการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมด้านดาราศาสตร์เพื่อการพึ่งพา
ตนเอง โดยการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์/เครื่องมือ เพื่อการพึ่งพาตนนเอง ส าหรับใช้ 
ในการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาทางด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งคาดว่า
จะสามารถพัฒนานวัตกรรมใหม่ หรือสร้างข้ึนเองโดยใช้เทคโนโลยีข้ันสูง เพื่อการพึ่งพาตนเอง 
จ านวน ๗ ช้ินงาน และอุปกรณ์/ระบบท่ีมีการผลิตได้จากห้องปฏิบัติการข้ันสูงเพื่อการพึ่งพาตนเอง 
จ านวน ๑๐ ช้ินงาน 
  ๗) ศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 
๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ อนุมัติให้กระทรวงอุตสากรรม โดยส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(สมอ.) ด าเนินโครงการจัดต้ังศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ แบ่งเป็น ๒ ระยะ คือ 

ระยะที่ ๑ ส่วนทดสอบยางล้อตามมาตรฐาน UN R117 ประกอบด้วย
การกอสร้างสนามทดสอบยางล้อและเครื่องมือทดสอบตามมาตรฐาน UN 117 ซึ่งจะสามารถ
ทดสอบรายการเสียงจากยางล้อท่ีสัมผัสผิวถนน (Noise) การยึดเกาะถนนบนพื้นเปยก (Wet Grip) 
และความตานทานการหมุนของยางลอ (Rolling Resistance) ซึ่งไดรับการรับรองสนามทดสอบ
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จาก Applus+ IDIAIDA เรียบรอยแลว และเปดการท าการทดสอบแลวเมื่อวันท่ี ๑๕ ตุลาคม 
๒๕๖๒  

ระยะที่ ๒ ส่วนทดสอบยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ประกอบดวย 
สนามทดสอบกลางแจง ๕ สนาม คือ สนามทดสอบสมรรถนะยานยนต (Long Distance and 
High Speed) สนามทดสอบระบบเบรก (Brake Performance) สนามทดสอบระบบเบรกมือ 
(Park Brake) สนามทดสอบเชิงพลวัต (Dynamic Platform) และสนามทดสอบการยึดเกาะถนน
ขณะเข้าโคง (Skid-Pad) โดยในปัจจุบันด าเนินการ ดังน้ี 

(๑ )  ก่อสร้ า งสนามทดสอบระบบเบรก (Brake Performance)  
แล้วเสร็จ 

(๒) ก่อสร้างสนามทดสอบเชิงพลวัต (Dynamic Platform) แล้วเสร็จ 
(๓) อยู่ระหว่างการก่อสร้างถนนหลักภายในศูนย์ทดสอบยานยนต์ 

และยางล้อแห่งชาติ งวดงานท่ี ๕ จาก ๘ งวดงาน 
(๔) อยู่ระหว่างก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคของศูนย์ทดสอบยานยนต์

และยางล้อแห่งชาติ งวดงานท่ี ๒ จาก ๘ งวดงาน 
(๕) การจัดซื้อชุดเครื่องมือทดสอบเข็มขัดนิรภัยส าหรับรถยนต์ 

ตามมาตรฐาน UN R16 ติดต้ังและส่งมอบแล้วเสร็จ 
(๖) การจัดซื้อ ชุดเครื่องมือทดสอบห้ามล้อส าหรับรถยนต์ น่ัง 

และรถบรรทุก และอยู่ระหว่างการติดต้ังและส่งมอบ 
(๗) อยู่ระหว่างการจ้างทดสอบยางล้อตามมาตรฐาน UN R 117 
(๘) อยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารส านักงานพร้อมห้องปฏิบัติการ 

และระบบสาธารณูปโภค งวดงานท่ี ๙ จาก ๑๓ งวดงาน 
 
 ๕.๙ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ 
  ๕.๙.๑ การพัฒนาระบบนิเวศเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ 
    กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ด าเนินการ 
   ๑) จ้างท่ีปรึกษาจัดท าร่างกฎหมายล าดับรองภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยจัดสัมมนาเมื่อวันท่ี ๑๕ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นร่างกฎหมายล าดับรองจากผู้เกี่ ยวข้อง อาทิ กลุ่มธุรกิจดิจิทัลและธุรกรรมทาง
อิ เล็กทรอนิกส์  การเงิน ท่องเท่ียว การผลิตและการค้า หน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ  
และภาคประชาชน รวมท้ังเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ถึงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ 
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๒๕๖๔ ท้ังน้ี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นท่ีปรึกษาโครงการฯ ได้จัดสัมมนารับฟังความเห็นต่อ 
(ร่าง) กฎหมายรองกลุ่มท่ี ๒ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันท่ี ๗ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ และได้
ส่งมอบผลงานฉบับสมบูรณ์แล้ว อาทิ (ร่าง) กฎหมายล าดับรองท่ีปรับปรุงหลังจากรับฟังความ
คิดเห็น เอกสารค าอธิบายเชิงลึกประกอบการช้ีแจงกฎหมายส าหรับใช้ประกอบการน าเสนอ
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการตรากฎหมาย  
และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย 
   ๒) จ้างท่ีปรึกษาจัดท าแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
(Personal Data Protection Guideline) ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยศึกษา รวบรวม วิเคราะห์
เกี่ยวกับการด าเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงข้อก าหนด 
หรือมาตรการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานท่ีมีภารกิจ หรือบริการด้านต่าง ๆ 
เช่น สาธารณสุข การค้าปลีก E-commerce การศึกษา การขนส่งและโลจิสติกส์ การท่องเท่ียว  
และส่วนราชการ พร้อมท้ังแนวคิดและหัวข้อเรื่องของแนวปฏิบัติฯ ท่ีจ าเป็นจะต้องมีในแต่ละด้าน 
ท้ังน้ี มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ซึ่งเป็นท่ีปรึกษาโครงการฯ ส่งมอบรายงาน
ความก้าวหน้าและก าหนดจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันท่ี ๑๒-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ท่ีปรึกษา
โครงการฯ ได้จัดสัมมนาระดมความคิดเห็น (Focus Group) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน นักวิชาการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
จ านวน ๒ รอบ เมื่อวันท่ี ๒ - ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ และวันท่ี ๒๓ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ท้ังน้ี 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ขอให้ท่ีปรึกษาโครงการปรับแก้ไขงานงวดท่ี ๓ เมื่อวันท่ี ๑๘ ตุลาคม 
๒๕๖๔ 
  ๓) จ้างท่ีปรึกษาท่ีมีความรู้ และเช่ียวชาญเฉพาะด้านเพื่อจัดท าแผนแม่บท
การด าเนินงานด้านการส่งเสริม และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘ ภายใต้
โครงการจัดต้ังส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีการจัดท า (ร่าง) กรอบแผน
แม่บท และก าหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นต่อ (ร่าง) กรอบแผนแม่บทฯ 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันท่ี ๑๕ - ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยท่ีปรึกษาโครงการฯ (มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย) ได้ส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ 
ได้พิจารณาตรวจรับแล้ว เมื่อวันท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ดังน้ี 

๓.๑) บทสรุปผู้บริหาร สรุปผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินงาน แนวทางแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะ 
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๓.๒) เอกสารประกอบการน าเสนอ (ร่าง) แผนแม่บทการด าเนินงาน 
ด้านการส่งเสริม และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘   

๓.๓) (ร่าง) แผนแม่บทการด าเนินงานด้านการส่งเสริม และการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘ (ฉบับปรับปรุง) 

๓.๔) สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ประกอบการสื่อสารมาตรการหรือแนวทาง 
การด าเนินงานด้านการส่งเสริม และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
   ๔) จัดต้ังสถาบันไอโอทีและนวัตกรรมดิจิทัล ( IoT & Digital Innovation 
Institute) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และอุตสาหกรรมดิจิทัล สร้าง Digital 
Ecosystem และ Open Platform ส าหรับวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น รวมถึงให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน
และเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีส าคัญ เพื่อการพัฒนา วิเคราะห์ ทดลอง ทดสอบเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ดิจิทัลข้ันสูง เช่น IoT, Data Science, 5G Applications, Smart Devices, High Value-Added 
Software, Robotics, Cloud และ Digital Services เป็นต้น ท้ังน้ี สถาบันไอโอทีฯ มีความร่วมมือ
กับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สถาบันวิทยสิริเมธี จัดต้ัง “สถาบันวิจัยปัญญาประดิษฐ์แห่งประเทศไทย” 
เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการส าหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ 
(AI) และระบบคอมพิวเตอร์แบบหมู่เมฆ (Cloud Computing) ท่ีครบวงจร และบริษัท กราวิเทคไทย 
(ไทยแลนด์) จ ากัด จัดต้ัง IoT innovation lab ให้บริการทดสอบอุปกรณ์ IoT และเป็นพื้นท่ีส าหรับ
เมกเกอร์ในการท างานร่วมกับฝ่ายผลิตเพื่อให้ออกแบบและทดลองผลิตได้อย่างรวดเร็ว ท าให้  
ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถออกสู่ตลาดได้เร็วมากข้ึน (time to market) 
   ๕) พัฒนาระบบนิเวศดิจิทัล (Digital Ecosystem) เพื่อสนับสนุนการปรับตัว
ประเทศไทยสู่ ๔.๐ และอนาคต ภายใต้โครงการ Thailand Digital Valley โดยมีความก้าวหน้า ดังน้ี  
     ๕.๑) อาคารนวัตกรรมไอโอที ๑ (D1 : Digital Startup Knowledge 
Exchange Centre) เป็นศูนย์แลกเปลี่ยนการเรียนรู้นวัตกรรมดิจิทัล ประกอบด้วย พื้นท่ีท างาน
ร่วม (Co-Working Space) พื้นท่ีส านักงาน (Office) และพื้นท่ีธุรกิจ (Commercial Area) โดยมี
ความก้าวหน้าในการก่อสร้างประมาณร้อยละ ๘๗.๔๗ และคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือน
มกราคม ๒๕๖๕ 
     ๕.๒) อาคารนวัตกรรมไอโอที ๒ (D2 : Digital Co-Creation and Innovation 
Center) เป็นศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัล ประกอบด้วย พื้นท่ีทดสอบเทคโนโลยี 5G (5G Testing 
Lab) ห้องปฏิบัติการระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent Lab) ศูนย์ข้อมูล (Data Center) 
พื้นท่ีออกแบบนวัตกรรมไอโอทีและระบบอัจฉริยะ ( IoT Design Center) พื้นท่ีประดิษฐ์ต้นแบบ
นวัตกรรมไอโอที (Prototyping Fabrication Lab) และพื้นท่ีออกแบบและทดสอบเครื่องกล 
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และหุ่นยนต์ (Mechatronics and Robotics Lab) ซึ่งได้ผู้รับจ้างแล้ว และคาดว่าจะก่อสร้างแล้ว
เสร็จในปี ๒๕๖๗ 

๖) ส่งเสริมการใช้งานและรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Meeting) โดยส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ตรวจรับรองระบบควบคุม 
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้ผู้ใช้บริการ e-Meeting 
โดยเฉพาะการประชุมท่ีต้องการให้มีผลทางกฎหมาย การประชุมวาระลับ การลงคะแนนเสียงโหวต  
(e-Voting) ซึ่งผู้ใช้งานจะมีท้ังภาครัฐ และเอกชน ปัจจุบันประกาศรับรองแล้ว ๔ ระบบ ได้แก่ 
Quidlab FoQus, Microsoft Teams, Google Meet และ One Conference  
  ๕.๙.๒ เร่งรัดพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมทั งใน 
ภาคการผลิตและบริการให้สามารถแข่งขันได้ 
   ๕.๙.๒.๑ กระทรวงพาณิชย์ ด าเนินการ ดังน้ี 
    ๑) พัฒนาผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ (New Economy 
Academy: NEA) โดยจัดกิจกรรมอบรม/สัมมนาเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ 
ท้ังในส่วนกลางและภูมิภาคผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ On-Site Webinar และ e-Learning 
ปัจจุบันมีผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริมและพัฒนาแล้ว ๑๙,๕๖๔ ราย 
   ๒) พัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ โดยจัดอบรม/สัมมนา 
เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ และผู้ท่ีสนใจ เช่น 
การเข้าถึงสินเช่ือ SME ด้วยหลักประกันทางธุรกิจ กลยุทธ์ในการพิจารณาทรัพย์หลักประกัน 
และการบังคับหลักประกัน” ให้แก่ผู้รับ/ผู้บังคับหลักประกัน จัดกิจกรรมแสดงสินค้า Food Truck 
Mart รวมท้ังประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ประกอบการท่ีสนใจเข้ารับการตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์ 
และเงื่อนไขกับรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าผ่านสื่อออนไลน์และออฟไลน์ 
เพื่อสร้างองค์ความรู้และสร้างธรรมาภิบาลให้แก่ภาคธุรกิจ SME ปัจจุบันมีผู้ประกอบการได้รับ 
การพัฒนาแล้ว ๒,๑๕๗ ราย 
   ๓) ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ โดยจัดอบรม/
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เช่น การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจโลจิสติกส์  
การบริหารทรัพยามนุษย์แบบมืออาชีพในธุรกิจโลจิสติกส์ การพัฒนาทักษะ ด้านเทคโนโลยี
ประยุกต์เพื่อประสิทธิภาพของธุรกิจโลจิสติกส์ และการสร้างความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 9001
เพื่อยกระดับความเช่ือมั่นธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ สู่มาตรฐานสากล ท้ังในรูปแบบออฟไลน์ 
และออนไลน์ รวมท้ังด าเนินการให้ค าปรึกษาเชิงลึกให้กับธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ เพื่อพัฒนา



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๓๖๖ 

 

ระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 มีผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาแล้ว 
๗๗๗ ราย สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ ๖๑ ล้านบาท 
   ๔) เพิ่มขีดความสามารถทางการตลาด โดยจัดกิจกรรมอบรม/
สัมมนา ท้ังรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ เช่น หลักสูตรด้านบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ หลักสูตร
ด้านบริหารจัดการธุรกิจท่ีมีมูลค่าสูง อาทิ ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ธุรกิจร้านอาหาร และสร้างองค์ความรู้
ด้านบริหารจัดการธุรกิจผ่านสื่อออนไลน์ (http://dbdacademy.dbd.go.th) จ านวน ๗ หลักสูตร 
๓๓ หัวข้อวิชา เช่น การตลาด การเงินและบัญชี รวมท้ังสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ โดยอบรม 
เชิงทฤษฎีและฝึกปฏิบัติงานในลักษณะสถานการณ์จ าลอง และจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ 
นักธุรกิจบริการสู่ความเป็นมืออาชีพ ๕ ด้าน อาทิ การบริหารธุรกิจ/ทรัพยากรมนุษย์ และนวัตกรรม 
ปัจจุบันมีผู้ประกอบธุรกิจ SME และจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้/ความเข้าใจเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
การบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ จัดงานแฟรนไชส์สร้างอาชีพ จัดการประกวดธุรกิจ 
แฟรนไชส์ไทย และจัดงานแสดงสินค้าบนออนไลน์แพลตฟอร์ม ในรูปแบบ Virtual Event  
มีผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาแล้ว ๔๓,๖๑๒ ราย สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ ๖๕๓ 
ล้านบาท 
   ๕) ยกระดับการบริหารจัดการสมาคมการค้า โดยจัดกิจกรรม
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจการค้ายุคใหม่เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ “เสริมแกร่งสมาคม
การค้าด้วย BSC และเทคนิคการท าโฆษณาบน LINE” จัดสัมมนาหัวข้อ “เช่ือมโยงเครือข่ายสมาคม
การค้า น าธุรกิจฝ่าโควิด - 19” และจัดประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๔ มีผู้ประกอบการ 
SME ได้รับการพัฒนาแล้ว ๖๖๑ ราย สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ ๖๗ ล้านบาท 
   ๖) ยกระดับผลิตภัณฑ์ศลิปาชีพและศลิปหัตถกรรมไทยสู่สากลดว้ย
นวัตกรรมและคุณค่าแห่งศิลปาชีพ โดยจัดประชุมสร้างเครือข่ายเช่ือมโยงสมาชิก และจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการตระหนักและใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาของผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม ปัจจุบัน 
มีผู้ประกอบอาชีพ สร้างผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมได้รับการพัฒนาศักยภาพแล้วรวม ๑,๘๐๐ ราย 
และสามารถจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม ณ จุดจ าหน่าย SACICT Shop เกิดมูลค่า ๓๐๐  
ล้านบาท 
  ๕.๙.๒.๒ กระทรวงอุตสาหกรรม ด าเนินการ 
      ๑) เร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อม  
     (๑) ด าเนินการตรวจสอบและให้ค าปรึกษาแนะน าการปรับปรุง
เครื่องจักรเดิม หรือเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต หรือลดต้นทุน  
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ด้านพลังงาน หรือลดต้นทุนสิ่งแวดล้อม หรือมีการใช้พลังงานทดแทน หรือมีการใช้นวัตกรรมแล้ว 
จ านวน ๑,๕๘๓ เครื่อง (เป้าหมายไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๐ เครื่อง) ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
     (๒ )  ติดตามผลของการปรับปรุ ง เครื่ อ งจัก ร เ ดิม ให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน หรือเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่ ตามโครงการเร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ านวน ๖๔ ราย (เป้าหมาย ๘๘ ราย) 
ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
     (๓) จัดท ารายงานผลการปรับปรุงเครื่องจักรเ ดิม ให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน หรือเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่ทดแทนเครื่องจักรเดิมท่ีล้าสมัยให้กับสถาน
ประกอบการ SMEs ท่ีเข้าร่วมโครงการ จ านวน ๙๖ ราย (เป้าหมายไม่น้อยกว่า ๘๐ ราย) 
ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
     (๔) ด าเนินการจัดต้ังคณะกรรมการจากหน่วยงานภายใน 
กรมโรงงานอุตสาหกรรมและจากหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นท่ีเป็น
ประโยชน์เกี่ยวกับการปรับปรุงหรือเปลี่ยนเครื่องจักร การเข้าถึงแหล่งทุน และสิทธิประโยชน์ 
จากหน่วยงานอื่น ๆ เรียบร้อยแล้ว โดยต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่า ๖ ครั้ง 
ซึ่งจัดประชุมไปแล้ว ๓ ครั้ง 
     (๕) การจัดฝึกอบรมเชิงลึกเกี่ยวกับการปรับปรุง/เปลี่ยน
เครื่องจักร และการขอรับสินเช่ือจากสถาบันการเงิน ให้แก่บุคลากรในสถานประกอบการ SMEs 
รวม ๒ ครั้ง (เป้าหมายไม่น้อยกว่า ๘๐ ราย) เมื่อวันท่ี ๖ - ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ มีผู้เข้ารับการอบรม
รวม ๑๖๑ ราย และจัดสัมมนาเผยแพร่ผลการด าเนินงาน จ านวน ๑ ครั้ง (เป้าหมายไม่น้อยกว่า 
๒๐๐ คน) เมื่อวันท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ ผ่านโปรแกรม Zoom มีผู้เข้าร่วมงาน ๒๘๗ ราย 
    ๒) การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ โดยด าเนินการ 
     (๑) สร้างมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ด้วยการให้
ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึกด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ พัฒนาความรู้ 
ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ เป้าหมายจ านวน ๒๕๐ กิจการ ด าเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย 
     (๒) พัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการสู่ความเป็นมืออาชีพ 
โดยพัฒนาด้านการเพิ่มผลิตภาพ พัฒนากระบวนการผลิต มาตรฐาน และการตลาด ให้แก่ผู้สนใจท่ี
จะเริ่มต้นธุรกิจด้านค้าปลีกอาหาร เพื่อจะจัดต้ังหรือขยายการลงทุนในธุรกิ จอย่างมืออาชีพ  
และพัฒนาองค์ความรู้  / ทักษะในการบริหารจัดการด้วยการตลาดพาณิชย์อิ เล็กทรอนิกส์  



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๓๖๘ 

 

(e-Commerce) ให้แก่ SMEs กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป และกลุ่มอุตสาหกรรมสนับสนุน 
ท่ีเกี่ยวข้อง ด าเนินการเสร็จสิ้นตามเป้าหมาย 
     (๓) ปฏิรูปอุตสาหกรรมศักยภาพสู่อุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่า  
โดยการให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึกด้านการปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยี 3  Stage 
Rocket ระบบ Lean Automation และพัฒนาสถานประกอบการด้วยเทคโนโลยีการผลิตข้ันสูง 
เป้าหมายรวมจ านวน ๑๖๐ กจิการ ด าเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย 
   ๕.๙.๒.๓ ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ด าเนินการ 
      ๑) ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SMEs Regular Level) 
โดยจัดอบรม/Workshop เชิงปฏิบัติการ พัฒนาเชิงลึกในด้านต่างๆ และให้ค าปรึกษาแนะน า 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ/ลดต้นทุนการด าเนินธุรกิจ และเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ รวมถึง
ยกระดับมาตรฐานให้ ไ ด้การยอมรับจากสากล มีผู้ประกอบการ SMEs ได้รับการอบรม 
เชิงปฏิบัติการเฉพาะด้าน/ศึกษาดูงานแล้ว ๓,๓๔๗ ราย และได้รับการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงลึก
จากผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านแล้ว ๑,๐๒๘ ราย รวมท้ังมีฐานข้อมูลผู้ประกอบการท่ีผ่านการพัฒนา 
และมีกระบวนการส่งต่อผู้ประกอบการให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ให้สอดคล้องและเหมาะสม 
ต่อศักยภาพในการด าเนินธุรกิจ คาดว่าจะเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจรวม ๑,๒๐๐ ล้านบาท 
    ๒) ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการให้ได้รับการต่อยอด
พัฒนา (SME SCALE UP) โดยน างานวิจัย เทคโนโลยี หรือแนวทางการพัฒนาต่าง ๆ ไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจให้แก่ผู้ ประกอบการในการแข่งขัน 
ในตลาดสากล และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ในการพัฒนา วิจัย เทคโนโลยี
และนวัตกรรม หรือแนวทางการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ โดยจัดท าฐานข้อมูลหน่วยงานวิจัย 
สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน/ศูนย์ความเช่ียวชาญการวิจัยในแต่ละด้าน รวม ๕๘ หน่วยงาน เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการส่งต่อข้อมูลด้านการพัฒนาผู้ประกอบการ และประสานหน่วยงานท้ังภาครัฐ  
และเอกชน ๑๙ หน่วย เพื่อร่วมเป็นเครือข่ายด้านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมท้ังคัดเลือก
ผู้ประกอบการ/ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการรวม ๑๐๑ กิจการ ท้ังน้ี คาดว่าจะเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ
รวม ๑๕๔.๕๗ ล้านบาท 
    ๓) ยกระดับผู้ประกอบการใหม่และพัฒนาธุรกิจ SME ในระยะ
เริ่มต้น (Boost up New Entrepreneurs) ให้สามารถริเริ่มและสร้างธุรกิจได้อย่างมืออาชีพ  
โดยน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการด าเนินธุรกิจ ผ่านการให้ค าปรึกษา แนะน าเชิงลึกจาก
ผู้เช่ียวชาญ และมีประสบการณ์เฉพาะทาง โดยได้ลงนามสัญญาร่วมด าเนินการแล้ว และได้เร่ิมจัด 
Road Show ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมรับสมัครผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมโครงการ ปัจจุบัน



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๓๖๙ 

 

ท่ีปรึกษาอยู่ระหว่างส ารวจความต้องการ/วิเคราะห์ศักยภาพของผู้ประกอบการ (Tech Matching) 
จ านวน ๕๐๔ ราย และลงพื้นท่ีเพื่อถ่ายทอด ให้ค าปรึกษา พัฒนาและติดตามผลการด าเนินงาน 
๔๐๑ ราย ท้ังน้ี คาดว่าจะเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจรวม ๘๐ ล้านบาท 
   ๕.๙.๒.๔ กระทรวงแรงงานด าเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ 
โดยก าหนดกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้แก่ ผู้ประกอบการ SMEs OTOP กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนหรือสหกรณ์ ปัจจุบันมีผู้เข้ารับการอบรมแล้ว จ านวน ๑๐,๕๗๓ ราย 
   ๕.๙.๒.๕ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
จัดกิจกรรมเสริมสร้างโอกาสในการด าเนินธุรกิจสตรี ด้วยการให้ความรู้และพาไปศึกษาดูงาน 
เพื่อพัฒนาทักษะการด าเนินธุรกิจให้แก่กลุ่มอาชีพสตรีให้สามารถพัฒนามาตรฐานการจัดการ
องค์กรและมาตรฐานสินค้าให้สามารถแข่งขันได้ในยุคดิจิทัล ช่วยสร้างรายได้ท่ีมั่นคง และสามารถ
พึ่งพาตนเองได้ มีงานท าในท้องถ่ิน ไม่ต้องย้ายถ่ินเพื่อหางานท า มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน ๑๘๐ ราย 
  ๕.๙.๓ ส่งเสริมเยาวชนและบทบาทสตรีในการเป็นผู้ประกอบการขนาดกลาง 
และขนาดย่อมยุคใหม่  
   ๕.๙.๓.๑ ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ด าเนินการ
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่ (SME - Early Stage : All Stars) ให้มีความแข็งแรงในการจัดต้ัง
ธุรกิจให้ยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้ ปัจจุบัน มีการลงนามสัญญาร่วมด าเนินการแล้ว โดยเริ่ม
ประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 
และได้รับการพัฒนาและยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการเชิงลึก (SME All Stars) ๒,๘๓๕ ราย 
พร้อมกับได้รับการทดสอบตลาดแล้ว ๖๑๔ ราย คาดว่าจะก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจรวม ๒๕๐ 
ล้านบาท 
   ๕.๙.๓.๒ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ด าเนินการ 
      ๑) กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว (๑๐๔ วัน)  
โดยสนับสนุนการรวมกลุ่มพัฒนาทักษะอาชีพภายในชุมชนแก่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ท่ีมีปัญหา
ทางเศรษฐกิจ สังคม ประสบภัยพิบัติไม่สามารถเข้าถึงบริการจากภาครัฐได้อย่างท่ัวถึง  
ขาดทางเลือกในการประกอบอาชีพ มีผู้เข้าร่วมจ านวน ๓,๔๒๙ ราย 
    ๒) กิจกรรมสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ (๑๑๐ วัน)  
โดยสนับสนุนการต่อยอดพัฒนา ทักษะอาชีพกลุ่มเป้าหมายท่ีส าเร็จหลักสูตร สร้างชีวิตใหม่ให้แก่
สตรีและครอบครัว (๑๐๔ วัน) มีผู้เข้าร่วมจ านวน ๑,๔๑๗ ราย 
 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๓๗๐ 

 

  ๕.๙.๔ ดึงดูดบุคลากรที่มีทักษะสูงเข้ามาบ่มเพาะผู้ประกอบการขนาดกลาง 
และขนาดย่อมยุคใหม่ของไทย 
   ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ด าเนินการพัฒนา 
องค์ความรู้และฝึกปฏิบัติทักษะให้แก่ผู้ให้ค าปรึกษาแนะน าธุรกิจ (โค้ช) ภายใต้โครงการ Train the 
Coach ด้วยแนวคิด เครื่องมือ และกระบวนการท่ีน าไปสู่ Digital Transformation สู่การเป็น 
ท่ีปรึกษาท่ีช านาญการ และเป็นตัวช่วยให้ธุรกิจสามารถขับเคลื่อนตามแนวทางเศรษฐกิจยุคใหม่ 
ปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนในฐานข้อมูลท่ีปรึกษาแล้ว ๕๐๐ ราย ผู้ลงทะเบียนเป็นโค้ช Biz 
Transformer ๑๐ ราย และมีผู้ประกอบการเข้ารับค าปรึกษา แนะน า วินิจฉัยและประเมิน
ศักยภาพธุรกิจแล้ว ๑,๐๐๐ ราย คาดว่าจะเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจรวม ๑๗๔.๗๘ ล้านบาท 

 
 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๓๗๑ 

 

 
ผลการด าเนินงานตามนโยบายหลัก ๑๒ ด้าน 

 

ด้านที่ ๖  การพัฒนาพื นที่เศรษฐกิจ 

และกระจายความเจริญสู่ภมูิภาค 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๓๗๒ 

 

นโยบายหลักข้อ ๖  การพัฒนาพื นท่ีเศรษฐกิจและกระจายความเจริญ 

สู่ภูมิภาค 
 

 ๖.๑ ส่งเสริมพื นที่เศรษฐกิจเพื่อเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเอเชีย 
  ๖.๑.๑ การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอย่างต่อเนื่อง  

การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มีการด าเนินงานดังน้ี 
๑) การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานที่ส าคัญ (EEC Project list) ผ่านการร่วม

ลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน มีการลงนามแล้ว ๓ โครงการ ดังน้ี  
๑.๑) โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน  เพื่อเช่ือมต่อ  

๓ ท่าอากาศยานในเขตกรุงเทพมหานครและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก คือ ท่าอากาศยาน
ดอนเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานอู่ตะเภา ลงนามสัญญาร่วมลงทุน  
เมื่อวันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ มีมูลค่าการลงทุนท้ังโครงการ ๒๕๗ ,๔๖๔ ล้านบาท ท้ังน้ี  
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เห็นชอบการเพิ่มกรอบวงเงินส าหรับ 
งานจัดกรรมสิทธิ์ท่ีดินและส ารวจอสังหาริมทรัพย์ในโครงการฯ ตามผลการประเมินความเหมาะสม
ของโครงการ และเพื่อความปลอดภัยระหว่างการก่อสร้างและการเดินรถไฟ เพื่อเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบต่อไป โดยขณะน้ีอยู่ระหว่างการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ 

๑.๒) โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ ๓  
 (๑) ช่วงท่ี ๑ : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่าง
ด าเนินการตามแนบท้ายสัญญาร่วมลงทุน โดยด าเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงาน EHIA โดย 
  - กรมเจ้าท่าได้พิจารณารายงานฯ เรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่ง
รายงานฯ ให้แก่ สผ. พิจารณาให้ความเห็นประกอบ 
  - บจก. กัลฟ์ เอ็มทีพีได้ส่งรายงานให้การนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้อง ต้น  
และพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในการรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โดยคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ในการประชุม
เมื่อวันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔  
 (๒) ช่วงท่ี ๒ 
  - ลงนามในสัญญาจ้างท่ีปรึกษาในการคัดเลือกเอกชนร่วม
ลงทุนแล้วเมื่อวันท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๓๗๓ 

 

  - มีการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เพื่อพิจารณา
แผนฯ และก าหนดแนวทางการด าเนินโครงการ โดยท่ีปรึกษาจะน าแนวทางไปจัดท าร่างเอกสาร
การคัดเลือกและหารือกับ กนอ. ต่อไป 

๑.๓)  โค รงการพัฒนาสนามบินอู่ ต ะ เภาและ เ มืองการบิน 
ภาคตะวันออก ในการยกระดับสนามบินอู่ตะเภาเป็นสนามบินนานาชาติเชิงพาณิชย์หลัก แห่งท่ี ๓ 
บนพื้นท่ีของกองทัพเรือ (ทร.) ๖,๕๐๐ ไร่ ลงนามสัญญาร่วมลงทุนเมื่อวันท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
ระยะเวลาร่วมลงทุน ๕๐ ปี รัฐได้รับผลตอบแทนคิดเป็นมูลค่าปัจจุบัน ๓๐๕,๕๕๕ ล้านบาท  
และลงนามสัญญาเช่าท่ีดินราชพัสดุเพื่อประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าและน้ าเย็น ในโครงการพัฒนา
สนามบินอู่ตะเภาฯ เมื่อวันท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ มูลค่าการลงทุนท้ังโครงการ ๒๐๓,๓๓๔  
ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มเ ติมรายงาน  EHIA ของทางวิ่ง 
และทางขับท่ี ๒ ท้ังน้ี กองทัพเรือได้ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๕ ส าหรับ
ก่อสร้างทางวิ่งและทางขับท่ี ๒ รายการผูกพันใหม่ วงเงิน ๓,๒๔๒.๒๘ ล้านบาท ซึ่งเป็นข้อผูกพัน
ในสัญญาร่วมลงทุนโครงการฯ  

๒) การด าเนินงานตามแผนบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
(สกพอ.) เป็นเจ้าภาพจัดท างบบูรณาการร่วมกับ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) ขับเคลื่อนการบูรณาการในการด าเนินงานของ ๑๓ กระทรวง ๓๒ หน่วยงาน  
ให้บรรลุเป้าหมาย คือ “มูลค่าการลงทุนในพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ไม่น้อยกว่า 
๓๐๐,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี” ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน ๒๑,๔๘๙.๕๒ ล้านบาท โดยผลการเบิกจ่ายและผูกพัน
สัญญา ณ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จ านวน ๑๓,๕๑๖.๙๐ ล้านบาท คิดเป็นรอ้ยละ 
๖๒.๙๐ ของงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร และมีมูลค่าการลงทุนจากท้ังภาครัฐและเอกชน  
รวมท้ังสิ้น ๘๖,๒๒๑.๙๐ ล้านบาท (จ าแนกเป็นเงินลงทุนจากภาคเอกชน จ านวน ๗๒,๗๐๕  
ล้านบาท และเงินลงทุนจากภาครัฐ จ านวน ๑๓,๕๑๖.๙๐ ล้านบาท) 

๓) การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในระดับพื นที่ 
๓.๑) การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื นที่ 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
ด าเนินการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
ด้วยหลักการ “Demand Driven” เพื่อให้มีสมรรถนะตรงความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
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๓๗๔ 

 

โดยสร้างทักษะใหม่ด้วยการ New Skill, Re Skill และ Up Skill ภายใต้รูปแบบการพัฒนา
บุคลากรผ่านการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน (EEC Model) ๒ รูปแบบ ได้แก่ (๑) เอกชนจ่าย ร้อยละ 
๑๐๐ (Type A) เป็นหลักสูตรแบบมีปริญญา (๒) ฝึกอบรมระยะสั้น (Short Courses) เอกชนจ่าย 
ร้อยละ ๕๐ : รัฐจ่าย ร้อยละ ๕๐ (Type B) ให้กับนักศึกษาปีสุดท้าย และบุคลากรในอาชีพ  
ผ่านหลักสูตรท่ีได้รับการรับรองแล้ว ๙๓ หลักสูตร ด าเนินการแล้ว ๕๖ คน นอกจากน้ัน มีผู้ท่ีผ่าน
การฝึกอบรมเพื่อรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานอีก ๒,๐๕๒ คน เยาวชนและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพและภาษารองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ท้ังสิ้น ๒๗๒ คน รวมท้ัง 
จัดแนะแนวอาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา แล้วจ านวน ๗,๑๔๔ คน 

๓.๒) การน าเอกชนร่วมลงทุนกับท้องถ่ิน และการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ในการพัฒนาในโครงการเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชน 

(๑) โครงการจัดตั งระเบียงผลไม้ภาคตะวันออก (Eastern 
Fruit Corridor: EFC) ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกร่วมกับ 
บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ศึกษาความเป็นไปได้ในการน าพลังงานความเย็นเหลือใช้จาก LNG  
มาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร และร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยพัฒนาและจัดต้ัง
นิคมอุตสาหกรรม ให้มีความพร้อมในการจัดหาพื้นท่ีและระบบสาธารณูปโภค เพื่อรองรับโครงการ
จัดต้ังระเบียงผลไม้ภาคตะวันออก (Eastern Fruit Corridor) ซึ่งจะสามารถช่วยสนับสนุน 
การด าเนินการภายในนิคมอุตสาหกรรม Smart Park โดยมีการลงนามประกาศเขตนิคมฯ แล้ว 
และคณะกรรมการร่าง TOR อยู่ระหว่างการพิจารณาร่าง TOR งานก่อสร้างฯ และ TOR  
จ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างโครงการฯ รวมถึงอยู่ระหว่างการเสนอขอความเห็นชอบ TOR ของงาน
จ้างท่ีปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวก
ส่วนกลาง ท้ังน้ี ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกจะเป็นผู้วางกลไก
การบริหาร และประสานผู้ท่ีเกี่ยวข้องมาบริหารโครงการ โดยเฉพาะเอกชนผู้เช่ียวชาญการค้า 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สหกรณ์ และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  

 (๒) การพัฒนาตลาดอาหารทะเลในพื นที่  ส า นักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ร่วมกับเมืองพัทยา เพื่อพัฒนาตลาดอาหาร
ทะเลนาเกลือ-ลานโพธิ์ ให้เป็นตลาดท่ีทันสมัย เหมาะแก่การมาจับจ่ายใช้สอยอาหารทะเล  
ซึ่งจะช่วยดึงดูดนักท่องเท่ียวต่อไป 

 
 
 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๓๗๕ 

 

 (๓) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม Smart Park 
  - ประธานกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ลงนามประกาศเรื่อง การจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรม Smart Park เมื่อวันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ 
และได้ลงนามในประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันท่ี ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔  
  -  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ประกาศ 
ร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างนิคมและ ควบคุมงานก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม 
Smart Park ครั้งท่ี ๒ เมื่อวันท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ เพื่อรับฟังประชาพิจารณ์ 
  - การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้มีหนังสือเชิญ
ยื่นข้อเสนอการจ้างท่ีปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาและให้บริการระบบสาธารณูปโภค
และสิ่งอ านวยความสะดวกส่วนกลาง ครั้งท่ี ๒ วันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยคาดว่าจะได้ 
ท่ีปรึกษาและเร่ิมท างานได้ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔  
 (๔) โครงการพัฒนาท่าเรือฯ มาบตาพุด ระยะที่ ๓  
  ช่วงที่ ๑ อยู่ระหว่างด าเนินการตามแนบท้ายสัญญาร่วม
ลงทุน โดยด าเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงาน EHIA โดย 
  - กรมเจ้าท่าได้พิจารณารายงานฯ เรียบร้อยแล้ว และได้
จัดส่งรายงานฯ ให้แก่ สผ. พิจารณาให้ความเห็นประกอบ  
  - สผ. พิจารณาเรียบร้อยแล้ว โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมตาม
แนวทาง รายละเอียด ประเด็นท่ีคณะกรรมการผู้ช านาญการฯ ก าหนด และเสนอรายงานฯ  
ฉบับสมบูรณ์ท่ีได้แก้ไขเพิ่มเติมต่อ สผ. ภายใน ๔๕ วัน นับจากวันท่ีได้รับแจ้งผลการพิจารณา 
  -  บจก. กัลฟ์ เอ็มทีพีได้ส่งรายงานให้การนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 
และพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในการรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โดยคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ในการประชุม
เมื่อวันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔  
  - จดทะเบียนจัดต้ังกองทุนหลักประกันความเสียหายฉุกเฉิน
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เมื่อวันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๔  
  -  รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงาน 
EHIA ผ่านการเห็นชอบตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการผู้ช านาญการฯ ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี 
๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ 
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๓๗๖ 

 

  - การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ออกหนังสือแจ้ง
ให้เริ่มงานระยะท่ี ๑ (NTP1) เพื่อให้เอกชนคู่สัญญาเริ่มงานออกแบบและก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน และงานออกแบบท่าเรือก๊าซ โดยให้เริ่มนับระยะเวลาโครงการวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔  
  ช่วงที่ ๒ 
  - ลงนามสัญญาจ้างท่ีปรึกษาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี ๑๙ 
มีนาคม ๒๕๖๔ 
  - ท่ีปรึกษาส่งแผนการด าเนินโครงการฯ เมื่อ วันท่ี ๒ 
เมษายน ๒๕๖๔  
  - คณะกรรมการคัดเลือกเอกชน ประชุม เพื่อพิจารณา
แผนงานฯ และก าหนดแนวทางการด าเนินโครงการ ปัจจุบันอยู่ระหว่างท่ีปรึกษาปรับปรุงแผนงานฯ 
พร้อมจัดท าร่างเอกสารการคัดเลือก 

๔) มูลค่าการลงทุน มูลค่าค าขอรับและออกบัตรในพื นที่เขตพฒันาพิเศษ
ภาคตะวันออก 

ค าขอรับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นท่ีต้ังแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - 
มกราคม ๒๕๖๔ มีมูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
รวม ๑๑๖,๓๖๒ ล้านบาท เป็นการขอรับการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายมูลค่า ๖๐,๙๑๐ ล้านบาท 
ขณะท่ีการออกบัตรส่งเสริมการลงทุนในพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก รวม ๑๑๐,๓๕๕ 
ล้านบาท เป็นการออกบัตรส่งเสริมในอุตสาหกรรมเป้าหมายมูลค่า ๔๒,๕๔๔ ล้านบาท  

๕) การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมกับชุมชนในพื นที่ ประกอบด้วย  
(๑) การจัดท าข่าว บทความ และภาพข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ และ Facebook  
ของส านักงานคณะกรรมการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จ านวน ๓๒ ช้ิน เผยแพร่ ๒๐๘ ครั้ง 
ประกอบด้วย ด้านภาพรวม ด้านนโยบายและแผน ด้านการลงทุนและการต่างประเทศ 
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการศึกษา และด้านการพัฒนาพื้นท่ีและชุมชน (๒) การจัดท า 
สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในรูปแบบต่างๆ เพื่อเผยแพร่ และ (๓) การมี 
ส่วนร่วมกับชุมชนในพื้นท่ี ได้แก่ โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก รวมพลังคนไทย ต้านภัย 
โควิด - 19 งานสัมมนา “เจาะลึกความก้าวหน้าเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ต้นแบบการพัฒนา
เชิงยุทธศาสตร์เพื่อประโยชน์ชุมชน” และโครงการเยาวชนอาสาเพื่อศึกษาเรียนรู้แหล่งท่องเท่ียว
ด้านพฤกษศาสตร์ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

 
 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๓๗๗ 

 

   ๖) การพัฒนาแรงงานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอย่างต่อเนื่อง 
    (๑) โครงการพัฒนาทักษะก าลังแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
โครงการพัฒนาทักษะก าลังแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อยกระดับทักษะฝีมือก าลัง
แรงงานในพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC รองรับการลงทุนในอุตสาหกรรม และบริการท่ีใช้
เทคโนโลยีช้ันสูง ได้รับการฝึกอบรม จ านวน ๓,๘๑๐ คน (เป้าหมาย ๓,๖๐๘ คน) คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๕.๖๐ 
    (๒) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่ง 
และการค้าระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่าง
ประเทศ ให้มีทักษะและสมรรถนะท่ีตรงตามความต้องการของการจ้างงาน บรรเทาปัญหาการขาดแคลน
บุคลากรในธุรกิจรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในระยะเร่งด่วน ได้รับการฝึกอบรม จ านวน 
๓๑๐ คน (เป้าหมาย ๒๔๐ คน) คิดเป็นร้อยละ ๑๒๙.๑๖ 
  (๓) โครงการส่งเสริมการมีงานท าเพือ่รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
     - กิจกรรมแนะแนวอาชีพเพื่อการท างานในพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก โดยส่งเสริมการมีงานท าในพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้แก่นักเรียน 
นักศึกษาท่ีจะจบการศึกษาในพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ระดับช้ัน ม.๓, ม.๖, ปวช.๓, 
ปวส.๒ และปริญญาตรีปีสุดท้าย ท่ีจะจบการศึกษาหรือท่ีจะศึกษาต่อ ได้รับการแนะแนวเพื่อการมี
งานท า จ านวน ๑๔,๗๕๑ คน (เป้าหมาย ๑๘,๗๕๐ คน) คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๖๗ 
     - กิจกรรมจัดหางานเ ชิงรุกเพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออกเพื่อให้บริการจัดหางานแก่ประชาชนท่ีประสงค์จะหางานท า ผู้ต้องการเปลี่ยนงาน 
ผู้ว่างงาน ผู้ส าเร็จการศึกษาใหม่ ใน ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อส่งเสริมการจ้างงาน ช่วยลด
ปัญหาการว่างงานและการขาดแคลนแรงงาน จ านวน ๕,๓๑๐ คน (เป้าหมาย ๔,๘๖๐ คน) คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๙.๒๖ 
  ๖.๑.๒ ส่งเสริมการพัฒนาพื นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้และการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
   ๑) การพัฒนาพื นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ ในการพัฒนาพื้นท่ีระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้ ปัจจุบันมีโครงการส าคัญท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน ๓ โครงการ วงเงิน 
๑๘๓.๒๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างการด าเนินงาน จ านวน ๓๐ โครงการ วงเงิน ๗๗,๙๙๘.๒๒๑ ล้านบาท 
และมีโครงการส าคัญที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน (Quick Win) ซึ่งได้รับงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
อยู่ระหว่างด าเนินการจ านวน ๓ โครงการ คือ (๑) โครงการแปรรูปสมุนไพรครบวงจร วงเงิน 
๓๐.๑๒๖๒ ล้านบาท (๒) โครงการเฝ้าระวังภาวะฉุกเฉินเพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้าง  
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๓๗๘ 

 

ความเข้มแข็งด้านการบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุสู่ประเทศไทย ๔.๐ เพื่อพัฒนาเมืองชุมพรเป็นเมือง
น่าอยู ่และ (๓) โครงการป่าชายเลนระนองสู่มรดกโลก นอกจากน้ี การรถไฟแห่งประเทศไทยได้รับ
จัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ วงเงิน ๙๐ ล้านบาท เพื่อศึกษาออกแบบรายละเอียดการก่อสร้าง 
และจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาออกแบบ 
   ๒) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ เพื่อด าเนินการฝึกทักษะด้านอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงานในสาขาอาชีพต่าง ๆ  
แก่กลุ่มเป้าหมาย ให้มีทักษะอาชีพ สามารถน าไปประกอบอาชีพได้ ได้แก่ แรงงานกลุ่มแนวร่วม  
ผู้ก่อความไม่สงบในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้  กลุ่มท่ีมีความขัดแย้ง กลุ่มมีอคติต่อภาครัฐ 
แรงงานในพื้นท่ีรอบอุทยานแห่งชาติบูโด -สุ ไหงปาดี ผู้ เข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้าน  
และแรงงานท่ัวไป ได้รับการฝึกอบรม จ านวน ๕๖๐ คน (เป้าหมาย ๕๔๐ คน) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๓.๗๐ 
  ๖.๑.๓ เพิ่มพื นที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งใหม่ในภูมิภาค  

๑) กลไกการด าเนินงานพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันท่ี ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยภายใต้ระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีฯ ได้มีการต้ังคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพศ.) 
เป็นกลไกในการบูรณาการและขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งครอบคลุมท้ังเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิ เศษชายแดน ๑๐ แห่ง และเขตเศรษฐกิจพิเศษในภาคต่างๆ ของประเทศ  
โดย กพศ. มีหน้าท่ีและอ านาจท่ีส าคัญในการเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อก าหนดพื้นท่ีท่ีมี 
ความเหมาะสมและสิทธิประโยชน์ท่ีจะให้แก่ผู้ประกอบกิจการในเขตเศรษฐกิจพิเศษแต่ละแห่ง 
ก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงานและการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ให้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นท่ี รวมท้ังก าหนดภารกิจ แผนงานหรือโครงการและระยะเวลา 
ในการด าเนินงาน 
 นอกจากน้ี กพศ. ในคราวประชุมครั้ ง ท่ี  ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๒๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ ได้มีมติอนุมัติการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ ๓ ชุด และคณะท างาน ๑ ชุด ได้แก่ 
(๑ )  คณะอนุกรรมการด้านสิทธิประโยชน์ ก าหนดพื้ น ท่ี  และ ศูนย์บริการ เบ็ด เส ร็ จ  
(๒ )  คณะอนุกรรมการด้านโครงสร้ างพื้นฐาน (๓ )  คณะอนุกรรมการด้านการตลาด 
และประชาสัมพันธ์ และ (๔) คณะท างานสรรหา คัดเลือก เจรจา และก ากับติดตามการด าเนินการ
ของผู้ลงทุนในท่ีดินราชพัสดุท่ีก าหนดเป็นพื้นท่ีพัฒนาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อเป็นกลไก
ขับเคลื่อนการด าเนินงานภายใต้ กพศ. และมอบหมายผู้ว่าราชการจังหวัดท่ีมีเขตเศรษฐกิจพิเศษ



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๓๗๙ 

 

พิจารณาจัดต้ังกลไกการบริหารจัดการในระดับพื้นท่ีเพื่อประสานการขับเคลื่อนการพัฒนา  
ให้เป็นไปตามนโยบายของ กพศ. และสอดคล้องกับความต้องการของภาคส่วนในพื้นท่ี 

๒) การให้สิทธิประโยชน์ 
 การประชุม กพศ. ครั้ ง ท่ี  ๑/๒๕๖๔ ได้มีมติเห็นชอบในหลักการ 
การก าหนดพื้นท่ีและแนวทางในการให้สิทธิประโยชน์เพื่อส่งเสริมการลงทุนในพื้นท่ีระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง) พื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา อุดรธานี และหนองคาย) พื้นท่ีระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคกลาง – ตะวันตก (จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา  
และนครปฐม) และพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี  
และนครศรีธรรมราช) และมอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านสิทธิประโยชน์ ก าหนดพื้นท่ี  
และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ พิจารณาก าหนดขอบเขตพื้นท่ีของแต่ละระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ กิจการ
เป้าหมาย และสิทธิประโยชน์ และน าเสนอ กพศ. เพื่อพิจารณาต่อไป รวมท้ังมอบหมายให้จังหวัด
ท่ีอยู่ในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษของท้ัง ๔ ภาค ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินและภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการก าหนดพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมให้เป็น
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ และสิทธิประโยชน์ท่ีจะให้แก่ผู้ประกอบการในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ  
แต่ละแห่ง รวมท้ังวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน และการบริหา รจัดการ 
ให้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นท่ี 

๓) การศึกษาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 
 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ด าเนินโครงการ
จัดท าแผนแม่บทและขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่ เพื่อจัดท าประเด็นการพัฒนาพื้นท่ี
เศรษฐกิจใหม่ในระยะเร่งด่วนปี ๒๕๖๕ และในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐) จัดท าแผนแม่บทการพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๗๕ และจัดท า
ข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดท า
รายงานการศึกษาข้ันกลางและคาดว่าการศึกษาจะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ 
  ๖.๑.๔ เร่งขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอย่างต่อเนื่อง 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องขับเคลื่อน
การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนท้ัง ๑๐ พื้นท่ี โดยมีความก้าวหน้าอย่างต่อเน่ือง  
สรุปได้ดังน้ี 
   ๑) การลงทุนของภาคเอกชนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (ปี ๒๕๕๘ - 
ปัจจุบัน) มีมูลค่าการลงทุนรวมประมาณ ๓๐,๙๒๐ ล้านบาท โดยเป็นโครงการลงทุนท่ีได้รับ 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๓๘๐ 

 

การส่งเสริมการลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และกรมศุลกากร การจัดต้ัง
ธุรกิจใหม่ การลงทุนของการนิคมอุตสาหกรรม (เฉพาะส่วนท่ีใช้งบประมาณของการนิคม
อุตสาหกรรม) และภาคเอกชนในพื้นท่ีพัฒนา 
   ๒) การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ท้ังด้านการคมนาคมขนส่ง ระบบ
สาธารณูปโภค/สาธารณูปการ การพัฒนาด่านพรมแดน/ด่านศุลกากร การจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรม 
และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสังคม มีความก้าวหน้าการด าเนินงานประมาณร้อยละ ๗๐ 
โดยมีโครงการท่ีก่อสร้างแล้วเสร็จ อาทิ นิคมอุตสาหกรรม (เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา)  
ศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ (เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย) ทล.๒๑๑ 
แยกสาย ๒ (บ้านหนองสองห้อง) – อ าเภอท่าบ่อ – อ าเภอศรีเชียงใหม่ ตอน ๑ (เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษหนองคาย) สถานีไฟฟ้าด่านนอก (สะเดา ๒) สถานีไฟฟ้าแม่สอด ๒ สถานีไฟฟ้ากาญจนบุรี ๔ 
นอกจากน้ี มีโครงการสาธารณูปโภคท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้าง อาทิ สถานีไฟฟ้าหนองคาย ๓ สถานีไฟฟา้
นครพนม ๑ (ลานไก) สถานีไฟฟ้าแม่สาย ๒ สายส่งระบบ ๑๑๕ เควี ระบบจ าหน่าย  
   ๓) การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยมี
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงานในพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ๑๐ จังหวัด ซึ่งแรงงานต่างด้าว
กัมพูชาและเมียนมาสามารถเข้ามาท างานในแบบไป-กลับ โดยใช้บัตรผ่านแดน (Border Pass)  
แทนหนังสือเดินทางและใช้เป็นเอกสารประกอบการขอใบอนุญาตท างานในพื้นท่ีชายแดนของไทย
ตามท่ีก าหนดได้ครั้งละไม่เกิน ๓ เดือน และพ านักอยู่ได้เป็นเวลาไม่เกิน ๓๐ วัน และต้องมีการท า
ประกันสุขภาพ โดยระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มีแรงงานกัมพูชาและเมยีน
มาท่ีเข้ามาท างานแบบไป-กลับหรือตามฤดูกาลในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รวม ๕๐๘,๘๘๔ คน 
นอกจากน้ีมีการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานไทยจ านวนประมาณ ๔,๐๐๐ คน (ข้อมูลเดือนตุลาคม 
๒๕๖๓ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔) 
   ๔) การจัดหาพื นที่พัฒนา เพื่อน าร่องการลงทุนซึ่งปัจจุบันเอกชนและ 
การนิคมอุตสาหกรรมได้เช่าพื้นท่ีพัฒนาแล้ว ๕ พื้นท่ี จาก ๘ พื้นท่ี ได้แก่ สระแก้ว สงขลา ตราด 
นครพนม และกาญจนบุรี ขณะท่ีพื้นท่ีพัฒนาในเขตพัฒนาเศรษฐกิ จพิเศษตาก มุกดาหาร  
และหนองคาย อยู่ระหว่างเตรียมการเพื่อสรรหาผู้ลงทุน  
   ๕) โครงการเพิ่มทักษะก าลังแรงงานในพื นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
เพื่อเตรียมความพร้อมและยกระดับทักษะแรงงานในพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รองรับใน
พื้นท่ีและรองรับความต้องการลงทุนของผู้ประกอบกิจการ และ SMEs ในพื้นท่ี สู่การจ้างงานตาม
กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของแต่ละจังหวัด ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้รับการฝึกอบรม จ านวน 
๗,๕๓๘ คน (เป้าหมาย ๖,๙๔๐ คน) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๘.๖๑ 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๓๘๑ 

 

   ๖) โครงการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด้านแรงงาน
ต่างด้าวเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวบริเวณชายแดนท่ีเข้ามา
ท างานในลักษณะไป – กลับ และตามฤดูกาลอย่างเป็นระบบ อ านวยความสะดวกในการพิจารณา
ออกใบอนุญาตการท างานแก่แรงงานต่างด้าวในกลุ่มช่างฝีมือหรือผู้ช านาญการ และกลุ่มซึ่งมิใช่
ช่างฝีมือหรือผู้ช านาญการ ลดปัญหาการลักลอบเข้ามาท างานในเขตพื้นท่ีช้ันในอย่างผิดกฎหมาย 
โดยมีแรงงานต่างด้าวได้รับอนุญาตท างานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จ านวน ๔๖,๓๖๖ คน (เป้าหมาย 
๘๐,๘๐๐ คน) คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๓๘ 
   ๗) โครงการจัดตั งนิคมอุตสาหกรรมในพื นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สงขลา ด าเนินการก่อสร้างระยะท่ี ๑ เน้ือท่ี ๖๒๗.๔๓ ไร่ แล้วเสร็จ 
   ๘) โครงการจัดตั งนิคมอุตสาหกรรมในพื นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 
อยู่ระหว่างรอการส่งมอบท่ีดินจากกรมธนารักษ์ และอยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนความเป็นไปได้
และความเหมาะสมในการลงทุน 
 
 ๖.๒  ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ทั่วประเทศ 

การพฒันาเมืองอัจฉรยิะ (Smart City) มีผลการด าเนินงาน ดังน้ี 
๑) การขับ เคลื่ อนเมืองอัจฉริยะทุกภู มิภาค ด้วย 7 Smart (Economy, 

Environment, Energy, Mobility, Living, People, Governance) และการพัฒนา city data 
platform โดยค านึงถึงศักยภาพและความต้องการของแต่ละเมือง เพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน
การพัฒนาเมืองท่ีมีความพร้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่อัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล โดยมี
พื้นท่ีท่ีได้รับประกาศเป็นเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะแล้ว จ านวน ๔๖ พื้นท่ี ใน ๒๙ จังหวัด 
นอกจากน้ี ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะวังจันทร์วัลเลย์แล้ว เมื่อวันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ 

๒) คณะท างานประเมินแผนการเป็นเมืองอัจฉริยะ  มีมติเห็นชอบมอบตรา
สัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะประเทศไทย ให้กับ ๕ เมืองน าร่อง ประกอบด้วย (๑) แม่เมาะเมืองน่าอยู่ 
จั งหวัดล าปาง (๒ )  สามย่ านสมาร์ทซิ ต้ี  กรุ ง เทพมหานคร (๓ )  ภู เก็ต เมืองอัจฉริยะ  
จังหวัดภูเก็ต (๔) ขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ จังหวัดขอนแก่น และ (๕) เมืองอัจฉริยะวังจันทร์วัลเลย์ 
จังหวัดระยอง 

๓) การวางและจัดท าผังเมือง (๑) วางและจัดท าผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน (ระดับ
อ าเภอ) จ านวน ๙๔ ผัง และ (๒) ศึกษาออกแบบวางผังพื้นท่ีเฉพาะ จ านวน ๑๖ ผัง ท้ังน้ี 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๓๘๒ 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าผังแม่บทเพื่อพัฒนาตามผังเมืองรวม และออกแบบวางผังพื้นท่ีเฉพาะ 
๑๖ ผัง 

๔) การด าเนินการอื่น 
 (๑) แก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน  า  กระทรวงมหาดไทย  
โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ าสายหลัก 
เช่น แม่น้ าเจ้าพระยา แม่น้ าแม่กลอง แม่น้ าท่าจีน แม่น้ าน้อย แม่น้ าป่าสัก แม่น้ าบางปะกง  
และแหล่งน้ าสาธารณะต่างๆ ท่ัวประเทศ โดยมีแผนการจัดเก็บท้ังสิ้น ๑,๒๓๔,๐๐๐ ตัน ขณะน้ี
จัดเก็บผักตบชวาแล้วเสร็จ จ านวน ๗๕๐,๙๔๙ ตัน   
 (๒) ผลักดันให้ เกิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และพัฒนา City Data 
Platform ตามบริบทและความต้องการของแต่ละจังหวัด อาทิ กรุงเทพมหานคร ขอนแก่น 
มหาสารคาม พิษณุโลก 
 (๓) จั ด แสด งพื นที่ เ ศ รษฐกิ จอั จฉ ริ ย ะ ต้ นแบบ  ( Smart Economy 
Showcase) ในพื้นท่ีเขตลาดพร้าวและเขตปทุมวัน เพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนผู้ประกอบการ 
ในพื้นท่ีประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ๑๒ ประเภทจาก Digital Startup ไทยท่ีผ่านการคัดเลือก 
 (๔) สนับสนุนการพัฒนาก าลังคนด้าน Smart city ผ่านกิจกรรม Boot 
Camp เพื่อยกระดับทักษะด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะให้แก่ตัวแทนหน่วยงานขับเคลื่อนเมือง
อัจฉริยะ และนักส่งเสริมดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ (smart city ambassadors) โดยมีการอบรม
หลักสูตร เรื่อง “เมืองอัจฉริยะน่าอยู่ และท ายังไงถึงจะได้เป็น Smart City” จ านวน ๖๔ ราย 
 

 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๓๘๓ 

 

 
ผลการด าเนินงานตามนโยบายหลัก ๑๒ ด้าน 

 

ด้านที่ ๗  การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๓๘๔ 

 

นโยบายหลักข้อ ๗  การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
 

 ๗.๑ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
  ๗.๑.๑ สร้างมูลค่าเพิ่มธุรกิจชุมชนผ่านอัตลักษณ์ของพื นที่ 
    ๑) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน  
โดยถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึกเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชนด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ผลิตภัณฑ์ของฝากของท่ีระลึก ด้วยทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท่ีแสดงถึงอัตลักษณ์ของพื้นท่ี 
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยด าเนินการแล้ว จ านวน ๘๐๐ ราย 
    ๒) พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน โดยจัดท าแผนปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาสินค้า 
OTOP ดังน้ี 
     (๑) ลงทะเบียนผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิต/
ผู้ประกอบการท่ีผลิตสินค้า OTOP ท่ีเคยลงทะเบียนและยังไม่เคยลงทะเบียนเป็นผู้ผลิต/
ผู้ประกอบการ OTOP โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดท าฐานข้อมูลผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้เป็น
ปัจจุบันและใช้ประโยชน์ในการก าหนดแผนการส่งเสริมและพัฒนาได้อย่างเหมาะสม โดยได้
ด าเนินการปรับเปลี่ยนให้สามารถลงทะเบียนท้ังปี และทุกปี ซึ่ งเริ่มด าเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
เป็นต้นมา ปัจจุบันยอดการลงทะเบียน ๙๗,๙๓๙ กลุ่ม/ราย ๒๒๑,๙๘๖ ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ สินค้า
ประเภทอาหาร จ านวน ๘๕,๔๒๐ ผลิตภัณฑ์  เครื่อง ด่ืม จ านวน ๑๑,๒๖๓ ผลิตภัณฑ์  
ผ้าและเครื่องแต่งกาย จ านวน ๔๑,๘๖๕ ผลิตภัณฑ์ ของใช้ ของตกแต่ง ของท่ีระลึก จ านวน 
๕๔,๘๖๘ ผลิตภัณฑ์ และสมุนไพรท่ีไม่ใช่อาหาร จ านวน ๒๘,๕๗๐ ผลิตภัณฑ์ 
     (๒) โครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ/
วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าชุมชน โดยได้ส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
และประชาชนในชุมชนซึ่งเป็นฐานรากเข้าสู่กระบวนการพัฒนา OTOP ด้วยการลงทะเบียนผู้ผลิต 
ผู้ประกอบการ OTOP จ าแนกเป็น ๓ ประเภท คือ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน ผู้ผลิตชุมชนท่ีเป็นเจ้าของรายเดียว 
และ SMEs ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ท้ังน้ี ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนา
ชุมชนเพิ่มข้ึนจากปี ๒๕๔๗ จ านวน ๗๙,๐๙๕ กลุ่ม/ราย (ปี ๒๕๔๗ จ านวน ๑๔,๘๙๓ กลุ่ม/ราย) 
โดยผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้รับการพัฒนา จ านวน ๒๔,๙๓๖ กลุ่ม/ราย แยกเป็น ปี ๒๕๖๐ 
จ านวน ๑๐,๔๙๖ กลุ่ม/ราย ปี ๒๕๖๑ จ านวน ๓,๐๔๐ กลุ่ม/ราย ปี ๒๕๖๒ จ านวน ๓,๘๐๐ 
กลุ่ม/ราย ปี ๒๕๖๓ จ านวน ๓,๘๐๐ กลุ่ม/ราย ปี ๒๕๖๔ จ านวน ๓,๘๐๐ กลุ่ม/ราย 
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๓๘๕ 

 

     (๓) ด าเนินการพัฒนาและส่งเสริมช่องทางการตลาด แบ่งเป็นระดับ 
ได้แก่ (๑) ระดับจังหวัด (๒) ระดับภูมิภาค (๓) ระดับประเทศ (๔) ระดับระหว่างประเทศ  
รวมท้ังสิ้น จ านวน ๔๒๓,๑๗๕ ครั้งปี ๒๕๖๐ จ านวน ๗๗,๘๐๗ ครั้ง ปี ๒๕๖๑ จ านวน  
๗๗,๘๐๘ ครั้ง ปี ๒๕๖๒ จ านวน ๗๗,๘๐๗ ครั้ง ปี ๒๕๖๓ จ านวน ๗๑,๑๓๓ ครั้ง ปี ๒๕๖๔ 
จ านวน ๑๑๘,๖๒๐ ครั้ง 
     (๔) ส่งเสริมการตลาดออฟไลน์สู่ตลาดออนไลน์ โดยการพัฒนาเว็บไซต์ 
www.otoptoday.com ให้เป็นแหล่งรวมสินค้า OTOP ท่ีใหญ่ท่ีสุด สามารถสืบค้นข้อมูลได้ง่าย 
     (๕) สร้างนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ๗๖ จังหวัด และส่วนกลาง 
จ านวน ๒๓๗ ราย ซึ่งด าเนินการต้ังแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ จนถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ สามารถ
ส่งเสริมการตลาดได้ จ านวน ๒๑,๒๕๐ ครั้ง 
     (๖) ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีผลการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 
OTOP ต้ังแต่ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔ (ณ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔) จ านวน ๒,๑๗๐,๖๘๔.๓๓๓๕ ล้านบาท 
โดยแยกเป็น ปี ๒๕๕๘ จ านวน ๑๐๙,๗๘๑.๗๗๔๘ ล้านบาท (เพิ่มข้ึนร้อยละ ๑๒.๕๑) ปี ๒๕๕๙ 
จ านวน ๑๒๕,๒๐๘.๓๖๗๕ ล้ านบาท ( เพิ่ ม ข้ึนร้อยละ ๑๔.๐๕ )  ปี  ๒๕๖๐ จ านวน 
๑๕๓,๕๑๐.๗๓๒๘ ล้านบาท (เพิ่มข้ึนร้อยละ ๒๒.๖๐) ปี ๒๕๖๑ จ านวน ๑๙๐,๓๒๐.๖๐๕๗ ล้านบาท 
(เพิ่มข้ึนร้อยละ ๒๓.๙๘) ปี ๒๕๖๒ จ านวน ๒๓๗,๒๕๕.๐๒๘๖ ล้านบาท (เพิ่มข้ึนร้อยละ ๒๔.๖๖) 
ปี ๒๕๖๓ จ านวน ๒๕๘,๓๐๗.๑๗๐๓ ล้านบาท (เพิ่มข้ึนร้อยละ ๘.๘๗) ปี ๒๕๖๔ จ านวน 
๑,๐๙๖,๓๐๐.๖๕๓๖ ล้านบาท (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔) 
     ๓) เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based 
OTOP : KBO) โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ควบคู่ไปกับการตลาด 
และจัดต้ังเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด เพื่อให้สถาบันการศึกษาในพื้นท่ี หน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน ภาคประชาชน เครือข่ายผู้ผลิตชุมชน และปราชญ์ชาวบ้านพัฒนาขีดความสามารถ 
ของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO 
จ านวน ๗๖ จังหวัด จังหวัดละ ๔๐ คน รวมท้ังสิ้น ๓,๐๔๐ คน และอยู่ระหว่างการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ซึ่งด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน ๒๑ จังหวัด 
และอยู่ระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ านวน ๕๕ จังหวัด (เป้าหมายจังหวัดละ ๒๐ กลุ่ม/ผลิตภัณฑ์ 
รวม ๑,๕๒๐ ผลิตภัณฑ์) 
    ๔) การอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาผ้าไทย 
     (๑) ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ลายผ้าพระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอ
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี  นารีรัตนราชกัญญา  
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๓๘๖ 

 

ได้พระราชทานแบบลายมัดหมี่แก่ช่างทอผ้า ช่ือลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”  
ซึ่งพระราชทานพระอนุญาตให้กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค สามารถน าไปใช้ทอผ้า ผลิตผ้าได้  
อีกท้ังพระราชทานพระอนุญาตให้กรมการพัฒนาชุมชนและสภาสตรีแห่งชาติในพระบรม
ราชินูปถัมภ์จัดประกวดลายผ้าพระราชทาน และกรมการพัฒนาชุมชนได้ส่งมอบต่อให้กับ  
กลุ่มทอผ้าในจังหวัดได้น าไปเป็นต้นแบบและพัฒนาต่อยอดไปสู่เครื่ องแต่งกาย เครื่องประดับ 
ตามวิถีท่ีเป็นเอกลักษณ์ประจ าถ่ิน ตามพระด าริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” โดยมียอดการจ าหน่าย  
“ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” จ านวน ๓๕๐.๐๒๕๘ ล้านบาท และน าลายผ้าพระราชทาน 
“ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ไปต่อยอด จ านวน ๘,๘๕๒ กลุ่ม 
     (๒) ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง 
มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมาตรการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ และมอบหมาย  
ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการส่งเสริม 
และสนับสนุนตามมาตรการดังกล่าวต่อไป โดยให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้องไปพิจารณาด าเนินการต่อไป ซึ่งมีผลการด าเนินงาน ดังน้ี 
      (๒.๑) โครงการสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถ่ินไทย ด ารงไว้ในแผ่นดิน 
โดยกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ลงนามบันทึก
ข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือ โครงการสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถ่ินไทย ด ารงไว้  
ในแผ่นดิน ในทุกจังหวัด จ านวน ๗๖ จังหวัด ร่วมด้วยกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
ในส่วนกลาง ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค เป็นต้น ด าเนินการประกวดผ้า
สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถ่ินไทย ด ารงไว้ในแผ่นดิน ระดับจังหวัดและประเทศ พัฒนาและยกระดับ
ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนประเภทผ้า โดยสนับสนุนงบลงทุน จ านวน ๔๐.๓๗๔๗ ล้านบาท 
ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการทอผ้า จ านวน ๒๗ จังหวัด ๓๐ ผลิตภัณฑ์ 
      (๒.๒) ส่งเสริมและสนับสนุนให้จังหวั ดตราด สมุทรปราการ 
และสมุทรสาคร มีการทอผ้าและมีผ้าท่ีเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด ส่งผลให้จังหวัดตราด มีกลุ่มทอผ้า 
จ านวน ๒ กลุ่ม สมาชิก ๒๕ คน และมีการถ่ายทอดไปยังนักเรียน จ านวน ๑ โรงเรียน จังหวัด
สมุทรปราการ มีกลุ่มทอผ้า จ านวน ๑ กลุ่มสมาชิก ๒๐ คน และลายผ้าท่ีคิดค้นข้ึนมา ๕ ลาย คือ 
ลายปลาสลิด ลายดอกดาวเรือง ลายใบโพธิ์ร่มฉัตร ลายโพทะเล และลายนพเก้าสุวรรณภูมิ 
และจังหวัดสมุทรสาคร ท าผ้าปักมือ ๓ ลาย คือ ลายกล้วยไม้ ลายปลาทู (ลายประจ าจังหวัด) 
และลายสามเหลี่ยม 
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๓๘๗ 

 

      (๒.๓) ส่งเสริมการรวมกลุ่มทอผ้า จ านวน ๔ กลุ่ม ๔๐ คน ในพื้นท่ี
จังหวัดตราด และจังหวัดสงขลา 
 (๒.๔) พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไทย และผ้า
พื้นเมือง จ านวน ๓๐๐ ผลิตภัณฑ์ 
 (๒.๕) ผลจากการจ าหน่าย “ผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง” ส่งผลให้เกิด
รายได้ จ านวน ๑๔,๑๗๖.๐๘๖๙ ล้านบาท (มิถุนายน ๒๕๖๓ - ตุลาคม ๒๕๖๔) ผู้ประกอบการ
ได้รับประโยชน์ จ านวน ๑๕,๕๓๓ กลุ่ม/ราย และมีผู้ได้รับประโยชน์ จ านวน ๑๒๑,๙๗๙ ราย 
 ๕) ด าเนินโครงการส่งเสริมนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) New Gen 
เพื่อส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ OTOP และชุมชนท่องเที่ยวมีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ น โดยเฉพาะ
การตลาดออนไลน์ท่ีตอบโจทย์ของผู้บริโภคในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด - 19) และเกิดการจ้างงานผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) โดยจ้างเอกชน (บุคคลธรรมดา) เพื่อปฏิบัติหน้าท่ี
นักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) จ านวน ๒๓๗ อัตรา ส่งเสริมการตลาดออนไลน์ จ านวน ๑๑,๖๒๕ ครั้ง 
ยอดจ าหน่ายรวมท้ังสิ้น ๒๐.๐๐๒๕ ล้านบาท ดังน้ี ผ้า เครื่องแต่งกาย ยอดจ าหน่าย ๙.๙๐๙๑ 
ล้านบาท อาหาร ยอดจ าหน่าย ๔.๑๘๙๘ ล้านบาท ของใช้ ของตกแต่ง ของท่ีระลึก ยอดจ าหน่าย 
๓.๑๐๘๐ ล้านบาท สมุนไพรท่ีไม่ใช่อาหาร ยอดจ าหน่าย ๑.๕๒๕๘ ล้านบาท เครื่องด่ืม 
ยอดจ าหน่าย ๑.๒๖๙๖ ล้านบาท  
 ๖) เพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย 
โดยจัดกิจกรรมการพัฒนาสู่สุดยอด SME จังหวัด (SME Provincial Champions) เพื่อพัฒนา
ทักษะความเป็นผู้ประกอบการให้สามารถใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการด าเนินธุรกิจ อีกท้ังยังส่งเสริมการท่องเท่ียวภายในประเทศท้ังในส่วนของเมือง
หลักเมืองรอง และการท่องเท่ียวชุมชน รวมถึงกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ ปัจจุบันได้จัด
อบรมและประเมินตนเอง (Self - Assessment)  แก่ผู้ประกอบการ จ านวน ๔๖๒ ราย  
และคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อส ารวจความต้องการของตลาดและน ามาปรับใช้ให้มี 
ความเหมาะสมกับธุรกิจของตนเอง จ านวน ๔๖๒ ราย มีผลการด าเนินงาน ร้อยละ ๑๐๐ 
  ๗.๑.๒ สนับสนุนความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนผ่านเทคโนโลยี 
    ๑) จ าหน่ายสินค้าชุมชนผ่านระบบ e-Commerce โดยให้บริษัท ไปรษณีย์
ไทย จ ากัด ด าเนินโครงการจ าหน่ายสินค้าชุมชนผ่านระบบ e-Commerce เพื่อส่งเสริมให้ผู้ผลิต
สินค้าชุมชนท่ีขาดโอกาสและช่องทางการจ าหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ สามารถน าสินค้า  
มาจ าหน่ายผ่านเว็บไซต์ thailandpostmart.com โดยได้จัดสัมมนา ฝึกอบรมให้ความรู้ 
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๓๘๘ 

 

และจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการและพัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ค้าขายสินค้า
ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ thailandpostmart.com รวมท้ังเปิดจุดรับสมัครลงทะเบียนสมาชิก
จ าหน่ายสินค้า ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ มีผู้ลงทะเบียนเป็นผู้ขายสินค้า ๕,๗๘๗ ร้าน ประกอบด้วย
ร้านค้าท่ัวไป ๒,๘๔๒ ร้าน และร้านค้าชุมชน ๒,๙๔๕ ร้าน เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ มียอดจ าหน่าย
สินค้าแบบออนไลน์เป็นเงิน ๙๐๕,๐๔๔ ล้านบาท และยอดจ าหน่ายสินค้าแบบออฟไลน์ 
ณ ท่ีท าการไปรษณีย์ เป็นเงิน ๑๓.๙ ล้านบาท 
    ๒) ยกระดับชุมชนท้อง ถ่ินสู่ ชุมชนดิ จิทัล  (Digital Community)  
โดยส่งเสริมให้ชุมชน ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในการด าเนินกิจกรรมของชุมชน
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และต่อยอดภูมิป ญญาท้องถ่ินด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินความมั่นคงด้านพลังงาน 
และสิ่งแวดล้อม เกษตรอัจฉริยะและสุขภาพ อันน าไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน ต้ังแต่
ระบบการผลิต การประกันคุณภาพ การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาด และการบริหาร
การเงิน จ านวน ๖๑ ชุมชน มีผลการด าเนินงาน ร้อยละ ๗๕ 
    ๓) ด าเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินคา้ชุมชน โดยพัฒนาผู้ประกอบการ
และยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ดังน้ี 
     (๑) พัฒนา OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  และนวัตกรรม 
ในรูปแบบ “คูปองวิทย์เพื่อโอทอป” โดยสนับสนุนงบประมาณให้แก่สถาบันการศึกษาเครือข่าย
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในพื้นท่ี ๑๗ จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ล าปาง อุตรดิตถ์ พิจิตร เลย มหาสารคาม ศรีสะเกษ กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร 
สุพรรณบุรี ยะลา ปัตตานี นราธิวาส นครศรีธรรมราช นครนายก และสตูล จ านวน ๑๘ แห่ง 
เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP จ านวน ๙๙ ราย 
     (๒) ด า เ นินโครงการจากการจัดกิจกรรมการน า เสนอแนวคิด 
ในการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของผู้ประกอบการ 
จากใบสมัครตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ในปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๓ ท่ียังไม่ได้
ด าเนินการ พื้นท่ีจังหวัดพิจิตร ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรีและนครนายก จ านวน ๒๘ โครงการ  
๒๘ ผู้ประกอบการ โดยอยู่ ระหว่างด า เนินการอนุมั ติสนับสนุนงบประมาณการพัฒนา
ผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นท่ีภาคใต้ และอยู่ระหว่างการอนุมัติสนับสนุนงบประมาณฯ  
ให้ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย จ านวน ๑๗๑ ราย 
     (๓) ด าเนินโครงการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑผาทอลานนาดวยนวัตกรรม 
ภายใตโครงการพัฒนาผลิตภัณฑสินคาชุมชน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน ๑๕ ผลิตภัณฑ์
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๓๘๙ 

 

๑๕ ผู้ประกอบการ ในพื้นท่ี ๓ จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม ล าพูน และล าปาง โดยมอบหมาย
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอภาคเหนือเป็นผู้ด าเนินโครงการฯ 
     (๔) ด าเนินงาน “การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน” ภายใต้
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑสินค้าชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังน้ี 

 (๔.๑) ด าเนินโครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑชุมชน ส าหรับ 
ผูประกอบการประเภทผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องด่ืม ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า
ชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน ๓๐ สถานประกอบการ ๓๐ ผลิตภัณฑ์ 

 (๔.๒) ด าเนินโครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน ส าหรับ 
ผู้ประกอบการประเภทผลิตภัณฑผ้าและเครื่องแต่งกาย และของใช้ ของตกแตง และของท่ีระลึก 
ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน ๓๐ สถาน
ประกอบการ ๓๐ ผลิตภัณฑ์ 
     (๕) จัดกิจกรรมสร้างความรู้  ความเข้าใจ ในการพัฒนา OTOP  
ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีใหกับผูประกอบการผลิตภัณฑสินคาชุมชนและประชาชนท่ัวไป 
จ านวน ๑๕๐ ราย (๑๕ หลักสูตร)จ านวน ๔ ครั้ง ๔ จังหวัด ได้แก่ ล าพูน ลพบุรี หนองบัวล าภู  
และสุราษฎรธานี โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างอาชีพให้แก่ผู้ท่ีต้องการเริ่มต้นประกอบธุรกิจ 
และเพิ่มช่องทางในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการท่ีด าเนินธุรกิจอยู่ แล้ว แต่ต้องการ
กระตุ้นยอดขายให้ธุรกิจ 
    ๔) ส่งเสริมการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ โดยด าเนินโครงการหน่วย
บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (University Business Incubator : UBI) มีเป้าหมายให้ 
UBI ในสถาบันอุดมศึกษาท าหน้าท่ีบ่มเพาะให้ เกิดผู้ประกอบการใหม่  ( Entrepreneurs)  
และบริษัทจัดต้ังใหม่ (Startup Companies) โดยมีเครือข่ายอุดมศึกษา จ านวน ๙ เครือข่าย 
ได้แก่ (๑) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน (๒) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง 
(๓) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียง เหนือตอนบน (๔) เครือข่ายอุดมศึกษา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (๕) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน (๖) เครือข่าย
อุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง (๗) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก (๘) เครือข่ายอุดมศึกษา
ภาคใต้ตอนบน และ (๙) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ประกอบการเข้าร่วม 
จ านวนท้ังสิ้น ๑๒๕ ราย มีผลการด าเนินงาน ร้อยละ ๓๐ 
    ๕) พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการช่วยพัฒนา
ระบบมาตรฐานให้ผลิตภัณฑ์ชุมชน จ านวน ๘๐ ผลิตภัณฑ์ เช่น แชมพูสมุนไพรดอกอัญชัน 
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และประค าดีควายเครื่องแกงกะทิ เสื่อกกลายขิด เห็ดทอดปรุงรส ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ เป็นต้น  
มีผลการด าเนินงาน ร้อยละ ๑๐๐ 
    ๖) ส่งเสริมนวัตกรรมเทคนิคการม้วนเส้นด้ายยืน โดยถ่ายทอดเทคโนโลยี
เทคนิคการม้วนเส้นด้ายยืนด้วยนวัตกรรมท่ีออกแบบและพัฒนาข้ึนใหม่สู่ชุมชนเชิงพาณิชย์ในพื้นท่ี
จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นการผลักดันให้เกิดการน าผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม มาจัดการ
ความรู้ก่อนน าไปถ่ายทอดเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้แก่กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ 
เพื่อให้น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม มีผลการด าเนินงาน ร้อยละ ๑๐๐ 

   ๗) พัฒนากระบวนการผลิตเห็ดเศรษฐกจิครบวงจร “การผลิตและการแปรรปู 
เห็ดเศรษฐกิจ” และให้ความรู้เร่ืองบัญชีและการท าแผนธุรกิจ มีผลการด าเนินงาน ร้อยละ ๕๐ 

   ๘) พัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ปี ๒๕๖๓ มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ 
OTOP ลงทะเบียน จ านวนท้ังสิ้น ๙๐,๒๘๙ กลุ่ม/ราย แยกเป็น กลุ่มผู้ผลิตชุมชน ๕๐,๐๓๑ กลุ่ม/
ราย ผู้ผลิตชุมชนท่ีเป็นเจ้าของรายเดียว ๓๘,๙๐๒ กลุ่ม/ราย และผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อม ๑,๓๕๖ ราย และมีผลิตภัณฑ์ท่ีลงทะเบียน จ านวน ๑๙๘,๙๘๘ ผลิตภัณฑ์ แยกเป็น 
อาหาร ๗๔,๗๗๔ ผลิตภัณฑ์ เครื่องด่ืม ๙,๘๑๑ ผลิตภัณฑ์ ผ้าและเครื่องแต่งกาย ๓๘,๓๐๔ 
ผลิตภัณฑ์ ของใช้ ของตกแต่ง ของท่ีระลึก ๕๑,๑๒๖ ผลิตภัณฑ์ และสมุนไพรท่ีไม่ใช่อาหาร 
๒๔,๙๗๓ ผลิตภัณฑ์ นอกจากน้ี มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ท่ีได้รับการพัฒนา จ านวน ๔,๔๔๘ 
กลุ่ม/ราย โดยด าเนินการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค ๔.๐ พัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ 
OTOP ก้าวสู่สังคมดิจิทัล การส่งเสริมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และด้านการจ าหน่ายสินค้า 
Online 

   ๙) พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม โดยมีผลิตภัณฑ์
ชุมชน/OTOP ได้รับการพัฒนา จ านวน ๓,๗๒๖ ผลิตภัณฑ์ จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่ม
ปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีคุณภาพมาตรฐาน การส่งเสริมเครือข่ายองค์ความรู้ KBO 
(Knowledge-Based OTOP) การยืดอายุผลิตภัณฑ์ OTOP อาหารถ่ินรสไทยแท้ การพัฒนา 
และยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ในหมู่บ้านคชานุรักษ์ จังหวัดจันทบุรี และการพัฒนาและยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง 

   ๑๐) ด าเนินกิจกรรมปั้นดาว โดยมีเป้าหมายเพื่อฝึกทักษะให้แก่ผู้ผลิตหรือ
ธุรกิจชุมชนในการเพิ่มมูลค่าสินค้า/บริการ หรือลดความสูญเสียและลดค่าใช้จ่าย รวมถึงเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต/การบริการ และได้รับการส่งเสริมช่องทางการขายให้แก่ผู้ผลิตหรือธุรกิจ
ชุมชน โดยเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการในทุกภาคของประเทศ ท้ังน้ี มีผู้ประกอบการ 
จ านวน ๒๑๒ ราย ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือสร้างผลิตภัณฑ์ และถ่ายทอด



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๓๙๑ 

 

ความรู้เกี่ยวกับการน าการออกแบบ หรือวิทยาศาสตร์ หรือนวัตกรรมมาใช้ เพื่อเพิ่มมูลค่าหรือลด
ความสูญเสีย หรือลดค่าใช้จ่าย พร้อมพัฒนา Brand หรือ Logo รวมท้ังการประเมินและวิเคราะห์ 
การน าเทคโนโลยี เครื่องจักร นวัตกรรม หรือมาตรฐานท่ีเหมาะสมมาใช้ในธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพ 
ในการผลิต การบริหาร หรือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน มีผลการด าเนินงาน ร้อยละ ๑๐๐ 

   ๑๑) สนับสนุนการน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนในพื้นท่ี โดยบูรณาการกับสถาบันการศึกษาในพื้นท่ี มีผลการด าเนินงาน ดังน้ี 
     ๑๑.๑) สร้างแพลตฟอร์มเพื่อส่งเสริมการน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ไปใช้เพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
จ านวน ๓ แพลตฟอร์ม ได้แก่ 
       (๑) แพลตฟอร์มการบริการให้ค าปรึกษา (Technology 
Consulting Service: TCS) ด าเนินการสนับสนุนงบประมาณ จ านวน ๗๒ โครงการ รวมงบประมาณ
สนับสนุน ๑๗.๒๖๐๔ ล้านบาท ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
       (๒) แพลตฟอร์มการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ
ชุมชน (Building Capacity Enterprise: BCE) จ านวน ๔๕ โครงการ รวมงบประมาณสนับสนุน 
๙.๕๓๒๐ ล้านบาท ได้ด าเนินการสนับสนุนงบประมาณ จ านวน ๓๘ โครงการ งบประมาณรวม 
๗.๙๖๖๔ ล้านบาท 
       (๓) แพลตฟอร์มบ่มเพาะชุมชน/หมู่บ้านให้มีศักยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์ (Science Community Incubator: SCI) จ านวน ๗๖ โครงการ รวมงบประมาณ
สนับสนุน ๑๕.๑๑๕๙ ล้านบาท ได้ด าเนินการสนับสนุนงบประมาณ จ านวน ๖๓ โครงการ 
งบประมาณรวม ๑๒.๔๙๐๗ ล้านบาท 
     ๑๑.๒) การถ่ายทอดเทคโนโลยี มีผลการด าเนินงาน ดังน้ี 
       (๑) มีผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย จ านวน ๑๙,๕๗๕ คน  
       (๒) จ านวนสถานประกอบการ/ชุมชนท่ีใช้ผล งานวิจั ย 
และพัฒนาไปเพิ่มมูลค่าลดรายจ่าย เพิ่มรายได้มีจ านวน ๓๖ ราย 
       (๓) จ านวนผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ท่ีส่งเสริมไปใช้ในการเพิ่มศักยภาพ จ านวน ๓๑ เร่ือง  
 
 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๓๙๒ 

 

  ๗.๑.๓ สร้างโอกาสและส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยและบริการ 
ทางการเงินของวิสาหกิจชุมชน 
    ๑) พัฒนา SME PORTAL และระบบการให้บริการวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อม ซึ่งใช้เป็นฐานข้อมูลสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อม รวมถึงพัฒนาเว็บไซ ต์  smeone. info ซึ่ ง เป็น Single Platform เพื่ อ ให้
ผู้ประกอบการ SME สามารถเข้าถึงข้อมูลและการให้บริการของภาครัฐ โดยเป็นแหล่งรวบรวม
บริการของภาครัฐ จากทุกหน่วยงานและยังรวบรวมความรู้ และเรื่องราวท่ีเกี่ยวข้องกับการท ามา
หากินของ SME ให้ได้เรียนรู้ เพื่อน าไปพัฒนาและยกระดับประสิทธิภาพการด าเนินธุรกิจ  
โดยปัจจุบันอยู่ ระหว่างการปรับปรุงแผนการด า เ นินงาน รวมถึงการสรรหาท่ีปรึกษา  
ท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะทางในด้านท่ีเกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีจ านวน 
ผู้เข้าใช้งานระบบ จ านวน ๕๒๑,๐๒๕ ราย และสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือ โดยการบูรณาการ
ข้อมูลกับหน่วยงานท่ีมีการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จ านวน ๗๓ หน่วยงาน  
โดยมีผลการด าเนินงาน ร้อยละ ๑๐๐ 
    ๒) พัฒนาแอปพลิเคชัน SME CONNEXT ซึ่งเป็นช่องทางในการสื่อสาร
และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม องค์ความรู้ รวมถึงสนับสนุนการท าธุรกิจออนไลน์ 
เพื่อให้ผู้ประกอบการ SME สามารถเข้าถึงข้อมูลและกิจกรรมต่าง ๆ ได้ตลอดเวลา โดยมีเป้าหมาย
สร้างระบบการสร้างแรงจูงใจให้ใช้งานในรูปแบบดิจิทัลให้มากข้ึน ปัจจุบันได้เร่ิมด าเนินงานจัดท า
แผนการด าเนินงานต่าง ๆ ได้แก่ แผนการพัฒนาการให้คะแนนและการแลกคะแนน (Reward 
and Redeem Features) แผนการพัฒนาฐานข้อมูลผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ หรือการบริการ
แบบออนไลน์ (Market Place Online) แผนการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการส าหรับ
ผู้ดูแลระบบ (Admin) เพื่อบริหารจัดการข้อมูลภายในแอปพลิเคชัน ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 
และแผนการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ SME CONNEXT (https://smeconnext.com/)  
เพื่อการแสดงผลสินค้าใน LINE Official Account (LINE OA) เพื่อสร้างแรงจูงใจให้มีการใช้งาน
ในรูปแบบดิจิทัลให้มากขึ้น โดยมีผลการด าเนินงาน ร้อยละ ๑๐๐ 
  ๗.๑.๔ ส่งเสริมการลงทุนในชุมชนเพื่อสร้างงานในชุมชน 
    ๑) ถ่ายทอดความรู้เรื่อง GAP/Organic สมุนไพร ให้แก่เกษตรกรรายใหม่ 
ในจังหวัด เมืองสมุนไพรคลัสเตอร์เกษตรวัตถุดิบสมุนไพร จ านวน ๕ จังหวัด รวมเกษตรกร 
ท่ีเข้าอบรม ๓๔๕ ราย 
    ๒) มีพื้นท่ีท่ีได้รับการรับรอง Organic ในจังหวัดเมืองสมุนไพรคลัสเตอร์
เกษตรวัตถุดิบสมุนไพร จ านวน ๑๑ แหล่ง มีผู้ประกอบการสมุนไพรมากกว่า ๙๒๐ ราย 
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๓๙๓ 

 

มีโรงงานผลิตแปรรูปสมุนไพร จ านวน ๓๕ แห่ง มีนักท่องเท่ียวของจังหวัด จ านวน ๑,๐๒๐,๗๖๗ 
ราย มูลค่าการท่องเท่ียวในจังหวัดเมืองสมุนไพร จ านวน ๔,๘๖๘ ล้านบาท 
    ๓) ส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างความเช่ือมั่นวัตถุดิบสมุนไพรโดยการส่ง
วัตถุดิบสมุนไพรของจังหวัดเมืองสมุนไพร จ านวน ๑๔ จังหวัด จังหวัดละ ๒ ตัวอย่าง รวมเป็น  
๒๘ ตัวอย่าง เพื่อตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (สารส าคัญและโลหะหนัก) 
  ๗.๑.๕ สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื อต่อการด าเนินธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน ดังน้ี 
    ๑) ด าเนินโครงการ SME Academy ๓๖๕ โดยเสริมสร้างความรู้และพัฒนา
ทักษะผู้ประกอบการให้ปรับตัวเข้าสู่ยุค Digital โดยการพัฒนาองค์ความรู้ผ่านหลักสูตรออนไลน์
และสร้างเครื่องมือให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้และใช้ประโยชน์ผ่าน Platform “SME Academy 
365” มีผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ จ านวน ๑๐,๑๐๐ ราย มียอดผู้เข้าใช้บริการ  
E - learning แล้ว ๑๗๓,๓๙๗ ครั้ง และคาดว่าจะก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจรวม ๑๐ ล้านบาท 
มีผลการด าเนินงาน ร้อยละ ๑๐๐ 
    ๒) ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-stop Service Center : OSS) 
บริการให้ค าปรึกษาแนะน าเบื้องต้นในการด าเนินธุรกิจแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ใน
ด้านต่าง ๆ ได้แก่ บัญชีและการเงิน การตลาด การบริหารจัดการ การผลิต กฎหมาย  
และด้านอื่น ๆ รวมถึงบูรณาการความร่วมมือในการส่งต่อความช่วยเหลือไปยังโครงการต่าง ๆ  
ท้ังท่ีเป็นของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) หรือภาครัฐและเอกชน
ทุกจังหวัดท่ัวประเทศ โดยมีผู้เข้ารับบริการแล้ว ๑๙๖,๓๓๑ ราย ข้ึนทะเบียนและปรับปรุงข้อมูล
ผู้ประกอบการแล้ว ๑๑๖,๐๗๙ ราย และมีหน่วยงานในพื้นท่ีท่ีประสานความร่วมมือในการส่งต่อ
ผู้ประกอบการแล้ว ๒๒๖ หน่วยงาน มีผลการด าเนินงาน ร้อยละ ๙๔ 
 
 ๗.๒  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  ๗.๒.๑ สร้างผู้น าชุมชน ยกย่องปราชญ์ชาวบ้าน   
    ๑) โครงการพัฒนาเกษตรยั่งยืน โดยมีผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 
๗๗.๗๗ ดังน้ี 
     (๑) คัดเลือกศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านเข้าร่วมโครงการฯ ๑๒๕ แห่ง 
ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร จ านวน ๒,๒๐๘ ราย 

    (๒) ส่งเสริมเกษตรกรให้ท าเกษตรกรรมตามแนวทางทฤษฎีใหม่ 
โดยก ากับดูแล และติดตาม ความก้าวหน้าผลการด าเนินงานของเกษตรกร 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๓๙๔ 

 

    (๓) สรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน โดยท าความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงาน
ระดับจังหวัดและจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน และจัดท าสื่อเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ ์

 
    ๒) กิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน  โดยมี
แนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จ านวน ๒ กิจกรรม ประกอบด้วย 

    (๑) กิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมา ชีพ ชุมชนในระ ดับ หมู่ บ้ าน 
ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนได้ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน  
เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มข้ึน โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ด าเนินการ จ านวน ๖,๐๐๐ 
หมู่บ้าน ๑๒๐,๐๐๐ คน 

    (๒) กิจกรรมจัดต้ังและพัฒนากลุ่มอาชีพ ส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมาย 
ท่ีได้รับการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน มีการจัดต้ังและพัฒนากลุ่มอาชีพ จ านวน 
๖๐๐ กลุ่ม ๑๒,๐๐๐ คน 
  ๗.๒.๒ ยกระดับคุณภาพตลาดชุมชน สถาบันการเงินของชุมชน สวัสดิการชุมชน 
สาธารณสุขชุมชน ป่าชุมชน ไม้มีค่า ท่องเที่ยวชุมชน และส่งเสริมการขยายตลาดออกสู่
ต่างประเทศ  
    ๑) ส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมสิ่งอ านวย
ความสะดวก รวมถึงการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเท่ียวท่ีสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน 
และส่งเสริมให้ใช้งบประมาณอุดหนุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเท่ียวซึ่งน าไปสู่  
การสร้างเศรษฐกิจชุมชน โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/
ซ่อมแซม/ปรับปรุง และพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 
๕๕ จังหวัด ๔๑๒ โครงการ งบประมาณ ๒,๓๘๙.๓๐๓๗ ล้านบาท 
    ๒) พัฒนาตลาดเกษตรกร พัฒนาแหล่งเท่ียวเชิงเกษตร ส่งเสริมและพัฒนา 
การบริหารจัดการด้านการตลาด และเช่ือมโยงเครือข่าย/คลัสเตอร์ให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ดังน้ี 
     (๑) ส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในส าหรับสินค้าเกษตร (ตลาด
เกษตรกร) จ านวน ๗๓ จังหวัด ให้เป็นแหล่งจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร 
มีผลการด าเนินงาน ร้อยละ ๑๐๐ 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๓๙๕ 

 

     (๒) เช่ือมโยงตลาดข้าวสารคุณภาพ อ.ต.ก. โดยเช่ือมโยงตลาด 
และกระจายผลผลิตข้าวของสหกรณ์ได้ จ านวน ๒๒.๑๗ ตัน มีมูลค่าจ าหนาย ๗๗๑,๓๔๘ บาท  
มีผลการด าเนินงาน ร้อยละ ๑๐๐ 
     (๓) จัดกิจกรรมสนับสนุนการกระจายผลไม้และส่งเสริมตลาดผู้บริโภค
ผลไม้ไทย โดยจัดประชาสัมพันธ์งาน “ช้อปวิถีใหม่ ส่งสุขท่ัวไปถึงหน้าบ้าน” น าสินค้าจากร้าน 
Mini อ.ต.ก. และ Ortorkor.com รวมท้ังสินค้าฝากขายของเกษตรกร ไปจ าหน่าย ณ ศูนย์การค้า
พาราไดซ์ พาร์ค มีรายการสินค้า จ านวน ๕๒ รายการ มียอดจ าหน่าย ๓๔,๐๐๕ บาท 
     (๔) จัดกิจกรรมตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพปลอดภัยทุกวันอังคารหน้า
ส านักงาน อ.ต.ก. เขต ๔ จังหวัดสงขลา ต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ - ตุลาคม ๒๕๖๔ มีเกษตรกร 
เขารวม ๒๕๑ รานคา มูลคาจ าหนาย ๒๘๑,๕๗๕ บาท  
     (๕) จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมสินค้าเกษตรคุณภาพ Brand 
อ.ต.ก. ณ ตลาดน้ า อ.ต.ก. จตุจักร ระหว่างวันท่ี ๒๖ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ มีเกษตรกรเข้าร่วม ๑๐ 
ร้านค้า รายการสินค้า ๘๐ ชนิด มูลค่าจ าหน่าย ๘๕,๐๐๐ บาท 
     (๖) จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ผลไม้ “ชม ชิม ช้อป 
ผลไม้สดจากสวน ณ ตลาด อ.ต.ก. จตุจักร ระหว่างวันท่ี ๑ - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๔ มีเกษตรกร
วิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน ๕๑ กลุ่ม มีสมาชิกรวม ๘๗๐ ราย 
สามารถจ าหน่ายผลไม้และช่วยกระจายผลผลิตผลไม้ออกนอกแหล่งผลิตในช่วงผลผลิตออกมาก  
ในฤดูกาลได้ จ านวน ๗๒.๒๓๑ ตัน และมีมูลค่าจ าหน่ายท้ังสิ้น ๖,๘๖๓,๘๘๒ บาท 
     (๗) จัดกิจกรรม “ซื้อลิ้นจี่เกษตรกรไทย ปันน้ าใจ ๒ ต่อ” เพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรกระจายผลผลิตและมีช่องทางการจ าหน่าย จ านวน ๓ ช่องทาง ได้แก่ เรือนจ ากลางต่าง ๆ  
ผู้ประกอบการในตลาด อ.ต.ก. และบุคลากรภาครัฐจากการ Pre - Order โดยลิ้นจี่ท่ีลูกค้าสั่งซื้อ 
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ เป็นการส่งก าลังใจในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด - 19 รวมท้ังส่งมอบให้ผู้ป่วยโรคโควิด - 19 ตามโรงพยาบาล 
และโรงพยาบาลสนามต่าง ๆ ระหว่างวันท่ี ๑๙ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยมีเกษตรกร 
และวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม ๗ ราย และมีเครือข่ายสมาชิกรวม จ านวน ๔๙๑ ราย สามารถ
เช่ือมโยงตลาดและกระจายผลผลิตลิ้นจี่ได้จ านวนท้ังสิ้น ๑๒.๔๕๐ ตัน และมีมูลค่าจ าหน่าย 
รวมท้ังสิ้น ๑,๒๐๑,๗๐๐ บาท 
     (๘) จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมตลาดผลไม้คุณภาพไทยตาม
ฤดูกาลทางภาคเหนือ ณ ลานกิจกรรมมีโชคพลาซ่า อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันท่ี ๑๖ 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๓๙๖ 

 

- ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ มีเกษตรกรเข้าร่วม ๒๐ ร้านค้า สมาชิกในกลุ่มรวมท้ังหมด ๑,๑๒๗ ราย โดยมี
มูลค่าจ าหน่ายรวม ๓๔๖,๔๕๐ บาท และมีผู้เข้าชมงาน ๑,๓๔๕ ราย 
     (๙) พัฒนากลไกการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายสินค้าของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรโดยมีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร
จัดการด้านการตลาด จ านวน ๒ แห่ง จากเป้าหมาย ๑๔๖ แห่ง  
     (๑๐) ส่งเสริมการตลาดน าการผลิตด้านสินค้าหม่อนไหม ด าเนินการ
จ าหน่ายผ้าไหมภายใตโครงการ จ านวน ๑๖,๙๗๑ เมตร ซึ่งมีผลการด าเนินงาน ร้อยละ ๔๑ 
     (๑๑) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียววิถีเกษตร โดยพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร ๗๗ แหล่ง เพื่อยกระดับแหล่งท่องเท่ียวท่ีได้มาตรฐานและมีคุณภาพ โดยมี 
ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ๑๐๐ 
 ๓) พัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสถาบัน (สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร 
ธุรกิจชุมชน) ดังนี  
  (๑) พัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสถาบัน โดยการฝึกอบรมด้าน
การบริหารจัดการทางการเงินการบัญชีให้สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร จ านวน ๔๐๐ แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ 
  (๒) เพิ่มศักยภาพการด าเนินธุรกิจรวบรวม จัดเก็บ และแปรรูปผลผลิต
การเกษตรในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยการพัฒนาศักยภาพในการรวบรวม จัดเก็บ และแปรรูป
ผลผลิตการเกษตรให้แก่สหกรณ์ จ านวน ๖๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๙๔ 
  (๓) เพิ่มขีดความสามารถในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ให้เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับอ าเภอ โดยด าเนินการเตรียมการพัฒนาศักยภาพ
การด าเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ซึ่งด าเนินการแล้ว ๕๘๘ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๔๗ 
 ๔) ส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตสมุนไพรและผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร  
โดยให้ค าปรึกษา พัฒนาศักยภาพ เจรจาจับคู่ธุรกิจสินค้าสมุนไพรให้แก่ผู้ประกอบการผลิ ต
สมุนไพร และผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
 ๕) ส่งเสริมภาพลักษณ์วัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ  
โดยจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรและจัดท าข้อมูลผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ท่ีเข้ารับคัดเลือก Premium Herbal Products จ านวน ๒๘๑ รายการ 
 ๖) ส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างความเชื่อม่ันทางการตลาดในรูปแบบ 
Online ทั งในและต่างประเทศ เช่น BEC-TERO KLANGONE ส่วนรูปแบบ Offline มีการจับคู่
เจรจาธุรกิจการค้า 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๓๙๗ 

 

 ๗) ออกบูธจ าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรในงานต่าง ๆ ในงานเที่ยว
เ มืองไทย สุขภาพดี วิ ถี ถ่ิน ณ ห้างสรรพสินค้า ไอคอนสยาม และงาน OTOP CITY  
ณ ศูนย์การแสดงสินค้า เมืองทองธานีและมีการคัดเลือกผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อรับรองเป็น
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ โดยมีผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรส่งผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
เข้ารับคัดเลือก รวมท้ังสิ้น จ านวน ๓๗๓ ผลิตภัณฑ์ 
 ๘) ขับเคลื่อนการส่งเสริมผู้ประกอบการสมุนไพรในเมืองสมุนไพร ๑๔ 
จังหวัด แบ่งออกเป็น ๓ คลัสเตอร์ ได้แก่ คลัสเตอร์เกษตรวัตถุดิบสมุนไพร ประกอบด้วย จังหวัด
อ านาจเจริญ สุรินทร์ มหาสารคาม อุทัยธานี และสกลนคร คลัสเตอร์อุตสาหกรรมสมุนไพร 
ประกอบด้วย จังหวัดนครปฐม สระบุรี ปราจีนบุรี และจันทบุรี คลัสเตอร์ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 
ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย พิษณุโลก อุดรธานี สุราษฎร์ธานี และสงขลา ท้ังน้ี เมืองสมุนไพร
ทุกแห่งผ่านเกณฑ์การประเมินเมืองสมุนไพร ครบท้ัง ๑๔ จังหวัดเมืองสมุนไพร คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐ 
 ๙) ขับเคลื่อนส่งเสริมผู้ประกอบการสมุนไพรในเมืองสมุนไพร โดยอบรม 
ส่งเสริมผู้ประกอบการพร้อมให้ค าปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ได้มาตรฐาน และประกวด
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร(Saraburi product award)  ในจังหวัดสระบุรี  อบรมผู้ประกอบการ 
ด้านการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในจังหวัดจันทบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอด
ความรู้การปลูกสมุนไพรให้กับเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องในจังหวัดอุทัยธานี ส่งเสริมและพัฒนาการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้ได้มาตรฐาน อย. และสนับสนุนกลุ่มเกษตรกร
ให้ปลูกพืชสมุนไพรร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในจังหวัดมหาสารคาม และส ารวจ รวบรวม 
ติดตามการด าเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ 
 ๑๐) ส่ ง เสริมการใช้ส มุนไพร  โดยให้ขมิ้ น ชันและฟ้ าทะลายโจร 
เป็นล าดับแรก (First Line Drug) ในสถานบริการสาธารณสุข พร้อมท้ังตรวจสารส า คัญ 
และตรวจหาโลหะหนัก ๑๖ รายการ ในสมุนไพร ท้ัง ๒ ชนิด เพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตยา
สมุนไพรให้ได้มาตรฐาน 
 ๑๑) จัดท าชุดข้อมูลทางวิชาการการกล่าวอ้างทางสุขภาพ (Health 
Claims) สมุนไพรไทย จ านวน ๒๑ ชนิด 
 ๑๒) ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน โดยมีป่าชุมชนตามพระราชบัญญัติ 
ป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๑๑,๓๒๗ แห่ง พื้นท่ี ๖.๒๙ ล้านไร่ เช่ือมร้อยเครือข่ายป่าชุมชน 
จ านวน ๑๑,๙๐๕ แห่ง มีสมาชิกป่าชุมชน จ านวน ๑๗๗,๖๒๓ คน ขยายการจัดต้ังป่าชุมชนเพิ่มข้ึน 
จ านวน ๓๐๐ ป่าชุมชน ส่งเสริมให้ชุมชนจัดท าแผนจัดการป่าชุมชนตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๓๙๘ 

 

พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๖,๐๐๐ ป่าชุมชน สนับสนุนงบเงินอุดหนุนให้ชุมชนบริหารจัดการป่าชุมชน 
จ านวน ๒๔๒ ป่าชุมชน และออกกฎหมายอนุบัญญัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
ป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๑๓ ฉบับ 
 ๑๓) บริหารการจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพื นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกส์ ปัจจุบันมีครัวเรือนท่ีมีข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน ๑๒,๗๙๗,๕๓๐ ครัวเรือน (ข้อมูล 
ณ วันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) โดยมีการด าเนินการปรับปรุงพัฒนา ดังน้ี  
   (๑ )  ด า เ นินการเพิ่ มประสิทธิภาพระบบบันทึก ประมวลผล 
และโครงสร้างพื้นฐาน 
   (๑.๑) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยใช้ Cloud Computing 
ส าหรับรองรับการท างานของระบบจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน 
   (๑.๒) เพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็น
พื้นฐาน และข้อมูล กชช. ๒ค ส าหรับให้บริการทางเว็บเซอร์วิส (http://ebmn.cdd.go.th)  
เพื่อรองรับการจัดเก็บข้อมูลและออกรายงาน ปี ๒๕๖๔ 
   (๑.๓) พัฒนาระบบให้มีบริการ Web Application ส าหรับ
ผู้บริหารและผู้ใช้งานท่ัวไป 
   (๑.๔) มีบริการ Application ส าหรับจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็น
พื้นฐาน 
   (๑.๕) มีบริการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจากการใช้งาน (Call 
Desk Service) 
   (๑.๖) การย้ายฐานข้อมูลจากระบบ Cloud Computing มาเก็บ
ไว้ใน Server ของกรม 
  (๒) ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) 
และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ค) ให้ประชาชนในพื้นท่ีรับทราบอย่างทั่วถึง 
  (๓) จัดเตรียมบุคลากร โดยจัดเตรียมอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล จปฐ. 
ต าบลละ ๒๐ คน รวม ๑๕๕,๕๐๐ คน 
  (๔) จัดให้มีเวทีรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน โดยมี ผู้น าชุมชน ผู้น าอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้น า อช.) ผู้ แทนภาคราชการ จากหน่วยงาน
รับผิดชอบตัวช้ีวัดข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (ระดับต าบลและอ าเภอ) เป็นกลไกรับรองคุณภาพ
ข้อมูลร่วมกับคณะท างานบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับต าบล และผู้จัดเก็บข้อมูล 
ความจ าเป็นพื้นฐาน 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๓๙๙ 

 

  (๕) จัดให้มีเวทีรับรองคุณภาพข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ค) 
โดยมีคณะท างานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับต าบล ผู้บริหารท้องท่ี และผู้น าชุมชน เป็นกลไก
รับรองคุณภาพข้อมูลในท่ีประชุมระดับต าบล 
  (๖) น าข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน วางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนแบบบูรณาการ ก าหนดด าเนินการ ๒ ระดับ ได้แก่ ระดับอ าเภอ และระดับจังหวัด  
โดยจัดให้มีการประชุมคณะท างานบริหารจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐานระดับอ า เภอ 
(นายอ าเภอเป็นประธาน พัฒนาการอ าเภอเป็นเลขานุการ) และระดับจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นประธาน พัฒนาการจังหวัดเป็นเลขานุการ) โดยคณะท างานบริหารจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็น
พื้นฐาน ได้แก่ หัวหน้าหน่วยงานระดับอ าเภอ/จังหวัด ท่ีรับผิดชอบตัวช้ีวัดข้อมูลความจ าเป็น
พื้นฐาน 
  (๗) ประชาสัมพันธ์และน าเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
จังหวัด 
  (๘) รายงานแผนและผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางเว็บไซต์ 
  (๙) เผยแพร่ผลการจัดเก็บข้อมูลและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ค) แก่หน่วยงานต่าง ๆ 
 ๑๔) โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยพัฒนาชุมชนท่องเทีย่ว 
OTOP นวัตวิถีในพื นที่ ๗๖ จังหวัด ๕ ด้าน ได้แก่ พัฒนาคนในชุมชนรองรับการท่องเท่ียว 
(People) พัฒนาภูมิทัศน์/สถานท่ี (Place) พัฒนาสินค้า OTOP และบริการด้านการท่องเท่ียว 
พัฒนาเช่ือมโยงเส้นทางและทดสอบโปรแกรมการท่องเท่ียว (Preservation) รวมถึงส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์และการตลาด (Public Relations/Promotion) ท่องเท่ียว OTOP นวัตวิถี โดยมี
หมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับการพัฒนาด้านการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน จ านวน ๓,๖๘๐ หมู่บ้าน/
ชุมชน กระจายใน ๗๖ จังหวัด มีผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (ผลิตภัณฑ์ 
Quadrant D) ได้รับการพัฒนา จ านวน ๕๒,๖๖๖ ผลิตภัณฑ์ มีผลิตภัณฑ์ในชุมชนท่องเท่ียว 
OTOP นวัตวิถี ได้รับการพัฒนา ๑ ,๕๘๗ ผลิตภัณฑ์ มีนักท่องเท่ียวเข้าสู่ ชุมชน จ านวน 
๑๒,๐๓๖,๕๗๐ คน (ต้ังแต่มิถุนายน ๒๕๖๑ - กรกฎาคม ๒๕๖๔) สร้างรายได้และกระจายรายได้
ในชุมชน ๖,๔๗๐ ล้านบาท ท้ังน้ี ผู้ได้รับประโยชน์ ประกอบด้วย ผู้ประกอบการ ๙๘,๙๗๐ คน  
ท่ีพักในชุมชน ๑๘,๐๐๔ แห่ง ด้านอาหาร/เครื่องด่ืมในชุมชน ๓๙,๘๐๖ แห่ง 
 ๑๕) สนับสนุนและส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุนชุมชน และการบริหาร
จัดการทุนชุมชนและองค์กรการเงินชุมชน ดังน้ี 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๔๐๐ 

 

  ๑๕.๑) กองทุนแม่ของแผ่นดิน  โดยจัดสรรงบประมาณ จ านวน 
๒๓.๔๙๙๙ ล้านบาท ซึ่งโอนงบประมาณให้ส่วนภูมิภาคด าเนินการ ประกอบด้วย ๒ กิจกรรม ดังน้ี 
   (๑) การเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
งบประมาณ ๑๑.๙๑๙๒ ล้านบาท โดย ๓ กิจกรรม ประกอบด้วย  
     (๑.๑) การเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายกองทุน 
แม่ของแผ่นดินระดับอ าเภอ เป้าหมาย ๘๗๘ รุ่น จ านวน ๘,๗๘๐ คน คณะกรรมการได้รับ 
การพัฒนาศักยภาพ และมีการยกระดับการพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน จากระดับ C 
เป็นระดับ B จ านวนไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๖ หมู่บ้าน หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของหมู่บ้านกองทุน
แม่ของแผ่นดินระดับ C และด าเนินกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น การจัด
กิจกรรมในวันส าคัญต่าง ๆ การรณรงค์หาทุนเพิ่ม การจัดเวรยามเฝ้าระวังหมู่บ้าน/ชุมชน การรับ
สมัครสมาชิกเพิ่ม การตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน ฯลฯ อย่างน้อยหมู่บ้านละ ๕ กิจกรรม 
    (๑.๒) เพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของ
แผ่นดินระดับจังหวัด เป้าหมาย ๗๖ รุ่น จ านวน ๑,๑๔๐ คน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้คณะกรรมการ
ศูนย์เรียนรู้มีองค์ความรู้ของศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินในการพัฒนาสู่ศูนย์เรียนรู้กองทุน  
แม่ของแผ่นดินต้นแบบท้ัง ๗๖ แห่ง สามารถดูแลเยาวชนกลุ่มเสี่ ยงและผู้ผ่านการบ าบัด  
และให้การดูแลช่วยเหลือด้านการประกอบอาชีพ 
    (๑.๓) สนับสนุนกิจกรรมศูนย์ เรียนรู้ ต้นแบบหนุนเสริม
สัมมาชีพชุมชนแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ผ่านการบ าบัด จ านวน ๗๖ จังหวัด จังหวัดละ ๑๕ คน 
รวมท้ังสิ้น ๑,๑๔๐ คน ท้ังน้ี มีการปรับแผนการด าเนินงานจากไตรมาส ๓ เป็นไตรมาสท่ี ๔ 
และได้ด าเนินการฝึกอบรมให้ความรู้และสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ต้นแบบหนุนเสริมสัมมาชีพ
ชุมชนแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ผ่านการบ าบัด เป้าหมาย ๗๖ รุ่น จ านวน ๑,๑๔๐ คน 
   (๒) การพัฒนาหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน งบประมาณ 
๑๑.๕๘๐๗ ล้านบาท 
    (๒.๑) ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้า
กองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยกรมการพัฒนาชุมชนจะจัดสรรงบประมาณให้ส่วนภูมิภาคด าเนินการ 
ในพื้นท่ี ๗๖ จังหวัด ๘๗๘ หมู่บ้าน  
    (๒.๒) สนับสนุนกิจกรรมหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของ
แผ่นดิน โดยมีการปรับแผนการด าเนินงานจากไตรมาสท่ี ๓ เป็นไตรมาสท่ี ๔ งบประมาณ 
๔,๓๙๐,๐๐๐ บาท ซึ่งได้ด าเนินการสนับสนุนวัสดุในการขับเคลื่อนกิจกรรมหมู่บ้านกองทุนแม่ของ
แผ่นดิน 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๔๐๑ 

 

  ๑๕.๒) กลุ่มการออมเพื่อการผลิต โดยเสริมสร้างขีดความสามารถ
ของชุมชนในการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนตามโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพ  
การบริหารกองทุนเพื่อเกษตรกร และแหล่งสินเช่ือภาครัฐเพื่อการเข้าถึงแหล่งทุน ซึ่งมีประชาชน
สามารถเข้าถึงแหล่งทุนท่ีมีอยู่ในชุมชน จ านวน ๑๕๐,๐๐๐ คน เป็นเงิน ๑๐,๓๒๑.๕๓๒๐ ล้านบาท 
โดยอาชีพของผู้ท่ีสามารถเข้าถึงแหล่งทุน ประกอบด้วย เกษตรกร จ านวน ๑๒๘,๓๕๑ คน ค้าขาย 
จ านวน ๗,๙๓๑ คน รับจ้างท่ัวไป จ านวน ๘,๘๖๙ คน โรงงานอุตสาหกรรม จ านวน ๒๑๗ คน 
พนักงานบริษัท จ านวน ๒๙๙ คน ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน ๖๕๐ คน นักเรียน นักศึกษา 
จ านวน ๑๙๕ คน ว่างงาน จ านวน ๙๕๔ คน และอื่น ๆ จ านวน ๒,๕๓๔ คน 
  ๑๕.๓) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)  ปัจจุบัน 
มีหมู่บ้านตามโครงการ กข.คจ. จ านวน ๒๙,๒๓๑ หมู่บ้าน และมีเงินทุนโครงการ จ านวน 
๘,๙๑๕.๐๑๒๓ ล้านบาท โดยมีจ านวนครัวเรือนท่ีได้รับเงินยืม ๑,๒๓๗,๒๘๖ ครัวเรือน จ านวนเงิน
ยืมท่ีครัวเรือนได้รับ ๗,๖๐๕.๕๙๑๑ ล้านบาท เงินทุนท่ีฝากธนาคาร ๗๙๓.๘๐๐๕ ล้านบาท  
และเงินทุนท่ีอยู่ระหว่างเร่งรัดติดตาม จ านวน ๓,๕๙๐ กองทุน รวมเป็นเงิน ๕๑๕,๖๒๐๖ บาท 
โดยมีการด าเนินงานท่ีส าคัญ ได้แก่ จัดท าเครื่องมือในการตรวจสุขภาพทางการเงินและประเมินผล
การพัฒนากิจกรรม จ านวน ๒๙,๒๓๑ หมู่บ้าน และการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการโครงการ
แก้ไขปัญหาความยากจน และกลไกการขับเคลื่อนทุนชุมชนในพื้นท่ี โดยการสร้างความรู้   
ความเข้าใจและทบทวนการด าเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) เพื่อให้มี 
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  ๑๕.๔) แก้ไขปัญหาหนี สินภาคครัวเรือนของประชาชน  โดยศูนย์
จัดการกองทุนชุมชน มีผลการด าเนินการท้ังสิ้น ๓ กิจกรรม โดยมีความก้าวหน้า ดังน้ี 
       (๑) กิจกรรมท่ี ๑ จัดต้ังศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ๑๐๗ แห่ง 
แห่งละ ๖๙,๐๐๐ บาท งบประมาณรวมท้ังสิ้น ๗.๓๘๓๐ ล้านบาท 
       (๒) กิจกรรมท่ี ๒ ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหน้ี 
“ส านึกดี แผนดี บริหารหน้ีได้” งบประมาณ ๑๕.๕๓๖๔ ล้านบาท จ านวน ๒๑๔ แห่ง แห่งละ 
๗๒,๖๐๐ บาท 
       (๓) กิจกรรมท่ี ๓ ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนสู่การเป็นต้นแบบ
ด้านการบริหารจัดการหน้ี ปัจจุบันได้ติดตามสนับสนุนและจัดการองค์ความรู้เพื่อพัฒนางาน 
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน จ านวน ๑๕ จังหวัด จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ 
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนสู่การเป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการหน้ี และสนับสนุน 
การด าเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนสู่การเป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการหน้ี 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๔๐๒ 

 

  ๑๕.๔) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
       (๑) จ านวนสมาชิก (ข้อมูล ณ วันท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔)  
มีสมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา รวมท้ังสิ้น ๑๔,๓๖๘,๐๑๔ คน และมีสมาชิกประเภทองค์กรสตรี 
รวมท้ังสิ้น ๖๙,๑๐๖ องค์กร 
       (๒ )  เงินทุนหมุนเวียน วง เงิน ท่ีอ นุมั ติ  ๖๐๐ ล้ านบาท  
เงินอุดหนุน วงเงินท่ีอนุมัติ ๑๔๓ ล้านบาท 
    ๑๖) สนับสนุนการพฒันาและสมทบกองทุนสวัสดกิารชุมชน ๑,๐๕๐ กองทนุ 
ท าให้สมาชิกกองทุนได้รับการสมทบงบประมาณ ๗๙๔,๘๖๗ คน ในการจัดสวัสดิการพื้นฐานให้
สมาชิกครอบคลุมต้ังแต่เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคงขปองคนในชุมชน
ให้มีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน และเกิดรายได้จากการออมเงินของสมาชิกในชุมชน น าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ าในชุมชน เกิดรูปแบบการจัดสวัสดิการของชุมชน 
โดยชุมชน เพื่อชุมชน อันเป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตของคนในชุมชน  
มีผลการด าเนินงาน ร้อยละ ๑๐๐ 
    ๑๗) โครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ ราชพัสดุ ” 
ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน โดยได้ก าหนดให้ส านักงาน 
ธนารักษ์พื้นท่ีจัดพิธีมอบสัญญาเช่าท่ีดินราชพัสดุ ภายใต้โครงการฯ ดังกล่าว เพื่อสนับสนุนพื้นท่ีให้
มีแหล่งจ าหน่ายสินค้าชุมชน และก่อให้เกิดรายได้และสร้างอาชีพ มีผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
๗๖.๖๗ 
 ๑๘) โครงการสถาบันการเงินประชาชน เพื่อสนับสนุนแนวทางการด าเนินงาน 
สถาบันการเงินประชาชน ภายใต้พระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๒  
ให้สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกและประชาชน
ผู้ใช้บริการ โดยมีงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ๓๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
๓๑,๘๐๐ บาท โดยใช้จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ และจัดประชุมคณะกรรมการ  
มีจ านวนองค์กรการเงินชุมชนจดทะเบียนจัดต้ังเป็นสถาบันการเงินประชาชนภายใ ต้
พระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๔ ราย ดังน้ี 

(๑) กลุ่มสัจจะออมทรัพย์บ้านสระแก้ว ใช้ช่ือว่า “สถาบันการเงิน
ประชาชนต าบลบ้านเป้า” (ต าบลบ้านเป้า อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์) จดทะเบียนจัดต้ัง 
เมื่อวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓  



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๔๐๓ 

 

(๒) สถาบันการเงินชุมชนบ้านคูตีน ใช้ช่ือว่า “สถาบันการเงิน
ประชาชนต าบลน้ าขาว” (ต าบลน้ าขาว อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา) จดทะเบียนจัดต้ัง เมื่อวันท่ี 
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

(๓) สถาบันการเงินชุมชนบ้านทานพอ ใช้ช่ือว่า “สถาบันการเงิน
ประชาชนบ้านทานพอ” (ต าบลไม้เรียง อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช) จดทะเบียนจัดต้ัง
เมื่อวันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

(๔) สถาบันการเงินชุมชนต าบลแม่ข้าวต้ม ใช้ช่ือว่า “สถาบันการเงิน
ประชาชนต าบลแม่ข้าวต้ม” (ต าบลแม่ข้าวต้ม อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย) จดทะเบียน
จัดต้ังเมื่อวันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ 
 ๑๙) โครงการ พม. เราไม่ทิ งกัน โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อลงพื้นท่ีช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายท่ีประสบปัญหาทาง
สังคม จ านวน ๔๙ ชุมชน น าร่องของกรุงเทพมหานคร โดยมีการจัดท าโครงการ ๑ กรม ๑ พื้นท่ี
พัฒนา ท้ังน้ีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้เลือกชุมชนล าชะล่า (โคกบ่าวสาว) 
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยมีแนวทางในการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดอันดับความยากล าบากของประชากรในชุมชน การจัดท าสมุดพก
ครอบครัว เพื่อจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตรายครัวเรือน ท้ังน้ีได้มีการลงพื้นท่ีส ารวจข้อมูล  
เพื่อบันทึกลงในสมุดพกครัวเรือนแล้ว จ านวน ๑๖๓ ครัวเรือน จากจ านวนครัวเรือนท้ังหมด  
๑๘๒ ครัวเรือน 
  ๗.๒.๓ แก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย ที่ดินท ากิน สร้างชุมชนที่น่าอยู่ 
   ๑) สนับสนุน คทช.จังหวัดในการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน  โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด าเนินการได้ ๑๓,๗๖๔ แปลง อีกท้ังยังจัดท าข้อมูลท่ีดินเพื่อการจัด
ท่ีดินตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ (คทช.) โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
ด าเนินการได้ ๑๓,๙๐๐ แปลง 
   ๒) ซ่อมแซมบ้านให้แก่ประชาชนที่ยากจนและด้อยโอกาสในพื นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยด าเนินโครงการต าบลมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เพื่อช่วยเหลือประชาชน ซ่อมแซม
บ้านเรือนประชาชนยากจนและด้อยโอกาสในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนิคมสร้างตนเอง 
๗ แห่ง ขับเคลื่อนการด าเนินงานในระดับพื้นท่ี ด าเนินการซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนท่ียากจน
และด้อยโอกาส จ านวน ๒,๐๐๑ หลัง (นิคมฯ โคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ๓๗๔ หลัง นิคมฯ เทพา 
จังหวัดสงขลา ๒๘๓ หลัง นิคมฯ ธารโต จังหวัดยะลา ๓๐๐ หลัง นิคมฯ เบตง จังหวัดยะลา  
๒๙๘ หลัง นิคมฯ พัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา ๓๒๘ หลัง นิคมฯ ศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส  



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๔๐๔ 

 

๓๓๖ หลัง และนิคมฯ สุคิริน จังหวัดนราธิวาส ๓๐๙ หลัง) ท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  
มีผลการด าเนินงาน ร้อยละ ๑๐๐ 
   ๓) ปรับปรุงที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาที่มีฐานะยากจน 
และมีที่อยู่อาศัยที่ไม่ปลอดภัย ให้มีความเหมาะสมและปลอดภัยต่อการด าเนินชีวิต จ านวน 
๔,๐๐๐ หลัง ท าให้ผู้สูงอายุสามารถด ารงชีวิตอยู่ในบ้านได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งข้ึน โดยมีผล 
การด าเนินงาน ร้อยละ ๑๐๐ 
   ๔) พัฒนาที่อยู่อาศัยโครงการบ้านเช่าส าหรับผู้มีรายได้น้อย “บ้านเคหะ
สุขประชา” พร้อมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และท่ีดินท ากิน โดยมีแผนงานน าร่อง ๒ พื้นท่ี 
ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง รวมท้ังสิ้น ๕๗๒ หน่วย ประกอบด้วย บ้านเคหะสุขประชา 
กรุงเทพมหานคร (ร่มเกล้า) จ านวน ๒๗๐ หน่วย และบ้านเคหะสุขประชา กรุงเทพมหานคร 
(ฉลองกรุง) จ านวน ๓๐๒ หน่วย 
   ๕) การปรับปรุงที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สู งอายุ ซ่ึง เป็นผู้ มีรายได้น้อย 
และผู้ยากไร้ (บ้านสบายเพื่อยายตา) ในปี ๒๕๖๔ ด าเนินการ จ านวน ๖๔ หลัง ใน ๖ จังหวัด 
ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์ พิษณุโลก สุพรรณบุรี ชลบุรี พังงา และสุราษฎร์ธานี และจัดท าแนวทาง
ออกแบบบ้านท่ีจะปรับปรุง และเตรียมความพร้อมลงพื้นท่ี และตรวจสอบบ้านพร้อมหน่วยงาน
ท้องถ่ิน 
   ๖) พัฒนาที่ อยู่ อาศัยส าหรับผู้ มี รายได้น้อยในเ มืองและชนบท   
พัฒนาท่ีอยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท โดยผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท 
มีความมั่นคงในการอยู่อาศัยเพิ่มข้ึน ๒๒,๕๓๐ ครัวเรือน ดังน้ี 
     (๑) การแก้ไขปัญหาท่ีอยู่อาศัยบ้านมั่นคง ๖,๒๐๐ ครัวเรือน 
     (๒) บ้านพอเพียง ๑๕,๘๗๖ ครัวเรือน 
     (๓) การพัฒนาท่ีอยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร ๖๖๘ ครัวเรือน 
     (๔) การแก้ไขปัญหาท่ีอยู่อาศัยช่ัวคราวกรณีไฟไหม้ ไล่รื้อ ๓๕๒ ครัวเรือน 
ส่งผลให้ผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบทมีท่ีอยู่อาศัยท่ีมั่นคงและปลอดภัยในชีวิต มีคุณภาพชีวิต
และการอยู่อาศัยท่ีดีข้ึน มีระบบสาธารณูปโภค สภาพแวดล้อมท่ีน่าอยู่ของชุมชน และสามารถ
แก้ปัญหาชุมชนแออัด/ชุมชนบุกรุก 
    ๗) จัดที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน  โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด าเนินการได้ ๒,๕๐๒ แปลง มีผลการด าเนินงาน ร้อยละ ๑๐๐ 
    ๘) พัฒนาชุมชนในโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ ๑ (Package 1) 
เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชนในปี ๒๕๖๔ ภายใต้ ๓ มิติ ได้แก่ มิติด้านผู้น าชุมชน 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๔๐๕ 

 

และการบริหารชุมชน มิติด้านเศรษฐกิจ และมิติด้านคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม จ านวน  
๑๑ ชุมชน ๒,๕๗๐ ครัวเรือน หรือประมาณ ๗,๗๑๐ คน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม
ในการด าเนินการ ซึ่งจะด าเนินการเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด - 19) ดีข้ึน มีผลการด าเนินงาน ร้อยละ ๗๐ 
  ๗.๒.๔ สร้างพลังในชุมชน   
    ๑) สร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” 
โดยด าเนินกิจกรรมในหมู่บ้านแล้ว ร้อยละ ๘๐ ของจ านวนหมู่บ้านท้ังหมด รวมท้ังสิ้น ๓๖๗,๙๕๙ 
กิจกรรม ได้แก่ ด้านการปกป้องเทิดทูนสถาบันฯ จ านวน ๖๓,๕๔๐ กิจกรรม ด้านพัฒนาคน 
จ านวน ๖๕,๘๔๐ กิจกรรม ด้านสังคม จ านวน ๑๑๕,๑๑๖ กิจกรรม ด้านเศรษฐกิจ จ านวน 
๓๘,๘๔๙ กิจกรรม และด้านสิ่งแวดล้อม จ านวน ๘๔,๖๑๔ กิจกรรม  
   ๒) กรมการพัฒนาชุมชนได้ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวทาง 
การสร้างสัมมาชีพชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มข้ึน โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ด าเนินการแล้ว จ านวน ๖,๐๐๐ หมู่บ้าน ๑๒๐,๐๐๐ คน (ครัวเรือน) และช่วงไตรมาสท่ี ๑ - ๒ 
ด าเนินการแล้ว ๓,๐๐๐ หมู่บ้าน ๖๐,๐๐๐ คน (ครัวเรือน)และอยู่ระหว่างด าเนินการในไตรมาสท่ี ๓ 
จ านวน ๑,๕๐๐ หมู่บ้าน ๓๐,๐๐๐ คน (ครัวเรือน) มีผลการด าเนินงาน ร้อยละ ๘๐ 
   ๓) บูรณาการแผนชุมชนระดับต าบล โดยจัดท าแนวทางการบูรณาการ
แผนพัฒนาต าบลเพื่อส่ง เสริมส นับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาต าบลตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยฯ รวมถึงจัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่กลไก (ก.บ.ต. และ ศอช.  
ทุกระดับ) โดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวนต าบลท่ีมีการบูรณาการแผนพัฒนาต าบล 
๗,๐๓๖ ต าบล ในพื้นท่ีท่ีมีก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
   ๔) น้อมน าแนวพระราชด าริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพ-รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลูกผักสวนครัว 
เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนปลูกผักสวนครัว พืชสมุนไพร รวมท้ัง
เลี้ยงสัตว์/ประมง เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ท าให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มข้ึน และลดรายจ่าย
ครัวเรือน โดยมีครัวเรือนท่ีปลูกผักอย่างน้อย ๑๐ ชนิด จ านวน ๘,๓๙๒,๒๓๔ ครัวเรือน  
มีครัวเรือนท่ีเลี้ยงสัตว์/ประมง จ านวน ๓,๖๗๔,๒๖๗ ครัวเรือน มีการเรียนรู้จากพื้นท่ีต้นแบบ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ จ านวน ๒,๐๖๔,๕๙๓ แห่ง มีการคัดแยกขยะ จ านวน ๕,๐๑๒,๓๙๓ 
ครัวเรือน ท าถังขยะเปียกลดโลกร้อน ๔,๐๐๓,๓๓๘ ครัวเรือน มีการท าปุ๋ยหมัก/น้ าหมักชีวภาพ 
จ านวน ๒,๔๐๔,๙๙๗ ครัวเรือน มีการรณรงค์สร้างคลังอาหารชุมชนโดยใช้พื้นท่ีสาธารณประโยชน์ 
ผ่านการท ากิจกรรมทางน้ีมีผล ผู้คนรักกัน จ านวน ๑,๑๑๗,๐๘๘ แห่ง ถนนกินได้ ปลอดภัย 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
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๔๐๖ 

 

ไร้สารพิษ จ านวน ๘๗๙,๒๕๖ แห่ง ปลูกผักร่วมกันในท่ีสาธารณประโยชน์ จ านวน ๘๗๖,๘๑๐ แห่ง 
ปลูกผักสวนครัวจากศาสนสถานสู่ชุมชน จ านวน ๖๕๑,๕๕๖ แห่ง มีการแลกเปลี่ยนผลผลิต 
และแบ่งปันในชุมชน จ านวน ๑,๕๕๘,๑๔๖ ครั้ง แลกเปลี่ยนผลิตและแบ่งปันระหว่างชุมชน 
จ านวน ๑,๐๓๗,๓๒๕ ครั้ง ท้ังน้ี มีการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน โดยมีครัวเรือนท่ีเพิ่ม
รายได้แล้ว จ านวน ๓,๑๒๖,๔๖๕ ครัวเรือน และครัวเรือนท่ีลดรายจ่าย จ านวน ๔,๑๑๐,๔๓๐ 
ครัวเรือน 
   ๕) พัฒนาพื นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ 
ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โครงการภายใต้แผนงาน/โครงการท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคมตามบัญชีท้ายพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไข
ปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 (๑) ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจ
พอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา ซึ่งฝึกปฏิบัติโดยวิทยากรจากศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน 
และแกนน าขับเคลื่อนการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นท่ี (ครูพาท า) จ านวน 
๕ วัน สถานท่ีด าเนินการ ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนและพื้นท่ีแปลงท่ีเข้าร่วมโครงการ โดยมี
เป้าหมายอบรม/ฝึกปฏิบัติ จ านวน ๓๕๗ รุ่น ๓๘,๔๕๐ คน ท้ังน้ี จ าแนกผลการด าเนินงาน ดังน้ี 

  (๑.๑) ฝึกอบรมรูปแบบปกติ จ านวน ๓๑,๑๙๐ คน 
  (๑.๒) ฝึกอบรมรูปแบบออนไลน์ จ านวน ๕,๙๒๓ คน 
  (๑.๓) คงเหลือด าเนินการ จ านวน ๑,๓๓๗ คน 

 (๒ )  ส ร้ า งพื้ น ท่ี เ รี ยนรู้ ชุ มชน ต้นแบบการพัฒนา คุณภาพชีวิต 
(Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับต าบล และพัฒนาพื้นท่ีครัวเรือน
ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับ
ครัวเรือน อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง PO จ านวน ๑๑,๑๖๕ แปลง ขุดปรับแปลงเสร็จสิ้นแล้ว จ านวน 
๑๓,๙๕๑ แปลง 
 (๓) สร้างงานสร้างรายได้รายเดือนให้แก่ เกษตรกร บัณฑิตจบใหม่ 
กลุ่มแรงงานท่ีอพยพกลับท้องถ่ินและชุมชน โดยจ้างลูกจ้างเหมาบริการฯ ประกอบด้วย เกษตรกร 
จ านวน ๑,๙๕๙ ราย บัณฑิตจบใหม่ จ านวน ๒,๐๗๑ ราย ผู้ว่างงาน จ านวน ๔,๐๕๘ ราย แรงงาน
ท่ีอพยพกลับท้องถ่ินและชุมชน จ านวน ๘๖๒ ราย ผู้พ้นโทษ ตาม MOU กับกรมราชทัณฑ์ จ านวน 
๔๗ ราย 
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๔๐๗ 

 

 (๔) กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชนผ่านกิจกรรมการพัฒนา
และสนับสนุนพื้นท่ีครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (HLM) ระดับครัวเรือน ส านักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัด/อ าเภอ ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับฝึกปฏิบัติร่วมกันในแปลงของครัวเรือน 
เพื่อการเรียนรู้กิจกรรม โคก หนอง นา โดยมีการจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ครบ ๓ ครั้งแล้ว 
จ านวน ๑๓,๖๑๖ แปลง ในพื้นท่ี ๗๑ จังหวัด ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๘๑๖,๙๖๐ คน 
 (๕) บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นท่ีระดับต าบล  
 (๕.๑) สนับสนุนวัสดุส าหรับสร้างฐาน และวัสดุประจ าฐาน ๙ ฐาน 
ได้แก่ ฐานการเรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติ ฐานการเรียนรู้คนหัวเห็ด ฐานการเรียนรู้คนเอาถ่าน  
ฐานการเรียนรู้คนรักษ์แม่ธรณี ฐานการเรียนรู้คนติดดิน ฐานการเรียนรู้คนรักษ์น้ า ฐานการเรียนรู้
คนรักษ์แม่โพสพ ฐานการเรียนรู้คนมีไฟ และฐานการเรียนรู้คันนาทองค า โดยมีแปลงท่ีด าเนินการ
เสร็จสิ้นแล้ว ๘๖ แปลง อยู่ระหว่างการด าเนินการ ๒๓๔ แปลง และยังไม่ด าเนินการจัดซื้อ  
๑๗ แปลง 
 (๕.๒) การสนับสนุนครุภัณฑ์เพื่อพัฒนายกระดับการแปรรูปผลผลิต 
โดยมีแปลงท่ีด าเนินการ PO ครุภัณฑ์แล้ว จ านวน ๑๓๓ แปลง และมีแปลงท่ียังไม่ได้ด าเนินการ
จัดซื้อครุภัณฑ์ จ านวน ๒๐๔ แปลง 

      (๖) พัฒนาการสร้างมาตรฐานผลผลิตการแปรรูปและการตลาดตาม
มาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรมจากพื้นท่ี CLM ต าบลละ ๒ คน 
ประกอบด้วย เจ้าของแปลง CLM จ านวน ๑ คน และนักพัฒนาพื้นท่ีต้นแบบ (นพต.) จ านวน  
๑ คน เป้าหมาย ๖๗๔ คน ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 

      (๗) สร้างโปรแกรมและระบบฐานข้อมูลพัฒนาระบบ Digital รองรับ 
Economy ประกอบด้วย ๗ กิจกรรมย่อย แยกเป็น 
 (๗.๑) การจัดซื้อ/จัดหาภาพถ่ายดาวเทียม ได้ด าเนินการจัดท าแผน
ท่ีฐาน (Base Map) ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ แล้วเสร็จ คิดเป็นจ านวนภาพประมาณ ๑,๕๐๐ ภาพ 
 (๗.๒) การส ารวจเก็บข้อมูลและจัดท าแผนท่ีภาพถ่ายดาวเทียม 
และภาพถ่ายทางอากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับ ด าเนินการส ารวจเก็บข้อมูลและจัดท าแผนท่ี
ภาพถ่ายทางอากาศและแผนท่ีภูมิประเทศ ด้วยอากาศยานไร้คนขับ ในระหว่างวันท่ี ๒๒ มกราคม 
- ๑๒ กันยายน ๒๕๖๔ จ านวน ๓๒๗ แปลง คงเหลือ ๑๐ แปลง 
 (๗.๓) การจัดหา Infrastructure โดย GISTDA อยู่ระหว่างปรับ
แผนงานและแผนเงินการด าเนินงาน เพื่อสอดคล้องกับผลลัพธ์ของโครงการฯ 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๔๐๘ 

 

 (๗.๔) การจ้างบุคลากรประจ าโครงการ ด าเนินการประสาน 
รวบรวม จัดท าฐานข้อมูล GIS ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ณ ปัจจุบัน จ านวน ๑๑,๘๖๘ แปลง 
 (๗.๕) การจ้างศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยข้อมูล อยู่ระหว่างออกแบบ
วางแผนการสัมภาษณ์ การเก็บรวบรวมข้อมูล ใน ๙ จังหวัด กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
จ านวน ๒,๔๐๐ คน 
 (๗.๖) การพัฒนาระบบ Digital Platform อยู่ระหว่างปรับแผนงาน
และแผนเงินการด าเนินงาน เพื่อสอดคล้องกับผลลัพธ์ของโครงการฯ 
 (๗.๗) การส่งเสริมการใช้ประโยชน์แบบมีส่วนร่วม (Co–Creation) 
ด าเนินการออกแบบหลักสูตร (การใช้แผนท่ี/เครื่องมือภูมิสารสนเทศ) แล้วเสร็จ จ านวน  
ผู้เข้าอบรม ๒,๖๖๑ คน 
 ๖) โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับ
การส่งเสริมการประกอบอาชีพท่ีตรงตามความต้องการของตนเอง ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง
สังคม และได้พัฒนาศักยภาพด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้หรือภูมิปัญญา และให้ผู้สูงอายุได้
ประกอบอาชีพ มีงานท า มีรายได้ โดยมีผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมการประกอบอาชีพ จ านวน 
๑,๘๕๘ คน 
 ๗) โครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัย 
และประสบการณ์ โดยส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพท่ีเหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ 
เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมการประกอบอาชีพท่ีตรงตามความต้องการ มีส่วนร่วมในกิจกรรม
และเข้าร่วมทางสังคมรวมท้ังได้รับการเสริมสร้างภาวะทางร่างกาย จิตใจ ตระหนักถึงคุณค่า  
และศักยภาพของตนเอง น าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ผู้สูงอายุมีงานท า มีรายได้ ลดการพึ่งพิง  
มีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน จ านวน ๑๒,๒๖๙ คน 
 ๘) โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และพึ่งตนเองได้ของชุมชน รวมท้ังสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงภายใน
ปี ๒๕๖๕ โดยเริ่มต้นจากการสร้างการพึ่งตนเองของครัวเรือน ท้ังการบริหารจัดการและระบบ
เศรษฐกิจในครัวเรือน รวมถึงการร่วมมือเกื้อหนุนเจือจานระหว่างกันในชุมชน สร้างการท างาน 
ในรูปแบบกลุ่มการผลิต สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสร้างภูมิคุ้มกัน ท่ีเป็นสวัสดิการ
ของชุมชน ท้ังน้ี มีหมู่บ้านท่ีได้รับการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน๑๑,๔๑๔ หมู่บ้าน 
มีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จ านวน ๑๑,๔๑๔ แห่ง โดยหมู่บ้านท่ีได้รับการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสุขมวลรวมตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ร้อยละ ๘๕ และศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงสามารถให้บริการประชาชนได้ร้อยละ ๘๐ 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๔๐๙ 

 

 ๙) สร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร  โดยอยู่ระหว่าง
ด าเนินการ ดังน้ี 
  ๙.๑) พัฒนาความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยง ไหม 
ด าเนินการแล้ว ๒๖ กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ ๑๒๔ 
  ๙.๒) จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพให้แก่กลุ่มส่งเสริม
อาชีพการเกษตรกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มยุวเกษตรกร รวมจ านวน ๒๕,๐๐๑ ราย คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐  
  ๙.๓) ประเมินศักยภาพและจัดท าแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน 
จ านวน ๑๗,๖๔๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
  ๙.๔) ส่งเสริมสาธิตการพัฒนาท่ีดินปรับปรุงบ ารุงดินให้มีความเหมาะสม
กับการผลิตพืชเพิ่มศักยภาพการผลิตให้เกษตรกรในพื้นท่ี ส.ป.ก. ด าเนินการได้ ๗๕๐ ราย คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ 
 ๑๐) ขยายผลองค์ความรู้ เทคโนโลยีด้านการเกษตรเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ
การผลิต 
  ๑๐.๑)  การ ขับเคลื่ อนและผลัก ดันให้ เ กิดการน าผล งา นวิ จั ย 
และนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
และนวัตกรรม โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้การวิจัยและนวัตกรรมให้ผู้รับประโยชน์ จ านวน ๓๕ 
โครงการ เช่น โครงการการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรแม่นย าส าหรับการท า
มังคุดนอกฤดูกาล การถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมการปรับปรุงระบบการผลิตโคเน้ือโดยใช้
แหล่งอาหารในท้องถ่ิน และการพัฒนาเครื่องส าอางและสปาสมุนไพรจากงานวิจัยต่อยอดเชิง
พาณิชย์ มีผลการด าเนินงาน ร้อยละ ๕๘ 
  ๑๐.๒) ร่วมมือกับกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
(กอ.รมน.) ในการใช้ประโยชน์องค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นท่ี : 
ชุมชนเข้มแข็ง ด้วยวิจัยและนวัตกรรม เพื่อร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมท่ีได้มีการเช่ือมโยง ส่งเสริม 
สนับสนุน ขยายผลถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ตามความต้องการของพื้นท่ี
ชุมชน สังคม ปราชญ์ชุมชน ก าหนดพื้นท่ีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างต าบลมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ใน ๑๕ 
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี สุพรรณบุรี สระแก้ว พระนครศรีอยุธยา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด 
สุรินทร์ กาฬสินธุ์ เชียงใหม่ พะเยา พิจิตร อุตรดิตถ์ พัทลุง และชุมพร ในปัจจุบันนักวิจัย
ด าเนินการปรับปรุงข้อเสนอโครงการตามข้อเสนอแนะของคณะท างาน เพื่อขอรับการสนับสนุน
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๔๑๐ 

 

การท ากิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยแล ะนวัตกรรม จ านวน ๙ โครงการ 
มีผลการด าเนินงาน ร้อยละ ๑๐๐ 
 ๑๑) พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน  า
ตามแนวพระราชด าริโดยชุมชนอย่างยั่งยืน มีผลการด าเนินงาน ร้อยละ ๑๐๐ 
  ๑๑.๑) ด าเนินงานสร้างบุคลากร พัฒนาศักยภาพคนในพื้นท่ีให้สามารถ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ าชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง เพื่อบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าตามแนวพระราชด าริ และขยายผลไปสู่พื้นท่ีอื่น โดยถ่ายทอดองค์ความรู้  
การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าชุมชน จัดอบรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ เพื่อการท างานและวางแผนบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ ดังน้ี 
   (๑) อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความส าเร็จผ่านพิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติ จัดการน้ าชุมชนตามแนวพระราชด าริ เพื่อถ่ายทอดความส าเร็จผ่านพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
จัดการน้ าชุมชน ตามแนวพระราชด าริ เมื่อวันท่ี ๑, ๓ และ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ในรูปแบบ
ออนไลน์ 
   (๒) ถ่ายทอดองค์ความรู้การประยุกต์ ใ ช้ วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ าชุมชน ระหว่างวันท่ี ๘ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔  
ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอรีนรีสอร์ทแอนด์สปา อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี โดยอบรม
เชิงปฏิบัติการ ด้านประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศ 
   (๓) การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทฤษฎีใหม่ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” ระหว่างวันท่ี ๒๔ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ชุมชนศาลาดิน ต าบลมหาสวัสด์ิ 
อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางด าเนินงานทฤษฎีใหม่ 
   (๔) การถ่ายทอดความรู้เชิงปฏิบัติการพี่น าน้องรักษ์น้ าตามแนว
พระราชด าริ ร.๙ ระหว่างวันท่ี ๑๗ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ บ้านสาละวะ และบ้านไล่โว่ 
อ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเรียนรู้การสร้างฝายชะลอความชุ่มช้ืนและดักตะกอน  
การอนุรักษ์ ดิน น้ า ป่า ตามแนวพระราชด าริ ให้กับกลุ่มเยาวชน ชาวบ้าน ครู และบุคคลากร
ทางการศึกษา 
  ๑๑.๒) ด าเนินงานประสานการท างาน และวางแผนบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าชุมชน เพื่อน าไปสู่งานพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ า สร้างต้นแบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าท่ีเหมาะสมกับภูมิสังคม โครงสร้างหรือแหล่งน้ าให้สามารถใช้งานได้อย่างมี



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๔๑๑ 

 

ประสิทธิภาพ โดยชุมชนเครือข่าย ๖๐ ชุมชน ได้จัดท าข้อเสนอโครงการและสัญญาเพื่อด าเนินงาน
ด้านพัฒนาแหล่งน้ า ตัวอย่างเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ และพัฒนาศักยภาพเยาวชน  
  ๑๑.๓) ด าเนินงานพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ าและเกษตร สร้างต้นแบบ
ความส าเร็จการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า โดยแบ่งการด าเนินงานออกเป็น ๓ ด้าน ได้แก่ ด้าน
พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ า ด้านพัฒนาเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ และด้านพัฒนาเครือข่ายเยาวชน 
 ๑๒) พัฒนาชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนระดับ ๓ โดยชุมชน
จะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินชุมชนครอบคลุม ๓ มิติ ได้แก่ มิติด้านผู้น าชุมชน 
และการบริหารชุมชน มิติด้านเศรษฐกิจ และมิติด้านคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยจะพัฒนา
ชุมชนให้ผ่านระดับ ๓ ในปี ๒๕๖๔ จ านวน ๔๙ ชุมชน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม
ในการด าเนินการ ซึ่งจะด าเนินการเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
(โควิด - 19) ดีข้ึน  
  ๗.๒.๕ สร้างเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง  
   ๑) พัฒนาสภาองค์กรชุมชนที่จัดตั งแล้วให้มีคุณภาพเพิ่มขึ น ๗๐๗ ต าบล 
โดยสภาองค์กรชุมชนมีบทบาทในการพัฒนาชุมชนท้องถ่ินตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน
ต าบล พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นกลไกกลางในการเช่ือมโยงชุมชน ภาครัฐ และภาคประชาสังคม  
ในการจัดท าแผนพัฒนาชุมชนท้องถ่ินระดับต าบล และขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน
ท่ีสอดคล้องกับปัญหาความต้องการและบริบทของพื้นท่ีในมิติต่าง ๆ ของชุมชน เช่น การพัฒนา 
ท่ีอยู่อาศัยในชนบท การพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชน เป็นต้น โดยกระบวนการมีส่วนร่วม  
ของทุกภาคส่วน อันเป็นประชาธิปไตยชุมชนจากฐานราก มีผลการด าเนินงาน ร้อยละ ๗๕.๒๑ 
   ๒) ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อความสุขของชุมชน โดยวิทยาลัยชุมชน 
๒๐ แห่ง ด าเนินการวิเคราะห์ศักยภาพชุมชน คัดเลือกชุมชน และท าความเข้าใจชุมชนเพื่อทราบ
ความเป็นอยู่ ศักยภาพ ปัญหา/ความต้องการท่ีจะแก้ไข/พัฒนา และมีการสร้างเครือข่าย  
เพื่อวิทยาลัยชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนา จัดท าแผนร่วมกับชุมชน พัฒนาองค์ความรู ้
และฝึกอบรมหรือจัดกิจกรรมเพื่อสร้างทักษะท่ีสนองต่อชุมชน มีเป้าหมายจ านวนประชาชน  
ท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพท่ีสอดคล้องกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง เช่น โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ
และคุณภาพชีวิตกลุ่มเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ และโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภาชนะรักษ์
โลกจากวัสดุธรรมชาติเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตยุค New Normal เป็นต้น มีผู้เข้าร่วมท้ังสิ้น 
๗,๒๐๐ คน มีผลการด าเนินงาน ร้อยละ ๑๓๑ 
   ๓) พัฒนาหมู่บ้าน “คนรักษ์ช้าง” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
สนับสนุน “โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์” โดยเน้นการจัดการพื้นท่ี การสร้างอาชีพเสริม 
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๔๑๒ 

 

และการจัดการความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า มาประยุกต์ใช้ภายใต้หลักนิติธรรม เพื่อเป็น  
การสนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้าน การสร้างเครือข่ายการพัฒนาท่ียั่งยืนในพื้นท่ีหมู่บ้านท่ีได้รับ
ผลกระทบจากช้างป่าในพื้นท่ี ๕ จังหวัดภาคตะวันออก โดยกลุ่มอาชีพได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
จ านวน ๔๕ กลุ่มอาชีพ มีผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ท่ีได้รับการพัฒนา จ านวน ๔๕ ผลิตภัณฑ ์
และกลุ่มอาชีพมีรายได้เพิ่มข้ึน ร้อยละ ๘๐ 
   ๔) พัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้สูงอายุ จ านวน ๓๘๕ เครือข่าย ให้เป็น
เครือข่ายเข้มแข็ง และส่งเสริมความร่วมมือเครือข่ายเพื่อการมีอาชีพของผู้สูงอายุ ตลอดจน
ส่งเสริมช่องทางการจ าหน่ายสินค้าออนไลน์ มีผลการด าเนินงาน ร้อยละ ๑๒๘.๓๓ 

   ๕) พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ จ านวน ๑๓,๘๗๐ คน ซึ่งมีกิจกรรม ดังน้ี 
    (๑) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุในพื้นท่ีศูนย์พัฒนาการจัด
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 
    (๒) ส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ (ศรผส.) เช่น กิจกรรม
นันทนาการส่งเสริมสุขภาพพลานามัย เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน โครงการ
สูงวัยใส่ใจอาชีพ โครงการหน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนอบรมหลักสูตร
พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ (๑๘ ช่ัวโมง) หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชน และโครงการ
ตลาดนัดภูมิปัญญา เป็นต้น 
    (๓) เสริมพลังคลังปัญญาเพื่อคนทุกวัย โดยขับเคลื่อนสังคมด้วย 
ภูมิปัญญา ซึ่งมีผู้สูงอายุเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการถ่ายทอดภูมิปัญญา 
   ๖) สร้างพื นที่ส าหรับการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้สูงอายุและคนทุกวัย 
ในชุมชน โดยจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) โดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม รวมท้ังสิ้น จ านวน ๒๖,๔๐๐ คน มี ศพอส. 
ท่ีประเมินมาตรฐานแล้ว จ านวน ๑,๑๙๖ แห่ง มีผลการด าเนินงาน ร้อยละ ๑๕๑.๔๐ 
   ๗) เสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน  
โดยสนับสนุนงบประมาณในการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ีเฉพาะกิจ ประจ าปี ๒๕๖๔ เพื่อเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนให้เป็นต้นแบบสนับสนุนการขับเคลื่อนงาน 
ด้านสังคมในทุกมิติ และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจอันเน่ืองมาจากการแพร่ระบาด  
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ต้ังแต่เดือนเมษายน – พฤษภาคม ๒๕๖๔ จ านวน 
๗๕ คน 
   ๘) โครงการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาต าบล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลการด าเนินงาน ดังน้ี 
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๔๑๓ 

 

    (๑) มีแผนพัฒนาต าบลท่ีเช่ือมโยงสู่แผนพัฒนาอ าเภอและแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน จ านวน ๗,๐๓๖ ต าบล ในพื้นท่ีท่ีมีก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
    (๒) กลไกขับเคลื่อนแผนพัฒนาต าบล (ก.บ.ต. และ ศอช.ต.) มีความรู้
ความเข้าใจกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาต าบลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาพื้นท่ีระดับอ าเภอและต าบล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
    (๓) มีแผนพัฒนาต าบลท่ีเป็นเครื่องมือในการพัฒนาพื้นท่ี 
    (๔) มีแผนพัฒนาต าบลท่ีเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงแหล่งงบประมาณ
ของรัฐและอื่น ๆ 
   ๙) ด าเนินโครงการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
เราไม่ทิ งกัน โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์  
เพื่อลงพื้นท่ีช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายท่ีประสบปัญหาทางสังคม จ านวน ๔๙ ชุมชน  
น าร่องของกรุงเทพมหานคร โดยมีการจัดท าโครงการ ๑ กรม ๑ พื้นท่ีพัฒนา ท้ังน้ีกรมส่งเสริม 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้เลือกชุมชนล าชะล่า (โคกบ่าวสาว) แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร โดยมีแนวทางในการด าเนินงานประกอบด้วย การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดอันดับ
ความยากล าบากของประชากรในชุมชน การจัดท าสมุดพกครอบครัว เพื่อจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตรายครัวเรือน ท้ังน้ีได้มีการลงพื้นท่ีส ารวจข้อมูลเพื่อบันทึกลงในสมุดพกครัวเรือนแล้ว 
จ านวน ๑๘๒ ครัวเรือน จากจ านวนครัวเรือนท้ังหมด ๑๘๘ ครัวเรือน 
 
 ๗.๓  ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนในการช่วยพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจฐานราก 
       ๗.๓.๑ ส่งเสริมสถานประกอบการเพื่อสุขภาพให้ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยว  
โดยประเมินมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในพื้นท่ีเป้าหมาย ๓๑๒ แห่ง ได้แก่ จังหวัด
ภูเก็ต ๑๔๗ แห่ง จังหวัดชลบุรี ๑๐๘ แห่ง จังหวัดสุราษฎรธานี ๔๓ แห่ง และจังหวัดเชียงราย  
๑๔ แห่ง โดยมีจ านวนสถานประกอบการเพิ่มข้ึนจากปีท่ีผ่านมา ร้อยละ ๕๙.๓๑ 
       ๗.๓.๒ พัฒนาศักยภาพและช่องทางการตลาดเชิงลึกส าหรับผู้ประกอบการ SME 
โดยมีผู้ประกอบการ Micro, Small and Medium Enterprises หรือ MSME ได้รับการพัฒนาองค์
ความรู้ ด้านการตลาดสมัยใหม่และสนับสนุนการตลาดท้ังในและต่างประเทศ ๒,๕๗๗ ราย 
เกิดการเจรจาจับคู่ธุรกิจ ๕,๐๗๙ คู่ เกิดยอดขายและมูลค่าการเจรจาการค้าท้ังในและต่างประเทศ 
จ านวน ๓,๗๒๘.๕๖ ล้านบาท 
 
 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
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๔๑๔ 

 

   ๗.๓.๓ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ปี ๒๕๖๔  
 ๑) จัดท าแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
 ๒) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ผ่านสื่อออนไลน์ Page Facebook  
 ๓) จัดประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด  
๗๖ จังหวัด  
 ๔) ส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย ๗๖ จังหวัด  
 ๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของบริษัทประชารัฐรักสามัคคี
จังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ ากัด ๗๖ จังหวัด  
 ๖) จัดประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (ส่วนกลาง)  
ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนกรมการพัฒนาชุมชน ผู้แทนภาคเอกชน (บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด 
(มหาชน)) ผู้แทนบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทยจ ากัด) เพื่อสนับสนุน
การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐเชิงพื้นท่ี จ านวน ๙ ครั้ง 
 ๗) จัดประชุมหารือระดับผู้ช่วยเลขานุการ ๓ ฝ่าย (ภาครัฐ ภาคเอกชน  
และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จ ากัด) เพื่อสื่อสารแลกเปลี่ยน 
และรวบรวมข้อมูลการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
น าไปใช้สนับสนุนการด าเนินงานของกลไกประชารัฐระดับจังหวัด จ านวน ๑ ครั้ง 
 ๘) จัดท าข้อมูลกลไกประชารัฐ กรณีร่วมกระจายสินค้าแบบ New Normal 
เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
 ๙) เช่ือมโยงภาคีภาคเอกชนร่วมแก้ไขปัญหาสินค้าล้นตลาดในพื้นท่ีต่าง ๆ 
 ๑๐) ลงพื้นท่ีถอดบทเรียนและสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากและประชารัฐในพื้นท่ีจังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดนนทบุรี 
 ๑๑) ประชาสัมพันธ์ช่องทางสร้างการรับรู้เกี่ยวกับวิสาหกิจเพื่อสังคม  
หรือกลุ่มกิจการเพื่อสังคม ประชาสัมพันธ์กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการโครงการหน่ึงต าบล  
หน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) และกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ท่ีมีความสนใจ สมัคร ขอจดทะเบียนเพื่อเป็น
วิสาหกิจเพื่อสังคมหรือกิจการเพื่อสังคม ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 
๒๕๖๒  



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
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๔๑๕ 

 

 ๑๒) จัดประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 
ด้วยกลไกวิสาหกิจเพื่อสังคม จ านวน ๗๖ จังหวัด ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting จ านวน  
๑ ครั้ง 
  ๑๓) จัดท าวิจัยเพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงาน
วิสาหกิจเพื่อสังคมกรณีศึกษา : บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ ากัด 
จ านวน ๑ เร่ือง 
   ๗.๓.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจฐานราก โดยเฉพาะกลุ่มสหกรณ์ ซึ่งเป็นองค์กร
ส าคัญในการรวมกลุ่มผู้ประกอบการฐานรากในแต่ละพื้นท่ี เพื่อให้มีความเข้มแข็งและสามารถ
ขยายโอกาสทางธุรกิจได้มากข้ึน โดยมีสหกรณ์ได้รับการพัฒนา ๑๐๒ สหกรณ์ และมีผลิตภัณฑ์/
บริการของสหกรณ์ได้รับการพัฒนา ๘๑ ผลิตภัณฑ์/บริการ 
   ๗.๓.๕ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากยุค ๔.๐ โดยส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจฐานราก 
โดยเฉพาะวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ภาคการเกษตร ภาคการค้า ภาคบริการ หรือกลุ่ม OTOP  
รวมไปถึงผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร ผู้ประกอบการรายย่อย (Micro SME) ผู้ประกอบการขนาดย่อม 
(SME) ซึ่งเป็นองค์กรส าคัญในการรวมกลุ่มผู้ประกอบการฐานรากในแต่ละพื้นท่ี เพื่อให้มี  
ความเข้มแข็งและสามารถขยายโอกาสทางธุรกิจให้มากข้ึน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดอบรม  
เชิงปฏิบัติการและกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจยุค ๔.๐ ในภาคการผลิต 
การบริการ การค้า ให้แก่สหกรณ์/วิสาหกิจชุมชน ท่ีเข้าร่วมโครงการ จ านวน ๑๕๐ แห่ง โดยมี 
ผลการด าเนินงานร้อยละ ๑๐๐ 
 ๗.๓.๖ พัฒนาศักยภาพและช่องทางการตลาดเชิงลึกส าหรับผู้ประกอบการ SME 
พัฒนาศักยภาพและการขยายฐานการค้าและสร้างเครือข่ายในภาคธุรกิจในตลาดต่างประเทศ 
โดยใช้กลไกระบบการช่วยเหลือเงินอุดหนุนผู้ประกอบการ SME ผ่านการจัดกิจกรรมเจรจาจับคู่
ทางการค้า จัดกิจกรรมทดสอบตลาด เข้าร่วมงานแสดงสินค้า ณ จังหวัดชลบุรี รวมท้ังการจัด
กิจกรรม Live จ าหน่ายสินค้าและ Showcase การน าสินค้าผู้ประกอบการข้ึนจ าหน่าย 
ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยมีผู้ประกอบการ SME ได้รับการสนับสนุนจ านวน ๑,๖๙๒ กิจการ  
และเกิดคู่ธุรกิจแล้ว ๒,๒๙๐ คู่ มีผลการด าเนินงาน ร้อยละ ๑๐๐ 
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๔๑๖ 

 

 
ผลการด าเนินงานตามนโยบายหลัก ๑๒ ด้าน 

 
ด้านที่ ๘   การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ 

และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
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๔๑๗ 

 

นโยบายหลักข้อ ๘  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพ

ของคนไทยทุกช่วงวัย  
 
 ๘.๑ ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
  ๘.๑.๑ ให้มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่องจนถึงเด็กวัยเรียนให้มีโอกาส
พัฒนาตามศักยภาพ 
   ๑) การพัฒนาเด็กปฐมวัยศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย 
ในพระราชูปถัมภ์ (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงานมีบุตร ในความดูแลของศูนย์เด็กเล็ก
วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์) เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุตรของผู้ใช้
แรงงานท่ีอยู่ในความดูแลของศูนย์เด็กเล็ก วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์  โดยได้
ด าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงานท่ีมีบุตรในความดูแลของศูนย์เด็กเล็ก วิทยาเขตสิรินธร
ราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม และสมุทรปราการ จ านวน ๑,๙๙๖ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๗๙.๘๔ 
   ๒) โครงการส่งเสริมทักษะพื นฐานด้านสุขภาพ พลานามัย พ.ศ.๒๕๖๔  
นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคท่ีถูกต้องออกก าลังกายทุกวัน
และรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ สามารถน าความรู้ ประสบการณ์และทักษะดูแล
สุขภาพของตนเอง ตลอดจนบุคคลใกล้ชิดได้เป็นอย่างดี โรงเรียนในโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพอนามัยของนักเรียนให้มีสุขภาพดี มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง สามารถลดภาวะ  
ทุพโภชนาการของนักเรียนได้ร้อยละ ๕๐ 
  ๘.๑.๒ ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
   ๑) การคัด เลือกสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ เป็น  Good Practice  
ถอดบทเรียนพื นที่รายจังหวัด 
   ๑.๑) ประชุมคณะท างานจัดท าเกณฑ์การคัดเลือกสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ท่ีมีการปฏิบัติท่ีดี (Good Practice) ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ ท่ีประชุมสรุปเกณฑ์การคัดเลือกสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีมี
การปฏิบัติท่ีดี (Good Practice) ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ๓ ด้าน คือ 
มาตรฐานท่ี ๑ การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  มาตรฐานท่ี ๒ ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล 
และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย  มาตรฐานท่ี ๓ คุณภาพ 
ของเด็กปฐมวัย แบ่งเป็น ๓ หลักเกณฑ์ ดังน้ี  



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๔๑๘ 

 

    (๑) คัดเลือกสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย จ านวน ๒ แห่ง แบ่งเป็น 
     (๑.๑) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีมีผลการประเมินตนเองระดับ
คุณภาพ A ดีมาก ร้อยละ ๙๕ ข้ึนไป สังกัดละ ๑ แห่ง 
     (๑.๒) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีมีจุดเน้นด้านคุณภาพของเด็ก
ปฐมวัยอยู่ ในระดับดีมากทุกตัวบ่งช้ี สังกัดละ ๑ แห่ง และอยู่ ในพื้นท่ีพิเศษตามประกาศ
กระทรวงการคลัง รวมถึงพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้  
    (๒) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีเอกสารหลักฐานท่ีแสดงให้เห็น 
การปฏิบัติตามมาตรฐาน  
    (๓) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีได้รับการคัดเลือก อนุญาตให้ 
ถอดบทเรียนการด าเนินงาน โดยมอบให้คณะท างาน ฯ ขอความร่วมมือต้นสังกัดคัดเลือกสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยเข้าร่วม สังกัดละ ๒ แห่ง แบ่งตามสังกัด ดังน้ี สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ (กรุงเทพมหานคร ตราด ปราจีนบุรี ) สังกัดองค์การปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน (นราธิวาส แม่ฮ่องสอน) สังกัดต ารวจตระเวนชายแดน (กาญจนบุรี) สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (อุบลราชธานี ลพบุรี พัทลุง) สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
(สระแก้ว นครสวรรค์) และสังกัดกรุงเทพมหานคร ๑๓ แห่ง ซึ่งการคัดเลือกสถานพัฒนา 
เด็กปฐมวัยกลุ่มแรกท่ีจะเข้าร่วมถอดบทเรียนการด าเนินงาน จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ตามข้อมูล
การประเมินตนเองในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ (ระบบ
ประเมินออนไลน์) ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง  
ของมนุษย์ พบว่า ข้อมูลสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ัวประเทศท่ีมีคุณภาพ A ระดับดีมาก มีจ านวนมาก  
จึงเสนอวิธีกรองข้อมูลจากพื้นท่ีภูมิภาค จังหวัด และขนาดของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อให้
สามารถเจาะจงกลุ่มรายพื้นท่ีท่ีต้องการ 
   ๒) ขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามพระราชบัญญัติ การพัฒนา 
เด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒ 
    ๒.๑) ประชุมหารือแนวทางการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ 
เพื่อรองรับการด าเนินงานภายใต้คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย เมื่อวันท่ี  
๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
    ๒.๒) ประชุมคณะอนุกรรมการด้านสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ครัง้ท่ี ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
    ๒.๓) ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีมีความต้องการพิเศษ
และด้อยโอกาส ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
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๔๑๙ 

 

    ๒.๔) พัฒนาองค์ความรู้ ด้านเด็กปฐมวัย เช่น การศึกษาแนวทาง 
การพัฒนาสมรรถนะหลักของครูปฐมวัยไทยภายใต้มาตรฐานวิชาชีพครูในระดับสากล การศึกษา
แนวทางการด าเนินการช่วงรอยเช่ือมต่อของเด็กปฐมวัย ต้ังแต่ ๐ - ๘ ปี 
  ๘.๑.๓ โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย จัดการประชุม
ปฏิบัติการพัฒนาเครื่องมือการประเมินพัฒนาการนักเรียนท่ีจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
   ๑) การประเมินพัฒนาการนักเรียนท่ีจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ รวบรวมและตรวจสอบความครบถ้วน ความถูกต้อง และ
ความสมบูรณ์ของข้อมูลการประเมินพัฒนาการนักเรียนท่ีจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จาก ๑๘๓ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  
ซึ่งได้ด าเนินงานประเมินพัฒนาการในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน ๒๕๖๔ เพื่อน าข้อมูลท้ังหมด 
สู่การวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS และสรุปจัดท าเป็นเอกสารรายงานผลการประเมินพัฒนาการ
นักเรียนท่ีจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
   ๒) การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีมุ่งเสริมสร้างพหุปัญญาเด็ก
ปฐมวัย เผยแพร่เอกสาร “พหุปัญญาบนฐานวิถีชีวิตใหม่ส าหรับเด็กอนุบาล” ในรูปแบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เพื่อแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัด
น าไปใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดการศึกษาระดับอนุบาลให้สอดคล้องกับสังคมฐานวิถีชีวิตใหม่ 
และตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ท่ีหลากหลาย โดยความร่วมมือระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา 
ศึกษานิเทศก์ท่ีรับผิดชอบงานด้านการศึกษาปฐมวัย ครูผู้สอน และพ่อแม่ ผู้ปกครอง โดยได้
น าเสนอเอกสารดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ http://academic.obec.go.th/group.php 
  ๘.๑.๔ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมมอนเตสซอรีเพื่อการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน คณะกรรมการร่วมกับคณะท างานโครงการ
การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางมอนเตสซอรีได้ร่วมมือจัดท าหลักสูตรการเรียนการสอนตาม
แนวทางมอนเตสซอรี บริบท การแต่งต้ังณะกรรมการวิทยากรประจ าศูนย์มอนเตสซอรี จ านวน 
๑๕ ท่าน จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จ านวน ๕ อัตรา จัดท า
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตสซอรี (AMI) จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุน 
ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตสซอรี บริบทส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ข้ันพื้นฐาน ระดับโรงเรียนและระดับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา จ านวน ๖ ศูนย์ ๆ 
ละ ๖๐๐,๐๐๐ บาท รวมท้ังสิ้น ๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท และจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาโรงเรียน
ส่งเสริมการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามแนวคิดมอนเตสซอรี 
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๔๒๐ 

 

(Montessori) ในบริบท ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส าหรับครูปฐมวัย  
ณ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตสซอรี บริบทส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ข้ันพื้นฐานท้ัง ๖ ศูนย์ ขณะน้ีได้จัดสรรงบประมาณให้กับศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ตามแนวคิด 
มอนเตสซอรี บริบท สพฐ. โรงเรียนวัดแสลง สพป.จันทบุรี เขต ๑  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
ประชุม เพื่อจัดท าหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ระดับประถมศึกษาตามแนวคิดมอนเตสซอรี บริบท 
สพฐ.และจัดสรรงบประมาณให้กับศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตสซอรี บริบท สพฐ. 
โรงเรียนวัดด่านช้าง สพป.สุพรรณบุรี เขต ๓ ส าหรับจัดอบรมครูผู้บริหารสถานศึกษา และ
ศึกษานิเทศก์ หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ระดับประถมศึกษาตามแนวคิดมอนเตสซอรี บริบท สพฐ. 
  ๘.๑.๕ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยของ
สถานรับเลี ยงเด็กเอกชน เรื่อง ดูแล พัฒนา สร้างสุขให้เด็กปฐมวัย เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยให้มีศักยภาพในการดูแล พัฒนา และส่งเสริมการเรียนรู้
แก่เด็กปฐมวัยท่ีเข้ารับบริการในสถานรับเลี้ยงเด็กให้มีพัฒนาการสมวัย เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านเด็กปฐมวัย พัฒนาความรู้ทางวิชาการและทักษะอาชีพอย่างต่อเน่ือง และเพื่อส่งเสริมให้เด็ก
ปฐมวัยท่ีเข้ารับบริการในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ได้รับการดูแลพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้  
ให้มีพัฒนาการสมวัยท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
ผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัย ก าหนดจัดอบรม ๒ รุ่น ดังน้ี รุ่นท่ี ๑ ระหว่างวันท่ี ๒๑ - ๒๓ เมษายน 
๒๕๖๔ ผู้เข้าอบรมจ านวน ๑๑๗ คน และรุ่นท่ี ๒ ระหว่างวันท่ี ๒๘ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ 
ผู้เข้าอบรมจ านวน ๑๑๗ คน 
  ๘.๑.๖ โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน มีการด าเนินงานในการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย ดังน้ี 
   ๑) การพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ ผ่านระบบการประเมินตนเองแบบ Online ท่ีครอบคลุมท่ัวประเทศ ปัจจุบัน 
มีสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ัวประเทศ จ านวน ๕๓,๙๕๖ แห่ง มีเด็กจ านวน ๒,๑๐๒,๐๔๔ คน  
มีสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีได้เข้าประเมินตนเองแล้ว จ านวน ๓๒,๓๓๘ แห่ง ผลการประเมินจัดอยู่
ในระดับดีมาก จ านวน ๑๗,๘๙๓ แห่ง ระดับดี จ านวน ๑๒,๑๓๐ แห่ง ระดับผ่านเกณฑ์ข้ันต้น 
จ านวน ๑,๖๑๓ แห่ง และระดับต้องปรับปรุง จ านวน ๗๐๒ แห่ง ซึ่งจากการประเมินฯ ส่งผลให้
เด็กปฐมวัยท่ีเข้ารับบริการในสถานฯ มีพัฒนาการสมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ  
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(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๔๒๑ 

 

   ๒) การจัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ๔ กระทรวง ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งผลการประชุม
ท าให้ทราบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยสู่การปฏิบัติ ภายใต้กรอบ
การบูรณาการความร่วมมือกลุ่มเด็กปฐมวัย รวมท้ังการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานแห่งชาติ 
   ๓) การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัย โดยการจัดประชุม 
เชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยส่วนภูมิภาค จ านวน ๗๕ คน  
   ๔) การจัดท าแผนยกระดับคุณภาพสถานรับเลี ยงเด็กตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบงานสถานรับเลี้ยงเด็ก 
ผู้ด าเนินกิจการสถานรับเลี้ยงเด็กในส่วนภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร จ านวน ๗๕ คน มีความรู้ 
และสามารถจัดท าแผนยกระดับการพัฒนาสถานรับเลี้ยงเด็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ 
  ๘.๑.๗ การประชุมหารือจัดท าร่างกรอบการบรูณาการความร่วมมือการพัฒนาคน
ตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัย) ปี ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ ได้จัดท า (ร่าง) บทบาทหน้าท่ีในการพัฒนา 
เด็กปฐมวัย ภาพรวมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปี ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ 
(ร่าง) กรอบการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัย) ปี ๒๕๖๕ - 
๒๕๖๙ ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ แนวคิดการบูรณาการมาตรการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
และกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 
 ๘.๒  พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 
  ๘.๒.๑ ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพของคน 
ทุกช่วงวัยส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ 
   ๑) พัฒนาการประกอบวิชาชีพ ของครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด าเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งมาตรฐานวิชาชีพทาง
การศึกษา โดยได้ด าเนินการรับรองปริญญาทางการศึกษา จ านวน ๒๑ หลักสูตร ออกใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ จ านวน ๑๑,๙๓๑ ราย และต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จ านวน ๘,๗๙๖ ราย 
สืบสวน/สอบสวนการประพฤติผิดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จ านวน  
๖ เร่ือง ประกาศผลการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจ าปี ๒๕๖๔ “ระดับภูมิภาค” 
จ านวน ๓๑ รางวัล และผลการคัดสรรรางวัล “หน่ึงโรงเรียน หน่ึงนวัตกรรม” ประจ าปี ๒๕๖๔ 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๔๒๒ 

 

“ระดับภูมิภาค” จ านวน ๕๓๒ รางวัล รวมท้ังจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ 
ด้านการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ โดยใช้แหล่งเรียนรู้นอกช้ันเรียนและเทคโนโลยีเป็นฐาน (ออนไลน์
ระดับพื้นฐาน) มีผู้ผ่านการอบรม รอบท่ี ๔-๖ จ านวน ๒,๗๒๐ คน นอกจากน้ี มูลนิธิรางวัลสมเด็จ
เจ้าฟ้ามหาจักรี ได้ประกาศผลการคัดเลือกครู ผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งท่ี ๔ 
จ านวน ๑๑ คน (๑๑ ประเทศ) รับรองปริญญาทางการศึกษา จ านวน ๔๕๐ หลักสูตร 
ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จ านวน ๑,๔๗๒ ราย และต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
จ านวน ๕,๙๕๒ ราย สืบสวน/สอบสวนการประพฤติผิดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา จ านวน ๓ เรื่อง และเริ่มการประชุมวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจ าปี ๒๕๖๔ 
ภายใต้แนวคิด “การศึกษาท่ีผันเปลี่ยนในโลกหลังโควิด” ในรูปแบบ Webinar เฟสท่ี ๑  
Pre Webinar โดยการเผยแพร่คลิป ๑๑ ครูผู้สร้าง 
   ๒) ระบบการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  จัดประชุม
ผู้ทรงคุณวุฒิน าเสนอผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) ส าหรับการทดสอบและประเมิน 
สมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งท่ี ๒ 
เมื่อวันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๔ ผลจากการประชุมได้ร่างผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) 
ส าหรับการทดสอบและประเมิน สมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งท่ี ๒ จัดประชุมเพื่อพิจารณาข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนโครงการ
ระบบการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู (ระยะที่ ๒) ส าหรับด าเนินการสร้างข้อสอบและจัดการ
ทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู ครั้งท่ี ๒ เมื่อวันท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ ผลจากการประชุมได้ร่างข้อตกลงการรับเงิน
อุดหนุนการสร้างข้อสอบและจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้ 
และประสบการณ์วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ นอกจากน้ีคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุม
ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ได้มีมติเห็นชอบในการด าเนินการทดสอบ 
และประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
คงเหลือการทดสอบ จ านวน ๔ วิชา ได้แก่ การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร การใช้ภาษาอังกฤษ 
เพื่อการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา และวิชาชีพครู ต้ังแต่ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ 
เป็นต้นไป 
   ๓) พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิด
วิเคราะห์ การแก้ปัญหาและกระตุ้นให้เกิดและใช้ความคิดสร้างสรรค์ และสามารถน าไปใช้ได้จริง 
มีหลักสูตร สื่อ และกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ท่ีได้รับการพัฒนา 
๔๕ รายการ 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๔๒๓ 

 

   ๔) สนับสนุนการจัดตั งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการก ากับ
ดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ ๒  
   - สนับสนุนการจัดหลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ในหลักสูตร เฉพาะส าหรับผู้ มี ความสามารถพิ เศษด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี   
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน ๕๔ ห้องเรียน โดยแบ่งเป็น ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  
เทอม ๒ จ านวน ๓๐ ห้อง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ เทอม ๒ จ านวน ๒๔ ห้อง ท้ังน้ี อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ จ านวน ๓๐ ห้อง) 
   - ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 
ในโรงเรียน โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย จ านวน ๔ ครั้ง  
   - รับสมัครนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (๑) จัดประชุม
คณะอนุกรรมการจัดท าข้อสอบกลางส าหรับการสอบรอบสองของการสอบคัดเลือกนักเรียน 
เข้าเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ใน “โครงการ วมว. ระยะท่ี ๓” วิชา
คณิตศาสตร์ จ านวน ๓ ครั้ง และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดท าข้อสอบกลางส าหรับการสอบรอบ
สองของการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
ใน “โครงการ วมว. ระยะที่ ๓” วิชาวิทยาศาสตร์ จ านวน ๘ ครั้ง 
   ๕) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถ่ินโดยมี
สถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี ยง (U-School Mentoring) ด าเนินโครงการ ดังน้ี  
    (๑) จัดท าข้อก าหนดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนา
ท้องถ่ินโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
    (๒) จัดประชุมช้ีแจงข้อก าหนดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
และการพัฒนาท้องถ่ินโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
    (๓) พิจารณาข้อเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนา
ท้องถ่ินโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน ๙ เครือข่าย 
    (๔) จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการด าเนินงานโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถ่ินโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
กับเครือข่ายอุดมศึกษา 
    (๕) อนุมัติงบประมาณสนับสนุนการบริหารจัดการเครือข่ายอุดมศึกษา
ภูมิภาค ๙ เครือข่าย จ านวนเงิน ๖,๔๑๐,๐๐๐ บาท 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๔๒๔ 

 

    (๖) อนุมัติงบประมาณสนับสนุนการด าเนินโครงการฯ เครือข่ายอุดมศึกษา
ภูมิภาค ๘ เครือข่าย จ านวนเงิน ๒๖,๓๑๘,๒๐๐.๕๐ บาท 
  ๖) เสริมสร้างขีดความสามารถก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม มีผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์และร่วมกิจกรรมท้ังสิ้น ๓,๐๕๐,๖๘๙ คน ตัวอย่างกิจกรรม/
พิพิธภัณฑ์ เช่น (๑) พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (๒) พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา (๓) พิพิธภัณฑ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ (๔) พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า (๕) กิจกรรมค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์  
(๖) กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สานใจไทยสู่ใจใต้ (๗) กิจกรรมจัดประกวดแข่งขันวิทยาศาสตร์  
(๘) กิจกรรมจัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนท่ี (๙) กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อการสื่อสารทาง
วิทยาศาสตร์ (๑๐) กิจกรรมมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (๑๑) กิจกรรมมหกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (Online)  (๑๒) กิจกรรมจั ตุรัสวิทยาศาสตร์ และ 
(๑๓) กิจกรรมสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ และภูมิปัญญาไทยในการปรับตัวเข้า AEC  
   ๗) โครงการการพัฒนานโยบายก าลังคนและการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของภาคเศรษฐกิจและสังคม 
   - พลิกโฉมระบบการอุดมศึกษา (Reinventing University System) 
กลไกนวัตกรรมการอุดมศึกษา (Higher Education Sandbox) เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคน 
ให้ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ สอวช. มุ่งจัดท ากลไกและแนวทางรองรับการทดลองใช้
นวัตกรรมการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ ซึ่งจะน าไปสู่การปรับมาตรฐานการอุดมศึกษาในกระบวนทัศน์
แบบใหม่ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาก าลังคนให้พร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลงและวิกฤติการณ์  
ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต โดย สอวช. ได้ศึกษากฎระเบียบท่ีเป็นข้อจ ากัดต่อการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ 
ตัวอย่างนวัตกรรมการอุดมศึกษาของต่างประเทศ รวมท้ังระบบประกันคุณภาพการอุดมศึกษาของ
ไทยและต่างประเทศ และได้จัดท า (ร่าง) เกณฑ์การจัดการศึกษาท่ีเข้าข่าย Sandbox รวมท้ัง
มาตรการสนับสนุนส าหรับสถาบันอุดมศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ และจัดเตรียมกลไกการบริหาร
จัดการ นอกจากน้ี เพื่อส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นตัวขับส าคัญในการพัฒนา เศรษฐกิจ 
และสังคมของประเทศ ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติอยู่ระหว่างการพัฒนาข้อเสนอกลยุทธ์ส่ งเสริมและสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
และกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมท้ังตอบโจทย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
   - ข้อเสนอนโยบาย เรื่อง ระบบส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong 
Learning) เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาก าลังคนรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ลดความเหลื่อมล้ า 
และสร้างภูมิคุ้มกันให้ประเทศ ซึ่งข้อเสนอแนะการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับ  



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๔๒๕ 

 

๔ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา อายุ ๑๕-๑๘ ปี ประมาณ ๔-๕ แสนคน 
นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ๑.๖ ล้านคน ก าลังแรงงาน ในระบบ ๙.๔ ล้านคน นอกระบบ  
๒๘.๙ ล้านคน ผู้สูงอายุ ๗.๓๔ ล้านคน โดย สอวช. อยู่ระหว่างการจัดท า (ร่าง) ข้อเสนอนโยบายฯ  
ซึ่งประกอบ (๑) การพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา (๒) การบูรณาการการเรียนรู้กับ
การท างาน (๓) การพัฒนาก าลังแรงงาน และ (๔) การส่งเสริมการเรียนรู้และอาชีพให้ผู้สูงวัย 
ในล าดับถัดไปจะได้มีการประชุมระดมความเห็นเพื่อขอความเห็นต่อ (ร่าง) ข้อเสนอแนะนโยบาย  
และเตรียมน าเสนอในท่ีประชุม Thailand Workforce Agency (TWA) ภายใต้คณะอนุฯ ปฏิรูป
ด้านแรงงาน 
   - Manpower & Brainpower อยู่ระหว่างการจัดท าข้อเสนอกลไกปลดล็อก
นักเรียนทุนให้สามารถไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน สนับสนุนการใช้ศักยภาพของนักเรียน  
ทุนรัฐบาลให้ได้ใช้ความสามารถตามความถนัดสูงสุด เกิดการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน 
ทุนจากการท างานท่ีมีความท้าทาย ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน และเพิ่มโอกาส 
ในการพัฒนาประเทศ 
  ๘) โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ต้ังแต่ปี ๒๕๖๒-ปัจจุบัน เพื่อสร้าง
ก าลังคนท่ีมีสมรรถนะสูง ส าหรับการท างานในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (First and 
New S-Curve) และสร้างฐาน (Platform) การพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งอนาคต 
โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตบัณฑิตให้มีกระบวนการจัดการศึกษาแบบใหม่ มีการสร้างต้นแบบ
ของหลักสูตรแนวใหม่และเน้นการร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอน  
โดยการปฏิบัติงานจริง ผ่านการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือท่ีทันสมัยในสถานประกอบกา ร 
หรือภาคเอกชนเป็นแหล่งเรียนรู้  มีผู้ เ ช่ียวชาญจากสถานประกอบการเป็นพี่ เลี้ยงท่ีดูแล  
ให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา/ผู้เรียน อาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษามีหน้าท่ีก ากับดูแล (Coaching) 
นักศึกษา/ผู้เรียน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ การวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ ส่งผลให้
นักศึกษา/ผู้เรียนมีทักษะและสมรรถนะในการเรียนรู้ด้วยตนเองและทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ 
เพื่อให้มีความสามารถในการท างานได้หลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน และตอบโจทย์
ภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ โดยได้จัดสรรงบประมาณให้กับนักศึกษาในระดับ
ปริญญาไปแล้ว ๖,๕๖๙ คน และประกาศนียบัตร จ านวน ๕,๖๖๗ คน  
  ๙) โครงการเรียนรู้ เรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต 
เพื่อเพิ่มพูนทักษะให้กับก าลังคนของประเทศ (Upskill) เพิ่มเติมทักษะใหม่ ๆ เสริมทักษะเดิม 
ท่ีมีอยู่ (Reskill) และเพิ่มเติมทักษะใหม่ๆ ส าหรับการด ารงชีวิต (Newskill) ให้กับก าลังคน 
ของประเทศ (Work force) เพื่อการมีงานท าและเตรียมความพร้อมในการรองรับการท างาน 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๔๒๖ 

 

ในอนาคต เพื่อเพิ่มผลิคภาพให้กับภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่าง
ด าเนินงานซึ่งคาดว่าในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ จะมีจ านวนผู้ท่ีได้รับการยกระดับและส่งเสริมทักษะ
ระดับสูงและพัฒนาทักษะใหม่ให้แก่แรงงาน จ านวนไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ คน และมีการพัฒนา
หลักสูตรระยะสั้นสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต (Upskill/Reskill) 
ภายในสถาบันการศึกษาท่ีได้มาตรฐานไม่น้อยกว่า ๗๐ หลักสูตร โดยท่ีผ่านมาได้ด าเนินการ 
(๑) จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการด าเนินงานโครงการยกระดับสมรรถนะก าลังคน 
วัยแรงงานเพื่ออนาคต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างส านักงานปลัดกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ (๒) อยู่ระหว่าง
การด าเนินการอนุมัติงบประมาณสนับสนุนการด าเนินโครงการฯ งวดท่ี ๑ จ านวนเงิน 
๘,๙๗๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 
  ๑๐) การขับเคลื่อนความร่วมมือเครือข่ายและส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน โดยมีแรงงานในสถานประกอบกิจการ ได้รับการฝึกอบรม จ านวน ๑,๙๓๑,๒๐๖ คน
(เป้าหมาย ๓,๐๐๐,๑๕๐ คน) คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๓๗ 
  ๑๑) โครงการพัฒนาครูผ่าน E-Learning Platform ของศูนย์ HCEC 
ในพื นที่ โดยการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านหลักสูตรฟินแลนด์แบบออนไลน์ มีครู
และบุคลากรทางการศึกษาเข้าฝึกอบรมหลักสูตรออนไลน์ของประเทศฟินแลนด์ จ านวน ๓๖ คน 
ด้วยหลักสูตรมาตรฐานระดับสากล การสอบ CEFR ของครูภาษาอังกฤษท่ี HCEC ท้ัง ๑๘๕ แห่ง 
ครูภาษาอังกฤษพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและรู้ระดับความสามารถของตนเองตามกรอบ 
CEFR ผ่านการสอบด้วยชุดข้อสอบมาตรฐานสากล รวมท้ังโอนจัดสรรงบประมาณให้กับศูนย์ 
HCEC ท าให้ศูนย์ HCEC มีค่าบริหารจัดการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดสอบวัดระดับความสามารถ
ทางภาษา เทคโนโลยีดิจิทัลและข้อสอบอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนาให้กับครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
  ๘.๒.๒ จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน 
   ๑) จัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ 
ประจ าปี ๒๕๖๓ มีนักเรียน นักศึกษาจากระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา เข้าร่วมการแข่งขัน 
จ านวน ๕๐ คน 
   ๒) การพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
ถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ตลอดจนการเข้าถึงสื่อ
ในรูปแบบ Lifelong Learning จ านวนรวม ๘,๖๒๐ คน ตัวอย่างหลักสูตรอบรม เช่น การพัฒนา
กระบวนการผลิตผ้าทอด้วยสีธรรมชาติ ณ วิสาหกิจชุมชนไทลื้อและเกษตรกรบ้านกล้วยหลวง
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๔๒๗ 

 

จังหวัดล าปาง การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางสมุนไพร (แชมพูสมุนไพร ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว 
และเจลล้างมือแอลกอฮอล์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ลูกประคบสมุนไพร) จังหวัดกาฬสินธุ์ 
การผลิตสารกรองสนิมเหล็กในน้ าและการผลิตเครื่องกรองน้ าเพื่อการอุปโภคและบริโภค  
และการย้อมสีธรรมชาติและป้องกันเช้ือราในผลิตภัณฑ์จักสาน ณ กลุ่มจักสานกระต๊ิบข้าวบ้านรัตนวาปี 
จังหวัดหนองคาย  
   ๓) ยกระดับผลิตภาพและพัฒนาก าลังคนเพื่อสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม โดยกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ แรงงานในสถานประกอบกิจการ 
นักศึกษาปีสุดท้ายผู้ว่างงาน และบุคคลท่ัวไป จ านวน ๔,๒๐๐ คน มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมแล้ว 
จ านวน ๕,๔๓๓ คน 
   ๔) โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง  
(ภาษาท่ีสาม : ญี่ปุ่น เกาหลี ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน รัสเซีย เมียนมา เวียดนาม เขมร และมลายู)  
   (๑) ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศท่ีสองผ่าน
เครือข่ายความร่วมมือ โดยจัดประชุมความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 
ท่ีสองร่วมกับองค์กรเจ้าภาษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
   (๒) สรรหาครูเจ้าของภาษามาสอนในโรงเรียนสังกัดส า นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นครูชาวเกาหลี จ านวน ๔๘ คน เพื่อสอนในภาคเรียนท่ี ๒  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
    - จัดกิจกรรมวิชาการพัฒนาทักษะภาษาต่างประ เทศท่ีสอง 
เชิงบูรณาการในระดับประเทศส าหรับผู้เรียน โดยการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษา 
ต่างประเทศ (ฝรั่งเศสและเกาหลี) การแข่งขันทักษะภาษาเยอรมันออนไลน์ การจัดค่าย
ภาษาเยอรมันโครงการ PASCH การจัดการแข่งขันคลิปวิดีโอทักษะภาษาอาเซียน (ภาษาเมียนมา 
เวียดนาม เขมร และมลายู) และการจัดการแข่งขัน Story Telling ภาษาญี่ปุ่นออนไลน์  
    - สรรหาและแปลองค์ความรู้จากสื่อต่างประเทศเพื่อสนับสนุน
การพัฒนา การเรียนการสอน โดยด าเนินการแปลหนังสือต่างประเทศ ด้านCompetency-based 
Education 
   ๕)  โค รงการสร้ า ง เ สริ มศักยภาพในการเป็นพล เ มืองอาเ ซียน 
และการเตรียมสู่การเป็นพลเมืองโลกอย่างยั่งยืน  
    (๑) อบรมปฏิบัติการครูแกนน าการใช้หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้น า
นักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (OBEC Young Leaders for 
SDGs)  



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๔๒๘ 

 

    (๒) ปรับเกณฑ์การประกวดนวัตกรรมการศึกษา เพื่อส่ง เสริม 
การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
   ๖) ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนอย่างมีคุณภาพ  
    (๑) จัดท าแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน และน าเสนอ
คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนสู่สากล เพื่อให้โรงเรียน 
ท่ีจัดการเรียนการสอนภาษาจีนและศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน จ านวน 
๒,๓๓๙ โรง มีแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน  
    (๒) ประชุมปฏิบั ติการ ศูนย์ เครือ ข่ายพัฒนาการสอนภาษาจีน  
๕ ภูมิภาค และเครือข่ายความร่วมมือการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนร่วมกับสถาบันขงจื่อ 
๑๖ แห่ง 
   ๗) โครงการเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ สังคมรายต าบลแบบบูรณาการ  
๑ ต าบล ๑ มหาวิทยาลัย โดยด าเนินการร่วมกับ ๓,๐๐๐ ต าบลท่ัวประเทศ รวมท้ังสร้างอนาคต 
สร้างโอกาส สร้างรายได้ให้กับนักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ และประชาชน ๖๐,๐๐๐ คน ให้เข้าไป
ปฏิบัติงานในพื้นท่ี เพื่อให้เกิดการสร้างงานและพัฒนาแก้ไขปัญหาและเศรษฐกิจของต าบลแบบพุ่งเปา้ 
โดยด าเนินการ ๑ ปี ขณะน้ีผู้เข้าร่วมโครงการได้เริ่มพัฒนาทักษะการท างานในด้านต่าง ๆ  
ผ่านระบบออนไลน์ ท้ังการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะด้านการเงิน ภาษาอังกฤษ และทักษะสังคม 
รวมท้ังทักษะเฉพาะด้านท่ีสอดคล้องกับงานพัฒนาชุมชน พร้อมๆกับการจัดท าข้อมูลชุมชน ข้อมูล
ต าบลใน ๕ มิติ ได้แก่ สุขภาพ ความเป็นอยู่ การศึกษา รายได้ และการเข้าถึงบริการภาครัฐ  
เพื่อวิเคราะห์ความเข้มแข็งหรืออ่อนแอของต าบลน้ัน ๆ ในการใช้ท าแผนการยกระดับเศรษฐกิจ 
และสังคม ซึ่งจะจัดเก็บลงในระบบการจัดเก็บข้อมูล หรือ Data Lake ผ่าน application U2T  
ในมือถือ โดยข้อมูลจะมีท้ังด้านการท่องเท่ียว ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม ด้านชุมชนเมืองของต าบล เป็นต้น และปัจจุบันได้ด าเนินการ ดังน้ี จ้างงานแล้ว 
จ านวน ๕๓,๒๖๔ คน ด าเนินกิจกรรมการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบล และจัดท าข้อมูล
ต าบล (Tambon Profile) ใน ๓,๐๐๐ ต าบล ท่ัวประเทศ และในปัจจุบันมีกิจกรรมท่ีด าเนินการ 
ดังน้ี (๑) การจ้างงานประชาชนท่ัวไป บัณฑิต และนักศึกษา จ านวน ๖๐,๐๐๐ คน มีผลการจ้างงาน 
ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ จ านวนผู้รับจ้างรวม ๕๘,๔๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๔๐ จ าแนกเป็น 
ประเภทบัณฑิต ๒๙,๒๔๔ คน ประเภทนักศึกษา ๑๔,๓๘๕ คน และประเภทประชาชนท่ัวไป 
๑๔,๘๑๑ คน (๒) การด าเนินการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของสถาบันอุดมศึกษารายต าบลในพื้นท่ี 
๓,๐๐๐ ต าบลโดยสถาบันอุดมศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ จ านวน ๗๖ แห่ง ได้จัดท ารายงาน
สถานภาพต าบล (Tambon Profile) เพื่อประเมินศักยภาพต าบล ๓,๐๐๐ ต าบล แล้วจัดกิจกรรม
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การด าเนินการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมรายต าบล รวมท้ังสิ้น ๙,๖๗๙ กิจกรรม จ าแนกเป็น
ประเภทกิจกรรมหลัก ได้ ๕ ประเภท ดังน้ี (๑) กิจกรรมการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ 
(การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่นๆ) จ านวน ๒,๗๓๐ โครงการ (๒) กิจกรรมการสร้าง 
และพัฒนา Creative Economy จ านวน ๒,๐๔๗ โครงการ (๓) กิจกรรมการน าองค์ความรู้ไปช่วย
บริการชุมชน จ านวน ๒,๔๒๒ โครงการ (๔) กิจกรรมการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular 
Economy จ านวน ๒,๓๑๘ โครงการและกิจกรรมอื่น ๆ ๑๖๒ โครงการ และ (๕) การจัดท าข้อมูล
ชุมชนขนาดใหญ่ (Community Big Data) เพื่อเป็นการจัดท าข้อมูลชุมชนท่ีประกอบด้วย ข้อมูล
พื้นฐานท่ีส าคัญ ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) และความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม (Cultural Diversity) ของพื้นท่ี เพื่อให้ทุกภาคส่วนรวมถึงชุมชน สามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์จากข้อมูลชุมชนท่ีได้จัดท า ข้ึน โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรมส่วนหน้า จะเป็นหน่วยงานหลักท่ีใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล Community Big 
Data ของโครงการ U2T ในการวางแผนและการท ากิจกรรมในพื้นท่ีจังหวัดต่อไป ขณะน้ีอยู่
ระหว่างให้สถาบันอุดมศึกษาซึ่งเข้าร่วมโครงการด าเนินการเก็บข้อมูล Community 
 
 ๘.๓  พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม ๔.๐ 
  ๘.๓.๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ตรงกบัความต้องการอตุสาหกรรมเป้าหมาย 
ฝึกอบรมให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ซึ่งได้ด าเนินกิจกรรมพัฒนา
บุคลากรร่วมกับสถานประกอบการในรูปแบบ EEC Model Type A ด าเนินการในสถานศึกษา 
น าร่อง จ านวน ๗ แห่ง ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคบางแสน วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา วิทยาลัยเทคนิคระยอง วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย วิทยาลัยสารพัดช่าง
ระยอง และวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน ๘๘๑ คน 
  ๘.๓.๒ พัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา (Quality) ยกระดับสถาบัน 
การอาชีวศึกษา ๒๓ แห่งท่ัวประเทศ ในการจัดการศึกษาปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ 
สายปฏิบัติการ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ 
ในการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาท่ีมีความเป็นเลิศเฉพาะทาง และสอดคล้องกับทิศทาง  
การพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ โดยมุ่งเน้น ๑๐ อุตสาหกรรมแห่งอนาคต  
หรือ S-Curve และ New S-Curve 
  ๘.๓.๓ พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับอุตสาหกรรม ๔.๐ กระทรวงอุตสาหรรม
ด าเนินการ ดังน้ี ๑) พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ตามแนวคิด Bio Economy เป้าหมาย
จ านวน ๔๕ คน ปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการ ๒) พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
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ให้แก่บุคลากรในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ เป้าหมายจ านวน ๖๐ คน ด าเนินการแล้ว จ านวน 
๖๐ คน ๓) พัฒนาบุคลากรให้เป็น SI Warrior และ SI Designer ท่ีสามารถประกอบ ติดต้ัง/
ออกแบบ ระบบทางกล ระบบควบคุม ระบบประมวลผล และซอฟต์แวร์ปฏิบัติการให้สามารถ
ท างานร่วมกันเป็นระบบอัตโนมัติเป้าหมายจ านวน ๗๓๕ คน ด าเนินการแล้ว จ านวน ๑๗๕ คน 
และ ๔) พัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ เทคโนโลยีการผลิตส าหรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมายหรืออุตสาหกรรมท่ีสร้างมูลค่าเพิ่มสูงอื่น ๆ เป้าหมายจ านวน ๘๕ คน 
ด าเนินการแล้ว จ านวน ๘๕ คน 
  ๘.๓.๔ การพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม (โครงการ
พัฒนาศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตศรีราชา) ด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์และเครื่องมือทางด้านพาณิชยนาวีท่ีทันสมัย  
เพื่อรองรับการวิจัย ให้บริการวิชาการ การจัดอบรม และการจัดการเรียนการสอน ได้แก่  
ชุดปฏิบัติการทดสอบถังลากเรือจ าลอง (Towing Tank) งบประมาณ ๓๐ ล้านบาท ซึ่งได้ส่งมอบ
งานงวดท่ี ๑ คณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณงวดท่ี ๑ 
(สัญญาครบก าหนดวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔) ชุดปฏิบัติการทดสอบแอ่งคลื่น (Wave Basin) 
งบประมาณ ๑๐ ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ในกระบวนการขอซื้อขอจ้างฯ ครั้งท่ี ๓ และชุดปฏิบัติการ
ทดสอบอุโมงค์น้ า (Cavitation Tunnel) งบประมาณ ๑๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างการขออนุมัติ
ขยายสัญญา เน่ืองจากมีการส่งมอบพื้นท่ีติดต้ังอุปกรณ์ล่าช้า 
  ๘.๓.๕ การพัฒนาอาชีวะและยกระดับแรงงานไทย 
 ๑) โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน โดยมี
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ แรงงานใหม่ แรงงาน ในสถานประกอบกิจการผู้ว่างงาน และแรงงานท่ัวไป 
จ านวน ๑๑,๓๘๐ คน มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จ านวน ๑๔,๐๐๓ คน 
 ๒) โครงการฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั นสูง  โดยมี
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ แรงงานในสถานประกอบกิจการ นักศึกษาปีสุดท้าย ผู้ว่างงาน และบุคคล
ท่ัวไป จ านวน ๓,๓๘๐ คน มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จ านวน ๓,๗๑๘ คน 
 ๓) โครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับ
การแข่งขัน โดยมีแรงงานท่ัวไปท้ังท่ีอยู่ในระบบการจ้างงาน และไม่อยู่ในระบบการจ้างงาน 
รวมท้ังกลุ่มนักศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาท่ีจบการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
ในสาขาท่ีจะเข้าทดสอบซึ่งมีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์ มีเป้าหมาย จ านวน ๑๙,๖๒๐ คน  
มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม/ทดสอบแล้ว จ านวน ๒๖,๖๕๒ คน 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๔๓๑ 

 

 ๔) การขับเคลื่อนความร่วมมือเครือข่าย และส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงานโดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ แรงงานในสถานประกอบกิจการ จ านวน ๒,๐๘๐,๑๑๐ คน   
มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จ านวน ๑,๗๕๖,๓๖๘ คน 
  ๘.๓.๖ โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งก าลังคนด้านการศึกษา 
เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ   
   ๑) แผนขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ 
ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓  
   ๒) แผนปฏิบัติการด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคนในสาขาอา ชีพ 
ท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนต่อการพัฒนาประเทศตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ 
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓  
    - จัดท า (ร่าง) ข้อเสนอการจัดต้ังหน่วยงานรับผิดชอบ/องค์กรกลาง  
เพื่อขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ  
    - จัดท า (ร่าง) ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี/กระทรวงศึกษาธิการ  
ท่ีเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เพื่อปลดล็อคกลไกที่ส าคัญ จ านวน ๒ เร่ือง คือ 
การจัดการศึกษาและการฝึกอบรมตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และการเทียบโอนผลการเรียนรู้ 
และประสบการณ์ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ  
    - จัดท าระบบ Visual Lab กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ โดยเช่ือมโยงระบบ
ฐานข้อมูลรายบุคคล 
 
 ๘.๔  ดึงดูดคนเก่งจากทั่วโลกเข้ามาร่วมท างานกับคนไทย และส่งเสริมผู้ มี
ความสามารถสูง 
  ๘.๔.๑ การประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบ
ธุรกิจ (Ease of Doing Business) ส านักงานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทุนได้อ านวยความสะดวก
แก่บุคลากรทักษะสูง ผู้เช่ียวชาญ นักลงทุน ผู้บริหาร และผู้ประกอบการวิสาหกิจเร่ิมต้น (Startup) 
ท่ีประสงค์จะเข้ามาท างานหรือลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ผ่านวีซ่าประเภทพิเศษ 
SMART VISA ท้ังน้ี ระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีผู้ขอรับรองคุณสมบัติ ๘๓ ค าขอ 
และมีผู้ผ่านการรับรองคุณสมบัติ ท้ังสิ้น ๕๔ ค าขอ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ มีผู้ขอรับรองคุณสมบัติ 
๔๐ ค าขอ และมีผู้ผ่านการรับรองคุณสมบัติ ท้ังสิ้น ๔๘ ค าขอ และระหว่างวันท่ี ๑ - ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๖๔ มีผู้ขอรับรองคุณสมบัติท้ังสิ้น ๓๕ ค าขอ และมีผู้ผ่านการรับรองคุณสมบัติท้ังสิ้น ๓๐ ค าขอ 
 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๔๓๒ 

 

  ๘.๔.๒ ความร่วมมือกับต่างประเทศและการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมโลก  
   ประกอบด้วย ๗ กิจกรรมย่อย รายละเอียดดังน้ี  
   ๑) โครงการการส่งเสริมการเคลื่อนย้ายนักศึกษาข้ามพรมแดน ได้แก่ 
    (๑ )  โครงการ Asian International Mobility for Students (AIMS) 
Programme ได้จัดประชุมแนวทางการด าเนินโครงการ Asian International Mobility for 
Students (AIMS) Programme ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา
สมาชิก ปัจจุบันอยู่ระหว่างคัดเลือกนักศึกษาให้เข้าร่วมโครงการ  
    (๒) โครงการ DUO -Thailand Fellowship Programme ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ มีนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO-Thailand Fellowship 
Programme จ านวน ๑ คู่ (๒ คน) จากสถาบันอุดมศึกษาไทยและยุโรป  
    (๓) โครงการ Thailand Scholarships มีสถาบันอุดมศึกษาไทย จ านวน 
๑๑ แห่ง จัดสรรทุนให้ผู้เรียนมีชาวกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ปัจจุบันอยู่ระหว่าง  
การเปิดรับใบสมัคร  
   ๒) โครงการการสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็น ท่ี ต้ั งของหน่วยงาน 
ด้านการศึกษาในระดับภูมิภาค ได้แก่ 
    (๑) เป็นเจ้าภาพท่ีต้ังและสนับสนุนงบประมาณการด าเนินงานของ
ส านักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน โดยสนับสนุนงบประมาณ จ านวน 
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
    (๒) เป็นเจ้าภาพท่ีต้ังและสนับสนุนงบประมาณการด าเนินงานของศูนย์ 
SEAMEO Regional Centre for Higher Education and Development โดยสนับสนุนงบประมาณ 
จ านวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
    (๓) สรรหาผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์ SEAMEO RIHED ซึ่งจะเร่ิม
ปฏิบัติงานในเดือนเมษายน ๒๕๖๔  
    (๔ )  ส นับสนุนงบประมาณการด า เ นินงานของศูนย์ยุ โ รปศึกษา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
    (๕) สนับสนุนงบประมาณการด าเนินงานของศูนย์ออสเตรเลียศึกษา 
สถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
    (๖) สนับสนุนงบประมาณการด าเนินงานของศูนย์ศึกษาเอเปค สถาบัน
อาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
   ๓) โครงการการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ ได้แก่ 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๔๓๓ 

 

    (๑) ได้ตกลงกับสถานเอกอัครราชทูต สป. จีน ประจ าประเทศไทย 
ในการขยายระยะเวลาการด าเนินโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง -ล้านช้างร่วมกับรัฐบาล
สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการการตรวจสอบ
และจัดการปัญหาพยาธิใบไม้ตับในภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง และโครงการการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ปฏิบัติงานด้าน food security โดยท้ังสองโครงการด าเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
    (๒) ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เสนอข้อเสนอโครงการภายใต้กองทุน
พิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน ๑ โครงการ ได้แก่ โครงการการตรวจสอบ
และจัดการปัญหาพยาธิใบไม้ตับในภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ระยะท่ี ๒ 
    (๓) การร่วมเป็นคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม เพื่อจัดท าแผน
อาเซียนด้านการศึกษา จ านวน ๑ ครั้ง  
    (๔) การเข้าร่วมการประชุม APTWG on Student Mobility and Quality 
Assurance of Higher Education among ASEAN Plus Three Countries จ า นวน  ๑  ครั้ ง  
เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ เพื่อจัดท าแนวทางและมาตรการส่งเสริมการเคลื่อนย้ายนักศึกษา
ข้ามพรมแดนในภูมิภาคอาเซียนบวกสาม 
    (๕) การเข้าร่วมการประชุม 16 th APEC Future Education Forum  
เพื่อรายงานกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการประจ าปี ๒๕๖๓ และ 2020 APEC e-Learning 
Training (AeLT) Program Alumni Day โดยด าเนินการร่วมกับ Institute of APEC Collaborative 
Education สาธารณรัฐเกาหลี ภายใต้กรอบเอเปค 
    (๖) การประชุมคณะท างาน เอเปคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
ณ ประเทศนิวซีแลนด์ ผ่านระบบออนไลน์ 
    (๗) สนับสนุนงบประมาณโครงการ ACI ระยะท่ี ๓ ปี ท่ี ๒ ท้ังหมด 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (งวดท่ี ๑ จ านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท งวดท่ี ๒ จ านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท) 
    (๘) การจัดท ารายช่ือโรงเรียนในสังกัด สป.อว. และกระทรวงศึกษาธิการ 
เพื่อเข้าร่วมเครือข่าย ASNet สาธารณรัฐเกาหลี  
   ๔) โครงการการส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับการศึกษาไทย ได้แก ่
    (๑) การเป็นเจ้าภาพร่วมกับศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ ASEAN Citation 
Index (ACI) ครั้งท่ี ๗  
    (๒) การสนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการสมัครขอรับการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาจาก Accreditation Board for Engineering and Technology 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๔๓๔ 

 

(ABET) ให้แก่สถาบันอุดมศึกษาน าร่อง จ านวน ๔ แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ จ านวนหางละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท จ านวนเงินรวมท้ังสิ้น ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
   ๕) การด าเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศ ได้แก่ 
    (๑) ความร่วมมือระหว่างไทย-สปป. ลาว สป.อว. ร่วมกับ สวทช.  
และกรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้จัดท าแผนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย-สปป.ลาว 
ระยะ ๓ ปี โดยในส่วนท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมรับผิดชอบได้ให้
ความช่วยเหลือเรื่องการพัฒนาศักยภาพการบิรหารการวิจัยและการพัฒนานักวิจัยให้แก่ สปป. ลาว 
    (๒) รับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้ารับทุนรัฐบาลฮังการีภายใต้โครงการ
แลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศและการค้าและกระทรวง
นวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งประเทศฮังการี ประจ าปี ค.ศ. ๒๐๒๑-๒๐๒๒ 
    (๓) กิจกรรมความร่วมมือภายใต้กรอบ Asia-Europe Meeting (ASEM) 
ประกอบด้วย การเข้าร่วมการประชุม ASEM Expert Group on Interregional Credit Transfer 
Mechanisms and Learning Outcome Systems เ ดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ผ่ านระบบ 
การประขุมออนไลน์, การเข้าร่วมการประชุม ASEM Workshop Action Plan 2030 เดือนธันวาคม 
๒๕๖๓ ผ่านระบบการประขุมออนไลน์และการประกาศรับสมัครนักศึกษาไทยเข้าร่วมโครงการ
ASEM Work Placement 
   ๖) โครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยภายใต้โครงการวิจัยร่วมไทย-ฝรั่ง เศส 
ได้สนับสนุนให้อาจารย์และนักศึกษาไทยไปปฏิบัติงานวิจัยตามโครงการวิจัยร่วม ณ สถาบันอุดมศึกษา/
หน่วยงานวิจัยในประเทศฝรั่งเศส จ านวน ๑๑ โครงการ 
   ๗) โครงการพัฒนาความเป็นสากลอุดมศึกษาไทย มีการจัดการประชุมคณะ 
อนุกรรมการด้านการขับเคลื่อนความเป็นสากล ( International Hub for Higher Education) 
จ านวน ๒ ครั้ง ณ สป.อว. ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล 
 
 ๘.๕  วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
  ๘.๕.๑ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อขจัดความเหลื่อมล  าและความ
ยากจน  
   ๑) การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการด้านชีววิทยาศาสตร์สุขภาพ 
เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ  



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๔๓๕ 

 

   (๑) สร้างอุตสาหกรรมการแพทย์ใหม่บนฐานการก้าวกระโดดของ
เทคโนโลยีด้านชีววิทยาศาสตร์  
    (๑.๑) การพัฒนาเครื่องมือแพทย์  ได้แก่  เลนส์แก้วตาเทียม 
ข้อสะโพกเทียม ข้อเข่าเทียม โดยการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เข้ากับสรีระของคนไทย
และได้มาตรฐานสากลเทียบเท่าผลิตภัณฑ์ท่ีน าเข้าจากต่างประเทศ  
    (๑.๒) น าร่องและส่งเสริมการใช้งานนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ไทย 
โดยได้ส่งเสริมการน าเครื่องไบโอพลาสมาท่ีผลิตได้โดยนักวิจัยไทย ไปสู่การใช้งาน ปัจจุบันอยู่
ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลการรักษาและวิเคราะห์ความคุ้มค่าจากการใช้งาน เพื่อใช้
ประกอบการน าเสนอผลักดันเข้าสู่ระบบการเบิกจ่ายส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(สปสช.) ต่อไป  
    (๑.๓) ยกระดับความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องมือแพทย์ 
ยา วัคซีน เสริมอาหาร เครื่องส าอาง ให้ได้มาตรฐานสากล ปัจจุบันได้สนับสนุนการยกระดับ
ห้องปฏิบัติการจ านวน ๔ แห่ง ได้แก่ ศูนย์ไพรเมทแห่งชาติ characterization Lab ศูนย์ความเป็น
เลิศด้านการค้นหาตัวยา (ECDD) และศูนย์จีโนมทางการแพทย์  
    (๑.๔) การค้นหาสารออกฤทธิ์จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและพัฒนายา
ใหม่ (Modified drugs) เพื่อพัฒนาต่อเป็นยา โดยอยู่ระหว่างกระบวนการวิจัยครีมจากสารสกัด
กัญชา และการพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชาส าหรับใช้แก้ปวดในรูปแบบยาอมใต้ลิ้น 
    (๑.๕) พัฒนาปัญญาประดิษฐ์การแพทย์ เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้
ปัญญาประดิษฐ์ในการพัฒนายา การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) โดยจัดท าต้นแบบ
เทคโนโลยี AI ใช้ในการคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคน าร่องในพื้นท่ีจังหวัดสงขลา  
    (๑.๖) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่องานบริการทางด้านจีโน
มิกส์และสุขภาวะ พัฒนานวัตกรรมการให้บริการตรวจวินิจฉัยและวิเคราะห์โรคท่ีเกี่ยวข้อง
พันธุกรรม เช่น ตรวจการติดเช้ือโรคโควิด – 19 ด้วยวิธี real-time RT-PCR  
    (๑.๗) พัฒนานวัตกรรมหน้ากากอนามัยชนิด N95/KN95 ใช้ทาง
การแพทย์ ท่ีผ่านการทดสอบตามมาตรฐานจากห้องปฏิบัติการ ซึ่งได้ผลิตจ านวน ๒๐,๐๐๐ ช้ิน 
   (๒) พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการด้านชีววิทยาศาสตร์สุขภาพ 
เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ  เพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าถึง/ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการดูแล  
และส่งเสริมสุขภาวะท่ีดีของผู้สูงอายุ ผ่านการด าเนินการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ 
ท่ีเกิดจากนวัตกรรมของคนไทย ส่งเสริมให้เกิดการใช้การน าไปใช้ประโยชน์ให้แพร่หลาย น าร่อง
การใช้งานในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยในปี ๒๕๖๔ ได้ให้บริการฝังรากฟันเทียมท่ีผลิตโดยนักวิจัยไทย
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ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี ๔ ด าเนินการร่วมกับเครือข่ายโรงพยาบาลในแต่ละภูมิภาค ปัจจุบันรวม ๕๒ แห่ง  
แก่ผู้สูงอายุท่ีอายุ ๖๐ ปีข้ึนไป ท่ีสูญเสียฟันบดเค้ียว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต
ให้กับผู้สูงอายุ ลดความเหลื่อมล้ า และเก็บข้อมูลผลการรักษาเพื่อพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ 
ขณะน้ีมี จ านวนผู้ท่ีลงทะเบียนและผ่านการคัดกรอง (รอการฝังรากฟันเทียม) จ านวน ๑,๔๓๗ คน 
และให้บริการฝังรากฟันเทียมไปแล้ว จ านวน ๔๕๗ คน ๖๓๗ ราก (ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๙ กรกฎาคม 
๒๕๖๔) นอกจากน้ัน ได้มีการจัดอบรมทันตแพทย์จ านวน ๔ รุ่น และอยู่ระหว่างการประสานงาน
การตรวจเยี่ยมหน่วยบริการเครือข่าย รวมถึงการสนับสนุนยาสีฟันส าหรับผู้สูงอายุ จ านวน  
๑,๗๖๔ คน และให้บริการเครื่องไบโอพลาสมาฯ (แผลเบาหวาน) จ านวน ๑๙๘ คน 
   ๒) การวิจัยและพัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณสุข  
    ๒.๑) โครงการ Medicopolis เพื่อพัฒนาพื้นท่ี ลดความเหลื่อมล้ า 
และสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการด้านชีววิทยาศาสตร์ตลอดจนสร้างวิสาหกิจฐานนวัตกรรม 
โดยพัฒนานวัตกรรมบริการ/ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและการแพทย์ท่ีเกิดในแต่ละพื้นท่ีพร้อมออกสู่
ตลาด เช่น (๑) ระบบเช่ือมต่อการส่งต่อผู้ป่วยแบบข้ามสังกัด (๒) ระบบพยากรณ์และแนะน า
แนวทางปฏิบัติต่อปัญหาหมอกควันแบบจ าเพาะเจาะจง (๓) พัฒนาและประเมินประสิทธิภาพ
เครื่องท าลายเช้ือในอากาศด้วยรังสีอัลตร้าไวโอเลต ผสานเทคนิคเชิงไฟฟ้าสถิตส าหรับโรงพยาบาล 
ในประเทศไทย (๔) โปรแกรมการวิเคราะห์อาการปวดศีรษะส าหรับผู้ป่วยโรคไมเกรนอัตโนมัติ 
และ (๕) พัฒนาและฝึกอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุส าหรับมัคคุเทศก์ ท่ีได้รับผลกระทบจาก 
การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด - 19) 
    ๒.๒) โครงการระดมทุนและความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อสร้าง 
ขีดความสามารถการวิจัย นวัตกรรม และบุคลากร เพื่อสร้างขีดความสามารถการวิจัย นวัตกรรม 
และบุคลากรเพื่อรองรับอุตสาหกรรมใหม่ฐานชีววิทยาศาสตร์ โดยร่วมมือกับกลุ่มสถาบันวิจัยช้ันน า
ของโลกหรือหน่วยงานให้ทุนท่ีส าคัญ จ านวน ๒ แห่ง คือ (๑) Southeast Asia-Europe Joint 
Funding Scheme for Research and Innovation และ (๒) e-Asia Joint Research Project 
โดยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจ านวน ๒๐ ล้านบาท จากโครงการวิจัยร่วม ๖ โครงการระหว่าง
ด าเนินการรวบรวมผู้เข้าอบรมท่ีมีช่ัวโมงอบรมครบ ๖๐ ช่ัวโมง เพื่อสนับสนุนยื่นขอข้ึนทะเบียน 
RTTP และด าเนินการอบรมความรู้ความสามารถด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่าน webinar  
ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ 
    ๒.๓) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั นสูงเพื่อการบ าบัดรักษา
โรคที่ยังรักษาไม่ได้และสร้างมูลค่าเพิ่ม ด าเนินการ ดังน้ี  
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      (๑) การผลิตแอนติบอดีท่ีจ าเพาะและมีฤทธิ์ยับยั้งการติดเช้ือ EV71 
(โรคมือเท้าปาก) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์ ท่ีจะใช้ส าหรับ 
การทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยในสัตว์ทดลอง และการเก็บตัวอย่างเลือดส าหรับ  
การผลิตเพิ่มเพื่อใช้ในการทดสอบทางคลินิก และเตรียมการถ่ายทอดการผลิต Convalescent 
plasma ส าหรับการรักษาโรคสภากาชาดไทย หลังการทดสอบความแข็งแรงของกระบวนการผลิต 
และความคงตัวของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการทดสอบทางคลินิก  
      (๒) พัฒนาการรักษาด้วยเซลล์บ าบัดเพื่อการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง
เม็ดเลือดขาวชนิดบีเซลล์พร้อมท้ังได้ท าการวิจัยทางคลินิกในผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวบีเซลล์
ต้ังแต่ปี ๒๕๕๙ ถึงปี ๒๕๖๓ มีผู้ป่วยอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการจ านวน ๙ ราย โดยมีผู้ป่วย
จ านวน ๓ ราย ท่ีได้รับการรักษาและได้รับการติดตามเป็นเป็นระยะเวลานาน ๑๒ เดือน ไม่พบ
ภาวะแทรกซ้อน ปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบริษัท Genepeutic 
Bio)  
      (๓) เกิดการรับรองวิธีการรักษาใหม่เป็นวิธีมาตรฐาน ได้แก่ 
แผ่นกระจกตาจาก limbal stem cell โดยสมาคมจักษุแพทย์ ได้เสนอเรื่องถึงแพทยสภา 
เพื่อพิจารณาการรับรองวิธีการรักษา  
      (๔) พัฒนากระบวนการคัดกรองยาต้านเช้ือไวรัสโควิด - 19  
จากสารสกัดธรรมชาติ (กระชายขาว) ท้ังในรูปแบบสารสกัด และสารบริสุทธิ์ Panduratin A 
พบว่ามีฤทธิ์ต้านเช้ือ SARS-CoV-2 มากกว่าสารสมุนไพรชนิดอื่นท่ีได้ท าการ Screen กว่า ๑๒๑ 
สาร โดยกระชายขาวมีฤทธิ์ยับยั้งการผลิตไวรัสออกจากเซลล์ และสามารถยับย้ังการอักเสบในปอด
ได้ ๕๐% ท่ีความเข้มข้น ๒๕ ug/ml พร้อมท้ังสามารถยับย้ังกระบวนการเกิด Hypercytokinemia 
(ลดการเกิด cytokine storm) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการทดสอบในสัตว์ทดลอง  
      (๕) การผลิตครีมป้องกันการติดเช้ือก่อโรคโควิด - 19 จากฟ้าทะลายโจร 
การใช้เจลแอลกอฮอล์ฆ่าเช้ือมีประสิทธิภาพในการฆ่าเช้ือในระยะเวลาท่ีจ ากัดเฉพาะเมื่อแอลกอฮอล์
ระเหย และเมื่อใช้ต่อเน่ืองจะท าให้ผิวแห้งแตกก่อให้เกิดการติดเช้ืออื่น ๆ ท่ีผิวหนังได้ง่ายข้ึน  
จึงศึกษาวิจัยผลิตครีมทามือท่ีคุณสมบัติในการฆ่าเช้ือแบคทีเรียและไวรัส ซึ่งปราศจากแอลกอฮอล์ 
เหมาะส าหรับการใช้ทดสอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เจลฆ่าเช้ือในบุคคลท่ีแพ้แอลกอฮอล์ พร้อมท้ัง
ให้ความชุ่มช้ืนถนอมผิว ปัจจุบันสามารถผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์ครีมทามือส าหรับใช้ทดแทน  
เจลแอลกอฮอล์ล้างมือในระดับห้องปฏิบัติการได้แล้ว 
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  ๘.๕.๒ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขั นสูง 
   ๑) วิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการก ากับดูแลความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสี ด าเนินการ ดังน้ี ประสานงานกับ มทส. เกี่ยวกับก าหนดการในการเข้าพื้นท่ี
เตรียมการทดสอบวงจรของระบบวัดรังสี กับโปรแกรมท่ีเขียนลงบนบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ 
จัดประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลความปลอดภัยการจัดการกากกัมมันตรังสี ในอุตสาหกรรม 
เศษโลหะแบบออนไลน์ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ วัสดุส านักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ท่ีเกี่ยวข้อง
ศึกษาแนวปฏิบัติในการก ากับดูแลความปลอดภัยในสินค้าอุปโภคฯ ตามข้อก าหนดของ IAEA GSR 
Part 3 อยู่ระหว่างเตรียมการฝึกอบรมแบบ on-line ในเดือนมีนาคม พฤษภาคม และสิงหาคม 
๒๔๖๔ อยู่ระหว่างด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประสานกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
ในการเก็บตัวอย่างน้ าทะเล และตะกอนดิน พร้อมท้ังเก็บตัวอย่างเรียบร้อยแล้วบางส่วน 
   ๒) พัฒนาเทคโนโลยีขั นสูงและระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน  า ด าเนินการจัดท าแนวทางการพัฒนา คิดค้น วิจัยและออกแบบระบบส ารวจทางน้ า
แบบหน่ึงระบบหลายรูปลักษณ์ แล้วเสร็จ จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ส าหรับ 
ซื้อชุดอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพระบบส ารวจทางน้ าแบบหยั่งความลึก รวบรวมแบบจ าลองสภาพ
ภูมิอากาศโลกไว้เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จ านวน ๕ ชุดข้อมูล ได้แก่ CESM 2 MRI-ESM BCC-CSM 2-MR 
GFDL-ESM4 และ CanESM พัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ร่วมกับการวิเคราะห์ 
ฝนสุดข้ัว ๑๐ ดัชนี เพื่อใช้ในการประเมินผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อดัชนี 
ฝนสุดข้ัวของประเทศไทย 
   ๓) ขับเคลื่อนบัญชีนวัตกรรมไทย คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี ๒๒ กันยายน 
๒๕๕๘ มอบหมายให้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยส านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยตรวจสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
และบริการนวัตกรรมท่ีขอข้ึนทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย และมอบหมายให้ส านักงบประมาณเป็น
หน่วยงานตรวจสอบราคาของผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมท่ีผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ 
รวมท้ังจัดท าและประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ท้ังน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
ผลงานนวัตกรรมท่ีขอข้ึนทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
ได้มีมติเห็นชอบให้มีการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการข้ึนทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย 
เพื่อพิจารณาคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการนวัตกรรมไทยท่ีขอข้ึนทะเบียนบัญชีนวัตกรรม  
โดยตลอดปี ๒๕๕๙-๒๕๖๔ มีผลงานนวัตกรรมท่ียื่นแบบค าขอข้ึนทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย
มายัง สวทช. แล้วท้ังสิ้น ๑,๐๒๕ ผลงาน และมีผลงานท่ีผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ
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ตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมท่ีขอข้ึนทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย จ านวน ๕๓๐ ผลงาน 
และส านักงบประมาณได้ประกาศข้ึนบัญชีนวัตกรรมไทยเรียบร้อยแล้ว จ านวน ๔๙๑ ผลงาน 
  ๘.๕.๓ สร้างเครือข่ายการท าวิจัยระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ 
   ขับเคลื่อนเครือข่ายวิจัยภูมิภาค ในการขยายผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
ท่ีมีศักยภาพในพื้นท่ีภูมิภาคไปสู่การใช้ประโยชน์ โดยมอบหมายให้สถาบันการศึกษาใน ๔ ภูมิภาค 
ประกอบด้วย ภาคเหนือ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคกลาง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาคใต้ : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เพื่อด าเนินการ 
ดังน้ี ประสานงานเพื่อการเช่ือมโยงและขับเคลื่อนการวิจัยกับภาคีเครือข่ายระดับภูมิภาค ผลักดัน
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติสู่การปฏิบัติในท้องถ่ิน ท าหน้าท่ีเปรียบเสมือนส านักงาน
การวิจัยแห่งชาติภูมิภาค ในการช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาภูมิภาคด้วยการน าผลงานวิจัยของ
ภูมิภาคไปพัฒนาท้องถ่ิน ชุมชน และสังคม การด าเนินงานผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคสว่น 
ในการให้ชุมชน/สังคม ได้เข้าถึงงานวิจัย ได้น าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ ผ่านกลไกศูนย์วิจัยชุมชน 
ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เครือข่ายวิจัยภูมิภาคได้จัดต้ังศูนย์วิจัยชุมชนเสร็จสิ้นแล้ว จ านวน 
๓๗ ศูนย์ท่ัวประเทศ และในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ก าลังอยู่ระหว่างการประสานงานเครือข่าย 
ในการสรุปผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อหารือทิศทางและก าหนดกรอบ 
การด าเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 
 ๘.๖  ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 
  ๘.๖.๑ มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู  
   ๑) การปรับเพิ่มสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้ครูโรงเรียนเอกชน  
เพิ่มเพดานการเบิกเงินสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล ของผู้อ านวยการ ครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา โรงเรียนเอกชน จากไม่เกินคนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท/คน/ปี เป็น ๑๕๐,๐๐๐ บาท/คน/ปี 
เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของครูโรงเรียนเอกชน จากการท่ีสวัสดิการ 
ค่ารักษาพยาบาลไม่เพียงพอ โดยเริ่มเบิกจ่ายตามเพดานค่ารักษาพยาบาลใหม่ได้ 
   ๒) การพัฒนาระบบแอพลิเคชัน “Khuru On Mobile By Khurusapha” 
เพื่อให้บริการด้านวิชาการ และวิชาชีพต่าง ๆ ของคุรุสภา ผ่านระบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ อาทิ 
ให้รองรับการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางดิจิทัล การร้องเรียน ร้องทุกข์ การติดตาม 
ตรวจสอบ การประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รวมท้ัง
ส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ และการขับเคลื่อนภารกิจของคุรุสภา ส่งผลให้ผู้ประกอบ
วิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร เข้าถึงองค์ความรู้ นวัตกรรม  
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และคลังของวิชาชีพ รวมท้ังการรับบริการต่าง ๆ  ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว โดยมีผู้ประกอบวิชาชีพคร ู
และบุคลากรทางการศึกษาท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าใช้บริการแล้วกว่า ๙๐๐,๐๐๐ ราย 
   ๓) การด าเนินงานโครงการส่งเสรมิการผลิตครทูี่มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่  ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗) ท่ีประชุม
คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบ การด าเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
เพื่อผลิตครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMT) ท่ีมีศักยภาพสูงเข้าสู่ระบบโรงเรียน
มัธยมศึกษาให้ทันกับแผนความต้องการข้าราชการครูของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน โดยมีเป้าหมายในการผลิตครูบรรจุ ในสถานศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานทุกจังหวัด ท่ัวประเทศอย่างต่อเ น่ือง ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๓  
รวม ๑,๒๐๐ คน ภายใต้งบประมาณ ๑,๖๕๔.๙๘ ล้านบาท แบ่งเป็นงบบุคลากรประมาณ ๑,๓๗๗ 
ล้านบาท และงบด าเนินงาน ประมาณ ๒๗๘ ล้านบาท  ส าหรับแผนการด าเนินงานโครงการ
ส่งเสริมการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ระยะท่ี ๔ ในส่วน
ทุนการศึกษาแบ่งเป็นน ๒ รูปแบบ คือ รูปแบบท่ี ๑ ทุนระดับปริญญาตรีและโท รวม ๖๐๐ ทุน 
โดยสรรหาคัดเลือกผู้รับทุนต้ังแต่ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ ให้เข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ในระดับ
ปริญญาตรี และศึกษาต่อเน่ืองในคณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ในระดับปริญญาโท และรูปแบบ 
ท่ี ๒ ทุนระดับปริญญาโท รวม ๖๐๐ ทุน โดยสรรหาคัดเลือกผู้รับทุนต้ังแต่ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗  
จากผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เพื่อศึกษาต่อในคณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ในระดับปริญญาโท ปัจจุบันสนับสนุนทุนการศึกษา
แก่นักเรียนและนักศึกษา เพื่อพัฒนาให้เป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีค่าของประเทศในด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี และเพื่อศึกษาต่อเน่ืองอย่างเต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล  
และสู่อาชีพเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นนักวิจัย และครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
ซึ่งเป็นสาขาส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศต่อไป รวม ๑,๖๘๖ คน ประกอบด้วย (๑) ทุนพัฒนา
และส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ๑,๔๙๙ คน 
(๒) ทุนโอลิมปิกวิชาการสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
(ทุนโอลิมปิกวิชาการ) ๑๗๔ คน และ (๓) ทุนส่งเสริมการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ทุน สควค.) ๑๓ คน   
   ๔) พัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาสู่สมรรถนะการแข่งขัน 
ในศตวรรษที่ ๒๑ มาตรฐานสากล จัดสรรงบประมาณเพื่อด าเนินการพัฒนา และประกาศผล
โรงเรียนท่ีได้รับรางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังน้ี  



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๔๔๑ 

 

    (๑) จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและประเมิน 
การบริหารและจัดการศึกษาตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ข้ันพื้นฐาน (OBECQA)   
    (๒) ประกาศผลโรงเรียนในโครงการมาตรฐานสากลท่ีได้รับรางวัล
คุณภาพระดับโรงเรียน ScQA 
   ๕) พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผลการด าเนินงาน 
    (๑) ต าแหน่งข้าราชการครู สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
        จัดท าและพัฒนา แบบประเมินสมรรถนะวิชาชีพครู และแบบ
แผนพัฒนาตนเอง (ID PLAN) ของข้าราชการครู และแบบสรุปผลการประเมินสมรรถนะวิชาชีพครู 
เพื่อให้ข้าราชการครู ท าการประเมินสมรรถนะและจัดท าแผนพัฒนาตนเอง พร้อมแบบสรุปผล 
การประเมินสมรรถนะวิชาชีพครู ได้จัดประชุมช้ีแจงในแบบการประเมิน ฯลฯ ให้เข้าใจในการด าเนินการ
ตามกระบวนการข้ันตอนให้เสร็จสิ้น และจัดส่งเอกสาร ภายในวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔  
เพื่อด าเนินการพัฒนาตามสมรรถนะท่ีจ าเป็นต่อไป 
    (๒) ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 
        ศึกษานิเทศก์ แกนน าท่ีเข้ารับการอบรมจัดท าแบบประเมิน
สมรรถนะ และแผนพัฒนาตนเองของศึกษานิเทศก์ สป. จ านวน ๗๗ จังหวัด โดยน าผลการอบรม
ไปขยายผลต่อให้กับศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการท่ัวประเทศ  
เพื่อด าเนินการประเมินสมรรรถนะและจัดท าแผนพัฒนาตนเอง หลังจากน้ัน จังหวัดจัดท าสรุปผล
การประเมินฯ เป็นภาพรวมจังหวัด 
   ๖) โครงการพัฒนาสมรรถนะบคุลากรของกระทรวงศึกษาธิการ (หลักสูตร
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษที่ ๒๑) อยู่ระหว่างด าเนินการ
พัฒนาบุคลากรของระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะทักษะภาษาอังกฤษฯ  
ผ่านระบบออนไลน์ โดยผู้เข้ารับการพัฒนาอยู่ระหว่างการเรียนรู้หลักสูตรท่ี ๒ (เป็นการจัดการเรียนรู้
ผ่านระบบออนไลน์ในรูปแบบของการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-directed learning) ผ่านโปรแกรม
ส าเร็จรูป ๒ หลักสูตร ซึ่งด าเนินการก ากับติดตามโดย สคบศ.ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายร่วม
พัฒนาในพื้นท่ีระดับภาคและจังหวัดท่ัวประเทศ) ระยะเวลาด าเนินการพัฒนาระหว่างวันท่ี ๑ 
มีนาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๔๔๒ 

 

   ๗) โครงการการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as 
Learning Community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ ด้านการพัฒนาครู จัดสรร
งบประมาณเพิ่มเติมให้กับ ๒๙ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และ ๓๑ โรงเรียนน าร่องในโครงการ
รุ่นท่ี ๒ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาครู Model Teacher การพัฒนาคุณภาพ 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
ตลอดจนการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และการศึกษาดูงานในโรงเรียนในโครงการ รุ่นท่ี ๑ 
และด้านการพัฒนาโรงเรียน สนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียน เพื่อปรับปรุงห้องเรียน ให้มีความพร้อม
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
   ๘) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเป็นต้นแบบในการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ มีผู้ได้รับรางวัล โครงการครูดีในดวงใจ ครั้งท่ี ๑๘ ระดับส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ท้ังสิ้น จ านวน ๒๑๖ คน 
  ๘.๖.๒ พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล 
   โครงการเรียนโค้ดดิ งพัฒนา STEM ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
(สศด.) ได้ด าเนินโครงการเรียนโค้ดด้ิงพัฒนา STEM อยู่ระหว่างการพัฒนาโรงเรียนในเขตเมือง 
เขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล ในการพัฒนาการเรียนการสอน Coding STEM and IoT 
เพื่อยกระดับและปรับเปลี่ยนสถานศึกษาเพื่อรองรับการเรียนเชิงปฏิบัติการท่ีผสมผสานวีซ่า 
STEM และ coding โดยมีผลการด าเนินงาน ดังน้ี 
   ๑) โรงเรียนในเขตเทศบาล จ านวน ๒๕ โรงเรียน และ โรงเรียนนอกเขต
เทศบาล จ านวน ๖๑ โรงเรียน ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและทักษะ 
ด้านดิจิทัล  
   ๒) ร่วมกับสถาบันการศึกษาภารครัฐและเอกชน ๕ แห่ง ยกระดับทักษะ  
โค้ดด้ิงสู่การประยุกต์ใช้ในระดับท้องถ่ิน ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โดยมี
เป้าหมายในการอบรม จ านวน ๗,๗๐๐ ราย 
   ๓) ร่วมกับสถาบันการศึกษาภารครัฐและเอกชน ๑ แห่ง ยกระดับทักษะ 
โค้ดด้ิงสู่การสร้างสรรค์โครงงานนวัตกรรมอัจฉริยะ โดยมีเป้าหมายในการอบรม จ านวน ๗๐๐ ราย 
   ๔) ร่วมกับสถาบันการศึกษาภารครัฐและเอกชน ๑ แห่ง เพื่อยกระดับครู
ดิจิทัล (dTeacher) โดยมีเป้าหมายในการอบรม จ านวน ๒๐๐ ราย 
  ๘.๖.๓ ลดความเหลื่อมล  าทางการศึกษา  
   ๑) การบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้การเรียน
การสอนท่ีมีประสิทธิภาพจากการท่ีมีครูครบช้ัน ครบวิชา ในส่วนของโรงเรียนก็จะได้รับเงิน



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๔๔๓ 

 

อุดหนุนท่ีสามารถจัดการท ากิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนให้ความส าคัญกับ
วางรากฐานระบบการส่งต่อนักเรียนจากช้ันประถมศึกษา ไปยังระดับช้ันมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา 
อุดมศึกษา รวมถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วย โดยการผนึกก าลังการท างานอย่างเป็นเอกภาพของ
ทุกหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการใน ๓ รูปแบบ คือ โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยม
ดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone ขณะน้ี ท าการคัดเลือกโรงเรียน จ านวน ๓๔๙ แห่ง 
ประกอบด้วย โรงเรียนคุณภาพของชุมชนจ านวน ๑๘๓ แห่ง โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง จ านวน 
๗๗ แห่ง และโรงเรียน Stand Alone จ านวน ๘๙ แห่ง เพื่อเสนอของบประมาณในการพัฒนา
และยกระดับคุณภาพการศึกษาในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว ในขณะเดียวกันก็ได้ท า 
การคัดเลือกโรงเรียนน าร่องท่ีสามารถเป็นต้นแบบของโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดี
สี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone แบ่งเป็น ๕ ภูมิภาค จ านวน ๑๕ แห่ง โดยให้แต่ละโรงเรียน
เขียนโครงการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนน้ัน  
เพื่อเสนอของบประมาณปี ๒๕๖๔ ภายใต้กรอบวงเงินโรงเรียนละไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ส่วนโรงเรียนอีกจ านวน ๓๓๔ แห่ง จะได้รับงบประมาณสนับสนุนโรงเรียนละไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
   ๒) การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั นพื นฐาน จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน ใน ๕ รายการ (ค่าจัดการเรียน
การสอน ค่าหนังสือเรียนค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน) ส าหรับเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ได้จัดสรรรายการค่าจัดการเรียนการสอน 
(ปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๓ ให้นักเรียนในสังกัดท่ีผ่านเกณฑ์
ระบบการคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
    - ระดับช้ันประถมศึกษา ๒,๐๓๗,๓๕๓ คน   
    - ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ๖๙๒,๘๐๑ คน 
    รวมท้ังสิ้น ๒,๗๒๓,๔๖๕ คน (จัดสรรรอบ ๒ ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๔  
ร้อยะละ ๗๐ จัดสรรไปเมื่อต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔) 
   ๓) การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั นพื นฐาน จัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน   
    (๑) ค่าหนังสือเรียน  
    (๒) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
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๔๔๔ 

 

    (๓) ค่าจัดการเรียนการสอน ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๓ 
จ านวน ๘๗๑,๕๕๙ คน แยกเป็นรายระดับ ดังน้ี 
     - ประถมศึกษา จ านวน ๖๘,๒๙๓ คน   
     - มัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน ๓๓๓,๒๖๘ คน   
     - มัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน ๔๖๓,๗๕๖ คน   
     - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ จ านวน ๖,๒๔๒ คน 
   ๔) ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่  ๒ (เงินอุดหนุน) โอนเงิน
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ให้แก่นักเรียนทุนฯ ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นละ ๒๑๐ คน 
ปัจจุบันมีนักเรียนทุน ๓ รุ่น รวม ๖๓๐ คน โดยได้รับเงินทุนการศึกษา ทุนละ ๒๕,๐๐๐ บาท 
(ภาคเรียนละ ๑๒,๕๐๐ บาท) 
   ๕) โครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากล าบากในเขตพื นที่สูงภาคเหนือ
จัดสรรทุนการศึกษาให้กับส านักงาน กศน.จังหวัด ๘ จังหวัด (จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย น่าน 
แม่ฮ่องสอน ตาก ล าพูน พะเยา และแพร่) จ านวน ๖,๑๘๗ ทุน และได้โอนจัดสรรงบประมาณ  
ไตรมาส ๑ - ๒ ให้กับ ๘ จังหวัดดังกล่าวก่อน จ านวน ๓,๐๘๘ ทุน  
   ๖) ขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน จัดสรร
งบประมาณไปยังพื้นท่ี ๗ อ าเภอใน ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และตาก 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒ กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมการส่งเสริมการรู้หนังสือ จ านวน ๑,๓๓๑ คน 
และกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต จ านวน ๖,๓๘๐ คน รวมผู้รับบริการท้ังสิ้น ๗,๗๑๑ คน 
   ๗) ส่งเสริมการศึกษานอกระบบผ่านทีวีสาธารณะ (ติวเข้มเต็มความรู้) 
มีผลการด าเนินงาน ดังน้ี  
    (๑) ผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาออกอากาศทางสถานี ETV 
จ านวน ๔๘๐ รายการ 
    (๒) จัดพิมพ์เอกสารประกอบการรับชมรายการ จ านวน ๑,๐๐๐ เล่ม  
    (๓) จัดกิจกรรมติวเข้มเติมเต็มความรู้สัญจร จ านวน ๒ ครั้ง  
     - ครั้งท่ี ๑ วันท่ี ๑๔ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ
จังหวัดตรัง มีนักเรียน ม.ปลาย เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๕๐๐ คน 
        - ครั้งท่ี ๒ วันท่ี ๒๒ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนห้องสอน
ศึกษา จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีนักเรียน ม.ปลาย เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๕๐๐ คน 
    (๔) ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากรายการของ ETV 
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น Youtube, Facebook, Line ฯลฯ 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๔๔๕ 

 

    (๕) มีผู้รับบริการติวเข้มท้ังชมสด และรายการย้อนหลัง ผ่าน website 
ETV ท้ังสิ้นจ านวน ๑,๖๘๕,๓๑๓ คน 
   ๘) การยกระดับโรงเรียนขนาดเล็ก มีผลการด าเนินงาน ดังน้ี (๑) โรงเรียน
ขนาดเล็กมีจ านวนลดลง คุณภาพการศึกษาเพิ่มสูงข้ึน การจัดการเรียนการสอนประสิทธิภาพ 
และลดภาระค่าใช้จ่ายงบประมาณด้านบุคลากรและการบริหารจัดการด้านการศึกษา (๒) จัดสรร
ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ให้กับนักเรียน และ (๓) จัดสรรค่าบริหารจัดการรถรับ-ส่งนักเรียน 
(รวมทุกประเภท) 
   ๙) พื นที่นวัตกรรมการศึกษา ด าเนินการแต่งต้ังคณะท างานเพื่อศึกษา 
วิเคราะห์การจัดท านโยบาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ประกาศ หรือแนวปฏิบัติเพื่อเพิ่มความคล่องตัว
ในการบริหารและการจัดการศึกษา ในพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาตามพระราชบัญญัติพื้นท่ี
นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ จัดท านโยบาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ประกาศ หรือแนวปฏิบัติ
เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาในพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา โดยมี
นวัตกรรมการศึกษาท่ีสถานศึกษาน าร่องพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาท้ัง ๘ จังหวัด คือ จังหวัดศรีสะเกษ 
เชียงใหม่ กาญจนบุรี ระยอง สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส มีการด าเนินการคิดค้น  
และพัฒนานวัตกรรม และด าเนินการใช้นวัตกรรมการศึกษาเพื่อยกระดับพัฒนาการของผู้เรียน 
จ านวน ๑๗ นวัตกรรม 
  ๘.๖.๔ พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย   
   ๑) การส่งเสริมสวัสดิการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเกษียณ 
อย่างมีคุณภาพของประชากรวัยแรงงานอายุ ๒๕ - ๕๙ ปี 
   (๑) กิจกรรมส่งเสริมสวัสดิการแรงงานสูงอายุ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
โดยด าเนินการส่งเสริมสวัสดิการแรงงานสูงอายุ จ านวน ๓,๑๘๑ คน (เป้าหมาย ๕,๐๐๐ คน) 
คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๖๒ 
   (๒) กิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนท่ีเพื่อให้บริการสวัสดิการด้านการดูแล
สุขภาพแก่แรงงานสูงอายุ จ านวน ๙๑๗ คน (เป้าหมาย ๑,๐๐๐ คน) คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๗๐ 
 ๒) โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้า ถึงระบบการคุ้มครอง ทางสังคม 
ส่งเสริมสิทธิหน้าที่แรงงานสูงอายุ และแรงงานนอกระบบกลุ่มผู้สูงอายุ  โดยมีโครงการสร้าง
เครือข่ายการคุ้มครองแรงงานนอกระบบในสังคมสูงวัยและมีผ้สูงวัยได้รับการส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกับสิทธิหน้าท่ีตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานนอกระบบ จ านวน ๑๑๓ คน (เป้าหมาย ๔๕๐ คน) 
คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๑๑ 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
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๔๔๖ 

 

 ๓) โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบ
อาชีพ โดยมีผู้สูงอายุ ๕๐ ปี ข้ึนไป ได้รับการฝึกอบรม จ านวน ๓,๘๕๓ คน (เป้าหมาย ๓,๖๖๐ คน) 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๕.๒๗ 
 ๔) โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาส 
ในการประกอบอาชีพ โดยมีผู้ต้องขัง/เยาวชนสถานพินิจ คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ แรงงาน 
นอกระบบ ทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจ าการ และแรงงานตามโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
ได้รับการฝึกอบรมจ านวน ๔,๗๑๒ คน (เป้าหมาย ๓,๘๐๐ คน) คิดเป็นร้อยละ ๑๒๔.๐๐ 
  ๕) โครงการเตรียมความพร้อมแก่ก าลังแรงงาน (แนะแนวอาชีพ 
และส่งเสริมอาชีพ) 
   (๑) แนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยได้แนะแนวอาชีพ 
ให้นักเรียน นักศึกษา และส่งเสริมอาชีพให้เด็กและเยาวชนในสถานพินิจผู้ถูกคุมประพฤติ 
และผู้ต้องขัง จ านวน ๙๓,๐๑๑ คน (เป้าหมาย ๗๘,๙๑๐ คน ) คิดเป็นร้อยละ ๑๑๗.๘๗ 
   (๒) แนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานท า โดยได้แนะแนวอาชีพให้
ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ประชาชนท่ัวไป ผู้ท่ีหางานยาก และส่งเสริมการมีงานท าให้ทหารกอง
ประจ าการท่ีจะปลดเป็นทหารกองหนุน จ านวน ๕๗,๙๙๑ คน (เป้าหมาย ๕๓,๒๖๕ คน) คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๘.๘๗ 
   (๓) แนะแนวอาชีพผู้ไม่อยู่ในระบบการจ้างงาน โดยเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ 
ให้แก่ ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ท่ีรอฤดูกาล ผู้ประสบภัยธรรมชาติ แรงงานนอกระบบ และคนพิการ
หรือผู้ดูแลคนพิการสามารถประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม และส่งเสริมการรับงานไปท าท่ีบ้าน 
จ านวน ๑,๙๖๑ คน (เป้าหมาย ๒,๕๑๖ คน) คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๙๔ 
  ๖) โครงการก้าวสู่งานที่ดีคนมีคุณภาพ โดยมีกิจกรรมให้บริการจัดหางาน
ของศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย และมีผู้สมัครงานมาใช้บริการ จ านวน ๘๔,๐๑๘ คน 
(เป้าหมาย ๔๔,๑๐๐ คน) คิดเป็นร้อยละ ๑๙๐.๕๒ 
  ๗) ผลผลิตประชาชนทุกกลุ่มได้รับบริการส่งเสริมการมีงานท า 
      (๑) การให้บริการจัดหางานในประเทศ ได้แก่ โครงการจัดหางานเชิงรุก 
เพื่อการมีงานท าอย่างยั่งยืน โครงการนัดพบแรงงานใหญ่ โครงการนัดพบแรงงานย่อย โครงการ
ให้บริการจัดหางานแก่กลุ่มคนพิเศษ (กิจกรรมจัดหางานพิเศษส าหรับผู้พ้นโทษ, กิจกรรมประชารัฐ
รวมพลังสร้างยุวแรงงาน, กิจกรรมจัดหางานให้คนพิการมีงานท า, กิจกรรมส่งเสริมคนพิการ
ท างานในหน่วยงานภาครัฐ) โครงการ ๓ ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) และโครงการจัดหา



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๔๔๗ 

 

งานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต (ผู้ประกันตน + ๒๔ ช่ัวโมง) ท้ังน้ี มีประชาชนได้รับบริการส่งเสริม
การมีงานท า รวมท้ังสิ้น ๕๙๗,๒๑๒ คน (เป้าหมาย ๒๐๓,๓๑๕ คน) คิดเป็นร้อยละ ๒๙๓.๗๔ 
  (๒) การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ ได้แก่ การพิจารณาค าขอ 
การจัดส่งคนหางานและพาลูกจ้างไปท างาน/ฝึกงานต่างประเทศ จัดส่งคนหางานไปท างาน
ต่างประเทศโดยรัฐ และรับแจ้งการเดินทางด้วยตนเองและเดินทางกลับไปท างานต่างประเทศ  
(Re - entry) คนหางานได้รับบริการด้านการจัดหางานต่างประเทศ สามารถเดินทางไปท างาน  
ในต่างประเทศได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมท้ังสิ้น ๑๔,๓๕๒ คน (เป้าหมาย ๓๘,๔๐๐ คน) 
คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๓๘ 
  (๓) การให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน (โครงการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารตลาดแรงงาน) โดยมีประชาชนได้รับบริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน จ านวน 
๓,๘๐๙,๕๖๔ คน (เป้าหมาย ๓,๐๕๐,๐๐๐ คน) คิดเป็นร้อยละ ๑๒๔.๙๐ 
  ๘) โครงการออกใบอนุญาตท างานให้ผู้เชี่ยวชาญ ออกใบอนุญาตท างาน
ให้ผู้เช่ียวชาญ เป้าหมาย ๑๔,๒๒๐ คน/๑๗,๖๐๐ ครั้ง มีคนต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตให้ท างานตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน (BOI) กฎหมายว่าด้วยการปิโตรเลียม หรือตามกฎหมายอื่น 
และจัดท าทะเบียนคนต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตท างาน จ านวน ๙,๖๘๐ คน ๒๕,๕๐๕ ครัง้ 
  ๙) การพัฒนาทักษะเพื่อรองรับตลาดแรงงานหลังวิกฤติโควิด - 19  
หลังการฟื้นตัวของตลาดแรงงานในช่วงวิกฤติโควิด - 19 จ าเป็นต้องเตรียมผู้ ท่ีกลับคืนสู่
ตลาดแรงงานให้มีทักษะใหม่หรือเพิ่มพูนทักษะเดิม (Reskill - Upskill) ให้สอดคล้องความต้องการ
ของตลาดแรงงาน เช่น อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ธุรกิจ ด้านอาหาร สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม 
เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ โลจิสติกส์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงได้จัดหลักสูตร
ระยะสั้นส าหรับอาชีพตามความต้องการของตลาดแรงงาน จ านวน ๕๐ หลักสูตร โดยมีเป้าหมาย 
๘๕๘,๐๐๐ คน ในส่วนส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้มี 
การยกระดับทักษะแรงงานในชุมชนท่ีเน้นให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต หรือ Lifelong Learning 
เพื่อให้มีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเปิดโอกาสให้เรียนรู้ได้ด้วยตัวเองสามารถใช้สื่อต่าง  ๆ  
ในรูปแบบท่ีหลากหลาย เตรียมการรองรับการท่องเท่ียวในท้องถ่ิน ท่ีเน้นคุณค่าของผลิตภัณฑ์สินค้า 
บริการให้เกิดความรู้สึกประทับใจ  
  ๑๑) โครงการห้องเรียนกีฬา  ด าเนินการในพื้นท่ี ๙ โรงเรียน ๘ จังหวัด 
ครอบคลุม ๔ ภูมิภาค เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางร่างกายและทักษะทางด้านกีฬา ของนักเรียน  
(๑๒ - ๑๘ ปี) ท่ีมีความสามารถพิเศษทาง ด้านกีฬาในชนิดกีฬาฟุตบอล (ชายและหญิง) 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๔๔๘ 

 

วอลเลย์บอล (หญิง) และบาสเกตบอล (หญิง) โดยใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาและโภชนาการเป็นฐาน  
โดยมีผลการด าเนินงาน ดังน้ี  
   (๑) โอนจัดสรรงบประมาณงบด าเนินงาน ค่าจ้างบุคลากร การเสริมสร้าง
ประสบการณ์ด้านกีฬาให้แก่นักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ค่าจ้างผู้ฝึกสอนพิเศษ และค่าใช้จ่าย
จัดซื้อจัดจ้างและการด าเนินการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์โครงการห้องเรียนกีฬา  
   (๒) การประเมินสมรรถนะผู้ฝึกสอนและนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา 
   (๓) ติดตาม ตรวจเยี่ยม การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนโครงการ
ห้องเรียนกีฬา และการด าเนินงานของโรงเรียนในโครงการห้องเรียนกีฬา (การก่อสร้าง ซ่อมแซม 
การปฏิบัติงานของบุคลากรด้านกีฬาในโครงการ)  
  ๑๒) ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ส านักงาน กศน. จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเน่ือง  
ในการจัดหลักสูตรฝึกอาชีพตามความต้องการตามแนวทางการด าเนินงานการจัดการศึกษา
ต่อเน่ือง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) ในรูปแบบกลุ่มสนใจ ช้ันเรียนวิชาชีพ และ ๑ อ าเภอ  
๑ อาชีพ ให้แก่กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมอาชีพ จ านวน ๓๗๑,๑๘๗ คน 
  ๑๓) การจัดการศึกษาขั นพื นฐานส าหรับโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษ 
ในโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ านวน ๔๗ โรงเรียนใน ๑๐ จังหวัดได้แก่ เชียงราย ตาก 
กาญจนบุรี สระแก้ว ตราด หนองคาย นครพนม มุกดาหาร สงขลา และปัตตานี)  โดยม ี
การด าเนินงาน ดังน้ี พัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะโรงเรียนในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ พัฒนาสื่อการสอนความรู้ ฉลาดรู้ด้านการเงิน (Financial Literacy) รวมท้ังนิเทศ
และติดตามการด าเนินงาน 
  ๑๔) ส่ง เสริมสวัสดิการแรงงานสูงอายุ เพื่อ เตรียมความพร้อมเข้าสู่ 
การเกษียณอย่างมีคุณภาพ เป้าหมาย ๕,๐๐๐ คน โดยมีการส่งเสริมสวัสดิการแรงงานสูงอายุ 
จ านวน ๓,๑๘๑ คน 

 ๑๕) โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาส 
ในการประกอบอาชีพ (ไม่รวมกลุ่มเป้าหมายผู้ผ่านการบ าบัดยาเสพติด) กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
ผู้ต้องขัง/เยาวชนสถานพินิจ คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ แรงงานนอกระบบ ทหารเกณฑ์ก่อนปลด
ประจ าการ และแรงงานตามโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริจ านวน ๒,๘๖๔ คน มีผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมจ านวน ๕,๘๕๒ คน 
  ๘.๖.๔ ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง 
   ๑) โรงเรียนฝึกอาชีพ จ านวน ๑๐ แห่ง กรุงเทพมหานครด าเนินการจัดการ
เรียนการสอนวิชาชีพระยะสั้นมาอย่างต่อเน่ืองโดยแบ่งออกเป็น ๓ ภาคเรียน ดังน้ี 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๔๔๙ 

 

   - ภาคเรียนท่ี ๑ (วันท่ี ๑๕ พฤษภาคม - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓) จ านวน  
๘๑ หลักสูตร มีผู้สมัครเรียน จ านวน ๒,๕๗๘ คน ส าเร็จการศึกษา ๒,๐๓๗ คน และมีงานท า 
๑,๖๖๒ คน  
   - ภาคเรียนท่ี ๒ (วันท่ี ๑ กันยายน - ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓) จ านวน  
๑๓๙ หลักสูตร มีผู้สมัครเรียน จ านวน ๒,๖๙๔ คน (อยู่ระหว่างรวบรวมผู้ส าเร็จการศึกษา 
และมีงานท า) 
   - ภาคเรียนท่ี ๓ (๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) เลื่อนเปิด
ภาคเรียนเป็นวันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เน่ืองจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ท้ังน้ี อยู่ระหว่างรวบรวมผู้สมัครเรียน 
   ๒) ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน วิทยาลัยชุมชน ๒๐ แห่ง จัดบริการวิชาการ
ฝึกอบรมในหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามความต้องการของปัจเจกบุคคลและชุมชนในลักษณะของการตอบสนองท่ีรวดเร็ว  
และสอดคล้องตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ เช่น การท าขนมไทยเพื่อการค้า การแปรรูปอาหาร 
การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เทคนิคการพูดไลฟ์สด นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 
นวดไทยเพื่อสุขภาพ การเลี้ยงผึ้งโพรงป่า มีผู้รับบริการ ณ เดือนพฤษภาคม จ านวน ๕๘๗ คน  
(จ านวนสะสม ๔,๖๙๓ คน) จากเป้าหมาย ๘,๐๐๐ คน 
 
 ๘.๗  จัดท าระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั น 
  ๘.๗.๑ การให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สถาบันวิทยาลัยชุมชน (สวชช.) มีวิทยาลัย
ชุมชน ๒๐ แห่ง จัดบริการวิชาการฝึกอบรมในหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ 
ด้านอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามความต้องการของปัจเจกบุคคลและชุมชนในลักษณะ  
ของการตอบสนองท่ีรวดเร็ว และสอดคล้องตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ เช่น การท าขนมไทย
เพื่อการค้า การแปรรูปอาหาร การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เทคนิคการพูดไลฟ์สด 
นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ นวดไทยเพื่อสุขภาพ การเลี้ยงผึ้งโพรงป่า มีผู้รับบริการ ณ เดือนกรกฎาคม 
จ านวนสะสม ๖,๕๔๓ คน จากเป้าหมาย ๘,๐๐๐ คน 
  ๘.๗.๒ การจัดการเรียนการสอนวิชาชีพระยะสั น กรุงเทพมหานครมีโรงเรียน 
ฝึกอาชีพ จ านวน ๑๐ แห่ง ด าเนินการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพระยะสั้นมา อย่างต่อเน่ือง 
โดยแบ่งออกเป็น ๓ ภาคเรียน ดังน้ี 
   ๑) ภาคเรียนท่ี ๑ (๑๕ พฤษภาคม- ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓) จ านวน  
๘๑ หลักสูตร มีผู้สมัครเรียน ๒,๕๗๘ คน ส าเร็จการศึกษา ๒,๐๓๗ คน และมีงานท า ๑,๖๖๒ คน  



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๔๕๐ 

 

   ๒) ภาคเรียนท่ี ๒ (๑ กันยายน - ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓) จ านวน ๑๓๙ หลักสูตร 
มีผู้สมัครเรียน จ านวน ๖,๑๗๖ คน มีผู้ส าเร็จการศึกษา ๕,๐๑๗ คน ผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพ
สามารถน าความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพและมีรายได้เพิ่มข้ึน ๔,๑๔๙ คน 
   ๓) ภาคเรียนท่ี ๓ (๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔)  
มีผู้สมัครเรียน จ านวน ๗,๖๔๓ คน  ขณะน้ีอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลผู้ส าเร็จและมีงานท า 
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๔๕๑ 

 

 
ผลการด าเนินงานตามนโยบายหลัก ๑๒ ด้าน 

 

ด้านที่ ๙  การพัฒนาระบบสาธารณสุข 

และหลักประกันทางสังคม 
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๔๕๒ 

 

นโยบายหลักข้อ ๙  การพัฒนาระบบสาธารณสุข และหลักประกันทางสังคม 

 
 ๙.๑ พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข แพทย์สมัยใหม่ และแพทย์แผนไทย 
  ๙.๑.๑ การพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
ได้ส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข ด้วยการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพ
ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในแผนกผู้ป่วยนอก รวมถึงการพัฒนา 
ภูมิปัญญาท้องถ่ินเพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพประชาชน โดยมีผู้ป่วยนอกเข้ารับบริการการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ๒๗,๙๕๗,๓๘๗ ครั้ง จากผู้ป่วยนอกท้ังหมด ๑๕๓,๙๐๓,๔๔๙ ครั้ง 
คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๒ (เป้าหมายร้อยละ ๒๐.๕) 
  ๙.๑.๒ การปฏิรูปห้องฉุกเฉินและการพัฒนาโรงพยาบาลจตุรทิศ ในส่วนของ 
การปฏิรูปห้องฉุกเฉิน เน่ืองจากเป็นห้องท่ีมีความชุลมุนท่ีสุดในโรงพยาบาล โดยเฉพาะโรงพยาบาล
ขนาดใหญ่จะมีความเสี่ยงต่อความไม่ เข้าใจระหว่างผู้ ให้บริการและผู้รับบริการมากท่ีสุด  
และจากข้อมูลปี ๒๕๕๙ มีผู้รับบริการถึง ๓๕ ล้านครั้ง ในจ านวนน้ีครึ่งหน่ึงไม่ใช่ผู้ป่วยฉุกเฉิน 
ดังน้ันในการปฏิรูปจึงได้แบ่งห้องฉุกเฉินเป็น ๒ ห้อง คือ ห้องฉุกเฉินผู้ป่วยวิกฤต และห้องฉุกเฉิน 
ท่ีผู้ป่วยรอได้ เพื่อให้ผู้ป่วยวิกฤตได้รับบริการทันท่วงที และผู้ป่วยท่ีรอได้ก็ได้รับการดูแล  
อย่างเหมาะสม ท้ังน้ี ได้มีการประเมินศักยภาพหน่วยบริการตาม “แนวทางการปฏิรูปห้องฉุกเฉิน” 
ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในโรงพยาบาลศูนย์ครบท้ัง ๓๔ แห่ง  
   ขณะท่ีการพัฒนาระบบบริการโรงพยาบาลจตุรทิศ เพื่อแก้ไขปัญหาความแออัด
ในโรงพยาบาลรอบกรุงเทพมหานคร ท่ีมีผู้ป่วยนอกมารับบริการในแต่ละวันเป็นจ านวนมาก  
ได้พัฒนาโรงพยาบาลจตุรทิศ ๕ จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร  
และนครปฐม ให้มีความพิเศษแตกต่างจากโรงพยาบาลในต่างจังหวัดท่ัวไป โดยเพิ่มศักยภาพของ
โรงพยาบาลท้ังจังหวัดให้สามารถดูแลประชาชนได้โดยไม่ต้องส่งต่อ ครอบคลุมท้ังคนในพื้นท่ี  
ตามทะเบียนราษฎร์และคนต่างถ่ินท่ีเข้ามาท างานตามบริบทของพื้นท่ี  
   เน่ืองจากการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) จึงได้ยกเลิก
กิจกรรมการจัดประชุมและการลงพื้นท่ีเยี่ยมประเมินโรงพยาบาลจตุรทิศ ๕ จังหวัด และลงพื้นท่ี
เย่ียมประเมินห้องฉุกเฉินคุณภาพ และได้ด าเนินการ ดังน้ี 
    ๑) แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลจตุรทิศ 
    ๒) ขยายผลการด าเนินการปฏิรูปห้องฉุกเฉิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในโรงพยาบาลศูนย์ทุกแห่ง 
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๔๕๓ 

 

    ๓) ประเมินศักยภาพหน่วยบริการตาม “แนวทางการปฏิรูปห้องฉุกเฉิน” 
ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในโรงพยาบาลศูนย์ทุกแห่ง 
   ท้ังน้ี ผลการด าเนินงานโรงพยาบาลศูนย์ทุกแห่ง ผ่านเกณฑ์ห้องฉุกเฉิน
คุณภาพ ร้อยละ ๑๐๐ (๓๔ แห่ง) 
  ๙.๑.๓ โครงการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ก าหนดให้มีระบบ
การแพทย์ปฐมภูมิท่ีมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชนในสัดส่วนท่ีเหมาะสม เพื่อลด
ความเหลื่อมล้ าและสร้างโอกาสเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของรัฐอย่างทัดเทียม เพื่อให้ประชาชน
ทุกคนเข้าถึงบริการสุขภาพใกล้บ้าน เข้าถึงสะดวก ช่วยลดเวลารอคอยและลดความแออัด 
และเพื่อให้เกิดกลไกกระบวนการในการจัดระบบสุขภาพปฐมภูมิท่ีมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
ได้ออกพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒ พร้อมท้ังออกกฎหมายล าดับรองภายใต้
พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๓๔ ฉบับ โดยได้ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
จ านวน ๒๑ ฉบับ และอยู่ระหว่างด าเนินการ ๑๓ ฉบับ มีการข้ึนทะเบียนของหน่วยบริการปฐมภูมิ
และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ๒,๖๙๐ ทีม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๗.๖ (เป้าหมาย ๒,๕๐๐ ทีม) 
ประชาชนท่ีมีรายช่ืออยู่ในหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิได้รับการดูแล
โดยมี อสม.หมอประจ าบ้าน คณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ และแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 
หรือแพทย์ท่ีผ่านการอบรมกว่า ๒๖,๐๐๐,๐๐๐ คน 
   นอกจากน้ี ได้ขับเคลื่อนนโยบาย “คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจ าตัว ๓ คน” 
วัตถุประสงค์เน้นการดูแลท่ีบ้านและชุมชน “ดูแลใกล้ตัว ใกล้บ้าน ใกล้ใจ” สัดส่วนในการดูแล
ประชาชน รายละเอียด ดังภาพ 
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๔๕๔ 

 

๙.๑.๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
และดูแลกลุ่มเปราะบางในพื้นท่ีให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนโดยใช้หลักการ “พื้นท่ีเป็นฐาน ประชาชน
เป็นศูนย์กลาง” เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับพื้นท่ีพ.ศ. ๒๕๖๑ ได้สร้างกลไกขับเคลื่อนท่ีเช่ือมโยงระบบบริการปฐมภูมิกับชุมชน 
และท้องถ่ิน ผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ทุกอ าเภอ (๘๗๘ อ าเภอ)  
ในการคัดเลือกประเด็นท่ีส าคัญเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต และจัดท าแผนด าเนินการพัฒนา/
แก้ไขปัญหาส าคัญตามบริบทในพื้นท่ี อย่างน้อย ๒ ประเด็น/อ าเภอ ส่งผลให้ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ เกิดประเด็นในพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ๒,๗๗๗ ประเด็น โดยประเด็น 
ท่ีมีการขับเคลื่อนสูงสุด ๕ อันดับ คือ 

๑) การดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้เปราะบาง  จ านวน ๕๑๗ 
อ าเภอ (ร้อยละ ๕๘.๘๘ ของจ านวนอ าเภอท้ังหมด)   

๒) การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม จ านวน ๔๕๗ อ าเภอ (ร้อยละ ๕๒.๐๕ 
ของจ านวนอ าเภอท้ังหมด) 

๓) อุบัติเหตุ จ านวน ๔๑๓ อ าเภอ (ร้อยละ ๔๗.๐๔ ของจ านวนอ าเภอ
ท้ังหมด ) 

๔) อาหารปลอดภัย เกษตรปลอดสารเคมี จ านวน ๒๙๔ อ าเภอ (ร้อยละ 
๓๓.๔๘ ของจ านวนอ าเภอท้ังหมด) 

๕) โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) จ านวน ๒๓๐ อ าเภอ (ร้อยละ 
๒๖.๑๙ ของจ านวนอ าเภอท้ังหมด) 

พชอ.ร่วมกับ อปท. ท้องท่ี ภาคเอกชน คณะกรรมการโรคติดต่ออ าเภอ/
จังหวัด ด าเนินการค้นหา เฝ้าระวัง ป้องกันโรค ลดความเสี่ยงและแก้ปัญหาการแพร่ระบาดโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงการบริหารจัดการการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชน และสร้างการ
ตระหนักรู้ให้กับประชาชนในพื้นท่ีเพื่อร่วมเฝ้าระวังและปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขท่ีก าหนด 

ผลการประเมินตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพชีวิต มี พชอ.ท่ีผ่านเกณฑ์ ๖๕๙ 
อ าเภอ คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๑ จาก ๘๗๘ อ าเภอ และได้มีการดูแลกลุ่มเปราะบาง จ านวน 
๑๑,๐๑๕,๑๗๔ คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากโควิด – 19 ประกอบด้วยผู้สูงอายุ  
ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ได้รับผลกระทบจากประเด็นปัญหาอื่น ๆ 
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๔๕๕ 

 

 ๙.๒  ส่งเสริมการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ 
  ๙.๒.๑ การพัฒนาระบบการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนแบบบูรณาการ
ได้ขับเคลื่อนการด าเนินงานการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) โดยบูรณาการร่วมกับ
กระทรวงท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีองค์ประกอบท่ีส าคัญ คือ การวางแผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล 
(Care Plan) เพื่อเกิดการดูแลผู้สูงอายุแบบมีภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ  
ในการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล มุ่งเน้นในการดูแลผู้ สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงท้ังกลุ่มติดสังคม  
กลุ่มติดบ้าน และกลุ่มติดเตียง เน้นการสร้างศักยภาพของบุคลากรและเครือข่ายในชุมชน 
สนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพ  
พัฒนาทักษะกายใจในผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง ผลการด าเนินงาน ดังน้ี 
   ๑) ผู้สูงอายุได้รับการประเมินและคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น จ าแนก 
ตามความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวัน จ านวน ๗,๖๙๔,๓๖๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๔  
จากจ านวนผู้สูงอายุท่ีอยู่ในระบบ HDC จ านวน ๙,๑๖๑,๖๖๖ คน แบ่งเป็นติดสังคม ๗,๔๔๔,๔๓๐ คน  
ติดบ้าน ๒๐๔,๗๔๓ คน และติดเตียง ๔๕,๑๘๗ คน    
   ๒) ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan ๓๒๐,๑๒๘ คน 
จากจ านวนผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงทุกสิทธิ์ ๓๔๕,๔๐๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๗ (เป้าหมายร้อยละ 
๘๕)    
   ๓) ต าบลท่ีมีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term 
Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ ๖,๙๙๗ ต าบล จากจ านวนต าบลท้ังหมด ๗,๒๕๕ ต าบล คิดเป็นร้อยละ 
๙๖.๔๔ (เป้าหมายร้อยละ ๙๕)   
  ๙.๒.๒ การส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและสุขภาวะให้แก่ประชาชน ได้ช้ีแจง
กรอบการด าเนินงาน ทิศทาง เครื่องมือ และสนับสนุนด้านวิชาการในการขับเคลื่อนงานความรอบรู้
ด้านสุขภาพแก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  จัดท าร่างแผนปฏิบัติการด้านความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ระดับประเทศ เฝ้าระวังและตอบโต้ข้อมูลเท็จ และข้อมูลท่ีท าให้ประชาชนสับสนบนโลกออนไลน์ 
ในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ มีการตอบโต้ข่าว จ านวน ๒๘๗ ข่าว ผลิตสื่อเสียงตามสาย ๗ ภาษา  
(ไทยกลาง ไทยอีสาน ไทยใต้ ไทยเหนือ ลาว พม่า กัมพูชา) ๑๐ ตอน และส่งเสริมการออกก าลังกาย
เพื่อสุขภาพผ่านโครงการก้าวท้าใจ season 3 และมีจ านวนครัวเรือนท่ีเข้าร่วมโครงการ ๑๐ ล้าน
ครอบครัวไทยออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วม ๕,๗๕๐,๖๒๕ บัญชี ประชาชน
เข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ค่าเฉลี่ยร้อยละ ๘๒.๑๐ จากเป้าหมาย (อย่างน้อย) 
ร้ อ ยล ะ  ๗ ๘  นอกจ า ก น้ี ยั ง มี ก า รล งพื้ น ท่ี เ ยี่ ย ม เ ส ริ มพลั ง  แล ะ ส า รว จคว ามรอบรู้ 
ด้านสุขภาพในการป้องกันโรคโควิด - 19 และการรับวัคซีน ในสนามกอล์ฟปัญญาอินทรากอล์ฟ



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๔๕๖ 

 

คลับ, ตลาดบางขุนศร,ี สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ และลงพื้นท่ีสื่อสารสร้างความรอบรู้ กิจกรรม 
“ครอบครัวรอบรู้ อยู่กับโควิด - 19” ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพคนไร้บ้านปทุมธานี ศูนย์คนไร้บ้าน 
สุวิทย์ วัดหนู หัวล าโพง ชุมชนในแขวงจักรวรรดิ ชุมชนในต าบลสวนพริกไทย ชุมชนก านันสังวาล 
ต าบลหน้าไม้ชุมชนไพลิน มูลนิธิศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ชุมชนฟื้นนครร่มเกล้า 
ชุมชนคลองสามวา ศูนย์พักคอยชุมชนมัสยิดรุ๊ลอีบาด๊ะห์ ชุมชนฟื้นนครร่มเกล้าระยะ ๒ โซน ๙ 
และศูนย์พักคอยชุมชนฟื้นนครร่มเกล้าระยะ ๒ โซน ๙ เพื่อช้ีเป้าในการพัฒนาขับเคลื่อนงาน 
ความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อไป และมีการรณรงค์ “ตัดความเสี่ยง สร้างภูมิคุ้มกัน มุ้งมั่น ป้องกันโควิด”
ณ มหาวิทยาลัยรังสิต รวมท้ังเตรียมความพร้อม ในการเปิดภาคเรียนและแผน เผชิญเหตุกรณี
ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ระลอกใหม่ในสถานศึกษา ณ กระทรวงศึกษาธิการ 
และส ารวจพื้นท่ีและหารือแนวทางในการจัดต้ังศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) 
ณ บริษัท รุ่งตะวัน เนอร์สซิ่งแคร์ และพื้นท่ีในเทศบาลนครรังสิต ๒ แห่ง พร้อมให้ค าแนะน าเร่ือง
การจัดการอาคารสถานท่ี การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล อ านวยความสะดวก ประสานเร่ือง
การจัดการระบบบริการและกลุ่มแพทย์ท้ังในกรมและนอกกรมอนามัยในการรองรับบริการ และได้
มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและเปิดศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (Community 
Isolation) ณ บริษัท รุ่งตะวัน เนอร์สซิ่งแคร์ จังหวัดกรุงเทพฯ และ ณ อาคารหอประชุม ๑๐๐ ปี 
เมืองธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
  ๙.๒.๓ การพัฒนาระบบเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ อุบัติซ  า  
ตามมาตรการลดความเสี่ยงในการติดเชื อโควิด - 19 
   ๑) ได้ติดตามสถานการณ์โควิด - 19 ท้ังในและต่างประเทศ พบว่าไทย 
มีอัตราป่วยตายของผู้ป่วยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของท้ังประเทศ คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๐ 
ขณะท่ีท่ัวโลกมีอัตราป่วยตาย ร้อยละ ๒.๐๐ 
   ๒) การควบคุมสถานการณ์การระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
ทุกเหตุการณ์ให้สงบได้ภายใน ๒๑ - ๒๘ วัน โดยมีการด าเนินงานท้ังหมด ๒๗ จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 
๓๕.๑ จังหวัดท่ีอยู่ระหว่างการติดตามจนครบ ๒๘ วัน จ านวน ๕๐ จังหวัด 
   ๓) การได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 สะสม ๗๖,๓๙๖,๔๘๓ โดส  
โดยแบ่งเป็นเข็มท่ี ๑ สะสมจ านวน ๔๒,๗๑๒,๓๗๙ โดส คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๓ และเข็มท่ี ๒ สะสม
จ านวน ๓๑,๒๓๓,๔๗๑ โดส คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๔ (ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) 
  ๙.๒.๔ โครงการสร้างความม่ันคงด้านยาและเวชภัณฑ์ในภาวะฉุกเฉิน  
(กรณีโควิด - 19) เป็นการส่งเสริมการผลิตยาและเวชภัณฑ์ในประเทศไทยและอ านวยความสะดวก 
การน าเข้ายาและเวชภัณฑ์ให้เพียงพอต่อความต้องการในสถานการณ์การระบาดของโควิด - 19  



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๔๕๗ 

 

โดยได้จัดท ากรอบรายการยา/เครื่องมือแพทย์/เครื่องส าอาง/วัตถุอันตรายจ าเป็นในภาวะฉุกเฉิน 
(โควิด - 19) จ านวน ๗๓ รายการ แยกเป็นยา ๕๘ รายการ เครื่องมือแพทย์ ๑๔ รายการ 
เครื่องส าอางและวัตถุอันตรายอย่างละ ๑ รายการ อนุมัติแล้วเมื่อวันท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔  
ออกประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา จ านวน ๕ ฉบับ ท่ีเกี่ยวข้องกับการก าหนด
มาตรฐานเครื่องมือแพทย์ในภาวะฉุกเฉิน (กรณีโควิด - 19) และข้ึนทะเบียนยาและวัคซีนในภาวะ
ฉุกเฉิน ๓ รายการ ได้แก่ Favipirevir Remdesivir  และวัคซีนโควิด - 19 และมีการส ารวจอัตรา
การผลิตยาโรคเร้ือรัง (NCD) จ านวน ๓๕ รายการยา กับผู้ผลิตและผู้น าเข้ายา ๑๑ ราย เพื่อรับมือ
ส ารองยาของโรงพยาบาล ๑ - ๓ เดือน ในช่วงระบาดโควิด – 19 นอกจากน้ียังได้มีการจัดท า
ราย ช่ือผู้ ผลิต เครื่ องมือแพทย์ ท่ีจ า เป็นและไ ด้รับอนุญาตจาก อย.  เป็น Positive list  
เพื่อประชาสัมพันธ์ให้โรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์และประชาชน ได้รับทราบ  
และเป็นแนวทางในการจัดซื้อของโรงพยาบาลต่อไป นอกจากน้ียังมีการทบทวนกฎระเบียบ 
ท่ีเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการส่งเสริมการผลิตและอ านวยความสะดวกการน าเข้ายาและเวชภัณฑ์
ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด - 19 จ านวน ๗ ฉบับ 

๙.๒.๕ การเตรียมความพร้อมรับมือโควิด – 19 ระลอกใหม่ 
   การระบาดของโรคโควิด - 19 คลัสเตอร์สถานบันเทิง มีแนวโน้มพบผู้ติดเช้ือ
รายใหม่เพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเน่ืองและกระจายไปท่ัวประเทศ กระทรวงสาธารณสุข ได้บริหารจัดการ  
และเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร เพื่อรองรับการระบาดท่ีเกิดข้ึน ได้ด าเนินมาตรการด้านยา
และเวชภัณฑ์เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินโควิด - 19 ดังน้ี 
  ๑) ส ารองเตียงเพื่อรองรับผู้ป่วยจ านวนท้ังสิ้น ๗๔,๗๖๔ เตียง ซึ่งมีท้ัง 
เตียงในโรงพยาบาลรัฐ และโรงพยาบาลเอกชน เตียงในโรงแรมท่ีปรับใช้เป็น HOSPITEL  
และเตียงในโรงพยาบาลสนาม 

๒) การเตรียมพร้อมทางห้องปฏิบัติการวินิจฉัยโรคโควิด - 19 เพื่อค้นหา
ผู้ป่วยรายใหม่ให้เร็วและมากท่ีสุด รองรับการตรวจวินิจฉัย การรักษาและติดตามผู้ป่วย  
สอบสวนโรค และเฝ้าระวังโรค โดยปัจจุบันมีห้องปฏิบัติการท่ีสามารถตรวจหาเช้ือ โควิด – 19
จ านวน ๒๗๗ แห่ง ศักยภาพการตรวจตัวอย่าง/วัน ๘๑,๗๐๐ ตัวอย่าง กระจายอยู่ท่ัวประเทศ 
รายละเอียดดังตาราง 

  ตาราง ห้องปฏิบัติการตรวจโควิด - 19 ในประเทศไทย 

เขตสุขภาพ 
จ านวน 

เปดิตรวจแล้ว(แห่ง) ศักยภาพการตรวจ (ตัวอย่าง/วัน) 
๑ ๒๓ ๘,๐๒๔ 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๔๕๘ 

 

เขตสุขภาพ 
จ านวน 

เปดิตรวจแล้ว(แห่ง) ศักยภาพการตรวจ (ตัวอย่าง/วัน) 
๒ ๒๐ ๔,๕๐๐ 
๓ ๙ ๑,๓๗๖ 
๔ ๒๘ ๘,๒๐๒ 
๕ ๑๘ ๓,๘๓๐ 
๖ ๓๑ ๑๕,๕๐๒ 
๗ ๑๐ ๒,๖๐๐ 
๘ ๑๑ ๒,๓๗๖ 
๙ ๑๐ ๒,๓๘๒ 
๑๐ ๙ ๒,๗๗๖ 
๑๑ ๑๘ ๔,๙๒๓ 
๑๒ ๑๕ ๔,๑๓๘ 

๑๓ (กทม.) ๗๓ ๑๖,๙๗๑ 
แล็บอ้างอิง ๒ ๔,๑๐๐ 

รวม ๒๗๗ ๘๑,๗๐๐ 
 

๓) ปรับแผนเพิ่มการส ารองยาฟาวิพิราเวียร์ ในเดือนสิงหาคม-กันยายน 
๒๕๖๔ จ านวน ๒ เดือน ๑๒๐ ล้านเม็ด เดือนตุลาคม-ธันวาคม ๓๐๐ ล้านเม็ด รองรับการรักษา 
ท่ีจ่ายยาเร็วข้ึน และจัดหายาแรมเดซิเวียร์ (Remdesivir) ๒ แสนขวด และจะพิจารณาจัดหาเพิ่ม
อย่างต่อเน่ือง เพื่อให้เพียงพอตามเกณฑ์การรักษาใหม่ โดยยาเรมเดซิเวียร์น้ัน แพทย์ผู้เช่ียวชาญ
จะพิจารณาฉีดให้กับผู้ป่วยท่ีติดเช้ือโควิด – 19 ท่ีเป็นหญิงต้ังครรภ์ ผู้มีปัญหาในการดูดซึมยา 
ผู้ปว่ยท่ีมีอาการปอดบวมอย่างรุนแรง และผู้ป่วยท่ีไม่สามารถใช้ยาฟาวิพิราเวียร์ได้ 

๔) เพิ่มมาตรการรองรับการระบาดระลอกใหม่ โดยเปิดสายด่วน ๑๖๖๘ 
ช่วยเหลือผู้ติดเช้ือท่ียังไม่มีเตียงรักษา และเปินศูนย์บริหารจัดการเตียงท างานแบบ One Stop 
Service ด าเนินการต้ังแต่การรับแจ้งผู้ป่วยจนสามารถหาเตียงให้กับผู้ป่วยเพื่อเข้ารับการรักษา  
ในสถานพยาบาล หรือ Hospitel  

๕) จัดต้ังศูนย์แรกรับผู้ป่วยโควิด - 19 โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกับ
กระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา ปรับอาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติให้เป็นศูนย์แรกรับผู้ป่วย 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๔๕๙ 

 

โรคโควิด - 19 สามารถรองรับผู้ป่วยได้ ๒๐๐ ราย และเปิดสายด่วน ๐๒-๐๗๙-๑๐๐๐  
เพื่อประเมินอาการและน าเข้าระบบการรักษา 

๖) จัดต้ังโรงพยาบาลบุษราคัม ศูนย์กลางการดูแลผู้ป่วยโรคโควิด - 19  
เกณฑ์สีเหลือง (อาการปานกลาง) โดยปรับอาคารชาเลนเจอร์ IMPACT AREANA เมืองทองธานี  
ให้กลายเป็นโรงพยาบาลท่ีเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอ านวยความสะดวก อุปกรณ์ทางการแพทย์  
และยารักษาโรค อาทิ เครื่องช่วยหายใจกว่า ๑๐๐ เครื่อง ห้องตรวจเช้ือ รถ X-RAY ห้องความดันลบ 
ยาฟาวิพิราเวียร์ พร้อมท้ังมีห้องปฐมพยาบาลกรณีฉุกเฉิน และมีทีมแพทย์จากท่ัวประเทศ  
เตรียมความพร้อม ๒๔ ช่ัวโมง ส าหรับดูแลผู้ป่วยโรคโควิด - 19 อาการปานกลาง ผ่านระบบ 
TELEMEDICINE โรงพยาบาลบุษราคัมเป็นโรงพยาบาลขนาด ๕,๐๐๐ เตียง ขณะน้ีรับผู้ป่วยรายใหม่
วันละ ๓๐๐ กว่าราย ยอดผู้ป่วยสะสมต้ังแต่ ๑๔ พฤษภาคม – ๑ กันยายน ๒๕๖๔ จ านวน 
๒๐,๐๗๙ ราย ขณะน้ีมีผู้ป่วยนอนรักษาในโรงพยาบาล ๑,๑๙๘ ราย นอกจากน้ีโรงพยาบาล
บุษราคัมได้ต้ังไอซียูสนามแยกส าหรับดูแลผู้ป่วยอาการหนัก ขนาด ๑๗ เตียง แบ่งเป็นหอผู้ป่วย
รวม (Cohort Ward) จ านวน ๑๓ เตียง และห้องแยกความดันลบ จ านวน ๔ ห้อง พร้อมอุปกรณ์
การแพทย์มาตรฐานเดียวกับไอซียูในโรงพยาบาล ดูแลโดยทีมแพทย์เช่ียวชาญ และพยาบาลไอซียู
จากต่างจังหวัดอย่างใกล้ชิด ลดการส่งต่อ และลดการรอคิวเตียงไอซียูของโรงพยาบาลอื่น ๆ 

ในขณะน้ีโรงพยาบาลบุษราคัมได้จบภารกิจในการดูแลผู้ป่วยโควิด – 19 
โดยได้มีการดูแลฝู้ป่วยต้ังแต่วันท่ี ๑๔ พฤษภาคม – ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ รวมท้ังสิ้น ๑๓๐ วัน  
ซึ่งดูแลรักษาผู้ป่วยในพื้นท่ีกทม. และปริมณฑล จ านวน ๒๐,๔๓๖ ราย ท้ังน้ีการดูแลรักษาผู้ติดเช้ือ
โควิด - 19 ได้ปรับรูปแบบใหม่ โดยให้ผู้ติดเช้ือท่ีไม่มีอาการหรืออาการน้อยเข้าระบบการรักษาตัว
ท่ีบ้าน (Home Iisolation), กักตัวท่ีชุมชน, ศูนย์พักคอย(Community isolation), โรงพยาบาล
สนาม หรือ HOSPITEL ส่วนผู้ท่ีมีอาการปานกลางถึงอาการหนักให้ส่งเข้าสู่กระบวนการรักษา 
ในโรงพยาบาล  

๗) การฟื้นฟูจิตใจของประชาชนในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส  
โคโรนา 2019 (โควิด - 19) ได้ปฏิบัติงานค้นหา คัดกรอง ติดตามช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ท่ีมี
ปัญหาสุขภาพจิต จากสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ต้ังแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๒๙ 
สิงหาคม ๒๕๖๔ จ านวน ๑,๖๖๘,๘๘๘ คน พบมีความเสี่ยงต่อปัญหาสขุภาพจติ จ านวน ๕๘,๓๐๘ คน 
และติดตามให้การช่วยเหลือจิตใจ ให้ค าปรึกษากลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตไปแล้วท้ังสิ้น 
๔๖,๘๐๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๒๘ 

๘) กระทรวงสาธารณสุข ได้เตรียมความพร้อมสถานประกอบการต่าง ๆ 
รองรับการเปิดประเทศ โดยจัดท ามาตรการ COVID Free Setting ให้สถานประกอบการได้



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๔๖๐ 

 

ยกระดับมาตรการป้องกันโรคอย่างเข้มข้นไม่ให้เป็นแหล่งการแพร่ระบาด จนเกิดกลุ่มก้อนการระบาด 
หรือคลัสเตอร์ใหม่ โดยมาตรการ COVID Free Setting ให้ความส าคัญกับ ๓ องค์ประกอบ คือ  
(๑) การจัดสภาพแวดล้อม หรือ COVID Free Environment ในเร่ือง การจัดการเรื่องความสะอาด 
การจัดให้มีการเว้นระยะห่างไม่แออัด และการจัดให้มีการระบายอากาศท่ีดี (๒) การจัดการผู้ให้
บริการ หรือ COVID Free Personnel ซึ่งเป็นเรื่องส า คัญท่ีพนักงานต้องได้รับวัคซีนครบ  
ตามเกณฑ์ หรือมีภูมิคุ้มกัน หากไม่มีต้องได้รับการคัดกรองท่ีแสดงว่าไม่เป็นโรคด้วย ATK หรือ RT-
PCR และต้องมีการคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงทุกวันด้วย Thai Save Thai และ (๓) ผู้รับบริการ หรือ 
COVID Free Personnel ซึ่งต้องมีการแสดงว่าผู้รับบริการมีความปลอดภัย ด้วยการแสดงการฉีด
วัคซีน หรือได้รับการตรวจหาเช้ือด้วย ATK หรือ RT-PCR และทุกสถานประกอบการให้เน้นย้ าการ
ใช้มาตรการบุคลคลด้วยการป้องกันตนเองข้ันสูงสุด หรือ DMHTA และได้จัดท าแพลตฟอร์ม Thai 
Stop COVID Plus เป็นเครื่องมือให้สถานประกอบการประเมินรับรองตนเองว่าท าตามมาตรการ 
และเมื่อปฏิบัติจนผ่านเกณฑ์จะได้รับใบรับรอง หรือ E-Certificate ซึ่งใบรับรองดังกล่าวจะมี  
QR – Code ให้ผู้รับบริการ ลูกค้า หรือประชาชนตรวจสอบ ขณะน้ีมีสถานประกอบการในระบบ 
Thai Stop COVID Plus จ านวน ๕๐ ประเภทกิจการ อาทิ ตลาด ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า 
ร้านค้าปลีก/ค้าส่ง เป็นต้น ซึ่งมีผู้ประกอบการให้ความสนใจและเข้าร่วมยกระดับมาตรฐาน  
การป้องในโรค จ านวน ๔๒๔,๓๕๘ แห่ง และสามารถด าเนินการตามเกณฑ์ จ านวน ๓๒๔,๙๐๕ แห่ง 
ร้อยละ ๗๗ (ข้อมูล ณ วันท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔) 
 
 ๙.๓  พัฒนาและยกระดับความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 

โครงการสร้างเสริมศักยภาพ อสม. ในการจัดบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิ  
โดยการพัฒนาศักยภาพ อสม. เป็น อสม. หมอประจ าบ้าน ดูแลสุขภาพคนในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ผลการด าเนินงานการพัฒนาศักยภาพ อสม. เป็น อสม. หมอประจ าบ้านมี อสม. ท่ีเข้ารับ 
การอบรม “อสม. หมอประจ าบ้าน” ๘๓,๓๓๗ คน จากเป้าหมาย ๗๕,๐๓๒ คน คิดเป็นร้อยละ 
๑๑๑.๑ ปัจจุบัน อสม.หมอประจ าบ้าน ได้ด าเนินการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยจ านวนท้ังสิ้น 
๘๗๗,๖๒๗ คน ดังน้ี 

- ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง จ านวน ๑๘๖,๗๒๘ คน 
- ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จ านวน ๕๕๒,๖๑๒ คน 
- ผู้ป่วยโรคไตวายเร้ือรัง จ านวน ๕๔,๕๙๐ คน 
- ผู้มีภาวะพึ่งพิง จ านวน ๘๓,๖๙๗ คน 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๔๖๑ 

 

ท้ังน้ี สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ส่งผลให้บางพื้นท่ีไม่สามารถ
ด าเนินการได้ ท าให้ยอดการดูแลผู้ป่วยลดลง 

 
 ๙.๔  สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมด้านการศึกษา สุขภาพ การมีงานท า 
ที่เหมาะสมกับประชากรทุกกลุ่ม 
  ๙.๔.๑ โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ การบริหารกองทุน ท าหน้าท่ี
โดยคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เน้นการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน และภาคี
เครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังภาคประชาชน ภาคเอกชน โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชน 
และระบบสาธารณสุขโดยรวมของประเทศ โดยการสร้างความครอบคลุมสิทธิหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง / สิทธิ UC) มีประชาชนลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
๔๗,๕๖๖,๘๐๖ คน จากประชากรผู้มีสิทธิ ๔๗,๗๒๕,๕๔๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๗ มีหน่วย
บริการท่ีข้ึนทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จ านวน ๑๒,๐๗๕ หน่วย โดยใน พ.ศ. 
๒๕๖๔ รัฐบาลได้จัดสรรงบเหมาจ่ายรายหัวในอัตรา ๓,๗๑๙.๒๓ บาทต่อผู้มีสิทธิฯ 
   การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อให้ประชาชน
ได้รับบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขตามสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ 
ตาราง จ านวนและร้อยละการรับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ของผู้มีสิทธิในระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จ าแนกตามรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

รายการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ร้อยละ 
เป้าหมาย ผลงาน 

๑. การให้บริการผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก    
 ๑.๑ บริการผู้ป่วยนอก (ล้านครั้ง) ๑๗๔.๒๙๙ ๑๓๖.๕๓๑ ๗๘.๓ 
 ๑.๒ บริการผู้ป่วยใน (ล้านครั้ง) ๖.๖๔๕ ๕.๔๕๐ ๘๒ 
๒. บริการผู้ติดเช้ือเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์    

๒.๑ ผู้ติดเช้ือเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์
ได้รับการดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัสอย่าง
ต่อเน่ือง (คน) 

๒๗๑,๗๐๔ ๒๘๗,๗๕๗ ๑๐๕.๒๖ 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๔๖๒ 

 

รายการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ร้อยละ 
เป้าหมาย ผลงาน 

 ๒.๒ กลุ่มเสี่ยงท่ีได้รับบริการส่งเสริม
และป้องกันการติดเช้ือ เอชไอวี (คน) 

๗๒,๕๐๐ ๘๔,๕๙๘ ๑๑๖.๖๙ 

๓. ผู้ป่วยไตวายเร้ือรังเข้ารับบริการดูแล
รักษาสุขภาพ (ราย) 

๖๓,๘๑๕ ๖๗,๓๓๑ ๑๐๕.๕ 

๔. ผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
ที่ได้รับการควบคุมป้องกันความรุนแรงของ
โรค (ราย) 

๓,๖๙๙,๑๐๐ ๓,๙๕๘,๘๒๖ ๑๐๗.๐๒ 

๕. ผู้ป่วยจิตเวชเร้ือรังท่ีได้รับบริการในชุมชน 
(ราย) 

๑๒,๐๐๐ ๑๑,๘๒๕ ๙๘.๕๔ 

๖. ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงท่ีมีภาวะพึ่งพิง 
ท่ีได้รับบริการสาธารณสุข (ราย) 

๑๓๙,๖๗๑ ๑๘๖,๕๗๕ ๑๓๓.๖ 

๗. หน่วยบริการท่ีให้บริการประชาชน 
ในพื้นท่ีกันดาร/เสี่ยงภัยพื้นท่ี ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ท่ีได้รับจัดสรรงบเพิ่มเติม) 

๒๐๗ ๒๐๗ ๑๐๐.๐๐ 

๘. การเข้าถึงบริการผู้ป่วยนอกเพิ่มข้ึน  
จากบริการระดับปฐมภูมิที่มีคลินิกหมอ
ครอบครัว (Primary Care Cluster: PCC) 

๒,๖๘๐,๐๐๐ ๒,๙๐๑,๒๖๓ ๑๐๘.๓ 

 

ท่ีมา: ส านักงานหลักประกันกันสุขภาพแห่งชาติ ข้อมูล ณ วันท่ี วันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
 

  ๙.๔.๒ โครงการยกระดับบัตรทอง สู่หลักประกันสุขภาพยุคใหม่      
   ผลการด าเนินงาน ยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเร่ิมด าเนินการ  
๑ มกราคม ๒๕๖๔ เพิ่มการเข้าถึงบริการ ๔ สิทธิ ดังน้ี  
   ๑) ประชาชนที่เจ็บป่วยไปรับบริการกับหมอประจ าครอบครัวในหน่วย
บริการปฐมภูมิที่ไหนก็ได้ โดยน าร่อง กทม.และปริมณฑลและเขต ๙ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
ปัจจุบันการด าเนินงานในเขตพื้นท่ีกรุงเทพฯ มีประชาชนรับบริการในเครือข่ายปฐมภูมิ รูปแบบใหม่ 
โดยท่ีไม่ถูกเรียกเก็บเงิน จ านวน ๙๐๗,๒๗๓ ครั้ง ในหน่วยบริการ ๒๕๐ แห่ง และในเขตบริการ
สุขภาพท่ี ๗ - ๑๐  มีผู้รับบริการปฐมภูมิต่างหน่วยบริการประจ า โดยท่ีประชาชนไม่ถูกเรียกเก็บเงิน 
รวมท้ังสิ้น ๓๔,๘๒๐ ครั้ง ในหน่วยบริการ ๑๖๐ แห่ง  



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
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   ๒) ผู้ป่วยในไม่ต้องกลับไปรับใบส่งตัว น าร่องกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
และเขต ๙ เดิมการขอใบส่งตัวรักษาจากคลินิกหรือโรงพยาบาลท่ีลงทะเบียนใช้สิทธิหรือหน่วยบริการ
ประจ าท่ีผู้ป่วยเลือกไว้ เพื่อไปนอกรักษาต่อเน่ืองด้วยสาเหตุทางการรักษา ท่ีโรงพยาบาลเฉพาะทาง  
ซึ่งในกรณีท่ีใบส่งตัวครบก าหนด จะเป็นภาระท่ีผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง เพราะการขอใบส่งตัวรักษา  
ต้องท าทุก ๆ ๓ เดือนจนกว่าจะสิ้นสุดการรักษา ผู้ป่วยหรือญาติต้องกลับไปยังหน่วยบริการประจ า 
เพื่อขอใบส่งตัวใหม่ เกิดความไม่สะดวกและเป็นปัญหา โดยเฉพาะผู้ป่วยท่ีอยู่ ต่างจังหวัด  
และประชาชนต้องแบกรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อกลับไปขอใบส่งตัวในส่วนน้ีเอง 
   ดังน้ันเพื่ออ านวยความสะดวกในกรณีน้ี ส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติได้ปรับระบบให้ผู้ป่วยในสามารถรักษาต่อเน่ืองได้ทันทีตามการวินิจฉัยของแพทย์  
โดยไม่ต้องกลับไปรับใบส่งตัวท่ีหน่วยบริการประจ า ใช้เพียงบัตรประชาชนตรวจสอบตัวตนผู้ป่วย 
โดยส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติดูแลเรื่องเงินสนับสนุน ส่วนโรงพยาบาลจะดูแลเรื่อง
ระบบบริการ ใบส่งต่อรักษา รวมท้ังประวัติต่าง ๆ ของผู้ป่วย เพื่อแก้ไขจุดท่ีเป็นปัญหาของ
ประชาชน โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคมะเร็ง อาจต้องต่อคิวรอรับการวินิจฉัย CT SCAN หรือ MRI  
เป็นระยะเวลานาน ส่งผลท าให้การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาล่าช้า เสี่ยงอันตรายถึงชีวิต
ความก้าวหน้าการด าเนินงาน ในเขต ๙ ประชาชนใช้สิทธิรักษาพยาบาลได้ทุกท่ีในโรงพยาบาล
ระดับปฐมภูมิ หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (เกือบ ๑,๐๐๐ แห่ง) และโรคท่ีซับซ้อน
ยุ่งยากจะส่งต่อไปยังโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลท่ัวไป และโรงพยาบาลชุมชน (เกือบ ๙๐ แห่ง) 
ผู้ป่วยท่ีต้องนอนโรงพยาบาล และผู้ป่วยมะเร็ง ไม่ต้องใช้ใบส่งตัว ปัจจุบันพบว่าผู้ป่วยหรือญาติ
ผู้ป่วยได้รับความสะดวกมากข้ึนโดยไม่ต้องกลับไปขอใบส่งตัวกรณีไปรับการรักษาในต่างหน่วย
บริการประจ า มีจ านวนผู้รับบริการท้ังสิ้น ๑๔๖,๗๘๕ ครั้ง 
   ๓) โรคมะเร็งไปรับบริการรักษาได้ทุกที่ที่มีความพร้อม (Cancer Anywhere) 
โรคมะเร็งเป็นภาวะเจ็บป่วยท่ีต้องรับการรักษาโดยเร็ว เพื่อไม่ให้อาการลุกลามและมะเร็งบางชนิด
ยังเป็นการเพิ่มโอกาสท่ีจะรักษาให้หายขาดได้ แต่ด้วยข้ันตอนการส่งตัวผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง
บางครั้งอาจเป็นอุปสรรคท าให้ผู้ป่วยมะเร็งไม่สามารถเข้าถึงการรักษาได้โดยเร็ว ดังน้ัน กระทรวง
สาธารณสุข ได้ปรับระบบการดูแลผู้ป่วยกลุ่มน้ี โดยผู้ป่วยท่ีถูกวินิจฉัยแล้วว่าเป็นมะเร็งจะได้
ใบรับรองและประวัติ หรือ Code เพื่อเลือกไปรับบริการผ่าน ๓ ช่องทาง คือ (๑) ผ่านสายด่วน
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ๑๓๓๐ (๒) แอปพลิเคชันส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ และ (๓) ติดต่อท่ีหน่วยบริการโดยตรง เฉพาะท่ีโรงพยาบาลรักษามะเร็งท่ีมีความพร้อม
เข้าร่วม ให้บริการตามโปรโตคอลรักษามะเร็ง บริการระบบสาธารณสุขทางไกล (Telehealth) 
บริการปรึกษาเภสัชกรทางไกล (Tele pharmacy) และการให้ยาเคมีบ าบัดท่ีบ้าน (Home 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๔๖๔ 

 

Chemotherapy) โดยค่าบริการจะถูกส่งข้อมูลเบิกจ่ายมายังส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ซึ่ ง ไ ด้มีการออกแบบการบริหารจัดการแล้ว  กระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนา  
๔ โปรแกรม ข้ึนมารองรับนโยบายมะเร็งรักษาทุกที่ท่ีมีความพร้อม ได้แก่  

(๑) โปรแกรมฐานข้อมูลทะเบียนมะเร็ง Thai Cancer Based (TCB)  
ท่ีต่อยอดเป็น TCB Plus เพื่อให้ใช้ลงทะเบียนและรับส่งต่อผู้ป่วย 

(๒) The One Program เพื่อใช้บริหารจัดการคิวในการตรวจทางรั งสี
วินิจฉัย และการรักษาด้วยรังสีรักษาและเคมีบ าบัด โดยผู้ป่วยมะเร็งสามารถเลือกประเภทการตรวจ
หรือรักษา เช่น การท า MRI, Mammogram, CT Scan ซึ่งแต่ละบริการจะระบุจ านวนโรงพยาบาล
ท่ีมีความพร้อมให้บริการ เมื่อเลือกโรงพยาบาลท่ีต้องการแล้ว สามารถเลือกวันและเวลาท่ีผู้ ป่วย
สะดวกได้ ซึ่งจะมีตารางให้เห็นว่า รอบบริการไหนท่ีมีคิวเต็มแล้วหรือยังว่างอยู่  

(๓) โปรแกรม DMS bed Monitoring เพื่อใช้บริหารจัดการเตียง  
(๔) แอปพลิเคชัน DMS Telemedicine ท่ีใช้นัดคิวเพื่อรับการปรึกษา

ทางไกล (Tele-Consult) กับแพทย์ได้ ขอนัดรับยา ติดตามการรับยาทางไปรษณีย์ เป็นต้น 
    จากรายงานก ากับติดตาม Management Review and Monitoring 
ส านักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ข้อมูล 
ณ วันท่ี ๑ มกราคม – ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ พบว่า มีโรงพยาบาลท่ีข้ึนทะเบียนเป็นหน่วยบริการ
และให้บริการตรวจรักษาโรคโรคมะเร็งในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จ านวน ๑,๐๓๐ แห่ง 
ท่ัวประเทศ ผู้ป่วยมะเร็งรับบริการ ดังน้ี 
     (๑) ผู้ป่วยรับบริการแบบผู้ป่วยนอก ๔๗๒,๒๑๒ ครั้ง 
     (๒) ผู้ป่วยรับบริการแบบผู้ป่วยใน ๓๓๐,๖๘๐ ครั้ง 
   ๔) ย้ายหน่วยบริการได้สิทธิทันที ไม่ต้องรอ ๑๕ วัน มีประชาชนสิทธิ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีการเปลี่ยนหน่วยบริการประจ า ๑,๐๕๑,๖๔๒ ครั้ง แบ่งเป็นผ่าน
หน่วยบริการ ๙๒๐,๒๙๑ ครั้ง ผ่าน Mobile Application ๑๓๑,๓๕๑ ครั้ง และมีการใช้สิทธิทันที
ในหน่วยบริการ ๒๒๖,๕๓๕ ครั้ง 
  ๙.๔.๓ โครงการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety 
Thailand) 
  ๑) โครงการยกระดับและประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความ
ปลอดภัยในการท างานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในโอกาสพระชนมายุ ๖๐ พรรษา โดยด าเนินการประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ 
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ความปลอดภัยฯ ให้กับแรงงาน จ านวน ๔,๕๙๕๐ คน (เป้าหมาย ๔,๕๐๐ คน) คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๒.๑๑ 
  ๒) โครงการสร้างการรับรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแรงงานนอกระบบ
ภาคเกษตร เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมการท างาน และลดปัจจัยเสี่ยงต่อการสัมผัสสารเคมี
อันตราย เพื่อขับเคลื่อนความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) 
โดยด าเนินการสร้างการรับรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแรงงานนอกระบบภาคเกษตรฯ 
จ านวน ๓,๖๖๑ คน (เป้าหมาย ๔,๖๐๐ คน) คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๕๙ 
  ๓) กิจกรรมรณรงค์ให้แรงงานในสถานประกอบกิจการรับรู้ เกี่ยวกับ 
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
โดยได้รณรงค์ให้แรงงานในสถานประกอบกิจการรับรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน จ านวน ๑๐๐,๙๔๓ คน 
(เป้าหมาย ๙๙,๔๐๐ คน) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๑.๕๕ 
  ๔) โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการต้นแบบระบบการบริหาร 
และการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานสู่อาเซียน 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีเป้าหมาย ดังน้ี 
   - ระดับจังหวัด (เป้าหมาย ๑๕๐ แห่ง /๑๕๐ ครั้ง /๑๕,๐๐๐ คน)  
   - ระดับประเทศ (เป้าหมาย ๑๐๐ แห่ง /๑๐๐ ครั้ง /๔๕,๐๐๐ คน)  
  ๙.๔.๔ โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพือ่ยกระดับคณุภาพชีวิตแรงงาน 
นอกระบบ  
   ๑) โครงการขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต โดยมี
เป้าหมาย ๕๐๐ คน  
   ๒) กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งชมรมแรงงานนอกระบบ ได้ด าเนินการสร้าง
ความเข้มแข็งชมรมแรงงานนอกระบบ จ านวน ๓๓๒ คน (เป้าหมาย ๑,๕๒๐ คน) คิดเป็นร้อยละ 
๒๑.๘๔ 
   ๓) กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยให้แก่กลุ่มแรงงานนอกระบบได้ด าเนินการ
ส่งเสริมความปลอดภัยให้แก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ จ านวน ๙๓๕ คน (เป้าหมาย ๘๖๐ คน) 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๘.๗๒ 
  ๙.๔.๕ การยกระดับคุณภาพชีวิตและผลิตภาพแรงงาน (กิจกรรมส่งเสริมระบบ
แรงงานสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนด้วยรูปแบบ (Model) ที่ เหมาะสม)  โดยมีแรงงานท่ีได้รับ 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๔๖๖ 

 

การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและผลิตภาพ จ านวน ๘๑๐ แห่ง ๘๐๕ ครั้ง ลูกจ้าง จ านวน ๒๔๑,๑๓๕ คน 
(เป้าหมาย ๙๕๓ แห่ง /๙๕๓ ครั้ง /๓๐๘,๓๐๐ คน) 
  ๙.๔.๖ สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและแรงงานได้รับสิทธิ
ตามกฎหมายแรงงาน  
   ๑) การก ากับ ดูแลให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมาย  
และสนับสนุนให้แรงงานมีความรู้ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 
 (๑) กิจกรรมตรวจแรงงานในระบบ โดยได้ตรวจสถานประกอบกิจการ
ของแรงงานในระบบ จ านวน ๑๒,๗๓๕ แห่ง ลูกจ้าง จ านวน ๔๒๘,๑๙๑ คน (เป้าหมาย ๑๘,๔๕๙ 
แห่ง/๕๙๙,๒๔๐ คน) 
 (๒) กิจกรรมตรวจแรงงานนอกระบบ โดยได้ตรวจสถานประกอบกิจการ
ของแรงงานนอกระบบ จ านวน ๑๖,๑๘๗ คน (เป้าหมาย ๒๘,๘๑๐ คน) 
 ๒) การก ากับ ดูแล ให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมาย 
และสนับสนุนให้แรงงานมีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีในการท างาน 
 (๑) กิจกรรมตรวจและก ากับสถานประกอบกิจการ/หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจให้ปฏิบัติตามมาตรฐานกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม 
ในการท างานข้ันพื้นฐาน โดยได้ตรวจและก ากับสถานประกอบกจิการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจให้ปฏิบติั
ตามมาตรฐานกฎหมาย ความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ จ านวน ๔๕,๗๑๙ แห่ง  ๗,๖๗๘ ครั้ง ลูกจ้าง 
จ านวน ๒๘๕,๗๐๓ คน (เป้าหมาย ๙,๖๓๔ แห่ง จ านวน ๙,๖๓๔ ครั้ง ๔๑๘,๙๘๙ คน) 
 (๒) กิจกรรมตรวจและก ากับสถานประกอบกิจการ/หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจให้ปฏิบัติตามมาตรฐานกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม 
ในการท างานข้ันเทคนิควิชาการ โดยได้ตรวจและก ากับสถานประกอบกิจการ/หน่วยงาน 
รัฐวิสาหกิจให้ปฏิบัติตามมาตรฐานกฎหมาย ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม 
ในการท างานข้ันเทคนิควิชาการ จ านวน ๗๑๐ แห่ง ๑,๓๐๘ ครั้ง ลูกจ้าง จ านวน ๖๕,๙๒๐ คน
(เป้าหมาย ๑,๖๐๘ แห่ง /๑,๖๐๘ ครั้ง /๑๒๗,๒๐๐ คน) 
 ๓) ส่งเสริมและสนับสนุนให้แรงงานได้รับความเป็นธรรมและเกิดความ
สมานฉันท์ในวงการแรงงาน 
 (๑) กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ 
มีการบริหารแรงงานสัมพันธ์ด้วยระบบทวิภาคี โดยได้รณรงค์ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการ 
และรัฐวิสาหกิจมีการบริหารแรงงานสัมพันธ์ด้วยระบบทวิภาคี จ านวน ๔,๒๔๗ แห่ง ๔,๒๘๒ ครั้ง 
ลูกจ้าง จ านวน ๒๖๕,๖๐๓ คน(เป้าหมาย ๖,๕๙๔ แห่ง /๖,๕๙๔ ครั้ง /๔๑๔,๘๘๐ คน) 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๔๖๗ 

 

 (๒) กิจกรรมตรวจเยี่ยม ให้ค าปรึกษาแนะน า และติดตามเฝ้าระวัง
ปัญหาความขัดแย้งในสถานประกอบกิจการ โดยได้ตรวจเยี่ยม ให้ค าปรึกษาแนะน า และติดตาม
เฝ้าระวังปัญหาความขัดแย้ง ในสถานประกอบกิจการ จ านวน ๑๙๒ แห่ง ๑๙๑ ครั้ง ลูกจ้าง 
จ านวน ๖๘,๓๖๒ คน (เป้าหมาย ๓๐๔ แห่ง /๓๐๔ ครั้ง /๑๐๘,๖๐๐ คน) 
  ๙.๔.๗ การจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานและครอบครัว  
   ๑) กิจกรรมส่งเสริมสวัสดิการเพื่อแรงงาน ครอบครัว และสังคม โดยได้
ส่งเสริมสวัสดิการเพื่อแรงงาน ครอบครัว และสังคม จ านวน ๕,๐๐๓ แห่ง ลูกจ้าง จ านวน 
๒๖๗,๖๓๙ คน (เป้าหมาย ๙,๑๖๔ แห่ง /๕๓๖,๒๐๘ คน) 
   ๒) กิจกรรมส่งเสริมให้มีการจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานหญิง
ในสถานประกอบกิจการ โดยได้ส่งเสริมให้มีการจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานหญิง
ในสถานประกอบกิจการ จ านวน ๙๒ แห่ง ลูกจ้างหญิง ๑,๘๑๓ คน (เป้าหมาย ๑๓๘ แห่ง/
๒,๗๖๐ คน) 
  ๙.๔.๘ การด าเนินงานด้านประกันสังคม  
   ๑) โครงการลูกจ้างและผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้
กฎหมายประกันสังคม โดยมีเป้าหมายเป็นลูกจ้างและผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ 
กับส านักงานประกันสังคม ๑๓.๔๒ ล้านคน ผลการด าเนินงาน ดังน้ี 
    (๑) กองทุนประกันสังคม ณ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ 
    - สถานประกอบการ จ านวน ๔๘๔,๓๙๘ แห่ง  
    - ผู้ประกันตน จ านวน ๑๒.๙๕ ล้านคน  
    - การจ่ายสิทธิประโยชน์ (เหตุไม่เน่ืองจากการท างาน) จ านวน 
๓๐.๘๓ ล้านราย เป็นเงิน ๙๔,๖๓.๖๘๕ ล้านบาท (ข้อมูล ณ เดือนมกราคม - ตุลาคม ๒๕๖๔) 
    (๒) กองทุนเงินทดแทน ณ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ 
 - นายจ้าง จ านวน ๔๓๕,๔๓๗ ราย 
 - ลูกจ้าง จ านวน ๑๑.๐๓ ล้านคน 
 - การจ่ายสิทธิประโยชน์ ให้แก่ลูกจ้าง (เหตุเน่ืองจากการท างาน)  
จ านวน ๕๘,๑๘๖ ราย เป็นเงิน ๑,๐๓๘.๓๓ ล้านบาท (ข้อมูล ณ เดือนมกราคม - ตุลาคม ๒๕๖๔) 
 ๒) โครงการแรงงานนอกระบบผู้มีสิทธิเข้าสู่ความคุ้มครองภายใต้
กฎหมายประกันสังคม โดยมีเป้าหมายเป็นแรงงานนอกระบบท่ีเข้าสู่ระบบประกันสังคมมาตรา ๔๐ 
มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์กับส านักงานประกันสังคม ๓,๖๐๐,๐๐๐ คน และมีผลการด าเนินงาน 
(ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔) ดังน้ี 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๔๖๘ 

 

  - มีผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ จ านวน ๑๐,๕๓๖,๖๕๕ ราย 
  - จ านวนการจ่ายประโยชน์ทดแทนของผู้ประกันตนมาตรา ๔๐ จ านวน 
๑๕,๗๓๖ ราย เป็นเงิน ๘๖.๘๕๙๘ ล้านบาท  
 ๓) การขับเคลื่อนเครือข่ายประกันสังคมทั่วไทยผ่านกลไก “บวร”  
เพื่อสร้างเครือข่ายการขยายความคุ้มครองประกันสังคมมาตรา 40 โดยให้เครือข่าย มีส่วนร่วม  
ในการประชาสัมพันธ์ การเข้าถึงสิทธิประโยชน์ประกันสังคม  โดยมี “หมู่บ้านประกันสังคม”
จ านวน ๗๙๙ หมู่บ้าน/ชุมชน 
 ๔) ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อโควิด - 19  
และสายด่วน ๑๕๐๖ เพื่อให้บริการสอบถามข้อมูลประกันสังคม รับเรื่องร้องเรียน ประสาน 
และจัดหาสถานพยาบาลในการดูแลผู้ประกันตนท่ีติดเช้ือโควิด - 19 ให้ได้รับการดูแลโดยเร็ว 
และเร่ืองการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด – 19 โดยมีผลการด าเนินงาน (ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๖ เมษายน 
- ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔)   
  - การให้บริการผ่านสายด่วน ๑๕๐๖ กด ๗ (เรื่องวัคซีน) จ านวน 
๙๗,๓๗๒ ราย  
  - การให้บริการผ่านสายด่วน ๑๕๐๖ กด ๗ (เรื่องการตรวจคัดกรอง 
เชิงรุก) จ านวน ๒๐,๗๕๙ ราย 
 ๕) การปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตร ฝากครรภ์ และสงเคราะห์บุตร 
โดยผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์ ดังน้ี (๑) กรณีคลอดบุตรเหมาจ่าย จากเดิม ๑๓,๐๐๐ บาท
ต่อครั้ง เป็นเหมาจ่าย ๑๕,๐๐๐ บาทต่อครั้ง (๒) ค่าฝากครรภ์ จากเดิม จ านวน ๓ ครั้ง  
ในอัตราไม่เกิน ๑ ,๐๐๐ บาท เป็น จ านวน ๕ ครั้ง ในอัตราไม่เกิน ๑ ,๕๐๐ บาท และ  
(๓) ผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตรเพิ่มข้ึน จาก ๖๐๐ เป็น ๘๐๐ บาท  
ต่อบุตร ๑ คน โดยให้ได้รับคราวละไม่เกิน ๓ คน และมีการเบิกจ่ายสิทธิประโยชน์ (ข้อมูลเดือน
มกราคม - กันยายน ๒๕๖๔) ดังน้ี 
  - กรณีคลอดบุตร จ านวน ๑๘๕,๓๙๙ ราย เป็นเงิน ๒,๗๕๖,๓๗๘,๐๐๐ บาท  
  - ค่าตรวจและรับฝากครรภ์  จ านวน ๑๓๐ ,๓๒๕ ราย เป็นเงิน 
๓๙,๔๖๓,๒๑๐ บาท 
  - การเบิกจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตร จ านวน ๑,๓๔๔,๘๙๙ 
ราย เป็นเงิน ๙,๖๑๒,๗๐๕,๕๕๐ บาท 
 ๖) โครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน ระยะที่  ๒ (วันที่  ๑๗ 
พฤษภาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔) เพื่อให้สถานประกอบการท่ีข้ึนทะเบียนกับส านักงาน



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๔๖๙ 

 

ประกันสังคมขอสินเช่ือกับธนาคารท่ีเข้าร่วมโครงการน าไปเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการเสริมสร้าง
สภาพคล่องสถานประกอบการและมีการรักษาการจ้างงานอย่างต่อเน่ืองมีธนาคารท่ีเข้าร่วม
โครงการ ๕ แห่ง ได้แก่ (๑) ธนาคารยูโอบี (๒) ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย 
(๓) ธนาคารกรุงเทพ (๔) ธนาคารกรุงไทย และ (๕) ธนาคารกสิกรไทย โดยมียอดปล่อยสินเช่ือ
ให้แก่สถานประกอบการ จ านวน ๖๕๙ ราย วงเงิน ๓,๘๘๕,๘๐๓ ล้านบาท สามารถรักษาการจ้างงาน
ลูกจ้างในระบบไว้ได้ จ านวน ๓๖,๖๐๕ คน 
 ๗) การฉีดวัคซีนโควิด - 19 ส านักงานประกันสังคม บูรณาการร่วมกับ
กระทรวงมหาดไทย โดยกรุงเทพมหานคร กระทรวงสาธารณสุข โดยส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พร้อมท้ังเ ช่ือมโยง ข้อมูลกับแอพพ ลิ เค ช่ัน “หมอพร้อม” 
กระทรวงการคลัง โดยธนาคารกรุงไทย และสถานพยาบาลเครือข่ายประกันสังคมท้ังภาครัฐ 
และเอกชนให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ให้กับผู้ประกันตนมาตรา ๓๓ ในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานครและจังหวัดพื้นท่ีสีแดง รวม ๑๘ จังหวัด ผ่านระบบ e-service ของส านักงาน
ประกันสังคม ท้ังน้ี ฉีดวัคซีนให้ผู้ประกันตน จ านวน ๓,๐๙๐,๔๒๔ โดส (ข้อมูล ณ วันท่ี ๖ มิถุนายน - 
๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) 
 ๘) โครงการเยียวยาผู้ประกันตน มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐ ที่ได้รับ
ผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา 
บรรเทาความเดือนร้อนแก่ผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐ ท่ีได้รับผลกระทบจาก
มาตรการของรัฐตามข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการ 
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับท่ี ๒๕ ฉบับท่ี ๒๘ และฉบับท่ี ๓๐) ในพื้นท่ีควบคุม 
สูงสุดและเข้มงวด ๒๙ จังหวัด กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกันตนมาตรา ๓๙ จ านวน ๑.๔๓ ล้านคน 
และผู้ประกันตนมาตรา ๔๐ จ านวน ๗.๙๕ ล้านคน โดยได้โอนเงินให้ผู้ประกันตน มาตรา ๓๙ 
และมาตรา ๔๐ ส าเร็จแล้วท้ังสิ้นจ านวน ๘.๔๖ ล้านราย เป็นเงิน ๗๐,๒๙๕.๗๓๐ ล้านบาท 
 ๙) โครงการ Factory Sandbox (ตรวจ รักษา ควบคุม ดูแล) โดยมุ่งเป้า
ไปท่ีโรงงานภาคการผลิตส่งออกขนาดใหญ่ ซึ่งถือเป็นกลไกหลักท่ีพยุงประเทศ ได้แก่ ยานยนต์ 
ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อาหาร และอุปกรณ์การแพทย์ โดยด าเนินการ ดังน้ี   
  (๑) ตรวจ หาเช้ือแบบ RT-PCR เพื่อแยกคนป่วยออกจากคนไม่ป่วย 
ให้ลูกจ้างท้ังหมด และตรวจแบบ Self-ATK (Antigen Test Kit)  ในกลุ่มเสี่ยง ทุก ๗ วัน 
  (๒) รักษา โดยจัดให้มี FAI (Factory Accommodation Isolation)  
มีแผนรองรับกลุ่มผู้ป่วยสีเหลืองซึ่งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสนาม ICU และกลุ่มสีแดง  
เข้ารับการรักษาในห้องผู้ป่วยวิกฤติ  



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๔๗๐ 

 

  (๓) ควบคุม ด าเนินการ Bubble and Seal โดยก าหนดให้ลูกจ้าง
เดินทางกลับท่ีพักโดยตรงไม่แวะระหว่างทาง และอยู่แต่ในเคหะสถานเท่าน้ัน  
  (๔) ดูแล โดยการฉีดวัคซีนให้ลูกจ้างท่ีมีผลตรวจ RT-PCR เป็นลบ 
โดยนายจ้างสนับสนุนค่าฉีดวัคซีนให้กับสถานพยาบาล จ านวน ๑๐๐ บาท/คน      
  - ระยะท่ี ๑ เริ่มด าเนินการต้ังแต่วันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 
ส าหรับโรงงาน ท่ีเป็นภาคการผลิตเพื่อการส่งออกและมีลูกจ้างต้ังแต่ ๕๐๐ คนข้ึนไป ในพื้นท่ี  
๔ จังหวัดน าร่อง ได้แก่ นนทบุรี ปทมุธานี สมุทรสาคร และชลบุรี 
  - ระยะท่ี ๒ เริ่มด าเนินการต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 
ในพื้นท่ี ๑๑ จังหวัด ในสถานประกอบการท่ีมีลูกจ้าง ต้ังแต่ ๑๐๐ คนข้ึนไป ได้แก่จังหวัดน าร่อง  
๔ จังหวัด และเพิ่มเติม ๗ จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ ระยอง 
ลพบุรี สระบุรี และปราจีนบุรี 
  ท้ังน้ี มีสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการและได้รับการตรวจคัดกรอง
โรคโควิด - 19 จ านวน ๑๕๘ แห่ง ผู้ประกันตนได้รับการคัดกรอง ๑๔๗,๕๑๐ คน และผู้ประกันตน
ได้รับการฉีดวัคซีน จ านวน ๕๕,๖๗๐ คน 
 ๑๐) โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุก/วัคซีนไข้หวัด โดยมี
ผู้ประกันตนท่ีมีอายุ ๕๐ ปีข้ึนไป ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (ต้ังแต่วันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๖๔) จ านวน ๓๔๓,๙๐๐ คน  
 ๑๑) การจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ตรวจโรคไวรัสโคโรนา 2019  
และการตรวจคัดกรองโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุกในสถานประกอบการส าหรับพื นที่เสี่ยง 
  (๑) การจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ตรวจโรคไวรัสโคโรนา 2019
เป้าหมาย ผู้ประกันตนท่ีได้รับการยืนยันว่าติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือต้องสงสัยว่าติดเช้ือ 
ต้องได้รับการรักษา โดยมีผู้ประกันตนท่ีเบิกสิทธิประโยชน์ ๒๐๕,๑๒๙ ราย เป็นเงิน ๖,๗๙๔.๗๒ 
ล้านบาท (เดือนมกราคม – สิงหาคม ๒๕๖๔) 
 (๒) การตรวจคัดกรองโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุกในสถาน
ประกอบการส าหรับพื้นท่ีเสี่ยง เป้าหมาย ตรวจเชิงรุกในสถานประกอบการ ภายใต้โครงการ 
“แรงงาน…เราสู้ด้วยกัน” 
   (๒.๑) การตรวจคัดกรองโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุก 
ในสถานประกอบการ ระลอกท่ี ๒ (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๔) ผู้ประกันตนได้รับการตรวจ 
คัดกรองเชิงรุก ๑๑๖,๖๘๕ ราย มีผู้ติดเช้ือยืนยันสะสม ๙,๒๘๘ ราย 
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๔๗๑ 

 

   (๒.๒) การตรวจคัดกรองโควิด - 19 เชิงรุก ในสถานประกอบการ 
และจัดต้ังศูนย์ให้บริการตรวจคัดกรองโควิด - 19 ให้แก่ผู้ประกันตนนอกสถานพยาบาล ส าหรับ 
การแพร่ระบาดโควิด ระลอกท่ี ๓ ต้ังแต่เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ภายใต้โครงการ “แรงงาน…
เราสู้ด้วยกัน”ด าเนินการใน ๑๓ จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ ปทุมธานี สมุทรปราการ นนทบุรี ชลบุรี 
เชียงใหม่ สมุทรสาคร ภูเก็ต ระยอง พระนครศรีอยุธยา สระบุรี สงขลา และฉะเชิงเทรา 
   - ผู้ประกันตนเข้ารับการตรวจคัดกรอง โรคโควิด  - 19 
(ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๖ เมษายน – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔) มีผู้ประกันตนเข้ารับการตรวจคัดกรอง 
จ านวน ๔๐๙,๙๗๒ ราย พบผู้ติดเช้ือยืนยันสะสม ๑๔,๔๑๗ ราย ไม่ติดเช้ือ ๓๙๕,๕๕๕ ราย 
   - จัดหาเตียงเพื่อรองรับผู้ประกันตนท่ีป่วย ด้วยโรคโควิด - 19  
(ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) จัดหาโรงพยาบาล Hospitel ในเครือข่ายประกันสังคม
รองรับผู้ประกันตนท่ีป่วยด้วยโรคโควิด - 19 จ านวน ๒๒,๘๒๙ เตียง ได้แก่ Hospitel จ านวน 
๑๗,๐๑๒ เตียง โรงพยาบาล จ านวน ๕,๘๑๗ เตียง 
   - ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ 
โควิด - 19 และสายด่วน ๑๕๐๖ กด ๖ (ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๖ เมษายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 
สอบถามข้อมูล และประสานโรงพยาบาลเพื่อหาเตียง จ านวน ๑๙,๙๔๗ ราย 
 ๑๒) การปรับเพิ่มอัตราเงินสมทบกรณีชราภาพ เพื่อจ่ายบ าเหน็จให้
ผู้ประกันตนเพิ่มขึ น เมื่อวันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๖๔ คณะกรรมการ
ประกันสังคมฯ (ชุดท่ี ๑๓) มีมติเห็นชอบในหลักการจ่ายบ าเหน็จชราภาพให้แก่ผู้ประกันตน 
ซึ่งออกเงินสมทบเข้ากองทุน ในช่วงท่ีมีการลดอัตราเงินสมทบ ในงวดเดือนมกราคม  ๒๕๖๔  
(ตามกฎกระทรวงก าหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๖๓) โดยให้ค านวณจาก
อัตราเงินสมทบเพิ่มในอัตราร้อยละ ๐.๔๕ ของค่าจ้าง และในงวดเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 
๒๕๖๔ (ตามกฎกระทรวงก าหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔) 
โดยให้ค านวณจากอัตราเงินสมทบเพิ่มในอัตราร้อยละ ๑.๓๐ ของค่าจ้าง และให้ด าเนินการออก
กฎกระทรวงก าหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณี
ชราภาพเป็นการเฉพาะในช่วงเวลาท่ีมีการลดอัตราเงินสมทบ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
  การปรับเพิ่มอัตราเงินสมทบกรณีชราภาพ  เพื่อจ่ายบ าเหน็จให้
ผู้ประกันตนเพิ่มข้ึน จะท าให้ผู้ประกันตนได้รับเงินบ าเหน็จชราภาพเพิ่มข้ึนในช่วงท่ีมีการลดอัตรา
เงินสมทบ ดังน้ี  



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๔๗๒ 

 

  - ผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๓ ท่ีส่งเงินสมทบ ในงวดเดือนมกราคม - 
มีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินบ าเหน็จชราภาพ จะได้รับเงินบ า เหน็จชราภาพเพิ่มข้ึน
เฉลี่ย ๔๕๘ บาทต่อคน  
  - ผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙ ท่ีส่งเงินสมทบ ในงวดเดือนมกราคม - 
มีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินบ าเหน็จชราภาพ จะได้รับเงินบ าเหน็จชราภาพเพิ่มข้ึน
เฉลี่ย ๑๔๗ บาทต่อคน 
 ๑๓) การขยายก าหนดเวลาการแสดงความจ านงเป็นผู้ประกันตน  
และการน าส่งเงินสมทบของผู้ประกันตน ตามมาตรา ๓๙  
  (๑) การขยายระยะเวลาการแสดงความจ านงเป็นผู้ประกันตนตาม
มาตรา ๓๙ ส าหรับผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๓ ท่ีสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างต้ังแต่วันท่ี ๑ กันยายน 
๒๕๖๒ ถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีจ านวนท้ังสิ้น ๑,๔๗๒,๒๙๗ ราย มีผู้ประกันตนมาสมัคร
แล้ว จ านวน ๖,๗๔๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๖ 
  (๒) การคืนสิทธิให้ผู้ประกันตนมาตรา ๓๙ ท่ีสิ้นสภาพความเป็น
ผู้ประกันตน ต้ังแต่วันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ด้วยสาเหตุไม่ส่งเงิน
สมทบ ๓ เดือนติดต่อกัน และภายในระยะเวลา ๑๒ เดือน  ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่ครบ ๙ เดือน 
มีจ านวนท้ังสิ้น ๑๐๐,๓๕๘ ราย มีผู้ประกันตนมาช าระเงินแล้ว จ านวน ๑๑,๒๒๑ราย คิดเป็น 
ร้อยละ ๑๑.๑๘ 
 ๑๔) โครงการ ม๓๓ เรารักกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และ
แบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา ๓๓ เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัส โคโรนา 2019 ระลอกใหม่ โดยจ่ายวงเงินจ านวน ๔,๐๐๐ บาทต่อคน ให้แก่
ผู้ประกันตนมาตรา ๓๓ ด้วยวิธีการโอนวงเงินผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” (G-wallet) เพื่อใช้จ่าย
ซื้อสินค้าและบริการ ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” (G-wallet) ผู้ประกอบการ/ร้านค้า/บริการ  
ท่ีตกลงยินยอม เข้าร่วมโครงการ ม๓๓เรารักกัน ในช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม ๒๕๖๔  
มผีลการด าเนินงาน (ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔) ผู้ประกันตนมาตรา ๓๓ ท่ีได้รับสิทธิ
โครงการ  มีจ านวนท้ังสิ้น ๘,๑๑๐,๒๔๕ คน 
  - ผู้ประกันตนมาตรา ๓๓ ท่ีได้รับสิทธิโครงการ มีจ านวนท้ังสิ้น 
๘,๑๓๘,๖๒๗ คน 
  - ผู้ประกันตนใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการ รวมเป็นเงินจ านวนท้ังสิ้น 
๓๙,๓๑๗,๒๐๘,๗๐๔.๕๕ บาท 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๔๗๓ 

 

 ๑๕) การจัดหาเตียงเพื่อรองรับผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคโควิด - 19 
จัดหาโรงพยาบาล Hospital ในเครือข่ายประกันสังคมรองรับผู้ประกันตนท่ีป่วยด้วยโรค 
โควิด - 19 จ านวน ๑๔,๑๒๔ เตียง (ข้อมูล ณ วันท่ี ๕ เมษายน – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔) ดังน้ี  
  - Hospitel จ านวน ๑๐,๓๒๖ เตียง   
  - โรงพยาบาล จ านวน ๓,๗๙๘ เตียง  
 ๑๖) ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อโควิด - 19 
และสายด่วน ๑๕๐๖ กด ๖ (ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๖ เมษายน - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔) รวมจ านวน  
๖,๒๔๖ ราย ดังน้ี  
  - สอบถามข้อมูล จ านวน ๕,๔๙๘ ราย  
  - ประสานโรงพยาบาลเพื่อหาเตียง จ านวน ๗๔๘ ราย (ยังรักษาตัวอยู่
ในโรงพยาบาล จ านวน ๒๒๘  ราย กลับบ้าน จ านวน ๕๐๘ ราย ติดต่อไม่ได้ จ านวน ๑๑ ราย 
และเสียชีวิต  ๑ ราย) 
 ๑๗) โครงการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety 
Thailand) สถานประกอบกิจการกลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม
ในการท างาน โยมีสถานประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริม ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม 
ในการท างาน จากกิจกรรมต่าง ๆ  เช่น การอบรมท่ีปรึกษา ด้านความปลอดภัยฯ การให้ค าปรึกษา
ด้านความปลอดภัยฯ แก่สถานประกอบกิจการ การจัดงานสัมมนาวิชาการความปลอดภัย 
และอาชีวอนามัยภูมิภาค และสื่อประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัยฯ ต่าง ๆ เป็นต้น จ านวน 
๒,๓๔๐ แห่ง (เป้าหมาย ๔,๔๐๐ แห่ง) คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๑๘ 
 ๑๘) ผลผลิตสถานประกอบกิจการได้รับการส่งเสริม และพัฒนาการจัดการ
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ได้รณรงค์ลดสถิติการประสบอันตรายจากการท างานให้เป็นศูนย์ 
โดยมีผลการด าเนินงาน ดังน้ี  
  (๑) กิจกรรมถ่ายทอดให้ความรู้เกี่ยวกับงาน Zero Accident Online 
   - ครั้ ง ท่ี  ๑ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔ : แนะน า การสมัคร  
และการกรอกเอกสารในระบบ 
   - ครั้งท่ี ๒ วันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ : เชิญผู้บริหารบริษัท 
TOYOTA ซึ่งได้รางวัลระดับ Gold ในปี ๒๕๖๓ มาให้สัมภาษณ์  
  (๒) กิจกรรมรับสมัครและคัดเลือก สถานประกอบกิจการท่ีเข้าร่วม
โครงการ โดยได้เปิดรับสมัครสถานประกอบกิจการ เข้าร่วมโครงการ วันท่ี ๑ มกราคม - ๓๑ 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๔๗๔ 

 

มีนาคม ๒๕๖๔ โดยมีสถานประกอบกิจการสมัครเข้าร่วม จ านวน ๑,๒๑๑ แห่ง ขณะน้ีมี 
สถานประกอบกิจการท่ีผ่านเกณฑ์การพิจารณาแล้ว ๘๘๓ แห่ง 

 
 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๔๗๕ 

 

 
ผลการด าเนินงานตามนโยบายหลัก ๑๒ ด้าน 

 
ด้านที่ ๑๐   การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

และการรักษาส่ิงแวดล้อม เพื่อสร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๔๗๖ 

 

นโยบายหลักข้อ ๑๐  การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม 

 เพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
 

 ๑๐.๑ ปกป้อง รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
 ๑๐.๑.๑ การป้องกันรักษาป่า และแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

โดยได้ด าเนินคดีการกระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้คดีไม้ของกลางต้ังแต่เดือนตุลาคม 
๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบัน ดังน้ี 

(๑.๑) คดีบุกรุกป่า จ านวน ๑,๘๗๗ คดี จับกุมผู้ต้องหา ๓๔๕ คน เน้ือท่ี  
๒๙,๑๖๑ ไร่ ๓ งาน ๔๓ ตารางวา 

(๑.๒) คดีไม้ ๑,๒๔๓ คดี จับกุมผู้ต้องหา ๖๗๖ คน  
(๑.๓) คดีไม้ของกลาง ๒๕,๔๓๒ ท่อน/แผ่น/เหลี่ยม/ปริมาตร ๔,๘๙๖.๖๑ 

ลูกบาศก์เมตร 
  ๑๐.๑.๒ โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า  
   ๑) ด าเนินโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า จนถึงปัจจุบันได้ปลูกไปแล้ว 
๒๒,๗๐๑ ไร่ โดยปลูกกล้าไม้ รวมท้ังสิ้น ๓,๒๕๐,๓๘๓ ต้น เร่งรัดขับเคลื่อนโครงการปลูกป่า 
และป้องกันไฟป่า ในปี ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕ เร่งรัดด าเนินการในพื้นท่ีต้นน้ า ๑๒ จังหวัดเร่งด่วน 
ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ตาก น่าน พะเยา ล าปาง ล าพูน แม่ฮ่องสอน ชัยภูมิ นครศรีธรรมราช 
และนครราชสีมา โดยจังหวัดอื่นด าเนินการในส่วนของการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวท้ังในและนอกเขตป่า 
ร่วมกับชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องตามความเหมาะสม 
ของสภาพพื้นท่ี แต่งต้ังคณะกรรมการโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าระดับจังหวัด โดยมี  
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ท าความเข้าใจราษฎรท่ีอยู่อาศัยในพื้นท่ีต้นน้ า (ช้ันคุณภาพ  
ลุ่มน้ า ๑/๒) ให้ร่วมกันปลูกไม้ยืนต้นหรือไม้ผลในรูปแบบของวนเกษตร โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมสนับสนุนกล้าไม้/ให้ความรู้ในการปลูกและดูแล/พัฒนาแหล่งน้ าหรือฝายต้นน้ า 
เพื่อฟื้นความชุ่มช้ืนของระบบนิเวศน์ และเป็นแหล่งน้ าต้นทุนในการอยู่อาศัย องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินร่วมกับชุมชน พิจารณาจัดต้ังเรือนเพาะช าชุมชน เพื่อจัดเตรียมกล้าไม้ส าหรับฟื้นฟูป่า
และเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว และจัดท าโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
ในการปลูกป่าต้นน้ าและเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๔๗๗ 

 

 ๒) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด าเนินการเตรียมความพร้อมในการแก้ปัญหา 
ไฟป่าและหมอกควัน โดยก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันประกอบด้วย 
๓ มาตรการ และ ๕ กิจกรรม ดังน้ี 
 (๑) มาตรการป้องกันการเกิดไฟป่า โดยจัดเตรียมพนักงานดับไฟป่า
และเครื่องมือดับไฟป่าท่ัวประเทศ และจ้างราษฎรตามโครงการเฝ้าระวังสร้างแนวกันไฟสร้าง
รายได้ชุมชนกิจกรรมการจัดการเช้ือเพลิง โดยการชิงเผาตามหลักวิชาการในพื้นท่ี ๙ จังหวัด
ภาคเหนือ การใช้เทคโนโลยี เพื่อการควบคุมไฟป่า โดยใช้ Application “Burn check”  
เพื่อจัดการการจองเผาพื้นท่ี ซึ่งเป็นการจองช่วงเวลาการเผาของแต่ละอ าเภอ เพื่อจัดระเบียบ  
การเผา และการฝึกอบรมหลักสูตร “จิตอาสา” ตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า 
 (๒) มาตรการปฏิบัติการควบคุมไฟป่า ประกอบด้วย กิจกรรม 
การประชาสัมพันธ์ และการให้ความรู้เชิงรุก กิจกรรมการป้องกันไฟป่า กิจกรรมการมีส่วนร่วม
และกิจกรรมการดับไฟป่า 
 (๓) มาตรการแก้ไขสถานการณ์รุนแรงสู่ภาวะปกติ เป็นการปฏิบัติ
ตามแผนระดมพลดับไฟป่าท่ี ๒ สถานการณ์รุนแรง หรือแผนระดมพลดับไฟป่าท่ี ๓ สถานการณ์
วิกฤติและส ารวจพื้นท่ีปฏิบัติงานและลาดตระเวนอย่างเข้มข้นตลอด ๒๔ ช่ัวโมง พร้อมด าเนินคดี 
เมื่อพบเห็นผู้กระท าผิด 
 การด าเนินงานในการแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในปี ๒๕๖๔  
อย่างเข้มข้น ส่งผลให้จุดความร้อนในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นท่ีเกษตร และพื้นท่ี
ชุมชน ในภาพรวมท้ังประเทศลดลงจากปี ๒๕๖๓ ถึงร้อยละ ๕๑ (ข้อมูล ณ วันท่ี ๑ มกราคม - ๓๑ 
ตุลาคม ๒๕๖๔) ดังน้ี 

 

จ านวนจุดความร้อนสะสมภาพรวมทั งประเทศ 
 ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ส่วนต่าง ลดลงรอ้ยละ 
๒๐๐,๘๐๒ ๙๙,๒๙๓ ๑๐๑,๕๐๙ ๕๑ 

 

ในส่วนจุดความร้อน ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ แบ่งเป็นข้อมูลรายจังหวัด ดังน้ี 
 

ล าดับ จังหวัด 
จ านวนจุดความร้อนสะสม 

ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ส่วนต่าง ลดลงรอ้ยละ 
๑ เชียงราย ๗,๐๖๑ ๑,๒๒๐ ๕,๘๔๑ ๘๓ 
๒ เชียงใหม่ ๒๑,๑๘๓ ๗,๗๙๔ ๑๓,๓๘๙ ๖๓ 
๓ ล าปาง ๘,๓๕๙ ๕,๗๔๔ ๒,๖๑๕ ๓๑ 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๔๗๘ 

 

ล าดับ จังหวัด 
จ านวนจุดความร้อนสะสม 

ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ส่วนต่าง ลดลงรอ้ยละ 
๔ ล าพูน ๓,๑๔๒ ๒,๗๙๒ ๓๕๐ ๑๑ 
๕ แม่ฮ่องสอน ๑๖,๕๐๒ ๑๑,๗๘๙ ๔,๗๑๓ ๒๙ 
๖ น่าน ๗,๒๗๐ ๑,๓๖๕ ๕,๙๐๕ ๘๑ 
๗ แพร ่ ๔,๘๗๙ ๒,๖๘๓ ๒,๑๙๖ ๔๕ 
๘ พะเยา ๓,๘๓๖ ๑,๗๑๐ ๒,๑๒๖ ๕๕ 
๙ ตาก ๑๔,๔๔๑ ๗,๔๑๐ ๗,๐๓๑ ๔๙ 
๑๐ อุตรดิตถ์ ๔,๙๖๖ ๒,๑๒๑ ๒,๘๔๕ ๕๗ 
๑๑ สุโขทัย ๔,๓๓๕ ๑,๗๖๗ ๒,๕๖๘ ๕๙ 
๑๒ พิษณุโลก ๔,๗๗๔ ๒,๓๑๗ ๒,๔๕๗ ๕๑ 
๑๓ ก าแพงเพชร ๕,๔๗๓ ๒,๓๓๙ ๓,๑๓๔ ๕๗ 
๑๔ พิจิตร ๒,๔๑๒ ๙๘๔ ๑,๔๒๘ ๕๙ 
๑๕ เพชรบูรณ์ ๖,๔๗๘ ๔,๓๙๕ ๒,๐๘๓ ๓๒ 
๑๖ นครสวรรค์ ๔,๖๙๗ ๒,๕๒๗ ๒,๑๗๐ ๔๖ 
๑๗ อุทัยธานี ๖,๕๙๒ ๑,๐๙๔ ๕,๔๙๘ ๘๓ 

 

  ๓) จัดท าแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษ
ด้านฝุ่นละออง” ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบเมื่อวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยประกอบด้วย 
๓ มาตรการหลัก ได้แก่ มาตรการท่ี ๑ การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพื้นท่ี  
มาตรการท่ี ๒ ป้องกันและลดการเกิดมลพิษท่ีต้นทาง (แหล่งก าเนิด) และมาตรการท่ี ๓ 
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ โดยมีผลการด าเนินการดังน้ี 

(๑) ป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างต่อเน่ือง ภายใต้กลไกของพระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามแนวทาง “๔ มาตรการเชิงพื้นท่ี ๕ มาตรการ
บริหารจัดการ” ประกอบด้วย ๔ พื้นท่ีหลัก ได้แก่ พื้นท่ีป่าอนุรักษ์และพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ พื้นท่ี
เกษตรกรรม พื้นท่ีชุมชนและเขตเมือง และพื้นท่ีริมทาง  

(๒) จัดท าแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นท่ีสีเขียวอย่างยั่งยืน 
(๓) พัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุน

สิ่งแวดล้อมในการแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นท่ีภาคเหนือ 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๔๗๙ 

 

(๔) ก าหนดกลไกการสั่งการระดับพื้นท่ีและมาตรการยกระดับ 
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา PM2.5 ในช่วงวิกฤตท้ังในเขตเมืองและนอกเขตเมือง 

(๕) ประกาศงดการเผาในท่ีโล่ง ลดการใช้รถยนต์ จอดรถดับเครื่องยนต์ 
ระบายการจราจรให้คล่องตัว เฝ้าระวังและรักษาสุขภาพ เมื่อวันท่ี ๑ - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และจังหวัดภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก 
และเมื่อวันท่ี ๒๒ - ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และจังหวัด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก 

(๖) เร่งรัดด าเนินการตามแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง
จากไฟป่าและการเผาในท่ีโล่ง ในพื้นท่ีภาคเหนือ ปี ๒๕๖๔ แผนปฏิบัติการระดับจังหวัด 
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองจากไฟป่าและการเผาในท่ีโล่ง ในพื้นท่ีภาคเหนือ ปี ๒๕๖๔ 
และแผนเฉพาะกิจ เพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ๑๒ มาตรการ 

ท้ัง น้ี กระทรวงทรัพยากรธรรมชา ติและสิ่ งแวดล้อม ได้มีนโยบาย 
ให้หน่วยงานขับเคลื่อนพันธกิจร่วม (Joint Mission) เรื่อง ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง 
ขนาดเล็ก PM2.5 (กรมควบคุมมลพิษ/กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช/กรมป่าไม้)  
และโครงการชิงเก็บ ลดเผา (ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/  
กรมควบคุมมลพิษ/ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช/กรมป่าไม้) เพื่อเพิ่มศักยภาพการท างาน และยกระดับภารกิจ  
ให้สามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ  
  ๑๐.๑.๓ แก้ไขปัญหาช้างป่าออกนอกพื นที่ โดยการฟื้นฟูแหล่งน้ าและแหล่งอาหาร 
ปลูกพืชอาหารช้าง ๑๒,๔๗๘ ไร่ ปรับปรุงทุ่งหญ้า ๒๖,๑๑๐ ไร่ ปรับปรุงแหล่งน้ า ๖๗๐ แห่ง 
สร้างฝายชะลอน้ า ๑๐๙ ฝาย โป่งเทียม ๓,๓๐๘ แห่ง การป้องกันช้างป่าออกนอกสถานท่ี 
โดยการจัดท าคูกันช้าง ๕๙๒ กิโลเมตร รั้วไฟฟ้า ๑๑๗ กิโลเมตร รั้วไผ่หนาม ๒๖๔.๕ กิโลเมตร 
รั้วคอนกรีตกึ่งถาวร ๙๘.๘ กิโลเมตร เจ้าหน้าท่ีชุดเคลื่อนท่ีเร็ว ๔๑ ชุด ซึ่งมีผลการด าเนินงาน ดังน้ี 
   ๑) จัดท าแผนการจัดการช้างป่าในพื้นท่ีประสบปัญหา (เร่งด่วน) ๕ กลุ่ม
ป่า ได้แก่ กลุ่มป่าตะวันออก (ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด) กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ กลุ่มป่าตะวันตก 
กลุ่มป่าแก่งกระจาน และกลุ่มป่าภูเขียว-น้ าหนาวแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการจัดท าร่างแผนฯ 
และขออนุมัติใช้แผนฯ อีก ๗ กลุ่มป่า 
   ๒) จัดต้ังชุดเคลื่อนท่ีเร็วในการป้องกันและเฝ้าระวังช้างป่า ๔๑ ชุด 
ใน ๔๑ ชุด พื้นท่ีป่าอนุรักษ์ที่ประสบปัญหาช้างป่า 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๔๘๐ 

 

   ๓) ด าเนินการติดตามพฤติกรรมและการเคลื่อนท่ีของช้างป่าในพื้นท่ี
เป้าหมายท่ีประสบปัญหา โดยการติดปลอกคอสัญญาณดาวเทียมให้กับช้างป่าไปแล้ว ๑๗ ตัว 
ใน ๗ พื้นท่ีป่าอนุรักษ์ ได้แก่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง 
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ าเขาสอยดาว 
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา อุทยานแห่งชาติกุยบุรี และอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง 
  ๑๐.๑.๔ ความขัดแย้งระหว่างคนกบัเสือโครง่ โดยการบริหารจัดการความขัดแย้ง
การจัดการปัญหาอย่างมีส่วนร่วม การจัดการข้อมูลและการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีและการสร้าง
จิตส านึกของชุมชนในการอยู่ร่วมกับเสือโคร่ง 
  ๑๐.๑.๕ การแก้ไขปัญหาลิงในพื นที่ชุมชน โดยการจัดการปัญหาลิงอย่างเป็นระบบ 
ต้ังแต่ปี ๒๕๖๑ ได้ด าเนินการส ารวจประชากรลิงเพื่อเป็นฐานข้อมูล จัดท าคู่มือแนวทางปฏิบัติ  
ในการจัดการปัญหาลิงเผยแพร่ให้หน่วยงานปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีปัญหาลิง ๕๑ จังหวัด 
จ านวน ๒,๕๐๐ เล่ม และท าหมันลิงมาแล้วท้ังสิ้น ๑๖,๙๘๓ ตัว ซึ่งมีผลการการด าเนินงาน ดังน้ี 
   ๑) ด าเนินการท าหมันลิง รวมจ านวนท้ังสิ้น ๘๘๑ ตัว (เพศผู้ ๕๗๓ ตัว 
และเพศเมีย ๓๐๘ ตัว) โดยด าเนินการในพื้นท่ีจังหวัดลพบุรี จ านวน ๒๐๕ ตัว (เพศผู้ ๑๔๓ ตัว 
และเพศเมีย ๖๒ ตัว) จังหวัดนราธิวาส จ านวน ๑๑๓ ตัว (เพศผู้ ๗๒ ตัว และเพศเมีย ๔๑ ตัว) 
โดยใช้งบประมาณจากหน่วยงานในพื้นท่ี และจังหวัดเพชรบุรี จ านวน ๕๖๓ ตัว (เพศผู้ ๓๕๘ ตัว 
และเพศเมีย ๒๐๕ ตัว) 
   ๒) จัดต้ังหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนท่ีเร็วในการแก้ ไขปัญหาลิง จ านวน 
๗ หน่วย รับผิดชอบ ๑๐ พื้นท่ีประสบปัญหาลิงเร่งด่วน 
  ๑๐.๑.๖ แผนพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ประกอบแผนสั่งใช้ก าลังสมาชิกกองอาสา
รักษาดินแดน ปฏิบัติภารกิจประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
   ๑) หยุดยั งการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ 
    (๑) สนธิก าลังระหว่างฝ่ายปกครอง กองอาสารักษาดินแดน ทหาร 
ต ารวจ และพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ในการป้องกันและปราบปราม  
การลักลอบตัดไม้ท าลายป่าและทรัพยากรของชาติ ตลอดจนบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังภาคเอกชนและประชาชนในพื้นท่ี ในการจับกุมด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิด 
โดยเฉพาะผู้กระท าความผิดเป็นขบวนการ กลุ่มนายทุน กลุ่มอิทธิพล  
    (๒) จัดให้มีการลาดตระเวนร่วมกันของหน่วยงานด้านความมั่นคง  
ในบริเวณพื้นท่ีล่อแหลมตามแนวเขตติดต่อระหว่างประเทศ   



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๔๘๑ 

 

    (๓) ให้มีการจัดต้ังจุดตรวจและจุดสกัด เพื่อท าการตรวจค้นและจับกุม
การล าเลียงไม้และสัตว์ป่าผิดกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
    (๔) ส ารวจและจัดท าบัญชี ผู้มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการลักลอบตัดไม้
ท าลายป่า เพื่อด าเนินการเฝ้าระวังมิให้กระท าความผิด  
    (๕) เร่งรัดการจับกุมผู้บุกรุกป่าไม้ โดยให้จัดล าดับความเร่งด่วน 
กับผู้บุกรุกรายใหญ่เป็นล าดับแรก แล้วด าเนินการกับรายอื่น ๆ ต่อไป 
    (๖) ควบคุม ดูแลให้มีการปฏิบัติ และบังคับใช้กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด โดยมีการท างานแบบบูรณาการข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปราม ระหว่าง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ี 
    (๗) ในกรณีท่ีมีการตรวจยึด หรือจับกุมโดยไม่ ได้ ตัวผู้ ต้องหา  
ให้ก าหนดเวลาผู้ต้องหา มารายงานตัวหรือน าหลักฐาน/ เอกสารสิทธิ์มาแสดง โดยหากพ้น
ก าหนดให้สามารถท าลาย รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องได้โดยไม่ต้องรอ  
การพิจารณาตัดสินของศาล ถือว่าเป็นพื้นท่ีของราชการ ท าให้การฟื้นฟูป่าไม้กระท าได้อย่าง
รวดเร็ว ป้องกันการกลับมาลักลอบใช้ประโยชน์ของผู้ต้องหาในระหว่างท่ียังไม่ถูกจับกุมด าเนินคดี 
    (๘) เข้มงวดกวดขันการตรวจสอบ ไม้น าเข้าและส่งออกจาก
ต่างประเทศ เพื่อป้องกันมิให้มีการลักลอบตัดไม้ท าลายป่าของประเทศไทย 
    (๙) กรณีผู้บุกรุกรายใหม่เป็นประชาชนผู้ยากไร้ มีรายได้น้อย 
และผู้ไร้ท่ีดินท ากินจะต้องด าเนินการสอบสวนและพิสูจน์ทราบ เพื่อก าหนดวิธีการปฏิบัติท่ีเหมาะสม 
และด าเนินการตามข้ันตอนต่อไป 
   ๒) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการท าลาย
ทรัพยากรป่าไม้ 
    (๑) เพิ่มช่องทางการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ในการแจ้งข่าวสาร 
เช่น ศูนย์ด ารงธรรม หรือจัดต้ังศูนย์รับแจ้งเหตุ ศูนย์ร้องเรียน เป็นต้น  
    (๒) ประสานความร่วมมือสื่อมวลชน ให้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ข่าวสารการป้องกันการบุกรุกตัดไม้ท าลายป่าอย่างกว้างขวาง และให้ประณามการบุกรุกตัดไม้
ท าลายป่าและกระท าผิดกฎหมายป่าไม้ เพื่อให้สังคมช่วยกันต่อต้านและหยุดยั้งการบุกรุกตัดไม้
ท าลายป่า  
    (๓ )  ประสานความร่ วมมือจากภาคเอกชน ภาคประชาชน 
และกลุ่มจิตอาสาในการร่วมยับยั้ง การบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้  



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๔๘๒ 

 

    (๔) รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารการป้องกันและปราบปราม
การบุกรุกตัดไม้ท าลายป่าให้เข้าถึงประชาชนในชุมชนในเขตพื้นท่ีป่าและพื้นท่ีรอบป่าอย่างชัดเจน
และต่อเน่ือง 
   ๓) จัดระบบการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วม 
กับประชาชน  
    (๑) จัดต้ังป่าหมู่บ้านเพิ่มข้ึน และมอบให้หมู่บ้านรับผิดชอบดูแล  
โดยส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ  ท้ังภาครัฐ และเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม ให้การสนับสนุนในการจัดต้ัง 
และการดูแลป่าชุมชนให้ครบทุกแห่ง  
    (๒) ดูแลประชาชนและชุมชนในพื้นท่ีป่าและพื้นท่ีรอบป่าให้มีพออยู่ 
พอกิน พอใช้ โดยจัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้อยู่อย่างมีความสุขเกื้อกูลกันระหว่างป่า  
กับคนอย่างยั่งยืน  
    (๓) จัดต้ังอาสาสมัครในหมู่บ้านท่ีมีเขตติดต่อพื้นท่ีป่า ท าหน้าท่ีดูแล
รักษาป่าให้ครอบคลุมพื้นท่ีป่า 
     (๔) ตรวจสอบและติดตามโครงการปลูกป่าและฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาติ
ท่ีผ่านมา เพื่อให้มั่นใจว่าการปลูกป่าและฟื้นฟูสภาพป่าไม้ได้ผลตามวัตถุประสงค์ และหากพบว่า 
มีประเด็นปัญหาให้เร่งด าเนินการแก้ไข เพื่อให้ป่าท่ีปลูกเจริญเติบโตและฟื้นฟูสู่สภาพป่าธรรมชาติ
โดยเร็วอย่างต่อเน่ืองและจริงจัง  
    (๕) แสวงหาความร่วมมือ และสนับสนุนจากหน่วยงานท้ังภาครัฐ 
ประชาชน และเอกชนในการเพิ่มและพัฒนาพื้นท่ีสีเขียวในเขตเมืองและหมู่บ้าน 
   ๔) ส่งเสริมให้คนอยู่กับป่าพึ่งพากันอย่างมีความสุข  
 (๑) ส่งเสริมสนับสนุนและขยายผล การด าเนินการพัฒนาตาม
แนวทางพระราชด าริและโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้  
 (๒) ดูแลประชาชนและชุมชนในพื้นท่ีป่าและพื้นท่ีรอบป่าให้มีพออยู่ 
พอกิน พอใช้ และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุขเกื้อกูลกันระหว่างป่ากับคน อย่างยั่งยืน  
 (๓) จัดท าโครงการเสริมรายได้ให้กับประชาชนท่ีอยู่ในพื้นท่ีป่า 
และพื้นท่ีรอบป่า เช่น โครงการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ โครงการเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 
โครงการป่าสมุนไพร เป็นต้น 
 (๔) น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักในการพัฒนา
โครงสร้างความเป็นอยู่และรายได้ ให้สามารถพึ่งพาตนเอง โดยส่งเสริมให้มีวิสาหกิจชุมชน 
และระบบสหกรณ์ ให้กับหมู่บ้านในพื้นท่ีป่าและพื้นท่ีรอบป่า 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๔๘๓ 

 

 ๑๐.๒  ปรับปรุงระบบที่ดินท ากินและลดความเหลื่อมล  าด้านการถือครองที่ดิน 
 การจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน โดยส านักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดนิแห่งชาติ 
พื้นท่ีเป้าหมายการจัดท่ีดินท ากินให้ชุมชน ต้ังแต่ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔ จ านวน ๑,๐๗๐ พื้นท่ี  
๗๐ จังหวัด เน้ือท่ีประมาณ ๑,๙๙๑,๔๔๖-๒-๘๓.๙๕ ไร่ โดยปัจจุบันได้ด าเนินการออกหนังสือ
อนุญาตแล้ว จ านวน ๒๕๖ พื้นท่ี ๖๖ จังหวัด เน้ือท่ี ๖๙๘,๑๘๒-๒-๔๕.๒๖ ไร่ จัดคนลงพื้นท่ี 
จ านวน ๕๗,๑๐๕ ราย ใน ๒๗๕ พื้นท่ี ๖๕ จังหวัด เน้ือท่ี ๓๘๔,๐๖๕-๐-๒๔.๐๑ ไร่ และส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพ ๑๗๖ พื้นท่ี ๖๐ จังหวัด เน้ือท่ี ๔๖๗,๑๔๐-๑-๒๔.๓๔ ไร่ โดยมีผลการด าเนินงาน
ของอนุกรรมการและกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง ดังน้ี 

 ๑) คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ได้ด าเนินการจัดหาและอนุญาตการใช้ประโยชน์ท่ีดินภายใต้คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ 
(คทช.) ในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ โดยมีผลการด าเนินงานต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงปัจจุบัน ดังน้ี 

(๑) พื้นท่ีเป้าหมายตามท่ี คทช. ก าหนด จ านวน ๓๗๕ พื้นท่ีป่า ๖๓ จังหวัด  
เน้ือท่ี ๑,๘๙๐,๖๔๘-๓-๙๘.๗๔ ไร ่

(๒) พื้นท่ีเป้าหมายตามค าขออนุญาต จ านวน ๓๗๕ พื้นท่ีป่า ๖๓ จังหวัด 
เน้ือท่ี ๑,๘๖๔,๗๔๑-๓-๘๖.๐๖ ไร่ จ านวน ๓๘๖ ค าขอ 

(๓) อนุญาตให้จังหวัดใช้พื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อจัดท่ีดินท ากินให้ชุมชน
แล้ว จ านวน ๑๖๔ พื้นท่ี ๕๘ จังหวัด เน้ือท่ี ๗๖๙,๑๔๖-๓-๗๓.๑๐ ไร ่จ านวน ๑๗๓ ค าขอ 

(๔) กรมป่าไม้รับเอกสารค าขอแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณา จ านวน ๗๔ พื้นท่ี
ป่า ๓๔ จังหวัด เน้ือท่ี ๒๓๕,๒๕๗-๒-๗๑.๕๖ ไร ่จ านวน ๗๔ ค าขอ 

(๕) กรมป่าไม้ยังไม่ได้รับค าขอ อยู่ระหว่างจังหวัดยื่นขออนุญาต จ านวน 
๑๓๖ พื้นท่ี ๔๖ จังหวัด เน้ือท่ี ๘๔๗,๓๘๗-๑-๓๒.๙๔ ไร ่
 ๒) คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน โดยกระทรวงมหาดไทย ได้ด าเนินโครงการท่ีดิน 
ของรัฐท่ีจัดให้แก่ประชาชนท่ียากจน ซึ่งมีผลการด าเนินการดังน้ี 
 (๑) กิจกรรมจัดท่ี ดินท ากินและท่ีอยู่อาศัยให้กับประชาชนท่ียากจน 
โดยมีผลการด าเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ - ตุลาคม ๒๕๖๔) ด าเนินการได้ 
๒,๕๐๒ แปลง (เป้าหมาย ๒,๕๐๐ แปลง) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๘ 
 (๒) กิจกรรมบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหา
ความยากจน โดยมีผลการด าเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ - ตุลาคม ๒๕๖๔) 
อยู่ระหว่างช่างรังวัดวางผัง/ปักหลักเขตรอบแปลง/โยงยึดหลักเขต ผลการด าเนินการได้  
๑,๘๙๕ แปลง ๑,๖๒๔ ครัวเรือน (เป้าหมาย ๑,๓๐๐ แปลง ๘๐๐ ครัวเรือน) คิดเป็นร้อยละ ๑๔๕.๗๗ 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๔๘๔ 

 

 (๓) โครงการสนับสนุน คทช.จังหวัด ในการจัดท่ีดินท ากินให้ชุมชนตาม
นโยบายรัฐบาล ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ แบ่งเป็นรายกิจกรรม ดังน้ี 

- กิจกรรมสนับสนุน คทช.จังหวัด ในการจัดท่ีดินท ากินให้ ชุมชน 
ตามนโยบายรัฐบาล ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ – ตุลาคม ๒๕๖๔) ด าเนินการได้               
๑๓,๗๖๔ แปลง (เป้าหมาย ๑๑,๙๐๐ แปลง) คิดเป็นร้อยละ ๑๑๕.๖๖ 

- กิจกรรมจัดท า ข้อมูล ท่ี ดินเพื่ อการจัดท่ี ดินตามนโยบาย คทช. 
โดยมีผลการด าเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ - ตุลาคม ๒๕๖๔) ด าเนินการได้ 
๑๓,๙๐๐ แปลง (เป้าหมาย ๑๔,๐๐๐ แปลง) คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๒๘ 

๓) คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ได้ด าเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาท่ีดินท ากินของเกษตรกรส่งเสริม 
และพัฒนาอาชีพการเกษตรให้เกษตรกร/สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ๑๐,๗๔๐ ราย ๒๔ พื้นท่ี
ซึ่งมีผลการด าเนินการดังน้ี 

(๑) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ีให้สมาชิกสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร ๒๔ พื้นท่ี ๗๔๒ ราย (เป้าหมาย ๒๔ พื้นท่ี ๗๒๐ ราย) ด าเนินการไปแล้ว ร้อยละ 
๑๐๓.๐๖ 

(๒) ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตพืชท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นท่ี 
แก่เกษตรกร ๒,๖๓๕ ราย (เป้าหมาย ๓,๐๓๕ ราย) ด าเนินการไปแล้ว ร้อยละ ๘๗.๘๓ 

(๓) ส่ง เสริมอาชีพแก่ เกษตรกรถ่ายทอดองค์ความรู้และ เทคโนโลยี 
การเลี้ยงไก่พื้นเมือง สุกรชีวภาพโคเน้ือ และการปลูกพืชอาหารสัตว์ จ านวน ๙๙๒ ราย (เป้าหมาย 
๑,๐๐๐ ราย) ด าเนินการไปแล้ว ร้อยละ ๙๙.๒๐ 

(๔) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประมง เพื่อแก้ไขปัญหาท่ีดินท ากินให้กับ
เกษตรกรภายใต้การจัดสรรท่ีดินให้กับผู้ยากไร้ คัดเลือกเกษตรกร ๒,๓๗๑ ราย และส่งเสริมความรู้ 
๒,๓๗๑ ราย และสนับสนุนปัจจัยการผลิต ๒,๓๗๑ ราย (เป้าหมาย ๒,๓๕๐ ราย) ด าเนินการไปแล้ว 
ร้อยละ ๑๐๐ 

(๕) เกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์ในพื้นท่ี คทช. ได้รับการพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรรม ๖๐๐ ราย (เป้าหมาย ๖๐๐ ราย) ด าเนินการไปแล้ว ร้อยละ ๑๐๐ 

(๖) ปรับปรุงและสาธิตการพัฒนาท่ีดินในแปลงเกษตรกรท่ีได้รับการจัด 
ท่ีดินท ากิน ส่งเสริมและสาธิตปัจจัยการผลิตในการปรับปรุงบ ารุงดินด าเนินการได้ ๔,๐๐๐ ราย 
(เป้าหมาย ๔,๐๐๐ ราย) ด าเนินการไปแล้ว ร้อยละ ๑๐๐ 

 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๔๘๕ 

 

 ๑๐.๓  ส่งเสริมการบริหารจัดการน  าทั งระบบ แหล่งน  าชุมชนและทะเล 
  ๑๐.๓.๑  ส่งเสริมการบริหารจัดการน  าทั งระบบแหล่งชุมชนและทะเล  
ผลการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ๒๐ ปี (๒๕๖๑ - 
๒๕๘๐) ๖ ด้าน เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ทุกหมู่บ้านมีน้ าสะอาดอุปโภคบริโภค น้ าเพื่อการผลิต
มั่นคง ความเสียหายจากอุทกภัยลดลง คุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน บริหารจัดการน้ าอย่าง
ยั่งยืน ภายใต้การพัฒนาอย่างสมดุล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน” ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๓ ท่ีผ่านมา มีการพัฒนาด้านแหล่งน้ าครอบคลุมพื้นท่ี ๗๖ จังหวัด โดยเน้นการพัฒนา
โครงการเพื่อการจัดการน้ าอุปโภคบริโภค การสร้างความมั่นคงของน้ าภาคการผลิต และการจัดการ 
น้ าท่วมและอุทกภัย ได้มีการพัฒนาระบบประปาเมือง การขยายเขตเพิ่มเขตจ าหน่ายน้ า  
และเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน ๓,๗๕๕ แห่ง ท าให้มีประชาชนท่ีสามารถเข้าถึง
น้ าประปาได้ ๕๘,๐๙๑ ครัวเรือน ส าหรับการพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ า ท้ังในพื้นท่ีชลประทาน
และนอกเขตชลประทาน สามารถเพิ่มปริมาณน้ า ได้ ๑,๑๓๙.๘๔ ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นท่ีรับ
ประโยชน์ ๒.๕๑ ล้านไร่ และประชาชนได้รับประโยชน์ ๒.๒๗ ล้านครัวเรือน 
 ๑๐.๓.๒ การจัดหาแหล่งน  าต้นทุนเพื่อการอุปโภคบริโภค  การจัดหาแหล่งน้ า
ต้นทุนเพื่อการอุปโภคบริโภคสนับสนุนภาคการผลิตและรักษาระบบนิเวศ ด าเนินการเพิ่ม
ประสิทธิภาพแหล่งน้ าเพื่อเก็บกักน้ าในฤดูฝน (เพิ่มน้ าต้นทุน) และระบบกระจายน้ า (กิจกรรม : 
ขุดลอก อนุรักษ์ ฟื้นฟู ปรับปรุง ซ่อมแซม ก่อสร้างแหล่งน้ า และระบบกระจายน้ า) สนับสนุนพื้นท่ี
เกษตรกรรมและแหล่งน้ าต้นทุนเพื่อการอุปโภคบริโภค ท้ังน้ี หากด าเนินการแล้วเสร็จจะสามารถ
เพิ่มน้ าต้นทุน ๓๒๓.๗๘ ล้านลูกบาศก์เมตร ประชาชนได้รับประโยชน์ ๑๕๓,๗๕๙ ครัวเรือน พื้นท่ี
ได้รับประโยชน์ ๔๙๐,๓๐๕ ไร ่
 ๑๐.๓.๓ การเพิ่มประสิทธิภาพการเตือนภัยให้ครอบคลุมทุกพื นที่เสี่ยง กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ าได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตร ี
เมื่อวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๗ ให้ด าเนินการโครงการติดต้ังระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) 
ส าหรับพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัยดินถล่มในพื้นท่ีลาดชันและพื้นท่ีราบเชิงเขา เพื่อเป็นกลไกในการติดตาม
สถานการณ์เฝ้าระวังและเตือนภัยท่ีเกิดจากน้ าท่วมฉับพลันโดยการตรวจวัดข้อมูลปริมาณน้ าฝน
และระดับน้ าในพื้นท่ีหมู่บ้านท่ีอยู่ในพื้นท่ีเสี่ยงภัยท่ีอาจเกิดน้ าท่วมฉับพลัน และจัดสร้างมาตรฐาน
การเฝ้าระวังและเตือนภัยในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีพัฒนาข้ึนพร้อมท้ังฝึกอบรมอาสาสมัครประจ า
หมู่ บ้ านให้สามารถน าไปประยุก ต์ในงานการเ ตื อนภัยได้อย่ างมีประสิทธิภาพ โดยมี 
ผลการด าเนินงานต้ังแต่ปี ๒๕๔๘ – ๒๕๖๓ ได้ติดต้ังระบบเตือนภัย จ านวน ๑,๗๙๖ สถานี ๕,๔๘๒ 
หมู่บ้าน 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๔๘๖ 

 

 ๑๐.๓.๔ การด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยเตรียมความพร้อม
ในการป้องกัน/บรรเทาภาวะน้ าแล้ง ดังน้ี 
 ๑) จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการด้านการป้องกัน/บรรเทาภาวะน้ าแล้ง ดังน้ี 
  (๑ )  ศูนย์ ปฏิ บั ติ ก า รทรัพยากรธรรมชา ติและสิ่ ง แวดล้ อม  
(ด้านทรัพยากรน้ า) 
  (๒) ศูนย์อ านวยการติดตามและแก้ไขปัญหาภาวะน้ าแล้ง (ศูนย์เมขลา) 
  (๓) ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ภัยแล้ง  
(ศูนย์นาคราช) 
  (๔) ศูนย์อ านวยการติดตามและแก้ไขปัญหาภาวะน้ าแล้งส่วนหน้า  
 ๒) แผนปฏิบัติการในภาวะน้ าแล้ง ประกอบด้วย 

(๑) ศูนย์ผลิตน้ าสะอาด จ านวน ๒๕ จุด ปริมาณน้ า ๑๑.๗๖ ลิตร 
  (๒) จุดแจกจ่ายน้ าช่วยเหลือน้ าแล้ง จ านวน ๒๙๖ จุด ปริมาณน้ า 
๑๕.๑๔ ล้านลิตร 
  (๓) จุดสูบน้ าช่วยเหลือภัยแล้ง จ านวน ๑๐๖ จุด ปริมาณน้ า ๖๐  
ล้านลูกบาศก์เมตร 
  (๔) จุดจ่ายน้ าสะอาด จ านวน ๒๐๐ จุด ปริมาณน้ า ๑๐ ล้านลิตร 
 ๓) ด้านบุคลากร ประกอบด้วย 
  (๑) ผู้ประสานงานให้ความช่วยเหลือและเฝ้าระวังสถานการณ์ 
จ านวน ๒๕๐ คน  
  (๒) เจ้าหน้าท่ีด้านการปฏิบัติงานในพื้นท่ี รายจังหวัด จ านวน ๓๘๗ คน 
 ๔) เตรียมความพร้อมด้านแหล่งน้ าผิวดิน ประกอบด้วย อ่างเก็บน้ า 
๓๙๘ แห่ง และฝาย ๘๒๓ แห่ง 
 ๕) ด้านอุปกรณ์และเครื่องมือ ประกอบด้วย เครื่องสูบน้ า ๓๑๓ เครื่อง 
รถบรรทุกน้ า ๑๔๒ คัน สถานีเตือนภัยน้ าหลาก ดินถล่ม ๑,๕๔๗ สถานี สถานีโทรมาตร ๒๒๘ สถานี 
สถานีกล้อง CCTV ๗๕ สถานี สถานีอุตุ - อุทกวิทยา ๓๘๕ สถานี ชุดขุดเจาะน้ าบาดาล ๘๕ ชุด  
และรถผลิตน้ าด่ืมสะอาดเคลื่อนท่ี ๑๘ คัน 
 ๖) โครงการจัดหาแหล่งน้ าบาดาล และโครงการก่อสร้างสถานีจ่ายน้ า
บาดาลเพื่อประชาชน งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ด าเนินการแล้วเสร็จ ๒ โครงการ 
ได้แก่ (๑) โครงการจัดหาแหล่งน้ าบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นท่ีแล้งซ้ าซากหรือน้ าเค็ม 
เป้าหมาย จ านวน ๒๒ แห่ง (๘๘ บ่อ) มีผลการเจาะน้ าบาดาลแล้ว จ านวน ๒๒ แห่ง (๘๘ บ่อ) 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๔๘๗ 

 

และ (๒) โครงการก่อสร้างสถานีจ่ายน้ าบาดาลเพื่ อประชาชน จ านวน ๘ แห่ง (๑๖ บ่อ) 
มีผลการเจาะบ่อน้ าบาดาลแล้ว จ านวน ๘ แห่ง (๑๖ บ่อ) และอยู่ระหว่างด าเนินการโครงการ 
๑ โครงการ ได้แก่ โครงการส ารวจหาแหล่งน้ าบาดาลในพื้นท่ีศักยภาพต่ า เป้าหมาย ๒๙ แห่ง 
(๑๔๕ บ่อ) ด าเนินการเจาะบ่อน้ าบาดาลแล้ว ๓ แห่ง (๑๗ บ่อ) คิดเป็นร้อยละ ๑๒ 
 ๗) การฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ าบาดาล ได้รับจัดสรรงบประมาณ  
งบกลาง ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ด าเนินโครงการเติมน้ าใต้ดินในพื้นท่ีท่ัวประเทศ ภายใต้โครงการ
บรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ าท่วมในพื้นท่ี ๗๖ จังหวัดท่ัวประเทศ เป้าหมาย จ านวน ๑,๐๐๐ แห่ง  
มีผลการก่อสร้างระบบเติมน้ าใต้ดินแล้ว จ านวน ๖๘๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๖๘ 
 ๑๐.๓.๕ ด าเนินโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน  า และการขุดเจาะบ่อบาดาล 
และก่อสร้างระบบกระจายน  า ดังน้ี 
  ๑) ด าเนินโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ าพร้อมระบบกระจายน้ า  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน ๓๘๑ โครงการ และเตรียมแผนงานโครงการอนุรักษ์  
ฟื้นฟูแหล่งน้ าพร้อมระบบกระจายน้ า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ านวน ๒๘๖ โครงการ  
เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนท่ีประสบปัญหาขาดแคลนน้ า และจัดหาน้ าอุปโภคบริโภค 
ท่ีสะอาดให้กับประชาชนใช้ได้ตลอดปี โดยโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ าพร้อมระบบกระจายน้ า
เป็นการจัดหาแหล่งน้ าต้นทุนในพื้นท่ีเกษตรน้ าฝน เติมน้ าให้กับแหล่งน้ า เพิ่มประสิทธิภาพ  
การกักเก็บน้ า เพื่อสร้างสมดุลของปริมาณน้ าให้สอดคล้องกับความต้องการใช้น้ าของประชาชน  
ในพื้นท่ี และสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรได้อย่างยั่งยืน ท้ังน้ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ า ได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ าภายใต้
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑ และบูรณาการแผนงานและแผนปฏิบัติการท่ีเกี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ ากับส านักงานทรัพยากรน้ าแหงชาติและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

๒) ด าเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลและก่อสร้างระบบกระจายน้ า ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ านวน ๑,๘๕๐ แห่ง แล้วเสร็จ ประกอบด้วย 

(๑) โครงการพัฒนาน้ าบาดาลเพื่อการเกษตร งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ๒๕๖๓ จ านวน ๗๙๓ แห่ง (เจาะบ่อน้ าบาดาลเป้าหมาย ๗๒๔ แห่ง ก่อสร้างระบบ
กระจายน้ า ๗๙๓ แห่ง)  

(๒) โครงการเพิ่มน้ าต้นทุนและระบบกระจายน้ าเพื่อสนับสนุน
แผนปฏิบัติการฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนท้ิงช่วงและอุทกภัย ปี ๒๕๖๒ (งบกลาง) 
จ านวน ๑๓๘ แห่ง  
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(๓) โครงการส ารวจและพัฒนาน้ าบาดาลเพื่อเสริมแหล่งน้ าดิบ  
(งบกลาง) จ านวน ๗๐๔ แห่ง ผลการเจาะบ่อบาดาลแล้วเสร็จ ๖๙๐ แห่ง  

(๔) โครงการเร่งด่วนเพื่อเก็บกักน้ าในฤดูฝนปี ๒๕๖๓ ตามมาตรการ
ด้านงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
(โควิด - 19) และสถานการณ์ภัยแล้ง (งบกลาง) จ านวน ๑๓๒ แห่ง ผลการเจาะบ่อบาดาลแล้ว
เสร็จ ๑๓๒ แห่ง  

(๕) โครงการพัฒนาน้ าบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังแสงอาทิตย์ 
พื้นท่ี ๓๐๐ ไร่ (งบเหลือจ่าย) จ านวน ๔ แห่ง ด าเนินการเจาะบ่อน้ าบาดาลและก่อสร้างระบบ
ประปาแล้วเสร็จ จ านวน ๔ แห่ง  

(๖) การพัฒนาแหล่งน้ าบาดาลเพื่อการเกษตร ดังน้ี  
(๖.๑) งบประมาณรายจ่าย งบกลาง ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ด าเนินการแล้วเสร็จ ๕ โครงการ ดังน้ี  
- โครงการพัฒนาน้ าบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงาน

แสงอาทิตย์ พื้นท่ี ๑๒๐ ไร่ เป้าหมาย ๕๗ แห่ง (๑๑๔ บ่อ)  
- โครงการพัฒนาน้ าบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงาน

แสงอาทิตย์ พื้นท่ี ๕๐๐ ไร่ เป้าหมาย จ านวน ๕ แห่ง (๒๐ บ่อ)   
- โครงการพัฒนาน้ าบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ 

รูปแบบท่ี ๑ พื้นท่ี ๕๐๐ ไร่ เป้าหมาย จ านวน ๓๑ แห่ง (๑๘๖ บ่อ)  
- โครงการพัฒนาน้ าบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ 

รูปแบบ ท่ี ๒ พื้นท่ี ๕๐๐ ไร่ เป้าหมาย จ านวน ๑๑ แห่ง (๔๔ บ่อ)  
- โครงการพัฒนาน้ าบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ 

รูปแบบท่ี ๓ พื้นท่ี ๓๐๐ ไร่ เป้าหมาย จ านวน ๒๒ แห่ง (๖๖ บ่อ)  
(๖.๒) งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ด าเนิน

โครงการ ดังน้ี 
- โครงการพัฒนาน้ าบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยเครื่องสูบ

น้ าไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ า เป้าหมาย จ านวน ๓๖๐ แห่ง (๓๖๐ บ่อ) มีผลการเจาะบ่อบาดาลแล้ว จ านวน 
๒๙๕ แห่ง (๒๙๕ บ่อ) คิดเป็นร้อยละ ๘๒ 

- โครงการพัฒนาน้ าบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์เป้าหมาย จ านวน ๒๐๑ แห่ง (๒๐๑ บ่อ) มีผลการเจาะบ่อน้ าบาดาลแล้ว จ านวน  
๑๙๗ แห่ง (๑๙๗ บ่อ) คิดเป็นร้อยละ ๙๘ 
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-  โครงการพัฒนาน้ าบาดาล เพื่อการเกษตรด้วย
เทคโนโลยีสูง เพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป้าหมาย จ านวน ๓๐ แห่ง (๑๒๐ บ่อ) มีผลการเจาะ
บ่อน้ าบาดาล จ านวน ๒๙ แห่ง (๑๑๘ บ่อ) คิดเป็นร้อยละ ๙๘ 

(๗) การพัฒนาแหล่งน้ าบาดาลเพื่อการอุปโภคและบริโภคแล้วเสร็จ 
ประกอบด้วย งบประมาณรายจ่าย งบกลาง ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ด าเนินโครงการพัฒนา 
น้ าบาดาลเพื่อเสริมความมั่นคงระดับชุมชน เป้าหมาย ๗๐ แห่ง (๑๔๐ บ่อ) โดยมีผลการเจาะ 
บ่อน้ าบาดาลแล้ว จ านวน ๗๐ แห่ง  (๑๔๐ บ่อ)  

ท้ังน้ี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีนโยบาย 
ให้หน่วยงานขับเคลื่อนพันธกิจร่วม ( Joint Mission)  เรื่อง การพัฒนาระบบกระจายน้ า 
(กรมทรัพยากรน้ า/กรมทรัพยากรน้ าบาดาล) เพื่อเพิ่มศักยภาพการท างาน และยกระดับภารกิจ  
ให้สามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๑๐.๓.๖ โครงการจัดการอุทกภัยโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (Community-Based 
Flood Management: CBFM) เป็นโครงการท่ีให้ภาคประชาชนในพื้นท่ี เสี่ยงอุทกภัยเข้ามา 
มีส่วนร่วมต้ังแต่การประเมินความเสี่ยง การวางแผนจัดการอุทกภัยในชุมชนท่ีเป็นพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย 
การเตรียมความพร้อม การเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉิน และการฟื้นฟูหลังเกิดอุทกภัย รวมถึงลักษณะ
โครงสร้างทางสังคมของชุมชน ในพื้นท่ี ๑๔ จังหวัด ๒๐ อ าเภอ ดังน้ี 
  ๑) ภาคกลาง ๖ จังหวัด ๑๐ อ าเภอ ได้แก่  

- จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ าเภอผักไห่ และอ าเภอบางซ้าย 
- จังหวัดสุพรรณบุรี อ าเภอบางปลาม้า และอ าเภออู่ทอง 
- จังหวัดลพบุรี อ าเภอเมืองลพบุรี และอ าเภอท่าวุ้ง 
- จังหวัดปราจีนบุรี อ าเภอบ้านสร้าง และอ าเภอศรีมหาโพธิ 
- จังหวัดนครปฐม อ าเภอบางเลน 
- จังหวัดอ่างทอง อ าเภอวิเศษชัยชาญ 

๒) ภาคเหนือ ๒ จังหวัด ๓ อ าเภอ ได้แก่ 
- จังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอชุมแสง 
- จังหวัดสุโขทัย อ าเภอกงไกรลาศ และอ าเภอเมืองสุโขทัย 

๓) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕ จังหวัด ๕ อ าเภอ ได้แก่ 
- จังหวัดบุรีรัมย์ อ าเภอแคนดง 
- จังหวัดร้อยเอ็ด อ าเภอเชียงขวัญ 
- จังหวัดอุบลราชธานี อ าเภอเมืองอุบลราชธานี 
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- จังหวัดศรีสะเกษ อ าเภอราศีไศล 
- จังหวัดหนองคาย อ าเภอโพธิ์ตาก 

๔) ภาคใต้ ๑ จังหวัด ๒ อ าเภอ ได้แก่ 
   - จังหวัดสงขลา อ าเภอระโนด และอ าเภอกระแสสินธุ์ 
    โดยมีผลการด าเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๙๘ ซึ่งผู้รับจ้างและลงนาม
สัญญาแล้วทุกโครงการ อยู่ระหว่างเบิกจ่ายตามงวดงานปัจจุบันได้เบิกจ่ายงวดท่ี ๑ แล้ว   
 ๑๐.๓.๗ ก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ ประกอบด้วย 
  ๑) โครงการเพิ่มปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ า เข่ือนแม่กวงอุดมธารา จังหวัด
เชียงใหม่ ก่อสร้างโครงการเพิ่มปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ าเข่ือนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ 
อาทิ อุโมงค์ส่งน้ าและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่นอุโมงค์ส่ งน้ าช่วงแม่งัด-แม่กวง 
และอุโมงค์ส่งน้ าและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ าช่วงแม่แตง-แม่งัด 
โดยมีผลการด าเนินงานภาพรวม ร้อยละ ๖๒.๐๗ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ร้อยละ ๘๙.๘๐ 
  ๒) โครงการพัฒนาลุ่มน้ าตาปี -พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยการ
ก่อสร้างระบบสูบน้ าและระบบส่งน้ า MC1 พร้อมอาคารประกอบ จ านวนพื้นท่ีชลประทานเพิ่มข้ึน 
๒๒,๐๐๐ ไร่ โดยมีผลการด าเนินงานภาพรวม ร้อยละ ๗๓.๙๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ร้อยละ ๖๔.๙๓ 
  ๓) โครงการเข่ือนทดน้ าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ด าเนินการก่อสร้างเข่ือนทด
น้ าและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น ระบบส่งน้ าสายใหญ่ฝั่งขวาพร้อมอาคารประกอบ 
ส่วนท่ี ๑ ระบบส่งน้ าสายใหญ่ฝั่งซ้าย พร้อมอาคารประกอบ และระบบส่งน้ าสายใหญ่ฝั่งซ้าย 
พร้อมอาคารประกอบ โดยมีผลการด าเนินงานภาพรวม ร้อยละ ๔๕.๔๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ร้อยละ ๙๓.๓๔ 
  ๔) โครงการอ่างเก็บน้ าคลองหลวง จังหวัดชลบุรี ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บ
น้ าคลองหลวง จังหวัดชลบุรี เกษตรกรรม ด าเนินการก่อสร้าง คลองส่งน้ าและคลองระบายน้ า 
พร้อมอาคารประกอบฝั่งซ้าย และคลองส่งน้ าและคลองส่งน้ าพร้อมอาคารประกอบฝั่งซ้าย 
โดยมีผลการด าเนินงานภาพรวม ร้อยละ ๙๑.๖๖ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ร้อยละ ๙๐.๙๙ 
  ๕) โครงการห้วยโสมงอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จังหวัดปราจีนบุรี  
โดยการก่อสร้าง อาทิ ระบบชลประทานฝั่งขวา ระบบชลประทานฝั่งซ้าย ระบบระบายน้ าฝั่งซ้าย 
พร้อมอาคารประกอบพื้นท่ีชลประทานเพิ่มข้ึน ๙๔,๐๐๐ ไร่ โดยมีผลการด าเนินงานภาพรวม 
ร้อยละ ๘๙.๐๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ร้อยละ ๕๔.๗๕ 
  ๖) โครงการอ่างเก็บน้ าห้วยน้ ารีอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จังหวัด
อุตรดิตถ์ ก่อสร้างอ่างเก็บน้ าห้วยน้ ารี อันเน่ืองเน่ืองมาจากพระราชด าริ จังหวัดอุตรดิตถ์  
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โดยการก่อสร้างเข่ือนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมอุโมงค์ส่งน้ า ระบบท่อส่งน้ าและอาคาร
ประกอบ พื้นท่ีชลประทานเพิ่มข้ึน ๓,๐๐๐ ไร่ โดยมีพื้นท่ีได้รับการป้องกันและลดผลกระทบ 
จ านวน ๗๘,๓๕๘ ไร่ โดยมีผลการด าเนินงานภาพรวม ร้อยละ ๗๒.๖๖ และปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ ร้อยละ ๘๑.๕๙ 
  ๗) โครงการอ่างเก็บน้ าน้ าปี้อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จังหวัดพะเยา 
ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ าน้ าปี้อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จังหวัดพะเยา ก่อสร้างเข่ือน 
และอ่างเก็บน้ า ก่อสร้างระบบส่งน้ าเพื่อการชลประทาน โดยมีผลการด าเนินงานภาพรวม  
ร้อยละ ๓๓.๘๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ร้อยละ ๒๐.๔๐ 
  ๘) โครงการประตูระบายน้ าศรีสองรัก จังหวัดเลย ก่อสร้างโครงการประตู
ระบายน้ าศรีสองรัก อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยด าเนินการ
ก่อสร้างประตูระบายน้ า และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โดยมีผลการด าเนินงาน
ภาพรวม ร้อยละ ๑๐.๑๐ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ร้อยละ ๖๕.๖๐ 
  ๙) โครงการพัฒนาลุ่มน้ าห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย 
โดยก่อสร้างสถานีสูบน้ าและอาคารประกอบ ประตูระบายน้ าล าน้ าสาขาฝั่งขวา ประตูระบายน้ า  
ล าน้ าสาขาฝั่งซ้าย ประตูระบายน้ าดงสะพัง โดยมีผลการด าเนินงานภาพรวม ร้อยละ ๖.๕๘ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ร้อยละ ๔๕.๒๗ 
  ๑๐) โครงการผันน้ าจากอ่างเก็บน้ าประแสร์-หนองค้อ-บางพระ จังหวัดชลบุรี 
โดยการก่อสร้างสถานีสูบน้ าและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น อยู่ระหว่างรวบรวม 
ผลการด าเนินงาน 
  ๑๑) โครงการอ่างเก็บน้ าล าสะพุง อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จังหวัด
ชัยภูมิ โดยการก่อสร้างท านบดินหัวงานและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น โดยม ี
ผลการด าเนินงานภาพรวม ร้อยละ ๓๗.๘๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ร้อยละ ๙๔.๕๔ 
  ๑๒) โครงการประตูระบายน้ าบ้านก่อพร้อมระบบส่งน้ า จังหวัดสกลนคร 
ก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ าบ้านก่อ พร้อมระบบส่งน้ า จังหวัดสกลนคร โดยก่อสร้างประตู
ระบายน้ าพร้อมอาคารประกอบอื่น โดยมีผลการด าเนิ นงานภาพรวม ร้อยละ ๑๘.๗๗ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ร้อยละ ๙๕.๘๕ 
  ๑๓) โครงการอ่างเก็บน้ าล าน้ าชี อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จังหวัดชัยภูมิ 
ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ าล าน้ าชี อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จังหวัดชัยภูมิ โดยก่อสร้างเข่ือน 
ดินถม ประเภท Zone Dam โดยมีผลการด าเนินงานภาพรวม ร้อยละ ๑๓.๓๘ และปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ร้อยละ ๘๓.๙๓ 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๔๙๒ 

 

  ๑๔) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ภาคใต้) วางระบบป้องกันและแก้ปัญหาการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ 
โดยมีกิจกรรม อาทิ ก่อสร้างระบบส่งน้ า ประตูระบายน้ า ฝาย สถานีสูบน้ า ระบบระบายน้ า 
อาคารอัดน้ า และอาคารบังคับน้ า เป้าหมายพื้นท่ีชลประทานเพิ่มข้ึน ๕ ,๑๕๐ ไร่ โดยม ี
ผลการด าเนินงานภาพรวม ร้อยละ ๖๐.๙๖ 
  ๑๕) โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพ
การเกษตร (ภาคใต้ชายแดน) เพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร (ภาคใต้ชายแดน) โดยมีกิจกรรม
ก่อสร้างฝาย แก้มลิง อาคารบังคับน้ าเป้าหมายพื้นท่ีชลประทานเพิ่มข้ึน ๑๐๐ ไร่ โดยม ี
ผลการด าเนินการภาพรวม ร้อยละ ๒๖.๘๕ 
  ๑๖) โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
(ภาคกลาง) ปัจจัยสนับสนุนเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีกิจกรรม  
อาทิ ก่อสร้างฝาย สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า แก้มลิง อาคารบังคับน้ า อาคารป้องกันตลิ่ง และคันกั้นน้ า 
เป้าหมายพื้นท่ีชลประทานเพิ่มข้ึน ๒,๘๕๕ ไร่ โดยมีผลการด าเนินงานภาพรวม ร้อยละ ๗๙.๑๐ 
  ๑๗) โครงการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฟื้นฟู 
(ภาคตะวันออก) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก โดยมีกิจกรรม
ก่อสร้างอาคารบังคับน้ า ฝาย สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า และประตูระบายน้ า เป้าหมายพื้นท่ี
ชลประทานเพิ่มข้ึน ๑,๐๐๐ ไร่ โดยมีผลการด าเนินงานภาพรวม ร้อยละ ๗๓.๘๑ 
  ๑๘) โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ) 
ฟื้นฟู อนุรักษ์ป่าต้นน้ า โดยมีกิจกรรมก่อสร้างอาคารบังคับน้ า ระบบส่งน้ า แก้มลิง ฝาย สถานี 
สูบน้ าด้วยไฟฟ้า และโครงการปรับปรุง เป้าหมายพื้นท่ีชลประทานเพิ่มข้ึน ๑๕,๑๒๐ ไร่  
โดยมีผลการด าเนินงานภาพรวม ร้อยละ ๕๘.๔๘ 
  ๑๙) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ปรับปรุง พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ า โดยมีกิจกรรมก่อสร้างสถานีสูบน้ า
ด้วยไฟฟ้า ฝาย ประตูระบายน้ า แก้มลิง อาคารบังคับน้ า และงานปรับปรุงอาคารชลประทาน 
เป้าหมายพื้นท่ีชลประทานเพิ่มข้ึน ๒๙,๔๑๘ ไร่ โดยมีผลการด าเนินงานภาพรวม ร้อยละ ๗๘.๔๐ 
 ๑๐.๓.๘ การปรับปรุงงานชลประทาน โดยการเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน
และการบริหารจัดการน้ าในพื้นท่ีชลประทาน ซ่อมแซม/ปรับปรุงงานชลประทาน พื้นท่ีชลประทาน
ได้รับการปรับปรุง ๘๒๑,๖๘๗ ไร่ จ านวน ๔๐๑ รายการ โดยมีผลการด าเนินงานภาพรวม ร้อยละ 
๖๔.๙๓ 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๔๙๓ 

 

 ๑๐.๓.๙ โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน  าชลประทาน สนับสนุน 
การบริหารจัดการน้ าชลประทาน โดยการซ่อมแซมและขุดลอก ระบบส่งน้ า ระบายน้ าชลประทาน 
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง ผลการด าเนินงาน
ภาพรวมร้อยละ ๗๖.๑๘ 
 ๑๐.๓.๑๐ การจัดหาแหล่งน  าและเพิ่มพื นที่ชลประทาน  ก่อสร้างโครงการ
ชลประทานขนาดกลาง ก่อสร้างแหล่งน้ าและระบบส่งน้ าขนาดเล็ก ในพื้นท่ีชุมชน/ชนบท ก่อสร้าง
โครงการแก้มลิง ตลอดจนท าการศึกษา ส ารวจ ออกแบบ และจัดหาท่ีดิน ผลการด าเนินการ
ภาพรวม ร้อยละ ๖๐.๐๘ 

๑๐.๓.๑๑ ลดการใช้น  าภาคอุตสาหกรรมและพื นที่ชลประทานเดิม  
  ๑) จัดรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมอยู่ระหว่างจัดรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 
เป้าหมาย ๒๖,๔๕๗ ไร่ ด าเนินการไปแล้ว ร้อยละ ๙๗ 
  ๒) จัดระบบน้ าเพื่อเกษตรกรรมอยู่ระหว่างจัดระบบน้ าเพื่อเกษตรกรรม 
เป้าหมาย ๖๓,๑๑๑ ไร่ ด าเนินการไปแล้ว ร้อยละ ๙๖.๙๓ 

๑๐.๓.๑๒  โครงการจัดการคุณภาพน  า  จัดการคุณภาพน้ า  โดยกิจกรรม 
ท่ีด าเนินงาน อาทิ ประตูระบายน้ า ปรับปรุงคันกั้นน้ า ก่อสร้างสถานีสูบน้ าและประตูระบายน้ า 
จ านวนพื้นท่ีได้รับประโยชน์ ๓๗๘,๙๐๐ ไร่ โดยมีผลการด าเนินการภาพรวม ร้อยละ ๔๒.๐๑ 

๑๐.๓.๑๓ โครงการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และฟื้นฟูพื นที่เกษตรกรรม
ด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน  า อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลในพื้นท่ีเพื่อด าเนินการป้องกันการชะล้าง
พังทลายของดินและฟื้ นฟูพื้น ท่ี เกษตรกรรมด้วย ระบบอนุรักษ์ ดินและน้ า  ( เป้าหมาย  
๕ แห่ง) ด าเนินการไปแล้ว ร้อยละ ๑๐๐ 

๑๐.๓.๑๔ โครงการปรับปรุงท่อเพื่อลดน  าสูญเสีย โดยได้ด าเนินการปรับปรุง 
ท่อจ่ายน้ าเพื่อลดน้ าสูญเสีย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน 
๒๕๖๔) จ านวน ๕๘๙.๒๑๔ กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๖๑ 
 
 ๑๐.๔  สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรแร่ และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
เพื่อการพัฒนาประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  
  ๑๐.๔.๑ ทรัพยากรแร่ 

๑) การปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ โดยมีผลการด าเนินการ
คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๕๐ ดังน้ี 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๔๙๔ 

 

    (๑) การส ารวจ เก็บข้อมูล รวมท้ังปรับปรุงข้อมูลพื้นท่ีศักยภาพแร่ 
แล้วเสร็จ ๕๕ จังหวัด มีเน้ือท่ีรวม ๕.๖๐ ล้านไร่ ล้านไร่ เมื่อน าพื้นท่ีศักยภาพแร่กันจากพื้นท่ี 
หวงห้ามตามกฎหมายตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้แก่ เขตอุทยาน
แห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า เขตวนอุทยาน เขตสวนพฤกษศาสตร์  
สวนรุกขชาติและแหล่งซากดึกด าบรรพ์ท่ี ข้ึนทะเบียน สามารถก าหนดพื้ นท่ีท่ีมี ศักยภาพ 
ในการท าเหมือง มีเน้ือท่ีรวม ๓.๖๐ ล้านไร่ 
    (๒) การเร่งรัดส ารวจและจัดท าแผนท่ีศักยภาพแร่ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการส ารวจธรณีวิทยา ธรณีวิทยาแหล่งแร่ และธรณีเคมี ของการส ารวจทรัพยากรแร่
ข้ันตอนท่ีสองครอบคลุมพื้นท่ีด าเนินการ จังหวัดพังงา 
    (๓) จัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพในการท า
เหมืองเสนอต่อคณะอนุกรรมการด้านก าหนดหลักเกณฑ์การจ าแนกทรัพยากรแร่และก าหนดเขต
แหล่งแร่เพื่อการท าเหมือง เพื่อพิจารณาความเหมาะสมส าหรับก าหนดเป็นเขตแหล่งแร่เพื่อการท า
เหมืองต่อไป โดยมีแผนด าเนินการในไตรมาสท่ี ๔ 
    (๔) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแร่ โดยมี 
การด าเนินการดังน้ี 
     - การเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการแร่ให้แก่
ประชาชน รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ในการจัดท าแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ และการก าหนดเขตแหล่งแร่
เพื่อการท าเหมืองภายใต้แผนแม่บท 
     - การส่งเสริมการด าเนินกิจการเหมืองแร่ตามหลักธรรมภิบาล
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม “Green and smart mining” มีการเตรียมความพร้อมการจัด
กิจกรรม Green and Smart Mining และแต่งต้ังคณะอนุกรรมการด้านกิจกรรมเหมืองแร่ท่ีเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีธรรมาภิบาลผ่านการพิจารณาของ คนร. 
     -  การประ ชุม ช้ีแจง ข้อมูล  และรับฟั งความคิดเห็นต่อ 
แนวทางการด าเนินงานภารกิจด้านทรัพยากรแร่ของกรมทรัพยากรธรณี รวมถึงการด าเนินการ
บริหารจัดการแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom) ในวันท่ี ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
     - การประชุมคณะอนุกรรมการด้านกิจกรรม เหมืองแร ่
ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีธรรมาภิบาล ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
เพื่อพิจารณากรอบแนวทางในการด าเนินการส่งเสริมกิจกรรมเหมืองแร่ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๔๙๕ 

 

และมีธรรมาภิบาล และแต่งต้ังคณะท างาน ๒ คณะ ได้แก่ คณะท างานด้านส่งเสริมกิจกรรม 
เหมืองแร่ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีธรรมาภิบาล และคณะท างานก าหนดหลักเกณฑ์ 
และตรวจประเมินรางวัลเหมืองแร่ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุน 
การด าเนินการของคณะอนุกรรมการฯ ต่อไป   
   ๒) การอนุรักษ์มรดกทางธรณแีละอทุยานธรณี โดยมีผลการด าเนินการ
ดังน้ี 

(๑) อยู่ระหว่างการจัดท าข้อมูลธรณีวิทยาภายในแหล่งมรดกธรณี 
และอุทยานธรณี ๔ ภาค ภาคละ ๑๐ แห่ง 

(๒) การส่งเสริมอุทยานธรณีและแหล่งมรดกธรณี ได้แก่  
- การเตรียมความพร้อมในการรองรับการประเมินซ้ าของยูเนสโก 

ของอุทยานธรณีโลกสตูล และการประเมินขอรับรองอุทยานธรณีโคราชเป็นอุทยานธรณีโลก  
ของยูเนสโก รวมถึงการเตรียมการประเมินซ้ าเพื่อคงสถานการณ์เป็นอุทยานธรณีประเทศไทย 

- จัดท า ข้อมูลแหล่งเรียนรู้อุทยานธรณีผาชัน-สามพันโบก 
ติดต้ังท่ีโรงเรียนเหล่างามพิทยาคม ต าบลเหล่างาม อ าเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 

- ประชุมหารือร่วมกับบริษัท ปตท. ในกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับ 
การบันทึกสถิติไม้กลายเป็นหินท่ียาวท่ีสุดในโลก Guiness World Record เพื่อสนับสนุนความโดดเด่น
ทางธรณีวิทยาของอุทยานธรณีไม้กลายเป็นหินตาก รวมถึงประสานงานกับจังหวัดตาก เพื่อให้ทาง
จังหวัดตากร่วมผลักดันโครงการให้เข้าสู่แผนยุทธศาสตร์จังหวัด  

- การแต่งต้ังคณะท างานอุทยานธรณีสุพรรณบุรี 
(๓) การด าเนินกิจกรรมภายใต้คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/

คณะท างาน ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานแหล่งมรดกธรณีและอุทยานธรณี ได้แก่ 
- จัดท าประกาศแนวทางและหลักเกณฑ์เพื่อการอนุรักษ์แหล่ง

ธรณีวิทยาและจัดต้ังอุทยานธรณีประเทศไทย และประกาศตราสัญลักษณ์อุทยานธรณีประเทศไทย 
และค าสั่งแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ ๑๐ คณะ แล้วเสร็จ 

- เตรียมเอกสารเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดทราบการเป็น
เจ้าภาพการจัดประชุมเครือข่ายอุทยานธรณีโลกภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ครั้งท่ี ๗ ในปี ๒๕๖๕  
ณ อุทยานธรณีโลกสตูล และพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ (งบกลาง) โดยให้กระทรวงมหาดไทย 
(จังหวัดสตูล) เป็นหน่วยงานจัดท าค าของบประมาณ 

- ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งมรดกธรณี
และการด าเนินงานอุทยานธรณี ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ ในวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๔๙๖ 

 

- อยู่ระหว่างการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์แหล่ง
มรดกธรณีและการด าเนินงานอุทยานธรณี ระยะที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๗๐) 

 (๔) อยู่ระหว่างการเตรียมการจัดประชุมเครือข่ายอุทยานธรณี
ประเทศไทย) ณ อุทยานธรณีโลกสตูล (TGN, Thailand Geopark Network)    

(๕) การส ารวจศึกษาแหล่งมรดกธรณีประเภทถ้ าเพื่อการบริหารจัดการ
อย่างยั่งยืน โดยจัดท าแหล่งเรียนรู้เร่ือง “ถ้ าและธรณีวิทยาเพื่อการท่องเท่ียว” แล้วเสร็จ ๑ แห่ง  
และอยู่ระหว่างจัดท าแหล่งเรียนรู้ ๒ แห่ง และอยู่ระหว่างการจัดท าสื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับ
ถ้ าและอยู่ระหว่างจัดท าแนวทางบริหารจัดการถ้ า 

(๖) การด าเนินงานกิจกรรมภายใต้คณะกรรมการนโยบายบริหาร
จัดการถ้ าแห่งชาติ  

- จัดท ากรอบการด าเนินงานและแผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
บริหารจัดการถ้ าแห่งชาติและจัดท านโยบายและแผนแม่บทการบริหารจัดการระบบถ้ าแห่งชาติ 
(พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๘๐) และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการระบบถ้ าระยะท่ี ๑  
(พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) 

- ประกาศคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการถ้ าแห่งชาติ 
เร่ือง ตราสัญลักษณ์คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการถ้ าแห่งชาติ 
   ๓) การส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื นฐาน 
สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีผลการด าเนินการคิดเป็นร้อยละ ๗๘.๘๖ ดังน้ี 

๓.๑) เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมพื้นท่ีประกอบการ 
(๑) การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมท้ังให้ค าแนะน าการจัดการสิ่งแวดล้อม จ านวน ๓๐๐ ราย 
(๒) เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณพื้นท่ีการท าเหมือง 

ท่ีมีความอ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม จ านวน ๘ พื้นท่ี  
(๓) เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นท่ีประกอบการ

เกลือสินเธาว์ จ านวน ๕ จังหวัด 
โดยมีผลการด าเนินงานระหว่างเดือนพฤศจิกายน – กันยายน

๒๕๖๔ ดังน้ี 
(๑) การตรวจประเมินการปฏิบั ติตามมาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการเหมืองแร่ และให้ค าปรึกษาแนะน าการจัดการ
สิ่งแวดล้อม จ านวน ๔๒๒ ราย ใน ๓๙ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระบี่ กาญจนบุรี ก าแพงเพชร 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๔๙๗ 

 

ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชุมพร เชียงใหม่ เชียงราย ตาก พังงา นครศรีธรรมราช น่าน บุรีรัมย์ 
ปราจีนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ พะเยา พัทลุง พิจิตร เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระนอง ราชบุรี ล าปาง เลย 
สงขลา สระแก้ว สระบุรี สุราษฎร์ธานี หนองบัวล าภู ตรัง อุบลราชธานี จังหวัดอุดรธานี สุพรรณบุรี 
ลพบุรี นครราชสีมา นราธิวาส สุรินทร์ และนครสวรรค์ 

(๒) การเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นท่ีการท าเหมือง 
ท่ีมีความอ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม โดยได้ด าเนินการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศ 
ระดับเสียง และแรงสั่นสะเทือนบริเวณชุมชนโดยรอบพื้นท่ีเหมืองแร่และโรงโม่หิน จ านวน ๔ พื้นท่ี 
ได้แก่  ชุมชนโดยรอบพื้นท่ีประกอบการเหมืองหินบริ เวณต า บลหน้าพระลาน อ า เภอ 
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี บริเวณต าบลสวายจีก และต าบลอิสาณ อ าเภอเมือง จังหวัด
บุรีรัมย์ บริเวณต าบลห้วยกะปิ และต าบลหนองข้างคอก อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี บริเวณต าบล
อ่างหิน และต าบลทุ่งหลวง อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 

(๓) การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าบริเวณพื้นท่ีประกอบการ 
เหมืองแร่ทองค า จังหวัดพิจิตร เพชรบูรณ์ และพื้นท่ีประกอบการเหมือ งแร่สังกะสี จังหวัดตาก 
จ านวน ๓ พื้นท่ี 

ท้ังน้ี การเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมพื้นท่ีประกอบการได้
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๓.๒) พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการด้านแร่ 
ประกอบด้วย 

(๑) สถานประกอบการท่ีได้รับการตรวจประเมินมาตรฐาน
ประจ าปี จ านวน ๙๕๐ ราย 

(๒) ผู้ผ่านการอบรมด้านวัตถุระเบิด จ านวน ๒๐๐ ราย 
(๓) ผู้ได้รับค าปรึกษาหรือได้รับการถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนา

ยกระดับคุณภาพการประกอบการ จ านวน ๒๐๐ ราย 
 โดยมีผลการด าเนินงานระหว่างเดือนพฤศจิกายน - กันยายน 
๒๕๖๔ ดังน้ี 
 (๑) การตรวจประเมินมาตรฐานเดือนกันยายน จ านวน  
๑๓๖ ราย และยอดสะสมต้ังแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔ รวมจ านวน ๙๗๘ ราย 

 (๒) จ านวนการอบรมด้านวัตถุระเบิด (โครงการอบรมทบทวน
ความรู้เพื่อการต่ออายุใบรับรองการผ่านการฝึกอบรม เป็นผู้ควบคุมการใช้วัตถุระเบิดในงาน 
เหมืองแร่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) ผ่านรูปแบบการอบรมออนไลน์ Zoom จ านวน 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๔๙๘ 

 

๑๐๔ ราย และผ่านอบรมผ่านระบบ E-learning (DPIM Academy) จ านวน ๓๔ ราย โดยม ี
ผู้ เ ข้าอบรมรวมจ านวนท้ังสิ้น ๑๓๘ ราย โดยขณะน้ีก าลังด า เนินการจัดส่งใบรับรองฯ  
แก่ผู้เข้าอบรมท้ังหมด 

(๓) การให้ค าปรึกษาหรือถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนายกระดับ
คุณภาพการประกอบการ รวมจ านวนท้ังสิ้น ๑๕๗ ราย ขณะน้ีอยู่ระหว่างด าเนินการจัดส่ง 
ใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าอบรมท้ังหมด 

(๔) จัดสัมมนาเร่ือง “การใช้เทคโนโลยี ๔.๐ เพื่อเพิ่มผลิตภาพ 
ในงานเหมืองแร่” ผ่านรูปแบบการประชุมออนไลน์ เมื่อวันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ เพื่อถ่ายทอด
ความรู้แก่ผู้ประกอบการเหมืองแร่ เจ้าหน้าท่ีรัฐ และผู้สนใจ ในการเพิ่มผลิตภาพในงานเหมืองแร่
และสร้างความตระหนักถึงประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการใช้เทคโนโลยีดังกล่าว โดยมีผู้เข้าร่วม
สัมมนาฯ ท้ังสิ้น ๑๖๓ ราย 

ท้ังน้ี การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการ 
ด้านแร่ ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๓.๓) ส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้มี
มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DPIM) ประกอบด้วย 

(๑) ผู้ประกอบการท่ีได้รับการอบรม CSR-DPIM Beginner 
จ านวน ๙๐ ราย 

(๒) สถานประกอบการอุตสาหกรรมแร่ ผ่านการประเมิน
มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแร่ (CSR-DPIM) จ านวน ๗ ราย 

(๓) ผู้ประกอบการท่ีได้รับการฝึกอบรม (Coaching) ให้ความรู้
ความเข้าใจข้อก าหนดตามเกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรม (CSR-DPIM) จ านวน ๔๐ ราย 

(๔) สถานประกอบการท่ีเป็นสมาชิก CSR-DPIM Network 
ผ่านการประเมินการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม CSR-DPIM Network อย่างต่อเน่ือง  
จ านวน ๔๐ แห่ง 

โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้ด าเนินการ
จัดงานเปิดตัวโครงการ (Kick off) และงานมอบรางวัล CSR-DPIM ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เมื่อวันพุธท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ และได้ด าเนินการคัดเลือกสถานประกอบการท่ีสมัครเข้าร่วม
โครงการ CSR-DPIM ประจ าปี ๒๕๖๔ และสถานประกอบการท่ีสมัครเป็นสมาชิกเครือข่าย 
CSR-DPIM ๒๕๖๔ ดังน้ี 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๔๙๙ 

 

(๑) แจ้งผลการคัดเลือกสถานประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการ  
CSR-DPIM ประจ าปี ๒๕๖๔ จ านวน ๑๐ ราย 

(๒) ด าเนินการอบรมสถานประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการ  
CSR-DPIM ประจ าปี ๒๕๖๔ ผ่านทางระบบออนไลน์ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมผ่านระบบออนไลน์ 
ท้ัง ๔ ครั้ง รวมท้ังสิ้น ๑๖๗ ราย 

- ครั้งท่ี ๑ เมื่อวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มีผู้เข้ารับ 
การอบรม จ านวน ๔๓ ราย 

- ครั้ ง ท่ี  ๒ วันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มีผู้ เ ข้ารับ 
การอบรม จ านวน ๔๒ ราย 

- ครั้งท่ี ๓ วันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ มีผู้เข้ารับการอบรม 
จ านวน ๔๑ ราย  

- ครั้งท่ี ๔ (แยกตามรายสถานประกอบการ) ระหว่างวันท่ี  
๒๐ มิถุนายน - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน ๔๑ ราย  

ดังน้ัน ผู้ เข้ารับการอบรมผ่านระบบออนไลน์ ท้ัง ๔ ครั้ง 
รวมท้ังสิ้น ๑๖๗ ราย 

(๓) ด าเนินการจัดท าหนังสือประชาสัมพันธ์และเชิญชวน
เจ้าหน้าท่ี สรข. สอจ. และสถานประกอบการเข้ารับการอบรม CSR-DPIM Beginner ประจ าปี 
๒๕๖๔ จ านวน ๓ รุ่น ประกอบด้วย รุ่นท่ี ๑ ระหว่างวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม - ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔  
มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน ๓๒ คน รุ่นท่ี ๒ ระหว่างวันท่ี ๗-๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ มีผู้เข้ารับ 
การอบรม จ านวน ๒๖ คน และรุ่นท่ี ๓ ระหว่างวันท่ี ๑๔-๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ มีผู้เข้ารับ 
การอบรม จ านวน ๓๔ คน รวมมีผู้เข้ารับการอบรมท้ังสิ้น ๙๒ ราย ขณะน้ี คณะกรรมการฯ 
พิจารณาขยายเวลาด าเนินโครงการฯ เมื่อวันท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยขยายระยะเวลาด าเนิน
โครงการฯ ออกไป ๔๙ วัน สิ้นสุดสัญญาวันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

(๔) ด า เนินการทวนสอบการจัดท ารายงานประเมินตน เอง 
ตามกรอบการจัดท ารายงานของ CSR-DPIM จ านวน ๗๑ แห่ง และคัดเลือกบุคลากรดีเด่น 
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (OMOP) จ านวน ๓ รางวัล ได้แก่ รางวัลด้านการมีส่วนร่วม 
และพัฒนาชุมชน รางวัลด้านแรงงาน/อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และรางวัลด้านสิ่งแวดล้อม 

ท้ังน้ี โครงการสิ้นสุดการด าเนินงานวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔  
และขอขยายเวลาด าเนินโครงการฯ ครั้งท่ี ๑ โดยขยายระยะเวลาด าเนินโครงการฯ ออกไปอีก  



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๕๐๐ 

 

๔๙ วัน สิ้นสุดสัญญาวันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ และได้ขอขยายระยะเวลาครั้งท่ี ๒ ออกไปอีก  
๖๑ วัน สิ้นสุดสัญญาวันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งมีการด าเนินการ ดังน้ี 

-  ด า เ นินการอบรมสถานประกอบการ ท่ี เ ข้าร่ วมโครงการ  
CSR-DPIM ประจ าปี  ๒๕๖๔ ผ่านทางระบบออนไล น์ ครั้ ง ท่ี  ๕ เพื่อน า เสนอแผนงาน 
ด้านสิ่งแวดล้อมและแผนงานร่วมกับชุมชน พร้อมท้ังเตรียมความพร้อมในการเข้ารัยการทวนสอบ
เมื่อวันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน ๒๖ ราย 

- ด าเนินการจัดฝึกอบรมกลุ่ม (Group Training) เพื่อส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Show & Share ของเครือข่าย) 
ให้กับสมาชิกเครือข่าย CSR-DPIM Network ระหว่างวันท่ี ๑๙-๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ มีผู้เข้ารับ 
การอบรม จ านวน ๑๑๗ ราย 

๓.๔) ส่งเสริมผู้ประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน 
ให้เข้าสู่มาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว 

(๑) ให้ค าแนะน าและประเมินสภาพเบื้องต้นแก่สถาน
ประกอบการดังน้ี  

 - วันท่ี ๑-๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ จังหวัดอ่างทอง สิงห์บุรี 
สระบุรี  

 - วันท่ี ๑๔-๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ จังหวัดลพบุรี 
(๒) ลงพื้นท่ีให้ค าแนะน าให้ความรู้สถานประกอบการตาม

มาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว ระหว่างวันท่ี ๒๒-๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ เลย 
นครพนม และจังหวัดร้อยเอ็ด 

(๓) ลงพื้นท่ีไปให้ค าแนะน าและประเมิน สภาพเบื้องต้นแก่
สถานประกอบการท่ีมีศักยภาพ เมื่อวันท่ี ๒๒-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี 
และสุพรรณบุรี ๑๒ ราย โดยมีผู้ประกอบการสมัครแล้ว และได้เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ 
ท่ีเข้าร่วมโครงการ ๔ ราย 

(๔) ลงพื้นท่ีไปให้ค าแนะน าและประเมินสภาพเบื้องต้นแก่
สถานประกอบการท่ีมีศักยภาพ ระหว่างวันท่ี ๑-๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ แพร่ 
น่าน ล าปาง และอุตรดิตถ์ จ านวน ๑๙ ราย ระหว่างวันท่ี ๘-๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ จังหวัดสุรินทร์ 
อุบลราชธานี ชัยภูมิ และนครราชสีมา จ านวน ๑๐ ราย พร้อมเตรียมความพร้อมเบื้องต้นส าหรับ
สถานประกอบการท่ีสมัครเข้าร่วมโครงการ จ านวน ๕ ราย และระหว่างวันท่ี ๑๔-๒๑ มีนาคม 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๕๐๑ 

 

๒๕๖๔ ในพื้นท่ีจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ยะลา ตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ต และระนอง 
จ านวน ๑๔ ราย 

(๕) ลงพื้นท่ีไปให้ค าแนะน าและประเมินสภาพเบื้องต้นแก่
สถานประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี จ านวน ๘ ราย  

(๖) ด าเนินการเตรียมความพร้อมฯ ควบคู่ไปกับการลงพื้นท่ี 
โดยมีผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม ๓๒ ราย  

(๗) จัดประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกเหมืองแร่สีเขียวฯ 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ วันท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม โพแทช และผ่านโปรแกรม zoom 

(๘) ยกเลิกจัดท าขอบเขตการจ้างในการจัดงานพิธีมอบรางวัล
เหมืองแร่สีเขียว Green Mining Award เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา
2019 (โควิด - 19) 

(๙) มีสถานประกอบการท่ีเข้ารับการตรวจประเมินแบบ
ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกเหมืองแร่สีเขียว  
และได้พิจารณาคัดเลือกเหมืองแร่สีเขียวในรูปแบบดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี ๒๗ 
ตุลาคม ๒๕๖๔ จ านวน ๒๙ ราย และคณะกรรมการพิจารณาเหมืองแร่สีเขียว จะพิจารณา
คัดเลือกอีกครั้ง ประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
 ๓.๕) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน 
เข้าสู่มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับท่ี ๒ โดยมีผลการด าเนินการดังน้ี 

(๑) ประสานงานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อการประชา สัมพันธ์
โครงการ และเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ 
จ านวน ๖ ราย  

(๒) จัดอบรมกิจกรรม ๕ส เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
ในการท ากิจกรรม ๕ส ให้แก่ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าท่ี ท่ีเกี่ยวข้อง และลงพื้นท่ีท่ีเข้าร่วม
โครงการฯ เพื่อตรวจติดตามและแนะวิธีการด าเนินกิจกรรม ๕ส เบื้องต้นให้ผู้ประกอบการ 
จ านวน ๔ ราย ในพื้นท่ีจังหวัดอุบลราชธานี ๓ ราย และจังหวัดขอนแก่น ๑ ราย 
 (๓) เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด - 19) ท าให้ไม่สามารถเดินทางไปปฏิบัติราชการต่างจังหวัดได้ตามแผนงาน 
ท้ังน้ี ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประเมินสถานประกอบการท่ีผ่านการอบรมแล้ว เป็นการประเมิน
ในรูปแบบออนไลน์ โดยในเดือนกันยายนก าหนดแผนงานกิจกรรมการประเมินผลการด าเนินงาน
ภายใต้กิจกรรม ๕ส ในระหว่างวันท่ี ๑๓-๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ จ านวน ๔ ราย ประกอบด้วย 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๕๐๒ 

 

๑) บริษัท ดงลานศิลา จ ากัด ๒) บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จ ากัด ๓) บริษัท มรรคาสาธิต จ ากัด  
และ ๔) บริษัท บ้านทองศิลาทรัพย์ จ ากัด ขณะน้ีอยู่ในระหว่างจัดท ารายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานของโครงการฯ 

 ท้ังน้ี ได้จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานของโครงการฯ  
เสร็จเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการขออนุมัติเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 

๓.๖) ส่งเสริมและพัฒนาฟื้นฟูพื้นท่ีประกอบการท าเหมืองแร่ให้มี 
การปรับสภาพและใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ  ตามความต้องการของชุมชน โดยมีผลการด าเนินการ 
ดังน้ี 

(๑) พื้นท่ีท่ีผ่านการท าเหมืองแร่ได้รับการปรับสภาพเพื่อให้มี
ความปลอดภัย และมีสภาพธรรมชาติท่ีกลมกลืนกับพื้นท่ีโดยรอบ และสามารถใช้ประโยชน์พื้นท่ี 
จ านวน ๑ พื้นท่ี 

(๒) พื้นท่ีภายหลังจากการพัฒนาและปรับสภาพโดย กพร. แล้ว 
ได้รับการติดตามบ ารุงรักษาการเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้ จ านวน ๘ พื้นท่ี จ านวน ๕ แปลง 

โดยมีผลการด าเนินงานดังน้ี 
(๑) ติดตามและบ ารุงรักษาต้นไม้ท่ีปลูกในพื้นท่ีโครงการปลูกป่า

และฟื้นฟูพื้นท่ีท่ีผ่านการท าเหมืองแร่แล้ว จ านวน ๘ พื้นท่ี ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ ๑ พื้นท่ี 
จังหวัดน่าน ๒ พื้นท่ี จังหวัดเชียงใหม่ ๑ พื้นท่ี และจังหวัดล าปาง ๔ พื้นท่ี 

(๒) ศึกษารวบรวม ส ารวจพื้นท่ี และวิเคราะห์คุณภาพน้ า 
จ านวน ๑๔ แปลง ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ๕ แปลง จังหวัดบุรีรัมย์ ๔ แปลง จังหวัดหนองบัวล าภู 
๒ แปลง จังหวัดอุดรธานี ๑ แปลง และจังหวัดขอนแก่น ๒ แปลง และใช้ประโยชน์ของพื้นท่ี
ปัจจุบัน จ านวน ๑๐ แปลง ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ๔ แปลง จังหวัดบุรีรัมย์ ๒ แปลง จังหวัด
หนองบัวล าภู ๒ แปลง จังหวัดอุดรธานี ๒ แปลง และจังหวัดขอนแก่น ๑ แปลง ด าเนินงาน ดูแล 
บ ารุงรักษา การเจริญเติบโตของต้นไม้ท่ีปลูกในพื้นท่ีโครงการจังหวัดนครสวรรค์ จ านวน ๑ พื้นท่ี 
 (๓) มีการปรับแผนการด าเนินงาน โดยในเดือนกันยายน 
๒๕๖๔ ได้จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของโครงการฯ  
เสร็จเรียบร้อยแล้ว คือ รายงานผลการด าเนินโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูพื้นท่ีท่ีผ่านการท า  
เหมืองแร่แล้วในพื้นท่ีต าบลหัวเสือ อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง และรายงานท่ีอยู่ในระหว่าง  
การจัดท าฯ ประกอบด้วย (๑) รายงานผลการด าเนินงานโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูพื้นท่ีท่ีผ่าน 
การท าเหมืองแร่แล้ว พื้นท่ีต าบลเขาทอง อ าเภอพะยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ และ (๒) รายงาน 
การส ารวจพื้นท่ีท่ีผ่านการท าเหมืองแร่ พื้นท่ีจังหวัดอุดรธานี บุรีรัมย์ หนองบัวล าภู และขอนแก่น 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๕๐๓ 

 

ท้ังน้ี การส่งเสริมและพัฒนาฟื้นฟูพื้นท่ีประกอบการท าเหมืองแร่
ให้มีการปรับสภาพและใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ตามความต้องการของชุมชน ได้ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

๓.๗) พัฒนาระบบงานรังวัดส ารวจเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเหมืองแร่ 
๔.๐ โดยมีผลการด าเนินการดังน้ี 

(๑) จัดสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจและทดสอบ 
ข้ึนทะเบียนผู้ปฏิบัติงานรังวัดด้วยอากาศยานไร้คนขับให้กับภาคเอกชน จ านวน ๒ ครั้ง 

(๒) ออกภาคสนามเพื่อสอบทานข้อมูลงานรังวัดด้วยอากาศ
ยานไร้คนขับ จ านวน ๖ ครั้ง  

โดยมีผลการด าเนินงาน ดังน้ี 
 (๑) จัดอบรมและทดสอบเพื่อข้ึนทะเบียนผู้ควบคุมงานรังวัด
ด้วยอากาศยานไร้คนขับ ครั้งท่ี ๑ รูปแบบออนไลน์ ในวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และได้
ด าเนินการจัดสอบสัมภาษณ์เพื่อข้ึนทะเบียนผู้ควบคุมงานรังวัดด้วยอากาศยานไร้คนขับ ครั้งท่ี ๑ 
ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันท่ี ๑๙-๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ และระหว่างวันท่ี ๒๓-๒๖ สิงหาคม 
๒๕๖๔ โดยเมื่อวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ มีการจัดอบรม และทดสอบเพื่อข้ึนทะเบียนผู้คุมงาน
รังวัด ด้วยอากาศยานไร้คนขับ ครั้งท่ี ๒ 
 (๒) ออกภาคสนามเพื่อสอบทานข้อมูลงานรังวัดด้วยอากาศยาน 
ไร้คนขับ จ านวน ๒ ครัง้ ในพื้นท่ีจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดอุบลราชธานี 
 (๓) เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด - 19) ท าให้ไม่สามารถเดินทางออกไปปฏิบัติการ เพื่อสอบทานข้อมูลงานรังวัดด้วย
อากาศยานไร้คนขับได้ตามแผนงานเป้าหมายท่ีก าหนด 
 ท้ั ง น้ี  การพัฒนาระบบงานรั งวัดส ารวจ เพื่ อส นับสนุน
อุตสาหกรรมเหมืองแร่ ๔.๐ ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๓.๘) จัดท าฐานข้อมูลแผนท่ีภูมิประเทศเหมืองแร่เพื่อการบริหาร
จัดการทรัพยากรแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานท่ีมีประสิทธิภาพ 

(๑) เพิ่มประสิทธิภาพ ในการอนุญาตตรวจสอบ และการก ากับ
ดูแลการประกอบการเหมืองแร่ให้เป็นไปตามหลักวิชาการ ถูกต้องตามกฎหมาย และเงื่อนไข 
การอนุญาต จ านวน ๘๔ แปลง 

(๒) จัดสร้างสถานีควบคุมงานรังวัดค่าพิกัดบนพื้นหลักฐาน
สากล WGS 84 (Word Geodetic System 1984) ให้ครอบคลุมพื้นท่ีอุตสาหกรรมเหมืองแร่  



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๕๐๔ 

 

ใช้เป็นหมุดหลักฐานแรกออกและเข้าบรรจบในการรังวัดค าขอ ตามพระราชบัญญัติแร่หรืองาน
รังวัดอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

โดยมีผลการด าเนินงาน ดังน้ี 
(๑ )  รั งวัดจัดท าแผน ท่ี เพื่ อหาปริ มาตร ในการจั ด เก็ บ

ค่าภาคหลวงแร่หินอ่อน, หินแกรนิต, หินประดับ, แร่แคลไซต์ และแร่โดโลไมต์ เพื่อช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บ ค่าหลวงแร่ให้เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ และทันเวลาถูกต้องตาม
ความเป็นจริง ด าเนินการไปแล้วจ านวน ๕๒ แปลง 

(๒) ด าเนินการจัดสร้างสถานีควบคุมงานรังวัดค่าพิกัดบนพื้น
หลักฐานสากล WGS 84 (Word Geodetic System 1984) ครอบคลุมพื้นท่ีอุตสาหกรรมเหมือง
แร่เพื่อใช้เป็นหมุดหลักฐานแรกออก และบรรจบในการรังวัดค าขอตาม พ.ร.บ.แร่ หรืองานรังวัดอื่น ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้อง จังหวัดนครราชสีมา จ านวน ๙ สถานี 
 ท้ัง น้ี การจัดท าฐานข้อมูลแผนท่ีภูมิประเทศเหมืองแร่ 
เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานท่ีมีประสิทธิภาพ ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 ๑๐.๔.๒ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
  ๑) การประกาศก าหนดพื นที่คุ้มครองทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ประกาศก าหนด
พื้นท่ีคุ้มครองทางทะเลและชายฝั่ง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จ านวน ๒ พื้นท่ี ได้แก่ กลุ่มเกาะสมุย 
ตอนเหนือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และกลุ่มเกาะภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยผลการด าเนินการ 
อยู่ในข้ันตอนการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดต้ังพื้นท่ีคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
  ๒) จัดท าแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการป้องกันการกัดเซาะ
ชายฝั่ง 
   ๒.๑) คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันท่ี ๑๖ มกราคม 
๒๕๖๑ ก าหนดแนวทางและรูปแบบการป้องกันและแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง แบ่งออกเป็น  
๔ แนวทาง ๓ มาตรการ ได้แก่ ๔ แนวทาง ประกอบด้วย (๑) การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ 
(๒) การป้องกันปัญหาการกัดเซาะ (๓) การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ และ (๔) การฟื้นฟูเสถียรภาพ
ชายฝั่ง ๓ มาตรการ ประกอบด้วย (๑) มาตรการสีขาว เพื่อลดผลกระทบต่อชีวิต/ทรัพย์สินท่ีอาจ
เกิดจากการกัดเซาะชายฝั่ง (๒) มาตรการสีเขียว เพื่อรักษาเสถียรภาพชายฝั่ง โดยไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อพื้นท่ีข้างเคียง และ (๓) มาตรการสีเทา เพื่อรักษาเสถียรภาพชายฝั่ง โดยใช้โครงสร้าง
ทางวิศวกรรม โดยเหมาะกับบริเวณชายฝั่งทะเลเปิด คลื่นขนาดใหญ่ ชายฝั่งมีความลาดชันสูง 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๕๐๕ 

 

   ๒.๒) พื้นท่ีกัดเซาะชายฝั่งของประเทศ ระยะทาง ๗๒๖.๗๖ 
กิโลเมตร ได้รับการแก้ไขแล้วโดยหน่วยงานต่าง ๆ เป็นระยะทาง ๖๓๗.๔๘ กิโลเมตร (ร้อยละ 
๘๗.๗๕) และยังไม่ได้ด าเนินการแก้ไข เป็นระยะทาง ๘๙.๒๘ กิโลเมตร (ร้อยละ ๑๒.๒๕) โดยในปี 
๒๕๖๓ มีเป้าหมายในการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่น ๑๕,๘๕๐ เมตร ในพื้นท่ีจังหวัด
เพชรบุรี สมุทรปราการ และจันทบุรี มีผลด าเนินการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นในพื้นท่ีหาดโคลนไปแล้ว 
๖,๓๗๗ เมตร ใน ๒ พื้นท่ี ๒ จังหวัด ได้แก่ (๑) สมุทรปราการ ๒,๓๔๒ เมตร และ (๒) จันทบุรี 
๔,๐๓๕ เมตร และในปี ๒๕๖๔ มีเป้าหมายในการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่น 
๑๑,๑๕๐ เมตร ในพื้นท่ีจังหวัด สมุทรสงคราม เพชรบุรี ตราด จันทบุรี และนครศรีธรรมราช 
ท้ังน้ี ได้ด าเนินการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่นแล้ว ๖,๖๙๐ เมตร ดังน้ี 

   (๑) จังหวัดตราด ระยะทางไม้ไผ่ ๓,๐๐๐ เมตร ปักไม้ไผ่แล้ว 
๑,๖๐๐ เมตร 

   (๒) จังหวัดจันทบุรี ระยะทางไม้ไผ่ ๑,๖๐๐ เมตร ปักไม้ไผ่
แล้ว ๔๘๐ เมตร 

 (๓) จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะทางไม้ไผ่ ๘๐๐ เมตร  
ปักไม้ไผ่แล้ว ๘๐๐ เมตร 

 (๔) จังหวัดเพชรบุรี ระยะทางไม้ไผ่ ๑,๗๕๐ เมตร ปักไม้ไผ่
แล้ว ๑,๓๕๐ เมตร 

 (๕) จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะทางไม้ไผ่ ๔,๐๐๐ เมตร  
ปักไม้ไผ่แล้ว ๒,๕๐๐ เมตร 
   ๒.๓) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ด าเนินการดังน้ี 
    (๑) เตรียมจัดท ามาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
ตามมาตรา ๒๑ แห่ง พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
     - เตรียมจัดท ากฎกระทรวงก าหนดเขตพื้นท่ีใช้มาตรการ
ในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งส าหรับการด าเนินโครงการก่อสร้างก าแพงป้องกั นคลื่น 
ริมชายหาดและเข่ือนป้องกันตลิ่งริมทะเล พ.ศ. .... (ใช้ Environmental Checklist เป็นมาตรการ
ด้านสิ่งแวดล้อม) ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและแผนบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง เมื่อวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ขณะน้ีอยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
     - เตรียมจัดท ากฎกระทรวงส าหรับรักษาพื้นท่ีสมดุลท่ียัง
ไม่มีปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งออกเป็นระบบหาด ไม่น้อยกว่า ๓๐ ระบบหาด (ปี ๖๐-๖๕) ปัจจุบัน



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๕๐๖ 

 

ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายฯ แห่งชาติ ๒ ระบบหาด (ระบบหาด หาดบ้านบ่อเมา 
จังหวัดชุมพร / ระบบหาดท้ายเหมือง จังหวัดพังงา) /เสนอคณะกรรมการนโยบายฯ จังหวัดระบบหาด 
    (๒) มาตรการการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง มาตรการสีขาว 
มาตรการสีเขียว และมาตรการสีเทา 
    (๓) จัดท าระบบกลุ่มหาดประเทศไทย เพื่อเป็นข้อมูลวิชาการ
ระบบกลุ่มหาดประเทศไทย (๘ กลุ่มหาดหลัก ๔๔ กลุ่มหาด ๓๑๘ ระบบหาดย่อย) 
    (๔) จัดท าหลักเกณฑ์ประกอบการจัดท าแผนงาน/โครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนงาน/โครงการ
ป้องกัน   และแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง/เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ 
    (๕) เตรียมจัดท ากฎกระทรวงก าหนดเขตพื้นท่ีใช้มาตรการ 
ในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ส าหรับการด าเนินโครงการก่อสร้ างก าแพงป้องกันคลื่น 
ริมชายหาดและเข่ือนป้องกันตลิ่งริมทะเล พ.ศ. .... อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติส่งเสริม 
การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘ (ม.๒๑) และใช้ Environmental 
Checklist เป็นมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการก่อสร้างก าแพงป้องกันคลื่นริมชายหาด
และเข่ือนป้องกันตลิ่งริมทะเล 
  ๓) กรมทรัพยากรธรณีจัดท าพันธกิจร่วม (Joint Mission) ร่วมกับ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยการส ารวจศึกษาทางทะเล การบริหารจัดการชายฝั่ง
การอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง นอกจากน้ี ยังมีการวางแผนเตรียมการแก้ไขปัญหาหินร่วงในพื้นท่ี
ชายทะเลภาคใต้ โดยใช้การส ารวจธรณีฟิสิกส์ในทะเล 
  ๔) การบริหารจัดการขยะทะเล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีแผนเก็บ
ขยะ ๒๔ จังหวัดชายฝั่ งทะเล จ านวน ๓๐๐ ตัน โดยผลการด า เนินงานระหว่างเดือน 
ตุลาคม ๒๕๖๓ – กรกฎาคม ๒๕๖๔ ด าเนินการโครงการบริหารจัดการขยะทะเล สรุปได้ดังน้ี 
  ๔.๑) ส ารวจประเมิน วิเคราะห์ และจัดท าระบบฐานข้อมูลขยะทะเล  

(๑) ศึกษาปริมาณขยะปากแม่น้ าบริเวณอ่าวไทย จัดเก็บรวบรวม
ตัวอย่างแล้ว ๓ ครั้ง/ปากแม่น้ า (จากแผนเก็บตัวอย่าง ๔ ครั้ง/ปากแม่น้ า) ปริมาณขยะลอยน้ า 
ท่ีไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทย ๙ ปากแม่น้ า ได้แก่ ปากแม่น้ าบางปะกง ปากแม่น้ าเจ้าพระยา  
ปากแม่น้ าท่าจีน ปากแม่น้ าแม่กลอง ปากแม่น้ าบางตะบูน ปากทะเลสาบสงขลา ปากแม่น้ า
ปัตตานี ปากแม่น้ าบางนรา และปากแม่น้ าโกลก พบขยะประเภทพลาสติกแผ่นบาง (ถุงแกง/ 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๕๐๗ 

 

ถุงขนม/ถุงอาหารส าเร็จรูป) มากท่ีสุด รองลงมาเป็นพลาสติกแข็ง และวัสดุผ้าและไฟเบอร์ 
ตามล าดับ พบกิจกรรมชายฝั่งและการพักผ่อนก่อให้เกิดขยะมากที่สุด รองลงมาเป็นกิจกรรมการ
ประมงและการเดินเรือ และกิจกรรมเกี่ยวกับการสูบ 

(๒) ศึกษาผลกระทบขยะทะเลต่อระบบนิเวศแนวปะการัง 
ท าการศึกษาแล้วท้ังหมด ๓๖ สถานี (จากสถานีท้ังหมด ๓๘ สถานี) ผลการศึกษาเบื้องต้น 
หมู่เกาะสีชังและหมู่เกาะล้าน พบขวดแก้ว (๑๘.๖%) และขวดพลาสติก (๒๔%) มากท่ีสุด
ตามล าดับ ส่วนเกาะข้ีปลา (ระยอง) พบขยะส่วนใหญ่เป็นเชือก และเอ็น (๓) ศึกษาผลกระทบ 
ของขยะทะเลต่อระบบนิเวศชายหาด โดยอยู่ระหว่างการวางแผนการทดลอง จัดเตรียมวัสดุ 
อุปกรณ์ และคาดว่าจะด าเนินการทดลองได้ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ (เลื่อนการทดลองออกไป 
เน่ืองจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ระลอก ๓ การวิเคราะห์
ตัวอย่างในมหาวิทยาลัยยังไม่สามารถด าเนินการได้ 

(๓) ศึกษาผลกระทบของขยะทะเลต่อระบบนิเวศชายหาด ศึกษา
การเจริญเติบโต องค์ประกอบเลือด การเปลี่ยนแปลงทางเน้ือเยื่อวิทยา การติดเช้ือปรสิต และเช้ือ
แบคทีเรียของปูลมท่ีอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกันโดยออกแบบการทดลองเลี้ยงปูลมใน
ถังพลาสติกที่มีสภาพจ าลองการปนเป้ือนขยะพลาสติกชนิดต่างๆ แบ่งเป็น ๕ ชุดการทดลอง ได้แก่ 
ชุดการทดลองท่ีมีขยะ ๔ ประเภท คือ ขยะโฟม (Polystyrene, PS) ขยะพลาสติกแข็ง (Polyrthylene 
terephthalate ethylene, PETE)  ข ย ะ พ ล า ส ติ กบา ง  ( Polyethelene, PE)  ข ย ะ เ ชื อ ก 
(Polyamode/Nylon) และชุดควบคุมท่ีไม่มีขยะ ด าเนินการได้ร้อยละ ๖๐ โดยได้ด าเนินการ
ทดลองเลี้ยงปูลมในถังพลาสติกท่ีมีสภาพจ าลองการปนเปื้อนขยะพลาสติกชนิดต่าง ๆ ใช้เวลา 
๒ เดือน จึงด าเนินการเก็บตัวอย่างและส่งวิเคราะห์ท่ีมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

(๔) ศึกษาผลกระทบของขยะทะเลต่อสัตว์ทะเลหายากพบสัตว์
ทะเลหายากท่ีได้รับกระทบจากขยะทะเลท้ังหมด ๘๙ ตัว จากจ านวนสัตว์ทะเลหายากเกยต้ืน
ท้ังหมด ๕๑๗ ตัว แบ่งเป็นสัตว์ทะเลหากยากท่ีได้รับผลกระทบจากขยะโดยการกิน ๕๔ ตัว 
จากพันรัดภายนอก ๒๖ ตัว และจากการกิน+พันรัด ๘ ตัว ประเภทขยะท่ีพบมากท่ีสุด ได้แก่ 
เชือกไนล่อน และถุงพลาสติก (ร้อยละ ๑๘) ส่วนขยะประเภทอื่น ๆ ได้แก่ พลาสติกแข็ง เศษอวน 
เศษเอ็น เชือกฟาง เชือก ใยยักษ์ ฟองน้ า ผ้าอ้อม ลวด ด้าย ยางวง เป็นต้น(๕) การศึกษาวิจัยไมโคร 
พลาสติกในน้ าทะเล ได้ด าเนินงานเก็บรวบรวมตัวอย่างแล้วจ านวน ๗๗ สถานี (จาก ๑๕๔ สถานี) 
ขณะน้ีอยู่ระหว่างการจ าแนกตัวอย่าง 

(๕) การศึกษาวิจัยไมโคร พลาสติกในน้ าทะเล ศึกษาประเภท 
และปริมาณของขยะไมโครพลาสติก ในตะกอนดิน น้ าทะเล และสิ่งมีชีวิต ตลอดแนวชายฝั่ง



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๕๐๘ 

 

ประเทศไทย ๓๕ พื้นท่ีเก็บรวบรวมตัวอย่างไมโคร พลาสติก ๒ ครั้ง เพื่อเป็นตัวแทนฤดูกาล 
รวมสถานีสะสม ๑๕๔ สถานี ได้ด าเนินงานเก็บรวบรวมตัวอย่างแล้วจ านวน ๑๐๗ สถานี 
(จาก ๑๕๔ สถานี) ขณะน้ีอยู่ระหว่างการเตรียมตัวอย่างและวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ 

๔.๒) จัดเก็บขยะภายใต้กิจกรรมต่าง ๆ 
 (๑) จัดเก็บขยะตกค้างในระบบนิเวศท่ีส าคัญแบบมีส่วนร่วม 
(ระบบนิเวศชายหาด นิเวศปะการัง และนิเวศป่าชายเลน) 
 (๒) จัดท ามาตรการลดปริมาณขยะในพื้นท่ีเป้าหมายตามหลัก
วิชาการ 
 (๓) จัดเก็บขยะร่วมกับหน่วยงาน ชุมชน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  
 (๔) จัดเก็บขยะโดยใช้ทุ่นกักขยะ (Boom) 
 (๕) จัดเก็บขยะโดยใช้ทุ่นกักขยะลอยน้ า (litter trap) 
 (๖) เก็บขยะโดยใช้เรือเก็บขยะ (Garbage Boat)  
   โดยเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ จัดเก็บขยะได้จ านวน ๓๐,๖๔๘ กิโลกรัม 
(๓๐.๖๕ ตัน) และรวมจัดเก็บขยะท้ังสิ้นต้ังแต่ตุลาคม ๒๕๖๓ – กรกฎาคม ๒๕๖๔ จัดเก็บขยะได้
รวมท้ังสิ้น ๓๔๖,๙๔๒ กิโลกรัม (๓๔๗ ตัน) 
 ๕) ปลูกเสริมปะการัง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีแผนด าเนินการ 
จ านวน ๑๕๐ ไร่ ๒๔๐,๐๐๐ กิ่ง ๙ จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ภูเก็ต พังงา ระนอง กระบี่ สุราษฎร์ธานี 
ประจวบคีรีขันธ ์จันทบุรี ตราดโดย มีผลด าเนินการดังน้ี 

(๑) พื้นท่ีเกาะกูด จังหวัดตราด ๘,๐๐๐ กิ่ง ๕ ไร ่
(๒) พื้นท่ีเกาะไม้เหล็ก จังหวัดตราด ๘,๐๐๐ กิ่ง ๕ ไร ่
(๓) พื้นท่ีเกาะนมสาว จังหวัดจันทบุรี ยังไม่มีการปลูก 
(๔) พื้นท่ีเกาะสาก จังหวัดชลบุรี ๖,๔๐๐ กิ่ง ๔ ไร ่
(๕) พื้นท่ีเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี ๙,๖๐๐ กิ่ง ๖ ไร ่
(๖) พื้นท่ีขามน้อย จังหวัดชลบุรี ๑,๖๐๐ กิ่ง ๐.๙๘ ไร ่
(๗) พื้นท่ีเกาะไผ่ จังหวัดชลบุรี ๘,๐๐๐ กิ่ง ๕ ไร ่
(๘) พื้นท่ีเกาะทะลุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยังไม่มีการปลูก 
(๙) พื้นท่ีเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒๒,๐๐๐ กิ่ง ๑๒ ไร ่
(๑๐) พื้นท่ีเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒๔,๐๐๐ กิ่ง ๑๕ ไร ่
(๑๑) พื้นท่ีเกาะปู จังหวัดกระบี่  ๑๖,๐๐๐ กิ่ง ๑๐ ไร ่



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๕๐๙ 

 

(๑๒) พื้นท่ีเกาะพยาม จังหวัดระนอง ๘,๐๐๐ กิ่ง ๕ ไร ่
(๑๓) พื้นท่ีเกาะไข่นอก จังหวัดพังงา ๓,๒๐๐ กิ่ง ๒ ไร ่
(๑๔) พื้นท่ีเกาะไข่ใน จังหวัดพังงา ๓,๒๐๐ กิ่ง ๒ ไร ่
(๑๕) พื้นท่ีเกาะไข่นุ้ย จังหวัดพังงา ๑,๖๐๐ กิ่ง ๑ ไร ่
(๑๖) พื้นท่ีเกาะไข่นอก จังหวัดพังงา ๓,๒๐๐ กิ่ง ๒ ไร ่
(๑๗) พื้นท่ีเกาะแอว จังหวัดภูเก็ต ๘,๐๐๐ กิ่ง ๕ ไร ่
(๑๘) พื้นท่ีอ่าวป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ๘,๐๐๐ กิ่ง ๕ ไร ่
(๑๙) พื้นท่ีเกาะราชาใหญ่ จังหวัดภูเก็ต ๘,๐๐๐ กิ่ง ๕ ไร ่
(๒๐) พื้นท่ีอ่าวกมลา จังหวัดภูเก็ต ยังไม่มีการปลูก 
(๒๑) พื้นท่ีอ่าวบางเทา จังหวัดภูเก็ต ยังไม่มีการปลูก 
(๒๒) พื้นท่ีอ่าวกะตะน้อย จังหวัดภูเก็ต ยังไม่มีการปลูก 
โดยมีผลด าเนินการรวมท้ังสิ้น ๑๙๗,๐๐๐ กิ่ง ๑๑๓.๕ ไร่ คิดเป็น

ร้อยละ ๘๒.๓๐ 
 ๖) ปลูกเสริมหญ้าทะเล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีแผนด าเนินการ 
จ านวน ๖๐ ไร่ ๙๖,๐๐๐ ต้น/กอ ในพื้นท่ี ๔ จังหวัด ได้แก่  จังหวัดพังงา ตราด ชุมพร  
และนครศรีธรรมราช โดยมีผลด าเนินการ ดังน้ี 

(๑) พื้นท่ีอ่าวพังงา จังหวัดพังงา ๓๘,๔๐๐ กอ ๒๔ ไร ่
(๒) พื้นท่ีเกาะบ้านเขาล้าน จังหวัดตราด ๑๙,๒๐๐ กอ ๑๒ ไร ่
(๓) พื้นท่ีเกาะพิทักษ์ จังหวัดชุมพร ๑๙,๒๐๐ กอ ๑๒ ไร ่
(๔) พื้นท่ีอ่าวเตล็ด จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑๙,๒๐๐ กอ ๑๒ ไร่   
โดยมีผลด าเนินการรวมท้ังสิ้น ๔ พื้นท่ี ๔ จังหวัด ๖๐ ไร่ ๙๖,๐๐๐ 

ต้น/กอ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
๗) การส ารวจธรณีวิทยาเพือ่การบริหารจัดการทางทะเลและชายฝั่ง 

โดยมีผลการด าเนินการคิดเป็น ร้อยละ ๙๕ ดังน้ี 
(๑) การส ารวจธรณีสัณฐานเพื่อการบริหารจัดการทางทะเล 

และชายฝั่งจังหวัดตราด อยู่ระหว่างการส ารวจจัดท าแผนท่ีธรณีสัณฐานชายฝั่ง ส ารวจหน้าหาด  
ในแนวด่ิง จัดเก็บตะกอนท่ีไหลลงสู่ทะเล วิเคราะห์ ประเมินสถานภาพและวิเคราะห์แนวโน้ม 
การเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง พร้อมจัดท าข้อมูลจากการส ารวจในรูปแบบดิจิทัล และจัดท าร่าง
ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการเชิงพื้นท่ี 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
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(๒) การส ารวจข้อมูลธรณีวิทยาทางทะเล จังหวัดตราด รวมเน้ือท่ี 
๒๐๐ ตารางกิโลเมตร โดยอยู่ระหว่างการส ารวจเพื่อจัดท าแผนท่ีภูมิสัณฐานพื้นท้องทะเล แผนท่ี
ธรณีวิทยาตะกอนพื้นทะเลและช้ันดาน แผนท่ีโลหะหนักและแหล่งทรัพยากรธรณีในทะเล  
และวิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินการส ารวจภาคสนามเพื่อจัดท าข้อเสนอแนะแนวทางการบริหาร
จัดการเชิงพื้นท่ีทางทะเลและชายฝั่ง 

(๓) การส ารวจการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ าทะเลท่ีสัมพันธ์กับ 
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก ในอ่าวไทยและอันดามัน รวม ๒๓ จังหวัดชายทะเล โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลระดับน้ าทะเลและข้อมูลค่าระดับความสูง เป็นระยะเวลา ๑๑ เดือนนับถึง 
เดือนสิงหาคม ด าเนินการจัดท ารายงานข้อมูลระดับน้ าทะเลรายเดือน วิเคราะห์และประมวลผล
ข้อมูลจากสถานีตรวจวัด ๘ สถานี อยู่ระหว่างจัดท ารูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ 

 
 ๑๐.๕  แก้ไขปัญหาก๊าซเรือนกระจกและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

  ๑๐.๕.๑ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีผลการด าเนินการ ดังน้ี 
  ๑) จัดท าแผนท่ีน าทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
- ๒๕๗๓ เพื่อเป็นกรอบการด าเนินงานท่ีจะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก  
ของประเทศท่ีร้อยละ ๒๐ จากกรณีปกติ ในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแล้ว 
เมื่อวันท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยด าเนินการใน ๓ สาขาหลัก ได้แก่ ภาคพลังงาน 
และภาคขนส่ง ภาคกระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ และภาคการจัดการของเสีย 
คิดเป็นศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจก ในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ ท้ังสิ้นประมาณ ๑๑๕.๖ ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 
  ๒) สนับสนุนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ในการจัดท าแผนปฏิบัติการลดก๊าซ
เรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๗๓ รายสาขา ได้แก่ สาขาพลังงาน สาขาคมนาคม
ขนส่ง สาขาการจัดการของเสียชุมชน และสาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้
ผลิตภัณฑ์ รวมถึงน้ าเสียอุตสาหกรรม โดยคิดศักยภาพในการลดก๊าซ เรือนกระจกภายใต้
แผนปฏิบัติการฯ ท้ัง ๔ สาขา ในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ ท้ังสิ้น ๑๕๖.๘๖ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าจากกรณีปกติ หรือร้อยละ ๒๘.๒ ซึ่งคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศแห่งชาติ ได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการฯ แล้ว เมื่อวันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
  ๓) จัดท าร่างแผนปฏิบัติการสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนท่ีน าทาง 
การลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ เพื่อสนับสนุนศักยภาพ การด าเนินงานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
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ให้บรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้แผนท่ีน าทางฯ ซึ่งคณะกรรมการนโยบาย 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติมมีติเห็นชอบเมื่อวันท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ 
  ๔) การจัดท ารายงานความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับท่ี ๓ เพื่อด าเนินการ
ตามพันธกรณีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเป็นการ
สื่อสารให้ประชาคมโลกทราบสถานการณ์การด าเนินงานของประเทศไทยด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในเรื่องของบัญชีก๊าซเรือนกระจกปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ปล่อยก๊าซเรือนกระจกท้ังสิ้น 
๓๕๔,๓๕๗.๖๑ กิกะกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าหรือราว ๓๕๔ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า การด าเนินการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในภาคพลังงาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑  
ตามเป้าหมาย Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMA) ลดก๊าซเรือนกระจก 
ได้ท้ังสิ้น ๕๗.๘๔ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (ร้อยละ ๑๕.๗๖) จากกรณีปกติ ซึ่งบรรลุ
เป้าหมาย NAMA แล้ว นอกจากน้ีได้รายงานความต้องการสนับสนุนด้านการลดก๊าซเรือนกระจก 
ด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านเทคโนโลยีและการเงิน พร้อมท้ังรายงาน
การได้รับการสนับสนุนท่ีประเทศไทยได้รับ โดยประเทศได้จัดท ารายงานความก้าวหน้ารายสองปี 
ฉบับท่ี ๓ แล้วเสร็จและจัดส่งไปยังส านักเลขาธิการกรอบอนุสัญญาฯ แล้วเมื่อวันท่ี ๒๕ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๓ และ มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของส านักเลขาธิการกรอบอนุสัญญาฯ แล้ว ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดท าอินโฟกราฟิค ( Infographic)  
สรุปสาระส าคัญของรายงานความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับท่ี ๓ ให้ประชาชนท่ัวไปเข้าใจอย่างง่าย
และมีเผยแพร่ในเว็บไซต์ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
http://www.onep.go.th 
  ๕) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ได้ขับเคลื่อน 
การด าเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกที่ส าคัญ ดังน้ี 

 ๕.๑) จัดท ายุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือน
กระจกต่ าของประเทศไทย (Thailand’s Long-Term Low Greenhouse Gas Emission evelopment 
Strategy) เพื่อศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการก าหนดแนวทางและเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศในระยะยาว รวมท้ังเป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับการจัดท าการมีส่วนร่วมท่ีประเทศ
ก าหนด (NDC) ฉบับต่อไป โดยจะจัดส่งยุทธศาสตร์ระยะยาวฯ ไปยังส านักเลขาธิการอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) เพื่อเป็นการสื่อสาร 
ถึงความมุ่งมั่นของประเทศในการร่วมกับประชาคมโลกในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ซึ่งยุทธศาสตร์ระยะยาวฯ ได้ก าหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงสุด  
(Peak emission) ในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ (ค.ศ. ๒๐๓๐) เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ 
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(Net-zero GHG emission) และมาตรการด าเนินงานตามแนวทางในกรณี ๒ องศาเซลเซียส 
นอกจากน้ี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกระทรวงพลังงาน จัดท า
เป้าหมายการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ซึ่งสอดคล้องตามกรอบแผน
พลังงานชาติของกระทรวงพลังงาน โดยคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
แห่งชาติ มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ระยะยาวฯ เมื่อวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยได้น าเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนจัดส่งต่อ UNFCCC ในการประชุมสมัชชาประเทศ
ภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Conference of Parties: COP) 
ครั้งท่ี ๒๖ (COP26) เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ในการน้ี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าว
ถ้อยแถลงในการประชุม COP26 เมื่อวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร 
ว่า “ประเทศไทยจะยกระดับการแก้ไขปัญหาภูมิอากาศอย่างเต็มท่ีและด้วยทุกวิถีทาง เพื่อให้ประ
เทศไทยบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี ๒๐๕๐ และบรรลุเป้าหมาย 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ได้ ในปี ๒๐๖๕ และด้วยการสนับสนุนทางด้านการเงิน
และเทคโนโลยีอย่างเต็มท่ีและเท่าเทียม รวมถึงการเสริมสร้างขีดความสามารถจากความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ และกลไกภายใต้กรอบอนุสัญญาฯ ซึ่งประเทศไทยจะสามารถยกระดับ NDC  
ข้ึนเป็น ร้อยละ ๔๐” 

๕.๒) จัดท าการส่งเสริมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตาม
มาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program:  T - VER) 
สนับสนุนการแบ่งปันคาร์บอนเครดิต จากโครงการด้านป่าไม้และพื้นท่ีสีเขียว โดยปรับปรุงวิธีการ
ประเมินการกักคาร์บอนภาคป่าไม้ และหารือกับกระทรวงพลังงาน และกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน เพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจไฟฟ้าสะอาดพัฒนาโครงการ 
T-VER เพิ่มข้ึน เพื่อเป็นรายได้เสริมและสนับสนุนนโยบายการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ 
(Carbon Neutral) ภาคพลังงานต่อไป 

๕.๓) ร่วมกับกระทรวงพลังงาน และกระทรวงคมนาคม ในการรายงาน
ผลการลดก๊าซเรือนกระจกติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาคพลังงาน
และขนส่ง ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ประเทศไทยลดก๊าซเรือนกระจกได้ท้ังสิ้น ๖๔.๒๐ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า (ร้อยละ ๑๗.๔๙) จากมาตรการภาคพลังงานจ านวน ๙ มาตรการและมาตรการภาคขนส่ง 
จ านวน ๑ มาตรการ รวมท้ังสิ้น ๑๐ มาตรการ 

ท้ังน้ี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มี
นโยบายให้หน่วยงานขับเคลื่อนพันธกิจร่วม (Joint Mission) เร่ือง การประเมินการปล่อย ลดก๊าซ



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๕๑๓ 

 

เรือนกระจกในระดับต่าง ๆ (ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/
องค์การบริหารการจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)) การประเมินคาร์บอนเครดิตของ
โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า (องค์การบริหารการจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)/
กรมป่าไม้) และการออกระเบียบ เร่ือง การแบ่งปันคาร์บอนเครดิต (๙๐/๑๐) จากโครงการด้านป่า
ไม้และพื้นท่ีสีเขียว (องค์การบริหารการจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)/กรมป่าไม้/  
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง) เพื่อเพิ่มศักยภาพการท างาน และยกระดับภารกิจให้สามารถ
ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ   
  ๑๐.๕.๒ การลดผลกระทบธรณีพิบัติภัยที่เกิดจากธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ โดยมีผลการด าเนินการคิดเป็น ร้อยละ ๙๐ ดังน้ี 

๑) พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจ
จัดการธรณีพิบัติภัย โดยการตรวจสอบข้อมูลการแปลร่องรอยดินถล่ม ข้อมูลวิทยาหิน  
และธรณีวิทยาโครงสร้าง เพื่อน ามาวิเคราะห์พื้นท่ีอ่อนไหวต่อการเกิดธรณีพิบัติภัยแผ่นดินถล่ม
และการปรับแก้ไขต าแหน่งหมู่บ้านให้มีความถูกต้องมากยิ่งข้ึนพร้อมท้ังจัดท าหมู่บ้านเสี่ยงภัย
เบื้องต้น และได้จัดท าหนังสือบัญชีพื้นท่ีอ่อนไหวต่อการเกิดดินถล่มและหมู่บ้านเสี่ยงภัยดินถล่ม 
และบัญชีหินและกลุ่มวิทยาหิน ในพื้นท่ี ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดน่าน อุตรดิตถ์ อุทัยธานี 
ประจวบคีรีขันธ์และกระบี่ ซึ่งอยู่ระหว่างรอผลการวิเคราะห์ตัวอย่างหิน จ านวน ๑๓ ตัวอย่าง 

๒) รายงานแผนท่ีเสี่ยงภัยดินถล่มระดับชุมชน และ (ร่าง) แผนท่ีเสี่ยงภัย
ดินถล่มระดับชุมชน จ านวน ๓๕ ต าบล 

๓) การจัดต้ังโครงข่ายชุมชนเข้มแข็ง โดยมีประชาชนและภาคีเครือข่าย
ในพื้นท่ีเป้าหมาย มีความพร้อมรับมือกับธรณีพิบัติภัย (สะสม ๓๗๓ คน) ประกอบด้วย การสร้าง
แกนน าเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย โดยถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการธรณี
พิบัติภัยภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ท้ังน้ี อยู่ระหว่างการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านเอกสาร
เผยแพร่ และสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อให้กับประชาชนและภาคีเครือข่ายในพื้นท่ีเป้าหมาย  
มีความพร้อมรับมือกับธรณี  พิบัติภัย ภายใต้การมีส่วนร่วมตามประมาณการกลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน ๖๑๒ คน โดยมีแผนและแนวทางการด าเนินการในช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๔ ดังน้ี 

(๑) การถ่ายทอดองค์ความรู้ภายใต้ “โครงการเสริมสร้างความร่วมมือ
ของชุมชนให้ปลอดภัยจากธรณีพิบัติภัย” โดยการประสานงาน การให้ค าแนะน าด้านการเตรียม
ความพร้อมรับมือสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยดินถล่ม และการจัดส่งเอกสารเผยแพร่ในรูปแบบฉบับ
ประชาชนท่ีสามารถเข้าใจง่ายส่งถึงกลุ่มเป้าหมาย ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ และจัดต้ังกลุ่มเครือข่ายฯ 
จังหวัดอุทัยธานี และเพชรบุรี ท าให้มีการเรียนรู้ได้ในลักษณะการสื่อสาร ๒ ทาง เพื่อให้เกิดความรู้ 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๕๑๔ 

 

ความเข้าใจ อันจะน าไปสู่การตรวจสอบ ติดตาม เฝ้าระวัง และแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยในชุมชนของ
ตนเองต่อไป โดยด าเนินการในช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๔ ในพื้นท่ีลุ่มน้ าแม่กลอง 
(จังหวัดอุทัยธานี) เป้าหมายจ านวน ๗๓ คน และลุ่มน้ าชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ (จังหวัด
เพชรบุรี) เป้าหมายจ านวน ๗๔ คน 

(๒) การถ่ายทอดองค์ความรู้ภายใต้ “โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้
ธรณีพิบัติภัยให้กับโรงเรียนท่ีอยู่ในพื้นท่ีเสี่ยงต่อธรณีพิบัติภัย” โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับ
เยาวชน ในด้านธรณีวิทยา ธรณีพิบัติภัย ตลอดจนมีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับ
ภัยพิบัติตามธรรมชาติ ผ่านการเรียนในรูปแบบห้องเรียนออนไลน์ โดยด าเนินการในพื้นท่ีลุ่มน้ า
ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ (จังหวัดเพชรบุรี) ในวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป้าหมายจ านวน 
๒๐๘ คน ลุ่มน้ าชายฝั่งทะเลตะวันออก (จังหวัดจันทบุรี) ในวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป้าหมาย
จ านวน ๑๗๔ คน และลุ่มน้ าแม่กลอง (จังหวัดอุทัยธานี) ในวันท่ี ๘ กันยายน ๒๕๖๔ เป้าหมาย
จ านวน ๑๐๐ คน 

๔) การจัดท าแผน มาตรการ แนวทาง ข้อก าหนด เพื่อป้องกัน บรรเทา 
และลดผลกระทบธรณีพิบัติภัยชุมชน โดยด าเนินการเฝ้าระวัง ติดตามข่าวสารสถานการณ์อากาศ  
เพื่อประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยในช่วงท่ีมีพายุหรือมรสุม และประกาศ
แจ้งให้อาสาสมัครเครือข่ายท าการเฝ้าระวังสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย โดยความส าเร็จของ 
การประกาศแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าได้ทันเหตุการณ์ดินถล่มร้อยละ ๑๐๐ 
  ๑๐.๕.๓ การรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน จัดท าระบบ
อนุรักษ์ดินและน้ า พร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว ลดการเผาพื้นท่ีโล่งเตียน ๑๒,๐๐๐ ไร่ (เป้าหมาย 
๑๒,๐๐๐ ไร่) รณรงค์งดเผาตอซัง ๕๐ แปลง เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน โดยด าเนินการไปแล้ว 
ร้อยละ ๑๐๐ 
  ๑๐.๕.๔ โครงการรายงานและติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจก
ภาคอุตสาหกรรม ผลการด าเนินการคิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ ดังน้ี 
   ๑) ศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการของเสียและสารท าความเย็น 
ท่ีเสื่อมสภาพ ให้ข้อเสนอแนะการพัฒนาระบบการจัดการของเสียสารท าความเย็น เสนอการปรับปรุง
กฎระเบียบเพื่อก าหนดให้มีการก าจัดท าลายสารท าความเย็นอย่างถูกวิธี รวมท้ังการประเมิน
ศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการจัดการของเสียและสารท าความเย็นท่ีเสื่อมสภาพด้วย 
โดยออกส ารวจรูปแบบ และเก็บข้อมูลจากโรงงานและ/หรือสถานประกอบการ จ านวนไม่น้อยกว่า 
๕ แห่ง ดังน้ี 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๕๑๕ 

 

(๑) จัดท าแบบฟอร์มการส ารวจข้อมูลโรงงานและ/หรือสถาน
ประกอบการ เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการของเสียและสารท าความเย็นท่ีเสื่อมสภาพของ
ประเทศไทย 

(๒) จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ส ารวจข้อมูลโรงงานและ/หรือ
สถานประกอบ เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการของเสียและสารท าความเย็นท่ีเสื่อมสภาพ
ของประเทศไทย 

(๓) จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าส ารวจข้อมูลโรงงานและ/
หรือสถานประกอบท่ีมีการจัดการของเสียและสารท าความเย็น  

๒) รวบรวม จัดเก็บ และวิเคราะห์ ข้อมูลกิจกรรม สถานการณ์   
และประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกลุ่มอุตสาหกรรมในหมวด 2D ผลิตภัณฑ์
เช้ือเพลิงท่ีไม่ได้เป็นพลังงานและตัวท าละลาย 2E อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และ 2G การผลิต
และการใช้อื่น ๆ ตามคู่มือการจัดท าบัญชีก๊าซเรือนกระจกแห่งชาติ ปี ค.ศ. ๒๐๐๖ (2006 IPCC 
Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories) โดยรวมถึงการออกส ารวจรูปแบบ 
และเก็บข้อมูลจากโรงงาน จ านวนไม่น้อยกว่า ๕ แห่ง 

(๑) จัดท าแบบฟอร์มการส ารวจข้อมูลกิจกรรมโรงงานและ/หรือ
สถานประกอบการจากกลุ่มอุตสาหกรรมในหมวด 2D ผลิตภัณฑ์เช้ือเพลิงท่ีไม่ได้เป็นพลังงาน 
และตัวท าละลาย 2E อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และ 2G อุตสาหกรรมการผลิตและการใช้อื่น ๆ 
เพื่อประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

(๒) จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ส ารวจข้อมูลกิจกรรมโรงงาน
และ/หรือสถานประกอบในหมวด 2D ผลิตภัณฑ์เช้ือเพลิงท่ีไม่ได้เป็นพลังงานและตัวท าละลาย 2E 
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และ 2G การผลิตและการใช้อื่น ๆ เพื่อประเมินการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก 

(๓) จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าส ารวจข้อมูลโรงงานและ/
หรือสถานประกอบในหมวด 2D ผลิตภัณฑ์เช้ือเพลิงท่ีไม่ได้เป็นพลังงานและตัวท าละลาย 2E 
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และ 2G การผลิตและการใช้อื่น ๆ  

(๔) รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐท่ีมีการจัดเก็บข้อมูล 
และประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกลุ่มอุตสาหกรรมในหมวด 2D1 การใช้
น้ ามันหล่อลื่น และ 2G1 อุตสาหกรรมอุปกรณ์ไฟฟ้า 
 ๓) รวบรวม จัดเก็บ และประเมินผล การควบคุมคุณภาพและการทวนสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลและวิธีการค านวณ เพื่อให้ได้ตัวเลขการลดก๊าซเรือนกระจกรายปี  



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๕๑๖ 

 

(ปี พ.ศ. ๒๕๖๓) ส าหรับมาตรการทดแทนปูนเม็ด มาตรการทดแทน/ปรับเปลี่ยนสารท าความเย็น 
และมาตรการจัดการน้ าเสียอุตสาหกรรม ตาม “แผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ  
ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๗๓ สาขากระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ รวมถึงน้ าเสีย
อุตสาหกรรม” 

(๑) จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ศส.) กรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อใช้ในการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล
การปล่อยและการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม ประกอบด้วย 

- ข้อมูลปริมาณสารกลุ่มไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCs)  
และกลุ่มเพอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PFCs) ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามแบบ วอ./อก.๖ ใบแจ้งข้อเท็จจริง 
ผู้น าเข้า ผู้ส่งออก และแบบ วอ./อก.๗ ใบแจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้
ครอบครอง 

- ข้อมูลปริมาณสารซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ (Sulphur 
Hexafluoride: SF6) ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ ตามแบบ วอ./อก.๖ ใบแจ้งข้อเท็จจริง ผู้น าเข้า 
ผู้ส่งออก และแบบ วอ./อก.๗ ใบแจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ครอบครอง 

- ข้อมูลปริมาณเถ้าลอยจากโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากถ่านหิน 
(Coal-fired power plant fly-ash) ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามแบบ วอ./อก.๖ ใบแจ้งข้อเท็จจริง 
ผู้น าเข้า ผู้ส่งออก และแบบ สก.๓ ใบแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว 
ส าหรับผู้ก่อก าเนิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว  

- ข้อมูลน้ าเสียอุตสาหกรรมตามแบบ รว.๑ และ รว.๒ ปี พ.ศ. 
๒๕๖๓ เพื่อประเมินตัวเลขการลดก๊าซเรือนกระจกรายปี (ปี พ.ศ. ๒๕๖๓) 

(๒) ส าหรับมาตรการทดแทนปูนเม็ด มาตรการทดแทน/ปรับเปลี่ยน
สารท าความเย็น และมาตรการจัดการน้ าเสียอุตสาหกรรม ด าเนินการดังน้ี 

 - จัดท าแบบฟอร์มการรายงานข้อมูลกิจกรรม ส าหรับ
มาตรการทดแทน/ปรับเปลี่ยนสารท าความเย็นและมาตรการทดแทนปูนเม็ด  

- จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลกิจกรรมโรงงานและ/
หรือสถานประกอบการ เพื่อประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกรายปี (ปี พ.ศ. ๒๕๖๓) ส าหรับ
มาตรการทดแทนปูนเม็ด มาตรการทดแทน/ปรับเปลี่ยนสารท าความเย็น และมาตรการจัดการน้ าเสีย
อุตสาหกรรม 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๕๑๗ 

 

- จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าส ารวจข้อมูลโรงงาน
และ/หรือสถานประกอบการ เพื่อติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการด าเนินงานด้านการลด
ก๊าซเรือนกระจก 

๔) ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๗๓ สาขากระบวนการอุตสาหกรรม
และการใช้ผลิตภัณฑ์ รวมถึงน้ าเสียอุตสาหกรรม วัดผลส าเร็จตามตัวช้ีวัด (เชิงปริมาณ  
และเชิงคุณภาพ) และค่าเป้าหมายท่ีก าหนด รวมท้ังประเมินปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
และแนวทางการแก้ไขท่ีเกี่ยวข้อง ในส่วนของกิจกรรมน้ี ให้รวมถึงการออกส ารวจข้อมูล  
จากโรงงานและ/หรือสถานประกอบการ จ านวนไม่น้อยกว่า ๕ แห่ง 

(๑) จัดท าแบบสอบถามการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๓ สาขากระบวนการ
อุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ รวมถึงน้ าเสียอุตสาหกรรม 

(๒) จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์รายงานความก้าวหน้า 
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๓ สาขา
กระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ รวมถึงน้ าเสียอุตสาหกรรม  

๕) ดูแลรักษาระบบ (Maintenance) และปรับปรุงระบบฐานข้อมูลก๊าซ
เรือนกระจกของกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นปัจจุบัน โดยจัดท าเลขท่ี TSIC เทียบกับกลุ่ม
อุตสาหกรรมตามคู่มือ IPCC 2006 เพื่อน าเข้าระบบฐานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

๖) ส ารวจข้อมูลโรงงานและ/หรือสถานประกอบการ จ านวน ๕ แห่ง 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการของเสียและสารท าความเย็น 
ท่ีเสื่อมสภาพของประเทศไทย 

๗) ส ารวจข้อมูลโรงงานและ/หรือสถานประกอบการ จ านวน ๕ แห่ง 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกลุ่มอุตสาหกรรมในหมวด 2D 
ผลิตภัณฑ์เช้ือเพลิงท่ีไม่ได้เป็นพลังงานและตัวท าละลาย 2E อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และ 2G 
การผลิตและการใช้อื่น ๆ และรวบรวมข้อมูลกิจกรรมในหมวด 2D และ 2G จากหน่วยงานภาครัฐ
ท่ีมีการจัดเก็บข้อมูลจากโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อประเมินค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศ 

๘) รวบรวมและประเมินผลข้อมูลจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อประเมิน
ค่าการลดก๊าซเรือนกระจกรายปี (ปี พ.ศ. ๒๕๖๓) ส าหรับมาตรการทดแทนปูนเม็ด มาตรการ



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๕๑๘ 

 

ทดแทน/ปรับเปลี่ยนสารท าความเย็น และมาตรการจัดการน้ าเสียอุตสาหกรรม ตาม “แผนปฏิบัติ
การลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี ๒๕๖๔-๒๕๗๓ สาขากระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้
ผลิตภัณฑ์ รวมถึงน้ าเสียอุตสาหกรรม” 

๙) ส ารวจข้อมูลกิจกรรมโรงงานและ/หรือสถานประกอบการ จ านวน  
๕ แห่ง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการด าเนินงานด้านการลด
ก๊าซเรือนกระจก และติดตามความก้าวหน้าและการด าเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดก๊าซเรือน
กระจกจากหน่วยงานรับผิดชอบหลักและหน่วยงานสนับสนุนตามแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือน
กระจกของประเทศ ปี ๒๕๖๔-๒๕๗๓ 

๑๐) น าเข้าข้อมูลประเภทอุตสาหกรรมตามเลขท่ี TSIC ในระบบฐานข้อมูล
ก๊าซเรือนกระจกของกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีผลการด าเนินการดังน้ี 

(๑) จัดท าเอกสารดาวน์โหลดประเภทอุตสาหกรรมตามเลขท่ี TSIC  
บนหน้าเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

(๒) ปรับปรุงจ านวนข้อมูลโรงงานท่ีเข้าข่ายต้องรายงานก๊าซเรือนกระจก
ในฐานข้อมูลการรายงานข้อมูลกิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคกระบวนการ
อุตสาหกรรม และการใช้ผลิตภัณฑ์ ( IPPU Greenhouse Gas Inventory Reporting) ต้ังแต่
หมวดอุตสาหกรรม 2A-2H  

(๓) น าข้อมูลท่ีได้จากการส ารวจโรงงานอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (ตาม TOR ข้อ ๕.๑๐ ของโครงการฯ) 

๑๑) การประชุมรับฟังความเห็นต่อผลการศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการ
ของเสียและสารท าความเย็นท่ีเสื่อมสภาพของประเทศไทย เมื่อวันท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ท้ังสิ้น จ านวน ๕๘ คน 

๑๒) การสัมมนาสรุปผลการด าเนินโครงการรายงานและติดตามประเมินผล
การลดก๊าซเรือนกระจกภาคอุตสาหกรรม เมื่อวันท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ ท้ังสิ้น จ านวน ๑๕๖ คน 

๑๓) จัดประชุมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการรายงาน 
และการลดก๊าซเรือนกระจกในสาขา IPPU รวมถึงน้ าเสียอุตสาหกรรม จ านวน ๕ ครั้ง มีผู้เข้าร่วม
รวม ๔๒๑ คน 

๑๔) พัฒนาแบบฟอร์มการรายงาน และเก็บข้อมูลกิจกรรมภาคกระบวนการ
อุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ (IPPU) รวมถึงประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซ เรือนกระจกจาก
หมวด 2D ผลิตภัณฑ์เช้ือเพลิงท่ีไม่ได้เป็นพลังงานและตัวท าละลาย , 2E อิเล็กทรอนิกส์ และ 2G 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๕๑๙ 

 

อุปกรณ์ไฟฟ้า/SF6/PFCs/N2O ตามคู่มือการจัดท าบัญชีก๊าซเรือนกระจกแห่งชาติ ปี ค.ศ. ๒๐๐๖ 
โดยผลการศึกษาพบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากหมวดหมู่ย่อย 2D1 การใช้
น้ ามันหล่อลื่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๒๘๙.๖๘ Gg CO2-eq และหมวดหมู่ย่อย 2G1 อุปกรณ์ไฟฟ้า  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๙.๓๔ Gg CO2-eq ท้ังน้ี ส าหรับหมวดหมู่ย่อยอื่น ๆ ภายใต้หมวด 2D และหมวด 
2G ส่วนใหญ่ยังไม่สามารถประเมินค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เน่ืองจากปัจจุบันยังไม่มี
หน่วยงานในการรวบรวม และจัดเก็บข้อมูลในระดับประเทศ นอกจากน้ี พบว่าประเทศไทยไม่มี
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในหมวด 2E อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เน่ืองจากข้ันตอน
กระบวนการผลิตอิเล็กทรอนิกส์ท่ีก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาจากกระบวนการผลิต
ข้ันต้น ซึ่งประเทศไทยเป็นกระบวนการผลิตข้ันกลางจากการน าเข้าแผ่นเวเฟอร์เพื่อน ามาผลิต
แผงวงจรรวม (Integrated Circuit: IC) และแผงวงจรพิมพ์ (Printed Circuited Board: PCB) 
แล้วถูกน าไปใช้ต่อในกระบวนการผลิตข้ันปลายเพื่อประกอบเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ส าเร็จรูปเท่าน้ัน 

๑๕) ประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกรายปี และติดตามความก้าวหน้าตาม
แผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๓ สาขากระบวนการ
อุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ รวมถึงน้ าเสียอุตสาหกรรม โดยพบปริมาณการลดก๊าซเรือน
กระจก ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จาก (๑) มาตรการทดแทนปูนเม็ด กล่าวคือ จากการใช้วัสดุทดแทนปูน
เม็ดในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก และการใช้วัสดุทดแทนปูนซีเมนต์ในคอนกรีต
ผสมเสร็จ มีค่าเท่ากับ ๒๐๐,๘๐๕.๔๘ ตัน CO2eq ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๒๗ จากเป้าหมาย 
ท่ีก าหนดไว้ ๗๕๐,๐๐๐ ตัน CO2eq ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ (๒) มาตรการทดแทน/ปรับเปลี่ยน
สารท าความเย็น จากการปรับเปลี่ยนสารท าความเย็นชนิด R-410A เป็น R-32 ส าหรับ
เครื่องปรับอากาศ มีค่าเท่ากับ ๔,๑๘๕.๔๓ ตัน CO2eq ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๑.๔๐ จากเป้าหมาย 
ท่ีก าหนดไว้ ๓๐๐,๐๐๐ ตัน CO2eq ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ และ (๓) มาตรการจัดการน้ าเสีย
อุตสาหกรรมจากการเพิ่มการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ าเสียอุตสาหกรรมด้วยการน าก๊าซมีเทนกลับมา
ใช้ประโยชน์ มีค่าเท่ากับ ๔,๙๔๕,๘๙๕ ตัน CO2eq ซึ่งเกินเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ตัน 
CO2eq ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ 

๔.๑๖) ศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการของเสียสารท าความเย็น รวมถึง
ประเมินศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการก าจัดท าลายของเสียและสารท าความเย็น 
ท่ีเสื่อมสภาพอย่างถูกวิธี นอกจากน้ี ได้มีการคาดการณ์แนวโน้มค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
ปริมาณสารท าความเย็นประเภท R410A และ HFC-๓๒ จากเครื่องปรับอากาศท่ีขอฉลากเบอร์ ๕ 
ท่ีถูกจ าหน่ายในประเทศ ระหว่างปี พ.ศ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๓ หลังการหมดอายุการใช้งานในอนาคต 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๕๒๐ 

 

ปริมาณรวม ๒๒.๖ ล้านตัน CO2eq และประเมินค่าการลดก๊าซเรือนกระจกจากการก าจัดสารท า
ความเย็นอย่างถูกวิธี ระหว่างปี พ.ศ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๓ ปริมาณรวม ๕๓๓,๗๘๔ ตัน CO2eq 

๔.๑๗) ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ให้เป็นปัจจุบัน โดยมีการจัดท าเอกสารดาวน์โหลดประเภทอุตสาหกรรมตามเลขท่ี TSIC ส าหรับ
ภาคกระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้อุตสาหกรรม ต้ังแต่หมวดหมู่ 2A-2H บนเว็บไซต์ 
http://ghg.diw.go.th:8080/ghg/login.htm การน าข้อมูลกิจกรรมจากผู้ประกอบการท่ีตอบ
กลับแบบส ารวจข้อมูลเข้าระบบระบบฐานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
เพื่อประเมินค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายโรงงานอุตสาหกรรม และการปรับปรุงจ านวนข้อมูล
โรงงานท่ีเข้าข่ายต้องรายงานก๊าซเรือนกระจกส าหรับภาคกระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้
ผลิตภัณฑ์ ต้ังแต่หมวดหมู่ 2A - 2H จ านวนท้ังหมด ๖๑,๑๑๐ โรงงาน 
 ๑๐.๕.๕ มาตรการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๑ 
มิถุนายน ๒๕๖๒ การด าเนินงานในฤดูการผลิตปี ๒๕๖๓/๒๕๖๔ คณะกรรมการอ้อยและน้ าตาล
ทรายในการประชุมครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบแนวทาง 
การด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ในฤดูการผลิตปี ๒๕๖๓/๒๕๖๔ เป้าหมายลดปริมาณ
อ้อยไฟไหม้ เหลือร้อยละ ๒๐ ปริมาณอ้อยสด ร้อยละ ๘๐ กรณีมีนโยบายการช่วยเหลือจาก
ภาครัฐจะช่วยเหลือเฉพาะชาวไร่อ้อยท่ีตัดอ้อยสดเท่าน้ัน จัดซื้อเครื่องสางใบอ้อยมาให้เกษตรกร
ชาวไร่อ้อยได้ยืม จ านวน ๘๐ เครื่อง เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือชาวไร่อ้อยในการตัดอ้อยสด โดยมี 
ผลการด าเนินการตามมติของคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาล เมื่อวันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ดังน้ี 
 ๑) การส่งเสริมการตัดอ้อยสด ภาครัฐให้การสนับสนุนเครื่องจักรกล
การเกษตร ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบขยาย
โครงการส่งเสริมสินเช่ือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ วงเงินปีละ ๒,๐๐๐ ล้านบาท ระยะเวลา ๓ ปี รวมเป็นเงิน ๖,๐๐๐ ล้านบาท 
มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาแหล่งน้ าและการบริหารจัดการน้ า ในไร่อ้อย จัดซื้อรถตัดอ้อย 
รถคีบอ้อย รถแทรกเตอร์ รถบรรทุกอ้อย และเครื่องจักรกลการเกษตรอื่น ๆ มีวงเงินคงเหลือ 
ให้จ่ายเงินกู้ทุกวัตถุประสงค์ จนถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ รวมแล้ว ๒,๐๐๐ ล้านบาท โดยจ่ายไป 
๖๓๐ ล้านบาท และคงเหลือ ๑,๓๖๙ ล้านบาท   
 ๒) ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย ได้จัดท าโครงการ
จัดซื้อเครื่องสางใบอ้อย โดยงบประมาณกองทุนอ้อยและน้ าตาลทราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ท้ังสิ้น ๑๑๒ เครื่อง และอยู่ระหว่างการโครงการจัดท า



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๕๒๑ 

 

เครื่องต้นแบบแยกใบอ้อย มีชุดต้นก าลังจากรถแทรกเตอร์หรือเครื่องยนต์อื่น ๆ โดยสามารถแยก
ใบอ้อยได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน/ช่ัวโมง 
 ๓) อ้อยไฟไหม้จะถูกหักเงินค่าอ้อยจากราคาอ้อยข้ันต้นไว้ตันละ ๓๐ บาท 
และการจัดการเงินท่ีหักจากอ้อยไฟไหม้ อ้อยยอดยาว หรืออ้อยท่ีมีกาบใบ ให้โรงงานน้ าตาลส่งเงิน
ให้คณะท างานควบคุมการผลิตประจ าโรงงาน และให้คณะท างานควบคุมการผลิตประจ าโรงงาน
พิจารณาเฉลี่ยจ่ายเงินคืนชาวไร่อ้อยทุกรายที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีเป็นรายโรงงาน   
 ๔) ก าหนดให้โรงงานรับอ้อยไฟไหม้จากชาวไร่อ้อยรวมท้ังฤดูการผลิต 
ไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของปริมาณอ้อยท่ีโรงงานน้ันรับท้ังหมดในฤดูการผลิตน้ัน โดยอ้อยไฟไหม ้
ส่วนท่ีเกินร้อยละ ๒๐ โรงงานมีสิทธิ์ปฏิเสธการรับอ้อยน้ันได้ และไม่มีการก าหนดโทษโรงงานท่ีรับ
อ้อยไฟไหม้เกินกว่าท่ีกฎหมายก าหนด ผลการด าเนินงานลดอ้อยไฟไหม้ ฤดูการผลิตปี ๒๕๖๓/
๒๕๖๔ สามารถลดอ้อยไฟไหม้ เหลือเพียง ร้อยละ ๒๖ (ข้อมูล ณ วันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๖๔) 
 

๑๐.๖  พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 
 ๑๐.๖.๑ ความหลากหลายทางชีวภาพ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ได้ด าเนินการภายใต้
แผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ 
โดยก าหนดประเด็นปฏิรูป ๓ ประเด็นท่ีเกี่ยวกับเศรษฐกิจชีวภาพ ได้แก่ ปฏิรูประบบข้อมูล 
ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ ปฏิรูประบบและเครือข่ายฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 
ให้ครอบคลุมท่ัวประเทศ และปฏิ รูประบบกลไกรองรับการใ ช้ประโยชน์และอนุรักษ์ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีผลการด าเนินการ ดังน้ี 

ด้านสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนฯ 
(๑)  สนับสนุนการสร้างรายได้แก่ชุมขน ๑๓๒ แห่ง เป้าหมาย ๙๐ ล้านบาท  

ผลการด าเนินงาน ๙๐.๕๒ ล้านบาท 
(๒) ยกระดับเพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการธุรกิจชีวภาพ 

เป้าหมาย พัฒนา ๒๐ ราย ผลการด าเนินงาน พัฒนาศักยภาพด้านการตลาดให้ชุมชน ๒๐ ชุมชน 
คัดเลือกวิสาหกิจชุมชน ๑๐ วิสาหกิจชุมชน เพื่อส่งเสริมการตลาด 

 (๓)  ผลประเมินความสุขมวลรวมชุมชน (GCH) เป้าหมาย ร้อยละ ๘๐ 
ผลการด าเนินงานอยู่ระหว่างทดสอบแบบส ารวจ ปรับปรุง ร้อยละ ๘๐.๔๐ 

 
 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๕๒๒ 

 

ด้านจัดท าฐานข้อมูลและองค์ความรู้ฯ 
(๑) ส ารวจข้อมูลบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถ่ินระดับ

ชุมชน (พืชสมุนไพรท่ีชุมชนมีการใช้ประโยชน์) และน าเข้าระบบฐานข้อมูล เป้าหมาย ๑๖ จังหวัด 
ผลการด าเนินงาน ข้อมูลบัญชีรายการพืชสมุนไพรท่ีชุมชนมีการใช้ประโยชน์ ๑๖ จังหวัด 
ตรวจสอบและน าเข้าระบบฐานข้อมูล 

(๒) บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถ่ิน ได้เผยแพร่ 
และคืนองค์ความรู้สู่ชุมชน เป้าหมาย ๑๖ จังหวัด ผลการด าเนินงานแล้วเสร็จ 

(๓) ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการอนุรักษ์ใน Community 
BioBank เป้าหมาย ๑๘ แห่ง ผลการด าเนินงาน สนับสนุนการจัดต้ังธนาคารความหลากหลาย 
ทางชีวภาพระดับชุมชน วิสาหกิจชุมชนใหม่ ๑๙ แห่ง ได้รับอนุมัติสนับสนุนการด าเนินงาน
โครงการธนาคารฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้รับการสนับสนุนการด าเนินงานโครงการธนาคารฯ (ต่อเน่ือง) จ านวน ๕ แห่ง 

(๔) คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาฯ ๑๙ รายการ ผลการด า เนินงาน  
๑๙ รายการ 

(๕) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผลการด าเนินงานส านักงานทุกช่องทาง 
เป้าหมาย จ านวนผู้ ท่ีได้รับข้อมูล ข่าวสารไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ราย ผลการด าเนินงาน 
๑๙๔,๖๗๕ ราย 

(๖) จ านวนผู้ใช้งานข้อมูลผ่านระบบการให้ บริการแก่ประชาชนผ่านระบบ
ฐานข้อมูล เว็บไซต์บริการ และแอพพลิเคช่ัน Line BOT Thaibiodiversity เป้าหมายไม่น้อยกว่า 
๓๐,๐๐๐ ราย ผลการด าเนินงาน ๙๔,๖๗๕ ราย 

ด้านส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมฯ 
(๑) มูลค่าบริการระบบนิเวศจากการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ 

เป้าหมาย ๕๐๐ ล้านบาท ผลการด าเนินงาน ๕๓๓.๙๔ ล้านบาท (ร้อยละ ๗๖) 
(๒) จ านวนพื้นท่ีสีเขียวท่ีเกิดจากการร่วมด าเนินการของชุมชน เป้าหมาย 

๕,๐๐๐ ไร่ ผลการด าเนินงาน ๕,๒๕๘ ไร่ (ร้อยละ ๖๘) 
(๓) เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์/การเงิน เพื่อยกระดับพื้นท่ีสีเขียวนอกเขต

อนุรักษ์ เป้าหมาย ๑ เครื่องมือแล้วเสร็จ 
 ๑๐.๖.๒ โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื นที่การเกษตร ด าเนินการถ่ายทอด
ความรู้ ส่งเสริมให้มีการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรทดแทนการเผาท าลาย ปรับเปลี่ยน



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๕๒๓ 

 

วิธีการผลิตจากเดิมมุ่งสู่การเกษตรปลอดการเผาแก่เกษตรกร จ านวน ๑๖,๘๙๕ ราย (เป้าหมาย 
๑๖,๘๐๐ ราย) ผลการด าเนินการ ร้อยละ ๑๐๐.๕๗ 
 ๑๐.๖.๓ ส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อป้องกันหมอกและควันไฟ 
ในพื นที่เกษตรภาคเหนือ ส่งเสริมและด าเนินการไถกลบตอซัง ด าเนินการแล้ว ๕๒,๗๕๑ ไร ่
และผลิตปุ๋ยหมักสูตร พด. ด าเนินการแล้ว ๓,๑๔๗.๕๐ ตัน (เป้าหมาย ๖๐,๐๐๐ ไร่) โดยมี 
ผลการด าเนินการ ร้อยละ ๘๗.๙๒ 
 
 ๑๐.๗  พัฒนากลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
 ๑๐.๗.๑ การพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA 
  ๑) EIA เข้าสู่การพิจารณาของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (โครงการ) ต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
รวมท้ังสิ้น ๙๓๒ โครงการ ได้แก่ 

- โครงการไม่เสนอคณะรัฐมนตรี จ านวน ๗๒๘ โครงการ 
- โครงการเสนอคณะรัฐมนตรี จ านวน ๒๑ โครงการ 
- โครงการเปลี่ยนแปลง จ านวน ๑๘๐ โครงการ 
- โครงการอื่น ๆ จ านวน ๓ โครงการ 

 ๒) สถานภาพการพิจารณา EIA ต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ 
ธันวาคม ๒๕๖๔ รวมท้ังสิ้น ๙๓๒ โครงการ ได้แก่ 
 - เห็นชอบรายงาน จ านวน ๔๐๔ โครงการ 

- ไม่ให้ความเห็นชอบรายงาน จ านวน ๒๕ โครงการ  
- อยู่ระหว่างการพิจารณา จ านวน ๒๙๙ โครงการ 
- ถอนรายงาน จ านวน ๘๐ โครงการ 
- อื่น ๆ จ านวน ๑๒๔ โครงการ 

 ๓) ด าเนินการเปรียบเทียบปรับ 
- EIA ท่ีเข้าข่ายการกระท าความผิดตามมาตรา ๑๐๑/๑ จ านวน 

๙ โครงการ แบ่งเป็น อาคาร ๕ โครงการ พลังงาน ๑ โครงการ และอุตสาหกรรม ๓ โครงการ 
- คดีท่ีมีการเปรียบเทียบปรับ มาตรา ๑๐๐ จ านวน ๑ คดี มาตรา ๑๐๑/

๑ จ านวน ๔ คดี มาตรา ๑๐๑/๒ จ านวน ๗ คดี 
 ๔) การปรับปรุงกฎหมาย 
  - ทบทวน ประเภท/ขนาดโครงการ 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๕๒๔ 

 

  - ออกพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณา
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  - ออกประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
  - ช้ีแจงกฎกระทรวงการขออนุญาต เป็นผู้จัดท ารายงานวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ๕) ติดตามตรวจสอบ โครงการท่ีรักษามาตรการตามรายงาน EIA ร้อยละ 
๖๓.๒๕ 
  - จัดท าคู่มือการด าเนินงานตามประกาศ Monitor และรายงานผล 
ต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เมื่อวันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ 
  - ประชุมสัมมนาการด าเนินการตามประกาศ Monitor จ านวน ๓ ครั้ง 
 ๖) การอนุญาตผู้จัดท ารายงาน 
  - ออกใบอนุญาต จ านวน ๔๑ ราย 
  - ปรับปรุงกระบวนการขออนุญาต 
  - ก ากับดูแล/เรื่องร้องเรียน ก าชับ ๑ ราย ตักเตือน ๔ ราย เพิกถอน ๑ ราย 
 ๗) Smart EIA  
  - แนวทางเปิดเผยข้อมูลในรายงาน EIA/Monitor ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  - ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลในรายงานท่ีเผยแพร่ Smart EIA 
  - ย้ายระบบ Smart EIA ไปยังระบบคลาวด์กลางภาครัฐ 
  - อบรมการย่ืนรายงาน Monitor ทางอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน ๑๐ ครั้ง 
 ๘)  พัฒนากระบวนการและเผยแพร่ 
  - การกระจายภารกิจ อบรมให้ความรู้และติดตามผล จ านวน ๑๒ จังหวัด 
  - ส ารวจการยอมรับและเช่ือมั่นต่อระบบ EIA 
  - ออกค าแนะน าต่อแนวทางสาธารณะในสถานการณ์โควิด - 19 
  - ประชุมสัมมนา เร่ือง ความคืบหน้าการปฏิรูประบบ EIA  
  - อบรมให้ความรู้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน ๑๐ จังหวัด 
 ๑๐.๗.๒ การพัฒนากฎหมายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดยการจัดท ากฎหมายหลักและกฎหมายล าดับรองท่ีต้องออกตาม พระราชบัญญัติ มีจ านวนท้ังสิ้น 
๒๔๙ ฉบับ ดังน้ี 
 
 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๕๒๕ 

 

  ๑) กฎหมายหลัก จ านวน ๕ ฉบับ ดังน้ี 
   - ร่าง พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. ....  
   - ร่าง พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ....  
   - ร่าง พระราชบัญญัติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
พ.ศ. ....  
   - ร่าง พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
   - ร่าง พระราชบัญญัติน้ าบาดาล พ.ศ. ....  
  ๒) กฎหมายล าดับรองเกี่ยวกับการจัดต้ังรัฐวิสาหกิจ จ านวน ๓ ฉบับ ดังน้ี 
   - พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การสวนสัตว์แห่งประ เทศไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๓  
   - พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ฉบับท่ี ..)  
พ.ศ. ....  
   - พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 
(องค์การมหาชน) (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓  
  ๓) กฎหมายล าดับรอง จ านวน ๒๔๑ ฉบับ ดังน้ี 
   - พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๓ ฉบับ  
   - พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๓๕ จ านวน ๓๑ ฉบับ  
   - พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม จ านวน ๘ ฉบับ  
   - พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ จ านวน ๖ ฉบับ  
   - พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๔ ฉบับ  
   - พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๓๓ ฉบับ  
   - พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๒๖ ฉบับ  
   - พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๗๕ ฉบับ  
   - พระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกด าบรรพ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ จ านวน ๓ ฉบับ  
   - พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล 
และชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘ จ านวน ๑๖ ฉบับ  



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๕๒๖ 

 

   - ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๕๘ ลงวันท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๑๕ 
จ านวน ๒ ฉบับ  
   - พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๖ ฉบับ  
   - พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ าบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม จ านวน ๒๗ ฉบับ  

- กฎหมายล าดับรองท่ีออกตามความในร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ พ.ศ. .... (เฉพาะในส่วนท่ีเกี่ยวกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน))  
 
 ๑๐.๘  แก้ไขปัญหาการจัดการขยะและของเสียอย่างเป็นระบบ 

๑๐.๘.๑ การบริหารจัดการขยะของของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ประกอบด้วย 
 ๑) จัดการขยะมูลฝอย  

(๑) ฝึกอบรม/ให้ค าแนะน าในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้กับ
ส านักงานสิ่งแวดล้อม ภาคท่ี ๑ - ๑๖ ส านักงานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 
ทุกจังหวัด ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดทุกจังหวัด กรุงเทพมหานครกรมอนามัย 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน และองค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ินท่ีมีสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอย 
ท่ีไม่ถูกต้อง ๒,๒๗๒ แห่ง 

(๒) การติดตามตรวจสอบสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยและให้ข้อเสนอแนะ
ทางวิชาการในการปรับปรุงสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ๑๘๑ แห่ง 

(๓) ลงพื้นท่ีส ารวจสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยและสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย 
รวมท้ังรายงานผ่านระบบสารสนเทศ http//waste.dla.go.th จ านวน ๒,๔๓๔ แห่ง 

(๔) คณะอนุกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
บนเกาะ ภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหา 
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนบนเกาะเชิงพื้นท่ี จ านวน ๔ ชุด เพื่อจัดท ามาตรการ 
และแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ๑๔ เกาะ คือ เกาะเสม็ด เกาะสีชัง เกาะล้าน เกาะช้าง 
เกาะหมาก เกาะกูด เกาะสมุย เกาะเต่า เกาะพงัน เกาะยาวน้อย เกาะยาวใหญ่ เกาะลันตา เกาะพีพี 
และเกาะหลีเป๊ะ ประกอบด้วย ๓ มาตรการ ดังน้ี 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๕๒๗ 

 

 ๑) การจัดการขยะที่ต้นทาง เช่น สนับสนุนการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
การจัดท ากิจกรรม 3R เพื่อลดขยะท่ีน าไปก าจัดให้เหลือน้อยท่ีสุด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ออกข้อบัญญัติ ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมจัดการขยะและการรณรงค์ต่าง ๆ  

 ๒) การจัดการขยะ ณ กลางทาง เช่น รูปแบบการเก็บขนขยะ 
ท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ี ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน ให้เอกชนเข้าร่วมด าเนินงาน 

 ๓) การจัดการขยะ ณ ปลายทาง เช่น ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธภิาพ
สถานท่ีก าจัดขยะท่ีด าเนินการไม่ถูกต้อง ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากการก าจัด 
ขยะมูลฝอย 

๒) การจัดการขยะพลาสติก คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔ เห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) 
ภายใต้ Road map การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๗๓ ซึ่งมีผลการด าเนินการ ดังน้ี  

(๑) การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติก 
และขยะอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๒ กันยายน ๒๕๖๔ ได้มีวาระการพิจารณา
ทบทวนนโยบายและมาตรการก ากับการน าเข้าเศษพลาสติก ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน โดยท่ีประชุมได้มีมติมอบหมายกรมควบคุมมลพิษหารือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ถึงแนวทางเลือกด้านเง่ือนไขระยะเวลาการห้ามน าเข้าเศษพลาสติก จัดท าข้อดี ข้อเสีย โดยก าหนด
แล้วเสร็จภายใน ๒ เดือน ก่อนเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาและเสนอ
คณะรัฐมนตรีต่อไป โดยแนวทางการด าเนินงาน ๓ ทางเลือก มีดังน้ี 

- แนวทางท่ี ๑ ห้ามน า เ ข้า เศษพลาสติก ในปี  ๒๕๖๔ ตามมติ
คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะท่ี ๕ (กขป.๕)  

- แนวทางท่ี ๒ ห้ามน าเข้าเศษพลาสติก ในปี  ๒๕๖๙ ตามมติ
คณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ 

- แนวทางท่ี ๓ ห้ามน าเข้าเศษพลาสติก ในปี ๒๕๖๖ 
ท้ังน้ี หากมีการด าเนินงานตามแนวทางท่ี ๒ และ ๓ จะต้องมี 

การก าหนดสัดส่วนเพื่อส่งเสริมการใช้เศษพลาสติกภายในประเทศ และเพื่อเป็นการเตรียม 
ความพร้อมเมื่อต้องใช้เป็นวัตถุดิบในโรงงาน ๑๐๐% สอดคล้องกับนโยบายการขับเคลื่อนประเทศ
ไทยด้วยระบบโมเดลเศรษฐกิจ BCG 

(๒) ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมผลักดันการออกประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรมเพื่อเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ได้แก่ พลาสติกผสมสาร oxo โฟมบรรจุอาหาร 
ถุงพลาสติกแบบบางความหนาน้อยกว่า ๓๖ ไมครอน แก้วพลาสติกแบบบางความหนาน้อยกว่า 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๕๒๘ 

 

๑๐๐ ไมครอน และหลอดพลาสติก ซึ่งขณะน้ีอยู่ระหว่างจัดท าข้อมูลหลักการและเหตุผล
ประกอบการพิจารณาในการออกประกาศฯ ดังกล่าว 

(๓) ออกประกาศกรมควบคุมมลพิษ  เรื่ อ ง  ความหมายของ  
“ขยะพลาสติก” และ “เศษพลาสติก” เมื่อวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

(๔) มาตรการจัดการขยะพลาสติกจาก food delivery และ ๑๓ หน่วยงาน 
ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับ Platform ท่ีให้บริการส่งอาหารเมื่อวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เพื่อผลักดัน
ให้มีการลด เลิกใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวจากการบริการส่งอาหารและใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมทดแทน ภายใต้แนวคิด food delivery วิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
 ๓) การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี ๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔ รับทราบมาตรการการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในคราวการประชุม โดยมี
แนวทางแก้ไขปัญหา ดังน้ี  

(๑) การแก้ไขปัญหาการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเกิดข้ึนภายในประเทศ 
ซึ่งมีผลการด าเนินการดังน้ี  

- จัดท าร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....  

- ผลักดันให้ท้องถ่ินออกข้อบัญญัติท้องถ่ินเพื่อก าหนดให้กิจการ
ถอดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นกิจการท่ีอันตรายต่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕  

- เฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษท่ีเกิดจากการประกอบกิจกรรม 
ถอดแยกและรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างไม่ถูกต้อง 

- สนับสนุนจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีรูปแบบ
การจัดการของเสียอันตรายชุมชนอย่างถูกต้อง พัฒนารูปแบบและแนวทางในการจัดการของเสีย
อันตรายชุมชน ให้มีการด าเนินการจัดการของเสียอันตรายอย่างถูกต้องครบวงจร 

- ด า เนินโครงการ “คนไทย ไร้  E-Waste” ร่วมกับ บริษัท  
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) เพื่อสร้างความตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วม 
ในการจัดเก็บและท้ิงขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง สนับสนุนจังหวัดและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินให้มีรูปแบบการจัดการของเสียอันตรายชุมชนอย่างถูกต้อง พัฒนารูปแบบและแนวทาง 
การจัดการของเสียอันตรายชุมชนให้ด าเนินการอย่างถูกต้องครบวงจร 

- จัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณาการ (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) เพื่อรับฟังความคิดเห็น



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๕๒๙ 

 

และข้อเสนอแนะและรับฟังความคิดเห็นโดยการแจ้งเวียนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และผ่านเว็บไซต์ 
คพ. ระหว่างวันท่ี ๑๙ กรกฎาคม – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ และอยู่ระหว่างปรับแก้ไข (ร่าง) 
แผนปฏิบัติการฯ ตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะท่ีได้รับ 

(๒) การแก้ไขปัญหาการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ท่ีน าเข้าจากต่างประเทศ  
- กระทรวงพาณิชย์ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องก าหนด 

ให้ขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นสินค้าท่ีต้องห้ามในการน าเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๓ จ านวน 
๔๒๘ รายการ  

- กรมศุลกากรเร่งรัดการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการ
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ท่ีน าเข้าอย่างผิดกฎหมาย 

 ๑๐.๘.๒ การบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 
๑) คณะอนุกรรมการลงพื้นท่ีเพื่อประเมินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 

“จังหวัดสะอาด” เพื่อตรวจประเมินจังหวัด ระหว่างวันท่ี ๑๖ มิถุนายน – ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
๒) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ

ประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓  
เพื่อพิจารณาผลการลงพื้นท่ีประเมินผลงานการจัดการขยะมูลฝอยระดับกลุ่มจังหวัด ในวันท่ี ๔ 
สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยมีมติดังน้ี  

(๑) ระดับกลุ่มจังหวัดขนาดใหญ่ 
- รางวัลชนะเลิศ จังหวัดอุดรธานี 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ จังหวัดลพบุรี 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๒ จังหวัดชัยภูมิ 
- รางวัลชมเชย จังหวัดอุบลราชธานี 
- รางวัลชมเชย จังหวัดศรีสะเกษ  

(๒) ระดับกลุ่มจังหวัดขนาดกลาง 
- รางวัลชนะเลิศ จังหวัดเลย 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ จังหวัดจันทบุรี 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๒ จังหวัดยโสธร 
- รางวัลชมเชย จังหวัดพิจิตร 
- รางวัลชมเชย จังหวัดพิษณุโลก 

(๓) ระดับกลุ่มจังหวัดขนาดเล็ก 
- รางวัลชนะเลิศ จังหวัดล าพูน 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๕๓๐ 

 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ จังหวัดอ่างทอง 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๒ จังหวัดบึงกาฬ 
- รางวัลชมเชย จังหวัดสิงห์บุรี 
- รางวัลชมเชย จังหวัดอุทัยธานี  

 ๓) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ได้มีหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๒๐.๒/ว ๔๖๕๐ ลงวันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ แจ้งประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง ผลการคัดเลือกจังหวัดท่ีมีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” 
ระดับประเทศ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๒๐.๒/ว ๒๔๔๔ 
ลงวันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ แจ้งจัดสรรเงินรางวัลให้แก่จังหวัดท่ีได้รับรางวัล รวม ๙ จังหวัด  
 ๔) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ได้จัดพิธีมอบรางวัลการจัดการขยะ 
มูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้แก่จังหวัดท่ีมีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
“จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ณ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) เมื่อวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ 
 ๑๐.๘.๓ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกากอุตสาหกรรมที่มีปัญหาเสี่ยง
ต่อการลักลอบทิ ง โดยใช้หลักการ 3Rs และ KAIZEN เพื่อส่งเสริมการหมุนเวียนใช้ประโยชน์ 
ของเสียและลดปริมาณของเสียท่ีต้องก าจัด จัดท าตัวอย่างความส าเร็จของการท า Zero Waste  
to Landfill ในระดับอุตสาหกรรม ส่งเสริมและกระตุ้นความรู้ความเข้าใจของภาคอุตสาหกรรม  
ในการจัดการกากอุตสาหกรรมตามหลัก 3Rs และ KAIZEN โดยมีผลการด าเนินการ คิดเป็นร้อยละ 
๗๐ ดังน้ี 
  ๑) พิจารณาคัดเลือกโรงงานเข้าร่วมโครงการฯ ได้ตามเป้าหมาย ๔๐ 
โรงงาน ในพื้นท่ีเป้าหมาย ประกอบด้วย จังหวัดระยอง ๑๐ โรงงาน จังหวัดชลบุรี ๑๙ โรงงาน 
และจังหวัดฉะเชิงเทรา ๑๑ โรงงาน 
  ๒) จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) การเข้าร่วมโครงการ ระหว่าง
กรมโรงงานอุตสาหกรรม บริษัทท่ีปรึกษาโครงการ และโรงงานท่ีเข้าร่วมโครงการ เมื่อวันพฤหัสบดี
ท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ ช้ัน ๒ สโมสร
ทหารบก (วิภาวดี) กรุงเทพมหานคร 
  ๓) ส่งเสริมการจัดการของเสียภายในโรงงานตามหลัก 3Rs และ KAIZEN 
โดยการเข้าให้ค าปรึกษาแก่โรงงาน ครั้งท่ี ๑ เพื่อให้ความรู้การประเมินและการวิเคราะห์ 
การสูญเสีย การจัดท าแผนการลดการสูญเสีย และการจัดการของเสียโดยใช้วิธีการ KAIZEN 
ร่วมกับวิธีการอื่น ๆ เช่น PREMA, CT, TQM เป็นต้น และครั้งท่ี ๒ (บางแห่ง) เพื่อให้ค าแนะน า
แก้ไขพัฒนากิจกรรม 3Rs และ KAIZEN/Zero Waste to Landfill 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๕๓๑ 

 

  ๔) จัดท าแผนงาน รายละเอียดโครงการ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน
นโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียน 
  ๕) เตรียมจัดการประชุมกลุ่มย่อยโรงงานท่ีเข้าร่วมโครงการ เพื่อแลกเปลี่ยน
ผลการด าเนินงาน และแนวทางการปรับปรุง ในวันท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

๓.๖) จัดการประชุมกลุ่มย่อยโรงงานท่ีเข้าร่วมโครงการ เพื่อแลกเปลี่ยน
ผลการด าเนินงาน และแนวทางการปรับปรุง เมื่อวันท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ 
จ านวน ๙๒ คน 

๓.๗) ตรวจประเมินโรงงานเพื่อให้รางวัลตามหลักเกณฑ์การจัดการของ
เสียภายในโรงงานตามหลัก 3Rs, KAIZEN และ Zero Waste to Landfill ทางออนไลน์ ระหว่าง
วันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔- ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ครบท้ัง ๔๐ โรงงานแล้ว  

๓.๘) จัดท าแผนงานและรายละเอียดโครงการ เพื่อส่งเสริมการใช้
ประโยชน์กากอุตสาหกรรมในการบริหารจัดการวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว และสนับสนุนการขับเคลื่อน
นโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 

๓.๙) จัดท าเอกสารเผยแพร่หลักปฏิบัติการจัดการของเสียท่ีดีตาม
หลักเกณฑ์ของโครงการฯ เทคนิค และตัวอย่างการจัดการของเสียตามหลัก 3Rs และ KAIZEN 
จ านวนไม่น้อยกว่า ๓๐๐ เล่ม 

๓.๑๐) เผยแพร่ผลการด าเนินงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมจัดท าวิดิ
ทัศน์ ความยาวไม่เกิน ๕ นาที  

(๓.๑๑) จัดพิธีมอบรางวัล 3Rs และ KAIZEN และ Zero Waste to Landfill 
ให้กับโรงงานท่ีผ่านการตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์ เมื่อวันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผู้เข้าร่วมงานฯ จ านวน ๑๑๒ คน (เป้าหมายไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน) 

(๓.๑๒) จัดท าหลักเกณฑ์การจัดการของเสียตามหลัก 3Rs และ KAIZEN  
และเกณฑ์การประเมินการใช้ประโยชน์ของเสียได้ท้ังหมด (Zero Waste to Landfill) เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลประกอบในการเชิญชวนโรงงานเข้าร่วมโครงการฯ 

(๓.๑๓) ประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนโรงงานและรับสมัครโรงงานเข้าร่วม
โครงการฯ (เป้าหมายจ านวน ๑๐๐ คน) ผู้เข้าร่วมท้ังสิ้น ๑๑๔ คน จัดข้ึน ๓ ครั้ง ดังน้ี 

    - ครั้งท่ี ๑ วันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมโกลเด้น ซิต้ี ระยอง
จังหวัดระยอง โดยมีผู้เข้าร่วมจ านวน ๑๘ คน 

    - ครั้งท่ี ๒ วันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมเจปาร์ค ชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมจ านวน ๔๑ คน       



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๕๓๒ 

 

    - ครั้งท่ี ๓ วันท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส 
จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีผู้เข้าร่วมจ านวน ๕๕ คน 

(๓.๑๔) จัดท าเกณฑ์การคัดเลือก และคัดเลือกโรงงานในพื้นท่ีจังหวัดระยอง 
ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ท่ีมีความพร้อม ในอุตสาหกรรม ๕ ประเภทท่ีก่อให้เกิดของเสียท่ีมีการขอ
อนุญาตส่งก าจัดในปริมาณมาก เข้าร่วมโครงการ (เป้าหมายไม่น้อยกว่า ๔๐ โรงงาน) ด าเนินการ
เมื่อวันท่ี ๒๒ มีนาคม - ๕ เมษายน ๒๕๖๔ สรุปการคัดเลือกโรงงานเข้าร่วมโครงการฯ ดังน้ี 

   - จังหวัดระยอง จ านวน ๑๐ โรงงาน 
   - จังหวัดชลบุรี จ านวน ๒๒ โรงงาน 
   - จังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวน ๑๔ โรงงาน 

   รวมท้ังสิ้น ๔๖ โรงงาน (ณ วันท่ี ๕ เมษายน ๒๕๖๔) ต่อมาโรงงานขอถอน 
การเข้าโครงการฯ จ านวน ๙ โรงงาน และมีการแจ้งเข้าร่วมโครงการฯ เพิ่ม ๓ โรงงาน ท าให้มี
โรงงานเข้าร่วมโครงการฯ ท้ังสิ้น จ านวน ๔๐ โรงงาน (ณ วันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔) 

(๓.๑๕) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง กรอ. กับผู้เข้าร่วม
โครงการฯ เมื่อวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ ช้ัน ๒ 
สโมสรทหารบก (วิภาวดี) กรุงเทพมหานคร โดยมีกิจกรรมดังต่อไปน้ี 

   -  พิ ธี เปิดการจัดพิธี ลงนามในบันทึก ข้อตกลง ( MOU)  โดยม ี
นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธาน 

   - การบรรยายหัวข้อ “หลักเกณฑ์ประเมินการจัดการของเสียด้วยหลัก 
3Rs และ KAIZEN และแนวทางการตรวจประเมิน” 

(๓.๑๖) จัดท าแผนการจัดกิจกรรม 3Rs, KAIZEN และ Zero Waste to 
Landfill และน าเครื่องมือ KAIZEN มาใช้ในการบริหารจัดการของเสีย รวมท้ังส่งเสริมการจัดการ
ของเสียภายในโรงงาน ดังน้ี 

   - เข้าให้ค าปรึกษา ครั้งท่ี ๑ ระหว่างวันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔  
ถึงวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ สถานประกอบการ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

   - จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนผลการด าเนินงาน และแนวทาง
การปรับปรุงการด าเนินงาน หรือการลดการสูญเสีย เมื่อวันท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ รวมท้ังสิ้น ๙๒ คน (เป้าหมายไม่น้อยกว่า ๙๐ คน) 

   - เข้าให้ค าปรึกษา ครั้งท่ี ๒ ระหว่างวันท่ี ๑-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๕๓๓ 

 

(๓.๑๗) ตรวจประเมินการจัดการของเสียภายในโรงงานตามหลัก 3Rs, 
KAIZEN และ Zero Waste to Landfill เพื่อให้รางวัล โดยได้ด าเนินการเมื่อวันท่ี ๙ สิงหาคม 
๒๕๖๔ - ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

(๓.๑๘) จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการจัดการของเสีย 
(๓.๑๙) จัดท าเอกสารเผยแพร่หลักปฏิบัติ การจัดการของเสียท่ีดีตาม

หลักเกณฑ์ พร้อมตัวอย่างการจัดการของเสียตามหลัก ๓Rs และ KAIZEN จ านวนอย่างน้อย  
๓๐๐ เล่ม 

(๓.๒๐) เผยแพร่ผลการด าเนินงาน พร้อมจัดท าวิดิทัศน์ ความยาวไม่เกิน ๕ นาที 
(๓.๒๑) จัดพิธีมอบรางวัลให้แก่โรงงานท่ีผ่านการตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์ 

เมื่อวันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผู้เข้าร่วมงานฯ ท้ังสิ้น ๑๑๒ คน 
(เป้าหมายไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน) รางวัลท่ีมอบให้แก่โรงงาน แบ่งเป็น 

- 3Rs Award จ านวน ๓๔ รางวัล 
- Zero Achievement Award จ านวน ๒๑ รางวัล 
- 3Rs+ Award ท่ีมีประสิทธิภาพท้ัง ๓ ด้าน จ านวน ๕ รางวัล 
- 3Rs+ Award แต่ละด้าน ได้แก่ ด้านนวัตกรรมหรือความคิด

สร้างสรรค์ ด้านผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ จ านวน ๗ รางวัล และด้านการลดปริมาณของเสีย
ท่ีต้องจัดการ จ านวน ๓ รางวัล  

(๓.๒๒) การประเมินผลส าเร็จของโครงการ 
- ด้านการลดปริมาณของเสีย ปริมาณกากของเสียลดลง ๑,๓๙๔ ตัน

ต่อป ี
- ด้านการลดปริมาณฝังกลบ ลดปริมาณกากของเสียท่ีน าไปฝังกลบ

ได้ ๔๘๐ ตันต่อป ี
- ด้านผลตอบแทนทางเศรษฐกิจผลประหยัด ๙๐,๙๒๙,๓๔๘ บาท

ต่อปี รายได้เพิ่มข้ึน ๔,๒๕๒,๕๓๙ บาทต่อป ี
 ๑๐.๘.๔ โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียภาคอุตสาหกรรม  
เพื่อยกระดับการให้บริการและการประกอบกิจการการจัดการของเสียให้เ ป็นมาตรฐาน 
เกิดการจัดการของเสียอย่างยั่งยืน และให้ผู้รับบ าบัดก าจัดของเสียยกระดับมาตรฐานโรงงาน 
เพื่อเป็นทางเลือกท่ีดีให้แก่ผู้ก่อก าเนิดของเสีย โดยมีผลการด าเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๙๐ ดังน้ี 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๕๓๔ 

 

  ๑) ทบทวนหลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีดีส าหรับโรงงานผู้รับ
บ าบัด ก าจัดกากของเสีย ซึ่งแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มมาตรฐานการปฏิบัติท่ีดีท่ัวไป และกลุ่มมาตรฐาน
เฉพาะส าหรับการเข้าสู่ระบบอนุญาตอัตโนมัติ (AI)  
  ๒) จัดการสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ เมื่อวันท่ี ๑๗ มีนาคม 
๒๕๖๔ ณ โรงแรมใบหยกสกาย ๒ กรุงเทพมหานคร 
  ๓) จัดท าหลักเกณฑ์การคัดเลือกโรงงาน และคัดเลือกโรงงานเข้าร่วม
โครงการ จ านวน ๓๔ โรงงาน แบ่งเป็น กลุ่มท่ี ๑ จ านวน ๑๐ ราย และกลุ่มท่ี ๒ จ านวน ๒๔ ราย 
  ๔) จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเข้าร่วมโครงการ 
และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการของเสียให้กับโรงงานท่ี เข้าร่วมโครงการพัฒนา 
และยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม เมื่อวันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ 
ณ โรงแรมใบหยกสกาย ๒ กรุงเทพมหานคร 
  ๕) อยู่ระหว่างการตรวจประเมินและให้ค าปรึกษาแก่โรงงานท่ีเข้าร่วม
โครงการท่ีเข้าร่วมโครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตราย
ภาคอุตสาหกรรม เมื่อวันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมใบหยกสกาย ๒ กรุงเทพมหานคร 
  ๖) ตรวจประเมินเพื่อให้ตราสัญลักษณ์โรงงานท่ียังไม่เคยเข้าร่วม
โครงการลักษณะน้ีมาก่อน เพื่อติดตามการด าเนินงานในประเด็นท่ีเป็นปัญหาหรือประเด็น 
ท่ีโรงงานควรปรับปรุงแก้ไขจากการตรวจประเมินครั้งก่อนเพื่อยกระดับวิธีปฏิบัติงานให้สอดคล้อง
กับเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติท่ีดี จ านวน ๑๐ โรงงาน ครบถ้วนแล้ว 
  ๗) ตรวจประเมินเพื่อให้ตราสัญลักษณ์โรงงานท่ีเคยเข้าร่วมโครงการ
ลักษณะน้ีมาแล้ว จ านวน ๒๕ โรงงาน  
  ๘) จัดเตรียมสรุปผลการให้ตราสัญลักษณ์แก่โรงงานท่ีเข้าร่วมโครงการฯ 
เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างฯ พิจารณาผลการให้คะแนนตรวจประเมินฯ , รูปแบบคู่มือ
การด าเนินการพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการบ าบัด/ก าจัดกากของเสีย และเอกสาร
หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีดีต่อไป  
  ๙) กรอ. ได้พิจารณาผลการให้คะแนนตรวจประเมินฯ , รูปแบบคู่มือ 
การด าเนินการพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการบ าบัด/ก าจัดกากของเสีย และเอกสาร
หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีดีเรียบร้อยแล้ว ท้ังน้ีจะได้น าไปจัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่ต่อไป  
  ๑๐) จัดประชุมเพื่อพิจารณาให้ตราสัญลักษณ์ส าหรับมาตรฐาน 
การปฏิบัติงานท่ีดีท่ัวไป และมาตรฐานการปฏิบัติงานเฉพาะการเข้าสู่ระบบอนุญาตอัตโนมัติ (AI) 
แก่โรงงานท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านโปรแกรม ZOOM เมื่อวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔  



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๕๓๕ 

 

  ๑๑) เตรียมการพิจารณาเอกสารเผยแพร่ข้อมูลโรงงานท่ีได้รับตรา
สัญลักษณ์มาตรฐานการจัดการกากอุตสาหกรรม และหารือการจัดสัมมนา เผยแพร่  
ผลการด าเนินงานโครงการฯ และมอบตราสัญลักษณ์ให้โรงงานท่ีผ่านการตรวจประเมินตาม
หลักเกณฑ์ฯ ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องท้ังหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ต่อไป  
  ๑๒) จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการด าเนินงานโครงการฯ , การเสวนาหัวข้อ 
“แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานเข้าสู่ระบบการอนุญาต
โดยอัตโนมัติ (AI)” และพิธีมอบรางวัลให้แก่โรงงานท่ีประสบความส าเร็จ และประกาศนียบัตร 
แก่โรงงานท่ีเข้าร่วมโครงการฯ เมื่อวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุม ๕๐๙ ช้ัน ๕ อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM)  
ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มีโรงงานท่ีเข้าร่วมโครงการฯ จ านวนท้ังสิ้น ๓๔ โรงงาน โดยโรงงานท่ีได้รับ
รางวัลมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม มีจ านวน ๒๕ โรงงาน แบ่งเป็นรางวัล  
   - ระดับ Gold Plus จ านวน ๑ โรงงาน  
   - ระดับเหรียญทอง จ านวน ๒๐ โรงงาน  
   - ระดับเหรียญเงิน จ านวน ๒ โรงงาน  
   - ระดับเหรียญทองแดง จ านวน ๒ โรงงาน 
 ๑๓) จัดท าเอกสารหลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีดีท่ัวไป 
และหลักเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะส าหรับการเข้าสู่ระบบการอนุญาตอัตโนมัติ (AI) และคู่มือ 
การด าเนินการพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการบ าบัด/ก าจัดกากของเสีย จ านวน ๑๐๐ เล่ม 
 ๑๔) จัดท าวีดีทัศน์ ความยาวไม่เกิน ๕ นาที เผยแพร่บนเว็บไซต์ 
ของโครงการฯ 

 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๕๓๖ 

 

 
ผลการด าเนินงานตามนโยบายหลัก ๑๒ ด้าน 

 

ด้านที่ ๑๑  การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๕๓๗ 

 

นโยบายหลักข้อ ๑๑  การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
 ๑๑.๑  พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ 

๑๑.๑.๑ การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ หน่วยงานภาครัฐให้สอดคล้องกับ 
ความต้องการของประชาชน มีความคืบหน้า ดังน้ี 

๑) การขับเคลื่อนการถ่ายโอนงานให้ภาคเอกชน ส านักงาน ก.พ.ร. 
ร่วมกับส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง ขับเคลื่อนการถ่ายโอนงานให้ภาคเอกชน (Sandbox) จ านวน 
๘ งาน ได้แก่ (๑) งานตรวจสถานประกอบการให้ปฏิบัติตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัด
การพลังงานในอาคารควบคุม (๒) งานรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านท่องเท่ียวและบริการ 
(๓) งานรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานภาคอุตสาหกรรม (๔) งานรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร  
๙ ชนิด (๕) งานรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (๖) งานรับรองหลักสูตร 
และสถานศึกษา (นวด/สปา) (๗) งานข้ึนทะเบียนรายช่ือผู้ประกอบการและขอรับรองรายการ
สินค้าท่ีผลิตในประเทศไทย(Made in Thailand) และ (๘) งานตรวจเรือเพื่อออกใบส าคัญรับรอง
การตรวจเรือ ซึ่งพบปัจจัยความส าเร็จ ได้แก่ การมีกฎหมายรองรับการด าเนินการของภาคเอกชน
ในภารกิจของภาครัฐ การท่ีผู้บริหารส่วนราชการในระดับนโยบายให้ความส าคัญหรือสนับสนุน  
การด าเนินงาน ความคุ้มค่าในการด าเนินงานของภาคเอกชน และการฝึกอบรมให้ความรู้แก่
ภาคเอกชนเพื่อให้เอกชนสามารถปฏิบัติได้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ และพัฒนา
บุคลากรท่ีมีปริมาณและคุณภาพเพียงพอต่อความต้องการของผู้รับบริการ 

๒) การศึกษา เรื่อง “ท าไมการถ่ายโอนภารกิจภาครัฐในประเทศไทย
จึงไม่ประสบความส าเร็จ (Why Outsourcing fails in Thailand ?)” มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ได้จัดท าสรุปผลการส ารวจสถานภาพ ความพร้อมหรือข้อจ ากัด และข้อเสนอแนะเพื่อการถ่ายโอนงาน
ของส่วนราชการ ๔๑ ส่วนราชการ จ านวน ๘๗ งาน และอยู่ระหว่างประมวลผลการส ารวจในกลุ่ม
ตัวอย่างเป้าหมายท่ีเป็นภาคเอกชน เพื่อน าผลส ารวจท้ังสองส่วนมาประมวลและสรุปผล  
ในภาพรวมของการศึกษาเร่ืองน้ีต่อไป  
 ๑๑.๑.๒ การส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารราชการในส่วนภูมิภาค 
และท้องถิ่น 

๑) การพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ 
ในจังหวัดให้มีการท างานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง ส านักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย 
ขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจั งหวัดให้มีการท างาน 
ท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูง โดยการน าระบบดิจิ ทัลมาใช้ในการพัฒนางาน (Digital Government)  



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๕๓๘ 

 

การพัฒนานวัตกรรมของภาครัฐ (Public Innovation) และการขับเคลื่อนราชการระบบเปิด 
(Open Government) ซึ่งจังหวัดท่ีเข้าร่วมด าเนินการรวม ๓๔ จังหวัด ได้เสนอประเด็นนโยบาย
ส าคัญ (Agenda) ในการขับเคลื่อน รวมถึงรูปแบบและกลไกการพัฒนาจังหวัด เช่น การพัฒนา 
การเกษตร การจัดการขยะมูลฝอย การจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
และการจัดการสิ่งแวดล้อม แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 
ท่ีมีความรุนแรงและกระจายไปท่ัวประเทศ จึงมีการปรับแนวทางการขับเคลื่อนโดยให้ทุกจังหวัด
น าการบริหารจัดการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 มาด าเนินการถอดบทเรียน ท้ังน้ี 
มีจังหวัด ๒๐ จังหวัด จาก ๓๔ จังหวัด ท่ีมีความพร้อมขับเคลื่อนประเด็นนโยบายส าคัญต่อเน่ืองไป
ได้ ปัจจุบันจังหวัดได้รายงานการถอดบทเรียนมาแล้ว อยู่ระหว่างรวบรวมและสรุปข้อมูลเพื่อจัดท า
ข้อเสนอให้คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.) เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนา
ระบบการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคและท้องถ่ินพิจารณา นอกจากน้ี อ.ก.พ.ร. ได้แต่งต้ัง
คณะท างานศึกษาแนวทางการการบูรณาการประสานแผนและงบประมาณของจังหวัดตามแนวทาง 
การขับเคลื่อนจังหวัดท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูง เพื่อศึกษาการก าหนดแนวทางและปฏิทินการท างานเพื่อให้
มีการบูรณาการประสานแผนและงบประมาณของหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
และส่วนท้องถ่ิน รวมท้ังระบบการประเมินผล ให้มีความสอดคล้องเช่ือมโยงกันและเกิดความ
คล่องตัว 

๒) การจัดท าแนวทางการบริหารสินทรัพย์ที่เกิดจากงบประมาณของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้เกิดความคล่องตัว ในกรณีการจัดการสินทรัพย์คงค้างสะสม  
โดยคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) และคณะกรรมการนโยบาย 
การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ได้เห็นชอบหลักเกณฑ์  
การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยให้น างบประมาณเหลือจ่ายและงบบริหารจัดการมาใช้จ่ายส าหรับ
การดูแลสินทรัพย์ประเภทดังกล่าว โดยให้เจียดจ่ายจากงบประมาณเหลือจ่ายเป็นล าดับแรก ท าให้
จังหวัดสามารถดูแลและบ ารุงรักษาสินทรัพย์ท่ีอยู่ระหว่างรอโอนให้กับส่วนราชการอื่นได้ 

๑๑.๑.๓ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐ : การพัฒนาระบบต าแหน่งและการบริหารก าลังคนภาครัฐ โดยส านักงาน ก.พ.
ประกอบด้วย ๗ กิจกรรม ดังน้ี  
 ๑) กิจกรรมที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน ๑ กิจกรรม คือ โครงการ
จัดท าเอกสารสถานภาพของส่วนราชการ   
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 ๒) กิจกรรมที่อยู่ระหว่างการด าเนินกิจกรรม จ านวน ๓ กิจกรรม ได้แก่  
(๑) การด าเนินการตามภารกิจประจ า (ค่าวัสดุส านักงานและคอมพิวเตอร์) (๒) การด าเนินการตาม
ภารกิจประจ า (การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ) และ (๓) โครงการสร้างความเข็มแข็งด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและการบริหารต าแหน่งให้กับส่วนราชการ โดยกิจกรรมน้ีได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบ
กิจกรรมจากการประชุมสัมมนาเป็นการท าสื่อการสอนในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ใช้งบประมาณ 
 ๓) ยกเลิกการจัดกิจกรรม จ านวน ๓ กิจกรรม 

๑๑.๑.๔ โครงการการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากร
ภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
 ๑) แจ้งส่วนราชการเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการปรับปรุงแนวทาง 
การบริหารจัดการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (ว ๘/๒๕๖๔) ในการปรับปรุง
บทบาท หน้าท่ีของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน 
การพัฒนาองค์กรและบุคลากรเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
 ๒) การพัฒนาความรู้และทักษะด้านดิจิทัลให้แก่ข้าราชการ โดยก าหนด
รายวิชาท่ีเกี่ยวข้องในหลักสูตรของส านักงาน ก.พ. 

๑๑.๑.๕ โครงการการเสริมสร้างความมีประสิทธิภาพของกลไกการบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ด าเนินการแจ้งส่วนราชการเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี   
เร่ืองแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) จัดท าข้อมูลเร่ืองดังกล่าวเผยแพร่
ทางเว็บไซต์ของส านักงาน ก.พ. รวมท้ังจัดประชุมกลุ่มย่อย Focus group กับส่วนราชการ 
และหน่วยงานภาครัฐ จ านวน ๒ กลุ่ม เพื่อช้ีแจงตลอดจนหาแนวทางการบูรณาการการท างาน
ร่วมกัน และจัดประชุมช้ีแจงผ่านระบบ Zoom meeting ให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ เกี่ยวข้องจาก 
ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ จ านวนประมาณ ๒๘๐ คน 
 
 ๑๑.๒  ปรับเปลี่ยนกระบวนการอนุมัติ อนุญาตของทางราชการที่มีความส าคัญ 
ต่อการประกอบธุรกิจและด าเนินชีวิตของประชาชนให้เป็นระบบดิจิทัล 

๑๑.๒.๑ การยกระดับระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส ์
(Biz Portal) ส านักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง พัฒนางานบริการภาครัฐ
ดิจิทัลเต็มรูปแบบ (Fully Digital) แล้วเสร็จ จ านวน ๒๐ งานบริการ เช่น การขอใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถบรรทุกของกรมการขนส่งทางบก และการขอใบอนุญาต 
ในการประกอบโรคศิลปะ (สาขากายอุปกรณ์) ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รวมท้ังได้มีการจัด
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อบรมให้ เจ้าหน้า ท่ีผู้ ท าหน้า ท่ีอนุมั ติ  อนุญาต การประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทาง ต่าง ๆ 
และการจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการและผู้ให้บริการ เพื่อน าความคิดเห็น 
ท่ีได้มาปรับปรุงและพัฒนาระบบให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้มากที่สุด 

๑๑.๒.๒ การพัฒนาระบบศูนย์กลางการบริการประชาชนในการติดต่อราชการ
แบบเบ็ดเสร็จครบวงจร (Citizen Portal) ส านักงาน ก.พ.ร. ด าเนินการจัดท ารายงานผล 
การวิเคราะห์กระบวนงาน (Service Flow Model) แล้วเสร็จ จ านวน ๕๔ กระบวนงาน เพื่อเป็น
ต้นแบบให้ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) พัฒนาเป็นงานบริการดิจิทัล
ต่อไป โดยในปัจจุบัน สพร. ได้เปิดให้บริการประชาชนผ่านแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” แล้วจ านวน 
๔๕ บริการ เช่น สิทธิประกันสังคม เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด การตรวจสอบข้อมูล
เครดิตบูโร สิทธิหลักประกันสุขภาพ สิทธิประโยชน์ของ อสม. การตรวจสอบและติดตามผล  
การให้บริการและความช่วยเหลือของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ การขอ
มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ การขอรับเงินช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจ าเลย 
ในคดีอาญา รวมถึงบริการค่าน้ า ค่าไฟ ท่ีสามารถช าระค่าบริการผ่าน QR Code รวมถึงได้มี 
การจัดการอบรมการใช้งานระบบ Citizen Portal ให้กับเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานผู้ให้บริการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้ว 

๑๑.๒.๓ การขับเคลื่อนการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Service) มีระบบการให้บริการ e-Service ท่ีพัฒนาแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
จ านวน ๗๔ งานบริการ เช่น ระบบให้บริการจองคิวยื่นค าขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
และการรังวัดทางอินเทอร์เน็ต (e-Qlands) (กรมท่ีดิน) การช าระภาษีรถยนต์ออนไลน์กรณีรถยนต์
ท่ีมีอายุเกิน ๗ ปี (กรมการขนส่งทางบก) ระบบลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรองการเดินทางเข้า
ประเทศไทยทางอากาศส าหรับชาวไทยและชาวต่างชาติเพื่อรองรับการเดินทางในช่วงสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (กระทรวงการต่างประเทศ) ระบบ
บริการแพทย์ทางไกล (กรมการแพทย์) นอกจากน้ี ยังได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เตรียมการ
ยกระดับงานบริการภาครัฐให้เป็น e-Service ในลักษณะ Agenda ท่ีต้องมีการบูรณาการ 
การท างานร่วมกันหลายหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ตามมติคณะรัฐมตรีเมื่อวันท่ี ๓ 
สิงหาคม ๒๕๖๔ จ านวน ๑๒ งานบริการ เช่น ระบบการแจ้งเตือนสิทธิ์และช่วยเหลือในการรับ
สวัสดิการของประชาชนตลอดช่วงชีวิต ระบบการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทาง (Ease of 
Traveling) ระบบการข้ึนทะเบียนเกษตรกรและการขอรับความช่วยเหลือด้านการเกษตร 
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๑๑.๒.๔ โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ 
๑) กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาแบบจ าลองมาตรฐานและแบบจ าลอง

ข้อมูล (Data Model) ที่ ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพื่อสนับสนุน 
ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐ ข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ท่ีจ าเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA Recommendation) ว่าด้วยข้อก าหนดทางเทคนิค
ของชุดข้อมูลร่วมส าหรับการเช่ือมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เวอร์ช่ัน ๑.๐ (Core Component 
Specification for Data Interoperability) ท้ังน้ี ได้มีการประกาศแล้ว เมื่อวันท่ี ๒ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๒) กิจกรรมที่ ๒ การจัดท ามาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ Digital ID และการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ ปรับปรุง
ร่างเอกสาร Consultation Paper เรื่อง รายงานการศึกษาระบบจัดการกุญแจเข้ารหัสแบบ
กระจายศูนย์ (DECENTRALIZED KEY MANAGEMENT SYSTEM: DKMS) แล้วเสร็จ 

๓) กิจกรรมที่ ๓ สร้างความพร้อมและความตระหนักของบุคลากร
ภาครัฐ 

(๑) การอบรมเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนระบบเพื่อออก
เอกสารราชการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีน่าเช่ือถือ (e-Licensing Transformaton Workshop) 
หลักสูตรข้ันพื้นฐาน โดยจัดอบรมในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ และมีผู้เข้าร่วมอบรมรวมจ านวน ๕๑๖ คน   

(๒) การซักซ้อมเพื่อรับมือภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศของบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยแบ่งการจัดกิจกรรมออกเป็น ๒ ครั้ง  
และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม ๙๐ คนจาก ๙๐ หน่วยงาน 

๔) กิจกรรมที่ ๔ ให้บริการโครงสร้างพื นฐานส าคัญส าหรับการสร้าง
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์  

(๑) ระบบการประทับรับรองเวลาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Timestamping) 
มีปริมาณการใช้งาน ๑๓,๔๖๖,๓๗๖ ฉบับ (ข้อมูลสะสมจนถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔) 

(๒) ระบบการจัดท าและน าส่งใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ให้กับคู่ค้า
ทาง e-Mail ผ่านการประทับรับรองเวลา (e-Tax Invoice by e-Mail) มียอดรวม ๓๗๔,๐๔๒ ฉบับ 
(ข้อมูลสะสมจนถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔) 

(๓) ระบบบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National Root 
CA : NRCA) จัดท ารายงานข้อมูล NRCA Transaction ครั้งท่ี ๔ แล้วเสร็จ โดยมีจ านวน Transaction 
ของระบบจ านวนท้ังสิ้น ๕,๑๑๑ ครั้ง (ข้อมูลเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๔) 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๕๔๒ 

 

ท้ังน้ี มีการด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการโครงสร้าง
พื้นฐาน โดยมีความพึงพอใจเท่ากับร้อยละ ๘๗.๒ 

๕) กิจกรรมที่ ๕ ให้บริการเฝ้าระวังภัยคุกคามไซเบอร์ให้กับโครงสร้าง
พื นฐานดิจิทัลและบริการออนไลน์ของหน่วยงานภาครัฐเพื่อเพิ่มความเชื่อม่ันในการให้บริการ 

(๑) มีระบบเฝ้าระวังภัยคุกคามไซเบอร์ (Government Monitoring 
System: GMS) ให้กับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและบริการออนไลน์ของหน่วยงานภาครัฐจ านวน 
๒๕๐ หน่วยงาน โดยมีการติดต้ังระบบทดแทนแล้วจ านวน ๒๐๐ หน่วยงาน (ข้อมูล ณ เดือน
กันยายน ๒๕๖๔) 

(๒) ด าเนินการวิเคราะห์สถิติร้อยละของการแจ้งเตือนและด าเนินการ
เพื่อระงับหรือป้องกันการโจมตี ท่ีอาจส่งผลกระทบรุนแรงกับระบบท่ีมีการ เฝ้า ระวั ง  
โดย ThaiCERT ภายใน ๑ ช่ัวโมง คือ ร้อยละ ๙๘ (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๔) 

(๓) จัดท ารายงานการด าเนินการและสถานะของระบบสนับสนุน 
การรับมือและประสานเหตุภัยคุกคามไซเบอร์ส าหรับหน่วยงานโค รงสร้างพื้นฐานส าคัญ 
ทางสารสนเทศ (Critical Information Infrastructure: CII) ประจ าเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔  
และอยู่ระหว่างการเช่ือมโยงข้อมูลกับระบบเฝ้าระวังภัยคุกคามท่ีอยู่ระหว่างการติดต้ัง โดยระบบ
สามารถให้บริการได้ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง ๗ วันต่อสัปดาห์ 

นอกจากน้ี มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของส านักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) โดยผู้ใช้บริการโครงสร้างพื้นฐาน (ความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์) มีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๕.๒ 

๑๑.๒.๕ โครงการพัฒนากฎหมายและกลไกก ากับดูแลธุรกิจดิจิทัล 
๑) กิจกรรมที่ ๑ การจัดท ามาตรฐานและแนวทางเพื่อดูแลการใช้

เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดิจิทัลและบริการ (Digital Service) เกี่ยวกับธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความส าคัญ 

(๑) จัดท า (ร่าง) มาตรฐานการใช้ Mobile ID ส าหรับการพิสูจน์ 
และยืนยันตัวตน ร่วมกับส านักงาน กสทช. โดยท่ีประชุม กสทช. เห็นชอบเอกสารข้อก าหนด 
การใช้ Mobile ID ส าหรับการพิสูจน์ตัวตนและยืนยันตัวตน และส านักงาน กสทช. ไ ด้เผยแพร่
เอกสารดังกล่าวเมื่อวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เพื่อใช้ส าหรับด าเนินโครงการ Mobile ID ระยะ
ทดสอบ  

(๒) น าเสนอ (ร่าง) มาตรฐานการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล 
(Digital Identity) จ านวน ๓ ฉบับ ท่ีปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ ต่อคณะอนุกรรมการมาตรฐาน 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๕๔๓ 

 

และก ากับดูแลและเสนอ (ร่าง) มาตรฐานฯ ต่อคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็ กทรอนิกส์ 
ในการประชุม ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

(๓) อยู่ระหว่างการจัดท า (ร่าง) มาตรฐานการมอบอ านาจทาง
อิเล็กทรอนิกส์  

๒) กิจกรรมที่ ๒ การจัดท าหลักเกณฑ์ กฎ หรือกฎหมาย เพื่อก ากับ
ดูแลธุรกิจดิจิทัลและบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Service) ที่มีความส าคัญ 

(๑) ร่างกฎหมายลูกล าดับพระราชกฤษฎีกา น าเสนอ (ร่าง) พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลท่ีต้องแจ้งให้ทราบ พ.ศ . ....  
ต่อคณะอนุกรรมการมาตรฐานและก ากับดูแลฯ คณะอนุกรรมการกฎหมาย และคณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว รวมถึงได้ด าเนินการจัดรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) 
กฎหมายดังกล่าวในกลุ่มหน่วยงานก ากับดูแลและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเมื่อวันท่ี ๒ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ และจัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มผู้ประกอบการเมื่อวันท่ี ๑๕ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ นอกจากน้ี ได้เสนอหลักการเรื่องบันทึกอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเปลี่ยนมือได้ (Electronic 
Transferable Records: ETR) ตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(ฉบับท่ี..) พ.ศ. …. ต่อคณะอนุกรรมการกฎหมาย และคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เรียบร้อยแล้ว 

(๒) ร่างกฎหมายลูกล าดับรองลงมา คู่มือ หรือแนวปฏิบัติท่ีดี   
ได้เสนอหลักการของร่างหลักเกณฑ์ ๓ ฉบับ ประกอบด้วยร่างหลักเกณฑ์ Digital Identity 
Platform Service ร่างหลักเกณฑ์  Identity Provider Service และร่างหลักเกณฑ์  Fraud 
Control ผ่านการรับฟังความคิดเห็นและได้เสนอต่อคณะอนุกรรมการกฎหมายเรียบร้อยแล้ว 

(๓) จัดกิจกรรมส ารวจการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและเน้ือหาท่ีเกี่ยวข้อง
กับร่างกฎหมาย มาตรฐาน คู่มือหรือแนวปฏิบัติ โดยมีผลการส ารวจความพึงพอใจเท่ากับ ร้อยละ 
๙๘.๒๗ 

๓) กิจกรรมที่  ๓ การผลักดันและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐ 
จัดท าหรือทบทวน Security Policy หรือ Data Protection Policy อย่างเข้าใจ รวมทั ง 
มีการตรวจประเมินความสอดคล้องในการด าเนินการตาม Policy ทั งสองเรื่อง จัดกิจกรรม
สร้างความรู้และความเข้าใจให้กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อจัดท าหรือทบทวน Security Policy / 
Data Protection Policy โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมและจัดท าหรือทบทวน Security Policy / 
Data Protection Policy แล้วจ านวนท้ังสิ้น ๙๖ หน่วยงาน 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๕๔๔ 

 

๔) กิจกรรมที่ ๔ การให้บริการตรวจประเมินรับรองความสอดคล้อง
ของธุรกิจดิจิทัลตามที่กฎหมายก าหนด ด าเนินการตรวจประเมิน Security Policy / Data 
Protection Policy เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีหน่วยงานของรัฐ
ส่งข้อมูลจัดท า Security Policy / Data Protection Policy จ านวนท้ังสิ้น ๓๐ หน่วยงาน 

๕) กิจกรรมที่ ๕ การสร้างความเข้าใจต่อธุรกิจดิจิทัลและบริการ
เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Service) ที่มีความส าคัญ 

(๑) จัดสัมมนาเพื่อสร้างความรับรู้ต่อแนวทางในการปรับตัวต่อ 
การใช้งานเทคโนโลยีแล้วท้ังสิ้น ๓ ครั้ง 

(๒) จัดท าสื่อเพื่อสร้างความเข้าใจต่อ Digital Service โดยได้มี 
การเผยแพร่ผ่านทาง Facebook Page: ETDA Thailand และ YouTube: ETDA Channel แล้วเสรจ็
ท้ังสิ้นจ านวน ๑๐ เร่ือง 

(๓) จัดสัมมนาเพื่อสร้างความรับรู้ต่อแนวทางในการปรับตัวต่อ 
การใช้งานเทคโนโลยีแล้วท้ังสิ้น ๔ ครั้ง 

 
 ๑๑.๓  พัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ในการบริหารราชการแผ่นดิน 

 ๑๑.๓.๑ โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท า
ระบบข้อมูล ได้แก่ ระบบการบูรณาการข้อมูลและจัดท ารายงาน ระบบการวิเคราะห์ข้อมูล  
(Big Data Analytics) ระบบปฏิทินการผลิต ระบบ Coaching และระบบ Public AI 

 ๑๑.๓.๒ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อยู่ระหว่าง
ด าเนินการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อให้ประชาชน เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร 
สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน หน่วยงานภาครัฐ เข้าถึงการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และการสื่อสารของกรมปศุสัตว์ โดยมีอัตราการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากโครงการเป็นไปตาม  
ค่าเป้าหมายท่ีก าหนด (ร้อยละ ๙๐) 

 ๑๑.๓.๓ โครงการจัดท าบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการบริหารจัดการระบบสถิติของ
ประเทศและหน่วยงานท่ีได้รับข้อ สั่งการให้ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีได้ด าเนินการโครงการ
จัดท าบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) ข้ึน เพื่อสนับสนุนหน่วยงานให้มี 
การจัดท าบัญชีข้อมูลหน่วยงาน ท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกันและสนับสนุนให้หน่วยงานท่ีจัดท าบัญชี
ข้อมูลหน่วยงานแล้ว สามารถลงทะเบียนเข้าสู่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data 
Catalog : GDC) โดยมีผลด าเนินการ ดังน้ี 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๕๔๕ 

 

 ๑) ศึกษาและวางแผนการด าเนินงานและแนวทางการพัฒนาระบบ 
 ๒) เข้าร่วมหารือหน่วยงานเพื่อสนับสนุนการจัดท าบัญชีข้อมูลแล้ว 
ท้ังสิ้น ๓๑ หน่วยงาน และ ๓ จังหวัด (ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา) 
 ๓) ร่วมกับหน่วยงานน าร่องจัดท าตาราง Template 1 ท่ีแสดง
ความสัมพันธ์ของกระบวนงานกับภารกิจหลักของหน่วยงาน เพื่อสรุปหาชุดข้อมูลท่ีสอดคล้องกับ
กระบวนงานและภารกิจแล้ว ๓๑ หน่วยงาน (ร้อยละ ๑๐๐) และจัดท าตาราง Template 2 
ค าอธิบายชุดข้อมูลแล้ว ๓๑ หน่วยงาน (ร้อยละ ๑๐๐) 
 ๔) สนับสนุนหน่วยงานท าการลงทะเบียนชุดข้อมูลจากระบบบัญชีข้อมูล
หน่วยงาน 
 ๕) จัดท าและเผยแพร่เว็บเพจการสนับสนุนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ 
http://gdhelppage.nso.go.th และ http://gdhelpdesk.nso.go.th เรียบร้อยแล้ว 
 ๖) เตรียมการทดสอบระบบลงทะเบียนบัญชีข้อมูลภาครัฐ และประสาน
หน่วยงานให้เข้าร่วมการทดสอบ (ร้อยละ ๑๐๐) 
 ๗) ประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าใช้งานระบบลงทะเบียน บัญชีข้อมูล
ภาครัฐ เมื่อวันท่ี ๑๒-๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ให้แก่ ๓๑ หน่วยงาน และ ๓ จังหวัดน าร่อง 

๘) สนับสนุนหน่วยงานท าการลงทะเบียนชุดข้อมูลจากระบบบัญชีข้อมูล
หน่วยงาน และหน่วยงานน าร่องท าการลงทะเบียนบัญชีข้อมูลเข้าสู่ระบบ จ านวน ๓๔ หน่วยงาน
เรียบร้อยแล้ว 

 ๑๑.๓.๔ โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ กิจกรรมพัฒนาระบบคลาวด์ 
กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Service : GDCC) ปัจจุบันมีการให้บริการ 
GDCC แก่หน่วยงานภาครัฐเพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการบริการประชาชนด้านต่าง ๆ ดังน้ี 

๑) จ านวน ๒๘๑ กรม (๖๖๘ หน่วยงาน) รวม ๒,๕๘๙ ระบบงาน (ข้อมูล 
ณ เดือนกันยาน ๒๕๖๔) 

๒) คอมพิวเตอร์เสมือน (VM) ๓๐,๐๑๑ VM หน่วยประมวลผล (vCPU) 
๒๒,๕๔๑ vCPU 

๓) หน่วยความจ าหลัก (RAM)  ๙๓ ,๙๖๙ GB พื้นท่ีจัดเก็บข้อมูล 
(Storage) ๓,๑๐๒,๐๑๓ GB  

๑๑.๓.๕ โครงการจัดตั งสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาด
ใหญ่ภาครัฐ (Government Big Data Institute : GBDI) ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
โดยสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ มีหน้าท่ีส่งเสริมและสนับสนุน
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การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขนาดใหญ่ (Big Data) ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) 
ผ่านการให้ค าปรึกษาและร่วมพัฒนาระบบเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ของข้อมูลขนาดใหญ่ 
ไปประกอบการตัดสินใจ (Data Driven Decision) และการด าเนินงาน (Insight to Operation) 
ภายในหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ โดยมีผลงานดังน้ี 
 ๑) พัฒนาระบบบริหารจัดการเตียงส าหรับผู้ป่วยโควิด - 19 ภายใต้ช่ือ 
CO-link สนับสนุนการท างานของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข แก้ปัญหาการจัดสรรผู้ป่วย
เข้าสู่ระบบรักษา ภายใน ๒๔ ช่ัวโมง น าร่องพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พร้อมพัฒนา
รองรับข้อมูลผู้ป่วยโควิด - 19 ท่ัวประเทศ 
 ๒) ร่วมกับส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจัดท าระบบติดตามข้อสั่งการ
นายกรัฐมนตรีผ่าน PMOC โดยมีการเช่ือมโยงข้อมูลโครงการและความคืบหน้าโครงการจากระบบ 
eMENSCR และจัดท า Dashboard อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดเตรียมเครื่องมือและออกแบบ
กระบวนการส าหรับการส ารวจและเช่ือมโยงชุดข้อมูลและ Dashboard ท่ีเกี่ยวข้องกับนโยบาย
รัฐบาล รวมถึงปรับปรุงระบบบัญชีข้อมูลให้ครอบคลุมการใช้งาน 
 ๓) หารือร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อพัฒนาระบบบริการข้อมูลอัจฉริยะ
ด้านการท่องเท่ียวในฐานวิถีชีวิตใหม่ (Travel Link) และระบบเช่ือมโยงข้อมูลเด็กและเยาวชน 
(Youth Link) 
 ๔) ร่วมกับสถาบันการศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน จ านวน ๑๑ แห่ง 
เสริมสร้างและยกระดับทักษะบุคลากรด้าน Data Science เพื่อน าทักษะการวิเคราะห์และบริหาร
ข้อมูลขนาดใหญ่ มาใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนา จ านวน 
๑,๘๐๐ ราย 
 ๕) พัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าท่ี และ/หรือผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐ
ด้าน Data Science, Data Engineering & Data Analytics ให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
การใช้ประโยชน์ข้อมูลและแนวทางในการด าเนินการท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 
รวมถึงพัฒนาผู้เช่ียวชาญด้าน Big Data (Train the Trainer) จ านวน ๒,๓๘๙ ราย 
 ๖) ให้ค าปรึกษาในการจัดท า Model  ทางคณิตศาสตร์ตามประเด็น
ปัญหา และ การวิเคราะห์/วางแผนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามประเด็นปัญหาให้กับหน่วยงาน
ภาครัฐ โดยมีการด าเนินงานในหลายมิติ ท้ังด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน ด้านสุขภาพ ด้านการเกษตร 
ด้านท่องเท่ียว ด้านข้อมูลวิจัย ด้านแรงงาน ด้านอุตสาหกรรม จ านวน ๔๑ หน่วยงาน 
 ๗) วิเคราะห์/วางแผนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมท้ัง
ให้ค าปรึกษาด้านธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) การให้ค าปรึกษาด้านการออกแบบ
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ระบบ Big Data ในรูปแบบของคณะท างาน ให้แก่ (๑) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน Big Data  
และ Gov tech ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (๒) คณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินการเพื่อ
ใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ของ สปสช. และ (๓) คณะอนุกรรมการพัฒนานโยบายและก ากับ
ดูแลระบบ National Single Window ของกรมศุลกากร เป็นต้น 
 ๘) ร่วมพัฒนาระบบ Data Catalog ด้วย CKAN ในรูปแบบศูนย์ข้อมูล 
และหน่วยงาน เช่น ศูนย์ข้อมูลท่องเท่ียว ศูนย์ข้อมูล ศบค. ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
 ๙) พัฒนา platform การให้บริการข้อมูล การท่องเท่ียวอัจฉริยะ โดยเป็น
บริการข้อมูลแหล่ง ท่องเท่ียวในรูปแบบ API ช่วยให้ภาคเอกชน สามารถเช่ือมต่อข้อมูล 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ โดยจังหวัดน าร่องในระยะแรก ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดกระบี่ รวมถึงอยู่ระหว่างท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ  
๒๒ หน่วยงาน 
 ๑๐) พัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูลสุขภาพ เพื่อการสาธารณสุข (HIE) 
เพื่อให้แพทย์สามารถเข้าถึงประวัติการรักษาพยาบาลของผู้เข้ารับการรักษาจากโรงพยาบาลต่าง ๆ  
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยร่วมกับโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย และแพทยสภา โดยคาดว่าจะมีโรงพยาบาลเข้าร่วม
โครงการ ในระยะแรก ๑๐๐ แห่ง และได้ร่วมกับโรงพยาบาลในการจัดเตรียมข้อมูลผู้ป่วยตาม
มาตรฐานระบบกลาง HIE  พัฒนาส่วนติดต่อโปรแกรมเช่ือมต่อกับระบบ HIE รวมไปถึงแนวทาง 
การให้ค าปรึกษาส าหรับโรงพยาบาลท่ีเข้าร่วมโครงการ 
 
 ๑๑.๔  เปิดเผยข้อมูลภาครัฐสู่สาธารณะ 

 ๑๑.๔.๑ การส่งเสริมความร่วมมือในการเปดิระบบราชการ (Open Government 
Partnership : OGP) เปิดช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ 
ภาคส่วนต่าง ๆ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ www.opengovernment.go.th  
และ Facebook Page Opengovthailand เพื่อสร้างการรับรู้และเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนางานภาครัฐ รวมท้ังเผยแพร่ข้อมูลผลการด าเนินการ 
ท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดกิจกรรม MY BETTER 
COUNTRY HACKATHON การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชุมชน ผลงานต้นแบบการมีส่วนร่วม  
ท่ีได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ตลอดจนข่าวสารท่ีอยู่ในความสนใจ
ของสังคม รวมถึงยกระดับการสร้างระบบนิเวศภาครัฐระบบเปิดและการมีส่วนร่วม (Open 
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Government and Meaningful Participation Ecosystem) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ด าเนินการในประเด็นการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) 

๑๑.๔.๒ โครงการเพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการให้บริการ
ภาครัฐ  
 ๑) การให้บริการศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data Platform) 
บนเว็บไซต์ data.go.th ปัจจุบัน มีชุดข้อมูลเปิดภาครัฐ จ านวน ๓,๗๗๗ ชุด (ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๐  
กันยายน ๒๕๖๔) รวมท้ังสร้างองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรภาครัฐของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทย กระทรวงคมนาคม ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรการสร้างความเข้าใจ
กรอบธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Framework Awareness) 
  ๒) การขับเคลื่อนให้เกิดข้อมูลเปิดบนศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open 
Data Driven - Dataset) ผ่านการเผยแพร่ผ่าน data.go.th เพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ ๔ ด้าน 
ได้แก่ (๑) ด้านการศึกษา คะแนนเฉลี่ยผลสอบ O-NET (๒) ด้านเศรษฐกิจ ข้อมูลโรงงานในเขต 
EEC จ านวนผู้เข้ารับบริการกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มูลค่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ การผลิต 
และซื้อพลังงานไฟฟ้าแยกตามประเภทโรงไฟฟ้า (๓) ด้านการเกษตร การบริหารจัดการน้ า  
และ (๔) ด้านสวัสดิการและความเป็นอยู่ของประชาชน ข้อมูลผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 
ปริมาณการใช้เน็ตประชารัฐพฤติกรรมการใช้สื่อเพื่อติดตามข่าวแต่ละช่วงวัย 
  ๓) พัฒนาระบบการเช่ือมโยงข้อมูลเปิดแบบอัตโนมัติ (Auto Upload) 
เพื่อเช่ือมโยงข้อมูลเปิดของหน่วยงานภาครัฐมายังศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ data.go.th 

๑๑.๔.๓ โครงการขับเคลื่อนแนวทางการเผยแพร่กฎหมายและสร้างการรับรู้
ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานของรัฐ ปี ๕ ส านักงานกิจการยุติธรรม ด าเนินการ ดังน้ี  
  ๑) จ้างเหมาบริการผลิตรายการให้ความรู้กฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม (Podcast) 
  ๒) ส านักงานกิจการยุติธรรม ผลิตรายการเสียงเผยแพร่ความรู้กฎหมาย  
และกระบวนการยุติธรรม (Podcast) จ านวน ๑๒ ตอน รวมท้ังสรุปข้อมูลกฎหมายในรายการเสียง
เผยแพร่ความรู้กฎหมายฯ จ านวน ๑๒ เรื่อง ส าหรับจัดท าสื่ออินโฟกราฟิก เพื่อเผยแพร่ผ่าน
ช่องทางออนไลน์ของส านักงานกิจการยุติธรรม และกระตุ้นการเข้าถึงกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนท่ัวไป ให้เกิดการเรียนรู้
และเข้าใจกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ในรอบการด าเนินการปัจจุบัน ได้ลงนามสัญญาจ้าง
วันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ขณะน้ีอยู่ระหว่างด าเนินการจ้างเหมาบริการผลิตรายการให้ความรู้



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๕๔๙ 

 

กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (Podcast) ซึ่งด าเนินการระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - 
มกราคม ๒๕๖๕ 
 ๑๑.๔.๔ การเผยแพร่กฎหมายส าคัญ เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน 
ภาคเอกชนและหน่วยงานของรัฐ โดยจัดท าสรุปสาระส าคัญของกฎหมาย วันท่ีมีผลใช้บังคับ 
เผยแพร่ ผ่านทางเว็บไซต์ของ สลค. โดยต้ังแต่วันท่ี ๑ ถึงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ มีกฎหมาย
ส าคัญท่ีเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของ สลค. จ านวน ๑ ฉบับ ได้แก่ พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุม
รัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 ๑๑.๕  ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ 

 ๑๑.๕.๑ การส่งเสริมหน่วยงานของรัฐพัฒนาองค์กรด้านต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ ผ่านกลไกการมอบรางวัลเลิศรัฐ (Public Sector Excellence Awards: PSEA
) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีหน่วยงานภาครัฐสนใจสมัครรางวัลเลิศรัฐ รวมท้ังสิ้น ๑,๖๖๗ 
ผลงาน เพิ่มข้ึนถึงร้อยละ ๑๔ จากปีท่ีผ่านมา โดยได้เพิ่มรางวัลบริการภาครัฐประเภทใหม่ ๒ 
ประเภทรางวัล ได้แก่ ๑) ประเภทยกระดับการอ านวยความสะดวกในการให้บริการ (รางวัล ลด 
ละ เลิก) ซึ่งจะมอบให้กับหน่วยงานท่ีมีความโดดเด่นในการพัฒนายกระดับการให้บริการ  
เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ ๒) ประเภทยกระดับบริการท่ีตอบสนองต่อสถานการณ ์
โควิด - 19 ส าหรับหน่วยงานท่ีมีการจัดบริการ การเพิ่มประสิทธิภาพ หรือยกระดับการให้บริการ 
ท่ีเป็นภารกิจหลักของหน่วยงานในการควบคุม/ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 เพื่อให้
การบริการมีความต่อเน่ือง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ท้ังน้ี ผลการพิจารณารางวัลเลิศรัฐ 
ประจ าปี ๒๕๖๔ ได้ประกาศเมื่อวันท่ี ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลงานได้รับรางวัลรวม ๒๓๔ 
รางวัล แบ่งเป็น รางวัลเลิศรัฐยอดเยี่ยม จ านวน ๒ รางวัล (รางวัลท่ีมอบให้กับหน่วยงานท่ีได้รับ
รางวัลระดับดีเด่น ท้ัง ๓ สาขารางวัลในปีเดียวกัน ประกอบด้วยรางวัลบริการภาครัฐ รางวัล 
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมและรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ) รางวัลเลิศรัฐ
สาขาบริการภาครัฐ จ านวน  ๑ รางวัล รางวัลเลิศรัฐสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 
จ านวน ๑ รางวัล รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จ านวน ๔๙ รางวัล รางวัลบริการ
ภาครัฐ จ านวน ๑๐๓ รางวัล และรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม จ านวน ๗๘ รางวัล 
โดยได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติหน่วยงานท่ีได้รับรางวัลเมื่อวันท่ี ๑๖ กันยายน พ.ศ. 
๒๕๖๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานในพิธี 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๕๕๐ 

 

 ๑๑.๕.๒ การส่งเสริมธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ และการเป็นระบบราชการ ๔.๐ 
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ด าเนินการให้หน่วยงานภาครัฐประเมินตนเองในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ 
โดยมีหน่วยงานภาครัฐที่ผ่านเกณฑ์การประเมินจนได้รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ๔.๐ 
จ านวน ๑๕ ส่วนราชการ ประกอบด้วย รางวัลระดับพัฒนาจนเกิดผล จ านวน ๑ ส่วนราชการ  
และระดับก้าวหน้า จ านวน ๑๔ ส่วนราชการ รวมท้ังมีหน่วยงานท่ีได้รับการรับรองการเป็นระบบ
ราชการ ๔.๐ ในระดับพื้นฐาน จ านวน ๖ ส่วนราชการ ท้ังน้ี อยู่ระหว่างปรับปรุงเพิ่มเติมแนวทาง 
การด าเนินการตามเกณฑ์การประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ ๔.๐  
ตามมติคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
และยกระดับคุณภาพประสิทธิภาพภาครัฐ ในการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๖๔ ซึ่งให้น าความเห็น 
และข้อเสนอแนะของคณะท างานปรับปรุงเกณฑ์รางวัลไปปรับปรุงเกณฑ์การประเมินฯ โดยเพิ่ม
ตัวอย่างและแนวทางการด าเนินการให้สอดคล้องกับแนวโน้มองค์การยุคใหม่ ๑๐ ประเด็น (New 
trends of modern organization) และ ๑๔ หลักการขององค์กรในอนาคต (14 Principles of 
the Future Organization) ท่ีครอบคลุมและตอบสนองกับสถานการณ์ที่เกิดข้ึน 

 ๑๑.๕.๓ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาวัฒนธรรม
องค์กร 
 ๑) การช้ีแจงระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดท าประมวลจริยธรรม ข้อก าหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริ ยธรรม 
ของหน่วยงานและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ และการรับฟังความคิดเห็น ประเด็นปัญหา 
ในการจัดท าประมวลจริยธรรมขององค์กรท่ีมีหน้าท่ีจัดท าประมวลจริยธรรม  
 ๒) การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทาง
จริยธรรม และการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)  
 ๓) การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทาง
จริยธรรม และการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ (องค์กรท่ีมีหน้าท่ีจัดท าประมวลจริยธรรม)  
 ๔) การเตรียมการเป็นท่ีปรึกษาในการขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรม  
 ๕) การเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่ข้าราชการเพื่อการก าหนดกลยุทธ์ 
และแผนงานการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม 
 ๖) การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 
และการจัดพิธีมอบเข็มเชิญชูเกียรติและเกียรติบัตร 

๗) การจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการท่ีดีและพลังของ
แผ่นดิน 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๕๕๑ 

 

 ๑๑.๕.๔ ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 
 ๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการข้อมูลอย่างมีธรรมาภิบาล 
รองรับการน าข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการจัดอบรมสร้างองค์
ความรู้ไปแล้ว จ านวน ๑,๒๖๙ คน เช่น หลักสูตรการจัดท าธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance 
Framework) หลักสูตรการจัดท าค าอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) การจัดท าธรรมาภิบาล
ข้อมูลภาครัฐในระดับหน่วยงาน และหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 
(Data Governance Framework : DGF)  เป็นต้น 
 ๒) ให้ค าปรึกษาและส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการบริหารจัดการ
ข้อมูลได้ตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Framework : DGF) จ านวน 
๒๐ กระทรวง ๑ หน่วยงาน จากเป้าหมายท้ังหมด ๒๐ กระทรวง 
 ๓) ร่วมกับส านักงาน ก.พ.ร. ในการเตรียมพร้อมให้แก่หน่วยงานรัฐ 
ผ่านการจัดท าตัวช้ีวัดการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล Data Catalog ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ เพื่อน าไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open data) 
 
 ๑๑.๖ พัฒนากลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการสาธารณะ 
และการตรวจสอบภาครัฐ 

 ๑๑.๖.๑ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในการร่วมออกแบบ
งานภาครัฐที่ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของประชาชน  

๑) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ จัดกิจกรรม MY 
BETTER COUNTRY HACKATHON ครั้งท่ี ๘ - ๑๐ โดยครั้งท่ี ๘ ร่วมกับจังหวัดล าปางในหัวข้อ
ล าปางสดใส ลดฝุ่น PM2.5 ครั้งท่ี ๙ ร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาในหัวช้อ Data Hack for IP 
เปลี่ยนข้อมูลเป็นนวัตกรรมขับเคลื่อนทรัพย์สินทางปัญญา และครั้งท่ี ๑๐ ร่วมกับกระทรวง 
การท่องเท่ียวและกีฬาในหัวข้อท่องเท่ียววิถีใหม่ กระตุ้นเศรษฐกิจไทย โดยได้มีการเผยแพร่วีดิทัศน์
ประมวลผลการจัดกิจกรรมรวมถึงเน้ือหาและภาพประกอบผ่านเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์
ช่องทางต่าง ๆ เพื่อสร้างการรับรู้และเกิดเป็นวัฒนธรรม  

๒) การขับเคลื่อนข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกจากกิจกรรม MY BETTER 
COUNTRY HACKATHON ครั้งท่ี ๘ - ๑๐ มีความคืบหน้า ดังน้ี 

๒.๑) ข้อเสนอจากกิจกรรม MY BETTER COUNTRY HACKATHON 
ครั้งท่ี ๘ : ล าปางสดใส ลดฝุ่น PM2.5 ได้มีการพัฒนา Line Chatbot น้องเข้ม เพื่อใช้เป็นช่องทาง
ในการสื่อสารเกี่ยวกับข่าวสารและแจ้งเบาะแสเรื่องหมอกควันไฟป่าในจังหวัดล าปาง และได้มี  



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๕๕๒ 

 

การจัดรายการวิทยุท้องถ่ินอย่างต่อเน่ืองมาต้ังแต่เดือนมีนาคมจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีการประชาสัมพันธ์
เรื่องต่าง ๆ อาทิ ไฟป่า สมุนไพร พันธุ์ไม้ท้องถ่ิน และการใช้ประโยชน์จากป่าทางตรง และมีการจัดท า
ชุดวีดิทัศน์สั้นความยาวไม่เกิน ๒ นาที ประกอบด้วย ๕ ตอน  

๒.๒) ข้อเสนอจากกิจกรรม MY BETTER COUNTRY HACKATHON 
ครั้งท่ี ๑๐ : การท่องเท่ียววิถีใหม่ กระตุ้นเศรษฐกิจไทย ได้มีการหารือกับผู้บริหารของกระทรวง
การท่องเท่ียวและกีฬา และได้มีการมอบหมายให้ส านักงานท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา 
นครสวรรค์ และล าปาง ประสานงานกับหน่วยงานในพื้นท่ีท่ีเกี่ยวข้องร่วมสนับสนุนองค์ความรู้  
ในส่วนของ upskill-reskill และทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนข้อเสนอให้เกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรม รวมท้ังได้มีการมอบหมายให้ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาพัฒนา
เว็บไซต์ Thailand Tourism Directory ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึนตามข้อเสนอท่ีได้รับ 
การคัดเลือกอีกด้วย 

๑๑.๖.๒ การพัฒนานวัตกรรมงานบริการภาครัฐ (Government Innovation 
Lab) ด าเนินการในส่วนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้วเสร็จ โดยมีผลการด าเนินการดังน้ี 
   ๑) การเสริมสร้างขีดสมรรถนะบุคลากรท้ังจากภาครัฐ ภาคเอกชน  
และภาคประชาชนโดยจัดหลักสูตรอบรม “โครงการห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ” มีผู้เข้าอบรม
ท้ังสิ้น ๗๓ คน และได้มีการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมประเภท “หน่วยงานภาครัฐ” จากผู้เข้าร่วม  
๔ หน่วยงาน ได้แก่ (๑) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม : Learning Connect ช่องทางอบรมออนไลน์ 
แบบครบวงจรส าหรับผู้ประกอบการ (๒) กรมการค้าภายใน : DITP easy connect แก้ปัญหา 
การติดต่อสื่อสาร บริการข้อมูลข่าวสาร (๓) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ : Prompt Police รับแจ้งความ
ออนไลน์ และ (๔) ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร : BMA easy license  
แอปพลิเคชันประเมินและยื่นขอใบอนุญาตธุรกิจท่ีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมใน กทม. 
   ๒) การพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมงานบริการภาครัฐ จ านวน ๕ ต้นแบบ 
ได้แก่ (๑) การออกแบบงานบริการภาครัฐช่วงวัยอุดมศึกษา : Your Path Design แพลตฟอร์ม
วางแผนสายอาชีพเพื่อเช่ือมต่อวัยอุดมศึกษาไปสู่วัยท างานได้อย่างมั่นคง (๒) การออกแบบงาน
บริการภาครัฐช่วงวัยท างานตอนต้น : Bangkok Brand แพลตฟอร์มอ านวยความสะดวก
ผู้ประกอบการในการขอรับคัดสรรเข้าโครงการ Bangkok Brand (๓) การออกแบบงานบริการ
ภาครัฐช่วงวัยก่อนเกษียณ : Pensions Dashboard แพลตฟอร์มวางแผนการเงินและการออม
ก่อนเกษียณ เช่ือมกับระบบสวัสดิการผู้สูงอายุ (๔) การพัฒนากลไกสร้างพลเมืองท่ีมีส่วนร่วมและ
ใส่ใจสังคม (Active Citizen) : The Citizen แพลตฟอร์มรวมอาสาสมัคร และการสร้างกลไก 
การมีส่วนร่วมของประชาชน (๕) โมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG : การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ : Mobile 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๕๕๓ 

 

Solar โมเดลระบบเช่า Solar ประเภทท่ีอยู่อาศัยเพื่อดึงดูดการใช้งานและลดความกังวล 
ในการลงทุนอุปกรณ์   
   ๓) การพัฒนาต่อยอดต้นแบบนวัตกรรมงานบริการ จ านวน ๑ ต้นแบบ 
ได้แก่ การส่งเสริมการเร่ิมธุรกิจ e - Commerce ซึ่งเป็นการต่อยอดต้นแบบนวัตกรรมการส่งเสริม
การประกอบธุรกิจท่ีเคยได้รับการพัฒนาผ่านโครงการฯ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยพัฒนาเป็นต้นแบบ
นวัตกรรม Go Planting เป็นการสร้างความรู้ ในการเริ่มประกอบธุ รกิจ  e-Commerce  
และความตระหนักในการน าธุรกิจเข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์ โดยประยุกต์ใช้เกมส์ (Gamification)  
สร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการเข้าใช้บริการต้ังแต่ต้นทาง คือ การเริ่มวางแผนธุรกิจ และการให้
ความรู้ ในการเริ่ม ต้นธุรกิจ ไปจนจบกระบวนการซึ่งจะน าไปสู่การจดทะเบียนพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ มีกลุ่มเป้าหมายคือผู้ประกอบการเริ่มต้นประกอบธุ รกิจ e-Commerce ท่ีก าลัง
ขยายตัวข้ึนอย่างรวดเร็ว 
   ท้ังน้ี ส านักงาน ก.พ.ร. จะด าเนินการส่งมอบต้นแบบนวัตกรรมไปยัง
หน่วยงานท่ีเป็นเจ้าของต้นแบบนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมให้เกิดการน าต้นแบบนวัตกรรมไปขยายผล
สู่การปฏิบัติ รวมท้ังเผยแพร่ผลงานต้นแบบนวัตกรรมงานบริการภาครัฐและองค์ความรู้เกี่ยวกับ
กระบวนการคิดเชิงออกแบบผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อขยายผลให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นแนวทาง
สร้างนวัตกรรมต่อไป 
 ๑๑.๖.๓ การขับเคลื่อนการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมโดยยึดประชาชน 
เป็นศูนย์กลาง มีผลการด าเนินการและความคืบหน้าท่ีส าคัญ ดังน้ี 
  ๑) การปรับเกณฑ์รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 
ประเภท “เปิดใจใกล้ชิดประชาชน” ให้สอดคล้องกับองค์ประกอบระบบนิเวศภาครัฐระบบเปิด
และการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย (Open Government and Meaningful Participation 
Ecosystem : OG & MP) โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ
เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพภาครฐั 

๒) การจัดท าแผนการขับเคลื่อนการสร้างระบบนิเวศภาครัฐระบบเปิด
และการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยผ่านความเห็นชอบของ 
อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารภาครัฐระบบเปิดและการมีส่วนร่วมแล้ว ซึ่งมีประเด็น  
จะด าเนินการท้ังในส่วนกลางและส่วนท้องถ่ิน ในส่วนกลาง ได้แก่ การสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าร่างกฎหมาย (Open Legal Resources) และการจัดการข้อร้องเรียนผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Petitions) ส่วนท้องถ่ิน ได้แก่ การพัฒนาแพลตฟอร์มกลางในการสร้าง
การมีส่วนร่วมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Participation) การจัดท างบประมาณแบบมีส่วนร่วม 
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(Participatory budgeting)  การเปิดเผยข้อมูลของท้องถ่ิน การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Procurement) การจัดการข้อร้องเรียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Petitions) 
การเปิดเผยข้อมูลท่ีส าคัญของโรงเรียน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้แก่นักเรียนและคนในชุมชน 
การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาอย่างยั่งยืน การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
PM2.5 

๓) การพัฒนาแพลตฟอร์มกลางเพื่อเปิดเผยข้อมูลและเช่ือมโยงฐานข้อมูล
ของภาครัฐในเร่ืองปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) 

๔) การเผยแพร่องค์ความรู้และผลการด าเนินการเกี่ยวกับการสร้างระบบ
นิเวศภาครัฐระบบเปิดและการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายให้แก่หน่วยงานภาครัฐและประชาชน
ท่ีสนใจ โดยการจัดประชุมสัมมนาและการจัดท าวีดิทัศน์เผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ 
 ๑๑.๖.๔ การให้ภาคเอกชนและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน
ภาครัฐ และการป้องกัน และเฝ้าระวังการทุจริตในโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ 
  ๑) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) 
ได้สอดส่องโครงการและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ
และเจ้าหน้าท่ีของรัฐในจังหวัด รวม ๑๔๙ โครงการ/เรื่อง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการด้านสาธารณูปโภค 
พบว่ามีโครงการท่ีไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี รวม๗๒ โครงการ/เรื่อง  
(ร้อยละ ๔๘.๓๒) ส่วนใหญ่เป็นโครงการท่ีขาดผลสัมฤทธิ์  ประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า อาทิ 
ไม่มีการติดต้ังสัญญาณไฟจราจรและป้ายป้องกันด้านความปลอดภัย  ขาดการช้ีแจงท าความเข้าใจ
กับประชาชนในการใช้ประโยชน์จากโครงการของรัฐ ซึ่ง ก.ธ.จ. ได้แจ้งให้จังหวัด/หน่วยงานรับ
ข้อเสนอแนะไปด าเนินการแล้ว 

๒) อยู่ระหว่างด าเนินการทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกับ
หน่วยงานท่ีร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยจะมีการประชุมหารือร่วมกับผู้แทน
หน่วยงานต่อไป 

๓) ประกาศรับรองรายช่ือกรรมการ ก.ธ.จ. ประเภทสมาชิก อบจ.  
แล้วเสร็จ จ านวน ๔๒ จังหวัด และอยู่ระหว่างด าเนินการสรรหา จ านวน ๓๔ จังหวัด ประเภท
สมาชิกสภาเทศบาลแล้วเสร็จ จ านวน ๓ จังหวัด และอยู่ระหว่างด าเนินการสรรหาจ านวน  
๗๒ จังหวัด 
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๔) จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน พร้อมผลการปฏิบัติงานของแต่ละจังหวัดเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
ww.ggc.opm.go.th 
 ๑๑.๖.๕ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมบริการภาครัฐ 
การพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (Thailand Government Spending) 
ในช่ือ "ภาษีไปไหน" บนเว็บไซต์ govspending.data.go.th ถือเป็นบริการท่ีน าเสนอข้อมูลในด้าน
งบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ (Open Government Data) ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) เพื่อการเปิดเผย
และส่งเสริมความโปร่งใส ให้อ านาจภาคประชาชนในการส ารวจตรวจสอบและการต่อต้าน 
การทุจริต โดยน าเทคโนโลยีใหม่เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพ ท่ีผ่านมาได้เปิดเผยโครงการจัดซื้อจัด
จ้าง/ การจัดสรรงบประมาณของภาครัฐต้ังแต่ปี ๒๕๕๘ แล้วกว่า ๒๑ ล้านโครงการ มูลค่ากว่า 
๖ พันล้านล้านบาท 
 
 ๑๑.๗  ปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย เพื่อเอื อต่อการท าธุรกิจและการใช้ชีวิตประจ าวัน 

๑๑.๗.๑ ปรับปรุงขั นตอนและระยะเวลาการให้บริการ การอ านวยความสะดวก 
ต้นทุนค่าใช้จ่าย กฎหมาย กฎ และระเบียบต่าง ๆ ของภาครัฐ 
 ๑) พระราชกฤษฎีกาการก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตช าระค่าธรรมเนียม
การต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นค าขอตอ่อายุใบอนุญาต พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อวันท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และจะมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
เป็นต้นไป โดยส า นักงาน ก.พ.ร. ได้ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยว ข้องจัดกิจกรรมสื่อสาร  
และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแนวทางการด าเนินการตามพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าว ให้แก่
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาคท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ท่ีท าการ
ปกครองจังหวัด ส านักงานพลังงานจังหวัด รวมถึงเจ้าหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ท่ัวประเทศ กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา เมื่อวันท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
 ๒) การแก้ไขหรือทบทวนกฎหมายที่ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา 
การให้บริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) หน่วยงานต่าง ๆ ได้ด าเนินการแก้ไขหรือ
ทบทวนกฎหมายฯ แล้วเห็นว่าไม่เป็นอุปสรรค เน่ืองจากสามารถใช้กฎหมายหรือกฎระเบียบฉบับ
อื่นรองรับได้ โดยไม่ต้องแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเดิม จ านวน ๖๒ ฉบับ เช่น การแก้ไข
ประกาศส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอ
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อนุญาตน าคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ท้ังน้ี อยู่ระหว่างด าเนินการ 
๒๒ ฉบับ 
 ๓) การพัฒนาการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบ
ดิจิทัล ด าเนินการส่งเสริมองค์ความรู้ ให้ค าปรึกษา และข้อเสนอแนะแก่ส่วนราชการ ดังน้ี 
  (๑) ศึกษาและให้ข้อเสนอแนะส าหรับการปรับกระบวนการออก
เอกสารให้สามารถรองรับการด าเนินการผ่านระบบดิจิทัล โดยทบทวนกระบวนการในปัจจุบัน 
(As is) และออกแบบ/ปรับกระบวนการใหม่ให้สามารถรองรับการด าเนินงานผ่านระบบดิจิทัล 
(To be) รวม ๑๒ กระบวนงาน ใน ๘ หน่วยงาน 
  (๒) ให้ค าปรึกษาในการพัฒนาการออกเอกสารผ่านระบบดิจิทัล 
ร่วมกับ ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) เพื่อตอบปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ รวมท้ังติดตามผลด าเนินงานของ
หน่วยงาน ซึ่งได้ให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานกว่า ๑๕ ครั้ง รวม ๑๒ หน่วยงานแก่กรมวิทยาศาสตร์
บริการ 
  (๓ )  ติดตามและถอดบทเรียนการด า เนินงานเพื่ อขยายผล 
การส่งเสริมการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบ ดิจิทัล โดยศึกษาข้อมูล 
การด าเนินงานก่อนและหลังการพัฒนา ปัจจัยแห่งความส าเร็จ ข้อจ ากัด/ปัญหาอุปสรรค รวมถึง 
การพัฒนาต่อยอดในอนาคต โดยด าเนินศึกษาจ านวน ๔๑ เอกสาร ใน ๒๔ หน่วยงาน 
  (๔) จัดท าสื่อเผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์แนวทางการออกเอกสาร
หลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัลต้ังแต่ต้นจนจบกระบวนการ ในรูปแบบคลิปวิดีโอ  
จ านวน ๙ คลิป ซึ่งได้มีการเผยแพร่ผ่าน Youtube ของส านักงาน ก.พ.ร. 
 ๔) ปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดท าร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการให้ความเห็นชอบหลักสูตร รายละเอียดท่ีเกี่ยวข้อง และรายการค่าใช้จ่ายท่ีใช้ในการฝึก
ยกระดับฝีมือแรงงาน และการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพด้วยวิธีการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 ๕) พัฒนาปรับปรุงระบบหรือเพิ่มช่องทางให้บริการรับ - จ่ายเงินผ่าน
ธนาคารและหน่วยบริการ  โดยส านักงานประกันสังคมได้เพิ่มช่องทางให้บริการรับช าระ
เงินกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ธนาคาร
ทหารไทย จ ากัด (มหาชน) ผลการด าเนินงาน มีผู้ใช้บริการรับช าระเงิน (๑) กองทุนประกันสังคม 
จ านวน ๑,๖๑๓ ราย เป็นเงินจ านวน ๑๐๒.๗๕ ล้านบาท (๒) กองทุนเงินทดแทน จ านวน ๒ ราย 
เป็นเงินจ านวน ๖,๑๐๕ บาท ท้ังน้ี อยู่ระหว่าพัฒนาช่องทางให้บริการรับช าระเงินกองทุน
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ประกันสังคมผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙ โดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน และช่องทาง
ให้บริการจ่ายเงินกองทุนเงินทดแทนผ่านบริการพร้อมเพย์ (Prompt Pay) ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) 
 ๑๑.๗.๒ ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐจัดให้มีสนามทดลองแนวคิดทางธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรมใหม่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงาน 
  ๑) การสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื อจัดจ้างภาครัฐ ส านักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมร่วม (สสว.) กับกรมบัญชีกลาง ด าเนินมาตรการจัดซื้อ
จัดจ้ า งภาครัฐ เพื่ อ ให้ผู้ ประกอบการ SME ไ ด้ เ ข้า ถึ งการจัดซื้ อจัดจ้ า งภาครัฐมากข้ึน 
โดยกรมบัญชีกลางได้ออกกฎกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุท่ีรัฐต้องการ
ส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างสินค้าหรือ
บริการจากผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ท่ีได้ข้ึนบัญชีรายการพัสดุ
และบัญชีรายช่ือไว้กับส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ปัจจุบันได้ร่วมมือกับ NECTEC ด าเนินการในส่วนของการพัฒนาระบบ 
SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เป็น Beta Version ให้มีประสิทธิภาพสามารถรองรับการใช้งาน
จากหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ในอนาคต รวมท้ังรองรับการเปลี่ยนแปลงของผู้ใช้บริการระบบท่ีจะ
เพิ่มจ านวนมากข้ึนในอนาคต และร่วมกับกรมบัญชีกลาง โดยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU) การพัฒนาระบบ e-GP เพื่อรองรับ SME ท่ีจะเข้ามาใช้งาน รวมท้ังการสร้างการรับรู้ 
ในวงกว้าง โดยเผยแพร่แพร่มาตรการฯ ผ่านสื่อต่าง ๆ  ท้ังโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และสื่อออนไลน์ 
ให้มากขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้างโดยมียอดการรับชมกว่า ๒,๑๘๓,๙๕๑ ครั้ง  

นอกจากน้ี ยั งได้ร่วมกับสถาบันการเงิน จ านวน ๘ แห่ง ได้แก่  
ธนาคารกรุงไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน 
ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารทีเอ็มบีธนชาติ ธนาคาร
กสิกรไทย สนับสนุนเงินทุนส าหรับ SME เพื่อการเป็นคู่ค้ากับภาครัฐ โดย สสว. ได้จัดท าร่าง MOU 
เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดของแต่ละสถาบันการเงิน มีผลการข้ึน
ทะเบียน SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จ านวน ๘๔,๙๒๕ ราย มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 
๓๐๑,๐๓๘ ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ท้ังน้ี คณะกรรมการบริหาร สสว. 
ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ มีมติอนุมัติให้ขยาย
ระยะเวลาโครงการฯ ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  ๒) การขยายการค้าการลงทุนสู่สากล โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศด าเนินการ ดังน้ี  
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   ๒.๑) ส่งเสริมนักออกแบบไทย สู่ตลาดโลก (Designers Room/Talent 
Thai Promotion) โดยจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการฯ พร้อมท้ังจัดเสวนาเกี่ยวกับประสบการณ์
ของนักออกแบบในการด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศ และพิจารณาคัดเลือกนักออกแบบ 
เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ๑๖๑ ราย  
   ๒.๒) ส่งเสริมนักออกแบบเครื่องประดับไทยสู่ตลาดจีนในรูปแบบ 
Showroom โดยเข้าร่วมแสดงผลงานและเจรจาการค้าโชว์รูมงาน DADASHOW 21 WINTER & 
22 RESORT SHANGHAI เมื่อวันท่ี ๒๖ มิถุนายน - ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ สาธารณรัฐประชาชน
จีน มีการเจรจาธุรกิจ ๗๖ คู่ ผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริม ๑๐ แบรนด์ ยอดคาดการณ์สั่งซื้อ
ภายใน ๑ ปี ๒.๒๙ ล้านบาท  
   ๒.๓) น านักออกแบบแฟช่ันเข้าร่วมงาน MQ Vienna Fashion 
Week 2021 โดยคัดเลือกนักออกแบบแฟช่ันเข้าร่วมงาน จ านวน ๖ แบรนด์ เมื่อวันท่ี ๑๕ 
กันยายน ๒๕๖๔ และได้มีการจัดงานแถลงข่าวและข้ึนโชว์บนเวทีรันเวย์ Thai Fashion Night 
เมื่อวันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ ยอดการซื้อขายทันที ๐.๗๑ ล้านบาท ยอดคาดการณ์สั่งซื้อภายใน 
๑ ปี ๑๕ ล้านบาท  
   ๒.๔) ส่งเสริมนักออกแบบไทยสู่ตลาดโลก ปี ๒๕๖๔ ในงาน Maison 
& Objet 2021 โดยน านักออกแบบรุ่นใหม่ จ านวน ๒๐ แบรนด์ เข้าร่วมเจรจาการค้าในรูปแบบ 
Hybrid ณ กรุงปารีส เมื่อวันท่ี ๙ - ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ มีมูลค่าการสั่งซื้อทันที ๐.๖๒ ล้านบาท 
ยอดคาดการณ์สั่งซื้อใน ๑ ปี ๗๓.๗๘ ล้านบาท  
   ๒.๕) ส่งเสริมอุตสาหกรรมบริการออกแบบ (Design Services 
Society) จัดกิจกรรมให้ค าปรึกษา ภายในงาน Bangkok Design Week เมื่อวันท่ี ๘ พฤษภาคม - 
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มีผู้เข้ารับค าปรึกษา ๑๒๗ คู่   
   ๒.๖) กิจกรรมบ่มเพาะแบรนด์ไทย (Thai Brand Incubation 
Program) (MOC 4i) ดังน้ี  
    (๑) บ่มเพาะแบรนด์ไทย รุ่นท่ี ๔ (IDEA LAB 4) โดยจัดสัมมนา
ออนไลน์ รวม ๕ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมเฉลี่ยวันละ ๘๐ ราย มีการทดสอบความรู้ภายหลังการอบรม 
เพื่อคัดเลือก ๓๐ แบรนด์ โดยคัดเลือกแบรนด์หัวกะทิเพียง ๑๕ แบรนด์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
เชิงลึกกับผู้เช่ียวชาญด้านการสร้างแบรนด์ โดยมีผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกจากกรุงเทพมหานคร ๕ ราย 
และภูมิภาค ๑๐ ราย และได้มีการน าเสนอแผนกลยุทธ์แต่ละแบรนด์ รวมท้ังมอบประกาศนียบัตร 
เมื่อวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๕๕๙ 

 

    (๒) บ่มเพาะผู้ประกอบการแบรนด์ไทยสู่ตลาดจีน (Over the 
Great Wall New Normal Era) โดยสัมมนาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการรวม ๓ วัน ซึ่งผู้ประกอบการ 
๒๐ แบรนด์ ได้น าเสนอแผนธุรกิจของสินค้าท่ีจะวางจ าหน่ายในตลาดจีน โดยมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิ
ให้ค าปรึกษา และคณะกรรมการร่วมกันพิจารณาคัดเลือกจาก ๒๐ แบรนด์ ให้เหลือ ๑๐ แบรนด์ 
เพื่อทดสอบตลาดโดยน าวางจ าหน่ายสินค้าบน Platform Cross Border e-Commerce (CBEC) 
Taobao เป็นเวลา ๑ เดือน (๑ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔)  
   ๒.๗) ส่งเสริมแบรนด์ศักยภาพสู่ตลาดสากล (เจาะตลาดเฉพาะ)  
    (๑) จัดกิจกรรมจับคู่เจรจาการค้าออนไลน์เพื่อส่งเสริมแบรนด์
ศักยภาพสู่ตลาดเวียดนาม (ณ กรุงฮานอย) มีผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริม ๑๐ ราย มูลค่า  
ซื้อขายกว่า ๕ ล้านบาท  
    (๒) จัดนิทรรศการต่อยอดแบรนด์ไทยสู่ตลาดโลก ( IDEALAB 
Festival 2021) เมื่อวันท่ี ๑๔ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ ๒๒ ราย   
   ๒.๘) ส่งเสริมสินค้า/บริการด้านนวัตกรรมและการออกแบบไทย 
สู่สากล (Thailand Innovation and Design Promotion)  
    (๑) กิจกรรมเสวนาและพิธีลงนาม MOU ด้านการพัฒนา
เช่ือมโยงการค้า การตลาด การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม เมื่อวันท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ 
มีผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ๑๗๖ ราย 
    (๒) กิจกรรม Smart Value Creation เมื่อวันท่ี ๑๖ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ โดยร่วมกับหน่วยงานนวัตกรรม ภายใต้ MOU อาทิ สกสว. บพข. และ ITAP  
โดยผู้ประกอบการได้จับคู่กับนักวิจัย จ านวน ๑๘ คู่ และด าเนินการพัฒนาโครงการร่วมกัน   
   ๒.๙)  โครงการส่ ง เสริมแบรนด์ไทยต้นแบบด้วยการสร้ า ง
ประสบการณ์ในช่องทางออนไลน์ (Thaigroove 2021) โดยในเดือนมกราคม - กันยายน ๒๕๖๔ 
ได้ประชาสัมพันธ์สินค้าในกลุ่มสินค้าอาหาร สุขภาพ/ความงาม ไลฟ์สไตล์ แฟช่ัน และเฟอร์นิเจอร์ 
ผ่านเว็บไซต์ www.thaigroove.com มีผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมกิจกรรม ๑๗๖ ราย 

 ๑๑.๗.๓ ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่เสรีและเป็นธรรม ด าเนินการ ดังน้ี 
 ๑) โครงการเผยแพร่เสียงบนแพลตฟอร์มออนไลน์  (Podcasts) 
และถ่ายทอดสด (Live Streaming) ผ่าน Social Media อยู่ระหว่างการยื่นข้อเสนอประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์  



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๕๖๐ 

 

 ๒) ร่างประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า  เรื่อง แนวทาง
พิจารณาการปฏิบัติทางการค้าท่ีเป็นธรรมเกี่ยวกับระยะเวลาการให้สินเช่ือการค้า (Credit Term) 
ส าหรับผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) รอประกาศลงราชกิจจานุเบกษา  
 ๓) ปรับปรุง มาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า 
พ.ศ. ๒๕๖๐ อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็น  
 ๔) จัดจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์โครงสร้างตลาด ติดตามพฤติกรรม 
การประกอบธุรกิจ และข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจในตลาดสินค้าอุปโภคที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิด
การผูกขาด อยู่ระหว่างศึกษาตลาด โดยการสัมภาษณ์ เก็บรวบรวม และประมวลผลข้อมูล  
 ๕) จัดจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์โครงสร้างตลาด ติดตามพฤติกรรม 
การประกอบธุรกิจ และข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจในตลาดสินค้าบริโภคที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิด
การผูกขาด อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดท่ี ๑  
 ๖) จัดจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์โครงสร้างตลาด ติดตามพฤติกรรม 
การประกอบธุรกิจ และข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจในตลาดธุรกิจบริการที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิด 
การผูกขาด อยู่ระหว่างการจัดท าผลการศึกษาเบ้ืองต้น 
 
 ๑๑.๘  กระจายอ านาจ ความรับผิดชอบ และเพิ่มบทบาทการปกครองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และส่งเสริมบทบาทของเอกชนและชุมชนในการให้บริการสาธารณะ 
  ๑๑.๘.๑ การถ่ายโอนภารกิจ ก าหนดภารกิจถ่ายโอนไว้ ๓ ด้าน รวมท้ังสิ้น  
๒๕ ภารกิจ ได้แก่ ด้านท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จ านวน ๕ ภารกิจ จาก ๙ กรมใน ๓ กระทรวง  
ด้านท่ี ๒ ด้านสังคม จ านวน ๑๕ ภารกิจ จาก ๑๑ กรม ใน ๖ กระทรวง ด้านท่ี ๓ ด้านเศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อม จ านวน ๕ ภารกิจ จาก ๕ กรม ๑ รัฐวิสาหกิจ ใน ๓ กระทรวง ประเภทของ
ภารกิจถ่ายโอนตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับท่ี ๓ ได้แก่  
   ๑) ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ กรมกิจการ
ผู้สูงอายุ  
   ๒) การสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี กรมกิจการ
ผู้สูงอายุ  
   ๓) งานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) กรมกิจการผู้สูงอายุ  
   ๔) ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกของผู้ สูงอายุ  
กรมกิจการผู้สูงอายุ  
   ๕) การอนุญาตให้จัดต้ังสุสานและฌาปนสถาน กรมการปกครอง  



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๕๖๑ 

 

   ๖) การควบคุมการปิดป้ายแสดงราคาสินค้า กรมการค้าภายใน  
   ๗) โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรมกิจการเด็ก 
และเยาวชน  
   ๘) การจัดต้ังและการด าเนินการของสภาเด็กและเยาวชน กรมกิจการ
เด็กและเยาวชน  
   ๙) ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  
   ๑๐) ศูนย์รับแจ้งเหตุและจ่ายงานการแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน 
  ๑๑.๘.๒ ร่างพระราชบัญญัติกระจายหน้าที่และอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... ได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว  และขณะน้ีอยู่ระหว่างการพิจารณา
ของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  ๑๑.๘.๓ การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามแผนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน ๙ ฉบับ  ดังน้ี   
   ๑) ร่างพระราชบัญญัติน้ าบาดาล (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....   
   ๒) ร่างพระราชบัญญัติสุสานและ ฌาปนสถาน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
   ๓) ร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
   ๔) ร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
   ๕) ร่างพระราชบัญญัติโรงแรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
   ๖) ร่างพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
   ๗) ร่างพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
   ๘)ร่างพระราชบัญญัติช่ือบุคคล  (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
   ๙) ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
   ท้ังน้ี ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ได้น าร่างกฎหมายดังกล่าว
เสนอต่อส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว เพื่อน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป 
  ๑๑.๘.๔ การถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั นตอน การกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมภารกิจถ่ายโอนตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับท่ี ๑ 
และฉบับท่ี ๒ จ านวน ๓๕๙ เร่ือง ถ่ายโอนแล้ว ๒๖๒ ภารกิจ ดังน้ี 
   ๑) ฉบับท่ี ๑  ภารกิจท้ังหมด ๒๔๕ เร่ือง ถ่ายโอนแล้ว ๑๘๖ ภารกิจ 
   ๒) ฉบับท่ี ๒ ภารกิจท้ังหมด ๑๑๔ เร่ือง ถ่ายโอนแล้ว ๗๖ ภารกิจ 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๕๖๒ 

 

 
ผลการด าเนินงานตามนโยบายหลัก ๑๒ ด้าน 

 

ด้านที่ ๑๒   การป้องกันและปราบปรามทุจริต 

และประพฤติมชิอบ และกระบวนการยุติธรรม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
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๕๖๓ 

 

นโยบายหลักข้อ ๑๒  การป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 และกระบวนการยุติธรรม 
 
 ๑๒.๑  แก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ๑๒.๑.๑ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการท างาน 
ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และวินัยข้าราชการ เมื่อวันพุธท่ี ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
โดยมีจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม/ผู้สังเกตการณ์ จ านวน ๖๒ คน ท้ังน้ี ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้
ความเข้าใจคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
  ๑๒.๑.๒ โครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้าน
การทุจริต “ดวงตาแรงงาน” กระทรวงแรงงาน โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ด าเนินการจัด
โครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต “ดวงตาแรงงาน” 
ระหว่างวันท่ี ๑๖ – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมพิมานการ์เด้น บูติคโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น  โดยมี
กลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการ/เจ้าหน้าท่ีในสังกัดส านักงานแรงงานจังหวัด ภาคประชาชน 
และเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานภาคเหนือและภาคอีสาน ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ท้ังสิ้น ๔๖๓ คน 
  ๑๒.๑.๓ โครงการพัฒนาการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA) 
กระทรวงแรงงาน โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จัดโครงการพัฒนาการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของกระทรวงแรงงาน เพื่อยกระดับขีดค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต 
โดยใช้แนวทางและเครื่องมือ การประเมินตามท่ีส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด ณ ห้องจอมพล  
ป.พิบูลสงคราม ช้ัน ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน ประกอบด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีสังกัดกระทรวง
แรงงาน จ านวน ๘๗ คน 
   ๑๒.๒.๔ โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิด
ทุจริตและประพฤติมิชอบ  
   ๑) ให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องวินัยและเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ในโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีของส านักงานประกันสังคม เพื่อสร้างองค์ความรู้และส่งเสริม
ให้ข้าราชการและเจ้าหน้า ประพฤติตนปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต 
   ๒) กิจกรรม SSO Zero Tolerance  ร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้าน
การทุจริตภายใต้แนวคิด “ส านักงานประกันสังคมโปร่งใส ร่วมใจต้านการทุจริต (SSO Zero 
Tolerance) เพื่อร่วมกันสร้างวัฒนธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดข้ึนในส า นักงานประกันสังคม
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อย่างยั่งยืน สอดรับกับเจตจ านงของรัฐบาลท่ีให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริต  
โดยก าหนดเป็นวาระแห่งชาติ   
   ท้ังน้ี มีการจัดกิจกรรมท้ังหมด ๒๙ ครั้ง 
  ๑๒.๑.๕ การชี แจงแนวทางการน าข้อมูลสาธารณะ OIT เผยแพร่บนเว็บไซต์
ของหน่วยงานของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
   ๑) ขออนุมัติข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายในระบบ ITAS โดยมอบหมาย 
ให้กลุ่มบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลจัดท ารายช่ือบุคลากรในสังกัดกรมคุ้มครองสิทธิ  
และเสรีภาพท่ีปฏิบัติงานในส่วนกลาง จ านวน ๒ กลุ่ม รวมจ านวน ๑๘๑ คน แบ่งเป็นกลุ่มท่ี ๑ 
ข้าราชการ กลุ่มท่ี ๒ พนักงานราชการ 
   ๒) แจ้งเวียนรายงานการประชุมและมติท่ีประชุมคณะท างานจัดท า  
และขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ครั้งท่ี๓/๒๕๖๔ เรื่อง การน าข้อมูลสาธารณะ OIT เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานของ 
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ   
   ๓) ขออนุมัติข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายนอกลงในระบบ ITAS โดยคัดเลือก
จากส านักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจ าเลยในคดีอาญา กองพิทักษ์สิทธิ 
และเสรีภาพ ส านักงานคุ้มครองพยาน และกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท จ านวน ๑๓๐ คน
เอกสารอ้างอิง หนังสือท่ี ยธ ๐๔๑๓/๐๑๐๗ ลงวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 
  ๑๒.๑.๖ จัดประชุมคณะท างานจัดท าและขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เมื่อวันท่ี ๗ เมษายน ขับเคลื่อน ๒๕๖๔ 
ณ ห้องประชุม ๕-๐๑ ช้ัน ๕ อาคารกระทรวงยุติธรรม โดยมีนายวรากร โสมนะพันธุ์ ผู้เช่ียวชาญ
เฉพาะด้านการส่งเสริมการระงับข้อพาท เป็นประธาน เพื่อร่วมกันหารือและการด าเนินงาน  
ด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้
ข้าราชการ พนักงานราชการ ได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ แนวทาง  
การขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานมีประสิทธิภาพ และเป็นไป  
ในทิศทางเดียวกัน 
  ๑๒.๑.๗ การประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจาก 
การปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ผลการด าเนินงาน : กรมบังคับคดีประกาศเจตนารมณ์ไม่รับ
ของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี (No Gift Policy) เพื่อเป็นการแสดง
เจตนารมณ์ท่ีเข้มแข็งในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้เกิดความโปร่งใสในการด าเนินงาน
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และไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนใดๆ รวมถึงเป็นการสร้างทัศนคติท่ีถูกต้อง ของบุคลากร 
ในกรมบังคับคดี 
  ๑๒.๑.๘ การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ กรมบังคับคดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยกรมบังคับคดีได้จัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมบังคับคดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
โดยในแผนดังกล่าวได้ก าหนดให้มีโครงการเพื่อวางมาตรการการป้องกันการรับสินบนฯ  
และผลประโยชน์ทับซ้อนทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการสร้างความรับรู้ ความเข้าใจและการสร้าง
ค่านิยมในเรื่องดังกล่าว และได้ก าหนดให้บุคลากรกรมบังคับคดี ท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
ด าเนินการทดสอบเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
  ๑๒.๑.๙ การจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   ๑) ขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  
โดยส่งแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ และคู่มือประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ให้เรือนจ า/ทัณฑสถาน ๑๔๓ แห่ง 
   ๒) จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและทุจริตประพฤติ มิชอบ และส่งเสริม
คุณธรรมกรมราชทัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้เรือนจ า/ทัณฑสถาน ๑๔๓ แห่ง 
รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ และส่งเสริม
คุณธรรมกรมราชทัณฑ์ทุกไตรมาส 
  ๑๒.๑.๑๐ การด าเนินการด้านการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การในการป้องกัน 
การทุจริตและยกระดับธรรมาภิบาลในองค์กร  
    กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  โดยศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้ด าเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศ ( Big Rock) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ในการเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งในท้องถ่ินในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม ดังน้ี 
    ๑) เป็นคณะท างานปฏิรูปด้านคุณธรรม 
    ๒) ร่วมจัดท ากรอบแนวคิดการถอดบทเรียนชุมชน 
    ๓) เสนอช่ือชุมชนท้องถ่ินท่ีมีความโดดเด่นด้านคุณธรรม พร้อมข้อมูล
ประกอบตามกรอบการถอดบทเรียนต้นแบบ (Story Telling) เพื่อคัดเลือกเป็นชุมชนต้นแบบ 
ด้านคุณธรรม รวมท้ังสิ้นจ านวน ๓๐ ชุมชน 
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๑๒.๑.๑๑ ชี แจงแนวทางในการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และการให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากร 
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ” เมื่อวันพุธท่ี  ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมมิราเคิล 
แกรนด์ คอนเวนช่ัน กรุงเทพมหานคร จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ/หรือผู้สังเกตการณ์ จ านวน 
๖๕ คน โดยผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๑๒.๑.๑๒ การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพด าเนินการตามหนังสือส านักงาน ป.ป.ช. ด่วนท่ีสุด ท่ี ปช ๐๐๑๐/ 
ว๐๐๒๗ ลงวันท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔  

๑) แจ้งเวียนหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา ได้แก่ (๑) หลักสูตรการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน (รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต (๒) หลักสูตรอุดมศึกษา (วัยใส ใจสะอาด) 
“youngster with good heart” (๓) หลักสูตรกลุ่มทหารและต ารวจ (หลักสูตรตามแนวทาง 
รับราชการทหารและต ารวจ) (๔) หลักสูตรวิทยากร ป.ป.ช./บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ (สร้าง
วิทยากรผู้น าการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต) (๕) หลักสูตรโค้ช (โค้ชเพื่อการรู้คิด
ต้านทุจริต)  

๒) ได้น าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้ในโครงการฝึกอบรม  
การสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ระหว่างวันท่ี ๒๒ - ๒๓ 
มกราคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนช่ัน กรุงเทพมหานคร 

๓) ได้มีหนังสือท่ี ยธ ๐๔๑๓/ว๑๒๕๙ ลงวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔  
ขอความร่วมมือ ส านัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ แจ้งบุคลกรในสังกัดท่ีมีรายช่ือเข้ารับการอบรมในหลักสูตร
ดังกล่าว จัดส่งท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล มายังกลุ่มผู้เช่ียวชาญ รวบรวมและจัดส่งให้
ส านักงาน ป.ป.ช. เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรต้านทุจริต 

๑๒.๑.๑๓ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาและเพิ่มทักษะบุคลากร 
ด้านการด าเนินการทางวินัย” รุ่นที่ ๑ - ๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรมบังคับคดี 
จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาและเพิ่มทักษะบุคลากรด้านการด าเนินการทางวินัย” 
รุ่นท่ี ๑ - ๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านวินัย อุทธรณ์ หรือ
ร้องทุกข์ มีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินการทางวินัยอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึนและมีความ
เป็นธรรม โดยเฉพาะเรื่องความผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าท่ีราชการ และเพื่อให้บุคลากรผู้ได้รับ  
การแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยมีความรู้ความเข้าใจในการสืบสวนสอบสวน  
และประเด็นการพิจารณาให้เป็นไปตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีผู้เข้าร่วมท้ังสิ้น จ านวน ๗๘ คน 
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๑๒.๑.๑๔ จัดอบรมให้ความรู้ ก ารประ เ มินคุณธรรมและความโปร่ งใส 
ในหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรมบังคับคดีจัดอบรมให้ความรู้ 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเพื่อเป็นการยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของกรมบังคับคดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมท้ังเพื่อเป็นการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานการพัฒนากระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนต่อไป 

๑๒.๑.๑๕ การทดสอบความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัตมิาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 
๒๕๖๒ และประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรมบังคับคดี จัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในยุทธศาสตร์ท่ี ๑ กลยุทธ์ท่ี ๑ วางระบบรากฐาน
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างวินัยข้าราชการด้วยความพอเพียง มีวินัย สุจริต  
จิตอาสา โดยได้จัดท าแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ และประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน จ านวน ๒๐ ข้อ เพื่อให้ผู้บริหาร 
และเจ้าหน้าท่ีสังกัดกรมบังคับคดีท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทุกต าแหน่ง ด าเนินการท า
แบบทดสอบ ภายในวันพฤหัสบดีท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยให้ก าหนดผู้ทดสอบต้องผ่านเกณฑ์
การทดสอบ ๑๒ ข้อ (ร้อยละ ๖๐) ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและสรุปผลการด าเนินงาน 

๑๒.๑.๑๖ ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะส่งเสรมิ และพัฒนากรมบังคบัคดใีหเ้ปน็
องค์กรที่มีคุณธรรม “ปัญหาที่อยากแก้ ” และ “ความดีที่อยากท า” กรมบังคับคดีได้จัดท า
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมบังคับคดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
โดยสาระส าคัญของแผนดังกล่าวในยุทธศาสตร์ ท่ี ๓ สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือ ด้าน 
การส่งเสริมคุณธรรม กลยุทธ์ท่ี ๒ พัฒนาและส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่ายของกระทรวง
ยุติธรรมในการด าเนินการด้านคุณธรรม ความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา และเพื่อเป็น 
การเตรียมความพร้อมในการประเมินองค์กรคุณธรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรมบังคับคดี
จึงขอความร่วมมือผู้บริหาร/เจ้าหน้าท่ีในสังกัดกรมบังคับคดี ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคร่วมกัน
ก าหนด “ปัญหาท่ีอยากแก้ ” และ “ความดีท่ีอยากท า” โดยมี “คุณธรรมเป้าหมาย” ดังน้ี 
   ปัญหาท่ีอยากแก้ 
   - การไม่รักษาทรัพย์สินของทางราชการ และใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
อย่างฟุ่มเฟือย 
   - การเพิกเฉย ละเลย ไม่ช่วยเหลือผู้อื่นและส่วนร่วม 
   - การลดเร่ืองร้องทุกข์ ร้องเรียน ท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
   ความดีท่ีอยากท า 
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   - การรักษาทรัพย์สินของทางราชการ และใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
อย่างประหยัดและคุ้มค่า 
   - มีความเอื้อเฟื้อ มีน้ าใจ พร้อมช่วยเหลือผู้อื่นและส่วนรวม 
   - ปฏิบัติตนโดยยึดมั่นในความถูกต้อง เป็นธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
และมีจิตมุ่งบริการ 
 ๑๒.๑.๑๗ จัดประชุมคณะท างานจัดท าและขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & Transparency 
Assessment : ITA) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งท่ี  
๑/๒๕๖๕ ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings เมื่อวันอังคารท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา 
๑๔.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ๖ - ๑๑ ช้ัน ๓ อาคาร
กระทรวงยุติธรรม เพื่อติดตามและทบทวนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ตามหนังสือ ท่ี ยธ ๐๔๑๓/ว๐๓๕๓ ลงวันท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
 
 ๑๒.๒  ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม  
   ๑๒.๒.๑ โครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั นบังคับคดี กรมบังคับคดีมีนโยบายเชิงรุก 
เชิงลึก และครอบคลุมในการสนับสนุนและพัฒนาระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทช้ันบังคับคดี  
โดยน ามาปรับใช้ควบคู่กับกระบวนการบังคับคดี เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้ประชาชน 
ในการยุติข้อพิพาท โดยผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทช้ันบังคับคดีท่ัวประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ ต้ังแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔ มีเรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย  
รวมจ านวน ๑๖,๓๓๓ เรื่อง ทุนทรัพย์ ๑๑,๖๖๗,๒๐๔,๒๖๓.๐๙ บาท ไกล่เกลี่ยส าเร็จ จ านวน 
๑๕,๐๙๓ เร่ือง ทุนทรัพย์ ๙,๓๙๘,๓๑๗,๔๑๐.๓๕ บาท คิดเป็นผลส าเร็จร้อยละ ๙๒.๔๑ ของเรื่อง
ท่ีเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 
 ๑๒.๒.๒ การขับเคลื่อนงานไกล่ เกลี่ ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติ 
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีผลการด าเนินการ ดังน้ี 
  ๑) หน่วยงานของรัฐ จ านวน ๘๒ แห่ง  
  ๒) ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน จ านวน ๕๓๒ แห่ง 
  ๓) ผู้ไกล่เกลี่ย จัดฝึกอบรม ๓๓ รุ่น ผ่านการการอบรม ๑,๖๓๕ คน  
  ๔) ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามท่ี กพยช.
รับรองเพื่ อ ข้ึนทะเบียนผู้ ไกล่ เกลี่ ยตามกฎหม ายผู้ ท าห น้า ท่ีการ ไกล่ เกลี่ ย ข้อพิพ าท  
(ภาคประชาชน) จ านวน ๑๕๙ คน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ 
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  ๕) จ านวนข้อพิพาททางแพ่งและ ข้อพิพาททางอาญา ท่ีเ ข้าสู่
กระบวนการไกล่เกลี่ยสามารถยุติได้ ๑๖ คดี  
  ๖) การไกล่ เกลี่ย ข้อพิพาทสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายภาครัฐ 
และค่าใช้จ่ายภาคประชาชน จ านวน ๗๙.๒๒๗๙ ล้านบาท 
  ๗) ความร่ วมมือระหว่ า งหน่วยงาน ตามมติมหาเถรสมาคม  
๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ วันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง 
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกับส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อให้วัดเจ้าคณะ
กรุงเทพมหานคร วัดเจ้าคณะจังหวัด วัดเจ้าคณะอ าเภอ วัดเจ้าคณะต าบล และวัดท่ีมีความพร้อม
เป็นสถานท่ีต้ังศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน 
  ๘) จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) จ านวน ๑๗ หน่วยงาน 
สถาบันการศึกษา จ านวน ๑๓ หน่วยงาน หน่วยงานของรัฐ จ านวน ๔ หน่วยงาน 
  ๙) จัดมหกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ลูกหน้ีเช่าซื้อ/ลิสซิ่ง  วันท่ี ๒๐ 
มีนาคม ๒๕๖๔ จัดมหกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างลูกหน้ีสินเช่ือรถยนต์ และสินเช่ือ 
ส่วนบุคคลท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด - 19 กับบริษัท ศรีสวัสด์ิ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 
(มหาชน) ณ กระทรวงยุติธรรม 
  ๑๐) เปิดระบบ e-mediation (ส่วนกลาง) 
  ๑๑) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ ผ่านระบบออนไลน์ ร่วมกับประธานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน 
ท้ัง ๙๖ ศูนย์ ท่ัวพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร และจัดท าแผนการจัดต้ังศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
ภาคประชาชนในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน 
การด าเนินงานของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนท้ังสิ้น ๙๖ แห่ง และเพื่อขยายศูนย์ไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทภาคประชาชนในพื้นท่ีแขวงให้ครอบคลุม ๑๘๐ แขวง ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  ๑๒) จัดประชุมหารือแนวทางการฝึกอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาทรูปแบบออนไลน์ และการจัดท าร่างหลักสูตรผู้น าการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททระดับสูง วันท่ี 
๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meeting 
  ๑๓) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน พ.ร.บ.การไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ และจัดท าแผนการจัดต้ังศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ผ่านสื่อ
ออนไลน์ในรูปแบบการสื่อสารแบบสองทาง (E - Learning) โดยใช้ Application Webex จ านวน 
๘ รุ่น รุ่นละ ๑ วัน 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๕๗๐ 

 

  ๑๔) ประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของลูกหน้ี
สินเช่ือเช่าซื้อ ร่วมกับผู้แทนจากส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย สถาบันการเงิน และผู้ประกอบธุรกิจเช่าซื้อ กว่า ๒๐ บริษัท 
ผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebexMeeting เมื่อวันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เพื่อหาแนวทาง
ช่วยเหลือประชาชนผู้ประกอบอาชีพท่ีใช้รถยนต์ และได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์  
การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 กว่า ๑,๕๕๕ ราย 
  ๑๕) จัดอบรมคณะท างานบริหารศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน 
รุ่นท่ี ๘ ผ่านระบบออนไลน์ ส่วนภูมิภาคท้ัง ๗๖ จังหวัด 
  ๑๖) จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริม พัฒนาและขับเคลื่อน 
การด าเนินงานการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ วันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
โดยใช้วิธีการประชุมทางไกล (Video Conference) ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting 

๑๗) จัดประชุมช้ีแจงแนวทางการจัดอบรมหลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการสอนแบบ Online 
เมื่อวันจันทร์ท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เพื่อช้ีแจงและท าความเข้าใจหน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตน า
หลักสูตรไปใ ช้  จ านวน ๑๙ หน่วยงาน ให้สามารถด า เ นินการจัดการเรียนการสอน 
ตามมติคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ   

๑๘) จัดประชุมขับเคลื่อนการขยายศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน
ในจังหวัดน าร่อง 

๑๙) จัดประชุมขับเคลื่อนงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
กับการเคหะแห่งชาติ 

๒๐) จัดประชุมถวายความรู้พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 
๒๕๖๒ แด่พระสังฆาธิการ และจัดท าแผนการจัดต้ังศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน 

๒๑) จัดประชุมอ านวยความเป็นธรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ 
ของประชาชนกับส านักงานเขตในกรุงเทพมหานคร 

๒๒) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ และจัดท าแผนการจัดต้ังศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนเพื่อให้
ความรู้หลักสูตรอาสาสมัครยุติธรรม ในรูปแบบการสื่อสารแบบสองทาง (E-Learning) ประจ าเดือน
สิงหาคม รุ่นท่ี ๑๓ - ๑๗  
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๒๓) จัดประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
สมาคมการค้าเครือข่ายแท็กซี่ไทยท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรค 
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อวันท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

๒๔) หารือแนวทางขับเคลื่อนการขยายศูนย์ ไกล่เกลี่ย ข้อพิพาท 
ภาคประชาชน ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ครอบคลุม จ านวน 
๑๘๐ แขวง โดยจะปักหมุดในวัด จ านวน ๖๘ วัด ในพื้นท่ี ๖๘ แขวง ผ่านกลไก “บวร” บ้าน วัด 
โรงเรียน ท้ังน้ี ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ให้วัดเจ้าคณะเขตกรุงเทพมหานคร วัดเจ้าคณะเขตวัดเจ้า
คณะแขวง และวัดท่ีมีความพร้อม เป็นสถานท่ีต้ังศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน 
เพื่อเสริมสร้างสังคมสู่ความสมานฉันท์ด้วยวัฒนธรรมการไกล่เกลี่ยต่อไป 

๒๕) จัดฝึกอบรม หลักสูตรอบรมการไกล่ เกลี่ ย ข้อพิพาทตาม
พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพ.ศ. ๒๕๖๒ 
  - รุ่นท่ี ๒๗ ระหว่างวันท่ี ๒๗ – ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ ด้วยวิธีการ
เรียนการสอนแบบ Online ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings กลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการ
ฝึกอบรมฯ ๕๐ คน 
  - รุ่นท่ี ๒๘ ระหว่างวันท่ี ๑๗ – ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ ด้วยวิธีการ
เรียนการสอนแบบ Online ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings กลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการ
ฝึกอบรมฯ ๕๑ คน 
  - รุ่นท่ี ๒๙ ระหว่างวันท่ี ๑๘ – ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ ด้วยวิธีการ
เรียนการสอนแบบ Online ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings กลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการ
ฝึกอบรมฯ ๕๑ คน 
  - รุ่นท่ี ๓๐ ระหว่างวันท่ี ๒๔ – ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ ด้วยวิธีการ
เรียนการสอนแบบ Online ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings กลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการ
ฝึกอบรมฯ ๕๐ คน 
  - รุ่นท่ี ๓๑ ระหว่างวันท่ี ๒๕ – ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ ด้วยวิธีการ
เรียนการสอนแบบ Online ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings กลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการ
ฝึกอบรมฯ ๕๑ คน 
  - รุ่นท่ี ๓๒ ระหว่างวันท่ี ๒๕ – ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ ด้วยวิธีการ
เรียนการสอนแบบ Online ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings กลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการ
ฝึกอบรมฯ ๕๑ คน 
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  - รุ่นท่ี ๓๓ ระหว่างวันท่ี ๒๖ – ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ และระหว่าง
วันท่ี ๒ - ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ด้วยวิธีการเรียนการสอนแบบ Online ผ่านระบบ Cisco Webex 
Meetings จ านวนท้ังสิ้น ๕๐ คน   

๒๖) ผลิตสื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ย (เพลงศูนย์ไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาทภาคประชาชน) ช่ือเพลง “เราคุยกันได้ - ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน”  
โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนผ่านทางช่อง youtube  
ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ ในกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
และกระทรวงยุติธรรม 

๒๗) จัดประชุมหารือการจัดท าแนวทางพิจารณาอัตราค่าตอบแทน 
และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของผู้ไกล่เกลี่ย ในวันท่ี ๑๖ 
กันยายน ๒๕๖๔ โดย ดร.ธปภัค บูรณะสิงห์ ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท หารือ
ร่วมกับนางนงภรณ์ รุ่งเพ็ชรวงศ์ ท่ีปรึกษาด้านส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ (กฎหมาย) เพื่อจัดท า
แนวทางพิจารณาอัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ของผู้ไกล่เกลี่ย ส าหรับรองรับระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่น
ท่ีจ าเป็นในการด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. .... ซึ่งอยู่ระหว่างการประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา โดยท่ีประชุมได้หารือถึงอัตราค่าตอบแทนส าหรับผู้ไกล่เกลี่ย หลักเกณฑ์ รวมถึงวิธีการ
ส าหรับการจ่ายค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมในกรณีต่างๆ ท้ังน้ี ทางกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท   
จะรวบรวมข้อมูลท่ีได้ประกอบการออกประกาศกระทรวงยุติธรรม เพื่อรองรับระเบียบดังกล่าวฯ 
ต่อไป  
 ๑๒.๒.๓ โครงการพัฒนาระบบบริหารคดีพิเศษด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(CIS) ปัจจุบันกรมสอบสวนคดีพิเศษ อยู่ระหว่างวิเคราะห์และออกแบบระบบการจัดการเรื่อง
ตรวจสอบข้อเท็จจริง ส านวนสืบสวน ส านวนสอบสวนคดีพิเศษ โดยได้พัฒนาระบบบริหารจัดการ
คดีพิเศษ ระยะที่ ๑ ส านวนร้องทุกข์ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมการเพื่อใช้งานจริง โดยมี 
๒ หน่วยงานน าร่อง ได้แก่ (๑) กองบริหารคดีพิเศษ (๒) ส านักเลขานุการกรม และอยู่ระหว่าง
ปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานของระบบให้ถูกต้องและสมบูรณ์ตามท่ีได้มีการรวบรวมปัญหา
การใช้งานจากหน่วยงานน าร่อง 
 ๑๒.๒.๔ โครงการหลักสูตรการป้องกันอาชญากรรมกับการอ านวย 
ความยุติธรรมในสังคม รุ่นที่ ๕ คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.)  
มีการเสนอกรอบแนวทางในการป้องกันอาชญากรรมต่อท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งท่ีจะต้องเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าท่ีผู้บังคับใช้กฎหมายและบุคลากรในกระบวนการ
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ยุติธรรมท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อปรับตัวให้รู้เท่าทัน พัฒนาศักยภาพของตนเองและองค์กร ท้ังในด้าน 
องค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิด ทักษะการปฏิบัติงานท่ีทันสมัย ทันต่ออาชญากรรม
ในยุคดิจิทัล รวมไปถึงทัศนคติในการปฏิบัติต่อผู้กระท าความผิด และการอ านวยความเป็นธรรม
ให้แก่ประชาชนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ส านักงานกิจการยุติธรรม จัดฝึกอบรมหลักสูตรฯ 
รุ่นท่ี ๕ ระหว่างวันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ - ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน ๔๕ คน 
ขณะน้ีอยู่ระหว่างจัดเตรียมการฝึกอบรมตามก าหนดการ 
 ๑๒.๒.๕ โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงโทษประหารชีวิต  
โดยจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงโทษประหารชีวิต  
ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม 
อาทิ อัยการศาลทหาร ต ารวจ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ส านักงานยุติธรรมจังหวัด เรือนจ ากลาง
เชียงใหม่ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ เป็นต้น ซึ่งเป็นการบรรยายเกี่ยวกับแนวคิดการน าโทษ
ประหารชีวิตและจ าคุกตลอดชีวิตมาใช้กรณีฐานความผิดท่ีมีความร้ายแรง รวมถึงกรณีศึกษาของ
การลงโทษ การบริหารโทษและการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าผิดในบริบทของสังคมศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง 
โดยผู้เข้าร่วมการเสวนาได้แบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นเพื่อให้ความเห็น ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการยกเลิกหรือคงไว้ซึ่งบทบัญญัติท่ีมีฐานความที่มีโทษประหารชีวิตสถานเดียวด้วย ขณะน้ี 
ได้ด าเนินการจัดประชุมฯ ณ จังหวัดขอนแก่น และสงขลา ในรูปแบบ Online เรียบร้อยแล้ว 

๑๒.๒.๖ โครงการขับเคลื่อนมาตรการด้านการป้องกันอาชญากรรมตามมติ
คณะรัฐมนตรี 

  ๑) ด าเนินโครงการจัดเก็บข้อมูลตัวช้ีวัดตามกรอบแนวทางในการป้องกัน
อาชญากรรมท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อด าเนินการเก็บข้อมูลตัวช้ีวัด และจัดท า
รายงานสถานการณ์ตัวช้ีวัดตามกรอบแนวทางในการป้องกันอาชญากรรมท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งผล
การด าเนินงานงวดท่ี ๑ ประกอบด้วย (๑) แผนการด าเนินงานจัดเก็บตัวช้ีวัดตามกรอบแนวทาง 
ในการป้องกันอาชญากรรมท่ีมีประสิทธิภาพ และ (๒) การก าหนดกลุ่มตัวอย่างประชากร 
ในการเก็บข้อมูล ไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐ กลุ่ม-ตัวอย่าง โดยกลุ่มตัวอย่างต้องสามารถเป็นตัวแทน 
ของประชาชนท่ัวประเทศ จ านวน ๖ ชุด  
  ๒) โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ปลูกจิตส านึกที่ดีในงานยุติธรรมและป้องกัน
อาชญากรรมให้กับเด็กและเยาวชน ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ดังน้ี (๑) ประชุมขับเคลื่อน
โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ (๒) จัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนในโรงเรียน 
(๓) กิจกรรมห้องเรียนกระบวนการยุติธรรม (๔) จ้างเหมาบริการจัดกิจกรรม “พลังเยาวชนพลัง
ยุติธรรม” ภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๕๗๔ 

 

  ๓) ลงพื้นท่ีเพื่อรับฟังสถานการณ์อาชญากรรม สถิติ และข้อมูลเชิงพื้นท่ี 
อีกท้ังแนวทางในการแก้ไขและป้องกันปัญหาอาชญากรรมในพื้นท่ี ซึ่งเป็นการสร้างการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในฐานะเป็นเจ้าของชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับกรอบแนวทางดังกล่าวในด้านท่ี ๒  
การป้องกันอาชญากรรมโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยจากการด าเนินการขับเคลื่อนกรอบ
แนวทางดังกล่าวท าให้มีฐานข้อมูลสถานการณ์ สถิติ กลุ่มเป้าหมายท่ีเกี่ยวข้องในกระบวน 
การยุติธรรม ข้อมูลเชิงพื้นท่ี และข้อมูลการจ าแนกบริบทชุมชนต่าง ๆ ในประเทศไทย โดยแบ่ง
ออกเป็น ๕ บริบท ได้แก่ ชุมชนเมือง ชุมชนอุตสาหกรรม ชุมชนท่องเท่ียว ชุมชนเกษตรกรรม 
และชุมชนชายแดน  
 ๑๒.๒.๗ โครงการขับเคลื่อนแนวทางการเผยแพร่กฎหมายและสร้างการรับรู้
ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานของรัฐ ปี ๔ 
  ๑) ผลิตและประชาสัมพันธ์สื่อเสียงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
(Podcast ชาวบ้าน) จ านวน ๓๖๕ ตอน ซึ่งมีเน้ือหากฎหมาย ท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน  
สิทธิควรรู้ต่าง ๆ รวมถึงช่องทางการบริหารงานยุติธรรม เพื่อกระจายองค์ความรู้สู่ท้องถ่ิน โดยจะ
จัดส่งไปยังศูนย์ยุติธรรมชุมชน ชุมชนในพื้นท่ีท่ีสนใจ รวมถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
  ๒) ด าเนินการกระตุ้นการเรียนรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมผ่าน
สื่อให้ความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (เกมจับคนผิด Justice Game) รวมท้ังสร้าง
แรงจูงใจ ความสนใจในการเรียนรู้มากยิ่งข้ึน และมีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการยุติธรรมอาญา
ท่ียุ่งยากซับซ้อนได้ง่ายข้ึนในระยะเวลาอันสั้น ผู้ท่ีเข้าร่วมการอบรมจะน าสื่อให้ความรู้เป็นเครื่องมือ
กระตุ้นและส่งเสริมการเรียนรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม สามารถน า “เกมจับคนผิด” 
ไปถ่ายทอดประยุกต์ใช้ให้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอน และด าเนินกิจกรรมให้ความรู้ต่าง ๆ โดยจัด
อบรมในรูปแบบท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
(โควิด - 19) และเป็นการลดความเสี่ยงในการติดเช้ือและการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรนา 2019 (โควิด - 19) ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ขณะน้ี ได้ด าเนินการจัดท า
แผนการด าเนินงานการจัดอบรมสื่อให้ความรู้ฯ และเตรียมความพร้อมการอบรมออนไลน์ต่อไป 
  ๓) ผลิตสื่อสรุปบทเรียนความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาจาก “เกมจับคนผิด Justice Game” เพื่อให้ครู อาจารย์ ผู้จัดการเรียนรู้ และคอมมิวนิต้ี
ออนไลน์ด้านการศึกษา มีสื่อสรุปบทเรียน: ความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
น าไปประยุกต์ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนประกอบกับการใช้เครื่องมือเกมดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้
เด็กและเยาวชนเกิดความรู้ความเข้าใจกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาได้อย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน รวมท้ังส่งเสริมการเรียนรู้เพิ่มเติมให้แก่ภาคการศึกษาของเด็กและเยาวชน 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๕๗๕ 

 

  ๔) ด าเนินการศึกษาการเข้าถึงสื่อเสียงกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมสารคดีวิทยุ ชุด “กฎหมายง่ายจัง แค่ฟังก็เข้าใจ” ของประชาชน รวมท้ังความรู้ 
ความเข้าใจในสื่อเสียงท่ีจัดท าข้ึนต่อประชาชน โดยจะสร้างเป็นข้อเสนอแนะส าหรับน าไปปรับปรุง
และพัฒนาการด าเนินงานผลิตสื่อเสียงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และสื่อส่งเสริม 
การเรียนรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมอื่น ๆ ต่อไป 
 

 
 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๕๗๖ 

 

 
ผลการด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง 

 
เร่ืองที่ ๑   การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๕๗๗ 

 

นโยบายเร่งด่วนเร่ืองท่ี ๑  การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน 
 

 ๑.๑  ลดข้อจ ากัดการประกอบอาชีพ 
  ๑.๑.๑ การฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิม่โอกาสในการประกอบอาชีพ โดยมี
ผู้สูงอายุ ๕๐ ปีข้ึนไป ได้เข้ารับการฝึกอบรม ๗,๑๒๗ คน (เป้าหมาย ๖,๑๖๐ คน) คิดเป็นร้อยละ 
๑๑๕.๗๐ 
  ๑.๑.๒ การฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบ
อาชีพ โดยมีผู้ผ่านการบ าบัดยาเสพติด ผู้ต้องขัง/เยาวชนสถานพินิจ คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ 
แรงงานนอกระบบ ทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจ าการ และแรงงานตามโครงการอันเ น่ืองมาจาก
พระราชด าริ ได้รับการฝึกอบรม ๘,๙๖๙ คน (เป้าหมาย ๖,๘๐๔ คน) คิดเป็นร้อยละ ๑๓๑.๘๒ 
  ๑.๑.๓ โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ (จ้างงานเร่งด่วน 
และพัฒนาฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนดา้นอาชีพ) โดยการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาฝีมือ 
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ เพื่อช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ประสบความเดือดร้อน 
ด้านอาชีพหลังประสบภัยพิบัติอันเน่ืองมาจากภัยธรรมชาติ และภัยจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ  
การว่างงานไม่มีรายได้ และช่วยเหลือก าลังแรงงาน ผู้เดือดร้อนด้านอาชีพ ให้มีโอกาสในการ
เพิ่มพูนศักยภาพในทักษะใหม่ (Reskill) c]tมีก าลังแรงงานได้รับการเสริมสร้างศักยภาพ  
และประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จ านวน 
๒๔,๖๗๔ คน (เป้าหมาย ๒๐,๐๐๐ คน) คิดเป็นร้อยละ ๑๒๓.๓๗ (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ 
– กันยายน ๒๕๖๔) 
  ๑.๑.๔ ประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื นที่ โดยอาสาสมัครแรงงาน
ประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื นที่ โดยประชาชนวัยแรงงานในพื้นท่ีได้รับบริการ  
ด้านแรงงาน จ านวน ๔,๙๐๘ คน (ข้อมูล ณ วันท่ี ๑ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔) 
 
 ๑.๒  การปราบปราม การฉ้อโกงหลอกลวงประชาชน 
  ๑.๒.๑ การด าเนินคดีที่มีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกับฐานความผิดแชร์ลูกโซ่ 
และฐานความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๔) ประกอบด้วย  
   ๑) เร่ืองสืบสวน รับมา จ านวน ๒๙ เร่ือง ยุติเร่ืองแล้ว ๒๔ เร่ือง อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ ๕ เร่ือง (๑ กันยายน ๒๕๖๓ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔)  

๒) คดีพิเศษ รับมา จ านวน ๑๖ เร่ือง (รับมาก่อน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ จ านวน 
๑๑ เร่ือง รับมา ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ จ านวน ๕ เร่ือง) อยู่ระหว่างด าเนินการ 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
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๕๗๘ 

 

๑๕ เร่ือง (ฐานความผิดตามพระราชก าหนดการกู้ยืมเงินท่ีเป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ 
จ านวน ๘ คดี และฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ๖ คดี) 
  ๑.๒.๒ การปราบปรามเงินกู้นอกระบบ ศูนย์ป้องกันปราบปรามการกระท าความผิด
เกี่ยวกับหน้ีนอกระบบ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้ปราบปรามเงินกู้นอกระบบตามนโยบายของ
รัฐบาล โดยมีผลการด าเนินงาน รวม ๓๑๗ ราย แบ่งเป็น ดอกเบี้ยเกินอัตรา ๖๔ ราย  
หมวกกันน็อค ๖๖ ราย กู้ออนไลน์ ๑๘๓ ราย จ าน ารถ ๑ ราย ขายฝากท่ีดิน ๒ ราย  
วางหลักประกัน ๑ ราย ท้ังน้ี ด าเนินการเสร็จสิ้น ๑๗๓ ราย และอยู่ระหว่างด าเนินการ ๑๔๔ ราย 
 
 ๑.๓  กรุงเทพมหานครเมืองหลวงสตรีทฟู้ด 
 กระทรวงมหาดไทย (โดยกรุงเทพมหานคร) ด าเนินการ ดังน้ี  
 (๑) ประสานหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ เช่น การรถไฟแห่งประเทศไทย  
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นต้น เพื่อขอใช้พื้นท่ีท่ี ไม่ ได้  
ท าประโยชน์ น ามาเป็นพื้นท่ีรองรับผู้ค้าและผู้มีรายได้น้อยในการแก้ไขปัญหาการด ารงชีวิต  
 (๒) จัดโครงการถนนคนเดิน (Street Food) บริเวณถนนข้าวสาร ถนนเยาวราช 
ถนนสีลม และคลองโอ่งอ่าง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับผู้ค้า และมีแผนจัด
โครงการถนนคนเดินในเขตต่าง ๆ ท่ัวกรุงเทพมหานครอย่างต่อเน่ือง ภายหลังสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) เข้าสู่สภาวะปกติ 
 (๓) ประกาศก าหนดให้ท่ีสาธารณะเป็นพื้นท่ีท าการค้า โดยประกาศแล้ว จ านวน ๔ จุด 
และอยู่ระหว่างขอความเห็นชอบจากกองบัญชาการต ารวจนครบาล จ านวน ๘๕ จุด ได้รับ 
การให้ความเห็นชอบเพิ่มเติม ๔๖ จุด ไม่เห็นชอบ ๙ จุด และอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
กองบัญชาการต ารวจนครบาล ๓๒ จุด  
 (๔) ปรับปรุงภูมิทัศน์ของกรุงเทพมหานครให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม 
จูงใจให้นักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติมาเยี่ยมชม เช่น ย่านบางล าพู เขตพระนคร 
บริเวณซอยวังหลัง และเขตบางกอกน้อย เป็นต้น 
 (๕) เปิดโอกาสให้ผู้ค้าท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) มาท าการค้าภายในตลาดท่ีอยู่ในการก ากับดูแลของส านักงาน
ตลาดกรุงเทพมหานคร จ านวน ๑๓ แห่ง 
 (๖) ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพค้าขายหาบเร่และแผงลอย  
ในด้านนวัตกรรมด้านการผลิต ด้านการบรรจุภัณฑ์ และด้านการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๕๗๙ 

 

 (๗) สนับสนุนการประกอบอาชีพค้าขายให้แก่ผู้ ท่ี ด้อยโอกาส โดยประสาน 
ขอความร่วมมือจากภาครัฐ เช่น ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
ภาคเอกชน ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารออมสิน เพื่อขอรับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ แหล่งเงินทุน 
และการพิจารณาให้สินเช่ือดอกเบ้ียต่ า 
 (๘) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ค้าท่ีได้รับผลกระทบจากการจัดระเบี ยบสามารถแจ้ง 
ความประสงค์ขอท าการค้าในท่ีสาธารณะต่อส า นักงานเขตพื้นท่ี โดยกรุงเทพมหานคร  
จะด าเนินการพิจารณาความเหมาะสมตามข้ันตอนท่ีได้ก าหนดไว้ในประกาศกรุงเทพมหานคร  
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการก าหนดพื้นท่ีท าการค้าและการขายหรือจ าหน่ายสินค้า  
ในท่ีสาธารณะ ลงวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ ต่อไป 
 (๙) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขายหรือจ าหน่ายสินค้าในพื้นท่ี 
ท าการค้าท่ีมีอัตลักษณ์ วิถีชุมชน พื้นท่ีส่งเสริมการท่องเท่ียว บริเวณถนนข้าวสาร และถนน
เยาวราช 
 (๑๐)  ประเมินผลการด า เ นินการจากการตามประกาศกรุ ง เทพมหานคร  
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการก าหนดพื้นท่ีท าการค้าและการขายหรือจ าหน่ายสินค้า  
ในท่ีสาธารณะ ลงวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ รวมท้ังรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย และได้แก้ไข
เพิ่มประกาศกรุงเทพมหานครดังกล่าวในประเด็นคุณสมบัติของผู้ท าการค้าและผู้ช่วยจ าหน่าย
สินค้าและการจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหาร รายละเอียดตามประกาศกรุงเทพมหานคร  
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการก าหนดพื้นท่ีท าการค้าและการขายหรือจ าหน่ายสินค้า  
ในท่ีสาธารณะ (ฉบับท่ี ๒) ลงวันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และจะมีการประเมินอย่างต่อเน่ือง 
 (๑๑) ส่งเสริมให้แผงลอยจ าหน่ายอาหารริมบาทวิถีสะอาด ได้มาตรฐาน ถูกสุขอนามัย ดังน้ี  
  (๑๑.๑) ตรวจประเมินด้านสุขลักษณะแผงลอยจ าหน่ายอาหารริมบาทวิถี 
บริเวณถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ ถนนข้าวสาร เขตพระนคร และซอยอารีย์ เขตพญาไท  
ในรายท่ีพบข้อบกพร่องด้านสุขลักษณะ จ านวน ๕๐ ราย ผลปรากฎว่าปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์
ครบทุกราย (ร้อยละ ๑๐๐) 
  (๑๑.๒) ตรวจคุณภาพอาหารโดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น (test-kit)  
   - ด้านเคมี สุ่มตรวจหาสารเคมีอันตรายประเภทสารบอแรกซ์   
สารฟอร์มาลีน สารฟอกขาว สารกันรา โดยสุ่มตรวจวิเคราะห์ท้ังหมด จ านวน ๔๒ ตัวอย่าง 
ไม่พบการปนเป้ือนในตัวอย่างอาหารท่ีสุ่มตรวจทุกตัวอย่าง  
   - ด้านจุลินทรีย์ โดยสุ่มตรวจหาการปนเปื้อนเช้ือโคลิฟอร์มแบคทีเรีย
ในอาหาร  มื อผู้ สั มผั สอาหาร  และภาชนะอุปกรณ์  จ านวน ๑๓๗  ตัวอย่ า ง  ไม่ พบ 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๕๘๐ 

 

การปนเป้ือน จ านวน ๑๒๐ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕๙ พบการปนเป้ือน จ านวน ๑๗ ตัวอย่าง 
ไม่พบการปนเป้ือนในตัวอย่างอาหารท่ีสุ่มตรวจทุกตัวอย่าง 

 
 ๑.๔  ลดหนี  ๓ ส่วน คือ (๑) กองทุนหมู่บ้าน (๒) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
และ (๓) หนี สินนอกระบบ 

๑.๔.๑ การแก้ไขปัญหาหนี นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน 
กระทรวงการคลังร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ร่วมกันด าเนินการแก้ไข

ปัญหาหน้ีนอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
ใน ๕ มิติ สรุปได้ ดังน้ี 

๑) การด าเนินการอย่างจริงจังกับเจ้าหนี นอกระบบที่ผิดกฎหมาย  
โดยส านักงานต ารวจแห่งชาติได้ด าเนินการจับกุมเจ้าหน้ีนอกระบบท่ีกระท าผิดกฎหมาย มียอด  
การจับกุมสะสมต้ังแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ – สิงหาคม ๒๕๖๔ มียอดการจับกุมสะสมจ านวน
ท้ังสิ้น ๙,๙๙๗ ราย 

๒) การเพิ่มช่องทางการเข้าถึงสินเชื่อในระบบ ได้แก่ สินเช่ือรายย่อยระดับ
จังหวัดภายใต้การก ากับ (สินเช่ือพิโกไฟแนนซ์) ณ สิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ มีจ านวน 
ผู้ได้รับอนุญาตและเปิดด าเนินการประกอบธุรกิจสินเช่ือพิโกไฟแนนซ์สะสมสุทธิ ๑,๐๐๔ ราย ใน ๗๕ 
จังหวัด และ ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ มียอดสินเช่ืออนุมัติสะสมรวมจ านวนท้ังสิ้น ๙๕๒,๑๒๓ 
บัญชี เป็นจ านวนเงินท้ังสิ้น ๑๔.๖๗๖.๙๘ ล้านบาท 

 ๓) การลดภาระหนี นอกระบบผ่านกลไกการไกล่เกลี่ยประนอมหนี นอกระบบ
ของคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยประนอมหนี นอกระบบประจ าจังหวัดและประจ ากรุงเทพมหานคร 
โดยต้ังแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ – มิถุนายน ๒๕๖๔ มีจ านวนเร่ืองท่ีประชาชนขอรับความช่วยเหลือ
ไกล่เกลี่ยประนอมหน้ีนอกระบบจ านวนท้ังสิ้น ๑๑,๑๖๓ เรื่อง ไกล่เกลี่ยส าเร็จ จ านวน ๖,๘๕๓ เรื่อง 
ไกล่เกลี่ยไม่ส าเร็จ จ านวน ๓๐๗ เรื่อง ขอยุติเรื่องเน่ืองจากไม่สามารถติดต่อคู่กรณีได้หรือคู่กรณี 
ไม่ประสงค์ไกล่เกลี่ย จ านวน ๑,๙๕๑ เร่ือง และอยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน ๒,๐๕๒ เร่ือง 

๔) การเพิ่มศักยภาพของลูกหนี นอกระบบผ่านกลไกคณะอนุกรรมการฟื้นฟู
และพัฒนาศักยภาพการหารายได้ของลูกหนี นอกระบบประจ าจังหวัดและประจ ากรุงเทพมหานคร 
    (๑) ต้ังแต่ไตรมาสท่ี ๔ ปี ๒๕๖๓ คณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนา
ศักยภาพการหารายได้ของลูกหน้ีนอกระบบประจ าอุบลราชธานี ได้รับเรื่องเพื่อพิจารณา 
ให้ความช่วยเหลือประชาชนท่ีเป็นหน้ีนอกระบบและไม่มีศักยภาพภาพในการช าระหน้ีจ านวน  
๘ ราย ซึ่งขณะน้ีคณะอนุกรรมการดังกล่าว อยู่ระหว่างด าเนินการให้ความช่วยเหลือ 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
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๕๘๑ 

 

    (๒) ต้ังแต่ตุลาคม ๒๕๖๓ คณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพ 
การหารายได้ของลูกหน้ีประจ ากรุงเทพมหานครได้รับเรื่องเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือ 
แก่ประชาชนท่ีเป็นหน้ีนอกระบบและไม่มีศักยภาพในการช าระหน้ีจ านวน ๒๓ เรื่อง ซึ่งยุติเรื่อง 
ท้ังหมดแล้ว (เน่ืองจากผู้ขอรับความช่วยเหลือต้องกา รขอสินเช่ือ และไม่ต้องการขอรับ 
ความช่วยเหลือด้านการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้) 

๕) การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหนี นอกระบบของหน่วยงานภาครัฐ 
และองค์กรการเงินชุมชนที่เกี่ยวข้อง โดยนับต้ังแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนกันยายน ๒๕๖๔ 
ส า นักงานเศรษฐกิจการคลังได้จัดท าและเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับหน้ีนอกระบบ เช่น  
สื่อภาพเคลื่อนไหว เรื่อง “ดอกเบี้ย เรื่องใกล้ตัวท่ีควรรู้” การให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับปัญหา 
หน้ีนอกระบบผ่านศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ (สายด่วน ๑๓๕๙) ส านักนโยบายพัฒนาระบบ
การเงินภาคประชาชน ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง พร้อมท้ังพัฒนาปรับปรุงระบบฐานข้อมูล 
ท่ีเกี่ยวกับหน้ีนอกระบบ อาทิ ระบบฐานข้อมูลการไกล่เกลี่ยประนอมหน้ีนอกระบบ เพื่อเป็น  
การสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

๖) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด าเนินการลดภาระดอกเบี ยให้สมาชิก
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีหนี เงินกู้เพื่อการเกษตร  โดยได้ด าเนินโครงการช่วยเหลือ 
ด้านหน้ีสินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีมีหน้ีเงินกู้  
เพื่อการเกษตรได้รับการลดภาระดอกเบี้ย งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เป้าหมาย จ านวน 
๓๕๘,๐๓๖ ราย) (ข้อมูล ณ วันท่ี ๑ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) 

๑.๔.๒ การแก้ไขปัญหากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้มีมาตรการให้ความช่วยเหลือ 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิด – 19) ต้ังแต่วันท่ี ๑ 
มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ดังน้ี 

๑) ลดเบี้ยปรับหรือค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัดช าระเงินคืนร้อยละ ๑๐๐ 
ส าหรับผู้กู้ยืมทุกรายท่ีช าระหน้ีปิดบัญชีในครั้งเดียว มีผู้กู้ยืมเงินเข้ามาใช้สิทธิ์ จ านวน ๓๐,๘๒๐ ราย 
รวมจ านวนเงินรับช าระหน้ี ๑,๖๙๓.๙๑ ล้านบาท ส่วนลดเบี้ยปรับ ๔๗๑.๖๖ ล้านบาท (ข้อมูล 
ณ วันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔) มีเป้าหมายผู้กู้ยืมเงินเข้ามาใช้สิทธิ์ ๓๐,๓๖๙ ราย คิดเป็นร้อยละ  
๑๐๑.๔๙ 

๒) ลดเบ้ียปรับหรือค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัดช าระเงินคืนร้อยละ ๘๐ ส าหรับ
ผู้กู้ยืมเงินท่ียังไม่ถูกด าเนินคดีท่ีช าระหน้ีค้างท้ังหมดให้มีสถานะปกติ (ไม่ ค้างช าระ) มีผู้กู้ยืมเงิน 
เข้ามาใช้สิทธิ์ จ านวน ๑๗๙,๑๔๘ ราย รวมจ านวนเงินรับช าระหน้ี ๑,๐๑๘.๒๕ ล้านบาท ส่วนลดเบี้ย



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๕๘๒ 

 

ปรับ ๑๒.๑๙ ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) มีเป้าหมายผู้กู้ยืมเงินเข้ามาใช้สิทธิ์ 
๑๘๔,๙๗๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๘๕ 

๓) มาตรการลดเงินต้นร้อยละ ๕ ส าหรับผู้กู้ยืมเงินท่ีไม่เคยผิดนัดช าระหน้ี
และช าระหน้ีปิดบัญชีในคราวเดียว มีผู้กู้ ยืมเงินเข้ามาใช้สิทธิ์  จ านวน ๑๕ ,๕๑๘ ราย  
รวมจ านวนเงินรับช าระหน้ี ๗๕๕.๕๗ ล้านบาท ส่วนลดเงินต้น ๓๙.๗๓ ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๑ 
สิงหาคม ๒๕๖๔) เป้าหมายผู้กู้ยืมเงินเข้ามาใช้สิทธิ์ ๗,๒๗๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๑๓.๓๙ 

๔) ลดอัตราการคิดเบี้ยปรับกรณีผิดนัดช าระหน้ีเหลือร้อยละ ๐.๕ ต่อปี 
ส าหรับผู้กู้ยืมเงินท่ียังไม่ถูกด าเนินคดีและไม่สามารถช าระหน้ีได้ตามก าหนด ผู้กู้ยืมเงินท่ียังไม่ถูก
ด าเนินคดีและไม่สามารถช าระหน้ีได้ตามก าหนด ได้รับสิทธิ์การลดเบี้ยปรับร้อยละ ๐.๕ ต่อปี 
ทุกราย โดยมีผลต้ังแต่วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

๕) ลดอัตราดอกเบี้ยคงเหลือร้อยละ ๐.๐๑ ต่อปี ส าหรับผู้กู้ยืมเงินท่ีไม่เคย
ผิดนัดช าระหน้ีทุกราย โดยมีผลต้ังแต่วันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

๖) ยกเลิกการก าหนดให้มีผู้ค้ าประกัน ส าหรับผู้ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงิน 
และท าสัญญากู้ยืมเงินใหม่ ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป  

๗) ชะลอการฟ้องร้องคดี ส าหรับผู้กู้ยืมเงินท่ีผิดนัดช าระหน้ีประจ าปี ๒๕๖๓ 
และปี ๒๕๖๔ ยกเว้นคดีท่ีจะขาดอายุความในปี ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

๘) งดการขายทอดตลาด ทรัพย์สินของผู้กู้ยืมเงิน และ/หรือผู้ค้ าประกันท่ี กยศ. 
ได้ขอให้กรมบังคับคดียึดทรัพย์ไว้จนถึงสิ้นปี ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

 
๑.๕  ปรับปรุงระบบ “ภาษี” และขยายโอกาสการเข้าถึง “สินเชื่อที่อยู่อาศัย” 

  ๑.๕.๑ โครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อย  
  ๑) คณะรัฐมนตรีอนุมัติการจัดต้ังกองทุนเพื่อการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยส าหรับ  
ผู้มีรายได้น้อย เมื่อวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ และการเคหะแห่งชาติ (กคช.) ได้จัดท า 
ค าของบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ วงเงิน ๑,๕๙๙ ล้านบาท โดยส านักงบประมาณ (สงป.)
พิจารณาปรับลดเหลือ ๓๔๖ ล้านบาท 
  ๒) ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติได้ลงนามในค าสั่ งแต่งต้ังคณะ
กรรมการบริหารการให้สินเช่ือเพื่อพัฒนาท่ีอยู่อาศัย (คบส.) ตามค าสั่งคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ  
ท่ี จ.๐๔๘/๒๕๖๓ สั่ง ณ วันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๕๘๓ 

 

  ๓) คณะกรรมการบริหารการให้สินเช่ือเพื่อพัฒนาท่ีอยู่อาศัย (คบส.)  
อนุมัติสินเช่ือให้กับผู้มีรายได้น้อย ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๔ จ านวน ๓๙๓ ราย วงเงินสินเช่ือ 
๔๓๖.๕๗ ล้านบาท 

๔) ผลการอนุมัติสินเช่ือฯ ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ อยู่ระว่างน าเสนอเข้าท่ีประชุม 
คณะกรรมการบริหารการให้สินเช่ือเพื่อพัฒนาท่ีอยู่อาศัยพิจารณา 

๑.๕.๒ แนวทางการจัดตั งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ด าเนินการ  

ในการแก้ไขปัญหาข่าวปลอม ดังน้ี 
๑) มาตรการในการแก้ไขปัญหาข่าวปลอม มีดังน้ี 

(๑) จัดต้ังหน่วยงานประสานต่อต้านข่าวปลอม กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ ในการตรวจสอบ ต่อต้านข่าวปลอมท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าเป็นข่าวท่ีเป็นข้อมูลจริงหรือเป็นข่าวท่ีเป็นข้อมูลเท็จ ประสาน
การท างานร่วมกับหน่วยประสานต่อต้านข่าวปลอม ระดับส่วนราชการในสังกัดและหน่วยงาน 
ในก ากับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการตรวจสอบ ประสาน  
การท างานร่วมกับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และพิจารณา
ด าเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายเกี่ยวกับข่าวปลอม 

(๒) จัดต้ังหน่วยประสานงานต่อต้านข่าวปลอมในระดับส่วนราชการ 
ในสังกัดและหน่วยงานในก ากับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ในการตรวจสอบ ต่อต้านข่าวปลอมท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน และประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่อต้านข่าวปลอม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการตรวจสอบ 
แจ้งผลการตรวจสอบ และแจ้งผลการพิจารณาด าเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายเกี่ยวกับ 
ข่าวท่ีเกี่ยวข้องกับส่วนราชการหรือหน่วยงานให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และครบถ้วน 

(๓) เปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนหรือรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
ข่าวปลอม ท่ีสายด่วน ๑๓๐๐ Line @hotline ๑๓๐๐ ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง 

(๔) ตอบโต้และต่อต้านข่าวปลอม เผยแพร่ข้อมูลจริงเชิงรุกผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ หรือสื่อหลัก 

(๕) เมื่อมีการเผยแพร่ข่าวปลอมท่ีส่วนราชการในสังกัด และหน่วยงาน 
ในก ากับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พิจารณาแล้วเห็นว่าการเผยแพร่ 
ข่าวปลอมดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนราชการหรือหน่วยงานดังกล่า วอันควร
ด าเนินการทางกฎหมายกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๕๘๔ 

 

๒) ขั นตอนในการแก้ไขปัญหาข่าวปลอม มีดังน้ี (๑) เฝ้าระวังข่าว 
(๒) ตรวจสอบข่าว/คัดกรองข้อมูล (๓) แจ้งผู้บริหารหน่วยงาน และ CIO รวมท้ังแจ้งในกลุ่ม Line 
MCIO กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (๔) รวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริง แก้ไขข่าว 
(๕) แจ้ง/ประสานงาน/ช้ีแจ้งประเด็น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม  (๖) ช้ีแจ้งประเด็น สื่อ/สังคม  
(๗) ด าเนินคดี (ข่าวก่อให้เกิดความเสียหาย)และ (๘) แถลงข่าว 

๓) แนวทางการจัดตั งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม มีดังน้ี (๑) เตรียมการจัดต้ัง
ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีการจัดท า
โครงสร้างศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เพื่อก าหนดมาตรการและแนวทางในการตรวจสอบและต่อต้าน
ข่าวปลอม รวมท้ังประสานความร่วมมือในการท างานร่วมกับหน่วยประสานต่อต้านข่าวปลอม 
(๒) การจัดท าร่างระเบียบประกาศเกี่ยวกับมาตรการในการแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (๓) การก าหนด
แนวทางในการท างานเพื่อตรวจสอบและต่อต้านข่าวปลอม 
 
 ๑.๖  ปรับปรุง “ระบบที่ดินท ากิน” ให้เกษตรกรเข้าถึงได้  

๑.๖.๑ บริหารจัดการที่ดินท ากินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส (ข้อมูล  
ณ วันท่ี ๑ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) 

๑) โครงการบริหารจัดการท่ีดินท ากินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส  
จัดท่ีดินให้เกษตรกรได้รับสิทธิเข้าท าประโยชน์ในท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดิน เป้าหมาย ๒๓,๕๐๐ ราย 
งบประมาณ ๑๖๓.๘๓๘๒ ล้านบาท 

๒) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ ไขปัญหาท่ีดินท ากิน 
ของเกษตรกร บริหารจัดการพื้นท่ีท่ีดินแปลงรวมในเขตปฏิรูปท่ีดิน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
เป้าหมาย ๓๑ พื้นท่ี งบประมาณ ๑๓.๑๐๑๕ ล้านบาท 

๑.๖.๒ การจัดที่ดินท ากินแก่ผู้ยากไร้  ได้จัดท่ีดินให้เกษตรกรได้รับสิทธิเข้าท า
ประโยชน์ในท่ีดิน ส.ป.ก. ๔-๐๑ ด าเนินการได้ ๔๐,๔๐๑ ราย (เป้าหมาย ๕๒,๐๐๐ ราย) คิดเป็น
ร้อยละ ๗๗.๖๙ 

๑.๖.๓ ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรและประชาชน 
อยู่ระหว่างด าเนินการร่างพระราชบัญญัติปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม(เป้าหมาย ๑ ฉบับ) คิดเป็น 
ร้อยละ ๐.๑๐ 
 
 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๕๘๕ 

 

 ๑.๗  ลดอุปสรรคการประกอบอาชีพ “ประมงพาณิชย์” และ “ประมงชายฝั่ง” 
รวมถึงดูแล “ประมงพื นบ้าน” ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
  ๑.๗.๑ การด าเนินการกับกลุ่มผู้กระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับการรื อถอนคอกหอย
ผิดกฎหมาย ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) บูรณาการ
ร่วมกับส านักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานีและส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี พิจารณา
แนวทางการก าหนดพื้นท่ีท่ีอนุญาตให้ท าการประมงพื้นบ้านหรือท าการประมงชายฝั่งให้กับ
ประชาชนตามความถูกต้องเหมาะสม ด าเนินการกับกลุ่มผู้กระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับการร้ือถอน
คอกหอยผิดกฎหมายในพื้นท่ี ๕ อ าเภอท่ีติดชายฝั่งทะเล ประกอบด้วย อ าเภอไชยา อ าเภอท่าฉาง 
อ าเภอพุนพิน อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี อ าเภอกาญจนดิษฐ์ ท้ังน้ี ได้เน้นย้ าไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ในการด าเนินมาตรการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการท าประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์บริเวณ
ชายฝั่ง ตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และมีการหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้องในประเด็นข้อกฎหมายการอนุญาตสร้างสิ่งปลูกสร้างประเภทขน าในพื้นท่ีจังหวัด  
สุราษฎร์ธานี ผ่านคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ  
ภาคประชาชนในพื้นท่ีด้วย 
  ๑.๗.๒ โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ด าเนินการ (ข้อมูล ณ วันท่ี ๑ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) ดังน้ี  

๑) การจัดการทรัพยากรประมง ฟื้นฟูทรัพยากรโดยการผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ า 
(เป้าหมาย ๕๐๐ ล้านตัว) ประเมินผลการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า (เป้าหมาย ๑๒๐ แห่ง/ครั้ง) บริหารจัดการ
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า (เป้าหมาย ๑๑ แห่ง) จัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (เป้าหมาย ๔ แห่ง) 
ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรประมงในแหล่งน้ าส าคัญ ทะเลสาบสงขลา/อ่าวปากพนัง/  
หนองหาร/บึงบอระเพ็ด/กว๊านพะเยา/ทุ่งสุโขทัย ทุ่งบางระก าและลุ่มน้ าเจ้าพระยา ๗ แห่ง 
(เป้าหมาย ๑๔ แห่ง) 

๒) จัดระเบียบการท าประมงด าเนินการควบคุมและเฝ้าระวังการท าประมง
ให้เป็นไปตามกฎหมาย (เป้าหมาย ๖๒๘ ครั้ง) ก าหนดมาตรการ และการอนุญาตให้เป็นไปตาม 
พ.ร.ก.การประมงและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง (เป้าหมาย ๑๕ ฉบับ) ออกหนังสืออนุญาตใบอนุญาต 
และหนังสือรับรองตามพระราชก าหนดการประมง พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
รวมท้ังระเบียบ ประกาศ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง (เป้าหมาย ๕๑,๔๒๐ ฉบับ) 

๓) ฟื้นฟูและอนุรักษ์สัตว์น้ าหายากใกล้สูญพันธุ์ โดยอนุรักษ์ชนิดพันธุ์สัตว์น้ า
หายากใกล้สูญพันธุ์ โดยผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าลงสู่แหล่งน้ าจืดและทะเล (เป้าหมาย ๓๐ ชนิด) 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๕๘๖ 

 

๔) ส ารวจและประเมินสภาวะทรัพยากรประมง ส ารวจและประเมินสภาวะ
ทรัพยากรประมง โดยการประเมินผลผลิตสูงสุดท่ียั่งยืน (MSY) ของสัตว์น้ าในน่านน้ าไทย  
เพื่อก าหนดจุดอ้างอิงส าหรับการออกใบอนุญาตท าการประมง (เป้าหมาย ๒๘๐ ครั้ง )  
ประเมินผลผลิตสัตว์น้ าต่อหน่วยการลงแรงประมง (CPUE) (เป้าหมาย ๑๐๐ เท่ียวส ารวจ)  
ส ารวจประมงและรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรประมงทะเลนอกน่านน้ าไทย (เป้าหมาย ๒ ล า) 

๑.๗.๓ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย ด าเนินการควบคุม 
ตรวจสอบ และรายงานผลการเข้าออกเรือประมงพาณิชย์ (เป้าหมาย ๑๗๒,๐๐๐ ครั้ง) ตรวจสอบ
การน าเข้าสินค้าประมงจากเรือประมงต่างประเทศ (เป้าหมาย ๓๖,๖๕๐ ครั้ง) ควบคุมและเฝ้า
ระวังการท าการประมงในทะเล (เป้าหมาย ๑,๕๖๐ ครั้ง) ตรวจสอบระบบตรวจสอบย้อนกลับของ
โรงงาน (Traceability) (เป้าหมาย ๑๗๘ โรงงาน) ออกใบรับรองการจับสัตว์น้ า และ Annex4 
(เป้าหมาย ๔,๔๕๕ ฉบับ) สุ่มตรวจชนิดและปริมาณวัตถุดิบสัตว์น้ าหน้าสถานประกอบการ 
(Sizing) (เป้าหมาย ๘๕๐ ครั้ง) 
 ๑.๗.๔ การลดปัญหาอุปสรรคส าหรับเรือประมงพาณิชย์  กระทรวงคมนาคม 
ในช่วงเวลาระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ด าเนินการตรวจสอบกองเรือประมง
พาณิชย์อย่างต่อเน่ือง เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลจ านวนและขนาดเรือประมงท่ีถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
ตลอดจนท าอัตลักษณ์ประจ าเรือ (Unique vessel Identification, UVI) แต่ละล า รวมท้ัง
ปรับปรุงฐานข้อมูลให้ทันสมัย ผลส าเร็จจากการส ารวจกองเรือประมง เป็นการจัดระเบียบ 
และควบคุมการท าประมงให้เหมาะสมสอดคล้องกับค่าทรัพยากร 
  ณ ปัจจุบัน ประเทศไทยได้ก้าวมาถึงจุดท่ีสามารถบริหารจัดการทรัพยากร
และกองเรือได้ดีข้ึน มีกฎหมายท่ีสนับสนุนการจัดการทรัพยากรและกองเรือท่ีมีประสิทธิภาพ 
อีกท้ังยังสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ดังน้ี 
  ด้านที่ ๑ การพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยของเรือประมง ได้ก าหนด
มาตรฐานเรือ อุปกรณ์ประจ าเรือ อุปกรณ์สื่อสารทางวิทยุให้เป็นสากล 
  ด้านที่  ๒   การยกระดับมาตรการควบคุมเรือเข้า -ออกน่านน้ า ไทย 
ก าหนดให้เรือประมงต้องแจ้งเรือเข้า-ออกตามมาตรการควบคุมของรัฐเมืองท่า ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (NSW) ซึ่งเป็นช่องทางท่ีสะดวกส าหรับผู้ประกอบการประมง ท าให้การก ากับดูแล
เรือท่ีเข้ามาในน่านน้ าไทยมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  ด้านที่ ๓ การยกระดับการควบคุมและก ากับดูแลผู้ท าการในเรือประมง 
โดยพัฒนามาตรการควบคุมและข้ึนทะเบียนผู้ท าการในเรือประมง เพื่อให้สามารถตรวจสอบ 
การท างาน การจ้างงานของผู้ท าการเรือประมงได้ตามมาตรฐานสากล 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๕๘๗ 

 

 ๑.๗.๕ การลดปัญหาอุปสรรคส าหรับเรือประมงพื นบ้าน  กระทรวงคมนาคม 
โดยกรมเจ้าท่า ออกประกาศให้เจ้าของเรือประมงพื้นบ้านท่ีมีใบทะเบียนเรือ ใบอนุญาตใช้เรือ  
ท่ีมีขนาดไม่ถึงสิบตันกรอส หรือยังไม่ได้จดทะเบียนเรือและไม่มีใบอนุญาตใช้เรือ น าเรือมาให้ 
กรมเจ้าท่าตรวจสอบและท าเครื่องหมายท่ีแสดงอัตลักษณ์เรือภายในวันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒  
ซึ่งปรากฏว่า เมื่อครบก าหนดเวลาดังกล่าว มีเจ้าของเรือประมงพื้นบ้านยื่นค าขอเป็นจ านวนมาก
ถึง ๔๔,๘๖๐ ล า และมีข้อเรียกร้องจากชาวประมงให้ขยายเวลาออกไป เน่ืองจากยังมีเรือ 
อีกจ านวนหน่ึงอยู่ในพื้นท่ีห่างไกล เช่น ตามเกาะต่าง ๆ  กรมเจ้าท่าจึงขยายระยะเวลาด าเนินการ
ออกไปจนถึงวันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ซึ่งข้อมูล ณ วันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ มีเจ้าของ
เรือประมงพื้นบ้านมายื่นค าขอเพิ่มเติมจ านวน ๔,๓๕๗ ล า และมีเรือประมงพื้นบ้านท่ีมีทะเบียน
ไม่ได้เข้ารับการส ารวจและจัดท าอัตลักษณ์เรือ จ านวน ๔,๕๙๗ ล า กรมเจ้าท่าได้ประสาน
กองทัพเรือและขอขยายระยะเวลาในการส ารวจและท าเครื่องหมายอัตลักษณ์เรือประมงพื้นบ้าน 
ท่ีไม่ได้เข้ารับการส ารวจ ซึ่งกองทัพเรือได้อนุมัติการขยายระยะเวลาด าเนินการให้แล้วเสร็จ  
ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ และภายหลังการด าเนินการในช่วงเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าภารกิจ 
ในการตรวจสอบและจัดท าอัตลักษณ์เรือประมงพื้นบ้าน ตามประกาศกองทัพเรือสิ้นสุด 
  กรมเจ้าท่าอยู่ระหว่างออกประกาศให้เจ้าของเรือประมงพื้นบ้านท่ีมีขนาด 
ไม่เกินสิบตันกรอสน าเรือมาให้กรมเจ้าท่าตรวจสอบเพิ่มเติมครั้งสุดท้าย ซึ่งเมื่อเรือท้ังหมดได้รับ
การตรวจสอบและแก้ไขให้มีความถูกต้องแล้วจะถือว่าประเทศไทยมีข้อมูลเรือประมงครบถ้วน 
ท้ังระบบเพื่อน าไปใช้บริหารจัดการด้านทรัพยากรประมงต่อไป ท้ังน้ี ในการด าเนินการตรวจสอบ
ดังกล่าวจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทยและกฎหมายว่าด้วย 
การเดินเรือในน่านน้ าไทย ซึ่งช่วยบรรเทาภาระส าหรับชาวประมงพื้นบ้าน 
 

๑.๘  พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะด้วยเทคโนโลยดีจิิทัล 
๑.๘.๑ โครงการเตรียมความพร้อมส าหรับการใช้ตั๋วร่วม โดยการด าเนินงาน 

ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ดังน้ี 
๑) ธนาคารกรุงไทยเป็นผู้ลงทุนและพัฒนาระบบต๋ัวร่วมมาตรฐาน (Europay 

Mastercard and Visa: EMV) ได้ว่าจ้างผู้รับจ้างเพื่อด าเนินงานในส่วนท่ีเกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว 
๒) แผนงานก าหนดเป้ าหมายหลัก  (Key Milestones)  ไว้  ๔  ระยะ  

โดยภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ จะท าการสาธิตการใช้บัตร EMV กับประตูจัดเก็บค่าโดยสาร
อัตโนมัติท่ีสถานีตัวอย่าง และภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ จะทดสอบการท างานกับประตูจัดเก็บ 
ค่าโดยสารอัตโนมัติในทุกสถานี (สถานีละ ๑ ชุด) โดยจะเริ่มทดลองให้บริการกับผู้โดยสาร 
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๕๘๘ 

 

เฉพาะกลุ่ม (Close Group Pilot) ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ และเปิดให้บริการแก่ประชาชนท่ัวไป
ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ 

๓) บรรลุเป้าหมาย Key Milestones แรก ด้วยการสาธิตการใช้บัตร EMV 
กับประตูจัดเก็บ ค่าโดยสารอัตโนมัติท่ีสถานีหัวล าโพง และสถานีสนามไชย เมื่อวันท่ี ๑ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ 

๔) จัดส่งอุปกรณ์ท่ีผลิตและทดสอบจากโรงงานในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว 
มาเก็บไว้ท่ีศูนย์ซ่อมบ ารุงของโครงการสายสีน้ าเงิน เพื่อรอน าเข้าติดต้ังภายในสถานี โดยคิดเป็น  
ร้อยละ ๕๓.๗๔ จากปริมาณของท้ังหมด 

๕) เร่ิมงานเดินสายสัญญาณภายในสถานีแล้ว โดยแบ่งงานเดินสายสัญญาณ
เป็น ๒ ส่วน ได้แก่ การเดินสายสัญญาณท่ี Gate และการเดินสายสัญญาณภายในสถานี 

๑.๘.๒ การศึกษาจัดท าแผนการก ากับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม อยู่ระหว่าง
ด าเนินการศึกษา ระยะเวลาด าเนินการ ๒๐ เดือน (วันท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ - ๒๘ เมษายน  
๒๕๖๕) 
 

๑.๙  การแก้ไขปญัหาความเดือดรอ้นและใหค้วามช่วยเหลือประชาชน 
 ๑.๙.๑ การด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์ผ่านช่องทางการร้องทุกข์ ๑๑๑๑  
มีผลการด าเนินงานเรื่องราวร้องทุกข์ ในระหว่างวันท่ี ๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ดังน้ี มีประชาชน 
ใช้บริการร้องทุกข์ จ านวนท้ังสิ้น ๕,๑๗๒ เรื่อง ซึ่งสามารถด าเนินการจนได้ข้อยุติจ านวน ๔,๓๙๒ เรื่อง 
คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๙๒ อยู่ระหว่างด าเนินการ ๗๘๐ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๐๘ ช่องทาง 
ท่ีประชาชนใช้ยื่นเร่ืองร้องทุกข์มากท่ีสุด ได้แก่ อุทกภัย ไฟฟ้า โทรศัพท์ เสียงรบกวน/สั่นสะเทือน 
ผลกระทบจากนโยบายและโครงการของรัฐ 
  ๑.๙.๒ รายงานสรุปการสอบถามข้อมูล แจ้งเหตุ ร้องขอความช่วยเหลือ และแสดง
ความคิดเห็น ช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19  ต้ังแต่วันท่ี ๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
มี ประชาชนร้องทุกข์ ขอความช่วยเหลือและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 ผ่านสายด่วน ๑๑๑๑ โดยมีประชาชนร้องทุกข์เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 จ านวน ๑,๔๓๑ เร่ือง ซึ่งสามารถด าเนินการเรื่องร้องทุกข์จนได้ข้อยุติ ๑,๒๕๑ เร่ือง 
คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๔๒ และอยู่ระหว่างด าเนินการ ๑๘๐ เร่ือง คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕๘   
  ๑.๙.๓ รายงานสรุปข้อมูลการแจ้งเบาะแสการกระท าผิดกฎหมายและการร้องเรียน 
ซ่ึงเป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ผ่านช่องทาง ๑๑๑๑ ต้ังแต่วันท่ี ๗ 
มกราคม - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ จ านวน ๑,๕๙๘ เร่ือง 
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๕๘๙ 

 

  ๑.๙.๔ การสนับสนุนถุงยังชีพเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก 
การด าเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 จากกองทุนเงิน
ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา  นาคาศัย) 
ประธานกรรมการเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย มีด าริเห็นสมควรช่วยเหลือสนับสนุน 
ถุงยังชีพให้กับประชาชนในจังหวัดต่าง ๆ ท่ีผู้ว่าร าชการจังหวัดสั่งปิดชุมชนหรือหมู่บ้าน  
ตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การรับบริจาคและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
และมติคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ ท่ีเห็นชอบ
ในหลักการให้ประธานกรรมการกองทุนฯ มีอ านาจอนุมัติให้ใช้เงินกองทุน ให้ความช่วยเหลือ  
และหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 
๒๕๖๓ ท้ังน้ี ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีได้โอนเงินให้ความช่วยเหลือให้จังหวัดจัดหา 
และควบคุมการแจกจ่ายถุงยังชีพให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการด าเนินการตามมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ตามด าริของรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชาฯ) 
แล้ว ๑๙ จังหวัด จ านวน ๔๗,๗๗๑ ครัวเรือน เป็นเงิน ๓๓,๔๓๙,๗๐๐ บาท 
  ๑.๙.๕ การให้ความช่วยเหลือเยียวยาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับผลกระทบ 
จากการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด - 19  
   ๑) นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการมอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบฯ 
ท้ัง ๒๔ ราย เมื่อวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า โดยมีรองปลัด 
กระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์ธงชัย  กีรติหัตถยากร) และรองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 
 (พันต ารวจเอก ด ารงศักด์ิ  กิตติประภัสร์) เป็นผู้แทนรับมอบ 
   ๒) คณะกรรมการกรรมการบริหารจัดการเงินบริจาคและทรัพย์สิน 
เพื่อสนับสนุนการด าเนินการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งมีปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔  
ได้อนุมัติการให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าท่ีสนับสนุนของกระทรวงสาธารณสุขและกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย ท่ีได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าท่ีด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 รวม ๖ ราย เป็นเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท และให้
ขอข้อมูลบุคลากรของกรมการปกครองเพิ่มเติม จ านวน ๑ ราย และเห็นชอบในหลักการให้ 
ส่งมอบเงินจ านวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ท่ีได้รับบริจาคจากกลุ่มบริษัท คิงเพาเวอร์ อินเตอร์ 
เนช่ันแนล เพื่อสมทบทุนโครงการเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโควิด - 19 พร้อมท้ังมอบเงินบริจาค
กองทุนโควิด-19 สมทบเพิ่มเติม จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้กับกระทรวงการอุดมศึกษา 
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๕๙๐ 

 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสถาบันวัคซีนแห่งชาติ  ท้ังน้ี ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ได้น าเสนอปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณามีหนังสือกราบเรียน
นายกรัฐมนตรีเพื่อทราบ/พิจารณาการส่งมอบเงินบริจาคของกลุ่มบริษัท คิงเพาเวอร์ฯ จ านวน 
๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เรียบร้อยแล้ว ขณะน้ีอยู่ระหว่างรอข้อสั่งการของนายกรัฐมนตร ี
  ๑.๙.๖ การใช้กลไกผู้ตรวจราชการและการตรวจราชการเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย
ส าคัญของรัฐบาลและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
   ๑) ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการทุกเขตตรวจราชการ
ได้ด าเนินการตรวจราชการแบบบูรณาการและจัดท ารายงานผลการตรวจราชการรายเขต รอบท่ี ๒ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทุกประเด็นรายงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว  
โดยส านักตรวจราชการจะได้รวบรวม/สรุปผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ
ส านักนายกรัฐมนตรี/ผู้ตรวจราชการกระทรวง และจัดท ารายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ
ในลักษณะภาพรวมท้ังประเทศ น าเสนอปลัดส านักนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาน ากราบเรียน
นายกรัฐมนตรี ภายในวันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔  
   ๒) เมื่อวันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ ส านักตรวจราชการและเร่ืองราวร้องทุกข์
ร่วมกับคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ 
ผ่าน Zoom meeting  
   ๓) การติดตามสถานการณ์น้ าท่วม  
    (๑) เมื่อวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี 
เขตตรวจราชการท่ี ๑๗ (นางสุมิตรา  อติศัพท์) ประชุมร่วมกับรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
ฝ่ายการเมือง (นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดตามสถานการณ์น้ าท่วม 
ของจังหวัดเพชรบูรณ์  
   (๒) เมื่อวันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ ปลัดส านักนายกรัฐมนตรีและหัวหน้า
ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นท่ีจังหวัดเพชรบุรีสนับสนุนการตรวจราชการของ
นายกรัฐมนตรี เพื่อติดตามสถานการณ์การบริหารจัดการน้ า และแผนการแก้ไขปัญหาน้ าท่วม  
ลุ่มน้ าเพชรบุรี 
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๕๙๑ 

 

  ๑.๙.๗ การสนับสนุนภารกิจของนายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรี  
ในการก ากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค  
   ๑) เมื่อวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี 
เขตตรวจราชการท่ี ๖ (นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง) ลงพื้นท่ีร่วมกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์) ณ จังหวัดพังงาและภูเก็ต 
   ๒) เมื่อวันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี 
เขตตรวจราชการท่ี ๘ (นายธีรวุธ  กลั่นเลี้ยง) ลงพื้นท่ีสนับสนุนการเดินทางไปราชการของ
นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ  จันทร์โอชา) ณ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ จ ากัด (แหลมฉบัง) 
ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
  ๑.๙.๘ การบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 
   ๑) การให้ความช่วยเหลือจากเงินบริจาคบัญชี “ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรีเพื่อรับบริจาคสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)”  
ตามมติคณะกรรมการบริหารจัดการเงินบริจาคและทรัพย์สินเพื่อสนับสนุนการด าเนินการแก้ไข
ปัญหาจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี 
๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ สรุปได้ดังน้ี   
    (๑) อนุมัติการให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าท่ีสนับสนุนของกระทรวง
สาธารณสุขและกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยท่ีได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าท่ี 
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 รวม ๖ ราย
เป็นเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท และให้ขอข้อมูลบุคลากรของกรมการปกครองเพิ่มเติม จ านวน ๑ ราย   
    (๒) เห็นชอบในหลักการให้ส่งมอบเงินจ านวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ท่ีได้รับบริจาคจากกลุ่มบริษัท คิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล เพื่อสมทบทุนโครงการเกี่ยวกับ
วัคซีนป้องกันโควิด - 19 พร้อมท้ังมอบเงินบริจาคกองทุนโควิด - 19 สมทบเพิ่มเติม จ านวน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้กับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสถาบัน
วัคซีนแห่งชาติ ท้ังน้ี ส านักตรวจราชการในฐานะฝ่ายเลขานุการ ได้น าเสนอ ปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณามีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อทราบ/พิจารณาการส่งมอบเงิน
บริจาคของกลุ่มบริษัท คิงเพาเวอร์ฯ จ านวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
   ๒) การสนับสนุนเงินจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ส านัก
นายกรัฐมนตรี ให้จังหวัดน าไปจัดหาถุงยังชีพแจกจ่ายให้กับประชาชนในจังหวัดท่ีผู้ว่าราชการ
จังหวัดมีค าสั่งปิดชุมชนหรือหมู่บ้านตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19  



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๕๙๒ 

 

ตามด าริของ รมต.นร. (นายอนุชา  นาคาศัย) ประธานกรรมการกองทุนฯ โดยได้ช่วยเหลือ
ประชาชนในพื้นท่ี ๑๙ จังหวัด จ านวน ๔๗,๗๗๑ ครัวเรือน เป็นเงิน ๓๓,๔๓๙,๗๐๐บาท 

 
 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๕๙๓ 

 

 
ผลการด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง 

 
เร่ืองที่ ๒   การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนา 

คุณภาพชีวิตของประชาชน 

 
 

 

 

 

 

 

 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๕๙๔ 

 

นโยบายเร่งด่วนเรื่องท่ี ๒  การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของประชาชน 
 
 ๒.๑  บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
  ๒.๑.๑ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ  โดยกระทรวงการคลัง 
โดยกรมบัญชีกลางได้ด าเนินการโอนเงินให้แก่ผู้มีสิทธิผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต้ังแต่วันท่ี  
๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ รวมท้ังสิ้น ๓๕,๘๓๘.๗๓ ล้านบาท ประกอบด้วย 
    ๑) สวัสดิการท่ีให้เป็นวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จ านวนท้ังสิ้น 
๓๓,๓๙๘,๔๙ ล้านบาท 
    ๒) สวัสดิการท่ีให้ผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
(e-Money) จ านวนท้ังสิ้น ๒,๔๔๐.๒๔ ล้านบาท 
  ๒.๑.๒ โครงการเพิ่มก าลังซื อให้แก่ผู้ มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่  ๓ 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ รับทราบและอนุมัติตามผลการพิจารณา 
ของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คณะกรรมการฯ) ในคราวประชุม ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๔ 
เมื่อวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔  
ซึ่งคณะกรรมการฯ เห็นควรให้ความเห็นชอบและอนุมัติโครงการเพิ่มก าลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ ระยะท่ี ๓ งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรวงเงินไม่เกิน ๑๖,๓๘๐.๑๙ ล้านบาท 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ จ านวน ๒,๖๗๑.๑๘ ล้านบาท 
  ๒.๑.๓ ร้านค้าธงฟ้าพัฒนาเศรษฐกิจท้องถ่ิน รับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการฯ 
ต้ังแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔ จ านวน ๓๗,๑๑๘ ร้าน (ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๔ ต้ังแต่เปิดโครงการมีร้านค้าสมัครเข้าร่วมรวม ๑๖๔,๙๗๔ ร้าน) กรมบัญชีกลางอนุมัติให้
เปิดบริการแล้ว ๑๑๗,๔๐๒ ร้าน (ณ วันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔) เป็นร้านท่ีติดต้ังเครื่อง EDC 
จ านวน ๓๒,๖๓๗ ร้าน และ Mobile Application จ านวน ๘๔,๗๖๕ ร้าน ท้ังน้ี ผลการจ่ายเงิน
สวัสดิการแห่งรัฐให้ร้านค้าฯ ณ วันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ รวม ๒๐๘,๕๖๗.๐๒ ล้านบาท โดยมี
ร้านท่ีติดต้ังเครื่อง EDC ๑๖๗,๑๓๘.๖๓ ล้านบาท และ Mobile Application ๔๑,๔๒๘.๓๙ ล้านบาท 
  ๒.๑.๔ การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผูสู้งอายุที่มีรายได้นอ้ยที่ได้รบัสทิธิ
ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ จากมติท่ีประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ได้เห็นชอบแนวทางขับเคลื่อนการจ่ายเงิน



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๕๙๕ 

 

สงเคราะห์เพื่อการยัง ชีพแก่ผู้สูงอายุ ท่ีมีรายได้น้อยท่ีได้รับสิทธิ ในโครงการลงทะเบียน  
เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ดังน้ี 
   ๑) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้จ่ายเงินสงเคราะห์ฯ ต้ังแต่เดือน
มิถุนายน - กันยายน ๒๕๖๓ เป็นระยะเวลา ๔ เดือน ตามอัตราการจ่ายเงินเดิม ดังน้ี 
    (๑) ผู้สูงอายุท่ีมีรายได้ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาทต่อปี ได้รับเงินช่วยเหลือฯ 
๑๐๐ บาทต่อเดือน 
    (๒) ผู้สูงอายุท่ีมีรายได้มากกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ 
บาทต่อปี ได้รับเงินช่วยเหลือฯ ๕๐ บาทต่อเดือน 
   ๒) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้จ่ายในอัตราการจ่ายเดิม โดยจ่ายแบบ
เดือนเว้นเดือน เร่ิมต้ังแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไปตามอัตราการจ่ายเงินเดิม ดังน้ี 
    (๑) ผู้สูงอายุท่ีมีรายได้ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาทต่อปี ได้รับเงินช่วยเหลือฯ  
๑๐๐ บาทต่อเดือน 
    (๒) ผู้สูงอายุท่ีมีรายได้มากกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ 
บาทต่อปี ได้รับเงินช่วยเหลือฯ ๕๐ บาทต่อเดือน 
    ผลการด าเนินการมีผู้สูงอายุได้รับการจ่ายเงินสงเคราะห์ฯ แล้ว จ านวน 
๔,๘๑๙,๘๗๑ ราย เป็นจ านวนเงินท้ังสิ้น ๔,๒๑๗,๗๗๘,๖๕๐ บาท ดังน้ี 
    ๑) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ่ายต้ังแต่เดือนมิถุนายน - กันยายน 
๒๕๖๓ เป็นระยะเวลา ๔ เดือน 
    ๒) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ่ายในอัตราการจ่ายเดิม โดยจ่ายแบบ
เดือนเว้นเดือน เร่ิมต้ังแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป (จ านวน ๖ งวด) 
 
 ๒.๒  เบี ยยังชีพ “ผู้สูงอายุ” “คนพิการ” ที่มีรายได้น้อย ขยายสิทธิกลุ่ม “มารดา
ตั งครรภ์” “เด็กแรกเกิด” “เด็กวัยเรียน” 
  ๒.๒.๑ การจ่ายเงินสวัสดิการสังคมและเงินอื่น ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูล
สวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางได้ด าเนินการ
จ่ายเงินสวัสดิการสังคมและเงินอื่น ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social 
Welfare) ต้ังแต่วันท่ี ๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ รวมท้ังสิ้น ๑๐๘,๓๕๐.๔๔ ล้านบาท 
ประกอบด้วย 
   ๑) ประเภทเงินจ่ายต่อเน่ืองรายเดือน (๖ สวัสดิการ) จ านวนท้ังสิ้น 
๑๐๓,๖๘๔.๑๑ ล้านบาท 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๕๙๖ 

 

   ๒) ประเภทเงินจ่ายไม่ต่อเน่ือง (๑ สวัสดิการ) จ านวนท้ังสิ้น ๔,๖๖๖.๓๓ 
ล้านบาท 
  ๒.๒.๒ การปรับสวัสดิการเบี ยความพิการเพิ่มจากเดือนละ ๘๐๐ บาท  
เป็น ๑,๐๐๐ บาท แบบถ้วนหน้า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้เสนอขอการปรับสวัสดิการเบี้ยความพิการเพิ่มจากเดือนละ 
๘๐๐ บาท ต่อคนต่อเดือน เป็น ๑,๐๐๐ บาท ต่อคนต่อเดือน ส าหรับคนพิการทุกคนท่ีมีบัตร
ประจ าตัวคนพิการต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ท้ังน้ี มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๘ มกราคม 
๒๕๖๓ และวันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ เห็นชอบการปรบัเพิ่มเบี้ยความพิการจาก ๘๐๐ บาทต่อคนต่อ
เดือนเป็น ๑,๐๐๐ บาท ต่อคนต่อเดือน ให้กับคนพิการ ๒ กลุ่ม โดยกลุ่มท่ีได้รับการปรับเพิ่ม
สวัสดิการเบี้ยความพิการ มีดังน้ี 
   ๑) คนพิการท่ีมีบัตรประจ าตัวคนพิการ และมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีมีรายได้ส่วนบุคคลน้อย 
   ๒) คนพิการท่ีมีบัตรประจ าตัวคนพิการ และมีอายุต่ ากว่า ๑๘ ปี เน่ืองจาก
เป็นกลุ่มท่ีไม่เข้าเกณฑ์การมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมท้ังครอบครัวหรือผู้ดูแลมีภาระค่าใช้จ่าย 
ในการดูแลและฟื้นฟูเด็กพิการท่ีค่อนข้างสูง ส าหรับคนพิการท่ีมีบัตรประจ าตัวคนพิการ แต่ไม่มี
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และมีอายุมากกว่า ๑๘ ปี จ านวนประมาณ ๘๓๔,๘๙๐ คน ไม่ได้รบัการปรับ
เพิ่มเบี้ยความพิการ แต่ยังคงได้รับประโยชน์ในการเข้าถึงสิทธิข้ันพื้นฐาน และใช้ประโยชน์ 
จากสิ่งอ านวยความสะดวก อันเป็นสาธารณะตลอดจนสวัสดิการ และความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ 
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๒๐ ท้ัง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านการแพทย์ ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ 
และด้านสวัสดิการสังคม ท้ังน้ี มติคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เห็นชอบให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หารือรายละเอียดร่วมกับ
กระทรวงการคลัง และส านักงบประมาณ เพื่อปรับเพิ่มเบี้ยความพิการให้กับคนพิการท่ีตกหล่น 
จ านวนประมาณ ๘๓๔,๘๙๐ คน ก่อนน าเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีต่อไป 
    ท้ังน้ี งบประมาณส าหรับคนพิการท่ีได้รับการปรับสวัสดิการเบี้ยความพิการ 
ต่อปีจ านวน ๑๔,๘๙๗,๐๗๖,๐๐๐ บาท (๑,๒๔๑,๔๒๓ x ๑,๐๐๐ บาท x ๑๒ เดือน) และคนพิการ 
ได้รับการปรับสวัสดิการเบี้ยความพิการเพิ่มจากเดือนละ ๘๐๐ บาท เป็น ๑,๐๐๐ บาท จ านวน
๑,๒๔๑,๔๒๓ คน 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๕๙๗ 

 

  ๒.๒.๓ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี ยงดูเด็กแรกเกิด กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ด าเนินการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
มนุษย์ ด้วยการสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้กับครอบครัวท่ีมีรายได้น้อย 
เดือนละ ๖๐๐ บาท ต้ังแต่แรกเกิดจนถึงอายุ ๖ ปี โดยมีข้อมูลการประเมินผลโครงการฯ (อ้างอิง
จากคลังข้อมูลสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข) พบว่า เด็กในโครงการฯ ท่ีมีข้อมูลอยู่ในคลังข้อมูล
สุขภาพ (HDC) ได้รับการประเมินพัฒนาการ คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๖๖ และเด็กที่ได้รับการประเมิน
พัฒนาการดังกล่าว มีพัฒนาการสมวัย คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๓๐ ซึ่งผลท่ีพบน้ีถือว่ากลุ่มเป้าหมาย 
มีพัฒนาการในระดับท่ีดีเมื่อเทียบกับประชากรท้ังประเทศด้วยกลุ่มเป้าหมายเงินอุดหนุนฯ เป็นกลุ่ม
ยากจนหรือเสี่ยงจน ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีอาจจะได้รับโภชนาการและการดูแลท่ีน้อยกว่าเด็กท่ัวไป 
สะท้อนได้ว่าเด็กกลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ ได้รับการเลี้ยงดูอย่างเหมาะสม 
   ผลการเบิกจ่ายเดือนตุลาคม ๒๕๖๔  
   - ค่าเป้าหมายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จ านวนเด็ก ๒,๖๒๐,๙๘๔ คน 
   - จ านวนผู้ลงทะเบียน ๒,๔๔๑,๕๘๘ คน 
   - จ านวนผู้มีสิทธิได้รับเงิน ๒,๓๑๐,๖๙๖ คน 
   - จ านวนผู้ได้รับเงิน ๒,๓๐๙,๒๐๒ คน 
    (ข้อมูลการเบิกจ่าย ณ วันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๔) 
  ๒.๒.๔ โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ด าเนิน “โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน” โดยเน้นการด าเนินการแบบบูรณาการกับหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนท่ีเกี่ยวข้องในระดับจังหวัด อ าเภอ ต าบล 
และภาคีเครือข่ายในพื้นท่ี เพื่อให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนาคน
ทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อันจะท าให้ประชาชนสามารถด ารงชีวิต 
และสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง โดยมีผลการด าเนินการกิจกรรม/โครงการ
บูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ประกอบด้วย 
   ๑) โครงการดืองันฮาต ีเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในพื้นท่ีจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ๕ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา  
และจังหวัดนราธิวาส โดยมีผลการด าเนินงานจากการส ารวจข้อมูลครัวเรือนในพื้นท่ี ๕ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ พบว่า มีครัวเรือนท่ีมีปัญหา โดยลักษณะปัญหาท่ีพบมีดังน้ี 
    (๑) ด้านการมีงานท า และมีรายได้ : รายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย  
การว่างงาน ตกงาน มีภาระหน้ีสิน ขาดทักษะและทุนการประกอบอาชีพ 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๕๙๘ 

 

    (๒) ด้านท่ีอยู่อาศัย : ไม่มั่นคงแข็งแรง / ไม่มีท่ีอยู่อาศัยเป็นของตนเอง 
สภาพท่ีอยู่อาศัยไม่เหมาะสม  
    (๓) ด้านครอบครัว : ภาระเลี้ยงดู ผู้สูงอายุ คนพิการ เด็กก าพร้า ผู้ป่วย
ติดเตียง ครอบครัวเลี้ยงเด่ียวไร้คนอุปการะ 
    (๔) ด้านการศึกษา : ไม่มีทุนการศึกษา ไม่ได้เรียนหนังสือ 
    (๕) ด้านสุขภาพอนามัย : ป่วยเรื้อรัง หลงลืม จิตเวช สมาชิกในครอบครัว 
ติดยาเสพติด 
    (๖) ด้านการเข้าไม่ถึงสิทธิและความเป็นธรรมในสังคม : ภัยธรรมชาติ  
ไม่สามารถเข้าถึงบริการภาครัฐ 
   ๒) โครงการ ๑ กรม ๑ พื นที่พัฒนา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ ได้ด าเนินโครงการ ๑ กรม ๑ พื้นท่ีพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือ
เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้ครอบคลุมในทุกมิติแบบองค์รวม เพื่อให้กลุ่มเปราะบางสามารถ
เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ รวมท้ังพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางและให้ครอบครัวมั่นคง          
มีความสุข สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และมีฐานข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน       
ในชุมชนของกรุงเทพมหานครท่ีเกิดจากการบูรณาการข้อมูลจากทุกหน่วยงาน โดยให้ความส าคัญ
ต่อกลุ่มเป้าหมายครัวเรือนกลุ่มเปราะบางที่ประสบปัญหาทางสังคม ๘ ชุมชนของกรุงเทพมหานคร 
ในพื้นท่ีด าเนินการ ประกอบด้วย 
    (๑) ชุมชนซอยรัชฎภัณฑ์  (ซอยหมอเหล็ง) เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
    (๒) ชุมชนวัดจอมสุดาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
    (๓) ชุมชนล าชะล่า (โคกบ่าวสาว) เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
    (๔) ชุมชนวัดสุวรรณคีรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 
    (๕) ชุมชนเฟื่องฟ้า เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 
    (๖) ชุมชนภายในซอยจรัญสนิทวงศ์ ๙/๑ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 
    (๗) ชุมชนซอยศรีนครินทร์ ๙ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 
    (๘) ชุมชนกลุ่มริมคลองกะจะ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
    ผลการด าเนินงานจากการส ารวจข้อมูลครัวเรือนกลุ่มเปราะบางท่ีประสบ
ปัญหาทางสังคม ๘ ชุมชนของกรุงเทพมหานคร และได้บันทึกข้อมูลในสมุดพกครอบครัว จ านวน 
๕๖๑ ครัวเรือน พบว่าสมาชิกครัวเรือนมีปัญหาไม่มีกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน ท่ีอยู่อาศัยไม่มั่นคง ว่างงาน
และรายได้ไม่เพียงพอ รวมท้ังเจ็บป่วยเรื้อรัง โดยมีการช่วยเหลือเฉพาะหน้าเบ้ืองต้น การซ่อมแซม 
ท่ีอยู่อาศัย และการส่งเสริมการประกอบอาชีพ 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๕๙๙ 

 

   ๓) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนระดับจังหวัด 
๗๖ จังหวัด ได้ด าเนินงานในการส ารวจข้อมูลครัวเรือนกลุ่มเปราะบางท่ีประสบปัญหาทางสังคม 
ใน ๗๖ จังหวัด และได้บันทึกข้อมูลในสมุดพกครอบครัว จ านวน ๑๑,๒๓๑ ครัวเรือน พบว่า 
สมาชิกครัวเรือนมีปัญหาว่างงาน รายได้ไม่เพียงพอ ท่ีอยู่อาศัยไม่มั่นคง มีภาระต้องเลี้ยงดูผู้พึ่งพิง 
และเจ็บป่วยเรื้อรัง  โดยมีการช่วยเหลือเฉพาะหน้าเบื้องต้น ก ารซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัย 
และการส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
  ๒.๒.๕ โครงการเสริมสร้างระบบการคุ้มครองทางสังคมแบบบูรณาการส าหรับ  
ทุกคนในสังคมไทย เป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์  และหน่วยงานภายใต้องค์การสหประชาชาติประเทศไทย มีวัตถุประสงค์  
เพื่อด าเนินงานด้านการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทยให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้าง
สังคมเสมอภาคและไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง ภายใต้ผลลัพธ์ท่ีคาดหวัง ๓ ด้าน ได้แก่  
   - ผลลัพธ์ท่ี ๑ การแก้ไขปัญหาเชิงนโยบายได้รับการพัฒนาและบูรณาการ
ร่วมกัน หลังจากได้มีการทบทวนระบบการคุ้มครองทางสังคม 
   - ผลลัพธ์ท่ี ๒ การขยายขนาดความคุ้มครองของเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู
เด็กแรกเกิด จากเด็กจ านวน ๗๐๐,๐๐๐ คน เป็น ๒ ล้านคน ภายในสิ้นปี ๒๕๖๔ อันเป็นผล 
มาจากระบบการคุ้มครองทางสังคมท่ีเข้มแข็งข้ึน 
   - ผลลัพธ์ท่ี ๓ ตัวเลือกนโยบายต้องได้รับการออกแบบและทดสอบเพื่อให้
มั่นใจถึงความครอบคลุมท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึนส าหรับแรงงานท่ีท างานในบ้าน ซึ่งรวมถึงแรงงาน
ข้ามชาติท่ีอยู่ภายใต้โครงการประกันสังคมด้วย  
   ท้ังน้ี เมื่อวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน 
หารือต่อร่างรายงานการศึกษาข้อมูล หัวข้อ การเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงานข้ามชาติ
และครอบครัวในประเทศไทย ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล เพลินจิต กรุงเทพมหานคร ซึ่งมี
ผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ เข้าร่วมการประชุม อาทิ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน 
ส านักงานประกันสังคม สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กองต่อต้านการค้ามนุษย์ 
ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มูลนิธิแมพ ( MAP)  
และเจ้าของกิจการ เป็นต้น  
   นอกจากน้ัน ในเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ทีมวิจัยจาก Oxford Policy Management 
ได้น าข้อเสนอจากท่ีประชุมไปปรับปรุงรายงานการศึกษา ข้อมูลดังกล่าวให้มีความครอบคลุม 
ก่อนจะน าเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ในล าดับต่อไป 
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  ๒.๒.๖ การลงทะเบียนเข้าร่วม “โครงการเราชนะ” ให้แก่ประชาชนกลุ่ม
เปราะบาง (ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ)  ด าเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ 
และจัดหน่วยเคลื่อนท่ีไปยังชุมชน หมู่บ้าน พื้นท่ีในจังหวัดปทุมธานี เพื่ออ านวยความสะดวก 
ในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะให้แก่ประชาชนกลุ่มท่ีต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
โดยเป็นการท างานร่วมกับส า นักงานพัฒนาสั งคมและความมั่ นคงของมนุษย์จั งหวัด 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข อาสาสมัครในพื้นท่ี และธนาคารกรุงไทย ระหว่างวันท่ี 
๒๔ - ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
  ๒.๒.๗ โครงการ เรามีเรา ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน เราจะตามไปช่วย 
    กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกองมาตรฐาน 
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับผิดชอบโครงการ เรามีเรา ไม่ว่าคุณจะอยู่ท่ีไหน 
เราจะตามไปช่วย จ านวน ๘ พื้นท่ี ได้แก่ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตบางรัก เขตมีนบุรี 
เขตลาดกระบัง เขตพระโขนง เขตบางนา เขตคลองสามวา และเขตสะพานสูง โดยการมอบสิ่งของ
ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด - 19 ในชุมชนท่ีคัดเลือก 
จากแต่ละพื้นท่ี และการประสานช่วยเหลือรายกรณี ประกอบด้วย เขตป้อมปราบฯ จ านวน ๓ ราย 
(ผู้สูงอายุ ผู้ดูแลคนพิการ และรายได้ไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ) เขตบางรัก จ านวน ๑ ราย 
(ผู้สูงอายุ) เขตมีนบุรี จ านวน ๓ ราย (คนพิการติดเตียง ๑ ราย และคนพิการเดินไม่ได้  ๒ ราย) 
เขตลาดกระบัง จ านวน ๔ ราย (ผู้สูงอายุพิการเข้าสู่ภาวะติดเตียง ผู้สูงอายุถูกทอดท้ิง ผู้สูงอายุ 
และผู้สูงอายุป่วยซึมเศร้า) เขตพระโขนง จ านวน ๔ ราย (รายได้ไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ ๒ ราย 
และผู้ดูแลคนพิการ ๒ ราย) เขตบางนา จ านวน ๒ ราย (ผู้สูงอายุ และคนพิการ) เขตคลองสามวา 
จ านวน ๓ ราย (ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้สูงอายุ ๒ ราย) เขตสะพานสูง จ านวน ๓ ราย (ผู้สูงอายุ 
๒ ราย และรายได้ไม่เพียงพอ ๑ ราย)  
   ในการน้ีสามารถสรุปรวมการช่วยเหลือท้ังหมด ๒๓ ราย แบ่งเป็น คนพิการ 
๔ ราย ผู้สูงอายุ ๑๒ ราย ผู้ดูแลคนพิการ ๓ ราย และรายได้ไม่เพียงพอ ๔ ราย ซึ่งการจัดการ
ประสานส่งต่อเพื่อรับความช่วยเหลือ โดยหน่ึงกรณีอาจประสานส่งต่อมากกว่าหน่ึงหน่วยงาน 
ประกอบด้วย ประสานส่งต่อกรมกิจการผู้สูงอายุ จ านวน ๑๓ ราย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ จ านวน ๖ ราย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จ านวน ๓ ราย กรมกิจการ
เด็กและเยาวชน จ านวน ๔ ราย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จ านวน ๑ ราย ส านักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด จ านวน ๒ ราย ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการต ารวจ 
จ านวน ๒ ราย การเคหะแห่งชาติ จ านวน ๑ ราย ส านักงานเขต จ านวน ๙ ราย กระทรวงการคลัง 
จ านวน ๑ ราย และกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน ๑ ราย เป็นต้น 
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  ๒.๒.๘ การถอดบทเรียนชุมชนย่านกะดีจีน สรุปได้ดังน้ี ชุมชนย่านกะดีจีน 
เป็นชุมชนต้นแบบท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะในการน าหลักการ “บวร” มาใช้ในการด ารงชีวิตร่วมกัน 
ในบริบทความหลากหลายทางวัฒนธรรม ศาสนา ความเช่ือ และประเพณี เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง 
ดังน้ี 
   ๑) การถอดรหัสความส าเร็จ (Key Success) ของชุมชนย่านกะดีจีน : 
ต้นแบบชุมชนเข้มแข็งด้านการพฒันาสังคม ด้วยหลักการ “บวร” ชุมชนย่านกะดีจีน เป็นชุมชน
หน่ึงท่ีมีการน าหลักการ “บวร” มาใช้ในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อพัฒนาสังคม  
และดูแลประชาชนกลุ่มเป้าหมายในทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ซึ่งมีปัจจัยความส าเร็จ 
เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนของชุมชนย่านกะดีจีน ดังน้ี 
    (๑) ปัจจัยด้านครอบครัวและชุมชน ได้ส่งเสริมบทบาทของครอบครัว 
และชุมชนในการจัดสวัสดิการสังคมและพัฒนาสังคม ได้แก่ การดูแลกลุ่มเปราะบาง ผู้น าชุมชน
เข้มแข็งและมีวิสัยทัศน์ และการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ในชุมชนพหุวัฒนธรรม   
    (๒) ปัจจัยด้านวัฒนธรรมและศาสนา เป็นการส่งเสริมให้ชุมชนตระหนัก
ถึงคุณค่าและความส าคัญของทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน ซึ่งมีเป้าหมายเดียวกันในการฟื้นฟู 
และรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม จนท าให้มีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ในเชิงวัฒนธรรม
และศาสนา ท่ีส่งผลให้คนในชุมชนสามารถสร้างอาชีพและสร้างรายได้ จากการท่องเท่ียว  
เชิงวัฒนธรรมและการใช้ภูมิปัญญาของชุมชนได้อย่างชัดเจน ได้แก่ ผู้น าทางศาสนาการฟื้นฟ ู
และรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชุมชน และการใช้ภูมิปัญญาชุมชน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ 
    (๓) ปัจจัยด้านเครือข่ายชุมชน เป็นการส่งเสริมให้เครือข่ายในชุมชน 
มีส่วนร่วมจัดสวัสดิการสังคมให้แก่คนทุกช่วงวัยในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ อาสาสมั คร
ดูแลคนในชุมชน  สภาองค์กรชุมชน และภาคีเครือข่ายร่วมจัดกิจกรรมในชุมชน 
     ดังน้ัน ชุมชนย่านกะดีจีน จึงเป็นชุมชนท่ีประสบความส าเร็จ  
ในการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักหุ้นส่วนสามประสาน (บวร) เน้นการจัดการตนเองโดยไม่ท้ิง
รากเหง้า วิถีชีวิต และวัฒนธรรมเดิมของชุมชนน าไปสู่สังคมดี ซึ่งสอดรับกับนโยบายของรัฐบาล 
ท่ี ไม่ ท้ิงใครไว้ ข้างหลัง รวมท้ังเป็นชุมชนท่ีมีองค์ประกอบท่ีมีความโดดเด่นเป็นพิ เ ศษ 
และเป็นต้นแบบให้กับทุกชุมชนในประเทศไทย 
   ๒) แนวทางการขับเคลื่อนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์ : สร้างชุมชนเข้มแข็ง สู่สังคมดี ด้วยหลักการ “บวร” ชุมชนย่านกะดีจีนเป็นรูปแบบ
ของการพัฒนาชุมชนท่ีเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยการใช้หลักการบวรในการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนเพื่อพัฒนาสังคม และดูแลประชาชนกลุ่มเป้าหมายในทุกช่วงวัยให้ได้รับสวัส ดิการ 
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และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยการน ารูปแบบชุมชนเข้มแข็งย่านกะดีจีน  มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทาง
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง สู่สังคมดีด้วย
หลักการ “บวร” ดังน้ี 
    (๑) ศึกษาและวิเคราะห์ชุมชนในบริบทพื้นท่ีเพื่อค้นหาทุนชุมชน 
โดยมีการค้นหาจุดเด่นของชุมชนจากทุนชุมชนท่ีมีอยู่ ท้ังทุนมนุษย์ ทุนสังคม ทุนกายภาพ 
และทุนธรรมชาติ ซึ่งทุนชุมชนเหล่าน้ีจะเป็นปัจจัยในการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน  
เพื่อก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน และดูแลกลุ่มเปราะบางในชุมชนได้อย่าง
ชัดเจน 
    (๒) เช่ือมหลักการ “บวร” และ “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ตามบริบทพื้นท่ี ชุมชนต้องมีการใช้หลักการ “บวร” มาเช่ือมโยงกับ “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ในการพัฒนาชุมชน 
     (๓) พัฒนาศักยภาพและหนุนเสริม ชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่าย 
ในพื้นท่ี เพื่อพัฒนาและดูแลคนทุกช่วงวัยให้ครอบคลุมทุกมิติ โดยกระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย์ จะมีการท างานร่วมกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนาศักยภาพและหนุน
เสริมชุมชน เพื่อพัฒนาและดูแลคนทุกช่วงวัยในการจัดกิจกรรมชุมชนร่วมกัน น าไปสู่การสร้าง  
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมของชุมชนอย่างยั่งยืน โดยเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน ๕ มิติ 
ได้แก่ ด้านการศึกษา อาชีพ/รายได้ สุขภาพ ท่ีอยู่อาศัย และการเข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐ 
    ดังน้ัน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เสนอ
เรื่อง การถอดบทเรียนชุมชนย่านกะดีจีน เพื่อให้คณะรัฐมนตรีทราบ โดยคณะรัฐมนตรี มีมติ
รับทราบการถอดบทเรียนชุมชนย่านกะดีจีน ในก ารประชุมคณะรัฐมนตรี  เ ม่ือ วันที่ 
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
  ๒.๒.๙ โครงการวิเคราะห์สมรรถนะรายบุคคลเพื่อสร้างต้นแบบอาชีพใหม่ 
ในรูปแบบ Reskill หรือ Upskill 
   กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกองมาตรฐาน 
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุนส่งเสริม ววน.) ในแผนงานการวิเคราะห์สมรรถนะ
รายบุคคลเพื่อสร้างต้นแบบอาชีพใหม่ในรูปแบบ Reskill หรือ Upskil lภายใต้แพลตฟอร์ม 
การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน (Competitiveness Platform) 
ในโปรแกรมท่ี ๑๗ การแก้ปัญหาวิกฤติของประเทศ (National Crisis Management) ระยะเวลา
ด าเนินการ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔ โดยกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มผู้มีรายได้น้อย 
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กลุ่มครอบครัวยากจน กลุ่มผู้ว่ างงาน กลุ่มนักเรียน นักศึกษา ในพื้นท่ี ๑๐ จังหวัด ได้แก่ 
ก าแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุทัยธานี ตาก อุตรดิตถ์ 
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยโครงการย่อย ๒ โครงการ ได้แก่ (๑) โครงการสร้างต้นแบบระบบ
ในการเก็บข้อมูลศักยภาพประชาชนรายบุคคล เพื่อลดความเหลื่อมล้ าโดยการพัฒนาเข้าสู่อาชีพ
ใหม่ และ (๒) โครงการปัจจัยแห่งความส าเร็จในการสร้างต้นแบบประชาชนท่ีเข้าสู่อาชีพใหม่ 
เพื่อสร้างรายได้และลดความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ โดยมีผลการด าเนินงานท่ีส าคัญ ประกอบด้วย 
   ๑) สามารถคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างได้ตามพื้นท่ี  
   ๒) เก็บข้อมูลศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้
ความรู้เรื่องการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ ห่วงโซ่ท่ีเช่ือมโยงในพื้นท่ี การประเมินตนเองเพื่อสร้าง
การหารายได้แก่กลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนใช้กระบวนการในการประชุมในการค้นหากลุ่มอาชีพ  
ท่ีมีศักยภาพมีความเข้มแข็ง มีความพร้อมท่ีจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าในระยะยาว 
   ๓) พิจารณาคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย ทรัพยากรหรือผลิตภัณฑ์ในพื้นท่ีท่ีเป็น
ผลิตภัณฑ์ท่ีโดดเด่นและกลุ่มอาชีพท่ีมีศักยภาพสมควรได้รับการยกระดับผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้เป็น
ต้นทุนทางเลือกในการพัฒนา ส่งเสริมอาชีพประชาชน โดยเฉพาะช่วงท่ีประสบปัญหาทางสังคม 
  ๒.๒.๑๐ โครงการขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการแม่เลี ยงเดี่ยวและครอบครัว  
(ศูนย์บริการแม่เลี้ยงเด่ียวและครอบครัว) เพื่อให้แม่เลี้ยงเด่ียวและครอบครัวท่ีประสบปัญหา ได้รับ
บริการสวัสดิการ มีช่องทางบริการแม่เลี้ยงเด่ียวและครอบครัวท่ีครบวงจร สามารถด ารงชีวิต 
ได้อย่างปกติสุข และเกิดต้นแบบจัดสวัสดิการแม่เลี้ยงเด่ียวและครอบครัวในระดับพื้ นท่ี 
โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้ด าเนินการจัดท าคู่มือด าเนินงานศูนย์บริการแม่เลี้ยงเด่ียว
และครอบครัว และเปิดด าเนินการให้บริการ ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ านวน 
๙ แห่ง โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี  
   ๑) จ านวนแม่เลี้ยงเด่ียวท่ีฝึกอาชีพท่ีศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ 
ท้ัง ๙ ศูนย์ ท้ังหลักสูตรในสถาบัน และการฝึกอาชีพในชุมชน จ านวนท้ังสิ้น ๔๖๗ ราย (ข้อมูล 
ณ วันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔)  
   ๒) จ านวนแม่เลี้ยงเด่ียวท่ีเข้าใช้ศูนย์บริการแม่เลี้ยงเด่ียวฯ ในศูนย์ เรียนรู้  
การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ ท้ัง ๙ ศูนย์ จ านวนท้ังหมด ๑๐ ราย (ข้อมูล ณ เมษายน ๒๕๖๔) 
เน่ืองจากสถานการณ์โควิด - 19 ประกอบกับมาตรการของจังหวัด ท าให้ไม่สามารถรับ
บุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการได้ช่ัวคราว 
   ๓) จ านวนแม่เลี้ยงเด่ียวท่ีเข้ารับบริการให้ค าปรึกษา ๑๖๔ ราย และผ่าน
ระบบ @familyLine กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จ านวน ๔ ราย 
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   ๔) อบรมเสริมสร้างทักษะแม่เลี้ยงเด่ียว จ านวน ๓๘ ราย  
          ๔.๑) กคอ.จัดกิจกรรมเสริมพลังแม่เลี้ยงเด่ียว ในวันสตรีสากลท่ีกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ๑๙ ราย      
         ๔.๒) ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดพิษณุโลก 
จัดอบรมเสริมทักษะแม่เลี้ยงเด่ียว จ านวน ๑๙ ราย 
   ๕) รับมอบชุดอุปกรณ์และทุนประกอบอาชีพจากโลตัส จ านวน ๗๗ ราย 
(สนับสนุนชุดอุปกรณ์และทุนประกอบอาชีพ ประกอบด้วย ชุดอุปกรณ์ท าอาหาร มูลค่า ๒๐,๐๐๐ 
บาท พร้อมท้ังโลตัสกิ๊ฟการ์ด เงินทุนซื้อวัตถุดิบ มูลค่า ๑๐,๐๐๐ บาท รวมมูลค่า ๒,๓๑๐,๐๐๐ บาท) 
   ๖) รับทุนประกอบอาชีพจากมูลนิธิมาดามแป้ง ๕๕ ราย (ทุนละ ๒๐,๐๐๐ 
บาท รวมมูลค่าท้ังสิ้น ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท) ส าหรับครอบครัวเลี้ยงเด่ียว ท่ีได้รับผลกระทบจาก 
โควิด - 19 และประสบปัญหาด้านเงินทุนส าหรับการประกอบอาชีพ 
   ๗) การให้ความช่วยเหลืออื่น ๆ  คือ ส่งเสริมให้มีงานท า ๑๐ ราย การประสาน
ส่งต่อส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อให้ความช่วยเหลือ จ านวน ๕ ราย 
 
 ๒.๓  ลดความเหลื่อมล  าของ “คุณภาพการบริการสุขภาพ” ทั งระบบ พัฒนาศักยภาพ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) และสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) เพื่อน าไปสู่การให้บริการการรักษาพยาบาลที่ดีแก่พี่น้องประชาชน 
  ๒.๓.๑ เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่ (Universal Coverage for Emergency 
Patients: UCEP) โดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เบิกจ่ายงบประมาณ ๑,๘๕๖,๘๐๐ บาท 
ด าเนินการ (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔) ดังน้ี 
   ๑) มีผู้ป่วยฉุกเฉินท่ีเข้าระบบบันทึกและประเมินผู้ป่วย UCEP จ านวน 
๔๙๙,๘๙๒ ราย จ าแนกเป็น เข้าเกณฑ์ UCEP จ านวน ๒๕,๙๕๙ ราย (คิดเป็นร้อยละ ๕.๑๙) 
และไม่เข้าเกณฑ์ UCEP จ านวน ๔๗๓,๙๓๓ ราย (คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๘๑) 
   ๒) มีจ านวนเร่ืองร้องเรียนท่ีรับเข้าสู่ระบบ ๑๐๓ เร่ือง คณะท างานร้องเรียน 
พิจารณาแล้วเสร็จ ๗๐ เร่ือง (คิดเป็นร้อยละ ๖๘) 
  ๒.๓.๒ โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบลติดดาว 
โดยส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด าเนินการออกคู่มือแนวทางการพัฒนาคุณ ภาพ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบลติดดาว เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล 
จ านวน ๙,๘๖๓ แห่ง ให้มีคุณภาพจนได้รับการประเมินเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล
ติดดาว 
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ผลการด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง 

 
เร่ืองท่ี ๓   มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับ 

ความผันผวนของเศรษฐกจิโลก 
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นโยบายเร่งด่วนเรื่องท่ี ๓  มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวนของ

เศรษฐกิจโลก 
 

 ๓.๑  มาตรการตั งรับ "การกีดกันทางการค้า" เร่งเพิ่ม "ช่องทาง" การส่งออกที่ถือเป็น
รายได้หลักของประเทศ 
 ๓.๑.๑ เร่งรัดขยายตลาดส่งออก และธุรกิจในต่างประเทศเชิงรุก  เพื่อส่งเสริม 
การส่งออกสินค้าและธุรกิจบริการ โดยใช้กลยุทธ์การรักษาตลาดเดิม เปิดตลาดใหม่ และฟื้นฟู
ตลาดเก่า มีผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริมรวม ๘,๒๗๓ ราย จับคู่เจรจาธุรกิจ ๗,๘๙๑ คู่ 
เกิดมูลค่าการเจรจาการค้ารวม ๔๐,๐๗๐.๗๐ ล้านบาท โดยส่งเสริมและพัฒนาตลาด 
e-Commerce ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ 
  ๑) จัดงานแสดงสินค้าในตลาดอาเซียน ตลาดเอเชียใต้ ตลาดจีน และตลาด
เอเชียตะวันออก ตลาดตะวันกลางและแอฟริกา ตลาดอเมริกา ตลาดยุโรป รัสเซีย และ CIS เช่น 
งานแสดงสินค้า Mini Thailand Week ณ ประเทศลาว งาน Top Thai Brands ณ กรุงฮานอย 
ประเทศเวียดนาม และกรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา จัดกิจกรรมจ าหน่ายสินค้าสุขภาพเครื่องส าอาง  
ณ ห้างสรรพสินค้า Estella Place นครโฮจิมินห์ จัดงาน Top Thai Brands ณ นครโฮจิมินห ์
จัดนิทรรศการพิเศษ /คูหา Mirror & Mirror ของผู้ประกอบการจากส านักงานพาณิชย์จังหวัด
กาญจนบุรี และผลักดันการค้าการลงทุนคู่ขนานโครงการจัดพิธีลงนาม MOU ระหว่างกระทรวง
พาณิชย์ และกระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์แห่งรัฐเตลังคานา สาธารณรัฐอินเดีย จัดกิจกรรม
ร่วมกับห้าง Spencer’s และห้าง Nilgiris ในเมืองต่างๆ อาทิ รัฐเบงกอลตะวันตก รัฐอุตตร
ประเทศ รัฐหรยาณา รัฐเตลังคานา และรัฐทมิฬนาฑู จัดกิจกรรม Thai-India Trade Connect 
2012  (ออนไลน์) ณ เมืองเจนไน จัดกิจกรรมยกระดับการส่งออกผลไม้ และสินค้านวัตกรรมจาก
ผลไม้ไทย ใน ๘ เมืองส าคัญของประเทศจีน อาทิ หนานหนิง ฉงช่ิง ชิงต่าว เซี่ยงไฮ้ และเฉิงตู 
และจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าอาหารและเครื่องด่ืมสินค้าผลไม้ไทยร่วมกับห้าง makro 
ประเทศกัมพูชา ซูเปอร์มาร์เก็ตริมปิง ประเทศลาว และห้างสรรพสินค้าช้ันน าในประเทศเมียนมา 
จ านวน ๓ แห่ ง  ไ ด้แก่  ห้ า ง  Thai Town Supermarket ห้าง  City Mart และห้ า ง  Makro 
Myanmar จัดงานแสดงสินค้า Thailand week ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ และจัดงาน
เปิดตัว TOPTHAI Store บนแพลตฟอร์ม Blibli.com (ตลาดอินโดนิเซีย) จัดกิจกรรมลงนาม
บันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านความร่วมมือทางการค้าระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ และกรมพาณิชย์มณฑลไห่หนาน จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าไทยแบบออนไลน์  
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และออฟไลน์ร่วมกับห้างสรรพสินค้า Carrefour ณ กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา และจัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมอาหารไทยเข้าสู่ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจจัดเลี้ยง (Hotel 
Restaurant and Catering: HoReCa) เผยแพร่ในกรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ กรุงบูดาเปสต์ 
ประเทศฮังการี และกรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมณี รวมท้ังจัดกิจกรรมส่งเสริมนักธุรกิจไทย
แสวงหาโอกาสการลงทุนและด าเนินธุรกิจในกลุ่มประเทศละตินอเมริกา เป็นต้น 
  ๒) ให้บริการผ่านเว็บไซต์ Thaitrade.com เกิดมูลค่าการค้าขายผ่านเว็บไซต์ฯ 
และเครือข่ายพันธมิตรออนไลน์ ๑๗,๙๓๖.๗๑ ล้านบาท 
  ๓) การเจรจาธุรกิจทางออนไลน์ (Online Business Matching) มีการจับคู่
ธุรกิจออนไลน์ ๕,๙๔๘ คู่ เกิดมูลค่าการค้า ๑๖,๒๔๕.๕๗ ล้านบาท อาทิ สินค้ายางพารา มันส าปะหลัง 
ข้าว น้ าตาล เครื่องใช้ไฟฟ้า อาหาร พลาสติก และช้ินส่วนยานยนต์ เป็นต้น 
 ๓.๑.๒ ส่งเสริมอุตสาหกรรมรายคลัสเตอร์ เพื่อผลักดันให้อุตสาหกรรมของไทย 
ท่ีมีศักยภาพสู่ตลาดต่างประเทศ โดยมีผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ๕,๖๑๖ ราย 
จับคู่เจรจาธุรกิจ ๓,๙๑๘ คู่ เกิดมูลค่าการค้า ๙,๒๔๓.๖๙ ล้านบาท ผ่านการส่งเสริมสินค้าประเภท
ต่าง ๆ ได้แก่ สินค้าแฟช่ันและไลฟ์สไตล์ สินค้าอุตสาหกรรม และสินค้าธุรกิจบริการ อาทิ บริการ
สุขภาพและความงาม บริการดิจิทัลคอนเทนท์ และบริการโลจิสติกส์การค้า เป็นต้น 
 
 ๓.๒  ส่งเสริมการท่องเที่ยว “เมืองหลัก” “เมืองรอง” และ “การท่องเที่ยวชุมชน” 

๓.๒.๑ การจัดงานเทศกาลลอยกระทงกรุงเทพมหานคร เม่ือวันที่ ๓๑ ตุลาคม 
๒๕๖๓ เพื่อเป็นการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม 
ประเพณีไทยท่ีดีงาม รวมท้ังเป็นการประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งศูนย์กลาง
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ภายใต้งบประมาณ ๑,๘๔๐,๐๐๐ บาท 

๓.๒.๒ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร 
ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ (Facebook Fanpage) ในช่ือ “Bangkok Tourism Division” 
  ๓.๒.๓ ด าเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน โดยก าหนดแผนการด าเนินการ 
ด้านการท่องเท่ียวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ในพื้นท่ี ๖ กลุ่มเขต และมีกรอบแนวทาง 
ในการด าเนินการ ดังน้ี 
  ๑) จัดการอบรมเชิงบูรณาการ เพื่อให้ความรู้ในการบริหารจัดการการท่องเท่ียว
อย่างยั่งยืนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรด้านการท่องเท่ียวของกรุงเทพมหานคร และเครือข่าย
การท่องเท่ียวภาคประชาชน ๕๐ เขต 
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  ๒) การจัดกิจกรรมกลุ่มเฉพาะ (Focus Group) จ านวน ๖ กลุ่มเขต เขตละ 
๑ ครั้ง รวม ๖ ครั้ง เพื่อก าหนดเส้นทางการท่องเท่ียว ๑ เขต ๑ เส้นทาง และ ๑ กลุ่มเขต 
๑ เส้นทาง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครและเครือข่ายภาคประชาชน 
จ านวน ๕๐ คน ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการท่องเท่ียววิถีถ่ินสู่การท่องเท่ียวท่ียั่งยืน
ในแหล่งท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร รวมเป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท โดยผลการด าเนินงาน 
ณ เดือนเมษายน ๒๕๖๔ คิดเป็นร้อยละ ๓๐ ท้ังน้ี ได้ด าเนินการแล้ว จ านวน ๒ ครั้ง ดังน้ี 

ครั้ง ท่ี ๑ เมื่อวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ จัดกิจกรรม Focus Group 
กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ (จ านวน ๘ ส านักงานเขต ได้แก่ เขตธนบุรี เขตคลองสาน เขตจอมทอง  
เขตบางกอกใหญ่ เขตบางกอกน้อย เขตบางพลัด เขตตลิ่งชัน และเขตทวีวัฒนา) ณ ชุมชนกุฎีจีน 
เขตธนบุรี และกิจกรรมเดินเท้าเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีถ่ินของชุมชนในย่านกุฎีจีน 

ครั้ง ท่ี ๒ เมื่อวันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ จัดกิจกรรม Focus Group 
กลุ่มเขตกรุงธนใต้ (จ านวน ๗ ส านักงานเขต ได้แก่ เขตภาษีเจริญ เขตบางแค เขตหนองแขม 
เขตบางขุนเทียน เขตบางบอน เขตราษฎร์บูรณะ และเขตทุ่งครุ ) ณ มัสยิดนุรุ้ลฮูดา เขตทุ่งครุ 
และกิจกรรมเดินเท้าเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีถ่ินของชุมชนในย่านตลาดมดตะนอย 
  ๓) ศึกษาดูงานแหล่งท่องเท่ียวต้นแบบในพื้นท่ี ๖ กลุ่มเขต เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ กระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน และเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวชุมชนในกรุงเทพมหานคร 
  ๔) พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวด้านความปลอดภัยและสิ่งอ านวยความสะดวก 
หรือบริการในแหล่งท่องเท่ียวร่วมกับ ๖ กลุ่มเขต 
  ๕) มอบหมายส านักงานเขตด าเนินการกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เส้นทาง 
การท่องเท่ียวเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสะอาด ปลอดภัย สวยงาม พร้อมด้วยวัฒนธรรมและอัตลักษณ์
ของแต่ละชุมชน ให้มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเท่ียว ได้แก่ (๑) พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ในแหล่งท่องเท่ียว
ให้สะอาด สวยงาม สะดวก ปลอดภัย มีอัตลักษณ์ และมีจุ ดเช็คอินส าหรับนักท่องเท่ียว  
(๒) อนุญาตให้วาดภาพบนผนังรั้วปูน (Street Art) ตามความเหมาะสม จัดกิจกรรมประกวด 
หน้าบ้านน่ามอง หรือขอความร่วมมือประชาชนในชุมชนเพื่อสร้างบรรยากาศในแหล่งท่องเท่ียว
ชุมชนร่วมกัน (๓) ก าหนดวัน เวลา ให้ชัดเจนในการท่องเท่ียวชุมชนแต่ละแหล่ง (๔) จัดให้มีนักเล่าเรื่อง
ท้องถ่ิน เล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ น า เท่ียวตามเส้นทางท่ีก าหนด และ (๕) จัดกิจกรรม 
และรูปแบบการท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวตามวัฒนธรรมท้องถ่ินหรือวิถีชีวิต 
  ๖) จัดท าเส้นทางการท่องเท่ียว ๖ กลุ่มเขต เช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ี
เขตท่ีใกล้เคียงกัน เช่น กิจกรรมการท่องเท่ียวแบบเท่ียววันเดียว (One Day Trip) “วันเดียวเท่ียว  
๓ เขต” ท่องเท่ียววิถีคลองสายประวัติศาสตร์ ท่องเท่ียวเชิงเกษตร เป็นต้น เพื่อประชาสัมพันธ์ 
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ส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชนของกรุงเทพมหานครให้กับผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเท่ียว 
เพื่อต่อยอดการบริการด้านการท่องเท่ียวกับนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติในอนาคต  
ท้ังน้ี ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ได้ชะลอการจัดกิจกรรมการส่งเสริม
การท่องเท่ียวชุมชน เน่ืองจากการจัดกิจกรรม Focus group เพื่อพัฒนาการท่องเท่ียววิถี ถ่ิน 
สู่การท่องเท่ียวท่ียั่งยืนในแหล่งท่องเท่ียว เป็นลักษณะการประชุมกลุ่มเครือข่ายการท่องเท่ียว 
ภาคประชาชน จ านวน ๕๐ คน ในพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียว ซึ่งอาจเกิดความเสี่ยงในการติดเช้ือได้ 
  ๓.๒.๔ การส่งเสริมและพัฒนาที่พักนักเดินทาง (Home Lodge) โดยได้
ด าเนินการจัดท าหลักเกณฑ์คุณภาพของท่ีพักนักเดินทาง (Home Lodge) เพื่อพัฒนายกระดับ
ศักยภาพธุรกิจการให้บริการท่ีพักให้มีคุณภาพมากข้ึน เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชน ผู้ประกอบการขนาดเล็ก
และขนาดกลาง มีรายได้เสริมจากการท่องเท่ียวโดยการด าเนินโครงการพัฒนาสถานประกอบการ
และผู้ประกอบการในด้านท่ีพักนักเดินทาง จัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์คุณภาพของ  
ท่ีพักนักเดินทาง (Home Lodge) ในพื้นท่ีภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง  
และภาคใต้ เพื่อสร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์คุณภาพของท่ีพักนักเดินทาง (Home Lodge)  
ซึ่งการด าเนินการดังกล่าว มีผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง รวมถึงชุมชนท่ีสนใจเข้าร่วมรับ
การตรวจประเมินคุณภาพท่ีพักนักเดินทาง (Home Lodge) เป็นจ านวนมากกว่า ๘๐๐ ราย 
  ๓.๒.๕ ส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวในเมืองรอง  โดยได้บูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ดังน้ี 
   ๑) ด้านความปลอดภัย ได้บูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน 
ในและนอกพื้นท่ีในการประสานงานการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ดูแล 
ความสมดุลด้านเศรษฐกิจ ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม สังคม และสาธารณสุขตามมาตรการการเฝ้าระวัง 
การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด - 19 (Amazing Thailand Safety & Health Administration: 
SHA) 
   ๒) ด้านคมนาคม ได้บูรณาการอ านวยความสะดวกการเข้าถึงตัวแหลง่ท่องเท่ียว 
เช่ือมโยงเส้นทางการท่องเท่ียวในพื้นท่ีเมืองหลัก-เมืองรอง และเมืองรอง-เมืองรอง ในการกระจาย
ตัวของการเดินทางท่องเท่ียวข้ามภูมิภาคครอบคลุมทุกพื้นท่ี 
   ๓) ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน โดยมุ่งเน้นส่งเสริมการพัฒนาตาม
แนวทางการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของความสมดุลด้านเศรษฐกิจ สังคม ธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงระบบสาธารณสุขให้เกิดความเป็นมาตรฐาน SHA 
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   ๔) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในการท่องเที่ยว ได้บูรณาการกับหน่วยงาน 
ในจังหวัด ท้ังในและนอกพื้นท่ีเพื่อส่งเสริมการใช้บริการ ท่ีพัก ร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก  
และบริการอื่น ๆ ด้านการท่องเท่ียวท่ีถูกต้องตามกฎหมาย 
   ๕) ด้านพัฒนาบุคลากร  โดยการพัฒนาบุคลากร ด้านการฝึกอบรม  
เพื่อความเป็นมาตรฐานความปลอดภัยและสร้างความประทับใจ ส่งเสริมให้เกิดการเดินทาง
ท่องเท่ียวซ้ า โดยจัดอบรมด้านภาษาต่าง ๆ และการเป็นเจ้าบ้านท่ีดี การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
ฯลฯ 
   ๖) ด้านบูรณาการส่งเสริมการตลาด โดยการบูรณาการแผนการด าเนินงาน 
โดยใช้มาตรการจูงใจให้หน่วยงานต่างๆ จัดการท่องเท่ียว ศึกษาดูงาน อบรมสัมมนาในจังหวัดเมืองรอง
ช่วงนอกฤดูกาลท่องเท่ียว ผ่านแคมเปญส่งเสริมการตลาดของภาครัฐ เช่น โครงการก าลังใจรัฐบาล 
สนับสนุนค่าเดินทางของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) , โครงการเท่ียวปันสุข, โครงการเราไป
เท่ียวด้วยกัน ฯลฯ   
   ๗) ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย/การสื่อสารการตลาด โดยการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการขาย Road Show การโฆษณา/ ประชาสัมพันธ์ การผลิตสื่ออุปกรณ์โฆษณา 
ประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้แก่ผู้ประกอบการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย สร้างกิจกรรมการตลาด
โปรโมช่ัน ลด แลก แจก แถม การชิงรางวัล และจัดแพ็กเกจร่วมกับพันธมิตร เช่น สายการบิน ท่ีพัก 
ร้านอาหาร บริษัทน าเท่ียวฯลฯ เพื่อเป็นการจูงใจและกระตุ้นตลาดการท่องเท่ียว 

๓.๒.๖ การด าเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรม 
 ๑) การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผ่านโครงการ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี”

กระทรวงวัฒนธรรม ได้ด าเนินงานชุมชนคุณธรรมน้อมน าหลั กปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียง 
น าพลังบวรขับเคลื่อนสังคมไทย ต่อเน่ืองมาต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เกิดเป็นชุนชนระดับต่าง ๆ 
รวมกว่า ๒๕,๐๐๐ ชุมชน ท่ัวประเทศ และในจ านวนน้ีมีชุมชนคุณธรรม ท่ีได้รับการพัฒนาต่อยอด 
สู่การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมจ านวน ๑,๐๐๐ ชุมชนหรือท่ีเรียกว่า “เท่ียวชุมชน ยลวิถี” ซึ่งเป็น
ชุมชนท่ีใช้ “พลังบวร” เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนา โดยน าเสน่ห์แห่งวิถีชีวิต ความงดงาม
ทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา ทางวัฒนธรรม อาหารพื้นบ้าน ของฝากของท่ีระลึก
ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ตลอดจนความงดงามทางธรรมชาติ ความเป็นเจ้าบ้านท่ีดี ความอบอุ่น
ด้วยไมตรีแบบคนไทย มาส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชน ส่งผลให้ชุมชนคุณธรรม เป็นชุมชน  
ท่ีมีศักยภาพและความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเท่ียวผู้มาเยือนจากทั่วประเทศ 

 โดยกระทรวงวัฒนธรรม ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน เครือข่ายด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม รวมท้ังภาคประชาชนในการน าทุนทาง
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วัฒนธรรมมาสร้างสรรค์สินค้า และบริการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยจะขับเคลื่อนการท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม ภายใต้โครงการ “เท่ียวชุมชน ยลวิถี” น าอัตลักษณ์วิถีชีวิตวัฒนธรรมและประเพณีของ
ชุมชนมาให้นักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติได้ชมและศึกษาเรียนรู้ ซึ่งจะน าร่องโครงการ
ดังกล่าวโดยคัดเลือกชุมชนคุณธรรมน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลัง
บวร ท่ีมีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเท่ียวในทุกมิติของจังหวัด เพื่อรับรางวัล ๑๐ สุดยอด
ชุมชนต้นแบบ “เท่ียวชุมชน ยลวิถี” 

 ส าหรับการคัดเลือก ๑๐ สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เท่ียวชุมชน ยลวิถี” 
จะคัดเลือกจากชุมชนคุณธรรมฯ ท่ีมีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเท่ียวในทุกมิติของ
จังหวัด ๗๖ จังหวัด รวม ๒๒๘ ชุมชน ให้เหลือ ๑๐ ชุมชนเพื่อรับรางวัล ๑๐ สุดยอดชุมชนต้นแบบ 
“เท่ียวชุมชน ยลวิถี” ซึ่งได้ก าหนดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือก เช่น อัตลักษณ์ความโดดเด่นของชุมชน 
สถานท่ีท่องเท่ียว อาหาร ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) เมื่อคัดเลือกชุมชนได้แล้ว กระทรวง
วัฒนธรรมจะขับเคลื่อนโครงการ “เท่ียวชุมชน ยลวิถี” หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)  คลี่คลาย และเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ  
และเป็นขวัญก าลังใจแก่ชุมชนคุณธรรม ท่ีด าเนินการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมและพัฒนา
ศักยภาพด้านการท่องเท่ียวของชุมชนในทุกมิติอย่างเข้มแข็ง โดยการน าทุนทางวัฒนธรรมท่ีเป็น
ภูมิทางสังคม ภูมิปัญญา และภูมิทางวัฒนธรรมของชุมชน มาพัฒนาต่อยอดเพื่อให้เกิดคุณค่า 
และมูลค่า น าเสน่ห์แห่งวิถีชีวิตของชุมชน มาเป็นจุดดึงดูดนักท่องเท่ียวและผู้มาเยือน เสริมสร้าง
เศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง สร้างโอกาสสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ประชากร ช่วยฟื้นฟู
ชุมชนและสังคมจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 
และเกิด  การอนุรักษ์ สืบสานรักษา ต่อยอด มรกดทางวัฒนธรรมของชุมชนให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
กระทรวงวัฒนธรรม จึงเห็นควรให้ท้ัง ๑๐ สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เท่ียวชุมชน ยลวิถี” รับมอบโล่
รางวัลจากนายกรัฐมนตรี 

 เมื่อวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
(โควิด - 19) คลี่คลายลง การท่องเท่ียวและรายได้หมุนเวียนคึกคัก ย่อมหมายถึงความสุข 
ความหวัง และรอยยิ้มของคนไทยในชุมชนจะกลับมาอีกครั้ง โครงการ “เท่ียวชุมชน ยลวิถี” 
ภายใต้รากแห่ง “พลังบวร” จึงถือเป็นโครงการส าคัญอีกโครงการหน่ึงของชาติในอันท่ีจะสร้าง
ความพร้อมรองรับผู้คนทันทีท่ีกุญแจประตูอิสรภาพแห่งการท่องโลกกว้างถูกปลดออก  
โดยระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม “เท่ียวชุมชน ยลวิถี” อยู่ในช่วงระหว่างวันท่ี ๒ กรกฎาคม - 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งขณะน้ีหลายจังหวัดได้รายงานข้อมูลด้านต่าง ๆ น าเสนอแล้ว แต่ละพื้นท่ี
ต่างชูสถานท่ีท่องเท่ียว อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และอื่น ๆ ท่ีโดดเด่นไม่แพ้กัน 
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 ท้ังน้ี ได้จัดท าวีดิทัศน์โครงการส่งเสริมพัฒนาการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม 
“เท่ียวชุมชน ยลวิถี” และผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (Cultural Product of Thailand : CPOT) 
เพื่อส่งเสริมทุนทางวัฒนธรรม โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยและการท่องเท่ียวในชุมชน 
โดยได้ลงพื้นท่ีจังหวัดนครปฐมเพื่อด าเนินการถ่ายท ารายการโทรทัศน์ “ข่าวสนุก ปักหมุดเท่ียว”  
ใน ๕ สถานท่ีท่องเท่ียวในจังหวัดนครปฐม ได้แก่ (๑) วัดไร่ขิง พระอารามหลวง (๒) โฮมสเตย์บ้าน
สวนบางเตย (๓) CPOT เบญจรงค์ ร้านจิราวรรณ (๔) ร้านอาหารบ้านสวนริมนา (๕) วัดพระปฐม
เจดีย์ ราชวรมหาวิหาร และ (๖) พระราชวังสนามจันทร์ เพื่อสนับสนุนการท่องเท่ียว ในพื้นท่ี
จังหวัดนครปฐม  

 
 

 
 

๒) แผนงานท่องเที่ยววัฒนธรรม ตามท่ีรัฐบาลได้มีนโยบายเปิดพื้นท่ีรับ
นักท่องเท่ียวต่างชาติของจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดน าร่อง เพื่ อฟื้นฟูการท่องเท่ียวของประเทศ 
และกระตุ้นเศรษฐกิจท่ีได้รับผลกระทบจากโรคโควิด – 19 กระทรวงวัฒนธรรม จึงได้จัดแผนงาน
เพื่อรองรับการเปิดพื้นท่ีรับนักท่องเท่ียวต่างชาติของจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดน าร่อง รวมถึง
จังหวัดอื่นท่ัวประเทศไว้ ๔๕ แผนงาน ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต มีการจัด ๓ โครงการ ประกอบด้วย 
โครงการเท่ียวชุมชน ยลวิถี การยกเว้นค่าเข้าชมแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง  
ระหว่างวันท่ี ๑ กรกฎาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ การจัดนิทรรศการพิเศษศิลปะถ้ า สื่อสังคมดึก
ด าบรรพ์ ระหว่างวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม - ตุลาคม ๒๕๖๔ และจัดท าเกม Phuket Cooking Fever 
เพื่อยกระดับมูลค่าทางเศรษฐกิจของวัฒนธรรมอาหารภูเก็ตสู่เมืองอาหารระดับโลกสอดคล้องกับ
การท่ียูเนสโกประกาศ ให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองสร้างสรรค์ ด้านวิทยาการอาหาร ส่วนเกาะสมุย 
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จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมบวร On Tour จังหวัดกระบี่จัดโครงการส่งเสริมการท่องเท่ียววิถี
ใหม่ด้วยมิติประวัติศาสตร์และวิถีชีวิต เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม 
ตลาดวัฒนธรรม และโครงการเส้นทางท่องเท่ียวแสวงบุญ โดยในพื้นท่ีจังหวัดอื่น ๆ จัด ๔ ประเภท 
ได้แก่ กิจกรรมการท่องเท่ียววิถีชุมชน ๗ โครงการ ในพื้นท่ี ๒๓ จังหวัด เช่น ถนนสายวัฒนธรรม 
ตลาดวัฒนธรรม การท่องเท่ียวทางศาสนา งานเทศกาลประเพณีประจ าท้องถ่ิน รวมถึงการต่อยอด
ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย ท้ังน้ี ให้จัดกิจกรรมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคของแต่ละจังหวัดเป็นหลัก 

๓) การคัดเลือกและถ่ายท าสารคดี ๑๐ สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน 
ยลวิถี”  

กระทรวงวัฒนธรรม ได้ด าเนินโครงการคัดเลือก ๑๐ สุดยอดชุมชน
ต้นแบบ “เท่ียวชุมชน ยลวิถี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกชุมชนคุณธรรมน้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ท่ีมีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเท่ียว 
จากชุมชนคุณธรรมฯ ท่ัวประเทศ ๒๒๘ ชุมชน ให้ได้ ๑๐ ชุมชนท่ีมีศักยภาพและความพร้อม 
ด้านการท่องเท่ียวในทุกมิติ พร้อมประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เป็น 
ท่ีรู้จักแพร่หลายในวงกว้าง เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดและขยายผลความส าเร็จไปยังชุมชนอื่น ๆ 
ปลุกกระแสการท่องเท่ียววิถีชุมชน สร้างโอกาส สร้างรายได้ ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของชุมชน 
 เมื่อวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) คลี่คลาย 
และเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก ให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยกระทรวงวัฒนธรรมได้คัดเลือก 
๑๐ สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เท่ียวชุมชน ยลวิถี” เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นชุมชนท่ีมีศักยภาพ
และมีความพร้อมด้านการท่องเท่ียวในทุกมิติและมีผลการด าเนินงานดีเด่นเป็นท่ีประจักษ์ ดังน้ี 

(๑) ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านโนนบุรี ต าบลโนนบุรี อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
(๒) ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านศรีดอนชัย ต าบลศรีดอนชัย อ าเภอเชียงของ จังหวัด

เชียงราย 
(๓) ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านโคกเมือง ต าบลจรเข้มาก อ าเภอประโคนชัย จังหวัด

บุรีรัมย์ 
(๔) ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านสามช่องเหนือ ต าบลกะไหล อ าเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัด

พังงา 
(๕) ชุมชนคุณธรรมฯ วัดศรีดอนค า ต าบลห้วยอ้อ อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ 
(๖) ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านผาบ่อง ต าบลผาบ่อง อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด

แม่ฮ่องสอน 
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(๗) ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านเก่าริมน้ าประแส ต าบลปากน้ าประแส อ าเภอแกลง 
จังหวัดระยอง 

(๘) ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านท่ามะโอ ต าบลเวียงเหนือ อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัด
ล าปาง 

(๙) ชุมชนคุณธรรมฯ วัดบางใบไม้ ต าบลบางใบไม้ อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

(๑๐) ชุมชนคุณธรรมฯ เมืองลับแล ต าบลศรีพนมมาศ อ าเภอลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ์ ท้ังน้ี ๑๐ สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เท่ียวชุมชน ยลวิถี” 

โดยท้ัง ๑๐ ชุมชน จะได้รับโล่รางวัลของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ต่อไปขณะเดียวกัน กระทรวงวัฒนธรรมอยู่ระหว่างการพัฒนา Mobile 
Application “เท่ียวเท่ ๆ เสน่ห์เมืองไทย” ท้ังในระบบ iOS และ Android ซึ่งเป็น Application 
ท่ีรวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเท่ียวและกิจกรรมการท่องเท่ียว ท่ีโดดเด่น ร้านอาหาร สินค้าทาง
วัฒนธรรม และท่ีพัก ฯลฯ จากท่ัวประเทศ พร้อมจัดท าเป็นเส้นทางการท่องเท่ียวของจังหวัด  
โดยเช่ือมโยงเส้นทางไปยัง ๑๐ สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เท่ียวชุมชนยลวิถี” และชุมชนท่ีเข้าร่วม
โครงการ โดย Application “เท่ียวเท่ ๆ เสน่ห์เมืองไทย” จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการท่องเท่ียว
ช่ืนชมความงดงามของแหล่งท่องเท่ียวท่ัวประเทศ เย่ียมยลเสน่ห์ของวิถีชีวิต ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา
ต่าง ๆ ของชุมชน ตลอดท้ั ง เพื่ออ านวยความสะดวกในการสืบ ค้นข้อมูลสารสนเทศ 
ด้านการท่องเท่ียว และเป็นช่องทางส าคัญในการประชาสัมพันธ์กระตุ้นให้เกิดการเดินทาง
ท่องเท่ียวในประเทศ ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการ  
ในท้องถ่ิน และช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศภายหลังโควิด – 19 คลี่คลายลง 

 

๔) การเปิดตัว Mobile Application “เที่ยวเท่ ๆ เสน่ห์เมืองไทย”  
 กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดท า Mobile Application “เท่ียวเท่ ๆ เสน่ห์

เมืองไทย” ท้ังในระบบ iOS และ Android ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันท่ีรวบรวมข้อมูลของ ๑๐ สุดยอด
ต้นแบบ “เท่ียวชุมชน ยลวิถี” และชุมชนคุณธรรมฯ ในโครงการ“เท่ียวชุมชน ยลวิถี” ๒๒๘ แห่ง
ท่ัวประเทศ ท่ีแสดงข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ อาทิ วัด ศาสน
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สถาน โบราณสถาน และพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน รวมถึงแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ สถานท่ีส าคัญ 
และโดดเด่นของท้องถ่ิน ศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม การแสดงพื้นบ้านชุมชนเศรษฐกิจ
พอเพียง ร้านอาหารยอดนิยม ร้านจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม สินค้าเกษตร และท่ีพักแบบ
โฮมเสตย์ รวมถึงจัดกิจกรรมพิเศษ เช่น ไหว้พระ น่ังรถสามล้อชมสวนเกษตร ล่องแพและแล่นเรือ 
ชมธรรมชาติ โดยจัดท าเป็นแผนท่ีเช่ือมโยงเส้นทางการท่องเท่ียวท้ังในโปรแกรมแบบเท่ียววันเดียว
หรือค้างคืน ท าให้สามารถก าหนดโปรแกรมการเดินทางของนักท่องเท่ียวได้ง่ายข้ึน อีกท้ังอ านวย
ความสะดวกในการติดต่อให้กับนักท่องเท่ียวผ่านช่องออนไลน์ เพจ หรือทางโทรศัพท์  

โดยแอปพลิเคชันน้ีจะสามารถค้นหาเทศกาลประเพณีท่ีส าคัญของจังหวัด
ต่าง ๆ ท้ัง ๑๒ เดือน เพื่อเพิ่มในโปรแกรมท่องเท่ียวตามวันเวลาและสถานท่ีจัดงานได้อีก
ด้วย ซึ่ง Mobile Application “เท่ียวเท่ ๆ เสน่ห์เมืองไทย” จะเป็นมิติใหม่ของการน าทุน 
ทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเท่ียว นักท่องเท่ียวสามารถช่ืนชมความงดงามของแหล่งท่องเท่ียว  
ท่ัวประเทศ เย่ียมยลเสน่ห์ของวิถีชีวิต ผลิตภัณฑ์มรดกภูมิปัญญาต่าง ๆ ของชุมชน โดยการสืบค้น
ข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และเป็นช่องทางส าคัญในการประชาสัมพันธ์ให้
เป็นท่ีรู้จักแพร่หลายในวงกว้าง ช่วยกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศเพื่อสร้าง
งาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการจ าหน่ายสินค้าและบริการในท้องถ่ินท่ัวประเทศ 

  ท้ังน้ี การจัดท า Mobile Application “เท่ียวเท่ๆ เสน่ห์เมืองไทย” 
มุ่งขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ตามนโยบายของรัฐบาล โดยน าทุนทางวัฒนธรรม 
มาต่อยอดสร้างสรรค์สินค้าและบริการ (Creative Culture) เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
สร้างรายได้จากการท่องเท่ียว และบริการทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
และชุมชน เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน ช่วยฟื้นฟู เศรษฐกิจของประ เทศ  
หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) คลี่คลาย 

 
 

๕) การลงพื นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนคุณธรรม สุดยอดชุมชนต้นแบบ  
“เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจ าปี ๒๕๖๔ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน นางยุพา ทวีวัฒนะกิจ
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บวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร และข้าราชการ กระทรวงวัฒนธรรม ลงพื้นท่ี
ตรวจเยี่ยมชุมชนคุณธรรมท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็น ๑๐ สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เท่ียวชุมชน  
ยลวิถี” ของกระทรวงวัฒนธรรม ท่ีมีศักยภาพและมีความพร้อมด้านการท่องเท่ียวในทุกมิติ  
และร่วมถ่ายท าวีดิทัศน์เท่ียวชุมชนยลวิถี เพื่อส่งเสริมสนับสนุน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และสร้าง
การรับรู้ อย่างท่ัวถึง ในการส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชน อาทิ ชุมชนวัดบางใบไม้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ วัดสว่างหัวนาค า อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ชุมชนคุณธรรมฯ  
บ้านโนนบุรี อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านโคกเมือง อ าเภอประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรัมย์ ชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ วัดไชยศรี อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
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 ๓.๓  ส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
 ๓.๓.๑ การจัดตั งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs (SMEs Support & 
Rescue Center) กรมบังคับคดีจึงได้จัดต้ังศูนย์ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs (SMEs Support 
& Rescue Center) ตามแนวทางการด าเนินงานของเครือข่ายศูนย์ช่วยเหลือ SMEs ท่ีเช่ือมโยงกับ
กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ โดยจัดต้ังศูนย์ช่วยเหลือช่วยเหลือดังกล่าวท่ัวประเทศ 
ต้ังแต่ปี ๒๕๕๙ ปัจจุบันรวมจ านวน ๑๑๗ แห่ง ท าหน้าท่ีเป็นหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน 
ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการให้ค าปรึกษาด้านกฎหมายรับเร่ืองส าหรับธุรกิจ SMEs ท่ีมีปัญหา
และต้องการฟื้นฟูกิจการ ลักษณะของแผนฟื้นฟูกิจการส าเร็จรูป ข้ันตอนและกระบวนการฟื้นฟู
ธุรกิจ SMEs และข้ันตอนในการด าเนินการและการวางแผนทางการเงินตามนโยบายของรัฐบาล 
โดยมีกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานกลางในการดูแลผู้ประกอบการ SMEs 
 ๓.๓.๒ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๙) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ กรมบังคับคดีจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติล้มละลาย 
(ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๙ ในรูปแบบการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ ท่ี เกี่ยวข้องกับ
พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด ๓/๒ กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับ 
การฟื้นฟูกิจการของลูกหน้ีท่ีเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ลักษณะของแผนฟื้นฟูกิจการ
ส าเร็จรูปและข้ันตอนในการด าเนินการ และรับฟังความคิดเห็นและระดมความคิดจาก
ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs และทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับกฎหมายดังกล่าว โดยมีผลการด าเนินงาน
ต้ังแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔ ได้จัดโครงการในพื้นท่ีส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
จ านวน ๑๐ ครั้ง ประกอบด้วย ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน ๒ ครั้งและในส่วนภูมิภาค จ านวน 
๘ ครั้ง ประกอบด้วยจังหวัดต่าง ๆ ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภูเก็ต นนทบุรี ตรัง ชลบุรี ชุมพร 
เลย และพิษณุโลก มีผู้เข้าร่วมจ านวนท้ังสิ้น ๕๘๓ คน เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ระลอก ๓ กรมบังคับคดี จึงได้ปรับแผนด าเนินการฯ 
ส่วนกิจกรรมท่ีเหลืองบประมาณเป็นการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ชุดความรู้กฎหมายเบ้ืองต้นส าหรับ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และวีดิทัศน์ 
 ๓.๓.๓ การส่งเสริมความรู้ให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
ในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามมาตรการเพิ่มขีดความสามารถและส่งเสริม
ความรู้ให้กับ SMEs ในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมด าเนินการส่งเสริมเพื่อให้วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย 
(Micro, Small and Medium Enterprises: MSME) ท่ีประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 
มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน จ านวน ๒,๐๐๐ ราย  
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และ MSME ท่ีประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศมีประสบการณ์และสามารถใช้เครื่องมือ
ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน จ านวน ๒,๐๐๐ ราย ท้ังน้ี มีผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
๖๕.๓๐ และได้เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จ านวน ๑๑๓,๔๖๖,๓๐๐ บาท 
 ๓.๓.๔ การสร้างความรู้ความเข้าใจและช่วยเหลือ MSME ด้านการป้องกัน 
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
ได้ด าเนินการส่งเสริมเพื่อให้ MSME ท่ีประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศมีความรู้ความเข้าใจ
ในเร่ืองการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเงินบาท จ านวน ๑,๒๘๓ ราย และ MSME 
ท่ีประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศมีประสบการณ์และสามารถใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยง
จากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน จ านวน ๗๓๕ ราย ท้ังน้ี จากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด – 19 ส่งผลต่อการส่งออกและน าเข้า และต่อเน่ืองมาถึงการป้องกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนและการใช้ค่าธรรมเนียมการค้าระหว่างประเทศท่ีลดลงไปด้วย รวมถึงจ านวน
ผู้เข้าร่วมอบรมน้อยกว่าที่ต้ังเป้าหมายไว้ เน่ืองจากการเรียนออนไลน์ หรือผ่านระบบ E-Learning 
เมื่อเปรียบเทียบแล้วผลสัมฤทธิ์น้อยกว่าแบบ On Ground นอกจากน้ี ผู้ประกอบการ SMEs บางราย
ไม่ซื้อประกันค่าเงิน (Option) เน่ืองจากมีบัญชีเงินฝากในรูปของเงินตราต่างประเทศอยู่แล้ว 
ท าให้ไม่จ าเป็นจะต้องมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือผู้ประกอบการบางราย 
มีการท าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ไว้อยู่แล้ว 
 ๓.๓.๕ กิจกรรมส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งสู่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมบังคับคดี จัดเสริมสร้างความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด ๓/๒ กระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการ
ของลูกหน้ีท่ีเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และรับฟังความคิดเห็น ระดมความคิดจาก
ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs และทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับกฎหมายดังกล่าว แก่กลุ่มเป้าหมาย 
ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาครวม ๑๐ รุ่น ๆ ละ ๘๐ คน รวม ๘๐๐ คน โดยได้รับ
วงเงินจัดสรร จ านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท อีกท้ัง กรมบังคับคดี ด าเนินการจัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ช้ันบังคับคดีเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งสู่วิสาหกิจขนาดกลางเละขนาดย่อม อีกท้ังเป็นการเปิ ด
โอกาสให้เจ้าหน้ีได้รับช าระหน้ี และลูกหน้ีสามารถช าระหน้ีได้ ลดปัญหาหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนในสังคม 
ตลอดจนเป็นส่วนหน่ึงในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน 
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ผลการด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง 

 
เร่ืองที่ ๔   การให้ความช่วยเหลือเกษตรกร 

และพัฒนานวัตกรรม 
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นโยบายเร่งด่วนเรื่องท่ี ๔  การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 
 

 ๔.๑  จัดพื นที่การเกษตรให้สอดคล้องกับระบบบริหารจัดการน  าและคุณภาพดิน 
ตาม Agri – Map 
  ๔.๑.๑ การจัดท าฐานข้อมูลเพื่อรองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจ โดยกรมพัฒนาท่ีดิน  
ได้ด าเนินการ ดังน้ี  
   ๑) ส ารวจและวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนเขตเกษตรเศรษฐกิจ  
ส ารวจจัดท าฐานข้อมูลพืชเศรษฐกิจ ส ารวจและจัดท าเขตการใช้ท่ีดินส าหรับพืชเศรษฐกิจ ส ารวจ
และจัดท าแผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดิน ปรับปรุงข้อมูลเขตเหมาะสมส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ 
ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดท าฐานข้อมูลสนับสนุนการบริหารจัดการพื้นท่ี
เกษตรกรรม (Zoning) จัดท าแผนท่ีเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri-Map 
Online) และสนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลเขตความเหมาะสมพืชเศรษฐกิจเชิงแผนท่ี ๕ ชนิดพืช 
ได้แก่ ข้าวนาปรัง มันส าปะหลัง ปาล์มน้ ามัน สับปะรดโรงงาน และไม้โตเร็วสกุลอะเคเซีย (Acacia 
species) 
   ๒) อบรมเกษตรกรและจัดกระบวนการเรียนรู้การผลิตพืชเศรษฐกิจระดับ
อ าเภอตามเขตความเหมาะสมส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ จ านวน ๑,๐๐๓  ราย (เป้าหมาย ๑,๐๐๐ 
ราย) และสนับสนุนปัจจัยการผลิตต้นแบบท่ีจ าเป็นส าหรับการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นท่ี 
ไม่เหมาะสม จ านวน ๒,๘๒๐  ไร่ (พื้นท่ีเป้าหมาย ๓,๐๐๐ ไร่) 
   ๓) บริหารจัดการพื้นท่ีเกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) เพื่อปรับเปลี่ยน
พื้นท่ีท่ีไม่เหมาะสม ให้เกิดประโยชน์ด้านการเกษตรในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม จ านวน ๑๐๘ ไร่ 
(พื้นท่ีเป้าหมาย ๑๐๐ ไร่) 
   ๔) ศึกษาและวิเคราะห์เศรษฐกิจสินค้าเกษตรท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของ
พื้นท่ีและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและมาตรการท่ีสอดคล้อง
เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นท่ี 
   (๕) จัดอบรมให้เกษตรกร ๒,๔๐๐ ราย (เป้าหมาย ๒,๔๐๐ ราย) 
  ๔.๑.๒ การพัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตที่ไม่เหมาะสม 
ตาม Agri-Map ด าเนินการส่งเสริมการท าเกษตรผสมผสานในพื้นท่ีท่ีไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าว 
ให้เหมาะสมกับพื้นท่ี ๙๐,๐๐๐ ไร่ (จากเป้าหมาย ๙๐,๐๐๐ ไร่) 
  ๔.๑.๓ การส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง ด าเนินการส ารวจและประเมิน
ความเหมาะสมของเกษตร ๑,๙๐๐ ไร่/ราย ให้ค าแนะน าและถ่ายทอดความรู้ด้านการเพาะเลี้ยง
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สัตว์น้ า จ านวน ๑,๙๐๐ ราย และสนับสนุนปัจจัยการผลิต จ านวน ๑,๙๐๐ ราย รวมถึงติดตาม
และประเมินผลเกษตรกรรายเก่า ปี ๒๕๖๓ จ านวน ๕,๐๐๐ ราย และเกษตรกรรายใหม่ ปี ๒๕๖๔ 
จ านวน ๑,๙๐๐ ราย 
  ๔.๑.๔ การควบคุมปริมาณการผลิต (การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทน) 
สนับสนุนให้เกษตรกรชาวสวนยางปรับเปลี่ยนไปปลูกยางพันธุ์ดี จ านวน ๑๑๑,๘๙๓.๒๐ ไร่  
(จากเป้าหมาย ๑๐๐,๐๐๐ ไร่) และปลูกไม้ยืนต้นชนิดอื่น จ านวน ๑๐๖,๓๑๑.๘๕ ไร่   
(จากเป้าหมาย ๑๐๐,๐๐๐ ไร่) 
 
 ๔.๒  สร้างหลักประกันทางรายได้ให้แก่เกษตรกร ก าหนดเป้าหมาย “รายได้” จากข้าว 
ยางพารา มันส าปะหลัง ปาล์ม อ้อย ข้าวโพด ด้วยการชดเชย “ประกันรายได”้ และด าเนินการ 
“ประกันภัยสินค้าเกษตร” ส่งเสริม “เกษตรพันธสัญญา” 
  ๔.๒.๑ โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบประกันภัยผลผลิตทางการเกษตร  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อยู่ระหว่างศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบประกันภัยผลผลิต 
ทางการเกษตร 
  ๔.๒.๒ การแก้ไขปัญหาข้าวได้ด าเนินการแก้ไขปัญหา ดังน้ี 
   ๑) พัฒนาและส่งเสริมการเกษตร อยู่ระหว่างการส่งเสริมการผลิตข้าวพันธุ์ 
กข ๔๓ และข้าวเจ้าพื้นนุ่มได้ ๔๐,๐๔๙ ไร่ (จากเป้าหมาย ๕๐,๐๐๐ ไร่) 
   ๒) การเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในพื้นท่ี ๒๗,๑๘๓.๕๐ ไร่ (เป้าหมาย ๓๐,๐๐๐ ไร่) 
   ๓) การผลิตสินค้าข้าวได้รับการส่งเสริมและพัฒนา โดยอยู่ระหว่างการผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีท่ีผลิตได้ (ช้ันพันธุ์คัด/พันธุ์หลัก) ๒,๒๒๕ ตัน (เป้าหมาย ๓,๐๓๐ ตัน) 
   ๔) ส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในส าหรับสินค้าเกษตรในพื้นท่ีรองรับ
ผลผลิตข้าวอินทรีย์ของโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ และข้าวจากการปฏิบัติ 
ทางการเกษตรท่ีดี (Good Agricultural Practices: GAP) ของโครงการส่งเสริมระบบการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ได้ ๑๑ แห่ง (เป้าหมาย ๗๗ แห่ง) และสนับสนุนพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าว 
ให้มีความเข้มแข็งต้ังแต่ระดับต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ าอย่างเป็นระบบ จ านวน ๑๓ กลุ่ม  
(จากเป้าหมาย จ านวน ๗๖ กลุ่ม) 
   ๕) ผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ขยายและจ าหน่าย โดยปรับปรุงสภาพได้
เมล็ดพันธุ์ดี และสามารถจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ดี (เป้าหมาย ๙๕,๐๐๐ ตัน) 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๖๒๒ 

 

   ๖) เสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน (เป้าหมาย 
๘๐๐ แห่ง) 
  ๔.๒.๓ การแก้ไขปัญหายางพารา ด าเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง 
ระยะท่ี ๒ ให้แก่เจ้าของสวนยาง จ านวน ๑,๓๐๖,๔๓๒ ราย และคนกรีดยาง จ านวน ๑๔๗,๕๓๗ ราย 
รวมท้ังสิ้น ๑,๔๕๓,๙๖๙ ราย (จากเป้าหมายเจ้าของสวนยาง จ านวน ๑,๕๖๑,๓๕๔ ราย คนกรีดยาง 
๒๗๒,๗๓๓ ราย รวมท้ังสิ้น ๑,๗๑๑,๒๕๒ ราย) 
  ๔.๒.๔ โครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตดัสดอ้อยเพื่อลดฝุน่ PM2.5 ฤดูการผลติ
ปี ๒๕๖๓/๒๕๖๔ กระทรวงอุตสาหกรรม โดยส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย 
ก าหนดอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยทุกรายท่ีตัดอ้อยสดคุณภาพดีส่งโรงงาน 
ช่วยเหลือเท่ากับเงินส่วนต่างรายได้ค่าแรงต่อวันท่ีชาวไร่อ้อยท่ีตัดอ้อยสดได้น้อยกว่าชาวไร่อ้อย  
ท่ีตัดอ้อยไฟไหม้ในอัตราตันละ ๑๒๐ บาท ซึ่งคณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการโครงการดังกล่าว 
เมื่อวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ภายในกรอบวงเงิน ๖,๐๖๕,๕๕๐,๐๐๐ บาท มีชาวไร่อ้อยท่ีมีสิทธิ์
ได้รับการช่วยเหลือตามโครงการฯ จ านวน ๑๒๑,๐๑๐ ราย โดยมีผลการด าเนินการ ดังน้ี (ข้อมูล 
ณ วันท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔) 
   ๑) โอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่น PM2.5  
ท่ีโอนเงินส าเร็จ ๑๒๒,๖๑๓ ราย เป็นจ านวน ๕,๙๓๓,๘๓๑,๐๐๔.๖๙ บาท 
   ๒) โอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรไร่อ้อยท่ีส่งอ้อยเข้าโรงงานน้ าตาลทรายแดง 
จ านวน ๑๕๘ ราย เป็นเงิน ๙,๔๔๐,๙๓๐.๔๐ บาท 
   ๓) โอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรตัดอ้อยสดเพื่อผลิตเอทานอล จ านวน ๑,๔๘๑ ราย 
เป็นเงิน ๕๔,๑๖๗,๙๙๕.๘๐ บาท 
  ๔.๒.๕ การด าเนินงานในฤดูการผลิตปี ๒๕๖๓/๒๕๖๔ กระทรวงอุตสาหกรรม  
โดยคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย ในการประชุมครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๒๘ ตุลาคม 
๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ในฤดูการผลิต 
ปี ๒๕๖๓/๒๕๖๔  
   ๑) เป้าหมายลดปริมาณอ้อยไฟไหม้เหลือ ร้อยละ ๒๐ ปริมาณอ้อยสด  
ร้อยละ ๘๐  
   ๒) กรณีมีนโยบายการช่วยเหลือจากภาครัฐ จะช่วยเหลือเฉพาะชาวไร่อ้อย 
ท่ีตัดอ้อยสดเท่าน้ัน  
   ๓) จัดซื้อเครื่องสางใบอ้อยมาให้ เกษตรกรชาวไร่อ้อยได้ยืม จ านวน 
๘๐ เครื่อง เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือชาวไร่อ้อยในการตัดอ้อยสด 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๖๒๓ 

 

   โดยมีผลการด าเนินการตามมติของคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาล เมื่อวันท่ี 
๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ดังน้ี 
   ๑) การส่งเสริมการตัดอ้อยสด ภาครัฐให้การสนับสนุนเครื่องจักรกล 
การเกษตร ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบขยาย
โครงการส่งเสริมสินเช่ือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒-๒๕๖๔ วงเงินปีละ ๒,๐๐๐ ล้านบาท ระยะเวลา ๓ ปี รวมเป็นเงิน ๖,๐๐๐ ล้านบาท  
มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาแหล่งน้ าและการบริหารจัดการน้ าในไร่อ้อย จัดซื้อรถตัดอ้อย รถคีบอ้อย 
รถแทรกเตอร์ รถบรรทุกอ้อย และเครื่องจักรกลการเกษตรอื่น ๆ มีวงเงินคงเหลือให้จ่ายเงินกู ้
ทุกวัตถุประสงค์ จนถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ รวมแล้ว ๒,๐๐๐ ล้านบาท จ่ายไป ๖๓๐ ล้านบาท 
คงเหลือ ๑,๓๗๐ ล้านบาท 
   ๒) โครงการจัดซื้อเครื่องสางใบอ้อย โดยงบประมาณกองทุนอ้อยและน้ าตาลทราย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ท้ังสิ้น ๑๑๒ เครื่อง  
และอยู่ระหว่างด าเนินการโครงการจัดท าเครื่องต้นแบบแยกใบอ้อย มีชุดต้นก าลังจากรถแทรกเตอร์ 
หรือเครื่องยนต์อื่น ๆ โดยสามารถแยกใบอ้อยได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน/ช่ัวโมง และอยู่ระหว่าง
ด าเนินการจัดซื้อเครื่องสางใบอ้อยเพิ่มเติมอีก ๑๗๖ เครื่อง รวมมีเครื่องสางใบอ้อยใช้ในฤดูการผลิต 
จ านวน ๒๘๘ เครื่อง 
   ๓) อ้อยไฟไหม้จะหักเงินค่าอ้อยจากราคาอ้อยข้ันต้นอัตราตันละ ๓๐ บาท  
และการจัดการเงินท่ีหักจากอ้อยไฟไหม้ อ้อยยอดยาว หรืออ้อยท่ีมีกาบใบ ให้โรงงานน้ าตาลส่งเงิน
ให้คณะท างานควบคุมการผลิตประจ าโรงงานเพื่อพิจารณาเฉลี่ยจ่ายเงินคืนชาวไร่อ้อยทุกรายท่ีตัด
อ้อยสดคุณภาพดี เป็นรายโรงงาน 
   ๔) ก าหนดให้โรงงานรับอ้อยไฟไหม้จากชาวไร่อ้อยรวมท้ังฤดูการผลิต  
ไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของปริมาณอ้อยท่ีโรงงานน้ันรับท้ังหมดในฤดูการผลิตน้ัน โดยอ้อยไฟไหม้ส่วนท่ีเกิน
ร้อยละ ๒๐ โรงงานมีสิทธิ์ปฎิเสธการรับอ้อยน้ันได้ และไม่มีการก าหนดโทษโรงงานท่ีรับอ้อย 
ไฟไหม้เกินกว่าท่ีกฎหมายก าหนด ผลการด าเนินงานลดอ้อยไฟไหม้ฤดูกาลผลิตปี ๒๕๖๓/๒๕๖๔
ซึ่งสามารถลดอ้อยไฟไหม้ เหลือเพียงร้อยละ ๒๖.๔๗ (ข้อมูล ณ วันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 
  ๔.๒.๖ โครงการประกันภัยข้าวนาปี และโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี ยงสัตว์  
ปีการผลิต ๒๕๖๔ โดยกระทรวงการคลังได้ด าเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปีและโครงการ
ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต ๒๕๖๔ เพื่อให้เกษตรกรมีเครื่องมือในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและภัยจากศัตรูพืช หรือโรคระบาด ดังน้ี 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๖๒๔ 

 

   ๑) โครงการประกันภัยข้าวนาปี คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวงการคลัง
ด าเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เป้าหมาย 
ร้อยละ ๙๐ ของพื้นท่ีเป้าหมาย ๔๕ ล้านไร่ มีเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ๓.๕๙ ล้านราย พื้นท่ี 
๔๓.๔ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๔๔ และส่วนประกันภัยภาคสมัครใจมี ๙,๓๘๕ ราย พื้นท่ี 
๑๓๑,๒๕๙ ไร่ เบ้ียประกันภัยรับรวมท้ัง ๒ ส่วน ๓,๘๔๐.๕๒ ล้านบาท จ่ายค่าสินไหมทดแทนแล้ว 
๖๗๙.๖๖ ไร่ เป็นจ านวนเงิน ๐.๘๖ ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔) 
   ๒) โครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ คณะกรรมการนโยบายและบริหาร
จัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีมติเห็นชอบการด าเนินโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 
๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เป้าหมายร้อยละ ๗๐ ของพื้นท่ีเป้าหมาย ๒.๘ ล้านไร่ 
ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ๖๐ ซึ่งต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบการด าเนินโครงการ
ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต ๒๕๖๔ มีเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ๘๒,๔๔๒ ราย 
พื้นท่ี ๑.๔๙ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๐๓ และส่วนประกันภัยภาคสมัครใจมี ๖ ราย พื้นท่ี ๑๕๑.๕ 
ไร่ เบี้ยประกันภัยรับรวมท้ัง ๒ ส่วน ๒๕๕.๘๘ ล้านบาท จ่ายค่าสินไหมทดแทนแล้ว ๒,๕๖๐.๖๓ 
ไร่ เป็นจ านวนเงิน ๓.๘๔ ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔) 
  ๔.๒.๗ การส่งเสริมโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก กระทรวงพลังงาน  
โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการ
พลังงาน ด าเนินการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้า โดยได้รับผลตอบแทนจาก
สัญญาการจ าหน่ายเช้ือเพลิงพลังงานหมุนเวียนกับผู้ลงทุน มีเป้าหมายในการสร้างงาน สร้างอาชีพ
และรายได้แก่เกษตรกรในชุมชน ซึ่งคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ออกประกาศ 
เชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการน าร่อง) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เมื่อวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ และเมื่อวันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๖๔ ได้ออกประกาศเชิญชวนการรับซื้อ
ไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการน าร่อง) (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
โดยปรับปรุงกรอบขยายระยะเวลาให้การไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่ายเปิดรับยื่นค าเสนอขอขายไฟฟ้า  
เป็นระหว่างวันท่ี ๒๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เน่ืองจากมีผู้สนใจเป็นจ านวนมาก โดยเมื่อสิ้นสุด 
วันเปิดรับยื่นค าเสนอฯ มีผู้ยื่นข้อเสนอรวม ๒๔๖ ราย แบ่งเป็น ชีวมวล ๑๔๓ ราย และก๊าซชีวภาพ 
๑๐๓ ราย ปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกเข้า
ร่วมโครงการฯ จ านวนท้ังสิ้น ๔๓ ราย คิดเป็นปริมาณไฟฟ้าเสนอขายรวม ๑๔๙.๕๐ เมกะวัตต์ 
แบ่งเป็นโรงไฟฟ้าชุมชนประเภทชีวมวล ๑๖ ราย และโรงไฟฟ้าชุมชนประเภทก๊าซชีวภาพรวม  
๒๗ ราย ปริมาณพลังงานไฟฟ้าเสนอขาย ๗๔.๕๐ เมกะวัตต์ (เป้าหมายการรับซื้อเช้ือเพลิงชีวมวล 
๗๕ เมกะวัตต์ และเช้ือเพลิงก๊าซชีวภาพ ๗๕ เมกะวัตต์) ข้อมูล ณ วันท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๖๒๕ 

 

 ๔.๒.๘ โครงการประกันรายได้เกษตรกร ปีการผลิต ๒๕๖๓/๖๔ คณะรัฐมนตร ี
มีมติอนุมัติโครงการประกันรายได้ ดังน้ี 

๑) ข้าว มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ อนุมัติวงเงิน 
๑๘,๐๙๖.๐๖ ล้านบาท รอบท่ี ๒ เมื่อวันท่ี ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ให้ปรับเพิ่มวงเงินเป็น ๔๖,๘๐๗.๓๕ 
ล้านบาท และรอบท่ี ๓ เมื่อวันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ให้ปรับเพิ่มวงเงินเป็น ๕๐,๖๔๖.๒๗ ล้านบาท 
เพื่อประกันรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
   ผลการด าเนินงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
(ธ.ก.ส.) จ่ายเงินชดเชยส่วนต่างให้เกษตรกรแล้ว ๔.๖๘๘ ล้านครัวเรือน วงเงิน ๔๘,๑๘๐.๐๓  
ล้านบาท (ข้อมูลต้ังแต่ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔) 
  ๒) ปาล์มน  ามัน มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ อนุมัติ
จัดสรรวงเงินงบประมาณเบื้องต้น ๔,๖๑๓.๐๔ ล้านบาท (จากวงเงิน ๘,๘๐๗.๕๔ ล้านบาท 
ตามมติของคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ ามันแห่งชาติ (กนป.) ท่ีเห็นชอบเมื่อวันท่ี ๑๙ สิงหาคม 
๒๕๖๓ เพื่อด าเนินโครงการฯ ไปพลางก่อน) ท้ังน้ี คณะอนุกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้
เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ ามัน ปี ๒๕๖๔ ประชุมเม่ือวันท่ี ๕ และ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อก าหนด
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการด าเนินโครงการ อาทิ ต้องเป็นเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ ามันท่ีข้ึน
ทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร ได้รับเงินชดเชยตามพื้นท่ีท่ีปลูกจริง แต่ไม่เกินครัวเรือนละ 
๒๕ ไร่ (อายุปาล์ม ๓ ปี ข้ึนไป) และราคาเป้าหมายผลปาล์มทะลาย (คุณภาพน้ ามัน ร้อยละ ๑๘) 
กิโลกรัมละ ๔ บาท รวมท้ังก าหนดราคาตลาดอ้างอิงส าหรับการจ่ายเงินประกันรายได้  

ผลการด าเนินงาน ธ.ก.ส. ยังไม่มีการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างให้แก่
เกษตรกร 
  ๓) มันส าปะหลัง มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ อนุมัติ 
วงเงิน ๙,๗๘๘.๙๓ ล้านบาท โดยประกันรายได้หัวมันส าปะหลังสดเช้ือแป้ง ร้อยละ ๒๕ กิโลกรัมละ 
๒.๕๐ บาท ครัวเรือนละไม่เกิน ๑๐๐ ตัน และไม่ซ้ าแปลงและมาตรการคู่ขนาน ได้แก่ โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันส าปะหลัง และโครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมมันส าปะหลัง และสร้าง
มูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร 
   ผลการด าเนินงาน ธ.ก.ส. จ่ายเงินชดเชยส่วนต่างให้เกษตรกรแล้ว 
๐.๕๐๖๓ ล้านครัวเรือน วงเงิน ๓,๐๙๗.๔๕ ล้านบาท (ข้อมูลต้ังแต่ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน 
๒๕๖๔) 
  ๔) ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓  
อนุมัติ ๑,๙๑๒.๒๑ ล้านบาท เพื่อประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ด ณ ความช้ืน ร้อยละ ๑๔.๕ 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๖๒๖ 

 

กิโลกรัมละ ๘.๕๐ บาท ครัวเรือนละไม่เกิน ๓๐ ไร่ และมาตรการคู่ขนาน ได้แก่ โครงการสินเช่ือ 
เพื่อรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร  
   ผลการด าเนินงาน ธ.ก.ส. โอนเงินชดเชยให้เกษตรกรแล้ว ๐.๓๓๘๙  
ล้านครัวเรือน วงเงิน ๑,๒๓๓.๙๖ ล้านบาท (ข้อมูลต้ังแต่ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔) 
 
 ๔.๓  การท าเกษตรยุคใหม่ต้องใช้ “นวัตกรรม” เข้ามาลดต้นทุนการผลิต 
  ๔.๓.๑ การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีขั นสูงในการผลิตพืช กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ โดยกรมการข้าว ด าเนินการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีข้ันสูงในการผลิตพืช  
ซึ่งอยู่ระหว่างพัฒนาระบบการแสดงข้อมูลการจัดระบบการปลูกข้าวโดยใช้เทคโนโลยีเกษตร
อัจฉริยะ ๒ เทคโนโลยี ได้แก่ เทคโนโลยีการจัดการน้ าอย่างประหยัดโดยใช้ท่อน้ าอัจฉริยะ 
และเทคโนโลยีการจัดการระบบผลิตข้าวเพื่อลดต้นทุนโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 
  ๔.๓.๒ การส่งเสริมการท าระบบฟาร์มอัจฉริยะ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ได้ด าเนินการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อน าไปสู่การเกษตรอัจฉริยะ ได้ด าเนินการจัดเตรียมความพร้อม
ของแปลงต้นแบบ ๖ แห่ง (จากเป้าหมาย ๖ แห่ง) ด าเนินการในพื้นท่ี๘ จังหวัด ใน ๗ ชนิดพืช 
ได้แก่ (๑) แปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะการผลิตมะม่วงนอกฤดูจังหวัดชัยภูมิและอุดรธานี (๒) แปลง
เรียนรู้เกษตรอัจฉริยะการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนาและข้าวโพดหวาน จังหวัดนครสวรรค์  
(๓) แปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะปาล์มน้ ามัน จังหวัดกระบี่และสุราษฏร์ธานี (๔) แปลงเรียนรู ้
การประยุกต์ใช้ smart sensors และ IoTs ในการผลิตทุเรียน จังหวัดจันทบุรี (๕) แปลงเรียนรู้เกษตร
อัจฉริยะอ้อยโรงงาน จังหวัดนครราชสีมา และ(๖) โรงเรือนปรับอุณหภูมิอัจฉริยะ Evaporative 
cooling system (Evap) ส าหรับการผลิตพืช (มะเขือเทศ) จังหวัดระยอง 
  ๔.๓.๓ โครงการขยายผลและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm)  
โดยผ่านกลไกผู้ประกอบการ Agriculture System Integrator (ASI) กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
ได้ด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเกษตรอัจฉริยะให้กับเกษตรกรแกนน า เพื่อสร้างความเช่ือมโยง
เผยแพร่และส่งต่อความรู้และเทคโนโลยีให้กับสมาชิกในกลุ่มหรือผู้ท่ีมีความสนใจ ให้สามารถ
พึ่งพาตนเองในการประกอบอาชีพการเกษตรได้อย่างถาวร เพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการ
แปลงได้แม่นย า เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนและลดการใช้แรงงาน และเพิ่มรายได้  
ซึ่งมีเกษตรกรแกนน าได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี จ านวน ๗,๔๐๐ ราย โดยมีเทคโนโลยีท่ีน าไปใช้
ในการถ่ายทอด ได้แก่  



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๖๒๗ 

 

    ๑) ระบบตรวจวัดด้วยเซนเซอร์แบบเครือข่ายไร้สายเพื่อการจัดการ 
และควบคุมอัตโนมัติ (Wireless sensor network for Management And Remote Control: 
WiMaRC) 
    ๒) การใช้โดรนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเกษตร 
    ๓) เทคโนโลยีโรงเรือนเพาะปลูกพืชและการบริหารจัดการแบบครบวงจร 
    ๔) การใช้แอปพลิเคชันเพื่อการเกษตร 
    ๕) เทคโนโลยีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อจัดการน้ า 
   นอกจากน้ี ได้สร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านเทคโนโลยี
โรงเรือนเพาะปลูกพืชและการบริหารจัดการแบบครบวงจรให้กับ ผู้ประกอบการนวัตกรรม 
ด้านการเกษตร จ านวน ๔๔ ราย 
 
 ๔.๔  ส่งเสริมการใช้ “ผลผลิตทางการเกษตร” เพื่อแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาด 
เช่น การใช้ผลผลิตการเกษตรใน “อุตสาหกรรมพลังงาน” การส่งเสริมการใช้ “ยางพารา” 
ในโครงสร้างพื นฐานของประเทศ หรือถนนยางพาราทั่วประเทศ 

๔.๔.๑ การส่งเสริมการผลิตและการใช้ เชื อเพลิงชีวภาพ กระทรวงพลังงาน  
โดยส านักงานนโยบายและแผนพลังงานร่วมกับกรมธุรกิจพลังงาน ออกหลักเกณฑ์การก าหนดราคา
เช้ือเพลิงชีวภาพ (เอทานอล/ไบโอดีเซล) เพื่อลดการน าเข้าน้ ามันจากต่างประเทศ ส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทน และช่วยเหลือเกษตรกรจากการส่งเสริมการใช้พืชพลังงานในประเทศ (ปาล์ มน้ ามัน/ 
มันส าปะหลัง/กากน้ าตาลจากอ้อย) โดยมีผลการด าเนินงาน ดังน้ี (ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม 
๒๕๖๔) 
 (๑) ไบโอดีเซล (B100) ก าหนดให้น้ ามันดีเซลหมุนเร็ว B10 เป็นน้ ามันดีเซล
มาตรฐาน เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่งผลให้มีการใช้เพิ่มข้ึนเฉลี่ย ๑๖ ,๒๒๐ ,๐๐๐ ลิตรต่อวัน  
โดยในเดือนมกราคม ๒๕๖๔ มีการใช้อยู่ท่ี ๒๑,๔๗๐,๐๐๐ ลิตรต่อวัน ปัจจุบันมีโรงงงานผลิต 
B100 จ านวน ๑๓ แห่ง มีก าลังการผลิตติดต้ัง B100 รวม ๘,๕๓๐,๐๐๐ ลิตรต่อวัน  
 (๒) เอทานอล ปัจจุบันมีโรงงานผลิตเอทานอลเพื่อจ าหน่ายเป็นเช้ือเพลิง 
จ านวน ๒๖ โรง มีก าลังการผลิต ๕,๙๗๐,๐๐๐ ลิตรต่อวัน  
 ปัจจุบัน ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน อยู่ระหว่างศึกษาโครงการ
ประเมินผลการส่งเสริมการใช้เช้ือเพลิงชีวภาพในภาคขนส่ง และทบทวนหลักเกณฑ์การก าหนด
ราคาเช้ือเพลิงชีวภาพ โดยเริ่มด าเนินการเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๖๒๘ 

 

  ๔.๔.๒ การส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ด าเนินโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงคันคลอง
ชลประทาน มีเป้าหมายปริมาณการใช้ยางข้น ๘๙๘ ตัน โดยปี ๒๕๖๔ มีหน่วยงานภาครัฐ จ านวน 
๙ กระทรวง รายงานแผนการใช้ยาง แก่การยางแห่งประเทศไทย ได้แก่ กระทรวงคมนาคม 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงกลาโหม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
กระทรวงยุติธรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  
และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป้าหมายใช้น้ ายางสดรวมท้ังสิ้น ๔๙,๐๙๑.๒๘ ตัน 
สามารถใช้น้ ายางสด รวมท้ังสิ้น ๔,๙๔๑.๔๐ ตัน 
  ๔.๔.๓  การส่งเสริมการใช้ยางพาราในโครงสร้างพื นฐานของประเทศ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กระทรวงคมนาคม โดยกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท  
ได้ด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการใช้ยางพาราในงานถนน (ข้อมูล ณ วันท่ี ๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔) ดังน้ี 

(๑) การน ายางพารามาใช้ในงานก่อสร้างและซ่อมบ ารุงโดยการท าผิวทาง 
โดยกรมทางหลวง งบประมาณโครงการ ๑๙,๒๖๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ปริมาณยางดิบ ๒๐,๗๓๔ ตัน  
และกรมทางหลวงชนบท งบประมาณโครงการ ๙,๖๔๖,๖๐๓,๐๐๐ บาท ปริมาณยางดิบ ๘,๒๐๐ ตัน 

(๒) การน ายางพารามาใช้ปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนนโดยใช้ 
แผ่นยางธรรมชาติครอบก าแพงคอนกรีต (Rubber Fender Barrier: RFB) และหลักน าทาง 
ยางธรรมชาติ (Rubber Fender Post : RGP) ดังน้ี 

(๒.๑) แผ่นยางธรรมชาติครอบก าแพงคอนกรีต (RFB) โดยกรมทางหลวง 
จ านวนระยะทาง ๒๓๘.๗๑๓ กิโลเมตร งบประมาณ ๑,๙๗๘,๓๒๒,๐๐๐ บาท และกรมทางหลวงชนบท 
จ านวนระยะทาง ๑๐๕.๕๔๒ กิโลเมตร งบประมาณ ๙๙๘,๒๓๔,๐๐๐ บาท 

(๒.๒) หลักน าทางยางธรรมชาติ (RGP) โดย กรมทางหลวง จ านวน 
๘๙,๖๓๕ ตัน งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และกรมทางหลวงชนบท จ านวน ๒๐๐,๗๑๔ ตัน 
งบประมาณ ๔๔๕,๕๙๔,๐๐๐ บาท 

รวมปริมาณยางดิบท่ีใช้ในงาน RFB และ RGP กรมทางหลวง จ านวน 
๑๗,๔๙๑ ตัน และกรมทางหลวงชนบท จ านวน ๑๗,๕๓๗ ตัน 
  ๔.๔.๔ โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง 
(ยางแห้ง) โดยต้ังแต่ปี ๒๕๖๐ จนถึงวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ การยางแห่งประเทศไทย 
ได้อนุมัติให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการรวม ๑๒ ราย วงเงินอนุมัติรวม ๔,๐๓๓,๙๐๐,๐๐๐ บาท 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๖๒๙ 

 

 ๔.๔.๕ โครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง โดยต้ังแต่ 
ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ ได้อนุมัติให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ จ านวน ๑๕ ราย เป็นเงิน 
๑๘,๔๖๐,๒๐๐,๐๐๐ บาท นอกจากน้ี ได้อนุมัติการชดเชยดอกเบ้ียผู้เข้าร่วมโครงการ ดังน้ี 
   ๑) ระยะท่ี ๑ ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ๑๕ ราย เป็นเงิน 
๑๑,๗๑๐.๒๐ ล้านบาท 

๒) ระยะท่ี ๒ ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ๔ ราย (รายเดิม 
๓ ราย) เป็นเงิน ๖,๗๕๐.๐๐ ล้านบาท 

๓) มีวงเงินสินเช่ือคงเหลือ ๖,๕๓๙.๘๐ ล้านบาท 
ท้ังน้ี ผู้ประกอบการท่ีแจ้งการผลิต โดยมีปริมาณการใช้ยางต้ังแต่ปี ๒๕๕๙ - 

๒๕๖๔ เพิ่มข้ึนท้ังหมด ๒๒๘,๘๐๔.๗๕ ตัน 
 ๔.๔.๖ โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกร
เพื่อรวมยางพารา มีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรยื่นขอกู้ จ านวน ๓๗๘ แห่ง เป็นเงิน ๑๓,๐๘๓.๙๓๕ 
ล้านบาท ส่งช าระเงินกู้ให้กับ ธ.ก.ส. แล้ว เป็นเงิน ๑๑,๔๓๗.๑๐๘ ล้านบาท สหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกรท่ีต้องช าระเงินกู้คงเหลือ ๑๓๕ แห่ง เป็นเงิน ๑,๖๔๖.๘๒๗ ล้านบาท สามารถยื่นขอกู้ได้อีก
เป็นวงเงิน ๘,๓๕๓.๑๗๓ ล้านบาท (วงเงินสินเช่ือคงเหลือ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท) 
 
 ๔.๕  เร่งศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี “กัญชา” “กัญชง” รวมถึงพืชสมุนไพร 
เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมทางการแพทย์ 
  ๔.๕.๑ โครงการบูรณาการส่งเสริมผลักดันสมุนไพร กัญชา กัญชง เพื่อสุขภาพ
และเศรษฐกิจ กระทรวงสาธารณสุข โดย ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ด าเนินการ ดังน้ี 
(ข้อมูลณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 
   ๑) จัดท าประกาศ กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สุขภาพจากกัญชา 
กัญชง ประกอบด้วย ประเภทยาเสพติด จ านวน ๑๕ ฉบับ ประเภทเครื่องส าอาง จ านวน ๒ ฉบับ 
และประเภทอาหาร จ านวน ๒ ฉบับ 
   ๒) ออกกฎกระทรวง อนุญาตให้ประชาชนสามารถปลูกกัญชงได้ ลงประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ และมีผลบังคับใช้แล้ว เมื่อวันท่ี ๒๙ มกราคม 
๒๕๖๔ 
   ๓) จัดท ากฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต น าเข้า ส่งออก 
จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (Hemp)  
ฉบับภาษาอังกฤษ 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๖๓๐ 

 

   ๔) จัดท าคู่มือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
จากกัญชง 
   ๕) ประชาสัมพันธ์การใช้ประโยชน์จากกัญชาอย่างถูกกฎหมาย 
   ๖) พัฒนาแนวทางการคัดเลือกยาจากสมุนไพร เข้าสู่บัญชียาหลัก 
   ๗) จัดท าคู่มือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตผลิตภัณฑ์กัญชา คู่มือ
การใช้งานระบบสารสนเทศการจัดท ารายงานกัญชง (Hemp) อยู่ระหว่างการจัดจ้างโรงพิมพ์ 
   ๘) ผลิตภัณฑ์สุขภาพจากกัญชา กัญชง ได้รับอนุญาตจ านวนท้ังสิ้น  
๑๓๒ รายการ แบ่งเป็น เครื่องส าอาง ๑๒๖ รายการ และสมุนไพร ๖ รายการ 
   ๙) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรถูกผลักดันเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ จ านวน  
๑๒ รายการ 
  ๔.๕.๒ โครงการสมุนไพร กัญชา กัญชง เพื่อสุขภาพ สร้างเศรษฐกิจ กระทรวง
สาธารณสุข โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีผลด าเนินการ ดังน้ี (ข้อมูล 
ณ วันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) 
   ๑) ติดตามความก้าวหน้าการน าร่องปลูกกัญชา ๖ ต้น ท่ีบ้านโศกนาค ต าบล
หินเหล็กไฟ อ าเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ หรือ “โนนมาลัยโมเดล”  
   ๒) มีผู้ได้รับใบอนุญาตให้ปลูกกัญชา ๕๗๑ แห่ง พื้นท่ี ๑,๖๒๐,๔๔๘ ตาราง
เมตร ในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชนร่วมกับ รพ.สต. เพื่อส่งให้กับโรงพยาบาลท่ีมีโรงงานผลิต 
ยาสมุนไพร WHO-GMP ท้ัง ๔๔ แห่ง ภายในเขตสุขภาพเพื่อผลิตยาต ารับท่ีมีกัญชาปรุงผสม 
   ๓) มีหน่วยบริการการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ 
ในโรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลท่ัวไป/โรงพยาบาลชุมชน สังกัด สป.สธ. ครอบคลุมทุกจังหวัดใน 
๑๒ เขตสุขภาพ จ านวน ๗๖๑ แห่ง  
   ๔) ส่งตัวอย่างต ารับยาแผนไทยท่ีมีกัญชาปรุงผสมอยู่ ตรวจวิเคราะห์ตรวจ
วิเคราะห์สารเคมีก าจัดศัตรูพืชตกค้าง การปนเป้ือนเช้ือจุลินทรีย์และโลหะหนัก จ านวน ๘ ต ารับ  
   ๕) จัดอบรมการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทยส าหรับสหวิชาชีพ จ านวน 
๔ รุ่น โดยผ่านการอบรม ๑,๑๐๖ คน   
   ๖) จัดอบรมการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย ส าหรับแพทย์แผนไทย 
แพทย์แผนไทยประยุกต์ และหมอพื้นบ้าน จ านวน ๓ รุ่น และผู้ผ่านการอบรม ๑,๐๔๓ คน  
   ๗) จัดอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย (ต่ออายุ)  
ผ่านระบบผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting : Zoom Cloud Meetings) ๑,๗๕๐ คน  



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๖๓๑ 

 

   ๘) อบรมเพิ่มพูนทักษะการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทยส าหรับแพทย์
แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ หมอพื้นบ้าน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรแพทย์แผนไทย 
ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่ีเข้าร่วมโครงการพัฒนากัญชาส าหรับการใช้ทางการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และชุมชน ๑๕๐ แห่ง  
มีผู้ส าเร็จการอบรม จ านวน ๒๓๖ คน  
   ๙) ต ารับยาแผนไทยท่ีมีกัญชาปรุงผสมท่ีผ่านการพิจารณาให้เป็นยาในบัญชี
ยาหลักแห่งชาติ จ านวน ๔ ต ารับ ได้แก่ ศุขไสยาสน์ แก้ลมแก้เส้น ท าลายพระสุเมรุ และน้ ามัน
กัญชา (ต ารับหมอเดชา) และ น้ ามันกัญชา (ต ารับหมอเดชา) ได้เข้าสู่ชุดสิทธิประโยชน์ของ สปสช. 
(เป้าหมาย ๑ รายการ)  
   ๑๐) ผลิตและบริหารกระจายน้ ามันกัญชา (ต ารับหมอเดชา) ขนาด  
๕ มิลลิลิตร ส าหรับสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์แผนไทยให้กับสถานพยาบาลของรัฐ ๓๐ แห่ง 
๓๐๐,๐๐๐ ขวด และขนาดบรรจุ ๑๐ มิลลิลิตร ส าหรับการบริหารยาช่องทางพิเศษแบบ SAS 
ให้กับสถานพยาบาล ๑๓ เขตสุขภาพ ๑๐๐,๐๐๐ ขวด  
   ๑๑) ผลิตต ารับเมตตาโอสถ ขนาดบรรจุ ๑๐ มิลลิลิตร ๑ ,๐๐๐ ขวด  
และผลิตต ารับการุณย์โอสถ ขนาดบรรจุ ๑๐ มิลลิลิตร ๑๕๖ ขวด ส าหรับสนับสนุนการวิจัย 
ทางการแพทย์แผนไทยให้กับสถานพยาบาลของรัฐ   
   ๑๒) จัดท าข้อมูลวิชาการผลิตภัณฑ์สมุนไพรกัญชาต้นแบบ (ชาใบกัญชา)  
   ๑๓) จัดท าบทความวิชาการเกร็ดความรู้เรื่องกัญชาในรูปแบบ E-book 
จ านวน ๙ เรื่อง ได้แก่ (๑) ต ารับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ท่ีมีกัญชาปรุงผสมอยู่ท่ีให้เสพ 
เพื่อการรักษาโรค หรือการศึกษาวิจัยได้ ตามท่ีกฎหมายก าหนด (๒) ต ารับกัญชาทางการแพทย์
แผนไทยท่ีมีการสั่งใช้ในคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยในสถานพยาบาล (๓) อาหารท่ีมีกัญชา
เป็นส่วนประกอบ (๔) ย้อนรอยอาหารกัญชาในสมัยรัชกาลท่ี ๕ (๕) อาการไม่พึงประสงค์จาก 
การใช้กัญชา (๖) การพกยาท่ีมีกัญชาเป็นส่วนผสมไปต่างประเทศ (๗) ต ารับยากัญชาในบัญชี 
ยาหลักแห่งชาติ (๘) ต ารับน้ ามันกัญชาในบัญชียาหลักแห่งชาติ และ (๙) การปลูกกัญชาทาง
การแพทย์  
   ๑๔) จัดท าสื่ ออิ เล็ กทรอนิกส์ส าหรับ เรี ยนการสอนแบบออนไลน์ 
ประกอบด้วย ๕ หัวข้อ ดังน้ี (๑) ใบอนุญาต กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ เกี่ยวกับกัญชา
ทางการแพทย์แผนไทย (๒) ระบบสารสนเทศ เพื่อจัดท ารายงานกัญชาทางการแพทย์แผนไทย  
(๓) การติดตามและรายงานผลการรักษา และอาการไม่พึงประสงค์ (๔) หลักการแพทย์แผนไทย 
ในการใช้ต ารับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ และ (๕) การปรุงยาในต ารับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่  



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
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๖๓๒ 

 

   ๑๕) มีการปลูกและใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทยส าหรับผู้ป่วยเฉพาะราย
ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ๕๑ แห่ง ครอบคลุม ๑๒ เขตสุขภาพ  
   ๑๖) วิเคราะห์ข้อมูลจ านวนหยดเฉลี่ยท่ีใช้น้ ามันกัญชา (สูตรหมอเดชา)  
ในการรักษา ๕ กลุ่มอาการ ได้แก่ นอนไม่หลับ, เบื่ออาหาร, อาการปวด, ลมปะกัง, สันนิบาตลูกนก  
   ๑๗) วิเคราะห์ข้อมูลปริมาณ THC ในต ารับยาแผนไทยท่ีมีกัญชาปรุงผสม 
จ านวน ๑๑ ต ารับ  
   ๑๘) เมืองสมุนไพรทุกแห่งผ่านเกณฑ์การประเมิน เมืองสมุนไพร ร้อยละ 
๑๐๐ ครบท้ัง ๑๔ จังหวัดเมืองสมุนไพร คือ ผ่านเกณฑ์ ๓ ใน ๔ ข้อ โดยผ่านเกณฑ์ ๓ ข้อ มี ๑๓ 
จังหวัด ได้แก่ ปราจีนบุรี จันทบุรี นครปฐม สกลนคร อุทัยธานี มหาสารคาม สุรินทร์ อ านาจเจริญ 
เชียงราย พิษณุโลก อุดรธานี สุราษฎร์ธานี และสงขลา และผ่านเกณฑ์ ๔ ข้อ มี ๑ จังหวัด ได้แก่ 
สระบุร ี
   ๑๙) อัตราการเพิ่มข้ึนของมูลค่าการบริโภคสมุนไพร ๔๕,๖๔๕ ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ -๐.๘ (เป้าหมายร้อยละ ๕) ซึ่งลดลงจากปี ๒๕๖๓ (๔๕,๙๙๗.๙ ล้านบาท)  
   ๒๐) รายงานข้อมูลมูลค่าการบริโภคสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรของ
จังหวัด เมืองสมุนไพร ๑๔ จังหวัด และจังหวัดเมืองท่องเท่ียว ๑๒ จังหวัด พบว่า ปี ๒๕๖๐ มูลค่า
รายได้ ๓,๒๗๙ ล้านบาท ปี ๒๕๖๑ มูลค่ารายได้ ๓,๙๓๗ ล้านบาท ปี ๒๕๖๒ มูลค่ารายได้ ๔,๗๖๒ 
ล้านบาท ปี ๒๕๖๓ มูลค่ารายได้ ๒,๕๒๒ ล้านบาท ปี ๒๕๖๔ มูลค่ารายได้ ๔,๘๔๒ ล้านบาท  
   ๒๑) ส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างความเช่ือมั่นทางการตลาดในรูปแบบ 
Online ท้ังในและต่างประเทศ เช่น BEC-TERO KLANGONE ส่วนรูปแบบ Offline มีการจับคู่
เจรจาธุรกิจการค้า  
   ๒๒) ออกบูธจ าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรในงานต่างๆ ในงานเท่ียว
เมืองไทย สุขภาพดี วิถีถ่ิน ณ ห้างสรรพสินค้า ไอคอนสยาม และงาน OTOP CITY ณ ศูนย์การแสดง
สินค้า เมืองทองธานี และมีการคัดเลือกผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อรับรองเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร
คุณภาพ โดยมีผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรส่งผลิตภัณฑ์สมุนไพรเข้า รับคัดเลือก รวม
ท้ังสิ้นจ านวน ๓๗๓ รายการ Premium Herbal Products จ านวน ๒๘๑ รายการ และ Prime 
Minister Herbal Awards จ านวน ๙๒ รายการ   
   ๒๓) ส่ง เสริมภาพลักษณ์และสร้างความเ ช่ือมั่นผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
ด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการสมุนไพรส่งผลให้เกิดมูลค่ารวมกว่า ๓๐๓ ล้านบาท  
   ๒๔) ขับเคลื่อนการส่งเสริมผู้ประกอบการสมุนไพรในเมืองสมุนไพร  
๙ จังหวัดเมืองสมุนไพร ส่งวัตถุดิบสมุนไพร ฟ้าทะลายโจรและขมิ้นชันมายังห้องปฏิบัติการ  



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
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๖๓๓ 

 

เพื่อตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารส าคัญCurcuminoid และตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบสมุนไพร 
จากฟ้าทะลายโจร ตรวจหาปริมาณสารส าคัญ Andrographolide และตรวจโลหะหนักในวัตถุดิบ
สมุนไพร รวมจ านวน ๑๖ รายการ  
   ๒๕) ขับเคลื่ อนส่ ง เสริมผู้ ประกอบการสมุนไพรใน เมืองสมุ น ไพร  
โดยด าเนินการอบรม ส่งเสริมผู้ประกอบการพร้อมให้ค าปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ได้
มาตรฐาน และประกวดผลิตภัณฑ์สมุนไพร (Saraburi product award) ในจังหวัดสระบุรี , 
ด าเนินการอบรมผู้ประกอบการด้านการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในจังหวัดจันทบุรี , 
ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบั ติการถ่ายทอดความรู้การปลูกสมุนไพร ให้กับเ กษตรกร  
และผู้เกี่ยวข้อง ในจังหวัดอุทัยธานี, ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้ได้มาตรฐาน อย.และสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรให้ปลูกพืชสมุนไพรร่วมกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ในจังหวัดมหาสารคาม และด าเนินการส ารวจ รวบรวม ติดตาม  
การด าเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดสุรินทร์  
   ๒๖) มีการถ่ายทอดความรู้เรื่อง GAP/ Organic สมุนไพรให้แก่เกษตรกร 
รายใหม่ในจังหวัดเมืองสมุนไพรคลัสเตอร์เกษตรวัตถุดิบสมุนไพร จ านวน ๕ จังหวดั รวมเกษตรกร
ท่ีเข้าอบรมจ านวน ๓๔๕ ราย  
   ๒๗) มีพื้นท่ีท่ีได้รับการรับรอง Organic ในจังหวัดเมืองสมุนไพรคลัสเตอร์
เกษตรวัตถุดิบสมุนไพร จ านวน ๑๑ แหล่ง  
   ๒๘) มีจ านวนผู้ประกอบการสมุนไพรกว่า ๙๒๐ ราย โรงงานผลิตแปรรูป
สมุนไพร จ านวน ๓๕ แห่ง  
   ๒๙) จ านวนนักท่องเท่ียวของจังหวัด ๑ ,๐๒๐ ,๗๖๗.๐๐ ราย มูลค่า 
การท่องเท่ียวในจังหวัดเมืองสมุนไพร ๔,๘๖๘ ล้านบาท  
   ๓๐) ส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างความเช่ือมั่นวัตถุดิบสมุนไพรโดยการส่ง
วัตถุดิบสมุนไพรของจังหวัดเมืองสมุนไพร จ านวน ๑๔ จังหวัด ๆ ละ ๒ ตัวอย่าง รวมเป็น  
๒๘ ตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (สารส าคัญและโลหะหนัก)  
   ๓๑) รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพร (Quality Thai/Premium Herbal 
Products) และจัดท าข้อมูลผลิตภัณฑ์สมุนไพรท่ีเข้ารับคัดเลือก Premium Herbal Products 
จ านวน ๒๘๑ รายการ  
   ๓๒) จัดท าชุดข้อมูลทางวิชาการการกล่าวอ้างทางสุขภาพ (Health Claims) 
สมุนไพรไทย จ านวน ๒๑ ชนิด 
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  ๔.๕.๓ โครงการพัฒนากัญชาทางการแพทย์ 
   ๑) จัดท าสารมาตรฐานกัญชาเพื่อใช้ในประเทศ อยู่ระหว่างด าเนินการ 
ลงพื้นท่ีเก็บตัวอย่างพืชกัญชาและพัฒนาและทดสอบวิธีวิเคราะห์ THC  
   ๒) พัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ยาฆ่าแมลงและโลหะหนักผลิตภัณฑ์
กัญชา  
   ๓) ตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารส าคัญในพืชกัญชา ด้วยเทคนิค GC-FID  
   ๔) ทดสอบปริมาณสารส าคัญของตัวอย่างพืชกัญชา (ในของกลาง) ด้วยวิธี 
HPLC เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทดสอบกับตัวอย่างจริง  
   ๕) พัฒนาวิธีและผลิตสารมาตรฐาน Tetrahydrocannabinoid (THC)  
โดยวิธี SFE และ SFC : อยู่ในระหว่างการแยก THC ออกจากสารสกัด  
   ๖) ศึกษาการกอกลายพันธุของสารสกัดกัญชาสายพันธุ ไทย PTC0601, 
PTC0602 และ PTC0729 โดยใชวิธีอางอิงจาก OECD test guideline 471 ท่ีขนาดทดสอบ  
๕ ระดับ (๕๐, ๑๕๐, ๕๐๐, ๑,๕๐๐ และ ๕,๐๐๐ ไมโครกรัม/เพลท) ในระบบท่ีมีและไมมีเอนไซม
S9  
   ๗) ศึกษาฤทธิ์การสมานแผลโดยใชวิธี Wound healing assay ต่อเซลล์
เพาะเลี้ยง SV-80 (เซลลปอด)  
   ๘) พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้
สามารถตรวจวิเคราะห์ได้ ผ่านการสอนงานและประเมินความสามารถ ด้านจุลชีววิทยา, ด้านโลหะหนัก, 
ด้านปริมาณสารส าคัญ  
   ๙) เฝ้าระวัง คุณภาพและความปลอดภัยของกัญชาทางการแพทย์ 
และผลิตภัณฑ์สุขภาพจากกัญชา/กัญชง : เตรียมความพร้อมทางห้องปฏิบัติการรับตัวอย่าง  
ท้ังน้ี อยู่ในระหว่างตรวจวิเคราะห์ 
  ๔.๕.๔ โครงการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อยู่ระหว่างจัดท าข้อเสนอ
โครงการและเตรียมพื้นท่ีเพื่อยื่นขอรับใบอนุญาตผลิตและเพาะปลูกต้นกัญชา และข้อเสนอ
โครงการฯ ได้รับการอนุมัติงบประมาณจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔  
และอยู่ระหว่างการปรับแบบเพื่อก่อสร้างโรงเรือนปลูกกัญชาในพื้นท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
วิทยาเขตสามพร้าว 
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  ๔.๕.๕ โครงการพัฒนาพื นที่ เพื่อรองรับการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมการผลิตกัญชา โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมวิชาการเกษตร  
อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้างอาคารวิจัยกัญชาเพื่อรองรับการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมการผลิตกัญชา รวมท้ังผลิตเมล็ดพันธุ์ ๑ แหง่ 
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ผลการด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง 

 
เร่ืองที่ ๕  การยกระดับศักยภาพของแรงงาน   
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นโยบายเร่งด่วนเร่ืองท่ี ๕  การยกระดับศักยภาพแรงงาน 
 
 ๕.๑ การยกระดับรายได้ค่าแรงแรกเข้าและกลไกการปรับอัตราจ้างที่สอดคล้องกับ
สมรรถนะแรงงาน ควบคู่กับการพัฒนาฝีมือแรงงาน ผ่านกลไกคณะกรรมการไตรภาคี 
 ๕.๑.๑ การจัดท าข้อเสนอเพื่อก าหนดอัตราค่าจ้างขั นต่ า เพื่อก าหนดอัตราค่าจ้าง
ข้ันต่ าของประเทศให้เป็นอัตราค่าจ้างท่ีเพียงพอส าหรับแรงงานท่ัวไปแรกเข้าท างาน ให้สามารถ
ด ารงชีพอยู่ได้ตามสมควรแก่สภาพเศรษฐกิจและสังคม โดยมีมาตรฐานการครองชีพท่ีเหมาะสม
ตามความสามารถของธุรกิจในท้องถ่ินน้ัน โดยเมื่อวันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายบุญชอบ  
สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดท่ี ๒๑ ครั้งท่ี  
๙/๒๕๖๔ ผ่านระบบ Application ZooM ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ กระทรวงแรงงาน 
โดยท่ีประชุมได้พิจารณาการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างข้ันต่ าจังหวัดนนทบุรี 
พระนครศรีอยุธยา และปทุมธานี แทนต าแหน่งท่ีว่างลง 
 ๕.๑.๒ การจัดท าข้อเสนอเพื่อก าหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ เพื่อคุ้มครอง
ลูกจ้างท่ีผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในแต่ละสาขาอาชีพในแต่ละระดับให้ได้
ค่าจ้างท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม สอดคล้องกับทักษะฝีมือ ความรู้ ความสามารถ มีสภาพบังคับ
ตามกฎหมาย โดยได้ออกประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 
(ฉบับท่ี ๑๐) ลงวันท่ี ๕ มกราคม ๒๕๖๔ ให้มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
เป็นต้นไป จ านวน ๑๓ สาขาอาชีพ ใน ๓ กลุ่มสาขาอาชีพ ได้แก่ กลุ่มสาขาอาชีพ ช่างอุตสาหการ 
(๔ สาขาอาชีพ) กลุ่มสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ (๕ สาขาอาชีพ)  
และกลุ่มสาขาอาชีพช่างเครื่องกล (๔ สาขาอาชีพ) 
 
 ๕.๒ การจูงใจให้แรงงานพัฒนาตนเองเพื่อปรับทักษะเปลี่ยนสายอาชีพให้ตรงกับ 
ความต้องการของตลาดแรงงานเป้าหมาย และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 
 ๕.๒.๑ โครงการฝึกอบรมเพือ่ปรับทักษะเปลี่ยนสายอาชีพให้ตรงกบัความต้องการ
ของตลาดแรงงานเป้าหมาย และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ - ๓๑ ตุลาคม 
๒๕๖๔) 
 ๑) โครงการฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั นสูง เพื่อพัฒนาก าลัง
แรงงานหรือพัฒนาผู้ประกอบการ ให้มีความรู้และทักษะฝีมือ สอดคล้องกับอุตสาหกรรม  
๖ กลุ่มเป้าหมาย (ดิจิทัล ระบบอัตโนมัติ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ชีวภาพ ปัญญาประดิษฐ ์
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และหุ่นยนต์) สามารถใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการต่อยอดด้านเทคโนโลยี  
และนวัตกรรม 
 ๒) โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน  
เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานใหม่ ให้มีทักษะองค์ความรู้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม และเพื่อ Up skill และ Re skill 
แรงงาน ให้สามารถท างานท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เตรียมความพร้อม
รองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรม/บริการ และรองรับการปรับเปลี่ยนอาชีพ  
โดยมีผู้ได้รับการฝึกอบรม จ านวน ๑๔๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๕ 
 ๓) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันแก่ผู้ประกอบกิจการ SME กลุ่ม OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์ 
ผ่านกระบวนการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ผลักดันให้เกิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ นวัตกรรมแปลกใหม่ 
และการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เพื่อรองรับการพัฒนาสู่ SME 4.0  
  ๔) โครงการการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ เพื่อพัฒนาและยกระดับ
สมรรถนะของแรงงาน และวิสาหกิจรายย่อย ให้สามารถประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งและมั่นคงให้แก่เศรษฐกิจฐานรากในระดับชุมชนของประเทศ  
  ๕) โครงการเพิ่มทักษะก าลังแรงงานในพื นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
เพื่อเตรียมความพร้อมและยกระดับทักษะแรงงานในพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รองรับ  
ในพื้นท่ีและรองรับความต้องการลงทุนของผู้ประกอบกิจการ และ SMEs ในพื้นท่ีสู่การจ้างงาน
ตามกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของแต่ละจังหวัดในเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีผู้ ได้รับ 
การฝึกอบรม จ านวน ๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๒ 
  ๖) โครงการพัฒนาทักษะแรงงานเขตพัฒนาพิ เศษภาคตะวันออก 
เพื่อยกระดับทักษะฝีมือก าลังแรงงานในพื้นท่ี เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก รองรับการลงทุน 
ในอุตสาหกรรม และบริการท่ีใช้เทคโนโลยีช้ันสูง  
  ๗) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ เพื่อด าเนินการฝึกทักษะด้านอาชีพและพัฒนาฝีมือ ในสาขาต่างๆ ให้แก่แรงงานกลุ่ม 
ท่ีมีความขัดแย้ง กลุ่มอคติต่อภาครัฐ กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ แรงงาน
ท่ัวไป และแรงงานท่ียากจน ท่ีอยู่ในจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และ ๔ อ าเภอของจังหวัด
สงขลา 
  ๘) โครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับ 
การแข่งขัน เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานให้มีทักษะ ความรู้ เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงาน 
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และเตรียมความพร้อมให้แรงงานมีมาตรฐานฝีมือ เพื่อเข้าสู่เกณฑ์ตามประกาศอัตราค่าจ้าง  
ตามมาตรฐานฝีมือ โดยมีผู้ได้รับการฝึกอบรม จ านวน ๑,๑๘๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๕๒ 
  ๙) โครงการการพัฒนาทักษะแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ  
เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานใหม่ให้มีทักษะ องค์ความรู้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานด้านการท่องเท่ียว และเพื่อ Up skill และ Re skill แรงงาน ให้สามารถท างาน  
ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาด เตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของ
ภาคท่องเท่ียวและบริการ โดยมีผู้ได้รับการฝึกอบรม จ านวน ๓๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๐ 
  ๑๐) โครงการการพัฒนาบคุลากรรองรับอตุสาหกรรมโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มทักษะ
บุคลากรด้านโลจิสติกส์ในทุกสาขาอาชีพ ให้มีความรู้ความสามารถและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
อย่างมีคุณภาพ มีความปลอดภัยและสามารถแข่งขันได้ โดยมีผู้ได้รับการฝึกอบรม จ านวน ๘๘ คน  
คิดเป็นร้อยละ ๓.๔๔ 
  ๑๑) โครงการผลผลิต พัฒนา/ขับเคลื่อนความร่วมมือเครือข่ายและส่งเสริม
การพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และวิธีการคิด  ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
นวัตกรรม ดิจิตอล อิเล็กทรอนิกส์ ให้มีความช านาญในการปฏิบัติงาน การบ ารุงรักษาแล  
ะการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ส่งเสริมและวางรากฐานให้มีทักษะ ในการคิดสร้างสรรค์  
สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ตลอดจนแนวคิดเพื่อน ามาใช้ประกอบการพัฒนาวิชาชีพ โดยมีผู้ ได้รับ 
การฝึกอบรม จ านวน ๑๗๔,๑๐๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๓๓ 
  ๑๒) โครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการท างาน 
ในศตวรรษ ที่ ๒๑ เพื่อยกระดับศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะ ของคนในช่วงวัยท างานให้มี
คุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดแรงงาน 
รวมท้ังเทคโนโลยีสมัยใหม่ ส าหรับเป็นฐานในการ ต่อยอดความรู้ไปสู่การสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ  
อันจะช่วยสร้างโอกาสและทางเลือกในการท างานให้มากขึ้น ให้แก่นักศึกษา ผู้ว่างงาน และแรงงาน
ในสถานประกอบกิจการโดยมีผู้ได้รับการฝึกอบรม จ านวน ๘๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๔ 
  ๑๓) โครงการเตรียมความพร้อมแก่ก าลังแรงงาน  
   (๑) การแนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยได้ด าเนินการ 
แนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา และส่งเสริมอาชีพให้เด็กและเยาวชนในสถานพินิจ ผู้ถูกคุม
ประพฤติและผู้ต้องขัง  
   (๒) การแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานท า โดยได้ด าเนินการแนะแนว
อาชีพเพื่อการมีงานท าให้ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ประชาชนท่ัวไป ผู้ท่ีหางานยาก และส่งเสริม
การมีงานท าให้ทหารกองประจ าการท่ีจะปลดเป็นทหารกองหนุน  
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   (๓) การแนะแนวอาชีพผู้ไม่อยู่ในระบบการจ้างงาน โดยได้ด าเนินการ 
แนะแนวอาชีพผู้ไม่อยู่ในระบบการจ้างงานเพื่อเพิ่มอาชีพเพิ่มรายได้ ให้แก่ ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง 
ผู้ท่ีรอฤดูกาล ผู้ประสบภัยธรรมชาติ แรงงานนอกระบบและคนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ สามารถ
ประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม และส่งเสริมการรับงานไปท าท่ีบ้าน 
   ท้ังน้ี ได้แนะแนวและส่งเสริมอาชีพ จ านวน ๑๑,๒๗๐ คน 
  ๑๔) โครงการบริการจัดหางานเพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานท า  
   (๑) การให้บริการจัดหางานในประเทศ ประกอบด้วย โครงการก้าวสู่งาน
ท่ีดีคนมีคุณภาพ (Smart Jobs Smart Workers) เพื่อให้ประชาชนวัยแรงงานได้รับบริการส่งเสริม 
การมีงานท าอย่างครบวงจร และโครงการยกระดับการให้บริการจัดหางานในประเทศ เพื่อส่งเสริม
และส นับส นุนให้ ป ระ ชา ชน ทุกกลุ่ ม เป้ า หมา ย ไ ด้มี อ า ชีพ  มี ง านท า ท่ีมั่ นค ง  ยั่ ง ยื น  
มีรายได้ ท้ังน้ี ได้ใหบ้ริการส่งเสริมการมีงานท า รวมท้ังสิ้น จ านวน ๑๒๔,๒๐๗ คน คิดเป็นร้อยละ 
๒๔.๔๖ 
   (๒) การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ ประชาชนได้รับบริการจัดหา
งานต่างประเทศ และผู้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะเดินทางไปท างานต่างประเทศได้รับอนุมัติ
ให้เดินทาง ไปท างานต่างประเทศตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ 
ได้แก่ บริษัทจัดหางานจัดส่ง กรมการจัดหางานจัดส่ง (รัฐจัดส่ง) นายจ้างพาลูกจ้างไปท างาน
ต่างประเทศ นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงานในต่างประเทศ  และคนหางานเดินทางไปท างาน
ต่างประเทศด้วยตนเองและเดินทางกลับไปท างานต่างประเทศ (Re-entry) ท้ังน้ี มีได้ให้บริการ
จัดหางานต่างประเทศ รวมท้ังสิ้น ๑,๙๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๙๓ 
  ๑๕) โครงการวันมหกรรมอาชีพ (นครนายก สุรินทร์ ขอนแก่น แพร่ สุโขทัย 
ราชบุรี นครศรีธรรมราช) เพื่อเปิดโลกทัศน์และจุดประกายความคิดทางอาชีพให้แก่ประชาชน 
นักเรียน นักศึกษา ให้มีโอกาสได้รู้จักอาชีพและลักษณะการท างาน/การประกอบอาชีพ  
ท่ีหลากหลาย เพื่อให้ประชาชนท่ัวไป นักเรียน นักศึกษา ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน 
ข้อมูลด้านอาชีพ ข้อมูลด้านการศึกษาเพื่อการวางแผน/ใช้เป็นแนวทางในการเลือกศึกษาต่อ  
เลือกประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม 
  ๑๖) โครงการออกใบอนุญาตท างานให้ผู้เชี่ยวชาญ  เพื่อให้การพิจารณา
อนุญาตท างานให้แก่คนต่างด้าวโดยเฉพาะผู้เช่ียวชาญท่ีเข้ามาท างานในประเทศเป็นไปตาม
กฎระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ ท่ีก าหนด สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ท่ีทันสมัยให้กับคนไทย  โดยไม่ให้กระทบต่อความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสาธารณสุข โดยมี
คนต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตให้ท างานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน (BOI) กฎหมาย 
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ว่าด้วยการปิโตรเลียม หรือตามกฎหมายอื่น และจัดท าทะเบียนคนต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตท างาน 
จ านวน ๑,๔๔๘ คน/๓,๗๐๑ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๘.๕๒ 
  ๑๗) โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ส าหรับผู้จบการศึกษาใหม่ 
โดยภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยเหลือผู้จบการศึกษาใหม่ให้มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน เพิ่ม
ทักษะและประสบการณ์ในการท างาน รวมถึงเพื่อช่วยเหลือนายจ้างหรือเจ้าของสถาน
ประกอบการให้สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเน่ือง ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายในกิจการ
ครัวเรือน เป็นส่วนช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศได้ โดยมีผู้จบการศึกษา
ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการ จ านวน ๖๒,๔๓๘ คน (เป้าหมาย ๕๐,๐๐๐ คน) คิดเป็นร้อยละ 
๑๒๔.๘๘ (ข้อมูล ณ วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 
  ๑๘) โครงการกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้านและบริหารจัดการกองทุน
เพื่อให้ผู้รับงานไปท าท่ีบ้านกู้เงินไปซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการผลิตหรือขยายการผลิตเพื่อสร้าง
อาชีพและสร้างรายได้ให้กับผู้รับงานไปท าท่ีบ้าน 
  ๑๙) โครงการส ารวจข้อมูลความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ 
ส ารวจข้อมูลความต้องการแรงงาน ในสถานประกอบการ ในระบบฐานข้อมูล อุปสงค์และอุปทาน
ก าลังคน เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อน าไปใช้ในการวางแผนการผลิต
และพัฒนาก าลังคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๕.๒.๒ โครงการเมืองแห่งพลังงานโซลาร์เซลล์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
จังหวัดอุดรธานี ได้สนับสนุนการพัฒนาช่างโซล่าร์เซลล์ โดยมีหลักสูตรการยกระดับฝีมือแรงงาน 
ด้านการติดต้ัง และบ ารุงรักษาระบบการผลิตไฟฟ้า จากระบบโซล่าร์เซลล์และหลักสูตรเทคโนโลยี 
โซล่าร์เซลล์ส าหรับสมาร์ทฟาร์ม 
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ผลการด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง 

 
เร่ืองท่ี ๖ การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจ 

ของประเทศสู่อนาคต 
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นโยบายเร่งด่วนเรื่องท่ี ๖  การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

สู่อนาคต 
 
 ๖.๑ การต่อยอด “อุตสาหกรรมเป้าหมาย” เร่งพัฒนาขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ อาทิ 
“เศรษฐกิจชีวภาพ” “เศรษฐกิจหมุนเวียน” “เศรษฐกิจสีเขียว” 
  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้บูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานท้องถ่ิน
ระดับองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) และจังหวัด ในการพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์
ขับเคลื่อนการพัฒนาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหาขยะชุมชนในพื้นท่ีจังหวัดสระบุรี 
ซึ่งเป็นโครงการน าร่องส าหรับขยายผลความส าเร็จในการจัดการขยะขนาดเล็ก ครอบคลุมพื้นท่ี  
๔ ภูมิภาคของไทย ได้แก่ จังหวัดสระบุรี ชลบุรี เชียงราย และหนองคาย นับเป็นการด าเนินงาน
ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ภายใต้นโยบาย BCG ของรัฐบาล โดยมีการใช้
เทคโนโลยีการจัดการขยะชุมชนและสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะ ใช้นวัตกรรมการแปรรูปเป็นวัตถุดิบ
รอบสองเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ การผลิตเช้ือเพลิงขยะคุณภาพสูงและใช้พลังงานทดแทนอย่างมี
ประสิทธิภาพ ร่วมกับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากของเหลือท้ิงเพื่อก้าวสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) 
  พัฒนาเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะชุมชนเพื่อสร้างรายได้อย่างเป็น
รูปธรรม เกิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ เทคโนโลยีจัดการขยะชุมชนและน้ าเสียอย่างครบวงจร ซึ่งมี
เทคโนโลยีการจัดการขยะชุมชน ประกอบด้วย ๓ ส่วนส าคัญ ได้แก่ 
  ๑) ชุดคัดแยกขยะระบบกึ่งอัตโนมัติแบบเบ็ดเสร็จ ประกอบด้วย เครื่องคัดแยกขยะ 
ท่ีสามารถรองรับปริมาณขยะเก่าและขยะใหม่ และมีก าลังการผลิตถึง ๒๐ - ๔๐ ตันต่อวัน พร้อมท้ัง 
มีระบบก าจัดกลิ่นขยะ ระบบคัดแยกชนิดและสีพลาสติกบรรจุภัณฑ์ ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ระบบ
การบ าบัดน้ าชะขยะโดยใช้สารเร่งตกตะกอน และระบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์และสารปรับปรุงดิน  
  ๒) ชุดคัดแยกชนิด และสีพลาสติกด้วยระบบ NIR และ Vision ประกอบด้วย ระบบผลิต
เกล็ดพลาสติกหรือเม็ดพลาสติกรีไซเคิล มีก าลังการผลิต ๑๐๐ กิโลกรัมต่อช่ัวโมง สามารถแยก
ชนิดและสีพลาสติกด้วยระบบ NIR และ Vision สามารถแยกพลาสติก PVC ออกจากพลาสติก
ชนิดอื่นได้ และผลิตเกล็ดพลาสติกหรือเม็ดพลาสติกรีไซเคิลท่ีสะอาดมีคุณภาพ 
  ๓) นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพร่วมกับสารปรับปรุง ดิน 
ประกอบด้วย ระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัดถัง ระบบผลิตสารปรับปรุงดินชนิดน้ า และระบบผลิต
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เช้ือเพลิงขยะคุณภาพสูง (RDF5) โดยมีศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีจัดการขยะชุมชนอาคารคัดแยกขยะ 
ต าบลตาลเด่ียว อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี หรือ “ตาลเด่ียวโมเดล” ท่ีได้เริ่มน าร่องรูปแบบ
การบริหารจัดการขยะที่น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช้ให้เหมาะสมในแต่ละข้ันตอนการผลิต 
และแปรรูป ซึ่งเป็นเทคโนโลยีท่ีชุมชนสามารถด าเนินการได้เอง ท าให้สามารถลดการปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ ๔๙๐ – ๗๕๔ TonCO2eq ต่อเดือนต่อแห่ง เทียบกับการบริหาร
จัดการแบบเดิม 

 
 
 ๖.๒ สนับสนุนการลงทุน “เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” “เขตเศรษฐกิจพิเศษ”  
“เมืองอัจฉริยะ” และการลงทุนในโครงสร้างพื นฐานที่ทันสมัย 

๖.๒.๑ โครงการยกระดับเมืองน่าอยู่เมืองทันสมัยเพื่อคนไทยเท่าเทียมและเท่าทัน 
ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) ด าเนินการส่งเสริมให้เกิด 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัล ด้วยแพลตฟอร์มรวมรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของ  
เมือง (City Data Platform) โดยมีเป้าหมาย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัลด้วย
แพลตฟอร์มรวมรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของเมือง (City Data Platform) จ านวน ๗ พื้นท่ี 
  ๖.๒.๒ โครงการส่งเสริมการมีงานท าเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษ 
   ๑) กิจกรรมแนะแนวอาชีพเพื่อการท างานในพื นที่เขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก โดยได้ส่งเสริมการมีงานท าในพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้แก่นักเรียน
นักศึกษาท่ีก าลังจะจบการศึกษาหรือท่ีจะศึกษาต่อ จ านวน ๘,๐๔๑ คน (เป้าหมาย ๑๔,๒๕๐ คน)  
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   ๒) กิจกรรมจัดหางานเชิงรุกเพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
เป้าหมาย ๔,๘๖๐ คน แก่ประชาชนท่ีประสงค์จะหางานท า ผู้ต้องการเปลี่ยนงาน ผู้ว่างงาน 
ผู้ส าเร็จการศึกษาใหม่ใน ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อส่งเสริมการจ้างงาน ช่วยลดปัญหา 
การว่างงาน และการขาดแคลนแรงงาน จ านวน ๕,๓๑๐ คน 
  ๖.๒.๓ โครงการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด้านแรงงาน
ต่างด้าวเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ  โดยมีแรงงานต่างด้าวได้รับอนุญาตท างานในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ จ านวน ๔๖,๓๖๖ คน (เป้าหมาย ๘๐,๘๐๐ คน) 
 ๖.๒.๔ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกด าเนินการ
โครงการโครงสร้างพื นฐานส าคัญตาม EEC Project List ดังนี  
 ๑) โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน มีผลการด าเนินงาน ดังน้ี 
  - งานส่งมอบพื นที่ช่วงสุวรรณภูมิ-อูต่ะเภา งานเวนคืนท่ีดิน การรถไฟ
แห่งประเทศไทย (รฟท.) ท าสัญญาแล้ว ๖๓๕ สัญญา ส่วนท่ีเหลือซึ่งใช้จ่ายจากงบกลางปี ๒๕๖๔ 
จ านวน ๑๐๓ สัญญา เป็นการวางทรัพย์ คาดว่าจะด าเนินงานแล้วเสร็จภายในวันท่ี ๔ พฤศจิกายน 
๒๕๖๔ โดยจะครอบครองท่ีดินท้ังหมดภายในสิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ขณะน้ีพื้นท่ีโครงการพร้อม
ส่งมอบร้อยละ ๙๘ การรื้อย้ายสาธารณูปโภคเปิดพื้นท่ีก่อสร้าง  รายการสาธารณูปโภค 
ท่ีด าเนินการร้ือย้ายก่อนส่งมอบพื้นท่ี คงค้างมีจ านวน ๒๖ งาน และด าเนินการร้ือย้ายหลังส่งมอบ
ระหว่างการก่อสร้างโครงการฯ มีจ านวน ๑๓๕ งาน โดยสาธารณูปโภครอการเวนคืน  
จะด าเนินการได้หลังวันท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๖๕ และสาธารณูปโภคท่ีต้องให้เอกชนคู่สัญญาปรับ
พื้นท่ีก่อน จะด าเนินการได้หลังวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยการรื้อย้ายสาธารณูปโภคงาน
สุดท้ายจะแล้วเสร็จวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ท้ังน้ี รฟท. ได้ส่งมอบพื้นท่ีโครงการฯ ช่วงสุวรรณภูมิ-
อู่ตะเภา ให้เอกชนคู่สัญญาในวันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดในสัญญาร่วมลงทุนฯ แล้ว 
โดยงานเวนคืนท่ีดิน และรื้อย้ายสาธารณูปโภคท่ีแล้วเสร็จหลังวันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
ไม่เป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้างของเอกชนคู่สัญญา 
  - การเข้าพื นที่เตรียมการเพื่อการออกแบบและก่อสร้างโครงการ
เกี่ยวกับรถไฟก่อนวันที่เริ่มต้นนับระยะเวลาโครงการ ปัจจุบันได้เร่ิมงานก่อสร้างถนนและสะพาน
ช่ัวคราวเพื่อล าเลียงวัสดุก่อสร้าง งานทดสอบดิน งานก่อสร้างส านักงานสนาม บ้านพักคนงาน  
งานก่อสร้างโรงหล่อช้ินส่วนคอนกรีตหล่อส าเร็จ ส าหรับโครงสร้างสะพาน มีความก้าวหน้าโดยรวม
ร้อยละ ๗๕.๓๑ 
  -  โครงการเกี่ยวกับรถไฟในส่วนของแอร์พอร์ต เรลลิงก์ (ARL)  
เมื่อวันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ รฟท. และเอกชนคู่สัญญา ได้จัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมกัน โดยให้
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เอกชนคู่สัญญาเข้ามาสนับสนุน รฟท. และบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากัด (รฟฟท.) ในการ
ให้บริการเดินรถและบ ารุงรักษาโครงการฯ ในส่วนของ ARL ต้ังแต่วันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
ภายใต้การบริหารและควบคุมของ รฟฟท. โดย รฟท. จะยังไม่มอบสิทธิ์การด าเนินโครงการ ARL 
ให้เอกชนคู่สัญญา และ รฟท. จะเป็นผู้จัดเก็บรายได้ค่าโดยสารและรายได้เชิงพาณิชย์ท้ังหมด 
อย่างไรก็ดี เอกชนคู่สัญญาจะต้องช าระหลักประกันจ านวน ๑,๐๖๗.๑๑ ล้านบาท รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายท้ังหมดในการให้บริการเดินรถและบ ารุงรักษาโครงการฯ จัดท าประกันภัยท่ีเกี่ยวข้อง 
และปฏิบัติหน้าท่ีตามสัญญาร่วมลงทุนฯ โดยบันทึข้อตกลงฯ น้ีจะมีผลใช้บังคับจนกว่าครบ
ระยะเวลา ๓ เดือนนับแต่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ หรือขยายเพิ่มเติมตามท่ี รฟท. และเอกชนจะ
ก าหนด หรือลงนามแก้ไขสัญญาแล้วเสร็จ 
 ๒) โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก  
   (๑) งานที่อยู่ในความรับผิดชอบของภาครัฐ  
 - การด าเนินงานปรับพื้นท่ีส าหรับก่อสร้างทางขับระยะท่ี ๑  
และลานจอดของศูนย์ซ่อมบ ารุงอากาศยานสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา มีความก้าวหน้าร้อยละ 
๕๕ 
  - การด าเนินงานก่อสร้างปรับถมดินและอื่น ๆ เกี่ยวข้องส าหรับ
งานก่อสร้างศูนย์ซ่อมบ ารุงอากาศยาน MRO มีความก้าวหน้าร้อยละ ๙๗.๐๒ 
 - การด าเนินการรื้อย้ายศูนย์ซ่อมอากาศยานของการบินไทย 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
  (๒) งานพัฒนาสาธารณูปโภคในสนามบิน 
    - โครงการงานระบบไฟฟ้าและน้ าเย็น บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดั 
(มหาชน) อยู่ระหว่างการก่อสร้างส่วนงานปรับระดับดิน มีความก้าวหน้าร้อยละ ๔๔.๑๗ 
    - โครงการงานระบบบริการน้ ามันเช้ือเพลิงอากาศยาน สกพอ. ได้ส่ง
มอบท่ีดินท่ีเช่าให้บริษัท โกลเบิลแอโร่แอสโซซิเอทส์ จ ากัด (GAA) เมื่อวันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
   (๓) งานพัฒนาสาธารณูปโภคในสนามบิน 
    - โครงการงานระบบไฟฟ้าและน้ าเย็น บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดั 
(มหาชน) อยู่ระหว่างการก่อสร้างส่วนงานปรับระดับดิน มีความก้าวหน้าร้อยละ ๔๔.๑๗ 
    - โครงการงานระบบบริการน้ ามันเช้ือเพลิงอากาศยาน สกพอ. ได้ส่ง
มอบท่ีดินท่ีเช่าให้บริษัท โกลเบิลแอโร่แอสโซซิเอทส์ จ ากัด (GAA) เมื่อวันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
        ๓) โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ ๓ ช่วงท่ี ๑  
บริษัท ซีเอชอีซี (ไทย) จ ากัด ซึ่งเป็นผู้รับจ้างของเอกชนคู่สัญญา ได้ก่อสร้างส านักงานสนาม  
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ท่ีพักคนงาน และถนนช่ัวคราวเข้าพื้นท่ีโครงการฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างทบทวน
แบบก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (ถมทะเล) เพื่อขออนุมัติใช้ส าหรับงานก่อสร้างถมทะเล ช่วงท่ี ๒ 
กนอ. และคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนของโครงการฯ อยู่ระหว่างการพิจารณา
ปรับปรุงร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน และร่างสัญญาร่วมลงทุน 
เมื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จะประสานน าส่งเอกสารให้ส านักงานอัยการสูงสุดเพื่อพิจารณาและให้
ความเห็นในเบื้องต้น ก่อนท่ีจะด าเนินการออกประกาศเชิญชวนและขายเอกสารการคัดเลือก
เอกชนร่วมลงทุนต่อไป คาดว่าจะสามารถขายเอกสารการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนได้ ภายใน
เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ 
 ๔) โครงการพัฒนาท่ า เรือแหลมฉบังระยะที่  ๓  ท่า เ ทียบเรือ  F 
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ในการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๖๔  
เมื่อวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ได้มีมติเห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชน ผลการเจรจา และร่างสัญญา
ร่วมลงทุนท่ีผ่านการตรวจพิจารณาของส านักงานอัยการสูงสุด ของโครงการพัฒนา ท่าเรือแหลม
ฉบัง ระยะที่ ๓ ในส่วนของท่าเทียบเรือ F และให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตามท่ี กพอ.  
ได้เห็นชอบแล้ว ท้ังน้ี เมื่อคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบผลการประชุม กพอ. ดังกล่าวแล้ว คาดว่า
จะมีการลงนามในสัญญาร่วมลงทุนโครงการฯ ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
 ๕) โครงการศูนย์ซ่อมบ ารุงอากาศยาน (Maintenance Repair and 
Overhaul: MRO) ในส่วนการพัฒนาพื้นท่ีอุตสาหกรรมการบิน (Aviation Technical Area)  
อยู่ระหว่างศึกษาออกแบบจัดสรรพื้นท่ี และจัดท าขอบเขตงาน แนวคิด และแผนงานการจัดงาน
ประชุมเพื่อทดสอบความสนใจของนักลงทุน รวมท้ังจัดเตรียมข้อมูลประกอบการจัดงาน เช่น  
การจัดสรรพื้นท่ี จุดเช่ือมต่อสาธารณูปโภคต่างๆ และข้อก าหนดท่ีนักลงทุนต้องการทราบหรือ
ปฏิบัติตาม โดยคาดว่าจะจัดงานดังกล่าวภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ 
 ๖) ด้านการชักจูงนักลงทุน ความร่วมมือระหว่างประเทศ และยุทธศาสตร์
การลงทุน ด าเนินจัดกิจกรรมชักจูงนักลงทุนร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ผ่านการประชุมและสัมมนาในรูปแบบ VDO Conference  
เพื่อชักจูงนักลงทุนเป้าหมายจากท้ังในและต่างประ เทศ ให้มาลงทุนในพื้นท่ี EEC โดยมี
อุตสาหกรรมท่ีได้รับความสนใจจากท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และหอการค้าในกลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมาย จ านวน ๗ ประเทศ ดังน้ี อุตสาหกรรมด้านสุขภาพ ได้แก่ จีน และฝรั่งเศส อุตสาหกรรม
ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจ สี เ ขียว ได้แก่  ญี่ปุ่น สิงคโปร์  สหรัฐอเมริกา  
และเนเธอร์แลนด์ และอุตสาหกรรมด้านดิจิทัล ได้แก่ ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ 
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 ๗) ด้านการพัฒนาบุคลากร การศึกษา วิจัย และเทคโนโลยี   สกพอ.  
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาทักษะบุคลากร เพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล และ 5G แก่ภาคอุตสาหกรรมในพื้นท่ีอีอีซี ร่วมกับบริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท มาเวเนียซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ๕จี แคททะลิซท์ 
เทคโนโลยีส์ จ ากัด และบริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคช่ัน เอเชีย จ ากัด (มหาชน) โดยมี
วัตถุประสงค์ร่วมกันพัฒนาทักษะบุคลากรด้านดิจิทัล ขับเคลื่อนเทคโนโลยี 5G สร้างอุตสาหกรรม 
๔.๐ ในพื้นท่ีอีอีซี โดยต้ังเป้าสร้างคน ตรงตามความต้องการอุตสาหกรรมดิจิทัล ๔๐,๐๐๐ คน
ภายใน ๓ ปี ดึงการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมายเสริมแกร่งเศรษฐกิจไทยแข่งขันได้ในเวทีโลก 
สร้างแรงงานไทยทักษะสูง เมื่อวันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
 ๘) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การส่งเสริมการลงทุนและบริการ
ทางการเงิน เพื่อพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  ระหว่าง สกพอ. ธนาคารออมสิน 
ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย และบรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม 
โดยความร่วมมือท่ีเกิดข้ึนระหว่าง สกพอ. และ ๓ สถาบันการเงิน จะเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อน
และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการธุรกรรมทางการเงินประเภทต่าง ๆ รวมท้ัง
เทคโนโลยีทางการเงินท่ีทันสมัย และนวัตกรรมใหม่ เพื่อการบริการด้านการเงินการลงทุน  
การน าเข้าส่งออก การค้ าประกันสินเช่ือ และอื่น ๆ ให้ตอบสนองความต้องการนักลงทุน
ผู้ประกอบการ และประชาชนในพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอย่างครอบคลุม สะดวก
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เมื่อวันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
  ๖.๒.๕ การยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนกับส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน (สกท.) ในเขตพื้นท่ี EEC (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) ต้ังแต่เดือนมกราคม - กันยายน 
๒๕๖๔ (ข้อมูลเดือนตุลาคมอยู่ระหว่างประมวลผล) จ านวน ๓๔๘ โครงการ มูลค่าเงินลงทุนท้ังสิ้น 
๑๗๓,๗๗๕ ล้านบาท ดังน้ี 
   ๑) ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ท่ี ๒ /๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการ
ส่งเสริมการลงทุนในพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ลงวันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ 
เพื่อให้เกิดการลงทุนในกิจการเป้าหมายในพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มากยิ่งข้ึน 
และกระตุ้นให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
   ๒) ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ท่ี ๗ /๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการ
ส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ลงวันท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อให้การส่งเสริมการลงทุน
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และส่งเสริมให้เกิดการกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม  
ท้ังในระดับภาคและระดับพื้นท่ีอย่างท่ัวถึง และได้ออกประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  
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ท่ี ๘/๒๕๖๔ – ๑๖/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ และ ๒๐/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๒๗ เมษายน 
๒๕๖๔ ส าหรับมาตรการส่งเสริมการลงทุนใน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ SEZ ๑๐ จังหวัด ได้แก่ 
กาญจนบุรี เชียงราย ตราด ตาก นครพนม มุกดาหาร สงขลา สระแก้ว หนองคาย และนราธิวาส 
ต้ังแต่เดือนมกราคม ถึงกันยายน ๒๕๖๔ จ านวน ๔ โครงการ มูลค่าเงินลงทุนท้ังสิ้น ๒๙๘  
ล้านบาท (ข้อมูลเดือนตุลาคมอยู่ระหว่างประมวลผล) 
   ๓) ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ท่ี ส. ๗/๒๕๖๑ เรื่อง การให้
การส่งเสริมกิจการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ลงวันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ และได้มีการปรับปรุง
ประเภทกิจการตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ท่ี ส. ๔/๒๕๖๓ เรื่อง การแก้ไข
เพิ่มเติมบัญชีประเภทกิจการท่ีให้การส่งเสริมการลงทุนตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริ ม 
การลงทุน ท่ี ๒/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ตลอดจน
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมในประเทศไทยให้รองรับการบริการ
ระบบอัจฉริยะ 

 ๖.๒.๖ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์  และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีเพื่อกิจการโทรคมนาคม
ย่าน 2600 MHz ให้แก่ บริษัท แอด วานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด (AWN) เมื่อวันท่ี ๒๑ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิ เวอร์แซล คอมมิวนิเคช่ัน จ ากัด (TUC) เมื่อวันท่ี 
๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยมีเงื่อนไขในการจัดให้มีโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อการประกอบกิจการ  
และบริการโทรคมนาคมท่ีครอบคลุมพื้นท่ีเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ (EEC) ตามกฎหมายว่าด้วย
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของพื้นท่ีดังกล่าวภายในหน่ึงปีนับแต่วันท่ี
ได้รับอนุญาต เมื่อครบก าหนดระยะเวลาหน่ึงปีนับแต่วันท่ีได้รับอนุญาต ซึ่งปัจจุบันผู้รับใบอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถ่ีย่าน 2600 MHz ได้รายงานข้อมูลการจัดให้มีโครงข่ายส าหรับกิจการ
โทรคมนาคมย่าน 2600 MHz ในพื้นที EEC คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๓๓ ของพื้นท่ี ปัจจุบัน แจ้งให้
ส านักงาน กสทช. ทราบแล้ว ขณะน้ีอยู่ระหว่างจัดท ารายงานการจัดให้มีโครงข่ายโทรคมนาคม
เสนอ กสทช. เพื่อพิจารณาเห็นชอบผลการจัดให้มีโครงข่ายโทรคมนาคม ของผู้รับใบอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคมย่าน 2600 MHz  

 ๖.๒.๗ ส านักงาน กสทช. ได้สนับสนุนส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คณะท างานขับเคลื่อน 5G แห่งชาติ ในการขับเคลื่อนโครงการน า
ร่องการใช้ประโยชน์จาก เทคโนโลยี 5G ในพื นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ดังน้ี  

  ๑) โครงการน าร่องโรงงานอัจฉริยะ  
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  ๒) โครงการน าร่องบ้านฉาง 5G สมาร์ทซิ ต้ี  โดยปัจจุบันส า นักงาน
คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงาน กสทช. และผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้
ประชุมร่วมกัน เพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินงาน และผลท่ีคาดว่าจะได้รับจากทั้งสองโครงการ
ดังกล่าวในเบ้ืองต้นเรียบร้อยแล้ว 
 
 ๖.๓  วางรากฐานการพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารไร้สารในระบบ 5G เพื่อพัฒนาทักษะของ
ผู้ประกอบการ ส่งเสริมการให้บริการสาธารณสุข และการศึกษาทางไกล 
  ๖.๓.๑ ส านักงาน กสทช. น าเสนอความคืบหน้าของโครงการน าร่องโรงพยาบาล
อัจฉริยะต่อการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน 5G แห่งชาติ ครั งที่ ๒/๒๕๖๔ เม่ือวันที่  
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยแต่ละโครงการย่อยมีความคืบหน้า ดังน้ี 
   ๑) พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีเครือข่าย 5G  
และระบบปัญญาประดิษฐ์ ผลการด าเนินงาน ด าเนินการออกแบบ Application ส าหรับ 
การปฏิบัติงานของ SiEMS 

๒) พัฒนาระบบห้องฉุกเฉินอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีเครือข่าย 5G และระบบ
ปัญญาประดิษฐ์ ผลการด าเนินงาน อยู่ระหว่างการ Implementation เพื่อปรับข้ันตอนการใช้งาน
ระบบและการจัดหาอุปกรณ์ Hardware 

๓) พัฒนาระบบการวิ นิจ ฉัยทางพยาธิวิทยา ด้วยปัญญาประดิษฐ์   
ผ่านเครือข่าย 5G ผลการด าเนินงาน อยู่ระหว่างการน าไปปฏิบัติใช้ และติดต้ังระบบ Cloud 

๔) พัฒนาระบบผู้ช่วยการดูแลและสร้างเสริมสุขภาพรายบุคคล ส าหรับ
ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ ผ่านเครือข่าย 5G ผลการด าเนินงาน พัฒนา
ระบบสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูล และแจ้งเตือนผู้ป่วยจากอุปกรณ์ IOT 

๕) พัฒนาระบบท านายปริมาณการใช้เพื่อการบริหารการจัดการสินค้าคง
คลัง ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ และผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ใช่ทางการแพทย์ ส าหรับโรงพยาบาล โดยใช้
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ผ่านเครือข่าย 5G ผลการด าเนินงาน วางแผนการท างานร่วมกับ
สารสนเทศในการดึงข้อมูลแบบ Real-time 

๖) พัฒนาระบบเวชระเบียนกลางด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน ผลการด าเนินงาน 
เตรียมการน าเสนอและสาธิตภาพรวมของระบบเบื้องต้น 

๗) จัดหาอุปกรณ์ระบบขนส่งกลางด้วยรถไร้คนขับ 5G ผลการด าเนินงาน 
วางแผนรายละเอียดร่วมกับสารสนเทศ Product Detail และก าหนด Project Deliverable 
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๘) จัดหาอุปกรณ์ติดต้ังระบบ Multi-Access Edge computing (MEC) 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ 5G ผลการด าเนินงาน ส ารวจพื้นท่ีห้อง Server ส าหรับติดต้ัง
อุปกรณ์ และส ารวจพื้นท่ีให้บริการผู้ป่วยนอก และอยู่ระหว่างการเตรียมติดต้ัง WI-FI OPD 
   ๖.๓.๒ การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้าน
เทคโนโลยี 5G ภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อน 5G แห่งชาติ  
         ปัจจุบันมีผลการด าเนินการ ดังน้ี 
       ๑) อยู่ระหว่างการจัดท า (ร่าง) มาตรการส่งเสริมการลงทุนและการใช้
ประโยชน์เทคโนโลยี 5G 
    ๒) อยู่ระหว่างการด าเนินการน าร่องการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G  
            (๑) โครงการท่ีด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วในเฟสท่ี ๑ อยู่ระหว่าง 
การด าเนินการในเฟสท่ี ๒ คือ การน าร่องเกษตรดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี 5G ณ ศูนย์ฝึกอบรมผาหมี 
จังหวัดเชียงราย  
            (๒) โครงการท่ีอยู่ระหว่างการด าเนินงาน คือ การน าร่องโรงพยาบาล
อัจฉริยะ (Smart Hospital) ณ ศิริราชพยาบาล  
            (๓) โครงการท่ีอยู่ระหว่างการลงนามในสัญญาเพื่อรับทุนจากกองทุน
พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คือ  

- การน าร่องเกษตรดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี 5G ณ โครงการ 
ร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่  

- การน าร่องระบบชลประทานอัจฉริยะ (Smart Irrigation 
system) ณ อ่างเก็บน้ าห้วยคล้าย จังหวัดอุดรธานี 

- การน าร่อง Smart Campus ด้วยเทคโนโลยี 5G ณ มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์  

- การน าร่องสถานีอัจฉริยะ (Smart Station) ด้วยเทคโนโลยี 5G 
ณ สถานีกลางบางซื่อ 

-  ก า รน า ร่ อ งบ้ า นฉ า ง  5 G ส ม า ร์ ทซิ ต้ี  ( 5 G Smart City) 
ในพื้นท่ีเทศบาลนครบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

- การน าร่องการพัฒนาย่านเทคโนโลยี 5G ต้นแบบ ส าหรับ
ให้บริการประชาชน (5G District) จังหวัดเชียงใหม่ ในส่วน Smart Health 

- 5G Use Case ระบบในการคัดกรองและแจ้งเตือน ส าหรับ 
Phuket Sandbox เตรียมความพร้อมในการเปิดเศรษฐกิจท่องเท่ียวจังหวัดภูเก็ต 
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             (๔) โครงการท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะท างานกลั่นกรอง
โครงการฯ คือ การน าร่องเกษตรดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี 5G เพื่อการพัฒนาระบบส่งเสริม 
การเพาะเลี้ยงสาหร่ายผมนางและปลากะพงขาว ณ ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา การน าร่องโรงงาน
อัจฉริยะ (Smart Factory) บนพื้นท่ี EEC และการน าร่องการพัฒนาย่านเทคโนโลยี 5G ต้นแบบ 
ส าหรับให้บริการประชาชน (5G District) จังหวัดเชียงใหม่ ในส่วน SMART Mobility and Traffic 
 
 ๖.๔  การพัฒนาทักษะของผู้ประกอบการอัจฉริยะทั งในส่วนผู้ประกอบการขนาดกลาง  
ขนาดย่อม เกษตรกร รวมถึงผู้ประกอบการยุคใหม่  
  ๖.๔.๑ การสนับสนุนวิสาหกิจชุมชมผู้ประกอบการและเกษตรกรรุ่นใหม่ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ สนับสนุนวิสาหกิจชุมชมผู้ประกอบการและเกษตรกรรุ่นใหม่ โดย ม ี
ผลการด าเนินงาน ดังน้ี 
   ๑) โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ  โดยให้ค าแนะน า 
การจัดท าบัญชีให้แก่วิสาหกิจชุมชน ๓๙๐ แห่ง วางรูปแบบบัญชี ๑๕๔ แห่ง และวางระบบ 
การควบคุมภายใน ๑๕๔ แห่ง แล้วเสร็จ 
   ๒) โครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ/
วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าชุมชน ยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ/
วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าชุมชน สอนแนะการจัดท าบัญชี ๑,๕๐๐ แห่ง วางรูปแบบบัญชี 
๑,๕๐๐ แห่ง และวางระบบการควบคุมภายใน ๑,๕๐๐ แหง่ แล้วเสร็จ 
   ๓) โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ  โดยการอบรม
เกษตรกรด้านการบริหารจัดการ การพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ การพัฒนาคุณภาพ  
และมาตรฐาน สินค้าเกษตรแปรรูป การตลาดยุคใหม่ จ านวน ๑๕๓ แห่ง (เป้าหมาย ๑๕๔ แห่ง) 
   ๔) โครงการสร้างผู้ประกอบการเพื่อให้บริการทางการเกษตรในชุมชน  
อยู่ระหว่างศึกษาแนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการภาคการเกษตร 
Agricultural Service Provider ๑ เร่ือง 
 ๖.๔.๒ ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้รับ 
การสนับสนุนและพฒันาคลัสเตอร ์SME งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร : ๕๘.๙๖๘๖ ล้านบาท โดยมี
เป้าหมายการด าเนินงาน สร้างเครือข่าย SME ท่ีได้รับการพัฒนาและเช่ือมโยงในรูปแบบคลัสเตอร์ 
จ านวน ๓๐ คลัสเตอร์ มีแผนพัฒนาคลัสเตอร์ท้ังในระยะสั้น (๑ ปี) ระยะกลาง (๓ ปี) และระยะยาว  
(๕ ปี) จ านวน ๓๐ แผน ผู้ประกอบการ MSME จ านวน ๔,๐๐๐ ราย ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้
ในการด าเนินธุรกิจแบบคลัสเตอร์ และเกิดผู้น า และผู้ประสานงานคลัสเตอร์ (CDA) จ านวน  
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๘๐ ราย ปัจจุบันมีผู้ประกอบการ MSME จ านวน ๔,๓๔๗ ราย ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ 
ในการด าเนินธุรกิจแบบคลัสเตอร์ จากการเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้
ในการด าเนินธุรกิจให้กับเครือข่าย จากกิจกรรมดังกล่าวเกิดเครือข่ายรวมท้ังสิ้น ๓๐ คลัสเตอร์ 
ประกอบด้วย คลัสเตอร์ปลากัด คลัสเตอร์โกโก้ คลัสเตอร์ Digital Content คลัสเตอร์ไม้ดอกไม้
ประดับ คลัสเตอร์ Health and Wellness Economy คลัสเตอร์กระเทียม คลัสเตอร์ทุเรียน  
คลัสเตอร์เกลือ คลัสเตอร์สมุนไพร คลัสเตอร์แปรรูปประมงน้ าจืด (กุ้ง) และคลัสเตอร์แปรรูป
อาหารทะเล และมีแผนพัฒนาคลัสเตอร์ท้ังในระยะสั้นและระยะยาวแล้ว จ านวน ๔๒ แผน
ประกอบด้วย แผนพัฒนาคลัสเตอร์ปลากัด ๖ แผน แผนพัฒนาคลัสเตอร์โกโก้ ๔ แผน คลัสเตอร์ 
Digital Content ๓ แผนแผนคลัสเตอร์ไม้ดอกไม้ประดับ ๖ แผน คลัสเตอร์ Health and 
Wellness ๕ แผน และแผนคลัสเตอร์กระเทียม, ทุเรียน, เกลือ, สมุนไพร, แปรรูปอาหารทะเล, 
แปรรูปประมงน้ าจืด (กุ้ง) ๑๘ แผน นอกจากน้ีได้จัดประชุมและคัดเลือกผู้น าคลัสเตอร์  
และผู้ประสานงานคลัสเตอร์ (CDA) แล้ว ๑๖๑ ราย รวมท้ังมีนวัตกรรม เทคโนโลยี งานวิจัย  
กลยุทธ์ หรือแนวทางการด าเนินงานท่ีได้รับจากการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ ๗๖ รายการ 
 ๖.๔.๓ ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว. ) 
ได้ด าเนินการส่งเสริมและต่อยอดการพัฒนาเพื่อการขยายธุรกิจสู่สากล (SME SCALE UP) 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ๙.๑๖๗๖ ล้านบาท มีเป้าหมายการด าเนินงาน ได้แก่ 
  ๑) มีฐานข้อมูลหน่วยงานวิจัยหรือสถาบันการศึกษา หรือศูนย์ความเช่ียวชาญ 
ในแต่ละสาขาการวิจัยรวมถึงฐานข้อมูลภาคเอกชน ๑ ฐานข้อมูล 
  ๒) เกิดเครือข่ายความร่วมมือในด้านการพัฒนางานวิจัย หรือเทคโนโลยี  
หรือนวัตกรรม หรือแนวทางการต่อยอดการพัฒนาต่างๆ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของ 
SMEs ๑ เครือข่าย 
  ๓) มีผู้ประกอบการได้รับการต่อยอดการพัฒนาโดยการน างานวิจัย  
หรือเทคโนโลยี หรือนวัตกรรม หรือแนวทางการพัฒนาต่าง ๆ ไปใช้ในธุรกิจ ๑๐๐ กิจการ 
  ๔) ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการให้ได้รับการต่อยอดการพัฒนา 
โดยการน าวิจัย หรือเทคโนโลยี หรือแนวทางการพัฒนาต่าง ๆ ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการในการแข่งขันในตลาดสากล และสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ในการพัฒนาวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม หรือแนวทางการพัฒนา
ต่าง ๆ สู่เชิงพาณิชย์ ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการทาบทามหน่วยงาน เพื่อน ามาจัดท าฐานข้อมูล
หน่วยงาน วิจัย หรือสถาบันการศึกษา หรือศูนย์ความเช่ียวชาญต่าง ๆ  โดยได้ประสานหน่วยงาน
ต่าง ๆ ท้ังภาครัฐ และเอกชน ๑๙ หน่วย เพื่อเชิญเป็นหน่วยงานเครือข่ายด้านการใช้เทคโนโลยี
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๖๕๔ 

 

และนวัตกรรม พร้อมท้ังคัดเลือกผู้ประกอบการท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการ โดยมีผู้ได้รับการต่อยอด
การพัฒนาโดยการน างานวิจัย หรือเทคโนโลยี หรือนวัตกรรม หรือแนวทางการพัฒนาต่าง ๆ ไปใช้
ในธุรกิจแล้ว ๑๐๒ กิจการ คาดว่าจะเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจรวม ๑๕๔.๕๗ ล้านบาท 
 
 ๖.๕  ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคต และการใช้ปัญญาประดิษฐ์ 
 ๖.๕.๑ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล (สศด.) ได้ด าเนินการพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลแก่นักเรียน นักศึกษา และแรงงาน 
ในภาคอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
และนวัตกรรมดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกระดับท้ังแรงงานนอกระบบ 
ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส รวมถึงการพัฒนาระบบนิเวศดิจิทัล โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลในประเทศ 
  ท้ังน้ี ตลอดระยะเวลา ๓ ปีท่ีผ่านมา ต้ังแต่ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ สามารถสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศ คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า ๒๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาก าลังคนและเพิ่มศักยภาพบุคลากรดิจิทัลของประเทศ 
ท้ังการสร้างทักษะใหม่ (Reskill) และการพัฒนาเพื่อยกระดับทักษะเดิมให้ดีข้ึน (Upskill)  
และการเพิ่มทักษะใหม่ด้านดิจิทัลส าหรับวัยเรียนและผู้สูงอายุเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (New 
skill) ผ่าน Digital Platform พร้อมกันน้ี ได้เปิดหลักสูตรเพื่อยกระดับคุณภาพและความเช่ียวชาญ
ก าลังคนและบุคลากรด้านดิจิทัล ประมาณ ๖๐,๐๐๐ ราย สร้างความตระหนักด้านความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) และกฎหมาย ประมาณ ๗,๕๐๐ ราย การพัฒนาทักษะ
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ข้ันสูงเพื่อเข้าสู่สายงาน ต าแหน่งด้านการป้องกันระบบ
คอมพิวเตอร์  (White Hackers)  ประมาณ ๒๐๐ ราย พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ด้านโค้ดด้ิง 
แห่งศตวรรษท่ี ๒๑ (Coding School Champion) ประมาณ ๑๐๐ โรงเรียน พัฒนาเยาวชน 
ท่ัวประเทศด้านโค้ดด้ิงและสเต็ม (Science Technology Engineering and Mathematics 
Education: STEM Education) ประมาณ ๑๗,๐๐๐ ราย/ปี ซึ่งจากการด าเนินงานดังกล่าว 
ส่งผลให้ท้ังนักเรียน นักศึกษา และประชาชน สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ผ่าน Digital Platform 
ได้สะดวกและตลอดเวลา ท าให้มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และพัฒนาทักษะใหม่ ๆ ในการสร้างงานสร้างอาชีพ น าไปสู่การต่อยอด 
หรือริเริ่มธุรกิจบริการด้านดิจิทัล สร้างการแข่งขันกับนานาประเทศได้ รวมถึงสร้างเครือข่าย
ระหว่างผู้บริหารองค์กรรัฐและเอกชน เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม คิดเป็นมูลค่ารวม 
๑ ,๒๕๐ ,๐๐๐ ,๐๐๐ บาท (ข้อมูลผลการส ารวจและประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ  
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๖๕๕ 

 

และสังคม (Impact) จากการด าเนินงานโครงการส าคัญของส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย) 
 ๖.๕.๒ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) 
ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ Huawei เรื่อง การสร้างทรัพยากรมนุษย์ และระบบ
นิเวศ(Talent ecosystem) รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล ส าหรับโลกยุค 5G เพื่อส่งเสริม
การพัฒนาบุคลากรรองรับเทคโนโลยี 5G และยกระดับขีดความสามารถด้านดิจิทัลของไทย 
เมื่อวันท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ 
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๖๕๖ 

 

 
ผลการด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง 

 
เร่ืองที่ ๗ การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ 
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นโยบายเร่งด่วนเร่ืองท่ี ๗  การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี ๒๑ 
 

 ๗.๑  สร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ในระบบดิจิทัลเพื่อส่งเสริมให้เด็กไทยยุคใหม่เก่ง
วิชา “วิทยาศาสตร์” “เทคโนโลยี” “วิศวกรรม” “คณิตศาสตร์” “โปรแกรมเมอร์”  
“ภาษาต่างประเทศ” “ภาษาคอมพิวเตอร์” (Coding) ตั งแต่ระดับ “ประถมศึกษา” 
  ๑) ด าเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ให้กับ
โรงเรียนในอ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อเสริมความรู้และประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีให้แก่โรงเรียนในพื้นท่ี โดยสนับสนุนแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ในระบบดิจิทัล 
เพื่อให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ในรูปแบบหลักสูตรการเรียนการสอนและงานวิจัย และสามารถ
พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น  
ในโรงเรียนน าร่อง และกลุ่มเป้าหมายเชิงกว้างให้แก่ครู  
   ท้ังน้ี โครงการดังกล่าวมีแผนการด าเนินงานพัฒนาและส่งเสริมการ เรียนรู ้
ด้านวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนและครู ดังน้ี  
   (๑) แผนการด าเนินงานพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ส าหรับ
นักเรียน อาทิ การอบรม Coding ระดับพื้นฐานโดยใช้สื่อการเรียนรู้ KidBright การอบรม 
การออกแบบช้ินงานสามมิ ติพื้นฐานและทักษะการใช้เครื่องพิมพ์สามมิติ  ( 3D Printer)  
และการอบรมโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์จาก Coding และ 3D printing  
   (๒) แผนการด าเนินงานพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ส าหรับครู 
อาทิ กิจกรรมออนไลน์ หัวข้อ “การออกแบบ 3D ด้วย Tinkercad” กิจกรรมออนไลน์ โดยระบบ 
Webex Meeting “สื่อการสอน STEM-รถพลังลม ส าหรับครูปทุมธานี ระดับประถมศึกษา  
และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น” 
  ๒) ด าเนินโครงการพัฒนาสื่อดิจิทัลโปรเจค ๑๔ (Project 14) จากสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ท่ีขณะน้ีได้กลับมาระบาดอีกครั้ง 
ซึ่งอาจส่งผลให้โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนได้ตามปกติ สถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จึงได้พัฒนาคลิปการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
และกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖ ตามหนังสือเรียนของ 
สสวท. อย่างต่อเน่ือง เพื่อสนองต่อความต้องการของโรงเรียนและสังคมในการใช้เป็นห้องเรียน
ออนไลน์ท่ีเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย เน้ือหาแต่ละบทเรียนมีการปรับปรุงให้ทันสมัย เน้นความเข้า ใจ 
เช่ือมโยงชีวิตจริง สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน สามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองทุกท่ีทุกเวลาผ่านช่องทางท่ีสะดวก ได้แก่ เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ยูทูป หรือ DLTV โดยใน 
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๖๕๘ 

 

ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ สสวท. ได้เผยแพร่คลิปการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ทุกระดับช้ันแล้ว จ านวน ๑,๕๑๖ คลิป และขณะน้ีได้ทยอยเผยแพร่คลิปการสอน
ส าหรับภาคเรียนท่ี ๒ แล้ว จ านวน ๘๒๒ คลิป พบว่า มีจ านวนการเข้าชมคลิป Project 14  
ผ่านช่องทาง YouTube รวมท้ังสิ้น ๗,๘๙๗,๑๕๐ ครั้ง 
  ๓) ส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) อบรมออนไลน์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ
ส าหรับครู Coding for Teacher (C4T) รุ่น ๒ ให้แก่ครูระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
ท่ีรับผิดชอบสอนรายวิชาวิทยาการค านวณหรือในรายวิชาอื่น ๆ ท่ีมีความสนใจผ่านเว็ บไซต์ 
https://teacherpd. ipst.ac.th เพื่อมุ่งเน้นการเรียนการสอนให้ นักเรียนมี ทักษะท่ีส า คัญ 
ในการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ ท้ังพื้นฐานความคิดเชิงค านวณ (Computational Thinking) 
พื้นฐานความรู้ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และพื้นฐานการรู้  เท่าทันสื่อ 
และข่าวสาร (Media and Information Literacy) มีผู้เข้ารับการอบรม ๑๙๗,๔๑๘ คน ผ่านการอบรม 
๑๔๑,๓๕๔ คน ท้ังน้ี ผู้เข้ารับการอบรม ๑ คน สามารถเข้ารับการอบรมได้มากกว่า ๑ หลักสูตร 
  นอกจากน้ี ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ (Coding) 
ครูผู้สอนวิชาเทคโนโลยี ในรูปแบบออนไลน์ โดยส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
(สช.) ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ผู้สมัครท้ังสิ้นจ านวน 
รวม ๘๑๐ คน ประกอบด้วย 
  - ครูผู้สอนกลุ่มสาระเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ระดับประถมศึกษาตอน
ปลาย(ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖) จ านวน ๖๐๖ คน 
  - ครูผู้สอนกลุ่มสาระเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ)ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
(ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๓) จ านวน ๒๐๔ คน 

 ๔) ด าเนินโครงการดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ (National Digital 
Learning Platform) เป็นระบบจัดการการเรียนรู้ท่ียืดหยุ่นรองรับการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย  
และสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการน้ีเป็นโครงการต่อเน่ือง ๔ ระยะ ต้ังแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ ปัจจุบัน อยู่ระหว่างด าเนินการในระยะท่ี ๒ คือ การพัฒนาระบบการเรียน
แบบ ๒ ทาง (2-way Communication Learning) เกิดการเรียนเชิงโต้ตอบ ( Interactive) 
ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเพิ่มจากข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด 
กระทรวงศึกษาธิการ ท้ังน้ี สามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ในช่วงสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ได้อีกด้วย 
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 ๕) พัฒนาทักษะการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ด าเนินการจัดอบรมครูผู้สอนระดับประถมศึกษา 
โดยจัดจ้างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ด าเนินโครงการ
ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ในรูปแบบออนไลน์ผู้สมัคร 
รวมท้ังสิ้น จ านวน ๘๓๘ คน ดังน้ี ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ๓ จ านวน ๔๓๕ คน 
ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖ จ านวน ๔๐๓ คน 
 ๖) พัฒนาสถานศึกษาขั นพื นฐานเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(Eastern Economic Corridor: EEC) ด้านภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการประกอบ
อาชีพ ๑๐ อุตสาหกรรม จัดกิจกรรม OverView : การประชุมช้ีแจงโครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับโรงเรียนในพื้นท่ี EEC เกี่ยวกับหลักสูตรกิจกรรมน าร่อง 
ท่ีสอดคล้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting เพื่อให้
ครูรับรู้  เ ข้าใจ และสมัครเข้ารับการฝึกอบรมตามความถนัดและความสนใจ และน า  
สิ่งท่ีได้รับจากการฝึกอบรมไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน พร้อมท้ังจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษารองรับกับความต้องการของผู้เรียนในการประกอบอาชีพ สถานประกอบการ  
เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) และการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศและมีการจัดสรรงบประมาณให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
ฉะเชิงเทรา และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เพื่อด าเนินการจัดกิจกรรม
ดังกล่าวให้กับสถานศึกษาบางแห่งท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ตท่ีไม่สามารถรองรับการประชุมออนไลน์
ดังกล่าว และหลักจากประชุมออนไลน์ ได้ก าหนดจัดการฝึกอบรมและพัฒนาครูด้านวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีให้กับสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ( Eastern Economic 
Corridor: EEC) จ านวน ๔ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรอาหารและอาหารเพื่ออนาคต หลักสูตรยานยนต์
และขนส่งสมัยใหม่ หลักสูตรเคมีชีวภาพ “จากทรัพยากรชีวภาพสู่การวิจัยเพื่อน าไปใช้ประโยชน์” 
และหลักสูตรอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 
 ๗) โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ส าหรับการเรียนรู้
ศตวรรษที่ ๒๑ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แห่งท่ัวประเทศ จัดอบรมครูผู้สอนวิชา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิทยาการค านวณ ระดับประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษา
ตอนต้น (ประถมศึกษาปีท่ี ๔ – มัธยมศึกษาปีท่ี ๓) ด้วยระบบออนไลน์ รวม ๓ หลักสูตร คือ 
หลักสูตรการจัด การเรียนสอนฐานสมรรถนะ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  หลักสูตรการจัดการ
เรียนสอนฐานสมรรถนะ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และหลักสูตรการจัดการเรียนสอนฐาน
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สมรรถนะ สาระการเรียนรู้ เทคโนโลยี โดยจัดอบรมออนไลน์ให้กับวิทยากรแกนน าจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏ จ านวน ๙๐๔ คน และร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แห่ง จัดอบรม
ออนไลน์ ให้กับครูประจ าการ จ านวน ๑๖,๓๕๓ คน ขณะน้ีอยู่ระหว่างติดตามและประเมินผล
โครงการ 
 
 ๗.๒  โรงเรียนทุกแห่งทั่วประเทศต้องมีคุณภาพถึงระดับต าบล และต้องมี “หลักสูตร
ออนไลน์” ประกอบการเรียนการสอนและมีความเชื่อมโยงระหว่างระบบการศกึษากับภาคธรุกจิ 

 ด าเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดประโยชน์
แก่กลุ่มเป้าหมาย ดังน้ี (๑) ผู้เรียน สามารถเข้าถึงและได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีทักษะต่าง ๆ 
ตามหลักสูตรมีสมรรถนะท่ีส าคัญ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีสุขภาวะทางร่างกาย 
(๒) ครู ได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมด้านสมรรถนะ ศักยภาพ เจตคติ จรรยาบรรณวิชาชีพ 
ทักษะในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียน การสอน อย่างมีประสิทธิภาพ  (๓) ผู้บริหาร 
ได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อม เกิดทักษะการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  
มีความสามารถในการบริหารจัดการแก้ปัญหาในสถานศึกษา  (๔) โรงเรียน ได้รับพัฒนา 
ด้านวิชาการและโครงสร้างพื้นฐาน มีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ สามารถให้บริการ
การศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน เป็นสถานศึกษาคุณธรรม มีความโปร่งใสในการด าเนินงาน  
ของสถานศึกษา และ (๕) ผู้ปกครองและชุมชน ให้การยอมรับเช่ือถือในคุณภาพของโรงเรียน ครู 
และผู้บริหารต้องการให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษา มีความสนใจและมีส่วนร่วมในการพัฒนา
สนับสนุนการด าเนินงานการจัดการศึกษาเสมือนเป็นเจ้าของโรงเรียน 

 
 ๗.๓  การสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยี ดิจิทัล สื่อออนไลน์ และเครือข่าย
สังคมออนไลน์ เพื่อป้องกันผลกระทบในเชิงสังคม สร้างความปลอดภัย ดูแลปัญหา
อาชญากรรมทางไซเบอร์ และสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการกระจายข่าวสาร  
ที่ถูกต้อง เกิดความสามัคคีในสังคม รวมทั งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวิต 
  ๑) โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ สถาบันวิทยาลัย
ชุมชน (สวชช.) ได้ด าเนินการคัดเลือกรายวิชาหรือหลักสูตร น ามาจัดท าหลักสูตรหรือบทเรียน
ออนไลน์ โดยมีคณะท างานจากชุมชน เครือข่าย และวิทยาลัยชุมชน รวมถึงพัฒนาบุคลากรรองรับ
การใช้งานบทเรียนออนไลน์ และจัดการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ ซึ่ งมีเป้าหมายจ านวน
นักศึกษา และประชาชนท่ีได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ จ านวน ๑,๔๕๒ ราย 
จากเป้าหมาย จ านวน ๔,๐๐๐ คน 
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  ๒) โครงการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน  โดยจัดท าแนวทาง 
การด าเนินงานส่งเสริมความปลอดภัยและมาตรฐานความปลอดภัยในโรงเรียนภายใต้สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จัดกิจกรรมการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 
เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดมีความรู้ ความเข้าใจในการสร้างระบบความปลอดภัยในโรงเรียน สามารถ
ด าเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียนคุ้มครองเด็ก มีเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน คุ้มครอง 
ช่วยเหลือนักเรียนให้ปลอดภัยจากภัยอันตรายต่าง ๆ และด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขได้ 
  ๓) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน) โดยได้จัดอบรม
เชิงปฏิบัติการโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตรการใช้งานโปรแกรมส านักงานเพื่อสร้างโอกาส 
การมีงานท าให้กับวิทยากรแกนน าด้านดิจิทัลระดับจังหวัด (ครู ก.) จังหวัดละ ๒ คน และบุคลากร
ในสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จ านวน ๒ รุ่น 
แบ่งเป็ย รุ่นท่ี ๑ ระหว่างวันท่ี ๑๗ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน ๙๔ คน  
และรุ่นท่ี ๒ ระหว่างวันท่ี ๒๔ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน ๘๖ คน 
จัดอบรมวิทยากรแกนน าด้านดิจิทัล ระดับอ าเภอ (ครู ข) และอบรมวิทยากรแกนน าด้านดิจิทัล 
ระดับต าบล (ครู ค) จ านวน ๖,๙๐๘ คน รวมอบรมวิทยากรแกนน าไปแล้วท้ังสิ้น ๗,๐๘๘ คน 
และอบรมให้กับประชาชนในพื้นท่ี กศน.ต าบล ประกอบด้วย Digital Literacy (เน้นการใช้งาน
โปรแกรมส านักงานเพื่อสร้างโอกาสการมีงานท า) และหลักสูตรการค้าออนไลน์ (การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์) ด าเนินการอบรมไปแล้ว จ านวน ๕,๔๕๐ คน 
  ๔) โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti -Fake News 
Center: AFNC) ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.) ด าเนินการ
โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News Center: AFNC) 
เพื่อแก้ไขปัญหาข่าวปลอม ข่าวบิดเบือนท่ีมีจ านวนมากบนโลกโซเชียล ซึ่งได้สร้างความตระหนก  
ความเสียหายท้ังทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยได้ด าเนินการเปิดศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ต้ังแต่
วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ให้ประชาชนติดตามและตรวจสอบข่าวปลอมผ่านช่องทางต่าง ๆ 
ได้แก่ (๑) ทางไลน์ @antifakenewscenter มีผู้ติดตามจ านวน ๑,๔๐๒,๑๘๘ คน (๒) ทางเว็บไซต์ 
https://www.antifakenewscenter.com มีผู้ติดตาม จ านวน ๒,๓๖๔,๕๖๒ คน (๓) ทางเฟซบุ๊ก 
Anti-Fake News Center Thailand จ านวน ๕๕,๖๕๓ คน (๔) ทางทวิตเตอร์ @AFNCTHAILAND 
จ านวน ๕,๗๖๔ คน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีการเผยแพร่ข่าวปลอมท่ีได้รับการยืนยัน
จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องผ่านช่องทางดังกล่าวข้างต้นแล้ว ระหว่างวันท่ี ๑ - ๓๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ ข้อความข่าวท่ีเข้าเกณฑ์ด าเนินการตรวจสอบท้ังหมด ๑,๐๙๒ ข้อความ โดยหลังจาก 
คัดกรองพบข้อความข่าวท่ีต้องด าเนินการตรวจสอบท้ังหมด ๕๘๖ เรื่อง และได้แจ้งประสาน



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๖๖๒ 

 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้รับผลการตรวจสอบท้ังหมด จ านวน ๓๓๐ เรื่อง ปรากฎว่าเป็นข่าวปลอม 
จ านวน ๘๔ เรื่อง ข่าวจริง ๒๒๐ เรื่อง ข่าวบิดเบือน ๒๖ เรื่อง ไม่ประสงค์เผยแพร่ ๕๐๓ เรื่อง 
ซึ่งได้น าไปเผยแพร่ท้ังหมด ๙๖ เร่ือง 
  ๕) โครงการเฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมาย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ด าเนินโครงการฯ เพื่อแก้ปัญหาการมีข้อมูลคอมพิวเตอร์ท่ีผิดกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคง 
(สถาบันพระมหากษัตริย์) และอาชญากรรมอื่นๆ ท่ีแพร่หลายในโลกโซเชียล ซึ่ งได้จัดให้มี
เจ้าหน้าท่ีเฝ้าระวัง รับแจ้ง และจัดเก็บข้อมูลท่ีเผยแพร่บนโลกโซเชียลตลอด ๒๔ ช่ัวโมง และเปิด
เพจอาสาจับตาออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนแจ้งเบาะแสเว็บไซต์ท่ีผิดกฎหมาย โดยผลการด าเนินงาน
เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ มีค าสั่งศาลให้ระงับการแพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ท่ีผิดกฎหมาย 
จ านวน ๘ ค าสั่งศาล ๑๐๗ URLs รวมท้ังให้ค าปรึกษาทางโทรศัพท์กับประชาชนเกี่ยวกับความรู้
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เดือนพฤษภาคม 
๒๕๖๔ จ านวน ๗๗ ครั้ง 
  ๖) งานสนับสนุนภารกิจคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ส านักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ด าเนินการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ด้าน e-Commerce 
รวมถึงจัดท าแหล่งรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้บนเว็บไซต์เน็ตประชารัฐส าหรับถ่ายทอดตัวอย่าง  
และแลกเปลี่ยนความรู้ในการขายสินค้าออนไลน์ ตลอดจนบูรณาการกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ในการพัฒนาระบบ POS (Point of Sales) ระบบการช าระเงิน เพื่อการซื้อขายสินค้าผ่านระบบ
ออนไลน์ โดยมีการด าเนินการ ดังน้ี 
 (๑) การด าเนินการเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการท า
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และจัดท าแผนยุทธศาสตร์อื่นที่กฎหมายก าหนด โดยด าเนินการ อาทิ 
จัดท า (ร่าง) แผนพัฒนาด้านมาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐  จัดท ากรอบ (ร่าง) แผนพัฒนาด้าน
มาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ซึ่งอยู่ระหว่างปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการ
ภายใต้คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งท่ี 
๑ และ ๒ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา
มาตรฐานดิจิทัล ระยะท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ในวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ และวันท่ี ๒๘ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔  
 ( ๒ )  ก า ร วิ จั ย แ ล ะ วิ เ ค ร า ะห์ ข้ อ มู ล เ ชิ ง ลึ ก ด้ า น  e- Transactions  
และ e-Commerce (ศึกษา ส ารวจสถานภาพข้อเท็จจริง และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก  
ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) โดยอยู่ระหว่าง
การจัดท า (ร่าง) การวิเคราะห์กลไกการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกรรมทาง
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อิเล็กทรอนิกส์ในการส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม รวมท้ังปัจจัยด้านความเสี่ยงตาม  
๘ ประเภทอุตสาหกรรม (TSIC และ ISIC) และภาคประชาสังคม รวมท้ังจัดท าฐานข้อมูลเว็บไซต์ 
โดยการรวบรวมรายงานเชิงวิชาการ บทวิเคราะห์เชิงลึก และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และอีคอมเมิร์ซจากแหล่งต่าง ๆ ท้ังในและต่างประเทศ 
 (๓) ศูนย์ข้อมูลทางสถิติเพื่อส่งเสริมและพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
ด าเนินการรายงานการส ารวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย (Value of e-Commerce 
Survey in Thailand) รายงานการส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย (Thailand 
Internet User Behavior) รายงาน/บทวิเคราะห์/ข้อมูลน าเสนอท่ีเข้าใจง่ายในประเด็นเกี่ยวกับ  
e-Transactions, e-Commerce และการใช้อินเทอร์เน็ต รวมท้ังอยู่ระหว่างการด าเนินงานระบบ
ไอทีรองรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและช่วยตัดสินใจด้าน e-Transactions & e-Commerce 
 (๔) การวิเคราะห์ผลกระทบจากพันธกรณีและประโยชน์จากความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในมิติเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ด าเนินการศึกษาวิจัยประเด็นปัญหา
และผลกระทบท่ีเกี่ยวข้องกับ Cross-border e-Commerce และศึกษาวิจัยข้อมูลพันธกรณี 
ในเวทีความตกลงระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 (๕ )  ก ารพัฒนาคนไทยกลุ่ ม เป้ าหมาย ( เ ด็ ก  เ ยาวชน  ผู้ สู ง อ ายุ ) 
เพื่อเตรียมพร้อมเป็น Digital Citizen ที่คุ้นเคยกับการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่าง
ม่ันคงปลอดภัย จัดท าสื่อการเรียนรู้เพื่อเผยแพร่แล้วเสร็จ ๘ เรื่อง โดยอยู่ระหว่างการทยอยน า
เผยแพร่บนช่องทางออนไลน์ของ ETDA (Facebook, YouTube: ETDA Thailand) และช่องทางอื่น 
ท่ีเหมาะสม โดยเผยแพร่แล้ว ๓ เรื่อง คือ รัก หล่อ ลวง, ฉันจะเป็นไอดอล และสายมู รวมท้ัง 
อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดท าคู่มือการสร้างความตระหนักรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ต (Digital Citizen) 
 (๖) การยกระดับความพร้อมสังคม คนไทยรองรับ Digital Society และ 
การเป็น Digital Citizen การพัฒนาโมเดลการพัฒนาอีคอมเมิร์ซและการพัฒนาศักยภาพชุมชน
ด้วยอีคอมเมิร์ซ และการพัฒนาก าลังคน (Workforce) เพื่อสนับสนุนการท าธุรกรรมออนไลน์ 
ซึ่งมีกรอบและร่างหลักสูตรโค้ชดิจิทัลชุมชน ๑ หลักสูตร พร้อมเกณฑ์ในการคัดเลือกโค้ชดิจิทัล
ชุมชน รวมท้ังมีการพัฒนาและจัดให้มีการสอบสมรรถนะอีคอม เมิร์ซ โดยมีผู้เข้าร่วมจ านวน 
๑๗๔ คน สอบผ่าน ๑๖๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๑๓   
 (๗) การคุ้มครองผู้ใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ด าเนนการจัดท า 
(ร่าง) แนวทางการประกอบธุรกิจท่ีดีในการขายสินค้าออนไลน์ส าหรับกลุ่ม e-Marketplace 
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรอิสระด้านการคุ้มครองผู้บริโภค รวมท้ังสร้างความ
เช่ือมั่นในการท าธุรกรรมออนไลน์ อาทิ รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ผ่านช่องทาง Call 
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Center, Facebook และเว็บไซต์ของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ ๑๒๑๒ หรือ 1212 
OCC โดยมีจ านวนการร้องเรียนท่ีได้รับระหว่างวันท่ี ๑ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จ านวนท้ังสิ้น 
๓,๓๐๕ ครั้ง มีผลการส ารวจด้านความเช่ือมั่นในการท าธุรกรรมออนไลน์อยู่ ท่ีร้อยละ ๗๖ 
และร้อยละความพึงพอใจอยู่ท่ีร้อยละ ๘๙  
 ๘) โครงการพัฒนากฎหมายและกลไกก ากับดูแลธุรกิจดิจิทัล 
 (๑) การจัดท ามาตรฐานและแนวทางเพื่อดูแลการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจดิจิทัลและบริการ (Digital Service) เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความส าคัญ 
อาทิ จัดท า (ร่าง) มาตรฐานการใช้ Mobile ID ส าหรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนร่วมกับ
ส านักงาน กสทช. โดย กสทช. เห็นชอบการใช้ Mobile ID ส าหรับการพิสูจน์ตัวตนและยืนยัน
ตัวตน และได้เผยแพร่เอกสารดังกล่าวเมื่อวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เพื่อใช้ส าหรับด าเนิน
โครงการ Mobile ID ระยะทดสอบ รวมท้ังอยู่ระหว่างการหาข้อมูลเพื่อจัดท าร่างมาตรฐานฯ 
การมอบอ านาจทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 (๒) การจัดท าหลักเกณฑ์ กฎ หรือกฎหมาย เพื่อก ากับดูแลธุรกิจดิจิทัล 
และบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Service) ที่มีความส าคัญ อาทิ ร่าง
กฎหมายลูกล าดับพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) อยู่ระหว่างการจัดท าร่าง พ.ร.ฎ. ว่าด้วย  
การควบคุมดูแลธุรกิจบริการ Digital Service Platform พ.ศ. .... โดยมีการจัด Focus Group 
แล้วจ านวน ๒ ครั้ง เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะแนวทางการก ากับดูแล Digital 
Service Platform ในประเทศไทย และ (ร่าง) แนวทางการก ากับดูแล Digital Service Platform 
ในประเทศไทย โดยอยู่ระหว่างการปรับปรุง (ร่าง) แนวทางดังกล่าว 
 (๓) การผลักดันและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐจัดท าหรือทบทวน Security 
Policy หรือ Data Protection Policy อย่างเข้าใจ รวมท้ังมีการตรวจประเมินความสอดคล้อง 
ในการด าเนินการตาม Policy ท้ังสองเรื่อง มีแผนการด าเนินงานในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ 
 (๔) การให้บริการตรวจประเมินรับรองความสอดคล้องของธุรกิจดิจิทัลตามที่
กฎหมายก าหนด มีแผนการด าเนินงานในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ 
 (๕) การสร้างความเข้าใจต่อธุรกิจดิจิทัลและบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (Digital Service) ที่มีความส าคัญ  มีการจัดท าสื่อเพื่อสร้างความเข้าใจต่อ Digital 
Service ท้ังสิ้นจ านวน ๒ เรื่อง ได้แก่ ETDA Digital Service และ e-Tax มีแผนการเผยแพร ่
ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ รวมท้ังสิ้นมีการจัดท าสื่อและเผยแพร่ไปแล้วจ านวน ๙ เรื่อง (ตุลาคม 
๒๕๖๓ - พฤษภาคม ๒๕๖๔) รวมท้ังมีการจัดสัมมนาเพื่อสร้างความรับรู้ต่อแนวทางในการปรับตัว
ต่อการใช้งานเทคโนโลยีแล้วจ านวน ๒ ครั้ง 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๖๖๕ 

 

  ๙) พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
พัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิ ทัลส า หรับส าหรับผู้ บริหารสถานศึกษา 
และศึกษานิเทศก์สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มเป้าหมาย ผู้อ านวยการสถานศึกษา/  
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
และส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในเดือนเมษายน ๒๕๖๔ มีผู้เข้ารับ 
การพัฒนา จ านวนท้ังสิ้น ๑๘๕ คน ประกอบด้วย รุ่นท่ี ๓ และ รุ่นท่ี ๔ ระหว่างวันท่ี ๒๙ มีนาคม 
- ๒ เมษายน ๒๕๖๔ มีผู้เข้ารับการพัฒนาท้ังสิ้น ๙๓ คน ประกอบด้วย รุ่นท่ี ๓ มีผู้เข้ารับการพัฒนา 
จ านวน ๔๗ คน และรุ่นท่ี ๔ มีผู้เข้ารับการพัฒนา จ านวน ๔๖ คน รุ่นท่ี ๕ และรุ่นท่ี ๖ ระหว่าง
วันท่ี ๕ - ๙ เมษายน ๒๕๖๔ มีผู้เข้ารับการพัฒนาท้ังสิ้น ๙๒ คน ดังน้ี รุ่นท่ี ๕ มีผู้เข้ารับการพัฒนา 
จ านวน  ๔๕ คน และรุ่นท่ี ๖ มีผู้เข้ารับการพัฒนา จ านวน ๔๗ คน 
 

 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๖๖๖ 

 

 
ผลการด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง 

 
เร่ืองที่ ๘  การแก้ไขปัญหาทุจริต 

และประพฤติมชิอบในวงราชการ 

ทั งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจ า 

 

 

 

 

 

 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๖๖๗ 

 

นโยบายเร่งด่วนเรื่องท่ี ๘  การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ในวงราชการทั งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจ า 
 

๘.๑  การน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ  
อย่างจริงจังและเข้มงวด  
 ๘.๑.๑ โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
โดยด าเนินกิจกรรมการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการด าเนินงานด้านการป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริตของกระทรวงวัฒนธรรม ท่ีจัดข้ึนโดยส านักงาน ป.ป.ช. และการจัดท า
และเผยแพร่ infographic รณรงค์เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม หัวข้อมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ๘.๑.๒ การให้บริการศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data Platform)  
บนเว็บไซต์ data.go.th ปัจจุบันมีชุดข้อมูลเปิดภาครัฐ จ านวน ๒,๘๙๒ ชุด (๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔) 
รวมท้ัง สร้างองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรภาครัฐผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรการใช้
ประโยชน์จากข้อมูลให้กับกรมการพัฒนาชุมชน จ านวน ๖๐ คน และหลักสูตรการธรรมาภิบาล
ข้อมูลเปิดและใช้ประโยชน์จากข้อมูลให้กับส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จ านวน 
๕๐ คน 
 ๘.๑.๓ ส านักงานตรวจสอบภายในกลาโหม ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนา
ระบบงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของ
กระทรวงกลาโหม ให้มีการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล โปร่งใส เป็นไปตามกฎหมาย  
และตรวจสอบได้ตามกรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โดยส่งกรรมการ
ตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบหน่วยข้ึนตรงส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จ านวน ๖ หน่วย 
ได้แก่ กรมพระธรรมนูญ กรมสรรพก าลังกลาโหม ส านักปลัดกระทรวงกลาโหม ส านักงานรัฐมนตรี 
ส านักงานเลขานุการส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และส านักงบประมาณกลาโหม ซึ่งได้
ด าเนินการตรวจและให้ค าแนะน าในการปฏิบัติตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง รวมท้ัง
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด 
 ๘.๑.๔ จัดการเรียนการสอนวิชากฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต หลักสูตรตุลาการพระธรรมนูญ รุ่นที่ ๑๕ โดยเรียนเชิญ นายสุพจน์ ศรีงามเมือง 
ผู้อ านวยการส านักไต่สวนการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจ ๑ มาเป็นวิทยากร เมื่อวันท่ี๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๖๖๘ 

 

และเรียนเชิญ นายฌานปกรณ์ ขัติวงศ์พศวัฒน์ นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ มาเป็นวิทยากร 
เมื่อวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนกรมพระธรรมนูญ 
 ๘.๑.๕ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมบริการภาครัฐ  ส านักงาน
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด าเนินการพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ
ภาครัฐ (Thailand Government Spending) ในช่ือ "ภาษีไปไหน" บนเว็บไซต์ govspending.data.go.th 
ถือเป็นบริการท่ีน าเสนอข้อมูลในด้านงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ (Open 
Government Data) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริต
แห่งชาติ (คตช.) เพื่อการเปิดเผยและส่งเสริมความโปร่งใส ให้อ านาจภาคประชาชนในการส ารวจ
ตรวจสอบและการต่อต้านการทุจริต โดยน าเทคโนโลยีใหม่เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพ ท่ีผ่านมาได้
เปิดเผยโครงการจัดซื้อจัดจ้าง/ การจัดสรรงบประมาณของภาครัฐต้ังแต่ปี ๒๕๕๘ แล้วกว่า  
๒๑ ล้านโครงการ มูลค่ากว่า ๖ พันล้านล้านบาท 
 
 ๘.๒  การให้ภาคเอกชนและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานภาครัฐ 
และการป้องกัน และเฝ้าระวังการทุจริตในโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ 
 การด าเนินการของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.)  
 ๑) การจัดประชุม ก.ธ.จ. จ านวน ๖๕ จังหวัด  โดยรวมท้ังปี ก.ธ.จ. ท้ัง ๗๖ คณะ 
มีการประชุมคณะละ ๒ - ๔ ครั้ง รวมจ านวน ๒๓๒ ครั้ง (ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 
และได้สรุปผลการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ทุกคณะรายงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี เพื่อทราบ
เรียบร้อยแล้ว โดย สตร. อยู่ระหว่างรวบรวมและจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ ก.ธ.จ. 
ในภาพรวม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ น าเสนอคณะรัฐมนตรีและเผยแพร่ในเว็บไซต์ 
www.ggc.opm.go.th ภายในวันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔    
 ๒) ประกาศรับรองรายช่ือกรรมการ ก.ธ.จ. ประเภทสมาชิก อบจ. แล้ว จ านวน  
๖๑ จังหวัด อยู่ระหว่างปลัดส านักนายกรัฐมนตรีลงนามรับรองรายช่ือกรรมการ ๑ จังหวัด 
 และอยู่ระหว่างด าเนินการสรรหา ๑๔ จังหวัด 
 ๓) ประกาศรับรองรายช่ือกรรมการ ก.ธ.จ. ประเภทสมาชิกสภาเทศบาลแล้ว จ านวน 
๔๔ จังหวัด อยู่ระหว่างเสนอปลัดส านักนายกรัฐมนตรีลงนามรับรองรายช่ือกรรมการ ๗ จังหวัด  
และอยู่ระหว่างด าเนินการสรรหา ๒๔ จังหวัด  
 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๖๖๙ 

 

 
ผลการด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง 

 
เร่ืองที่ ๙   การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบ

สุขในพื นที่ชายแดนภาคใต้   

 
 

 

 

 

 

 

 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๖๗๐ 

 

นโยบายเร่งด่วนเรื่องท่ี ๙  การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุข

ในพื นที่ชายแดนภาคใต้ 
 

 ๙.๑  ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านท าลายแหล่งผลิตและเครือข่าย 
      ๙.๑.๑ การสร้างชุมชนเข้มแข็งและอาสาสมัคร  มุ่งเน้นกระตุ้นความต่ืนตัว 
ของชุมชนให้เป็นพลังจิตอาสาแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยตนเอง ดังน้ี 
   ๑) กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า  
    (๑) ขับเคลื่อนมวลชนญาลันนันบารู รวมท้ังสิ้น ๑๕,๑๕๘ คน ดังน้ี  
     - จัดกิจกรรมฝึกอบรมมวลชนญาลันนันบารูในพื้นท่ีจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ เพื่อสร้างฐานมวลชน ให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด  ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน 
จ านวน ๕๕ รุ่น รวม ๔,๔๐๐ คน  
     - ฝึกอบรมวิทยากรญาลันนันบารู โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นมวลชน 
ท่ีเคยผ่านการฝึกอบรมจากฐานมวลชน เพื่อยกระดับเป็นวิทยากรกระบวนการให้เกิดชุมชน
เข้มแข็งและน าความรู้ไปขับเคลื่อนงานการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นท่ีหมู่บ้าน เป้าหมาย 
๑,๕๓๒ หมู่บ้าน จ านวน ๓๐ รุ่น รวม ๒,๔๐๐ คน 
     - จัดกิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงยกระดับคุณภาพชีวิตตาม
รอยศาสตร์พระราชา จ านวน ๑๔ รุ่น รวม ๑,๔๐๐ คน  
    (๒) ขับเคลื่อนโครงการเยาวชนญาลันนันบารู 
     - จัดกิจกรรมค่ายเยาวชน ญาลันนันบารู เพื่อป้องกันภัยยาเสพติด 
ในกลุ่มเยาวชนอายุ ๑๕ ปี ข้ึนไป จ านวน ๕๐ รุ่น ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๓,๖๐๐ คน 
     - จัดกิจกรรมค่ายเยาวชน ญาลันนันบารูจูเนียร์ เพื่อป้องกันภัย 
ยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนอายุ ๑๐ - ๑๔ ปี จ านวน ๖๐ ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๓,๖๐๐ คน 
     - จัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ญาลันนันบารูต้านภัยยาเสพติด 
เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษพิษภัยยาเสพติด จ านวน ๘ รุ่น ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 
๘๐๐ คน 
    (๓) ปัจจุบันได้ด าเนินการจัดท าเวทีประชาคมหมู่บ้านเข้าสู่เวทีระดับต าบล
จ านวน ๒ ครั้ง จ านวน ๕๗๖ เวที จาก ๒๘๘ ต าบล มีผู้เข้าร่วมจัดท าเวทีประชาคมท้ังสิ้น 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๖๗๑ 

 

๔๖,๐๘๐ คน โดยสามารถรับสมัครอาสาชุมชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของแต่ละ
หมู่บ้านได้ จ านวน ๔,๕๓๙ คน 
    (๔) ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพบก  
โดยศูนย์วิวัฒน์พลเมืองกองทัพบก จ านวน ๓๓ ศูนย์ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กรมคุมประพฤติ  
ได้จัดสรรยอดผู้ติดยาเสพติด จ านวน ๖๒,๙๒๖ ราย ต้ังแต่วันท่ี ๑ มกราคม - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
มียอดผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เข้ารับการบ าบัดฟื้นฟูสะสม จ านวน ๔๔,๑๘๒ ราย ซึ่งมีผู้ท่ีได้รับ 
การบ าบัดฟื้นฟูครบก าหนด ๑๒๐ วัน จ านวน ๒๖,๓๙๗ ราย 
    ๒) ฝ่ายปกครอง การด าเนินงานด้านการสร้างชุมชนเข้มแข็งในพื้นท่ีหมู่บ้าน/
ชุมชน โดยฝ่ายปกครอง รวมจ านวน ๒,๐๓๖ แห่ง (ร้อยละ ๙๔.๙๒ จากเป้าหมาย ๒,๑๔๕ แห่ง) 
    (๑) การสกัดกั้นและปราบปราม ยาเสพติด 
     - การจับกุมผู้ค้ายาเสพติด 
     -  ก า รตรวจสอบทรัพย์สินค ดียา เสพติด  มี ค ดี ท่ี เ ลขาธิการ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มีค าสั่งตรวจสอบทรัพย์สินในพื้นท่ีจังหวัด
ชายแดนใต้ รวม ๑๐๑ คดี มูลค่าทรัพย์สิน ๕๑.๕๑ ล้านบาท 
     - การด าเนินการต่อข้อร้องเรียน จ านวนท้ังสิ้น ๑๔๕ เร่ือง ด าเนินการ
แล้ว ๙๑ เร่ือง (ร้อยละ ๖๒.๗๖) 
    (๒) การป้องกันยาเสพติด 
      - มีการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้เด็กและเยาวชน รวม ๒,๙๗๙ แห่ง 
(ร้อยละ ๘๘.๐๑ จากเป้าหมาย ๓,๓๘๕ แห่ง) 
      - มีการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานประกอบการ มีกิจกรรมดังน้ี 
รณรงค์ให้ความรู้ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ๑๑๑ แห่ง โรงงานสีขาว ๒๘ แห่ง และสร้าง
ภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานประกอบการขนาดเล็กโดยอาสาสมัครแรงงาน (อสร.) จ านวน ๔๕๐ แห่ง 
รวม ๒,๐๑๗ คน 
     (๓) การบ าบัดรักษายาเสพติด สามารถน าผู้เสพเข้าบ าบัดฟื้นฟู รวม
จ านวน ๔,๔๔๐ คน (ระบบสมัครใจ จ านวน ๒,๓๐๖ คน ระบบบังคับบ าบัด จ านวน ๑,๖๒๕ คน 
ระบบต้องโทษ จ านวน ๕๐๙ คน) (ร้อยละ ๒๙.๖๗ จากเป้าหมาย ๑๔,๙๖๕ คน) 
    (๔) การติดตามพัฒนาคุณภาพชีวิตสามารถติดตามผู้ผ่านการบ าบัด รวม
จ านวน ๔,๖๕๑ ราย และให้การช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดได้ ๙๖ ราย 
 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๖๗๒ 

 

  ๙.๑.๒ การใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนบังคบัใช้ “กฎหมาย” อย่าง
เคร่งครัด และสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านท าลาย “แหล่งผลิต” และ “เครือข่าย”
กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ และผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมแถลงยึดไม้หวงห้ามจากเครือข่าย  
ยาเสพติด มูลค่า ๑๖๐ ล้านบาท โดยมีผลการด าเนินงาน พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ได้ตรวจค้น
บ้านผู้ต้องหาตามหมายค้นศาลอาญาซึ่งขณะน้ีเสียชีวิตไปแล้วท่ีบ้านใน ต าบลคลองมะเด่ือ อ าเภอ
กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปราม
ผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งการตรวจค้นพบไม้พะยูง ไม้ชิงชัน และไม้อื่น ๆ 
จ านวนมาก จากการตรวจสอบพบไม้หวงห้ามเป็นไม้แปรรูปและไม้ท่อนไว้ในครอบครอง ดังน้ี  
   (๑) ไม้พะยูงแปรรูป ๔๐๙ แผ่น ปริมาตร ๔๙.๒๑ ลูกบาศก์เมตร 
   (๒) ไม้ชิงชัน ๑,๒๐๗ แผ่น ปริมาตร ๒๖.๑๖ ลูกบาศก์เมตร 
   (๓) ไม้สัก ๑๗๐ แผ่น ปริมาตร ๒.๑๘ ลูกบาศก์เมตร 
   (๔) ไม้มะค่าโมง ๑๗ แผ่น ปริมาตร ๐.๗๑ ลูกบาศก์เมตร ประเมินมูลค่า
ประมาณ ๑๖๐ ล้านบาท ซึ่งมีความผิดตาม พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ มาตรา ๖๙ 
ครอบครองไม้หวงห้ามโดยไม่มีตราค่าหลวงหรือรอยตรารัฐบาลขาย และมาตรา ๗๓ แปรรูปไม้  
ต้ังโรงงาน ต้ังโรงค้าไม้แปรรูป มีไม้สัก ไม้ชิงชัน ไม้พะยูงแปรรูปไว้ในครอบครอง 
   การจับกุมและยึดไม้ในครั้งน้ีเป็นการขยายผลยึดทรัพย์จากคดียาเสพติด  
โดยไม้ท่ียึดมาได้เหล่าน้ี ไม่สามารถน าไปขายต่อได้ แต่สามารถน าไปใช้ประโยชน์กับทางราชการได้ 
โดยกรมป่าไม้ได้ท าจัดท าบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับกรมราชทัณฑ์ เพื่อสนับสนุนให้
ผู้ต้องขังสามารถน าไปใช้ในการฝึกอาชีพ โดยการน าไม้ไปแปรรูปเป็นผลิตภัณท์ต่าง  ๆ ได้ ท้ังน้ี  
หากหน่วยงานราชการอื่นๆ ต้องการน าไม้เหล่าน้ีไปใช้ประโยชน์ สามารถท าหนังสือแจ้งความประสงค์
ถึงกรมป่าไม้ได้ โดยได้ด าเนินงานการจับกุมในคดีส าคัญระหว่างวันท่ี ๑-๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓  
มีการจับกุมคดีส าคัญ ๗,๐๕๙ คดี ผู้ต้องหา ๗,๓๗๘ คน โดยยึดยาบ้า ๑๐ ล้านกว่าเม็ด ไอซ์  
๙๙๖ กิโลกรัม เฮโรอีน ๔๐๑.๕๓ กิโลกรัม กัญชา ๘.๙๙ กิโลกรัม และคีตามีน ๒๐๐ กิโลกรัม  
และยังขยายผลอายัดทรัพย์สินเพิ่มได้อีก ๕๑ ราย เป็นเงินกว่า ๑๕ ล้านบาทเศษ โดยจ าแนกเป็น
กลุ่มเครือข่ายส าคัญ ๖ เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายชาวเขาและชนกลุ่มน้อย ๔ คดี เครือข่ายพื้นท่ี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๓ คดี เครือข่ายกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ๔ คดี พื้นท่ีภาคใต้ ๓ คดี 
เจ้าหน้าท่ีรัฐ ๑ คดี และเครือข่ายระหว่างประเทศ ๒ คดี 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๖๗๓ 

 

      ๙.๑.๓ ผลการปราบปรามยาเสพตดิของส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันท่ี 
๑ มกราคม - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔)  
   ๑) การจับกุม  
 - คดียาเสพติด จ านวน ๑๕๒,๘๔๙ คดี 
 - ผู้ต้องหา จ านวน ๑๕๓,๕๙๑ คน 
   ๒) การยึดของกลาง   
 - ยาบ้า จ านวน ๑๙๗,๙๓๑,๐๙๗ เม็ด 
 - ไอซ์ จ านวน ๙,๐๕๖.๕๖ กิโลกรัม   
 - เฮโรอีน จ านวน ๒,๗๗๕.๕๖ กิโลกรัม 
 - กัญชา (แห้ง) จ านวน ๑๘,๒๑๙.๗๖ กิโลกรัม 
 - โคเคน จ านวน ๔.๖๖ กิโลกรัม 
 - เคตามีน จ านวน ๑๑๙.๓ กิโลกรัม 
 - ยาอี จ านวน ๑๗๓,๕๓๑ เม็ด 
 - พืชกระท่อม จ านวน ๓๗,๔๓๕.๒๑ กิโลกรัม 
   ๓) การยึด/อายัดทรัพย์สิน (เลขาธิการ ป.ป.ส. มีค าสั่งอนุมัติ) จ านวน 
๑,๘๖๖.๘๒ ล้านบาท ผู้ต้องหา ๑,๔๐๙ ราย (ข้อมูล ณ วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๔) 
      ๙.๑.๔ ผลการปราบปรามยาเสพติดของกองทัพเรือ (ข้อมูล ณ วันท่ี ๑ มีนาคม - 
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)  
   ๑) หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล าน้ าโขง จับกุมการกระท าผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด โดยมีผลการจับกุม ได้แก่ ยาบ้า จ านวน ๑๗,๙๔๗,๐๓๘ เม็ด ไอซ์ จ านวน  
๕๑ กิโลกรัม และเคตามัน จ านวน ๘๗ กิโลกรัม 
   ๒) ทัพเรือภาคท่ี ๓ จับกุมการกระท าความผิดเด่ียวกับขาเสพติด โดยมี 
ผลการจับกุม ได้แก่ ยาบ้า จ านวน ๑,๗๔๐ มฺด และกัญชาอัดแท่ง จ านวน ๓๒๐ กิโลกรัม  
   ๓) กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี จับกุมการกระท าความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด โดยมีผลการจับกุมยาไอซ์ จ านวน ๑.๑๒ กิโลกรัม  
   ๔) หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล าน้ าโขง เขตนครพนม  
พร้อมด้วยนายอ าเภอธาตุพนม แถลงข่าวการจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติ และจับกุม
คนร้ายท่ีพยายามหลบหนี โดยมีของกลาง คือ ยาบ้า ไอซ์และรถยนต์ท่ีใช้ล าเลียงพร้อมผู้ต้องหา  
๑ ราย โดยมีผลการจับกุม ได้แก่ ยาบ้า จ านวน ๕๓๓,๙๖๕ เม็ด และไอซ์บรรจุในถุงยาจีน จ านวน 
๓ ถุง น้ าหนัก ๓ กิโลกรัม เมื่อวันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ บริเวณริมแม่น้ าโขง สถานีเรือธาตุพนม 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๖๗๔ 

 

  ๙.๑.๕ ผลการปราบปรามยาเสพติดของกองทัพบก ได้เน้นย้ ากองก าลังป้องกัน
ชายแดนในการด ารงความต่อเน่ืองการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดบริเวณพื้นท่ีชายแดน 
รวมท้ังบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นท่ี ท้ังน้ี  
ต้ังแต่เดือนมกราคม - ตุลาคม ๒๕๖๔ มีผลการสกัดกั้นและการปราบปรามการลักลอบค้ายาเสพ
ติดของกองก าลังป้องกันชายแดน สามารถจับกุมผู้กระท าผิด จ านวน ๔๗๙ ครั้ง ผู้ต้องหา ๖๐๑ คน 
ยึดของกลางยาบ้า จ านวน ๓๔,๓๒๘,๑๔๒ เม็ด เฮโรอีน จ านวน ๗๙.๓๙๑ กิโลกรัม ไอซ์ จ านวน 
๑,๓๑๗.๑๗ กิโลกรัม กัญชาแห้ง จ านวน ๖๓,๕๗๓.๔๓๑ กิโลกรัม ฝิ่น จ านวน ๒๑๒.๖๔๗ กิโลกรัม 
พืชกระท่อม จ านวน ๓,๐๕๑.๕ กิโลกรัม ยาอี จ านวน ๑๐,๐๐๐ เม็ด และคีตามีน จ านวน ๘๔ กิโลกรัม 
 
 ๙.๒  ฟื้นฟู ดูแล รักษาผู้เสพ พร้อมสร้างโอกาส อาชีพ และรายได้ให้สามารถกลับมา 
ใช้ชีวิตปกติในสังคมได้  
 ๙.๒.๑ การฟื้นฟู ดูแล รักษาผู้เสพ ด าเนินการ ดังน้ี  
  ๑) โครงการยกระดับการดูแลเด็กและเยาวชนท่ีเกี่ยวข้องกับยาหรือสารเสพติด 
เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการบ าบัด แก้ไข ตามการจ าแนกสภาพปัญหาการใช้ยาหรือสารเสพติด
และยกระดับหน่วยงานเข้าสู่มาตรฐาน H.A  
  ๒) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER 
ONE เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจในการป้องกันและหลีกเลี่ยงการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
 ๙.๒.๒ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพบก  โดยศูนย์
วิวัฒน์พลเมืองกองทัพบก จ านวน ๓๓ ศูนย์ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กรมคุมประพฤติได้จัดสรร 
ยอดผู้ติดยาเสพติด จ านวน ๑๔,๐๐๐ ราย ต้ังแต่วันท่ี ๑ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ มียอดผู้เสพ/ 
ผู้ติดยาเสพติด เข้ารับการบ าบัดฟื้นฟูครบก าหนด ๑๒๐ วันแล้ว จ านวน ๑,๘๖๔ ราย ท้ังน้ี  
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพบก ได้จัดการพัฒนาความรู้และเสริม
ทักษะครูฝึก เพื่อน าความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในการบ าบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีผู้เข้ารับการพัฒนาความรู้ฯ จ านวน ๓๓ นาย 
 ๙.๒.๓ โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดในเรือนจ าในกิจกรรม
รณรงค์ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในเรือนจ า กรมราชทัณฑ์จัดสรรงบประมาณให้เรือนจ า
และทัณฑสถาน จ านวน ๑๔๒ แห่ง เพื่อใช้ในการด าเนินกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ซึ่งเรือนจ าและทัณฑสถาน ๑๔๒ แห่ง ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาหายาเสพติดตามแนวทางท่ีกรมราชทัณฑ์ก าหนด ท้ังน้ี กรมราชทัณฑ์ได้แจ้ง 
แนวทางการจัดอบรมคณะกรรมการ/แกนน าสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ในช่วง



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๖๗๕ 

 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ให้เรือนจ า/ทัณฑสถาน
ทราบและด าเนินการ ซึ่งมีสมาชิก จ านวน ๒๘๙,๓๓๒ คน 
 ๙.๒.๔ โครงการบ าบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติด กรมราชทัณฑ์
จัดท าโครงการบ าบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติด โดยมีผลการด าเนินงาน ดังน้ี 
  ๑) การบ าบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบชุมชนบ าบัด  
มีผู้ต้องขังเข้ารับการบ าบัด (ผู้ติด) จ านวน ๓,๘๗๙ คน 
  ๒) การบ าบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบวิวัฒน์พลเมือง
ราชทัณฑ์ด้วยกระบวนการลูกเสือ มีผู้ต้องขังเข้ารับการบ าบัด (ผู้ติด) จ านวน ๒๒๓ คน 
  ๓) การบ าบัดในรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส าหรับกลุ่มผู้เสพ 
ยาเสพติดและผู้ค้ารายย่อยในเรือนจ า/ทัณฑสถาน มีผู้ต้องขังเข้ารับการบ าบัด จ านวน ๘,๘๒๕ คน 
  ๔) โครงการฟื้ นฟูสมรรถภาพผู้ ต้อง ขัง ติดยา เสพติดก่อนพ้น โทษ   
ในเรือนจ า/ทัณฑสถาน อยู่ระหว่างจัดท าโครงการ 
  ๕) โครงการพัฒนาหน่วยบ าบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่
มาตรฐาน อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
ยาเสพติด 
  ๖) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรบ าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
กรมราชทัณฑ์ ณ โรงแรมเดอะควอเตอร์ หัวล าโพง ระหว่างวันท่ี ๑๖ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓  
มีเจ้าหน้าท่ีบ าบัดเข้าร่วมอบรม จ านวน ๑๒๒ คน 
 
 ๙.๓  น้อมน ายุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เพื่อแก้ไขปัญหา 
ความไม่สงบในพื นที่ชายแดนภาคใต ้โดยเร่งรัดการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผูไ้ด้รบัผลกระทบ
จากความไม่สงบ จัดสวัสดิการที่เหมาะสมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื นที่ และการแก้ไข
ปัญหายึดหลักกฎหมายไทยและหลักการสากล 
  ๙.๓.๑ โครงการต าบลมั่นคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และส่งเสริม
อาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ด าเนินการ
ถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตรท่ีเหมาะสมกับพื้ นท่ีแก่เกษตรกร จ านวน 
๖,๘๓๕ ราย ถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตข้าวให้แก่เกษตรกรในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
จ านวน ๑,๐๓๖ ราย พัฒนาและส่งเสริมด้านปศุสัตว์ จ านวน ๑,๑๔๗ ราย พัฒนาและส่งเสริม 
ด้านประมง โดยอบรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด สัตว์น้ าชายฝั่ง และการท าประมงพื้นบ้านให้แก่



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๖๗๖ 

 

เกษตรกร จ านวน ๒,๘๗๕ ราย ปล่อยกุ้งทะเลลงสู่แหล่งน้ า จ านวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ ตัว ฟื้นฟู
ทรัพยากรสัตว์น้ าในพื้นท่ีพิเศษ ปล่อยกุ้งก้ามกรามลงสู่แหล่งน้ า จ านวน ๕,๖๕๐,๐๐๐ ตัว 
   นอกจากน้ี ได้ด าเนินการฝึกอบรมการบริหารการเงินให้ประชาชน จ านวน  
๖,๗๕๐ ราย จัดท าแปลงขยายผลการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชให้เกษตรกร จ านวน ๓๐๘ ราย 
และปรับปรุงพื้นท่ีนาร้าง จ านวน ๕,๑๙๖ ไร่ ในพื้นท่ี ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดสงขลา 
จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส) ให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ในการปลูกข้าว
ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  
  ๙.๓.๒ การสร้างระบบหลักประกันทางสังคม ผ่านโครงการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุขได้ด าเนินการจัดหน่วยบริการออกให้บริการประชาชน 
ในพื้นท่ีกันดาร/เสี่ยงภัย ในพื้นท่ี ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน ๒๐๗ หน่วย จากเป้าหมาย  
๒๐๗ หน่วย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
  ๙.๓.๓ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีนักเรียนโรงเรียนเอกชนเข้ารับ
การอบรมทักษะชีวิตสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด จ านวน ๕๐๐ คน และมีโรงเรียนท่ีได้รับการพัฒนา 
ให้สามารถจัดกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ จ านวน ๑๒ แห่ง 
  ๙.๓.๔ โครงการบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสนับสนุนทุนการศึกษาภูมิทายาท ส่งผลให้สถานศึกษา สามารถ  
จัดสอนหลักสูตรอิสลามศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนจัดการเรียนการสอนอิสลาม
ศึกษา มีความเช่ือมโยงต้ังแต่ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และนักเรียนด้อยโอกาส 
ท่ีเรียนดี ประพฤติดีหรือมีความสามารถพิเศษได้มีโอกาสได้รับการศึกษา นอกจากน้ี ยังมี  
การบริหารจัดการทุนการศึกษารายปีต่อเน่ืองของทายาทผู้ ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ 
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเห็นชอบรายช่ือผู้ขอรับทุนการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ ตรวจสอบ และกลั่นกรองข้อมูลเอกสารหลักฐานของผู้ขอรับทุนการศึกษา
ผู้ขอรับทุนการศึกษา จ านวน ๖๖๘ ราย เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และน า เสนอ
คณะกรรมการบริหารทุนการศึกษารายปีต่อเน่ืองของผู้ได้รับผลกระทบสืบเน่ืองจากสถานการณ์
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ทราบต่อไป 
  ๙.๓.๕ โครงการพื นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติม และซ่อมแซมอาคารเรียน 
อาคารประกอบ ส่งผลให้โรงเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพและสามารถรองรับนักเรียนเข้าศึกษา  
ได้เพิ่มข้ึน นักเรียนท่ีครอบครัวมีรายได้น้อย ไม่มีผู้อุปการะ และได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
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๖๗๗ 

 

ความไม่สงบได้รับบริการทางการศึกษา จ านวน ๕,๖๒๙ ราย ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย ท าให้ครูและบุคลากรมีขวัญ 
ก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีอันเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา นอกจากน้ี เจ้าหน้าท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) ในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังได้รับเงินค่าพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นแรงจูงใจและบ ารุงขวัญก าลังใจ  
ในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการในพื้นท่ีเสี่ยงภัยด้วย 
  ๙.๓.๖ โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพดา้นการบงัคับคด ีการไกล่เกลี่ยข้อพพิาท 
และการลดความเหลื่อมล  าในพื นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมบังคับคดีจัดโครงการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพด้านการบังคับคดีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและการลดความเหลื่อมล้ าในพื้นท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย ๒ กิจกรรม ได้แก่ ๑) กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ผู้เข้าอบรม 
มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการบังคับคดีและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท จ านวน ๘๐ ราย โดยมี
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คู่ความ ประชาชนท่ัวไป  ผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา และผู้ท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในวันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ส านักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา 
และ ๒) กิจกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย มีผู้เข้าร่วมไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ข้ันบังคับคดี จ านวน ๑,๑๘๐ ราย โดยจัดกิจกรรมจ านวน ๔ ครั้ง ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 
๒๕๖๔ - เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ส านักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา ส านักงานบังคับคดีจังหวัด
สงขลา สาขานาทวี ส านักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา ส านักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา สาขาเบตง 
ส านักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส และส านักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี 
  ๙.๓.๗ จัดการฝึกอบรมค่ายเครือข่ายจิตอาสาประชาสังคม  ศูนย์ปฏิบัติการ
กองทัพบก จัดการฝึกอบรม ดังน้ี  
    ๑) จัดการฝึกอบรมค่ายเครือข่ายจิตอาสาประชาสังคมในห้วงเดือนมีนาคม 
๒๕๖๔ ณ จังหวัดปัตตานี เพื่อจัดท าแผนการป้องกันภัยชุมชนตามยุทธศาสตร์การพัฒนา “เข้าใจ 
เข้าถึง และพัฒนา” โดยใช้แนวทางทุนปรัชญาเพื่อความมั่นคง ซึ่งเป็นแนวคิดท่ีใช้ในการสร้าง 
การมีส่วนร่วมและพัฒนาพื้นท่ีด้วยระบบเครือข่ายกิจการพลเรือน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ผ่าน 
การปฏิบัติงานจริงแบบบูรณาการ เป็นหลักในการขับเคลื่อนการด าเนินงานในพื้นท่ี เพื่อสนับสนุน
ในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้  
    ๒) จัดอบรมเสริมสร้างอุดมการณ์แบบออนไลน์ เมื่อวันท่ี  ๑๗ - ๑๘ 
สิงหาคม ๒๕๖๔ เพื่อเผยแพร่ความรู้หลักศาสนาท่ีถูกต้อง และแนวทางการเผยแผ่หลักค าสอน 
สร้างความเข้าใจในการอยู่รวมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม พร้อมเป็นเครือข่ายเสริมสร้าง
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๖๗๘ 

 

อุดมการณ์ในการป้องกันภัยชุมชน รวมท้ังช่วยป้องกันการบิดเบือนหลักค าสอนทางศาสนา 
จากกลุ่มผู้ไม่หวังดี  
   นอกจากน้ี ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ร่วมกับเครือข่ายจิตอาสาประชาสังคม 
ได้ร่วมกันรณรงค์ให้ความรู้การป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ตามมาตรการของรัฐ 
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องวัคซีนท่ีถูกต้อง รณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนลงทะเบียน  
รับวัคซีน มอบสิ่งของจ าเป็นแก่ผู้ป่วยติดเตียง มอบหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ ท้ังน้ี  
ได้ด าเนินการขับเคลื่อนเครือข่ายจิตอาสาประชาสังคมในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน  
๔๕ ต าบลน าร่อง เพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโควิด - 19 และปัญหายาเสพติด 
  ๙.๓.๘ การจัดค่ายเครือข่ายจิตอาสาประชาสังคม โดยมีชุดปฏิบัติการกิจการพล
เรือน ร่วมกับอาสาสมัครกิจการพลเรือน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในพื้นท่ี อบรมให้ความรู้  
และความเข้าใจร่วมกันถึงปัญหาภัยคุกคามในพื้นท่ีจังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานีในการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันภัยชุมชนระดับต าบล ตามตัวแบบทุนปรัชญาเพื่อความมั่นคง เพื่อพัฒนา
เป็นแผนปฏิบัติการป้องกันและการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นท่ี ระหว่างวันท่ี ๑๕ - ๒๕ 
มีนาคม ๒๕๖๔ ในพื้นท่ีจังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี 
  ๙.๓.๙ การจับกุมการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของกองทัพเรือบริเวณ
แนวชายแดน 
    ๑) หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล าแม่น้ าโขง จับกุมการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมีผลการจับกุม ได้แก่ ยาบ้า จ านวน ๑๗,๙๔๗,๐๓๘ เม็ด  
ไอซ์ จ านวน ๕๑ กิโลกรัม และเคตามีน จ านวน ๘๗ กิโลกรัม 
    ๒) ทัพเรือภาคท่ี ๓ จับกุมการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมี 
ผลการจับกุม ได้แก่ ยาบ้า จ านวน ๑,๗๔๐ เม็ด และกัญชาอัดแท่ง จ านวน ๓๒๐ กิโลกรัม 
    ๓) กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี  จับกุมการกระท าความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด โดยมีผลการจับกุมไอซ์ จ านวน ๑.๑๒ กิโลกรัม 
    ๔) พลเรือตรี จรัสเกียรติ ไชยพันธุ์ ผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบ
เรียบร้อยตามล าน้ าโขง พร้อมด้วยนาวาเอก ฤทธิ์ นาทวงศ์ ผู้บังคับการหน่วยเรือรักษาความสงบ
เรียบร้อยตามล าน้ าโขง เขตนครพนม และนายวรวิทย์ พิมพนิตย์ นายอ าเภอธาตุพนม แถลงข่าว
การจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติ และจับกุมคนร้ายท่ีพยายามหลบหนี โดยมีของกลาง  
คือ ยาบ้า ไอซ์ และรถยนต์ท่ีใช้ล าเลียง พร้อมผู้ต้องหา ๑ รายโดยมีผลการจับกุม ได้แก่ ยาบ้า 
จ านวน ๕๓๓,๙๖๕ เม็ด และไอซ์บรรจุในถุงยาจีน จ านวน ๓ ถุง น้ าหนัก ๓ กิโลกรัม เมื่อวันท่ี  
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ บริเวณริมแม่น้ าโขง สถานีเรือธาตุพนม 
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  ๙.๓.๑๐ การฝึกอบรมค่ายเครือข่ายจิตอาสาประชาสังคมในห้วงเดือนมีนาคม 
๒๕๖๔ ณ จังหวัดปัตตานี เพื่อจัดท าแผนการป้องกันภัยชุมชนตามยุทธศาสตร์การพัฒนา “เข้าใจ 
เข้าถึง และพัฒนา” โดยศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกได้ใช้แนวทางทุนปรัชญาเพื่อความมั่นคง ซึ่งเป็น
แนวคิดท่ีใช้ในการสร้างการมีส่วนร่วมและพัฒนาพื้นท่ีด้วยระบบเครือข่ายกิจการพลเรือน  
ใช้กระบวนการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริงแบบบูรณาการ เป็นหลักในการขับเคลื่อน 
การด าเนินงานในพื้นท่ี เพื่อสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  ๙.๓.๑๑ การจัดค่ายเครือข่ายจิตอาสาประชาสังคม  โดยชุดปฏิบัติการกิจการ 
พลเรือนร่วมกับอาสาสมัครกิจการพลเรือน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในพื้นท่ี อบรมให้ความรู้
และความเข้าใจร่วมกันถึงปัญหาภัยคุกคามในพื้นท่ีจังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานี ในการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันภัยชุมชนระดับต าบล ตามตัวแบบทุนปรัชญาเพื่อความมั่นคง เพื่อพัฒนา
เป็นแผนปฏิบัติการป้องกันและการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นท่ี ระหว่างวันท่ี ๑๕ - ๒๕ 
มีนาคม ๒๕๖๔ ในพื้นท่ีจังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานี 
  ๙.๓.๑๒ กระทรวงยุติธรรมด าเนินงานแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นแผนระดับ ๓ โดยกระทรวงยุติธรรมได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพ
แผนงานอ านวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ และร่วมด าเนินงานกับหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้องในแผนงานด้านการข่าวและแผนงานเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแนวคิดการใช้ความรุนแรง  
กับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ คือ ผู้ต้องขังและผู้เคยกระท าผิดคดีความมั่นคง รวมถึงเด็กและเยาวชน
ผู้กระท าผิด มีผลการด าเนินงานท่ีส าคัญ ดังน้ี 
   ๑) เพิ่มประสิทธิภาพงานการข่าวและบูรณาการฐานข้อมูลความมั่นคง 
ในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้านความมั่นคงและภัยแทรกซ้อน จ านวน 
๖๑๗ เรื่อง และตรวจพิสูจน์ข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์ จ านวน ๒,๐๗๙  รายการ เพื่อสนับสนุน
งานการข่าวและการคดีให้แก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ ส านักข่าวกรอง  กอ.รมน. ภาค ๔  
ส่วนหน้า เป็นต้น 
   ๒) เสริมสร้างภูมิคุ้มกันแนวคิดการใช้ความรุนแรงกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
และเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองพยานคดีความมั่นคงในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจัดท า
โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้ ต้องขังคดีความมั่นคง  (๔ ด้าน คือ การศึกษา อาชีพ ครอบครัว  
และนันทนาการ) ส าหรับผู้ต้องขังคดีความมั่นคง ซึ่งปัจจุบันมีจ านวนประมาณ ๒๖๓ คน ติดตาม 
ผู้ถูกคุมประพฤติคดีความมั่นคงและคดียาเสพติดซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยง  ให้ได้รับความช่วยเหลือ 
ในการประกอบอาชีพและด าเนินชีวิต จ านวน ๙๘๕ ราย เพิ่มทักษะพหุวัฒนธรรมและการเรียนรู้ 
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การอยู่ร่วมกันแก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนผู้กระท าผิด จ านวน ๒๖๓ คน 
รวมถึงอบรมให้ความรู้และเพิ่มทักษะการคุ้มครองพยานแก่เจ้าหน้าท่ีทหารหน่วยเฉพาะกิจ 
และเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานคุ้มครองพยาน จ านวน ๕๗ ราย  
   ๓) อ านวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ ได้รับผลกระทบ โดยส่งเสริม 
การมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านกลไกศูนย์ยุติธรรมชุมชนภาคประชาชน ๑๐๖ แห่ง ในการจัด
กิจกรรมให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นและการติดต่อกระทรวงยุติธรรมแก่เด็กและเยาวชนในชุมชน 
และสถานศึกษา จ านวน ๓,๖๑๐ คน ช่วยเหลือทางกฎหมายเบื้องต้นแก่ประชาชน จ านวน 
๙,๘๕๐ เรื่อง มีทนายอาสาให้ค าปรึกษากฎหมายและช่วยเหลือทางคดี จ านวน ๙,๒๔๕ ราย 
ส่งเสริมให้ความรู้กฎหมายบังคับคดีแก่ประชาชน จ านวน ๔๐๓ ราย รวมถึงให้บริการเยี่ยมญาติ 
(ผู้ต้องขัง) ผ่านระบบ Video Conference แก่ประชาชนท่ีอยู่ห่างไกล จ านวน ๕,๑๗๓ ราย  
และส่งเสริมสตรีมุสลิมให้มีบทบาทในการท าหน้าท่ีผู้ช่วยผู้ไกล่เกลี่ย ประจ าศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ครอบครัวและมรดก ประจ าส านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดในพื้นท่ีจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ๕ แห่ง สามารถช่วยเหลือการไกล่เกลี่ยได้ จ านวน ๑,๐๑๑ เร่ือง ตลอดจนขยายให้ความรู้
เร่ืองสิทธิมนุษยชนในสถานศึกษา จ านวน ๒,๔๙๗ ราย 
  ๙.๓.๑๓ กรมราชทัณฑ์ มีการด าเนินการ ดังน้ี  
   ๑) โปรแกรมการฟื้นฟูผู้ต้องขัง คดีความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้   
โดยการจัดประชุมกับเรือนจ า/ทัณฑสถานในพื้นท่ีเพื่อก าหนดแนวทางในการด าเนินการ  
โดยตัดโอนงบประมาณให้เรือนจ าเป้าหมาย จ านวน ๔ แห่ง 
   ๒) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ต้องขังคดีความมั่นคง โดยการจัดประชุมกับ
เรือนจ า/ทัณฑสถานเพื่อก าหนดแนวทางในการด าเนินการ โดยอยู่ระหว่างพิจารณาเพื่อจัดต้ัง 
ศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผู้ต้องขังคดีความมั่นคงในพื้นท่ี ท้ังน้ี ได้ตัดโอนงบประมาณ  
ไปต้ังจ่าย ณ เรือนจ ากลางสงขลา 
   ๓) การฝึกอบรมภาษามลายูถ่ิน (ยาวี) และวัฒนธรรมมุสลิมส าหรับเจ้าหน้าท่ี
เรือนจ าในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมการและจัดท าหลักสูตรพร้อมสื่อการสอน 
โดยปรับโครงการให้เป็นการจัดซื้อหนังสือเกี่ยวกับภาษามลายูถ่ิน (ยาวี) - มลายูกลาง - ภาษาไทย 
และหนังสือเกี่ยวกับกฎหมาย วัฒนธรรมของศาสนาอิสลาม เพื่อให้เจ้าหน้าท่ี  ท่ีปฏิบัติงานพื้นท่ี 
ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง 
   ๔) ระบบเยี่ยมญาติทางไกลผ่านจอภาพ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ 
บริการแก่ญาติผู้ต้องขัง  
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   ๕) จ้างเหมาบ ารุง รักษาระบบเสริมความมั่นคง โดยการตัดโอนงบประมาณ
ค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษาระบบเสริมความมั่นคง ให้กับเรือนจ า ๔ แห่ง ได้แก่ เรือนจ ากลางสงขลา 
เรือนจ ากลางปัตตานี เรือนจ ากลางยะลา และเรือนจ าอ าเภอนาทวี 

๖) จ้างเหมาบ ารุงเครื่องเอกซเรย์บุคคล (Body Scan) และเครื่องเอกซเรย์
สัมภาระ (X-ray) ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

๗) จัดท าโครงการคู่มือการใช้ชีวิตในเรือนจ าของผู้ต้องขังไทย (ภาษามลายูถ่ิน - 
มลายูกลาง) เพื่อจัดส่งให้เรือนจ าจังหวัดชายแดนภาคใต้แจกจ่ายให้ผู้ต้องขัง  

๘) จัดซื้อหนังสือเรียนหลักสูตรอิสลามศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ ซึ่งเป็น
หลักสูตรการเรียนศาสนาอิสลามท่ีต่อยอดจากโครงการการแก้ไขฟื้นฟูพฤตินิสัยของผู้ต้องขังคดี
ความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยให้ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษสงขลาเป็นศูนย์กลาง 
ในการเรียนรู้ต่อไป 
 ๙.๓.๑๔ การให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ 
ในพื นที่ชายแดนภาคใต้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ด าเนินการ ดังน้ี  
  ๑) มอบเงนิช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต จ านวน ๔ ราย 
  ๒) มอบเงินช่วยเหลือกรณีบาดเจ็บ จ านวน ๗ ราย 
  ๓) มอบเงินฟื้นฟูสมรรภาพบาดเจ็บสาหัส/พิการ จ านวน ๒๘ ราย 
  ๔) มอบเงินยังชีพรายเดือนแก่บุตรผู้เสียชีวิต/บาดเจ็บสาหัส/พิการ จ านวน 
๔,๘๗๙ ราย 
  ๕) มอบเงินยังชีพรายเดือนแก่ผู้พิการ ตามลักษณะความพิการ จ านวน  
๗๘๕ ราย 
  ๖) มอบเงินอุดหนุนครอบครัวท่ีอุปการะเด็กก าพร้าท้ังบิดามารดา จ านวน  
๔๑ ราย 
 ๙.๓.๑๕ การส่งเสริมการพัฒนาพื นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ และการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงแรงงงานด าเนินโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพ
พื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ แรงงานกลุ่มแนวร่วมผู้ก่อความไม่สงบ  
ในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มท่ีมีความขัดแย้ง กลุ่มมีอคติต่อภาครัฐแรงงานในพื้นท่ี 
รอบอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี ผู้เข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้านและแรงงานท่ัวไป จ านวน  
๓๖๐ คน ท้ังน้ี มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมท้ังสิ้น จ านวน ๔๖๐ คน 
 ๙.๓.๑๖ กิจกรรม “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจป้องกันภัยใต้” เมื่อวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ 
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้จัดกิจกรรม “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ
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ป้องกันภัยใต้” รูปแบบออนไลน์ เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นท่ีจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ การเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม และการช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเ ช้ือไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงการสนับสนุนแก้ ไขปัญหายาเสพติด  
ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การแสดงของศิลปินดารา การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ การเล่นเกมตอบค าถามชิงรางวัล การมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
และอุปกรณ์กีฬา 
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ผลการด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง 

 
เร่ืองที่ ๑๐   การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 
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นโยบายเร่งด่วนเร่ืองท่ี ๑๐  การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 
 

 ๑๐.๑  การพัฒนาระบบจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐ การอนุมัติหรืออนุญาต
ทางราชการด้วยระบบดิจิทัลในอนาคต 

๑๐.๑.๑ โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม โดยส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ได้ด าเนินโครงการพัฒนา
แพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ เพื่อพัฒนาและจัดท ามาตรฐานข้อมูลและการบริหารจัดการภาครัฐ  
ในด้านต่าง ๆ แบ่งเป็น ๕ กิจกรรม ดังน้ี 
    ๑) กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาแบบจ าลองมาตรฐานและแบบจ าลอง
ข้อมูล (Data Model) ท่ีใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนศูนย์
แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐ โดยได้มีการประกาศข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารท่ีจ าเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA Recommendation) 
ว่าด้วยข้อก าหนดทางเทคนิคของชุดข้อมูลร่วมส าหรับการเช่ือมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  
เมื่อวันท่ี ๒ กันยายน ๒๕๖๔ 
    ๒) กิจกรรมที่ ๒ การจัดท ามาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ Digital ID และการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนกิส์ของหนว่ยงานภาครฐั ด าเนินการ
ปรับปรุง (ร่าง) เอกสาร Consultation Paper เร่ือง รายงานการศึกษาระบบจัดการกุญแจเข้ารหัส
แบบกระจายศูนย์ (DECENTRALIZED KEY MANAGEMENT SYSTEM: DKMS) เสร็จสิ้นแล้ว 
    ๓) กิจกรรมที่ ๓ สร้างความพร้อมและความตระหนักของบุคลากรภาครัฐ 
    ๓.๑) กิจกรรมท่ี ๓.๑ การอบรมเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยน
ระบบเพื่ อออกเอกสารราชการในรู ปแบบอิ เ ล็กทรอ นิกส์ ท่ี น่ า เ ช่ื อ ถือ ( e-Licensing 
Transformaton Workshop) หลักสูตรข้ันพื้นฐาน โดยจัดแล้วอบรมในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔  
และมีผู้เข้าร่วมอบรมรวมจ านวน ๕๑๖ คน 
    ๓.๒) กิจกรรมท่ี ๓.๒ การซักซ้อมเพื่อรับมือภัยคุกคามด้านความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศของบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  โดยแบ่งการจัดกิจกรรมออกเป็น  
๒ ครั้ง และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม ๙๐ คนจาก ๙๐ หน่วยงาน 
    ๔) กิจกรรมที่ ๔ การให้บริการโครงสร้างพื นฐานส าคัญส าหรับ 
การสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  
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๔.๑) กิจกรรมท่ี ๔.๑ ระบบการประทับรับรองเวลาอิเล็กทรอนิกส์ 
( e- Timestamping)  มี ป ริ ม า ณ ก า ร ใ ช้ ง า น  ๑ ๓ ,๔ ๖ ๖ ,๓ ๗ ๖  ฉ บั บ  ( ข้ อ มู ล ส ะ ส ม 
จนถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔) 

๔.๒) กิจกรรมท่ี ๔.๒ ระบบการจัดท าและน าส่งใบก ากับภาษี
อิเล็กทรอนิกส์ให้กับคู่ค้าทาง e-Mail ผ่านการประทับรับรองเวลา (e-Tax Invoice by e-Mail) 
มียอดรวม ๓๗๔,๐๔๒ ฉบับ (ข้อมูลสะสมจนถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔) 

๔.๓) กิจกรรมท่ี ๔.๓ ระบบบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
แห่งชาติ (National Root CA : NRCA) จัดท ารายงานข้อมูล NRCA Transaction ครั้งท่ี ๓ แล้วเสร็จ 
โดยมีจ านวน Transaction ของระบบจ านวนท้ังสิ้น ๕,๕๑๑ ครั้ง (ข้อมูลเดือนเมษายน - กันยายน 
๒๕๖๔) 
    ๕) กิจกรรมที่ ๕ ให้บริการเฝา้ระวังภัยคุกคามไซเบอร์ให้กับโครงสร้าง
พื นฐานดิจิทัลและบริการออนไลน์ของหน่วยงานภาครัฐ 

๕.๑)  กิ จกรรม ท่ี  ๕ .๑  มี ระบบเฝ้ าระวั งภั ย คุกคามไซเบอร์  
(Government Monitoring System: GMS) ให้กับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและบริการออนไลน์
ของหน่วยงานภาครัฐจ านวน ๒๕๐ หน่วยงานแล้ว โดยมีการติดต้ังระบบทดแทนแล้วจ านวน  
๒๐๐ หน่วยงาน (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๔) 

๕.๒) กิจกรรมท่ี ๕.๒ ด าเนินการวิเคราะห์สถิติร้อยละของการแจ้ง
เตือนและด าเนินการเพื่อระงับหรือป้องกันการโจมตีท่ีอาจส่งผลกระทบรุนแรงกับระบบท่ีมีการเฝ้าระวัง
โดย ThaiCERT ภายใน ๑ ช่ัวโมง คือ ร้อยละ ๙๘ (ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔) 
    ๖) กิจกรรมที่ ๖ ให้บริการเฝ้าระวังภัยคุกคามไซเบอร์ให้กับโครงสร้าง
พื นฐานดิจิทัลและบริการออนไลน์ของหน่วยงานภาครัฐเพื่อเพิ่มความเชื่อม่ันในการให้บริการ 
จัดท ารายงานการด าเนินการและสถานะของระบบสนับสนุนการรับมือและประสานเหตุภัยคุกคาม
ไซเบอร์ส าหรับหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศ (Critical Information 
Infrastructure: CII) และมีการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของ สพธอ. แล้วเสร็จ  
โดยผู้ใช้บริการโครงสร้างพื้นฐาน (ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์) มีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๕.๒ 
  ๑๐.๑.๒ โครงการพัฒนาบริการโครงสร้างพื นฐานและความม่ันคงปลอดภัย 
ด้านดิจิทัล ด าเนินการโดยส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) งบประมาณ
ด าเนินการ ๑๕,๓๑๕,๙๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๐๐,๐๐๐ บาท และผูกพันรอจ่าย ๑๕,๒๑๕,๙๐๐ บาท 
แบ่งเป็น ๓ กิจกรรม ดังน้ี 
 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๖๘๖ 

 

กิจกรรมที่ ๑ ศึกษาวิจัย และพัฒนานวัตกรรมต้นแบบท่ีเกี่ยวข้องกับ 
การใช้ Digital ID และ e-Document 

- อยู่ระหว่างหารือแนวทางการท างานร่วมกับหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้อง และศึกษารวบรวมข้อมูลในประเด็นการศึกษาเทคโนโลยีเกี่ยวกับ Device and 
Hardware/Software for Authentication เพื่อเตรียมการพัฒนาระบบต้นแบบต่อไป 

กิจกรรมที่ ๒ ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานส าหรับการสร้างเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

- ทบทวนเอกสารข้อมูลจากการส ารวจความพึงพอใจฯ 
ของปีท่ีผ่านมา เพื่อก าหนดขอบเขตการท างานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อมท้ังหารือ
ร่วมกับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

- ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานส าหรับการสร้างเอกสาร
อิ เ ล็ กทรอ นิกส์  ไ ด้ แก่  ระบบ e-Timestamp, e-Tax invoice by Email, ETDA Connect  
และ Web Validation โดยอยู่ระหว่างการก าหนดขอบเขตการท างานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

กิจกรรมที่ ๓ ให้บริการเฝ้าระวังภัยคุกคามไซเบอร์ให้กับบริการออนไลน์
ภาครัฐ และจัดการเหตุการณ์ภัยคุกคามไซเบอร์ให้กับโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศ (CII) 
โดยอยู่ระหว่างการจัดท าแผนการด าเนินงานการเฝ้าระวังและการประสานแจ้งเหตุหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๑๐.๑.๓ การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน  เพื่ออ านวยความสะดวก 
ในงานด้านเอกสารหลักฐานและการเข้าใช้บริการ และข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ อาทิ  
งานทะเบียน การแจ้งเตือนภัยพิบัติและรายงานสภาพภูมิอากาศ ข้อมูลภูมิสารสนเทศงาน 
ด้านสาธารณูปโภค กระทรวงมหาดไทยมีผลการด าเนินงาน สรุปได้ ดังน้ี 

๑) กรมการปกครอง ด าเนินการพัฒนาระบบการจองคิวหรือระบบ 
การนัดหมายล่วงหน้าแบบออนไลน์ (Queue Online) ในงานทะเบียนและบัตรประจ าตัว
ประชาชนรูปแบบใหม่ (New Normal) เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) และเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนท่ีมีความ
จ าเป็นต้องใช้เอกสารหลักฐานทางการทะเบียน ณ ส านักทะเบียนท่ัวประเทศ (ยกเว้ น
กรุงเทพมหานคร) ปัจจุบันมีระบบการจองคิวหรือระบบการนัดหมายล่วงหน้าแบบออนไลน์ 
จ านวน ๒ ระบบ ได้แก่  



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๖๘๗ 

 

(๑) ระบบนัดหมายขอรับบริการล่วงหน้า จ านวน ๑๕ งานบริการ 
มีผู้ใช้บริการ จ านวน ๑๐๘,๘๕๖ ครั้ง และมีสัดส่วนของผู้นัดหมายขอรับบริการล่วงหน้ากับผู้มาใช้
บริการจริง คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๕๕ (ข้อมูล ณ วันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔) 

(๒) ระบบการขอคัดและรับรองเอกสารล่วงหน้า จ านวน ๑๔ เอกสาร  
มีผู้ใช้บริการ จ านวน ๗๑๖ ครั้ง โดยมีสัดส่วนของผู้ขอคัดและรับรองเอกสารล่วงหน้าผู้มาใช้บริการ
จริง คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๓๙ (ข้อมูล ณ วันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔) 

๒) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
(๑) โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังภัยพิบัติ (โทรมาตร) โดยติดต้ัง

ระบบตรวจวัด และบันทึกข้อมูลสภาพอากาศ งบประมาณ ๑๔๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยได้
ด าเนินการต้ังแต่เดือนสิงหาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓ ครบท้ัง ๑๕๐ แห่ง ครอบคลุมในพื้นท่ีเสี่ยงภัย
และไม่ซ้ าซ้อนกับจุดติดต้ังโทรมาตรของหน่วยงานอื่น เพื่อตรวจสอบข้อมูลสภาพภูมิอากาศ  
ในบริเวณพื้นท่ีเสี่ยงภัย อาทิ ความกดอากาศ ปริมาณน้ าฝน และคุณภาพอากาศ (ค่าฝุ่นละออง  
ในอากาศ PM2.5 และ PM10) เป็นการเพิ่มความแม่นย าของข้อมูลการพยากรณ์เพื่อการแจ้งเตือน
ภัยล่วงหน้า ซึ่งจะส่งมายังระบบวิเคราะห์ และคาดการณ์สภาพอากาศ ทุกๆ ๑๐ นาที เพื่อใช้ 
ในการประมวลผลและแสดงผลสภาพภูมิอากาศโดยใช้โปรแกรมแบบจ าลองพยากรณ์สภาพอากาศ 
เป็นข้อมูลเบื้องต้นส าหรับวิเคราะห์ คาดการณ์ในการแจ้งเตือนอุทกภัย น้ าป่าไหลหลากและ  
ดินโคลนถล่ม หมอกควัน เป็นต้น รวมถึงให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและประชาชนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลการตรวจวัดได้ผ่าน Application บน Smart Phone “Thai Disaster Alert” โดยสามารถ
แสดงผลข้อมูลทางด้านลักษณะอากาศและข่าวสารแจ้งเตือน ๕ หมวดหมู่ ดังน้ี (๑) ข้อมูลลักษณะ
อากาศ (Weather Forecast) (สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า ๗ วัน) (๒) ข้อมูลโทรมาตร 
(ประกอบด้วยรูปภาพโทรมาตรและข้อมูลท่ีวัดได้จากสถานี สามารถแสดงข้อมูลย้อนหลังรายวัน/
เดือน/ปี )  (๓) ข้อมูล ข่าวสารเ ตือนภัย (Warning)  (๔) ข้อมูลพยากรณ์อากาศ (WRF)  
และ (๕) ข้อมูลปริมาณน้ าในเข่ือน 

 นอกจากน้ี กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีแผนการติดต้ัง
ระบบตรวจวัดและบันทึกข้อมูลสภาพอากาศ (โทรมาตร) บนหอเตือนภัยให้ครอบคลุมท่ัวประเทศ 
จ านวน ๕๘๕ จุด ในพื้นท่ีเสี่ยงภัย หากด าเนินการแล้วเสร็จตามแผนการติดต้ังจะท าให้มีระบบ
ตรวจวัดและบันทึกข้อมูลสภาพอากาศ (โทรมาตร) ครอบคลุมพื้นท่ีเสี่ยงภัย และท าให้ 
การพยากรณ์เพื่อการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้ามีความแม่นย าเพิ่มข้ึน 

(๒) โครงการติดตั งหอเตือนภัยในพื นที่เสี่ยงภัย จ านวน ๑๐ แห่ง 
งบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ปัจจุบัน ปภ. มีหอเตือนภัยในพื้นท่ีเสี่ยงภัยท้ังหมด ๓๒๘ แห่ง 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
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๖๘๘ 

 

เพื่อเป็นเครื่องมือในการแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนได้อย่างท่ัวถึง และทันท่วงที สามารถลด 
ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและเป็นการสร้างความเช่ือมั่นให้กับประชาชน
ชาวไทยและชาวต่างประเทศในเรื่องความปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยมีพื้นท่ี
ด าเนินการติดต้ังเพิ่มเติม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน ๑๐ แห่ง ดังน้ี (๑) จังหวัดเลย 
จ านวน ๑ แห่ง ในพื้นท่ีต าบลชัยพฤกษ์ อ าเภอเมืองเลย (๒) จังหวัดนครราชสีมา จ านวน ๑ แห่ง 
ในพื้นท่ีต าบลโคกสูง อ าเภอเมืองนครราชสีมา (๓) จังหวัดยโสธร จ านวน ๑ แห่ง ในพื้นท่ีต าบล 
ค้อเหนือ อ าเภอเมืองยโสธร (๔) จังหวัดอุบลราชธานี จ านวน ๑ แห่ง ในพื้นท่ีต าบลในเมือง อ าเภอ
เมืองอุบลราชธานี (๕) จังหวัดปราจีนบุรี จ านวน ๑ แห่ง ในพื้นท่ีต าบลบุพราหมณ์ อ าเภอนาดี 
(๖) จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน ๓ แห่ง ได้แก่ ๑) ต าบลเขาน้อย อ าเภอสิชล ๒) ต าบลพรหมโลก 
อ าเภอพรหมคีรี และ ๓) ต าบลก าโลน อ าเภอลานสกา (๗) จังหวัดพัทลุง จ านวน ๑ แห่ง ในพื้นท่ี
ต าบลชะมวง อ าเภอควรขนุน และ (๘) จังหวัดสงขลา จ านวน ๑ แห่ง ในพื้นท่ีต าบลชิงโค อ าเภอ 
สิงหนคร ผลการด าเนินงาน ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว โดยตรวจรับงานงวดท่ี ๑ - ๔ เรียบร้อยแล้ว 
(ติดต้ังหอเตือนภัย ๓ แห่ง ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช) โดยการเบิกจ่ายเป็นไปตามงวดงาน 

(๓) ระบบ Mobile Application “DPM Reporter” งบประมาณ 
๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจในการเตรียมความพร้อม
รับมือป้องกัน และแก้ไขปัญหาสาธารณภัยของผู้บัญชาการเหตุการณ์ในการจัดการสาธารณภัย 
ประชาชนสามารถติดต่อข้อมูลข่าวสารข้อมูลสาธารณภัย และการแจ้งเตือนเหตุด่วนท่ีเกิดข้ึนได้ 
ซึ่ง ปภ. ได้ด าเนินการดูแล ติดตาม และบ ารุงรักษาระบบให้ใช้งานได้อย่างต่อเน่ือง พร้อมกับน าเข้า
ข้อมูลข่าวสาธารณภัย ข่าวประชาสัมพันธ์ และการแจ้งเตือนภัย ผลการด าเนินงาน ด าเนินการ  
จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดท่ี ๑ ในวันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
 ๓) กรมที่ดิน ได้ด าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับงานท่ีดิน 
จ านวน ๒ โครงการ ดังน้ี  
    (๑) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทีด่ินระยะที่ ๒  เป็นการขยาย
ระบบสารสนเทศท่ีดินเพื่อการบริการ โดยการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อท่ีใช้ในส านักงานท่ีดิน
จังหวัด/สาขา/ส่วนแยก จ านวน ๓๘๖ แห่ง ท่ัวประเทศ ให้มีศักยภาพเป็น E-Land office  
และเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างส านักงานท่ีดินท่ัวประเทศ ซึ่งโครงการน้ีมีระยะเวลาด าเนินโครงการฯ 
๑,๐๙๕ วัน (ลงนามในสัญญา เมื่อวันท่ี ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ครบก าหนด วันท่ี ๘ พฤษภาคม 
๒๕๖๔) แบ่งเป็น ๑๔ งวดงาน ๑๐ งวดเงิน ปัจจุบันครบก าหนดส่งมอบงาน แต่การด าเนินการ 
ยังไม่แล้วเสร็จ โดยมีความก้าวหน้าการด าเนินงานอยู่ท่ีร้อยละ ๗๑ 
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    (๒) โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพระบบให้บริการค้นหาต าแหน่ง
รูปแปลงที่ ดินด้วยระบบภู มิสารสนเทศทางอิน เตอร์ เน็ต ( LandsMaps)  กรม ท่ี ดิน 
ได้จัดจ้างเพื่อสร้างระบบให้บริการค้นหาต าแหน่งรูปแปลงท่ีดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศ 
ทางอินเตอร์เน็ต (LandsMaps) ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการให้บริการค้นหาต าแหน่ง
รูปแปลงท่ีดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศทางอินเตอร์เน็ต (LandsMaps) ปัจจุบันส่งมอบงานครบ
ท้ังหมดแล้ว ได้แก่ งวดท่ี ๑ ส่งมอบผลการวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน งวดท่ี ๒ ส่งมอบ
ต้นแบบ (Prototype) ของระบบงาน งวดท่ี ๓ ส่งมอบและติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ในโครงการฯ พร้อมคู่มื่อและเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง และงวดท่ี ๔ ส่งมอบและติดต้ังระบบ 
LandsMaps และงวดท่ี ๕ การส่งมอบและติดต้ังระบบ 
   ๔) การไฟฟ้านครหลวง ด าเนินการพัฒนางานบริการให้อยู่ในรูปแบบ
บริการดิจิทัล (Digital Service) โดยมีผลการด าเนินงาน ดังน้ี 
    (๑) การพัฒนาระบบบริการออนไลน์ MEASY บนเว็บไซต์ของ  
การไฟฟ้านครหลวง (www.eservice.mea.or.th) โดยมีบริการในด้านต่าง ๆ อาทิ การลงทะเบียน
คืนเงินหลักประกัน การขอใช้ไฟใหม่ (ส าหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) การขอใช้บริการ
ส าหรับผู้ประกอบการบ้านจัดสรร/คอนโด การขอใช้ไฟช่ัวคราวใหม่ การขอต่ออายุไฟฟ้าช่ัวคราว
และการขอเพิ่มหรือลดขนาดการใช้ไฟฟ้า  
    (๒) การพัฒนาการรับเอกสารใบแจ้งยอดค่าไฟฟ้าใบเสร็จรับเงิน/ 
ใบก ากับภาษีและหนังสือเตือนให้ช าระค่าไฟฟ้าในรูปแบบออนไลน์ (MEA e-Bill) ผ่านช่องทางรับ 
-ส่งข้อความแบบสั้น (Short message mobile-originated: SMS) และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Mail) 
    (๓) การพัฒนาแอปพลิเคชัน MEA Smart Life เพื่อให้บริการ
ตรวจสอบค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบันและประวัติการใช้ไฟฟ้า ระบบแผนท่ีบริการค้นหาต าแหน่งสถานท่ี
ช าระค่าไฟฟ้า ช่องทางในการแจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง และการประกาศวันปิดปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ล่วงหน้า 
   ๕) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ด าเนินการ ดังน้ี 
    (๑) ด าเนินการพัฒนา ปรับปรุง และเพิ่มเติมการให้บริการผ่าน
อินเทอร์เน็ต ในงานด้านบริการลูกค้ารวมถึงบริการอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาในด้าน
การให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) บนสมาร์ทโฟน 
โดยมีงานบริการ ดังน้ี  
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     (๑.๑) บริการรับช าระค่าไฟฟ้าและค่าธรรมเนียมผ่านช่องทาง
บัตรเครดิต ธนาคารออนไลน์ และกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) บริการข้อมูล 
ใบแจ้งหน้ีค่าไฟฟ้า ใบก ากับภาษี ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) 
และการปรับปรุงกระบวนงานต่างๆ เพื่อรองรับการท าธุรกรรมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน PEA 
Smart Plus และผ่านระบบ Electronic ผลการด าเนินงานต้ังแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ - ตุลาคม 
๒๕๖๔ มีจ านวนผู้ช าระเงินผ่าน PEA Smart Plus และผ่านระบบ Electronic มีจ านวน 
๙๗,๕๗๔,๖๐๕ ครั้ง 
     (๑.๒) การรับค าร้องขอใช้ไฟฟ้าประเภทมิเตอร์แรงต่ า ส าหรับ
บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล พร้อมบริการการขอใช้น้ าประปาของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) 
และการแจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง การรับข้อเสนอแนะและร้องเรียน 
    (๒) โครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิ เล็กทรอนิกส์  
เพื่อจัดท าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้อยู่ในรูปแบบ XML และ PDF/A-3 พร้อมท้ังส่งมอบข้อมูล
รูปแบบ XML ให้กรมสรรพากร และส่งมอบข้อมูลรูปแบบ PDF/A-3 ให้ลูกค้า โดยได้วางแผน 
การจัดท าใบเสร็จรับเงินและใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับค่าสมัครสอบและค่าแบบ (ท่ีขาย
แบบ e-Bidding) ท่ีนอกเหนือจากรายได้ค่าไฟฟ้า มีจ านวนลูกค้าท่ีเข้าร่วมโครงการรับ
ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ต้ังแต่วันท่ี ๑ - ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ จ านวน ๖๓,๑๙๙ ราย 
   ๖) การประปานครหลวง ได้พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน
รองรับ Thailand 4.0 โดยได้ด าเนินโครงการเพิ่มช่องทางช าระเงินในรูปแบบออนไลน์ ดังน้ี  

๖.๑) เพิ่มช่องทางการช าระเงินออนไลน์ ประเภทหักบัญชีธนาคาร 
ผ่านแอปพลิเคชันธนาคาร โดยร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) 
พัฒนาระบบรับช าระเงินค่าน้ าประปาแบบออนไลน์ผ่านช่องทาง Counter ATM และ Mobile 
Appปัจจุบันอยู่ระหว่างทดสอบ UAT และด าเนินการด้านสัญญาคู่ขนานกับระบบงาน คาดว่าจะ
สามารถใช้งานในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ 

๖.๒) เพิ่ม ช่องทางการช าระเงินออนไลน์ ประเภท  Wallet  
ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile โดยร่วมกับ Shopee Pay พัฒนาระบบรับช าระเงิน 
ค่าน้ าประปาแบบออนไลน์ผ่านช่องทาง e-Service และ MWA onMobile ในประเภท Wallet 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างพัฒนาระบบ 

๖.๓) เพิ่มช่องทางการช าระเงินกรณีนิติบุคคล โดยร่วมกับธนาคาร
ไทยพาณิชย์ พัฒนาระบบรับช าระเงินค่าน้ าประปาแบบออนไลน์ผ่านช่องทางของธนาคาร 
ในรูปแบบกลุ่มนิติบุคคล 
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   ๗) กรุงเทพมหานคร ได้ด าเนินงานการพัฒนาระบบจัดเก็บและเปิดเผย
ข้อมูลของภาครัฐ การอนุมัติหรืออนุญาตทางราชการด้วยระบบดิจิทัลในอนาคต จ านวน  
๔ โครงการ ได้แก่  
     (๑) ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและ
บริการภาครัฐของกรุงเทพมหานคร โดยได้เช่ือมโยงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกับกระทรวง
มหาดไทย และได้พัฒนาระบบให้สามารถดึงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร และฐานข้อมูลบัตร
ประจ า ตัวประชาชนซึ่ ง เป็นฐานข้อมูล ท่ีอยู่ ในความรับผิดชอบของกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย เพื่อให้บริการประชาชนแทนการขอส าเนาทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัว
ประชาชน ผ่านระบบข้อมูลและข่ายงานระบบคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร (MIS) 
     (๒ )  โค รงการพัฒนาระบบศูนย์ รั บค าขออนุญาตของ
กรุงเทพมหานคร (BMA OSS) อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ 
     (๓) โครงการพัฒนาระบบบริการภาครัฐ อยู่ระหว่างขออนุมัติ
โครงการ 
     (๔) โครงการ PDPA อยู่ระหว่างการศึกษาและวิเคราะห์สถานะ
หรือบทบาทขององค์กร ในฐานะ “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หรือ “ผู้ประมวลผลข้อมูล 
ส่วนบุคคล” ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   ๘) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ด าเนินการ
จัดท าแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการให้บริการประชาชนผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมีเป้าหมายการพัฒนาระบบงานบริการท่ีจะขับเคลื่อน 
การให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
ประกอบด้วย (๑) ระบบแจ้งเหตุออนไลน์ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (๑๓๐๐) (โดย สป.พม.)  
(๒) การพัฒนาบริการยื่นขอรับเงินอุดหนุนออนไลน์ (e-form) (โดย พส.)  (๓) การออกบัตร
ประจ าตัวคนพิการ (โดย พก.) (๔) งานรับสมัครเข้ารับการอบรมอาชีพในศูนย์เรียนรู้การพัฒนา
สตรีและครอบครัวผ่านระบบ (โดย สค.) (๕) การจัดท าระบบศูนย์อ านวยการรับเด็กเป็น 
บุตรบุญธรรม (การจองคิว) อิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) (โดย ดย.) และ (๖) ระบบกู้ยืมเงินทุน 
เพื่อการประกอบอาชีพและสนับสนุนโครงการผ่านออนไลน์ (โดย ผส.) 

๑๐.๑.๔ การยกระดับระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(Biz Portal) พัฒนางานบริการภาครัฐดิจิทัลเต็มรูปแบบ (Fully Digital) แล้วเสร็จ จ านวน ๒๐ งาน
บริการ เช่น การขอใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถบรรทุกของกรมการขนส่ง
ทางบก การขอใบอนุญาตในการประกอบโรคศิลปะ (สาขากายอุปกรณ์) ของกรมสนับสนุนบริการ
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สุขภาพ รวมท้ังได้มีการจัดอบรมให้เจ้าหน้าท่ีผู้ท าหน้าท่ีอนุมัติ อนุญาต การประชาสัมพันธ์ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ และการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการและผู้ให้บริการ เพื่อน า 
ความคิดเห็นท่ีได้มาปรับปรุงและพัฒนาระบบให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้มากท่ีสุด 

๑๐.๑.๕ การพัฒนาพอร์ทัลกลางส าหรับประชาชน (Citizen Service Portal) 
เป็นการรวบรวมข้อมูลและงานบริการต่าง ๆ เพื่ ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 
โดยบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สามารถหาข้อมูลส าหรับการด าเนิน ชีวิต รวมถึงท า
ธุรกรรมออนไลน์ไว้ในท่ีเดียวกัน เพื่อให้สะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูล และบริการของภาครัฐ ปัจจุบัน 
ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ได้ให้บริการแอปพลิเคชันท่ีเป็นพอร์ทัล
กลางส าหรับประชาชนในช่ือ “ทางรัฐ” โดยเป็นบริการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน  
๔๕ บริการเพื่อการให้บริการแก่ประชาชนหลายบริการ และปรับปรุงให้บริการผ่าน D.DOPA  
ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนได้ เช่น บริการท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดสรรสวัสดิการจากภาครัฐ  
ของหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ เป็นต้น รวมท้ังหารือกับหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีให้บริการประชาชน  
เพื่อขยายบริการส าคัญ ๆ ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนต่อไป 
  ๑๐.๑.๖ การพัฒนาพอร์ทัลกลางส าหรับส าหรับภาคธุรกิจ (Biz Portal)  
เป็นศูนย์กลางข้อมูลให้ธุรกิจติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร ณ จุดเดียว หรือ BizPortal 
และเว็บไซต์ศูนย์กลางข้อมูลธุรกิจและเป็นระบบกลางในการยื่นค าขอใหม่ เปลี่ยนแปลง/แก้ไข  
ต่ออายุ และยกเลิก ใบอนุญาตแบบออนไลน์ โดยมีการเช่ือมโยงข้อมูลเอกสารหลักฐานระหว่าง
หน่วยงานตามมาตรการลดส าเนาฯ ของรัฐบาล ซึ่งท าให้ผู้ประกอบการไม่ต้องยื่นเอกสารต่าง ๆ  
ท่ีทางราชการออกให้ผ่านระบบ เช่น หนังสือรับรองนิติบุคคล บัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้น เป็นต้น 
เพื่อการจัดต้ังหรือด าเนินธุรกิจท่ีติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ แบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร ณ จุดเดียว 
ท่ีเว็บไซต์ biz.govchannel.go.th โดยมีบริการส าหรับภาคธุรกิจ ได้แก่ ระบบจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ระบบขอข้ึนทะเบียนนายจ้าง/ลูกจ้าง บริการขอติดต้ังไฟฟ้า บริการขอติดต้ัง
น้ าประปา และบริการขอติดต้ังโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้รับบริการสามารถขอรับบริการกับ
หน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานได้พร้อมกันในลักษณะ Single Form ซึ่งมีการให้บริการ ๗๙ 
บริการใบอนุญาตใน ๒๕ ประเภท ธุรกิจ ๗๖๓ ค าขออนุญาต ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ปัจจุบัน สพร.อยู่ระหว่างการหารือกับหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีให้บริการประชาชนร่วมกับส านั กงาน 
ก.พ.ร. เพื่อท าความเข้าใจรายละเอียด และข้ันตอนการให้บริการ และรวบรวมประเด็นปัญหาท่ีพบ
จากการให้บริการในรูปแบบ Fully Digital เพื่อก าหนดแนวทางการปรับปรุงการให้บริการ 
นอกจากน้ี ยังสร้างความร่วมมือกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อผลักดันให้เกิดบริการ 
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ในรูปแบบ Fully Digital บนระบบ Biz Portal จนมีผู้ประกอบการมาใช้บริการ Biz Portal  
๗๖๒ ราย 
 
 ๑๐.๒  ลดข้อจ ากัดด้านกฎหมายที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการท าธุรกิจและการด ารงชีวิต
ของประชาชน แก้ไขกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม ล้าสมัย ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ 
  ๑๐.๒.๑ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ด าเนินการลดข้อจ ากัด 
ด้านกฎหมายท่ีเป็นปัญหาอุปสรรค ดังน้ี 
    ๑) ร่ างพระราชกฤษฎีกาการก าหนดให้ผู้ รับ ใบอนุญาตช าระ
ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. .... ได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และจะมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี ๒๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป โดยส านักงาน ก.พ.ร. ได้ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดกิจกรรม
สื่อสารและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแนวทางการด าเนินการตามพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าว  
ให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาคท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ท่ีท าการ
ปกครองจังหวัด ส านักงานพลังงานจังหวัด รวมถึงเจ้าหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ท่ัวประเทศ กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา เมื่อวันท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
    ๒) การแก้ไขหรือทบทวนกฎหมายที่ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา 
การให้บริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) หน่วยงานต่าง ๆ ได้ด าเนินการแก้ไขหรือ
ทบทวนกฎหมายฯ แล้วเห็นว่าไม่เป็นอุปสรรค เน่ืองจากสามารถใช้กฎหมายหรือกฎระเบียบฉบับ
อื่นรองรับได้ โดยไม่ต้องแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเดิม จ านวน ๖๒ ฉบับ เช่น การแก้ไข
ประกาศส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอ
อนุญาตน าคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ท้ังน้ี อยู่ระหว่างด าเนินการ 
๒๒ ฉบับ 
  ๑๐.๒.๒ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด าเนินการลดข้อจ ากัดด้านกฎหมาย 
ท่ีเป็นปัญหาอุปสรรค ดังน้ี 
    ๑) การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เป็นปัญหา อุปสรรคต่อการประกอบ
ธุรกิจและการด ารงชีวิตของประชาชน จ านวน ๗ ฉบับ ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....(แก้ไขเกณฑ์อายุเด็กในกรณีท่ีเด็กกระท าความผิด
อาญา) ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับท่ี .) พ.ศ. .... 
(แก้ไขเพิ่มเติมอัตราดอกเบี้ยในกฎหมาย) ร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. .... ร่างพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. .... (แก้ไข
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เพิ่มเติมอัตราดอกเบี้ยในกฎหมาย) ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์)  
ร่างกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการจ าหน่ายหน้ี
สูญจากบัญชีลูกหน้ีและร่างกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร 
ว่าด้วยภาษีเงินได้ (มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์) 
    ท้ั ง น้ี  กฎหมาย ท่ียกร่ า ง เสร็จ แล้ ว  อยู่ ระหว่ า ง ข้ันตอนเส นอ
คณะรัฐมนตรี ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาวิสาหกิจ พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติอ้อย
และน้ าตาลทราย (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... 
    ๒) การตรวจพิจารณาร่างกฎหมายและแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย 
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 
2019 จ านวน๑๕ ฉบับ เช่น ร่างกฎกระทรวง ฉบับท่ี ..(พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส าหรับเงินสนับสนุน  
หรือประโยชน์อื่นใดท่ีได้รับจากภาครัฐตามมาตรการหรือโครงการอันเน่ืองมาจากการเยียวยา 
และฟื้นฟูผลกระทบจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019) ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง  
การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ส าหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา 
ลาว และเมียนมา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้
คนต่างด้าวท างานในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะส าหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว  
และเมียนมา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับท่ี...)  
ร่างพระราชก าหนดการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. .... และร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง หลักเกณฑ์
การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นพิ เศษตามประมวลกฎหมายท่ีดิน
ส าหรับการด าเนินการตามมาตรการสนับสนุนการให้สินเช่ือแก่ผู้ประกอบธุรกิจ ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด เป็นต้น 
    ๓) แก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับใบอนุญาต จ านวน ๒ ฉบับ ได้แก่ 
ร่างกฎระทรวงการอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต สั่งเข้ามา 
น าเข้ามา ผลิต หรือมีซึ่ งยุทธภัณฑ์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ... . และร่างกฎกระทรวงการแจ้ง  
การครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีท่ีไม่ต้องขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๖/๒ 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๖๙๕ 

 

   ๑๐.๒.๓ กระทรวงอุตสาหกรรมด าเนินการแก้ไขกฎหมายที่ เป็นอุปสรรคต่อ 
การท าธุรกิจ โดยมีร่างกฎหมายท่ีด าเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างข้ันตอนเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ดังน้ี (ข้อมูล ณ วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๔) ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติ
กองทุนพัฒนาวิสาหกิจ พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
และร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... 
  ๑๐.๒.๔ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้ด าเนินด าเนินการลด
ข้อจ ากัดด้านกฎหมายท่ีเป็นปัญหาอุปสรรค โดยการประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่ออ านวย
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) ดังน้ี 
    ๑) การอ านวยความสะดวกแก่บุคลากรทักษะสูง/ผู้เช่ียวชาญ (Talents) 
นักลงทุน ( Investors) ผู้บริหาร (Executives) และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) 
ท่ีประสงค์จะเข้ามาท างานหรือลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ผ่านวีช่าประเภทพิเศษ 
SMART Visa  
    (๑) อยู่ระหว่างปรับปรุงเงื่อนไขวีช่าประเภทพิเศษ “SMART Visa” 
โดยจะขยายขอบข่ายให้กว้างขึ้นและจูงใจมากข้ึน รวมถึงผ่อนปรนหลักเกณฑ์ท่ีมีอยู่เดิม ซึ่งจะช่วย
เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยให้สูงข้ึน 
    (๒) การจัดประชุมหารือร่วมกับกลุ่มผู้เช่ียวชาญอิสระด้านเทคโนโลยี 
(Technology Freelancers) ตลอดจนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางในการอ านวยความ
สะดวกส าหรับผู้เช่ียวชาญ/บุคลากรทักษะสูงท่ีเป็น Freelancer ท้ังน้ี ระหว่างเดือนมกราคม  
- ตุลาคม ๒๕๖๔ มีผู้ขอรับรองคุณสมบัติท้ังสิ้น ๓๗๕ ค าขอ และมีผู้ผ่านการรับรองคุณสมบัติ
ท้ังสิ้น ๓๘๒ ค าขอ 
    ๒) การพิจารณาปรับปรุงบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้มีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์แก่นักลงทุนท้ังไทยและต่างชาติ เพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุง
บัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ ของกระทรวงพาณิชย์ 
    ๓) การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจของนักลงทุนต่างชาติ
ร่วมกับส านักงานตรวจคนเข้าเมือง และกรมการจัดหางาน ดังน้ี 
    (๑) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้เป็นเจ้าภาพในการจัด
ประชุมร่วมกับส านักงานตรวจคนเข้าเมือง และกรมการจัดหางาน เพื่อหารือข้อสรุปแนวทาง 
การตรวจลงตราและการเปลี่ยนวัตถุประสงค์เพื่อการอยู่ต่อในประเทศของนักลงทุนต่างชาติ  
และครอบครัว โดยทุกฝ่ายได้ให้ความเห็นชอบต่อแนวทาง ข้ันตอนและเงื่อนไขในการเปลี่ยน



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๖๙๖ 

 

เหตุผลการตรวจลงตราเพื่อการท างาน โดยไม่ต้องเดินทางออกนอกประเทศแล้ว จากการประชุม
เมื่อวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔  
    (๒) ประสานและติดตามความคืบหน้าการพิจารณายกร่างระเบียบ 
การยกเว้นการจดแจ้งท่ีอยู่ส าหรับบางกรณีของส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
    (๓) ประสานและติดตามความคืบหน้าจากกระทรวงแรงงาน  
ในการพิจารณาก าหนดแนวทางอ านวยความสะดวกแก่นักลงทุนต่างชาติ เช่น การยกเว้นไม่ต้อง
ยื่นใบรับรองแพทย์ (Health Certificate) ส าหรับบริษัทต่างชาติท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
    (๔) จัดให้ชาวต่างชาติท่ีท างานภายใต้โครงการท่ีได้รับการส่งเสริม 
การลงทุน รวมท้ังครอบครัว และผู้ถือ smart visa ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันเช้ือโควิด - 19 ต้ังแต่
วันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงแรงงานให้ใ ช้บริการ 
ณ สถานพยาบาลในเครือข่ายประกันสังคมรวมท้ังสิ้น ๖ แห่ง (กรุงเทพ สมุทรปราการ ชลบุรี 
และระยอง) 

๔) อยู่ระหว่างข้ันตอนการเตรียมการศูนย์บริการวีซ่าประเภทผู้พ านักอาศัย
ระยะยาว (Long-term Resident Visa) ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ เมื่อวันท่ี ๑๔ 
กันยายน ๒๕๖๔ พร้อมท้ังศึกษาแนวทางแก้ไขปรับปรุงประกาศคุณสมบัติ “SMART Visa” 
เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อน ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นไตรมาสท่ี ๒ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
หากด าเนินการแล้วเสร็จ จะสนับสนุนให้มีผู้เช่ียวชาญต่างประเทศเข้ามาท างานด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งเพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
  ๑๐.๒.๕ กระทรวงยุติธรรม ได้ด าเนินการปรับปรุง กฎหมาย กฎ ระเบียบ ค าสั่ง
ด้านการบังคับคดีให้มีความทันสมัยและมีมาตรฐานสากล เพื่ออ านวยความยุติธรรมและลด  
ความเหลื่อมล้ าในสังคม รวมท้ังเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
และเสริมสร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้ลงทุนท้ังในประเทศและต่างประเทศ กระทรวงยุติธรรม 
จึงด าเนินการเสนอปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการบังคับคดีแพ่ง
และการบังคับคดีล้มละลาย โดยมีกฎหมายท่ีอยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไข (ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๐ 
เมษายน ๒๕๖๔) ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติ จ านวน ๓ ฉบบั และร่างกฎกระทรวง จ านวน ๑ ฉบับ 
ดังน้ี  

๑) ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (เจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์เอกชน) คณะท างานปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ค าสั่ง แนวปฏิบัติ และข้อก าหนด 
เพื่อการถ่ายโอนภารกิจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ให้กับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน
ก าหนดนัดประชุมเมื่อวันท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เพื่อน าผลการรับฟังความคิดเห็นประกอบ 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๖๙๗ 

 

การพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว แต่ในวันดังกล่าวพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ
จึงได้ก าหนดนัดประชุมครั้งต่อไป ในวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เพื่อน าผลรับฟังความคิดเห็น
ประกอบการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติฯ ก่อนเสนอกระทรวงยุติธรรม ซึ่งขณะน้ี
อยู่ ระหว่างคณะท างานฯ ด า เนินการสรุปข้อสังเกตของผู้ เกี่ยวข้องและปรับปรุงแก้ไข 
ร่างพระราชบัญญัติเพื่อน าเสนอกระทรวงยุติธรรมพิจารณาต่อไป 

๒) ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (กระบวนการฟื้นฟู
กิจการของลูกหน้ี) โดยกรมบังคับคดีได้เสนอร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับท่ี..)  พ.ศ. .... 
(กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหน้ี) และได้จัดท าวีดิทัศน์เสนอต่อรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมแล้ว 
เมื่อวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ และได้จัดท าวีดิทัศน์เสนอต่อรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมแล้ว  
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ลงนามและปัจจุบันอยู่ระหว่างการด าเนินการของกฤษฎีกา  

๓) ร่างพระราชบัญญัติเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. .... โดยกรมบังคับคดี  
ได้ขอถอนเรื่อง ร่างพระราชบัญญัติเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. .... ออกจากบัญชีแสดงสถานภาพ
ร่างกฎหมายของกระทรวงยุติธรรมเพื่อน ามาพิจารณาแนวทางในการด าเนินการต่อไป  ขณะน้ี 
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมได้ยุติการรายงานสถานะร่างพระราชบัญญัติเจ้าพนักงานบังคับ
คดี พ.ศ. .... ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ดังน้ัน เมื่อร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ีมิได้อยู่  
ในแผนการเสนอร่างกฎหมายของกระทรวงยุติธรรมแล้ว จึงไม่จ าเป็นต้องเสนอเรื่องขอถอน  
ร่างกฎหมายอีก 

๔) ร่างกฎกระทรวง จ านวน ๑ ฉบับ ได้แก่ กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไข ในการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... โดยกรมบังคับคดี
ได้ศึกษาแนวทางตามโครงการศึกษาเรื่อง “การขายทอดตลาด โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์”  
โดยคณะท่ีปรึกษาจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้ส่งมอบงาน งวดท่ี ๓ เมื่อวันท่ี ๓๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับเสร็จสิ้นและเบิกจ่ายเรียบร้อย
แล้ว เมื่อวันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ปัจจุบันอยู่ระหว่างกองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมิน
ราคาทรัพย์ ส่งมอบรายงานโครงการศึกษาเรื่องการขายทอดตลาดด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ให้คณะท างานปรับปรุงการบังคับคดีแพ่งท าการศึกษา เพื่อประกอบการยกร่างกฎกระทรวง 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๖๙๘ 

 

 
ผลการด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง 

 
เร่ืองที่ ๑๑   การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้ง 

และอุทกภัย 

 

 

 

 

 

 
 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๖๙๙ 

 

นโยบายเร่งด่วนเรื่องท่ี ๑๑  การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและ

อุทกภัย 
 

 ๑๑.๑  ด าเนินมาตรการป้องกัน “ก่อน” เกิดภัย การให้ความช่วยเหลือ “ระหว่าง” เกิดภยั 
การแก้ไขปัญหาใน “ระยะยาว” โดยเฉพาะ “ระบบเตือนภัย” ต้องมีการจัดระบบติดตาม
สถานการณ์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงก าหนดมาตรการ “บรรเทาความเดือดร้อน” ประชาชน 
ให้ได้มากที่สุดและทันท่วงที  

 ๑๑.๑.๑ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด าเนินมาตรการป้องกันรองรับภัยแล้ง 
และอุทกภัย ดังน้ี 
  ๑) การจัดการงานชลประทาน บริหารจัดการน้ าในพื้นท่ีชลประทานเดิม 
(๒๗.๔๗ ล้านไร่) โดยการซ่อมแซม/บ ารุงรักษา/เพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน และการบริหาร
จัดการน้ า ผลการด าเนินงานในภาพรวม ร้อยละ ๗๔.๓๘ 
  ๒) การจัดการน  าท่วมและอุทกภัย 

๒.๑) โครงการบรรเทาอุทกภัยอ าเภอหาดใหญ ่(ระยะที่ ๒) จังหวัด
สงขลา งบประมาณ ๑๔๑,๐๕๖,๔๐๐ บาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาปัญหา
อุทกภัยในอ าเภอเมืองหาดใหญ่ การเก็บกักน้ าไว้ส าหรับการเพาะปลูกด้านการเกษตร การผลิต
น้ าประปาเพื่ออุปโภค อุตสาหกรรม และการสนองความต้องการใช้น้ าในด้านต่าง ๆ ในจังหวัด
สงขลาท่ีก าลังขยายตัวปัจจุบัน โดยด าเนินการปรับปรุงคลองระบายน้ า ร.๑ พร้อมอาคารประกอบ 

๒.๒) โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช งบประมาณ ๗๘๙ ,๓๖๖ ,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๕๐๔,๒๐๒,๐๐๐ บาท 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ าและบรรเทาอุทกภัยในพื้นท่ีตัวเมือง
นครศรีธรรมราช รวมถึงบริเวณใกล้เคียง และเป็นแหล่งเก็บกักน้ าส าหรับการเกษตรกรรม 
ริมฝั่งคลองระบายน้ า รวมถึงการป้องกันการรุกล้ าของน้ าเค็มเข้ามาในบริเวณพื้นท่ีโครงการในช่วง
ฤดูแล้ง โดยด าเนินการก่อสร้างคลองระบายน้ าสาย ๓ พร้อมอาคารประกอบ สัญญาท่ี ๑, ๒ และ ๓  
ผลงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ร้อยละ ๔๒.๑๒ 

๒.๓) โครงการคลองระบายน  าหลาก บางบาล-บางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา งบประมาณ ๒,๑๕๙,๒๔๕,๙๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๕๘,๙๖๑,๘๐๐ บาท 
ด าเนินการด้านงานขุดคลองระบายน้ าหลากพร้อมอาคารประกอบ สัญญาท่ี ๑, ๒ และ ๓  
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๗๐๐ 

 

๒.๔) โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ ๑) 
งบประมาณ ๔๙๙,๗๔๒,๖๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๕๙,๘๙๖,๙๐๐บาท โดยก่อสร้างคลองผันน้ า 
ล าปะทาว-สระเทวดา พร้อมอาคารประกอบ ขุดลอกคลองเช่ือมล าปะทาว-ห้วยดินแดง พร้อมอาคาร 

๒.๕) โครงการประตูระบายน  าล าน  าพุง-น  าก่ า อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ จังหวัดสกลนคร งบประมาณ ๓๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยก่อสร้างประตูระบายน้ า 
หัวงานก่อสร้างอาคารชลประทานตามแนวคลองผันน้ า 

๒.๖) โครงการปรับปรุงคลองยม - น่าน โดยด าเนินการปรับปรุง 
จ านวน ๓ งาน ได้แก่ (๑) งานปรับปรุงคลองหกบาท ความยาวประมาณ ๓.๑๐ กิโลเมตร (๒) งานปรับปรุง 
คลองยม - น่าน ความยาวประมาณ ๓๔.๘๕ กิโลเมตร และ (๓) งานก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร
ประกอบตามแนวคลอง โดยก่อสร้างและปรับปรุงประตูระบายน้ า ๕ แห่ง ก่อสร้างสะพานรถไฟ 
๑ แห่ง ก่อสร้างสะพานรถยนต์ ๘ แห่ง และขุดคลองชักน้ า ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง 

๒.๗) โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน  า ๑๑,๑๒๔,๗๔๗,๕๐๐ 
บาท เบิกจ่ายแล้ว ๔๖๐,๖๘๘,๖๐๐ บาท เพื่อป้องกันบรรเทาหรือลดการสูญเสียจากการเกิด
อุทกภัย โดยการพัฒนาปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ าตลอดจนพัฒนาระบบระบายน้ า 
จ านวนพื้นท่ีได้รับการป้องกันและลดผลกระทบ ๔๒๒,๖๗๓ ไร ่
 ๓) รายการส ารองฉุกเฉินหรือจ าเป็น 

๓.๑) รายการส ารองฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพื่อใช้ในการด าเนิน
โครงการจัดซื อครุภัณฑ์เครื่องจักรกลส าหรับรองรับการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง 
งบประมาณ (งบกลาง) ๔๒๖,๔๗๒,๐๐๐ บาท เพื่อให้มีเครื่องสูบน้ าขนาดใหญ่ท่ีมีสมรรถนะสูง 
เพื่อรองรับปัญหาในระยะสั้นหรือระยะเร่งด่วนจ าเป็นต้องมีเครื่องจักรเครื่องมือส าหรับ 
การด าเนินการการสูบน้ าป้องกัน บรรเทา แก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้
สามารถป้องกันหรือลดความเสียหายความเดือดร้อนของเกษตรกรและประชาชนได้ทันท่วงที 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ จ านวน ๒๔ รายการ อยู่ระหว่างด าเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ 

๓.๒) รายการส ารองฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการทรัพยากรน  า เพื่อแก้ ไขปัญหาภัยแล้ง ปี  ๒๕๖๓/๒๕๖๔ งบประมาณ (งบกลาง) 
๑,๑๘๓,๓๐๘,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๖๙,๓๗๐,๕๐๐ บาท เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน 
ของประชาชนจากภัยแล้งและน้ าท่วม สนับสนุนด้านการท่องเท่ียว ด้านเกษตร ด้านการด าเนินงาน
ของวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมให้เกิดการสร้างอาชีพ รายได้ และการจ้างแรงงานให้กับประชาชน 
และได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและอุทกภัยในระดับชุมชน รวมท้ังกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม
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๗๐๑ 

 

ของประเทศจ านวน ๔๔ โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการ ๗ รายการ และอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 
๓๗ รายการ 

๓.๓) รายการส ารองฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการทรัพยากรน  าเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัย ปี ๒๕๖๔ และบรรเทาปัญหาภัยแล้ง 
ปี ๒๕๖๔/๒๕๖๕ จ านวน ๑,๐๔๖ โครงการ งบประมาณ (งบกลาง) ๑,๕๖๒,๓๐๑,๕๐๐ บาท 
เพื่อรองรับปริมาณน้ าฝนในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๔ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล รวมถึงเป็นการป้องกันสถานการณ์ฉุกเฉินลดความเสี่ยงจากน้ าหลาก ตลอดจนป้องกัน
และแก้ไขปัญหาเร่ืองน้ าได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ และลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแลง้
ปี ๒๕๖๔/๒๕๖๕   

๓.๔) รายการส ารองฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การส่งน  าและระบายน  า คลองส่งน  าสายใหญ่ฝั่งขวา ๓ และคลองระบายดี ๙ พร้อมอาคาร
ประกอบ จังหวัดเพชรบุรี จ านวน ๑ โครงการ งบประมาณ (งบกลาง) ๘๓,๐๘๘,๙๐๐ บาท 
เพื่อเตรียมการป้องกันบรรเทาน้ าท่วมในพื้นท่ีจังหวัดเพชรบุรี การระบายน้ าจากแม่น้ าเพชรบุรี
ออกสู่ทะเลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  

๓.๕) รายการส ารองฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพื่อเตรียมการป้องกัน 
และบรรเทาน  าท่วมในพื นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน ๑ โครงการ งบประมาณ (งบกลาง) 
๙๔,๗๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อเตรียมการป้องกันและบรรเทาน้ าท่วมในพื้นท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยปรับปรุงสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า ๔ สถานี 
โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาบางบาล  

๓.๖) รายการส ารองฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การระบายน  าห้วยแม่ประจันต์ จังหวัดเพชรบุรี จ านวน ๑ โครงการ งบประมาณ (งบกลาง) 
๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อเตรียมการป้องกันบรรเทาน้ าท่วมในพื้นท่ีจังหวัดเพชรบุรี การระบายน้ า
จากห้วยแม่ประจันต์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

๔) การอ านวยการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ 
ด้านการเกษตร อาทิ การรายงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร 
การจัดท าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร การเสนอขอความช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร การขับเคลื่อนการด าเนินการตามแผนเตรียม  
ความพร้อมด้านอาหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามแผนผนึกก าลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกนั
ประเทศ ผลการด าเนินงานร้อยละ ๙๒.๖๖ 
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  ๑๑.๑.๒ กระทรวงมหาดไทย ได้เตรียมการและด าเนินการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยของประเทศเกี่ยวกับมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย ดังน้ี 
 ๑) การเตรียมความพร้อมสถานการณ์อุทกภัย โดยมีแนวทาง ดังนี  
  ๑.๑) ในพื นที่ ๗๖ จังหวัด 
   (๑) การจัดท าแผนเผชิญเหตุอุทกภัยครบแล้ว ท้ัง ๗๖ จังหวัด 
โดยทุกจังหวัดได้มีการน าสถานการณ์อุทกภัยท่ีเคยเกิดข้ึนมาเป็นบทเรียน รวมท้ังมีการซักซ้อม
แนวทางการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัย ในรูปแบบการฝึกบนโต๊ะ (Table Top Exercise 
:TTX) ผ่านระบบประชุมทางไกล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคของกระทรวง
สาธารณสุข 
   (๒) การเตรียมความพร้อมสถานท่ีในการจัดต้ังเป็นศูนย์พักพิง
ช่ัวคราวไว้ในพื้นท่ีเสี่ยงรวม ๑๓,๖๘๕ แห่ง ใน ๑๓,๐๑๑ หมู่บ้าน/ชุมชน ๓,๖๑๑ ต าบล ๗๔๖ 
อ าเภอ สามารถรองรับผู้ประสบอุทกภัยได้รวม ๖,๑๗๐,๖๕๑ คน 
                (๓) การเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัย  
ให้พร้อมปฏิบัติการตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัยจังหวัด อาทิ เครื่องสูบน้ า รถยกสูง เรือ รถครัวสนาม 
รถไฟฟ้าส่องสว่าง รถบริการ น้ าด่ืม ฯลฯ รวม ๑๑๕,๖๕๔ รายการและกองอ านวยการป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยกลาง ได้สั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตท้ัง ๑๘ แห่ง 
เตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยกว่า ๒,๔๒๙ รายการ ในการสนับสนุนการปฏิบัติของ
จังหวัดในเขตรับผิดชอบ โดยมีการวางแผนการน าเครื่องจักรกลสาธารณภัยท่ีเหมาะสมตามสภาพ
พื้นท่ีเสี่ยงภัย ไปประจ าในพื้นท่ีเสี่ยงไว้เป็นการล่วงหน้า 
  ๑.๒) ในพื นที่กรุงเทพมหานคร 
   (๑) การเตรียมความพร้อม เฝ้าระวังติดตามข้อมูลสภาพ
อากาศ ตลอดจนสถานการณ์น้ า ตลอดจนการประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ในการบูรณาการการท างาน และการสื่อสารแจ้งเตือนประชาชน ตรวจสอบพื้นท่ีเขตชุมชน พื้นท่ี
ส าคัญทางเศรษฐกิจ และเส้นทางคมนาคม พร้อมท้ังเร่งขุดลอกท่อระบายน้ า ท าความสะอาด 
ร่องน้ า เพื่อเตรียมรองรับน้ าฝนและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ า 
   (๒) การเผชิญเหตุ เมื่อเกิดฝนตกหนักต่อเน่ืองในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร ให้ชุดปฏิบัติการเร่งเข้าตรวจสอบพื้นท่ีเสี่ยงท่ีมักเกิดปัญหาน้ าท่วมขังบริเวณ  
ผิวการจราจร หรือตามเขตชุมชน พร้อมท้ังท าการแก้ไขปัญหาท่ีส่งผลต่อการกีดขวางการระบายน้ า
โดยทันที 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๗๐๓ 

 

 ๒) การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน 
ปี ๒๕๖๔ โดยมีแนวทางดังน้ี 
  (๑) ให้ทบทวน ปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอุทกภัยจังหวัดตามแนวทาง
ท่ีก าหนด เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
  (๒) การจัดท าข้อมูลส าหรับใช้ประกอบการวางแผนการให้ 
ความช่วยเหลือประชาชนให้เป็นไปปัจจุบัน อาทิ การปรับปรุงข้อมูลพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัยระดับ
หมู่บ้าน/ชุมชน ข้อมูลสถานท่ีท่ีมีความเหมาะสมจัดต้ังเป็นศูนย์พักพิงช่ัวคราว เมื่อมีการอพยพ
ประชาชนไปอยู่ในพื้นท่ีปลอดภัย รวมท้ังการจัดท าบัญชีเครื่องจักรกลสาธารณภัย เครื่องมื อ
อุปกรณ์และก าลังเจ้าหน้าท่ี ของหน่วยงานต่างๆ ในพื้นท่ีให้พร้อมปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัย และดินถล่มในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๔  
 ๓) มาตรการรองรับภัยแล้ง 
  ๓.๑) มีจังหวัดท่ีประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบ 
ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) จ านวน ๒ จังหวัด ๒ อ าเภอ ๒ ต าบล ๙ หมู่บ้าน/ชุมชน ได้แก่ 
จังหวัดล าปาง และจังหวัดชลบุรี โดยท้ัง ๒ จังหวัดได้มีการด าเนินการให้ความช่วยเหลือ ดังน้ี 
จังหวัดล าปาง สนับสนุนรถบรรทุกน้ าในการเติมน้ าเข้าสู่ระบบประปา เพื่อให้สามารถผลิต
น้ าประปาได้อย่างเพียงพอ พร้อมท้ัง ได้จัดซื้อน้ าเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นท่ี โดยใช้เงิน
ทดรองราชการในอ านาจผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) 
และจังหวัดชลบุรี ได้น าน้ าส ารองจากถังเก็บน้ ากลางของหมู่บ้านออกแจกจ่ายให้กับราษฎร 
ท่ีได้รับความเดือดร้อนในเบื้องต้น ขอรับการสนับสนุนเงินทดรองราชการในอ านาจ ผู้ว่าราชการ
จังหวัด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) ในการจัดซื้อน้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภคแจกจ่ายให้กับประชาชน จ านวน ๔,๕๓๗ คน ๒,๑๘๗ ครัวเรือน และได้ด าเนินการแจกจ่าย
น้ าให้กับประชาชนในพื้นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
  ๓.๒) การส ารวจข้อมูลพื้นท่ีเสี่ยงภัยแล้ง 
   - กลุ่มที่  ๑ พื้นท่ีท่ีปัจจุบันไม่มีน้ าต้นทุนเพียงพอในพื้นท่ี 
จ านวน ๔๓๐ หมู่บ้าน/ชุมชน ใน ๒๓ จังหวัด ๕๒ อ าเภอ ๑๐๔ ต าบล ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี 
ก าแพงเพชร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี เชียงราย ตาก นครพนม นครราชสีมา น่ าน 
ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พิจิตร ราชบุรี ล าปาง ลพบุรี สกลนคร สระบุรี สุพรรณบุรี สุรินทร์ 
หนองคาย อุตรดิตถ์ และจังหวัดอุทัยธานี 
   - กลุ่มที่ ๒ พื้นท่ีเสี่ยงปานกลาง (คาดว่าเมื่อสิ้นเดือนเมษายน 
๒๕๖๔ จะยังคงมีน้ าอุปโภคบริโภคใช้ในพื้นท่ีเพียงพอแต่เหลือค่อนข้างน้อย) จ านวน ๕,๖๕๖ 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
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หมู่บ้าน/ชุมชน ใน ๓๖ จังหวัด ๒๓๖ อ าเภอ ๘๔๑ ต าบล ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี กาฬสินธุ์ 
ก าแพงเพชร ขอนแก่น จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยภูมิ เชียงราย ตาก นครพนม นนทบุรี น่าน 
ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระนอง ราชบุรี ลพบุรี  
ล าพูน ศรีสะเกษ สตูล สระแก้ว สระบุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวล าภู 
อุตรดิตถ์ อุทัยธานี และจังหวัดอุบลราชธานี 
   - กลุ่มที่ ๓ พื้นท่ีเฝ้าระวัง (คาดว่ามีน้ าใช้เพียงพอถึงสิ้นเดือน
พฤษภาคม  ๒๕๖๔) จ านวน ๓๔,๔๕๓ หมู่บ้าน/ชุมชน ใน ๕๔ จังหวัด ๕๐๔ อ าเภอ ๓,๒๕๐ 
ต าบล ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี กาฬสินธุ์ ก าแพงเพชร ขอนแก่น จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี 
ชัยภูมิ เชียงราย เชียงใหม่ ตรัง ตาก  นครนายก นครปฐม นครพนม นครราชสีมา นครสวรรค์ 
นนทบุรี น่าน บึงกาฬ บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พะเยา พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก เพชรบุรี 
มหาสารคาม มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยโสธร ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี ล าปาง ล าพูน เลย  
ศรีสะเกษ สกลนคร สตูล สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี สุรินทร์ หนองคาย 
หนองบัวล าภู อุดรธานี อุตรดิตถ์ อุทัยธานี  และจังหวัดอุบลราชธานี 
   - กลุ่มที่ ๔ ไม่มีความเสี่ยง (หมู่บ้าน/ชุมชนท่ีส ารวจแล้ว พบว่า
ไม่มีความเสี่ยงขาดแคลนน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค) จ านวน ๓๙,๘๐๑ หมู่บ้าน/ชุมชน ใน ๕๕ 
จังหวัด ๔๘๒ อ าเภอ ๓,๗๙๗ ต าบล โดยมี ๒๐ จังหวัด ท่ีรับรองว่าทั้งจังหวัดไม่มีความเสี่ยงในทุก
หมู่บ้าน/ชุมชน ได้แก่ จังหวัดกระบี่ ชัยนาท ชุมพร ตราด นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปทุมธานี 
ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา พังงา แพร่ ภูเก็ต ยะลา ร้อยเอ็ด สงขลา สมุทรปราการ สมุทรสงคราม 
สมุทรสาคร อ่างทอง และจังหวัดอ านาจเจริญ 
   ท้ังน้ี จากข้อมูลการส ารวจพื้นท่ีเสี่ยงข้างต้น ซึ่งเป็นการส ารวจ
ในช่วงวันท่ี ๕ - ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ พบว่าเป็นช่วงท่ีเริ่มมีฝนตกกระจายในพื้นท่ีบ้างแล้ว 
ประกอบกับการด าเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในพื้นท่ีอย่างต่อเน่ือง จึงเป็นปัจจัยส าคัญ 
ท่ีช่วยส่งผลให้สามารถเพิ่มปริมาณน้ ากักเก็บตามแหล่งน้ าต่าง ๆ ในพื้นท่ีเสี่ยงได้เป็นอย่างดี 
นอกจากน้ี พบว่าภายหลังการส ารวจเสร็จสิ้นได้มีฝนตกหนักกระจายเพิ่มมากข้ึนในอีกหลายพื้นท่ี 
โดยเฉพาะในพื้นท่ีท่ีได้ส ารวจพบว่าไม่มีน้ าต้นทุนแล้ว ซึ่งส่งผลให้ปริมาณน้ าตามแหล่งน้ าธรรมชาติ 
และแหล่งกักเก็บน้ าในหลายพื้นท่ีมีปริมาณน้ าเพิ่มข้ึน  

๔) การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย 
๔.๑) กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 

ได้สั่งการให้ทุกจังหวัดด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ดังน้ี 
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(๑) ให้ใช้กลไกระบบบัญชาการเหตุการณ์ตามกฎหมาย 
และแผนว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการมอบหมายภารกิจให้หน่วยงาน
รับผิดชอบด าเนินการใน ๓ กลุ่มภารกิจหลัก ประกอบด้วย กลุ่มพยากรณ์ กลุ่มบริหารจัดการน้ า 
และกลุ่มปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า 

(๒) ให้ส ารวจ ตรวจสอบพื้นท่ีเสี่ยงขาดแคลนน้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภคให้ครอบคลุมถึงระดับหมู่บ้าน/ชุมชน พร้อมท้ังประสานการปฏิบัติร่วมกับโครงการชลประทาน 
การประปาส่วนภูมิภาค และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการก าหนดแผนรองรับเพื่อให้การผลิตน้ าประปา
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 

(๓) ทบทวนและจัดท าแผนเผชิญเหตุภัยแล้งของจังหวัด 
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

(๔) การจัดสรรน้ าเพื่อการเกษตร ให้ด าเนินการตามแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง  ปี ๒๕๖๓/๖๔ ของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ พร้อมท้ังก าหนดมาตรการรองรับในพื้นท่ี โดยเฉพาะพืชสวน ไม้ยืนต้นท่ีมีความส าคัญ
ทางเศรษกิจ และให้พิจารณาด าเนินการปฏิบัติการเติมน้ าในพื้นท่ีเกษตรและพื้นท่ีเสี่ยงขาดแคลน
น้ าเมื่อสภาวะอากาศเอ้ืออ านวย เพื่อกักเก็บน้ าในแหล่งน้ าต่างๆ เพิ่มเติมให้ได้มากที่สุด 

(๕) เฝ้าระวัง และควบคุมไม่ให้มีการปล่อยน้ าเสียลงแม่น้ า 
คู คลอง หรือแหล่งน้ าต่าง ๆ พร้อมท้ัง ส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมจัดการน้ าเสียตามหลัก 3R 
พร้อมท้ังมอบหมายหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเส้นทางคมนาคมท่ีมีแนวติดคลอง ล าน้ า หรือแม่น้ าต่าง ๆ  
ส ารวจ และก าหนดมาตรการรองรับกรณีเกิดการพังทลายของตลิ่ง 

(๖) ให้ฝ่ายปกครองร่วมกับฝ่ายทหารในพื้นท่ี สอดส่อง 
ท าความเข้าใจ และให้ความช่วยเหลือประชาชนท่ีประสบปัญหาความเดือดร้อน โดยเฉพาะกรณี
การขาดแคลนน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค และน้ าเพื่อการเกษตร ระมัดระวังอย่าให้เกิดปัญหา  
ความขัดแย้งจากกรณีการแย่งชิงน้ าหรือการน าประเด็นการขาดแคลนน้ ามาใช้จัดต้ังกลุ่ มมวลชน
เพื่อสร้างสถานการณ์ความขัดแย้ง 

(๗) สร้างการรับรู้ให้ประชาชนภาคส่วนต่างๆ มีความเข้าใจ
ถึงสถานการณ์น้ าในพื้นท่ี ตลอดจนมาตรการบริหารจัดการน้ าของภาครัฐ รวมถึงการมีส่วนร่วม  
ในการใช้น้ าอย่างประหยัดโดยเชิญชวนประชาชนจิตอาสาในพื้นท่ี มีส่วนร่วมในการซ่อมสร้าง  
บ ารุงรักษาแหล่งกักเก็บน้ าขนาดเล็ก เพื่อให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔.๒) จัดท าข้อมูลพื้นท่ีเสี่ยงภัยแล้งท่ัวประเทศ ดังน้ี 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๗๐๖ 

 

- พื้ น ท่ี เ สี่ ย งมาก  จ านวน ๕ ,๓๓๖  หมู่ บ้ าน/ ชุมชน  
ใน ๖๑ จังหวัด ๓๖๒ อ าเภอ ๙๖๙ ต าบล 

- พื้นท่ีเสี่ยงปานกลาง จ านวน ๑๑,๐๗๘ หมู่บ้าน/ชุมชน  
ใน ๖๘ จังหวัด ๕๓๖ อ าเภอ ๑,๘๐๒ ต าบล 

-  พื้ น ท่ี เฝ้ า ระวั ง  จ านวน ๖๐ ,๓๘๔ หมู่ บ้ าน/ ชุมชน  
ใน ๖๙ จังหวัด ๗๙๐ อ าเภอ ๕,๕๒๑ ต าบล 

- พื้นท่ีท่ีไม่มีความเสี่ยง จ านวน ๓,๕๒๒ หมู่บ้าน/ชุมชน  
ใน ๗ จังหวัด ๔๘ อ าเภอ ๓๗๘ ต าบล 

๔.๓) จัดท าแผนเผชิญเหตุภัยแล้งครบทุกจังหวัดเพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการเผชิญเหตุภัยแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ จ านวน ๓๔ จังหวัด 
ประกอบด้วย ภาคเหนือ ๙ จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๙ จังหวัด ภาคกลาง ๗ จังหวัด  
ภาคตะวันออก ๒ จังหวัด และภาคใต้ ๔ จังหวัด 

๔.๔) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดเตรียมน้ าใช้เพื่อการอุปโภค
บริโภคให้เพียงพอ ผลการด าเนินการ (๑) มีพื้นท่ีท่ีมีการด าเนินการแก้ไขปัญหาแล้ว จ านวน 
๑๒,๐๕๔ หมู่บ้าน/ชุมชน  (๒) พื้นท่ียังไม่ได้มีการด าเนินการแก้ไขปัญหาแต่มีแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมแล้ว ๖,๑๘๐ หมู่บ้าน/ชุมชน (๓) พื้นท่ีท่ียังไม่มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม แต่มี 
ความต้องการในการแก้ไขปัญหา ๑๖,๖๖๑ หมู่บ้าน/ชุมชน ท้ังน้ี กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย จะประสานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการด าเนินการแก้ไขปัญหา  
และให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นท่ีต่อไป 

๕) มาตรการการรองรับอุทกภัย 
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้สั่งการ 

ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดด าเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมถึงระเบียบราชการท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีมาตรการด าเนินการ ดังน้ี 

๕.๑) การแจ้งเตือน ได้แก่ แจ้งเตือนเจ้าหน้าท่ีเพื่อให้หน่วยปฏิบัติ 
ในพื้นท่ีเตรียมความพร้อมรับมือ ระดมเจ้าหน้าท่ีและเครื่องมื อวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรกล 
ด้านสาธารณภัยให้พร้อมเข้าปฏิบัติการทันที และแจ้งเตือนประชาชนเพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชน 
ผ่านทุกช่องทาง โดยเฉพาะการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นท่ีเสี่ยงภัยให้รับทราบสถานการณ์ ติดตาม
ข่าวสาร และประกาศเตือนภัยจากภาครัฐอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัย 
แก่ประชาชน 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๗๐๗ 

 

๕.๒) การจัดต้ังศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด กรณีเกิดอุทกภัย 
ในทุกจังหวัด เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการการให้ความช่วยเหลือ ประชาชน โดยมี 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อ านวยการจังหวัด ระดับอ าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จัดต้ัง
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อ าเภอและศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพื่อให้
ความช่วยเหลือประชาชน และประสานการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานอื่นในระดับพื้นท่ี  

๕.๓) การปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ โดยการประสานหน่วยงาน
ข้างเคียง ท้ังฝ่ายทหาร ฝ่ายพลเรือน และเตรียมเครื่องจักรกล สาธารณภัย รถ เรือ เครื่องสูบน้ า  
และถุงยังชีพ ไว้ตามจุดเสี่ยงภัย และจุดปลอดภัยท่ีก าหนดเป็นการล่วงหน้า และอพยพประชาชน 
จากจุดเสี่ยงไปยังจุดปลอดภัยในพื้นท่ีก าหนดไว้ รวมถึงการรักษาความปลอดภัยให้ประชาชน 
ท้ังบริเวณจุดอพยพ ศูนย์พักพิงช่ัวคราว และบ้านเรือนประชาชน  

๕.๔) การวางระบบการสื่อสารท่ีมีความเช่ือมโยง โดยมีผังการติดต่อ 
สื่อสาร หมายเลขโทรศัพท์ในการประสานงาน โดยเน้นประสิทธิภาพของระบบสื่อสารท้ังในข่ายปกติ
และข่ายส ารอง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน รวมท้ังการดูแลระบบโทรคมนาคม  
ให้สามารถใช้การได้ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง และมีการเตรียมการกู้คืนหากได้รับผลกระทบ  

๕.๕) การให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีตามระเบียบหลักเกณฑ์
ท่ีมีอยู่ โดยเน้นเรื่องการด ารงชีพระหว่างช่วงเกิดภัยครอบคลุมท้ังเรื่องอาหาร เครื่องนุ่งห่ม 
บ้านเรือนท่ีอยู่อาศัย การดูแลสุขภาพประชาชนในช่วงประสบภัยน้ าท่วม โดยเน้น ๕ กลุ่ม ได้แก่ 
กลุ่มเด็ก กลุ่มหญิงมีครรภ์ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ป่วยโรคเร้ือรังท้ังทางกาย-ทางจิต และกลุ่มผู้พิการ 
  ๑๑.๑.๓ กระทรวงกลาโหม ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม จัดเวร
ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง อุทกภัย และสรุปผลการปฏิบัติของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย
กองบัญชาการกองทัพไทย และเหล่าทัพเป็นประจ าทุกวัน ท้ังน้ี  มีการจัดเตรียมมาตรการรองรับภัย
แล้ง และอุทกภัย โดยจัดก าลังพล จ านวน ๘,๒๙๙ นาย รถยนต์บรรทุกขนาดต่างๆ จ านวน  
๖๒๖ คัน รถขุดตักและรถบรรทุกติดปั้นจั่น จ านวน ๗ คัน รถยนต์บรรทุก จ านวน ๕ คัน เรือชนิด
ต่าง ๆ จ านวน ๑๔๘ ล า รถครัวสนาม จ านวน ๓๔ คัน รถประปาสนาม/รถผลิตน้ าด่ืม จ านวน  
๓ คัน รถบรรทุกน้ า จ านวน ๕๖ คัน รถพยาบาล จ านวน ๑๗ คัน เทท้าย เข้าช่วยเหลือประชาชน
ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นท่ี ๓๒ จังหวัด (จังหวัดสระแก้ว พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี อ่างทอง ชัยนาท 
ลพบุรี กรุงเทพมหานคร ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา มหาสารคาม ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ 
อุบลราชธานี ก าแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี พิษณุโลก แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ล าพูน 
พะเยา ล าปาง เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิจิตร น่าน และตาก) 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๗๐๘ 

 

  ๑๑.๑.๔ กองทัพบก โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกด าเนินการช่วยเหลือ
ประชาชนในพื้นท่ีประสบอุทกภัย โดยเป็นการปฏิบัติ ด้านการก าจัดวัชพืชและสิ่งขวางทางน้ า  
ท า คันแนวกั้ น น้ า/บรรจุกระสอบทรายท าพ นังกั้ นน้ า  เคลื่อนย้ายสิ่ งกีดขวาง เส้ นทาง  
และงานซ่อมแซมถนน สนับสนุนการอพยพประชาชน สัตว์เลี้ยง และขนย้ายสิ่งของ รวมท้ัง 
การแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทาน จัดต้ังจุดบริการข้าวกล่องจากรถครัวสนาม 
สนับสนุนการใช้ยุทโธปกรณ์ทางทหารเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภัย อาทิ สะพานเครื่องหนุนมั่น 
รถขุดตัก เรือชนิดต่างๆ รถครัวสนาม รถยนต์บรรทุก เป็นต้น ในห้วงท่ีผ่านมาใช้ก าลังพลสนับสนุน
ภารกิจ ท้ังสิ้น ๑๐,๘๐๓ นาย 
  ๑๑.๑.๕ กองทัพเรือ โดยกรมอูทหารเรือ ล าเลียงเรือผลักดันน้ า ลงพื้นท่ีจังหวัด
สมุทรปราการ และ จังหวัดสุพรรณบุรี ติดต้ังเรือผลักดันน้ า ๖ จุด (๒๖ ล า) ในพื้นท่ีอ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ  ติดต้ังเรือผลักดันน้ า ๒๐ ล า ในพื้นท่ีอ าเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

๑๑.๒  เร่งพัฒนาการปฏิบัติการ “ฝนหลวง” เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรไม่ให้พืชผล
ทางการเกษตรได้รับความเสียหาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ด าเนินการปฏิบัติการฝนหลวง 
มีผลการด าเนินงาน ดังน้ี 
  ๑๑.๒.๑ โครงการปฏิบัตกิารฝนหลวง มีผลการด าเนินงาน ได้แก่ (๑) พื้นท่ีได้รับ
ประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นท่ีการเกษตร ๒,๘๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ปริมาณฝน
จากการปฏิบัติการฝนหลวงในเข่ือนและอ่างเก็บน้ า ๓,๓๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร และช่วยเหลือ
บรรเทาปัญหาภัยแล้งในพื้นท่ีการเกษตร ตามแผนปฏิบัติการฝนหลวง ร้อยละ ๘๑.๔๑ ปฏิบัติการ
ฝนหลวงเพื่อเติมน้ าในเข่ือนตามท่ีร้องขอ ร้อยละ ๗๘.๑๔ และปฏิบัติการฝนหลวงประสบผลส าเรจ็
มีฝนตกในพื้นท่ีเป้าหมาย โดยข้ึนบินปฏิบัติการฝนหลวง สะสม ๒๒ วัน ฝนตก ๒๒ วัน 
  ๑๑.๒.๒ การสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน 

๑) ความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงาน
(สนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง) ด าเนินการส าเร็จร้อยละ ๑๐๐ 

๒) ร้อยละของจ านวนวันในการบริการข้อมูลตรวจอากาศ (บริการด้าน
การบิน) ด าเนินการส าเร็จร้อยละ ๑๐๐ 

๓) ความพร้อมของอากาศยานท่ีสามารถสนับสนุนภารกิจได้ตามแผน 
(ศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง) 

๔) โครงการความร่วมมือด้านวิชาการ จ านวน ๕ โครงการ คือ 
(๑) โครงการวิจัยและพัฒนาจรวดดัดแปรสภาพอากาศ (๒) โครงการพัฒนาระบบประเมินปริมาณ



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๗๐๙ 

 

น้ าฝนและพยากรณ์ฝนล่วงหน้า โดยใช้ข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศ ระยะท่ี ๓ (๓) โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพแบบจ าลองคาดการณ์สภาพอากาศระยะสั้น โดยใช้ข้อมูลตรวจอากาศช้ันบน 
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง (๔) โครงการศึกษาวัสดุธรรมชาติ เพื่อใช้ในการท าฝนเมฆเย็น 
และ (๕) โครงการพัฒนาระบบโปรยสารฝนหลวงบนอากาศยาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติการฝนหลวง 

 
 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๗๑๐ 

 

 
ผลการด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง 

 
เร่ืองที่ ๑๒   การสนับสนนุให้มีการศึกษา การรับฟัง 

ความคิดเห็นของประชาชนและการด าเนินการเพ่ือแก้ไข

เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 

 

 

 

 

 

 

 



  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๔) 

 
๗๑๑ 

 

นโยบายเร่งด่วนเรื่องท่ี ๑๒  การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟัง  

ความคิดเห็นของประชาชนและการด าเนินการเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
 

 การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและการด าเนินการ 
เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 
 ๑๒.๑  เสริมสร้างวัฒนธรรมการเมืองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข โดยการจัดอบรม “การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย 
ในโรงเรียนเอกชน” จ านวน ๔ รุ่น ๆ ละ ๒๐๐ คน ดังน้ี  
 ๑) รุ่นท่ี ๑ ระหว่างวันท่ี ๒๔ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน  
๒๐๐ คน  
 ๒) รุ่นท่ี ๒ ระหว่างวันท่ี ๓ – ๕ เมษายน ๒๕๖๔ มีผู้เข้ารับการอบรม  จ านวน ๒๐๐ คน 
 ๑๒.๒  การจัดประกวดหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น การจัดอบรมเจ้าหน้าที่  
และการจัดกิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เดือนตุลาคม 
๒๕๖๓ - เมษายน ๒๕๖๔) กรมการปกครองได้ด าเนินการ ดังน้ี 
 ๑) จัดการประกวดหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น จ านวน ๗๖ จังหวัด ๆ ละ  
๓ รางวัล (๒๒๘ หมู่บ้าน) 
 ๒) จัดอบรมผู้ช่วยจ่า จ านวน ๔๒ จังหวัด ๆ ละ ๑ คน วิทยากรแกนน าระดับอ าเภอ 
จ านวน ๕๐๙ อ าเภอ รวม ๕๕๑ คน 
 ๓) หมู่บ้านมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย (เดือนตุลาคม - 
ธันวาคม ๒๕๖๓) (ผ่าน ๑ กิจกรรม ๑ เดือน ๑ หมู่บ้าน) จ านวน ๒๒๓,๔๒๓ ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน ๔,๑๐๘,๙๙๕ คน (ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) 
 
  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 





































 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 

(ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



 

 

สารบัญ 
  หน้า 

ผลการด าเนนิงาน   

 ผลการด าเนนิงานตามนโยบายหลัก ๑๒ ด้าน  

  ด้านท่ี ๑     การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์   ๑ 

  ด้านท่ี ๒     การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ 
และความสงบสุขของประเทศ   

๕๑ 

  ด้านท่ี ๓     การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม   ๗๘ 

  ด้านท่ี ๔  การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก   ๑๙๙ 

  ด้านท่ี ๕     การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย   ๒๖๖ 

  ด้านท่ี ๖     การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจและการกระจายความเจริญ                  
สู่ภูมิภาค  

๔๐๐ 

  ด้านท่ี ๗     การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งของฐานราก   ๔๑๒ 

  ด้านท่ี ๘     การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพ                 
ของคนไทยทุกช่วงวัย 

๔๕๑ 

  ด้านท่ี ๙     การพัฒนาระบบสาธารณสุข และหลักประกันทางสังคม ๔๘๖ 

  ด้านท่ี ๑๐   การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม              
เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 

๕๑๐ 

  ด้านท่ี ๑๑   การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ   ๕๗๑ 

  ด้านท่ี ๑๒   การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และกระบวนการยุติธรรม 

๕๙๗ 

 

 



 

 

  หน้า 

   

 ผลการด าเนนิงานตามนโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง  

  เร่ืองท่ี ๑     การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน   ๖๑๕ 

  เร่ืองท่ี ๒     การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิต                 
ของประชาชน   

๖๓๓ 

  เร่ืองท่ี ๓  มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ๖๔๗ 

  เร่ืองท่ี ๔     การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม   ๖๖๓ 

  เร่ืองท่ี ๕     การยกระดับศักยภาพของแรงงาน   ๖๘๐ 

  เร่ืองท่ี ๖     การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต     ๖๘๖ 

  เร่ืองท่ี ๗     การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี ๒๑   ๗๐๐ 

  เร่ืองท่ี ๘     การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
ท้ังฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจ า    

๗๑๐ 

  เร่ืองท่ี ๙     การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุข 
ในพื้นท่ีชายแดนภาคใต้    

๗๑๓ 

  เร่ืองท่ี ๑๐   การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน     ๗๒๗ 

  เร่ืองท่ี ๑๑   การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย  ๗๔๗ 

  เร่ืองท่ี ๑๒   การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความคิดเห็น            
ของประชาชน และการด าเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญ    

๗๕๙ 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๑ 

 

 
ผลการด าเนินงานตามนโยบายหลัก ๑๒ ด้าน 

 

ด้านที่ ๑  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย ์

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๒ 

 

นโยบายหลักข้อ ๑  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย ์
 

๑.๑  สืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชาและโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ
ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรสีินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่วั 
มาเป็นหลักส าคัญ 
 ๑.๑.๑ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยการด าเนินงาน ๘ กิจกรรม ดังน้ี  
  ๑) กิจกรรม“การพัฒนาผลิตภัณฑ์ส าหรับผู้ประกอบการด้านอาหาร 
ที่เหมาะสมจากภูมิปัญญาไทยสู่การต่อยอดเชิงธุรกิจ” โดยอยู่ระหว่างการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
ท่ีเหมาะสมและวางแผน เพื่อจัดท าสื่อและจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้จากพืช “ยอ” 
ในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์เคราตินมาส์กผม แชมพูเปลี่ยนสีผมสมุนไพร และผลิตภัณฑ์
ปุ๋ยหมัก/น้ าหมัก ประสิทธิภาพสูงสู่ชุมชน 
  ๒) กิจกรรม “การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากพืชเศรษฐกิจ
ส าคัญในจังหวัดสุพรรณบุรี ส าหรับผู้ประกอบการด้านอาหาร” เปลี่ยนช่ือโครงการจากเดิม
“การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากกล้วยและมะม่วงส าหรับผู้ประกอบการด้านอาหาร” 
ซึ่งในขณะน้ี อยู่ระหว่างออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ พร้อมท้ังวิเคราะห์ข้อมูลด้านโภชนาการ 
ของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ บราวน่ีกรอบแป้งกล้วย ทาร์ตมะม่ วง ซอสพุทรา และกัมมี่มะม่วง 
โดยเตรียมพร้อมแผนการลงพื้นท่ีในกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้แก่วิสาหกิจชุมชน 
และกลุ่มเกษตรกร จ านวน ๒ กลุ่ม และส่งมอบผลิตภัณฑ์ถ่ายทอดพร้อมจ าหน่าย ให้แก่ ๔ สถาน
ประกอบการต่อไป 
  ๓) กิจกรรม “โครงการชุดกิจกรรมสานสัมพันธ์ โรงเรียน บ้าน ชุมชน 
เพื่อปลูกฝังจิตส านึกการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของเด็กปฐมวัย” ได้ด าเนินการจัดกิจกรรม 
การปลูกว่านสี่ทิศ ซึ่งอยู่ระหว่างติดตามและบันทึกข้อมูลการจัดกิจกรรม จากกลุ่มเป้าหมาย คือ 
ผู้ปกครอง เด็กปฐมวัย โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ และผู้ปกครอง ใน ๓ ศูนย์การศึกษา  
และ ๑ วิทยาเขต คือ จังหวัดล าปาง นครนายก และวิทยาเขตสุพรรณบุรี เพื่อเตรียมประเมินผล
การเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย 
  ๔) กิจกรรม “การสร้างนิทานภาษาอังกฤษ Big Books ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย” อยู่ในข้ันตอนการร่างหนังสือนิทานภาษาอังกฤษ Big Books เพื่อเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณาความเหมาะสมของเน้ือหา และน าไปทดสอบกับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ โรงเรียนสาธิต
ละอออุทิศ กรุงเทพฯ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ัง จังหวัดนครนายก และล าปาง 
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๓ 

 

  ๕) กิจกรรม “ศูนย์พันธุกรรมพืชอนุรักษ์ในจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน ระยะที่ ๓” ได้มีการด าเนินการ ดังน้ี 
   (๑) การประชุมงานการจัดท าวีดิทัศน์“ศูนย์พันธุกรรมพืชอนุรักษ์ 
ในจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน” กับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบข้อมูล 
ในกระบวนการตัดต่อสื่อวีดิทัศน์  
   (๒) การด าเนินการตามแผนปลูกพืช และแผนการจัดภูมิทัศน์ โดยอยู่ 
ในข้ันตอนการออกแบบ จัดหา รวบรวมพันธุ์ไม้สมุนไพรพื้นเมืองประเภทไม้พุ่มและล้มลุก 
เพื่อด าเนินการปลูกจริงต่อไป 
  ๖) กิจกรรม “การพัฒนาฐานข้อมูลและเว็บไซต์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (อพ.สธ.-มสด.)” ได้ด าเนินการอัพเดทข้อมูล
ในแต่ละกิจกรรม รวมท้ังด าเนินการพัฒนาฐานข้อมูลพันธุ์ ไม้ และพัฒนาเว็บไซต์โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้สอดคล้องกับกิจกรรม  
ท่ีเกิดข้ึนในโครงการ และท าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์โครงการ ได้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
และเว็บไซต์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช http://rspg.dusit.ac.th/64/ รวมท้ังจัดท า Database 
พันธ์ไม้ http://rspg.dusit.ac.th/64/index.php/tree อย่างต่อเน่ือง 
  ๗) กิจกรรม “การจัดท าสื่อการเรียนรู้ มัลติมีเดีย” ได้ก าหนดแผน 
การด าเนินงานในการจัดท าวีดิทัศน์ “ศูนย์พันธุกรรมพืชอนุรักษ์ในจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน” ในพื้นท่ีท่ีถูกจัดต้ังข้ึนภายใต้โครงการพัฒนาเมืองต้นแบบเกษตรปลอดภัย
อัจฉริยะ หรือหอมขจรฟาร์ม โดยขณะน้ีได้ด าเนินการถ่ายท าวีดิทัศน์เสร็จเรียบร้อยและอยู่ระหว่าง
กระบวนการตัดต่อและใส่เทคนิคพิเศษ 
  ๘) กิจกรรม “การบริหารจัดการ และการจัดนิทรรศการ อพ.สธ.” 
   (๑) ประสานและติดตามการด าเนินงานโครงการเพื่อรายงานผลตัวช้ีวัด
เป้าหมายการให้บริการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
และหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
   (๒) ประสานงานและด าเนินการการจัดประชุมคณะท างานโครงการ 
อพ.สธ.-มสด. เพื่อติดตามความก้าวหน้าและการรายงานผลการด าเนินงาน อ านวยการ 
และประสานงานกลุ่มย่อย (๗ กิจกรรม) ระหว่างหน่วยงานภายในเพื่ออ านวยความสะดวก 
ในการด าเนินโครงการ อพ.สธ.-มสด. 
 ๑.๑.๒ โครงการพัฒนาการจัดการทรัพยากรเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมแล้ว ได้แก่ 

http://rspg.dusit.ac.th/64/
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   ๑) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการฟื้นฟูป่า ครั้งท่ี ๑ วันท่ี ๙ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ ณ ต าบลกุดเค้า อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 
  ๒) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการฟื้นฟูป่า ครั้งท่ี ๒ วันท่ี ๗ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ ณ ต าบลบัวเงิน อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น  
  ๓) กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนติดตามการด าเนินงาน วันท่ี ๑๔ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ ณ ต าบลกุดเค้า อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น  
  ๔) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
จากพืชเด่นท่ีในพื้นท่ีพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ครั้งท่ี ๑ วันท่ี ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
ณ ต าบลกุดเค้า อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น  
  ๕) กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการด้านการตลาด ครั้งท่ี ๑ ในวันท่ี 
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลบัวเงิน อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 
 ๑.๑.๓ โครงการบริหารจัดการน  าในไร่นาตามศาสตร์พระราชา มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุดรธานี ได้ด าเนินการส ารวจแปลงไร่นาเบื้องต้นและจัดเก็บข้อมูลครัวเรือนเกษตรกรเป้าหมาย 
ซึ่งเข้าร่วมโครงการในปี ๒๕๖๔ โดยด าเนินการแล้วจ านวน ๓๑ ราย และได้ด าเนินการ 
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เกษตรทฤษฎีใหม่”และ“การท ากสิกรรมธรรมชาติ” ให้แก่เกษตรกร 
ณ แปลงเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน ๓๐ แปลง และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  
“การออกแบบ และการปรับรูปแปลงไร่นา” ให้แก่เกษตรกร ณ แปลงเกษตรกรท่ีเข้าร่วม
โครงการฯ จ านวน ๓๑ แปลง 
 ๑.๑.๔ การศึกษาปัจจัยกายภาพ และเคมีที่มีผลต่อการเพาะเลี ยงแพลงตอนสัตว์
เพื่อการประมง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด าเนินการทดลองเลี้ยงไรน้ านางฟ้าด้วยสาหร่าย  
๓ ชนิด ได้แก่ Chlorella สด Chlorella ผง และ Pediastrum spp. ท าการวัดการเจริญเติบโต 
วัดขนาดความยาวและอัตราการรอดชีวิตของไรน้ านางฟ้าท่ีเลี้ยงด้วยสาหร่ายท้ัง ๓ ชนิด รวมท้ัง 
วัดคุณค่าทางโภชนาการของไรน้ านางฟ้าไทยท่ีเลี้ยงด้วยอาหารท้ัง ๓ ชนิด โดยน านักศึกษา 
ไปร่วมในการส ารวจ/ศึกษา จ านวน ๕ คน 
 ๑.๑.๕ การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยต่าง ๆ ต่อการเจริญของไรโซมจุหลัน 
(Cymbidium ensifolium (L.) Sw.) ในสภาพปลอดเชื อ และการปลูกรักษาพันธุ์กล้วยไม้ป่า
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด าเนินการเพาะเมล็ดกล้วยไม้จุหลัน ได้ไรโซม และท าการทดลอง  
เพื่อศึกษาอิทธิพลของสารควบคุมการเจริญเติบโต NAA และ BA และน้ าตาลซูโครสความเข้มข้นต่าง ๆ  
ต่อการเจริญเติบโตของไรโซมจุหลันในสภาพปลอดเช้ือ ต่อมาได้ท าการเพาะเมล็ดกล้วยไม้ป่า  
ได้ต้นอ่อนกล้วยไม้ป่า ๕ ชนิด (ส าหรับการอนุบาลและออกปลูกในธรรมชาติ) ได้แก่ ช้างกระ 
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กุหลาบกระเป๋าเปิด เอื้องโมก เอื้องช้างน้าว และแดงอุบล โดยน านักศึกษาไปร่วมในการส ารวจ/
ศึกษา จ านวน ๖ คน 
 ๑.๑.๖ การพัฒนาฐานข้อมูล โดยการส ารวจและจัดการตัวอย่างในพิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติวิทยาประมงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
  ๑) ส ารวจและเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือประมงในพื้นท่ีจังหวัด
อุบลราชธานี เก็บตัวอย่างเครื่องมือประมงบางชนิด เมื่อวันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓  
   ๒) น านักศึกษาร่วมในการส ารวจ/ศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ช้ันปีท่ี ๑ เข้าเยี่ยมชมและฟังบรรยาย ณ ห้องพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง  
เมื่อวันท่ี ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จ านวน ๑๖ คน 
  ๓) น านักศึกษาช้ันปีท่ี ๔ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
เข้าเย่ียมชม กิจกรรมห้องพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง เมื่อวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
 ๑.๑.๗ การอนุรักษ์ปลาเสือตอลายเล็กในแม่น  ามูล 
  ๑) จัดกิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ปลาเสือตอลายเล็กในแม่น้ ามูล 
ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนบ้านชาด ต าบลทรายมูล อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี  
เมื่อ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ มีนักเรียนเข้าร่วม ๔๐ คน  
  ๒) ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์ปลาเสือตอลายเล็กในแม่น้ ามูลของ
โรงเรียนบ้านชาด ต าบลทรายมูล อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี  
  ๓) ประชุมร่วมกับคณะครูโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีและผู้น าชุมชน เพื่อจัดท า 
เขตอนุรักษ์ปลาเสือตอลายเล็กในแม่น้ ามูล บ้านโพธิ์ศรี ต าบลโพธิ์ศรี อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด
อุบลราชธานี  
  ๔) มอบอุปกรณ์บางส่วนส าหรับจัดต้ังศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์ปลาเสือตอลายเล็ก
ในแม่น้ ามูลให้กับโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี ต าบลโพธิ์ศรี อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 
 ๑.๑.๘ ศูนย์การเรียนรู้การเพาะพันธุ์และการอนุรักษ์พันธุ์ปลาซิว 
  ๑) จัดเตรียมจัดอบรมการขยายพันธุ์ปลาพื้นเมืองลุ่มน้ ามูล เพื่อการอนุรักษ์
และการใช้ประโยชน์  
  ๒) จัดเตรียมข้อมูลการท าคู่มือประกอบศูนย์การเรียนรู้การเพาะพันธุ์ 
และการอนุรักษ์พันธุ์ปลาซิว  
  ๓) อบรมและการเผยแพร่การขยายพันธุ์ปลาพื้นเมืองลุ่มน้ ามูลเพื่อการอนุรักษ์ 
 ๑.๑.๙ ค่ายอนุรักษ์กล้วยไม้พื นเมือง (แดงอุบลและว่านเพชรหึง)  ท่ีผ่านมา 
ได้ด าเนินการเปลี่ยนถ่ายอาหารให้ต้นอ่อนกล้วยไม้ในสภาพปลอดเช้ือ เตรียมข้อมูลส าหรับจัดท า
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ป้ายข้อมูลให้ความรู้ และส ารวจและเตรียมพื้นท่ีปลูกกล้วยไม้พื้นเมือง โดยมีแผนการด าเนินงาน
ข้ันตอนต่อไป ได้แก่ ดูแลอนุบาลต้นอ่อนกล้วยไม้แดงอุบลในโรงเรือน เตรียมปุ๋ยส าหรับกล้วยไม้ 
ท่ีติดบนต้นไม้ เตรียมอุปกรณ์ส าหรับปลูกกล้วยไม้ ก าหนดการค่ายอนุรักษ์กล้วยไม้พื้นเมือง  
เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ และจัดหาสถานท่ีปลูกกล้วยไม้ ได้แก่ อุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสาน 
และลุ่มน้ าโขง แหล่งเก็บน้ าหนองอีเจม ทางเข้าศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อาคารศูนย์ข้อมูลท้องถ่ิน ส านักวิทยบริการ และท่าอากาศยาน
นานาชาติอุบลราชธานี 
 ๑.๑.๑๐ โครงการส่งเสริมการเผยแพร่และแสดงผลงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
  ๑) เน่ืองจากสถานการณ์โควิด - 19 ได้ยกเลิกการจัดนิทรรศการโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในงานเกษตรอีสานใต้ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และเปลี่ยนมาจัดนิทรรศการปลาในลุ่มน้ าโขง 
ณ ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยอยู่ระหว่างการร่าง TOR  
มีก าหนดแล้วเสร็จเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ และเปิดนิทรรศการในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  
  ๒) การจัดนิทรรศการถาวร ณ ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จ านวน ๒ เร่ือง คือ  
   (๑) เรื่องปลา จัดแสดงโมเดลพันธุ์ปลาหายากเฉพาะถ่ิน ในลักษณะ
มุมมองใต้น้ า (ใต้แม่น้ าโขง) เสมือนด าลงไปในน้ า (Aquarium) อาทิ ปลาบึก ปลายี่สก น าเสนอ
ความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางระบบนิเวศในน้ าโขง มีระบบ QR CODE 
สแกนข้อมูลพื้นฐานของปลาท่ีจัดแสดง เช่น ช่ือ ช่ือวิทยาศาสตร์ สายพันธุ์ และแหล่งท่ีพบ  
ณ ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
   (๒) จัดนิทรรศการศูนย์ความรู้เรื่องใบลาน โดยใช้ภาพหรือใบลานจริง 
อธิบายความเป็นมา และความส าคัญของใบลาน ท่ีควรค่าแก่การอนุรักษ์ อยู่ระหว่างการร่าง TOR 
 ๑.๑.๑๑ การบริหารโครงการและสนับสนุนการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  ๑) การประชุมช้ีแจงแนวทางการด าเนินการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
และงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน ณ ท่ีว่าการอ าเภอโขงเจียม อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 
เมื่อวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีหน่วยงานท่ีเข้าร่วม ๑๖ แห่ง ผู้เข้าร่วมประชุม ๓๖ คน  



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๗ 

 

  ๒) การประชุมช้ีแจงแนวทางการด าเนินการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
และงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน ท่ีว่าการอ าเภอบุณฑริก อ าเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 
เมื่อวันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีหน่วยงานท่ีเข้าร่วม ๒๔ แห่ง ผู้เข้าร่วมประชุม ๔๗ คน  
  ๓) การประชุมช้ีแจงแนวทางการด าเนินการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
และงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน ณ ท่ีว่าการอ าเภอน้ าขุ่น อ าเภอน้ า ขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี  
เมื่อวันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ มีหน่วยงานท่ีเข้าร่วม ๓๘ แห่ง ผู้เข้าร่วมประชุม ๔๔ คน  
  ๔) การประชุมช้ีแจงแนวทางการด าเนินการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
และงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน ณ โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 
เมื่อวันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ มีหน่วยงานท่ีเข้าร่วม ๒๘ แห่ง ผู้เข้าร่วมประชุม ๕๕ คน 
  ๕) การประชุมช้ีแจงแนวทางการด าเนินการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
และงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน ณ วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 
เมื่อวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ มีหน่วยงานท่ีเข้าร่วม ๑๘ แห่ง ผู้เข้าร่วมประชุม ๓๖ คน 
  ๖) การประชุมช้ีแจงแนวทางการด าเนินการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
และงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน ณ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร อ าเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัด
อุบลราชธานี เมื่อวันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ มีหน่วยงานท่ีเข้าร่วม ๑๙ แห่ง ผู้เข้าร่วมประชุม ๔๑ คน  
  ๗) การประชุมช้ีแจงแนวทางการด าเนินการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
และงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน ณ โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร อ าเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 
เมื่อวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ มีหน่วยงานท่ีเข้าร่วม ๒๑ แห่ง ผู้เข้าร่วมประชุม ๔๗ คน 
 ๑.๑.๑๒ โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอหนองปรือ จังหวัด
กาญจนบุรี ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมเป็นเงิน ๒,๕๑๐,๔๑๙.๒๕ บาท แบ่งเป็น ๑) ส่งเงิน
จัดสรรงบประมาณไปต้ังจ่ายท่ีท าการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของ  
กองอ านวยการโครงการห้วยองคตอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ อ าเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 
รวมเป็นเงิน ๕๑๔,๐๐๐ บาท ๒) งบบริหารส่วนกลางฯ จ านวน ๑๙,๒๓๓.๒๕ บาท และ ๓) ส่งเงิน
จัดสรรงบประมาณไปต้ังจ่ายท่ีท าการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี งบกลางเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย  
ในการด าเนินโครงการห้วยองคตอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ อ าเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 
เป็นเงิน ๑,๙๗๗,๑๘๖ บาท 
 ๑.๑.๑๓ โครงการ ๑ จังหวัด ๑ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
ต้นแบบ โดยมีการเบิกจ่ายงบประมาณรวมเป็นเงิน ๘,๔๔๔,๐๕๘.๗๙ บาท แบ่งเป็น ๑) ส่งเงิน
จัดสรรงบประมาณให้ ๗๖ จังหวัด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฯ จ านวนเงิน 
๒,๒๘๐,๐๐๐ บาท ๒) ส่งเงินจัดสรรงบประมาณให้ ๗๖ จังหวัด จ านวนเงิน ๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๘ 

 

เพื่อเป็นเงินรางวัลส าหรับศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ ท่ีได้รับการพิจารณาคัดเลือกฯ ให้ได้รางวัลชนะเลิศ
ระดับจังหวัด ๓) งบบริหารส่วนกลางฯ จ านวนเงิน ๑๑๔,๐๕๘.๗๙ บาท และ ๔) ส่งเงินจัดสรร
งบประมาณให้ ๗๕ จังหวัด จ านวนเงิน ๒,๒๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นเงินรางวัลส าหรับศูนย์เรียนรู้
ต้นแบบ ท่ีได้รับการพิจารณาคัดเลือกฯ ให้ได้รางวัลรองชนะเลิศระดับจังหวัด 
 ๑.๑.๑๔ โครงการพัฒนาพื นที่แบบบูรณาการ ตามแนวทางแผนภูฟ้าพัฒนา 
ตามพระราชด าริ รวมเป็นเงิน ๔,๙๐๐,๐๐๐ บาท ส านักบริหารการปกครองท้องถ่ิน (ส่วนกิจการ 
จิตอาสา) ได้จัดสรรงบประมาณให้ท่ีท าการปกครองจังหวัดน่าน เพื่อให้อ าเภอบ่อเกลือและอ าเภอ
เฉลิมพระเกียรติด าเนินโครงการฯ จ านวนเงิน ๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๑.๑.๑๕ โครงการพัฒนาตามพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมเป็นเงิน ๑๐,๙๗๓,๐๘๑.๓๐ บาท แบ่งเป็น 
  ๑) ส่งเงินจัดสรรเพื่อด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มโครงการสร้างป่า 
สร้างรายได้ฯ ในพื้นท่ีเป้าหมาย ๔ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดน่าน แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ 
และจังหวัดตาก จ านวนเงิน ๓,๔๕๕,๒๓๓.๔๘ บาท 
  ๒) ส่งเงินจัดสรรเพื่อด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียงในชุมชน ตามแนวพระราชด าริ ในพื้นท่ีเป้าหมาย ๑๓ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัด
กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครราชสีมา มหาสารคาม หนองบัวล าภู อ านาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี 
กระบี่ เลย ชัยภูมิ พังงา และจังหวัดภูเก็ต จ านวนเงิน ๓,๑๑๗,๗๗๔ บาท 
  ๓) งบบริหารส่วนกลาง จ านวนเงิน ๑,๒๔๒,๓๙๓.๘๒ บาท 
  ๔) ส่งเงินจัดสรรเพื่อด าเนินโครงการขับเคลื่อนขยายผลศูนย์เรียนรู้โครงการ
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริระดับอ าเภอ (เพิ่มเติม) จ านวนเงิน ๓,๑๕๗,๖๘๐ บาท 
 ๑.๑.๑๖ การสนับสนุนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ  ส านักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ร่วมกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย 
ท่ีจะช่วยท าให้คนไทยรู้เท่าทันเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมท้ังการสนับสนุนส่งเสริม
ผู้ประกอบการสู่ตลาดออนไลน์ ได้แก่ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการท าอีคอมเมิร์ซ สร้างความ
ตระหนักรู้ในการใช้ไอซีทีอย่างชาญฉลาดและรู้เท่าทัน เพื่อช่วยให้คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อโอกาส
และชีวิตท่ีดีกว่า และลดความเหลื่อมล้ าในสังคมจากการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเท่าเทียมกัน 
ท้ังน้ี ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้มีการด าเนินการสร้างความร่วมมือ ว่าด้วยการส่งเสริม
ธุรกรรมออนไลน์เพื่อชุมชน ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัย(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) โดยการส่งเสริมผลักดันสินค้าชุมชน



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๙ 

 

ให้สามารถจ าหน่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ของ Shopee เพื่อต่อยอดการฟื้นฟูชุมชนและสร้าง
รายได้สู่ชุมชน 
 ๑.๑.๑๗ การส่งเสริมการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 ๑) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านเกษตร ให้เกษตรกร ๒๙,๔๘๖ ราย  
 ๒) ส่งเสริมและพัฒนาการด าเนินงานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ๑๓๕ แห่ง 
โรงเรียน/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มชาวบ้าน ๗๙ แห่ง ส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์ ๔๗ ครั้ง ในพื้นท่ี  
๗๕ จังหวัด โดยมีเกษตรกรและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ๔,๖๑๘ คน  
 ๓) เกษตรกรท่ีได้รับการบริการด้านปศุสัตว์ ๙,๘๘๒ ราย โรงเรียนท่ีได้รับ
บริการภายใต้โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ๒๔๖ โรงเรียน สัตว์ได้รับบริการผ่าตัดท าหมัน
ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ๗๔,๓๙๑ ตัว  
 ๔) ผลิตสัตว์น้ าปล่อยในแหล่งน้ าธรรมชาติ ๔๖.๑๔๙๕ ล้านตัว ถ่ายทอด
ความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมงให้แก่เกษตรกร ๒,๐๒๘ ราย จัดท าประมงโรงเรียนเพิ่มแหล่ง
อาหารโปรตีนประเภทปลาให้แก่นักเรียนบริโภคเป็นอาหารกลางวัน ๕๑ แห่ง และจัดสร้าง 
จุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ๑๒ แห่ง 
 ๕) ปรับปรุงบ ารุงดินด้วยปัจจัยการผลิต จ านวน ๔๘,๔๑๔ ไร่ เกษตรกร 
นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจท่ัวไป เข้าเย่ียมชมศูนย์ศึกษาฯ จ านวน ๑๑๓,๔๖๒ ราย 
 ๖) สนับสนุนเกษตรกรให้ประกอบอาชีพด้านหม่อนไหม จ านวน ๖๘ แห่ง 
ส่งเสริมอาชีพด้านการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้แก่เด็กและเยาวชนในโรงเรียน และทายาทเกษตรกร
ในชุมชน ๒๙ โรงเรียน 
 ๗) ให้บริการทางวิชาการด้านพืชให้แก่เกษตรกร ๖,๕๕๐ ราย จัดท าแปลง
เรียนรู้/แปลงต้นแบบแล้ว ๗,๗๗๒.๘๑ ไร่  
 ๘) เกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดินได้รับการพัฒนาส่งเสริมศิลปหัตถกรรม 
๒,๓๕๐ ราย 
 ๙) สอนแนะน าการจัดท าบัญชี ๗,๘๘๘ ราย อบรมการจัดท าบัญชี ๖๓,๓๔๙ ราย 
 ๑๐) ก่อสร้างแหล่งน้ าสนับสนุนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
 ๑.๑.๑๘ สืบสานรักษาและต่อยอดเศรษฐกิจพอเพียง คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 
  ๑) ออกให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีด้านการประมง ๖๕ ครั้ง ถ่ายทอด
ความรู้และบริการด้านการประมงแก่เกษตรกร ประชาชน ครู นักเรียนและเยาวชน ๓,๒๐๙ ราย 
ฝึกอบรมเยาวชนนักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ๔๘๖ ราย 
  ๒) เกษตรกรท่ีได้รับบริการจากคลินิกสัตว์แล้ว ๑๐,๘๐๓ ราย  



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๑๐ 

 

  ๓) บริการวิเคราะห์ดิน-น้ า-พืช ๓๔,๕๖๐ ตัวอย่าง ส่งเสริมและสนับสนุน 
การใช้สารอินทรีย์ ๒๑๘,๐๗๒ ราย  
 ๑.๑.๑๙ การพัฒนาพื นที่โครงการหลวง ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการผลิตพืช
แก่เกษตรกร ๒,๒๐๐ ราย สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็ง
ตามศักยภาพ ๕๗ แห่ง ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์ ๒๑ แห่ง ถ่ายทอดความรู้ 
ด้านการประมงแก่ชุมชน ๑๒ แห่ง ๑๖๘ ราย ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า ๒๓ แห่ง ผลิตสัตว์น้ าและปล่อย
ฟื้นฟูแหล่งน้ า จ านวน ๖๑๐,๐๐๐ ตัว ส่งเสริมเกษตรกรให้มีการเลี้ยงสัตว์ ๘๕๑ ราย ถ่ายทอด
ความรู้การผลิตข้าวให้เกษตรกรและราษฎรชาวเขา ๑๒๕ ราย ถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแนวทาง
โครงการหลวง ๔๖,๕๖๐ ราย จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ า พร้อมปรับปรุงบ ารุงดิน ๕,๓๒๖ ไร ่
 ๑.๑.๒๐ สืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชา 
  ๑) ถ่ายทอดความรู้โครงการหลวง โครงการในพระราชด าริ และการให้บริการ
ทางสังคม ให้ผู้เรียนรู้และผู้เข้ารับบริการ ๔๘๒,๒๘๓ ราย รวบรวมพรรณไม้เพื่อจัดแสดงในพื้นท่ี
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ๑๗,๑๒๒ รายการ  
  ๒) จัดแสดงนิทรรศการ“ธ สถิตในดวงใจ...นิรันดร์” 
 ๑.๑.๒๑ มหาวิทยาลัยการกีฬา วิทยาเขตชลบุรี ส่งเจ้าหน้าท่ีอาสา ๙๐๔ จ านวน  
๒ ท่าน ได้แก่ นางสาววรพร ฉายกี่ และนายอุชิต  ก าเนิดทอง เข้าร่วมโครงการติดตามผู้ผ่าน 
การอบรมโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โคก หนอง นา แห่งน้ าใจ 
และความหวัง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เพื่อประชุมวางแผนวานการออกพื้นท่ีกับผู้ใหญ่บ้าน
ก านันประจ าหมู่บ้าน ก ากับติดตามและพูดคุยกับผู้ผ่านการอบรมโครงการฯ เมื่อวันท่ี ๒๒ มกราคม 
๒๕๖๔ 
 ๑.๑.๒๒ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ด าเนินการจัดกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักการด าเนินชีวิตแบบทางสายกลาง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล  
และการมีภูมิคุ้มกันท่ีดี ระหว่างวันท่ี ๕ – ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ โดยให้นักเรียนจ านวน ๓๔๖ คน 
ร่วมกันปลูกผักสวนครัว เลี้ยงปลา และท าปุ๋ยหมักชีวภาพ (EM) 
 ๑.๑.๒๓ การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
 ๑) จัดประชุมและมีการก าหนดแผนปฏิบัติการเชิงรุกการขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา เพื่อปลูกฝังความรักชาติ ศาสนาและสถาบัน
พระมหากษัตริย์  
 ๒) จัดประชุมคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงสู่การเป็นศูนย์ 
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SEP for SDGs)  



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๑๑ 

 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ด าเนินการตามเกณฑ์ท่ีก าหนด มีสถานศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินข้ันต้น 
จ านวน ๒๒๓ แห่ง 
 ๓) จัดสรรงบประมาณให้แก่ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาต้นแบบท่ีร่วม
โครงการการวิจัยและพัฒนาแนวการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีปลูกฝังความรักชาติเสริมสร้างทักษะ
การคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SEP for SDGs) 
ได้แก่ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๒๗ (ร้อยเอ็ด) รวมท้ังสิ้น ๑๘๐,๐๐๐ บาท 
 ๑.๑.๒๔ โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
และสร้างงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนของสถานศึกษาสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
  ๑) ส ารวจข้อมูลการขับเคลื่อน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สู่สถานศึกษาเพื่อพัฒนาเป็นสถานศึกษาพอเพียง/ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา และการสร้างงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนของสถานศึกษาสังกัด 
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
  ๒) แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา และสร้างงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ของสถานศึกษาสังกัด
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
  ๓) คณะกรรมการด าเนินโครงการซึ่งเป็นโรงเรียนแกนน า และศึกษานิเทศก์ 
(ผู้ประเมินสถานศึกษาพอเพียง) ลงพื้นท่ีเพื่อเป็นพี่เลี้ยงในการด าเนินงานของโรงเรียนท่ีได้รับ 
การพิจารณาจากความพร้อมรับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง ศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา  โดยจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อม
ของสถานศึกษา เพื่อเข้ารับการประเมินจากคณะกรรมการลงพื้นท่ี จ านวน ๔ ภาค ๆ ละ 
๘๐,๐๐๐ บาท (ภาคละ ๒ โรงเรียน รวม ๘ โรงเรียน) เป็นเงินท้ังสิ้น ๓๒๐,๐๐๐ บาท  
  ๔) การสร้างงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยใช้คณะกรรมการด าเนิน
โครงการ ซึ่งเป็นโรงเรียนแกนน าร่วมกับท่ีปรึกษาโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ลงพื้นท่ี เพื่อเป็นพี่ เลี้ยง 
ในการด าเนินงานของโรงเรียนท่ีได้รับการพิจารณาจากความพร้อมและเป็นสมาชิกงาน 
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนแล้ว โดยจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเตรียมความพร้อมเข้ารับ
การประเมินของสถานศึกษาและเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการของคณะกรรมการ
ลงพื้นท่ีเป็นพี่เลี้ยง จ านวน ๔ ภาค ๆ ละ ๘๐,๐๐๐ บาท (ภาคละ ๒ โรงเรียน รวม ๘ โรงเรียน)  
ท าให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีข้อมูลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๑๒ 

 

เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาเพื่อพัฒนาเป็นสถานศึกษาพอเพียง/ศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา และการสร้างงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนของ
สถานศึกษาสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษท่ีพร้อมรับการประเมินและอยู่ในระหว่าง
ด าเนินการคัดเลือกคณะกรรมการด าเนินโครงการ ซึ่งเป็นโรงเรียนแกนน า ศึกษานิเทศก์ 
และท่ีปรึกษาโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 ๑.๑.๒๕ โครงการเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากหมากจอง ระยะที่ ๑ 
  ๑) ลงพื้นท่ีส ารวจแหล่งจัดท าโครงการ ณ อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย  
วัดป่าห้วยหลวงเจริญ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี (บ้านแก้งเรือง) และบ้านแก้งเรือง ต าบลนาจะหลวย 
จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๖๔ พร้อมท้ังช้ีแจงโครงการและขอความร่วมมือ 
การเตรียมการอบรมเชิงปฏิบัติการกับกลุ่มเป้าหมาย  
  ๒) ลงพื้นท่ีประสานความพร้อม ณ อุทยานแห่งชาติ ภูจองนายอย บ้านแก้งเรือง 
และโรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี (บ้านแก้งเรือง) เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ รวบรวมรายช่ือ
นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย จ านวณ ๑๐๐ คน ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการในวันท่ี ๒๔ - ๒๘ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ พร้อมท้ัง ส ารวจต้นหมากจองและเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติต้นหมากจอง 
เพื่อต้ังป้ายสื่อความหมายและ QR Code 
 ๑.๑.๒๖ โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท าความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ด าเนินการระยะท่ี ๒ เป็นการพระราชทานความช่วยเหลือในเรือนจ ากลุ่มเป้าหมาย จ านวน ๑๙ แห่ง 
โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเรือนจ า คือ เป็นเรือนจ าอ าเภอท่ีต้ังอยู่ชายแดน ชายขอบ หรือ
มีผู้ต้องขังแออัด หนาแน่น ความจุเกินมาตรฐาน หรือเป็นเรือนจ าท่ีโรงพยาบาลแม่ข่ายไม่สัมพันธ์
กับขนาดเรือนจ าและจ านวนผู้ต้องขัง ประกอบด้วย เรือนจ าอ าเภอ ธัญบุรี กบินทร์บุรี กันทรลักษ์ 
นางรอง รัตนบุรี สีค้ิว พล เทิง ฝาง แม่สะเรียง แม่สอด สวรรคโลก หล่มสัก ทองผาภูมิ ทุ่งสง  
ปากพนัง หลังสวน นาทวี และเบตง กรมราชทัณฑ์ได้รับเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์
พระราชทานส าหรับสถานพยาบาลเรือนจ าและโรงพยาบาล ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ ๒ 
จ านวน ๓๒ รายการ ๕๒๙ หน่วย โดยขอพระราชทานวงเงิน ๑๒๘,๙๐๐,๖๐๐ บาท และได้จัดซื้อ
เครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานจ านวน ๑๑๘,๕๔๗,๒๐๐ บาท ท้ังน้ี การด าเนินการ
ระยะที่ ๒ มีการด าเนินงานครอบคลุม ในด้านสุขาภิบาล อนามัยสิ่งแวดล้อมและโภชนาการ ดังน้ี 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๑๓ 

 

  ๑) ด้านสุขาภิบาลเรือนจ าและอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมกับกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยได้
ด าเนินการ ดังน้ี 
   - ปรับปรุงแบบประเมินสิ่งจ าเป็นข้ันพื้นฐานส าหรับผู้ต้องขัง ร่วมกับ 
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้แบบประเมินมีความครอบคลุม เหมาะกับสถานการณ์
ปัจจุบันและเป็นไปตามมาตรฐาน ยกระดับการปฏิบัติต่อผู้ ต้องขังกับงานอนามัยเรือนจ า  
และพัฒนาเรือนจ า/ทัณฑสถาน มีสิ่งจ าเป็นข้ันพื้นฐานส าหรับผู้ต้องขังให้ได้มาตรฐาน ท้ังด้านเรือน
นอน สูทกรรม โรงเลี้ยงอาหาร สถานพยาบาล การก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูล อยู่ระหว่างเรือนจ า
และทัณฑสถานประเมินตนเองรอบ ๑๒ เดือน  
   - ประสานขอความอนุเคราะห์จากกรมอนามัยเพื่อตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้ าเสีย น้ าท้ิงทางห้องปฏิบัติการในเรือนจ าและทัณฑสถานท่ัวประเทศ อยู่ระหว่าง 
รอผลการตรวจวิเคราะห์ของกรมอนามัย 
   - ส ารวจข้อมูลพื้นฐานอาหารปลอดภัยในเรือนจ าร่วมกับกระทรวง
สาธารณสุข และให้การสนับสนุนชุดตรวจทางด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ าแก่เรือนจ าเป้าหมาย 
๑๙ แห่ง  
   - ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการเข้าตรวจคุณภาพ
น้ าในเรือนจ าและทัณฑสถาน ได้แก่ การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค กับกรมอนามัย 
กรมทรัพยากรน้ า และกรมทรัพยากรน้ าบาดาล ขณะน้ีอยู่ระหว่างลงพื้นท่ีในการเก็บตัวอย่างน้ า  
เพื่อตรวจวิเคราะห์รอบ ๑๒ เดือน  
  ๒) ด้านโภชนาการ ร่วมกับส านักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข หาแนวทางปฏิบัติและข้อก าหนดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังในด้านอาหาร
และโภชนาการร่วมกัน โดยพัฒนารายการอาหารเรือนจ าให้เป็นเมนูชูสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็ม 
เพื่อน าไปใช้จัดเลี้ยงผู้ต้องขัง รวมท้ังพัฒนาข้อมูลและบุคลากรในการยกระดับคุณภาพอาหารของ
ผู้ต้องขัง เช่น เลือกซื้อวัตถุดิบการปรุงประกอบอาหารให้อร่อยและสงวนคุณค่าทางโภชนาการ 
โดยขอสนับสนุนการเพิ่มงบประมาณค่าอาหารต่อวันส าหรับผู้ต้องขัง เพื่อให้มีความเหมาะสมตาม
ปริมาณพลังงานและสารอาหารท่ีควรได้รับ และสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและราคาสินค้า 
ในปัจจุบัน นอกจากน้ี ยังร่วมกับส านักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย กระทรวงสาธารณสขุ 
ในการจัดท าโครงการ “เรือนจ าอาหารปลอดภัยต้นแบบ” โดยมีเรือนจ าเป้าหมาย ๖ แห่ง 
  ๓) ด้านส่งเสริมสุขภาพ ด าเนินงานตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท าความดี 
เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยให้เรือนจ าและทัณฑสถาน จัดอบรมหลักสูตรฝึกอบรมอาสาสมัคร



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๑๔ 

 

สาธารณสุขเรือนจ า (อสรจ.) ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท าความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
(๕ หมวดรายวิชา ๒๐ ช่ัวโมง) และให้มีการจัดการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ า (อสรจ.) 
ทุก ๖ เดือน หรือ ๒ ครั้ง/ปี เพื่อทดแทน อสรจ. ท่ีปล่อยตัวไป รวมท้ังจัดโครงการประกวด 
มุมสุขภาพราชทัณฑ์ปันสุขดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้ผู้ต้องขังและเจ้าหน้าท่ี 
สามารถศึกษา ค้นคว้า และหาความรู้ เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยด้วยตนเองได้อย่าง ท่ัวถึง 
เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง น าไปสู่การปฏิบัติท่ีเหมาะสม ส่งผลให้เกิดสุขภาพกาย
สุขภาพใจท่ีดีตามมา ขณะน้ีอยู่ระหว่างรวบรวมผลการด าเนินงานจากเรือนจ า 
 ๑.๑.๒๗ โครงการคืนคนสุขภาพดี สู่สังคม (โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหม่ืนสุทธนารีนาถ)  กรมราชทัณฑ์ 
และหน่วยงานสาธารณสุข (กรมควบคุมโรค) ขอความร่วมมือในการด าเนินโครงการคืนคนสุขภาพ
ดีสู่สังคม โดยเรือนจ าและทัณฑสถาน จ านวน ๔๐ แห่ง ได้ประสานงานกับโรงพยาบาล แม่ข่าย 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และส านักงานป้องกันควบคุมโรค เพื่อวางแผนการด าเนินกิจกรรม 
โดยเรือนจ ามอบหมายให้มีเจ้าหน้าท่ีพยาบาลผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน ซึ่งผลการด าเนินงาน 
ดังน้ี 
  ๑) ผู้ต้องขังใกล้พ้นโทษ จ านวน ๑๐๓,๓๕๕ คน ได้รับการตรวจสุขภาพ 
ตรวจร่างกาย และรับการตรวจคัดกรองโรคเอชไอวี ซิฟิลิส และไวรัสตับอักเสบ  
  ๒) พบผู้ต้องขังติดเช้ือเอชไอวี จ านวน ๒๐๔ คน ติดเช้ือซิฟิลิส จ านวน 
๒๘๖ คน ไวรัสตับอักเสบ จ านวน ๒๑๕ คน โดยผู้ต้องขังติดเช้ือฯ ได้รับการส่งตรวจยืนยัน 
และส่งต่อเพื่อรับการรักษาทันที 
 ๑.๑.๒๘ กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราท าความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
และกิจกรรมตามประกาศพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ โดยเผยแพร่พระราชกรณียกิจ
ของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ผ่านสื่อต่าง ๆ ทุกรูปแบบ ให้เรือนจ า ๑๔๓ แห่ง ด าเนินการ 
ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๑๕๔,๕๖๕ คน 
 ๑.๑.๒๙ โครงการพระราชทานในพระบาท สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
“โคกหนองนาแห่งน  าใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์ ”  โดยจัดอบรมจ านวน ๘ รุ่น 
ให้กับผู้ต้องขัง ซึ่งมีผู้ต้องขังเข้าร่วมจ านวน ๑๒๖,๖๖๒ ราย ดังน้ี 
  ๑) ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๖๓ เน่ืองใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ มีผู้ต้องขังเข้ารับการอบรม จ านวน ๕๙,๔๕๗ ราย 
โดยรุ่นท่ี ๑/๑ มีจิตอาสาพระราชทาน และเจ้าหน้าท่ีจากศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ เป็นวิทยากร  
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๑๕ 

 

ในการอบรม และรุ่นท่ี ๑/๒ - ๑/๕ มีจิตอาสาพระราชทาน และครูพาท าซึ่งเป็นเจ้าหน้าท่ีของ 
กรมราชทัณฑ์ท่ีได้รับการอบรมเป็นวิทยากร  
  ๒) ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๖๓ เน่ืองใน
โอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ด าเนินการอบรมจ านวน 
๓ รุ่น (รุ่นท่ี ๒/๑ -๒/๓) มีผู้ต้องขังเข้ารับการอบรม จ านวน ๖๖,๙๔๐ ราย โดยท้ัง ๓ รุ่น  
มีจิตอาสาพระราชทาน และครูพาท าซึ่งเป็นเจ้าหน้าท่ีของกรมราชทัณฑ์ท่ีได้รับการอบรม  
เป็นวิทยากร 
  ๓) กรมราชทัณฑ์ได้จัดอบรบรุ่นพิเศษ จ านวน ๑ รุ่น ระหว่างวันท่ี ๒๙
มีนาคม - ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ มีผู้ต้องเข้ารับการอบรม จ านวน ๒๖๕ ราย 
  ท้ังน้ี กรมราชทัณฑ์ด าเนินการติดตามสมาชิกผู้ผ่านการอบรมโครงการ
พระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิริเกล้าเจ้าอยู่หัว “โคกหนองนาแห่งน้ าใจและความหวัง 
กรมราชทัณฑ์” ท่ีได้รับการปล่อยตัวไปแล้ว จากการด าเนินงานของศูนย์ประสานงานและส่งเสริม
การมีงานท า ร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ ในพื้นท่ี และบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ 
ต้ังแต่วันท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ - ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ ผู้ผ่านการอบรมท่ีได้รับพระราชทาน 
อภัยโทษ จ านวน ๗๔,๖๔๐ คน สามารถติดตามผู้ท่ีผ่านการอบรม จ านวน ๓๓,๕๙๐ คน 
 ๑.๑.๓๐ การสืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชา และโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของกระทรวงกลาโหม  
  ๑) การจัดก าลังพลและเครื่องมือสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริในความรับผิดชอบ  จ านวน ๑๓๖ โครงการ ประกอบด้วย 
(๑) สนับสนุนด้านความมั่นคงในพื้นท่ี ทภ.๓ และ ทภ.๔ จ านวน ๑๐ โครงการ (๒) สนับสนุน 
ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นท่ี ทภ.๑ - ทภ.๔ จ านวน ๙๔ โครงการ (๓) สนับสนุนด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน ๒๐ โครงการ และ (๔) สนับสนุนงานลักษณะพิเศษ 
และอื่น ๆ จ านวน ๑๒ โครงการ  
  ๒) การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื อง 
จังหวัดชลบุรี ให้แก่ ผู้บังคับหน่วยระดับกองพัน ในสังกัด ทภ.๑ และ นขต.ทบ. ท่ีมชุีดปฏิบัติการ
กิจการพลเรือน (ชป.กร.) ระดับกองพัน ซึ่งเป็นรุ่นท่ี ๔ และรุ่นท่ี ๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน าองค์
ความรู้ท่ีได้รับท้ังภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาและเกษตรทฤษฎีใหม่ ไปเป็น
แนวทางให้ ชป.กร. ระดับกองพัน ไปขยายผล ณ โครงการและศูนย์การเรียนรู้ ต่าง ๆ 
ในพื้นท่ีรับผิดชอบ รวมถึงก าลังพลและครอบครัวภายในหน่วย 
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  ๓) การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ด้านความมั่นคง 
จ านวน ๒ ครั้ง ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นท่ี จ านวน ๑๙ ครั้ง กลุ่มงานด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 
จ านวน ๑๒๔ ครั้ง และกลุ่มงานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จ านวน ๒ ครั้ง 
  ๔) การจัดกิจกรรมน้อมร าลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวัน 
พระบรมราชสมภพ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยกองทัพบกจัดกิจกรรมท่ีส าคัญ ดังน้ี  
   (๑) การบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล ในวันท่ี ๓ ธันวาคม 
๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้อง ๒๒๑ บก.ทบ.  
   (๒) กิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล 
ด้วยการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองต้นแบบ (ทบ.) ร่วมกับหน่วยราชการในพื้นท่ี เมื่อวันศุกร์ท่ี ๓ 
ธันวาคม ๒๕๖๔ ๑๐.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ คูน้ าข้างสโมสรนายทหารอากาศ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 
   (๓) จัดกิจกรรมน้อมร าลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เน่ืองในวันคล้ายวันพระบรม
ราชสมภพ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ และจัดกิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ ถวายเป็น 
พระราชกุศล อาทิ กิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” กิจกรรม Army Delivery กิจกรรมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ณ บริเวณที่ต้ังหน่วยและพื้นท่ีชุมชนรอบค่ายฯ 
  ๕) ชมรมกตัญญูคลับได้เข้าร่วมโครงการจิตอาสากับก าลังพลจิตอาสา
พระราชทานของหน่วยทหารในพื นที่ โดยการท าความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ เก็บขยะ และปลูกต้นไม้ 
เพื่อพัฒนาพื้นท่ีสาธารณประโยชน์ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้า  
พระบรมราชินี ได้เสด็จพระราชด าเนินมาเปิดโครงการในปี ท่ีผ่านมา ด้วยความส านึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณอย่างหาท่ีสุดมิได้ 
  ๖) การเสริมสร้างการปลูกฝังจิตส านึกต่อความส าคัญและความจงรักภักดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และประวัติศาสตร์ชาติ ด้วยการใช้สื่อทุกรูปแบบ ผ่านเว็บไซต์ 
และสื่อสังคมออนไลน์ในความรับผิดชอบ จ านวน ๔๕๕ ครั้ง 
  ๗) การเสริมสร้างอุดการณ์ และปลูกฝังจิตส านึกต่อความส าคัญของ
สถาบันพระมหากษัตริย์และประวัติศาสตร์ชาติ ด้วยรูปแบบการบรรยายและการใช้สื่อผสม  
เพื่อเป็นสื่อในการเสริมสร้างความรักและความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้กับ
กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นเยาวชนและประชาชน และสอดแทรกให้ความรู้การป้องกันการแพร่ระบาด
การติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019
พร้อมท้ังสร้างความรู้ ความเข้าใจเร่ืองวัคซีนท่ีถูกต้อง จ านวน ๕๓ ครั้ง 
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 ๑.๑.๓๑ โครงการรักษ์ป่าน่านตามโครงการพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จัดการเรียนรู้ตามแนวทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
โดยจัดสรรงบประมาณเพื่อให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ท้ัง ๓ เขตท่ีเข้าร่วมโครงการเขตละ 
๑๓๐,๐๐๐ บาท รวมท้ังสิ้น ๓๙๐,๐๐๐ บาท เพื่อด าเนินการ ๑) จัดสรรต่อยอดและขยายผล
พัฒนาโรงเรียนต้นแบบ จ านวน ๒๐ โรงเรียน ๒) จัดท าสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน 
๓) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนค้นหานวัตกรรมติดดาว และ ๔) ส่งเสริมจัดกิจกรรมประกวดสื่อ 
 ๑.๑.๓๒ การด าเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรม  โครงการวิทยากรส่งเสริม
คุณธรรม Sustainability c Moral “ตามรอยพระราชา” สร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอยา่ง
ยั่งยืนจากศาสตร์พระราชา ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิธรรมดี น าวิทยากร
ส่งเสริมคุณธรรม จากท่ัวประเทศลงพื้นท่ีเรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาติ ตามรอย “ศาสตร์พระราชา” 
จากปราชญ์ชาวบ้านซึ่งน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรแบบผสมผสานมาประยุกต์ใช้ 
ในการด าเนินชีวิต และประกอบอาชีพจนประสบความส าเร็จจากรุ่นสู่รุ่น ช่วยหล่อเลี้ยงชีพ  
และสร้างความยั่งยืนสู่เศรษฐกิจชุมชน ท่ีบ้านศาลาดิน พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ จัดการน้ าชุมชน 
ตามแนวพระราชด าริ (๑ ใน ๙ เส้นทาง ๘๑ แหล่งเรียนรู้) อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
โดยศูนย์คุณธรรม  ได้พัฒนากระบวนการให้ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้วยแนวทางท่ีเ ข้าใจง่าย จึงมีแนวคิด ท่ีจะพัฒนาโครงการวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม 
Sustainability c Moral “ตามรอยพระราชา” สร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนจาก
ศาสตร์พระราชาด้วยการอบรมพัฒนาวิทยากรจากแต่ละพื้นท่ีตามเส้นทางในหนังสือเดินทางตาม
รอยพระราชา จ านวนกว่า ๓๐ คนจากทั่วประเทศ ให้เข้าใจถึงกระบวนการการออกแบบกิจกรรม
ให้ความรู้ สามารถถ่ายทอด “ศาสตร์พระราชา” ท่ีช่วยสร้างแรงบันดาลใจ เกิดการเรียนรู้ 
ด้วยประสบการณ์จริง พร้อมกับการปลูกฝังคุณธรรม ๔ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา  
สู่กระบวนการถอดรหัสนวัตกรรมศาสตร์พระราชา ด้วยบอร์ดเกม โดยสอดแทรกการพัฒนา  
ท่ียั่งยืนด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อาศัยภูมิปัญญาและความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจน 
การเดินทางสายกลาง ความรอบคอบ สมเหตุสมผล ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จ  
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งถือเป็นหลักการส าคัญ 
ท่ีถูกบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของประเทศไทยต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ 
  โดยผู้เข้าร่วมโครงการวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมฯ จะได้เรียนรู้หลักสูตร 
Module I: Online Workshop The idea factory - “4 Moral Principles คุณธรรม ๔ ประการ” 
วิถีนิวนอร์มอล ผ่านนวัตกรรมการเรียนรู้ระบบออนไลน์ และหลักสูตร Module II: On Tour Trip 
การลงพื้นท่ี ณ บ้านศาลาดิน จังหวัดนครปฐม เพื่อสร้างประสบการณ์จริง และน าเอาเครื่องมือ 
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ท่ีได้จากการท าเวิร์กชอปช่วงแรกมาต่อยอด พัฒนาการน าเสนอเน้ือหาท่ีได้จากการเรียนรู้ในช่วงท่ี ๒ 
มาถ่ายทอดเรื่องราว “ตามรอยพระราชา” และการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ โดยเช่ือมโยง 
สู่เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน Sustainable Development Goal (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ 
ซึ่งองค์ความรู้ท่ีถ่ายทอดจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน และสังคมได้ 

 

  
 

๑.๒  ต่อยอดการด าเนินการของหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาพระราชทาน
ตามแนวพระราชด าริ 
 ๑.๒.๑ โครงการ “จิตอาสารักษ์แม่น  า” ประกอบด้วย จิตอาสาคลองสวยน้ าใส 
(คลองเปรมประชากร คลองแสนแสบ คลองบางล าพู คลองสี่วาพาสวัสด์ิ คลองขุดเจ้าเมือง  
คลองคอต่อ คลองเจดีย์บูชา คลองตะโหนด คลองด าเนินสะดวก คลองแม่กลอง) และจิตอาสารักษ์
แม่น้ าลุ่มน้ าสายหลัก (แม่น้ ากวง แม่น้ าเจ้าพระยา แม่น้ าป่าสัก แม่น้ าบางปะกง ลุ่ม น้ าปราณบุรี 
ลุ่มน้ าตาปี ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา แม่น้ าพอง แม่น้ าชี แม่น้ ามูล) โดยมีผลการด าเนินงาน ดังน้ี 
  ๑) เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ าในคลองและลุ่มน้ าสายหลัก  
๑,๑๐๕ ตัวอย่าง จากเป้าหมาย ๑,๒๐๒ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๙๒ 
  ๒) ตรวจก ากับดูแลโรงงานท่ีระบายน้ าลงสู่ล าน้ าสาธารณะ ๘๗๐ โรงงาน 
จากเป้าหมาย ๑,๒๐๐ โรงงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๓ 
  ๓) พิธีลงนามความร่วมมือด าเนินกิจกรรม (MOU) ๒๑๖ หน่วยงาน 
ด าเนินการแล้ว ๒๒๐ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๑.๘๕ 
  ๔) การให้ค าแนะน าโรงงานเพื่อมุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียวและการบริหาร
จัดการอย่างยั่งยืน ๒๐๔ โรงงาน จากเป้าหมาย ๑๘๐ โรงงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๑๓ 
  ๕) จัดสร้างนวัตกรรมและติดต้ัง ประกอบด้วย ระบบบ าบัดน้ าเสีย ๒ แห่ง 
ติดต้ังถังดักไขมัน ๘๗๖ ใบ และติดต้ังถังหมักรักษ์โลก ๒๐๐ ถัง 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
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๑๙ 

 

  ๖) ปรับปรุงภูมิทัศน์ ๑๒ แห่ง ณ ล าห้วยสามพันนาม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
คลองดี ๓ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คลองคอต่อ จังหวัดสมุทรปราการ บ้านวังปริง จังหวัดสงขลา  
ลุ่มน้ ากวง จจังหวัดล าพูน ลุ่มน้ าตาปี จังหวัดสุราษฎร์ธานี แม่น้ าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
แม่น้ ามูล จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดบุรีรัมย์ แม่น้ าชี จังหวัดร้อยเอ็ด แม่น้ าพอง จังหวัด
ขอนแก่น และแม่น้ าเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์ 
 ๑.๒.๒ โครงการ “จิตอาสาพัฒนาอื่น ๆ” ประกอบด้วย ๑๐ กิจกรรม 
 ๑) จิตอาสาคลองสวยน้ าใสชุมชนร่วมใจใช้ถังดักไขมัน โดยมอบถังดักไขมัน
ให้ศูนย์อ านวยการจิตอาสากระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อแจกจ่ายและติดต้ังให้กับประชาชน 
ท่ีอยู่บริเวณลุ่มน้ า ล าคลอง ใช้ดักเศษอาหารและไขมันก่อนไหลลงสู่แม่น้ าล าคลอง จ านวน ๑,๐๐๐ ใบ 
 ๒) กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีรวมใจกันปันสุขสู่สังคม โดยช่วยเหลือ
ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ขาดแคลน เป้าหมายจ านวน ๓ คน รวมท้ังบริจาคสิ่งของ ต้ังตู้ กน. ปันสุข 
และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้ประสบภัยพิบัติจ านวน ๕๐ คน 
 ๓) โครงการตามแนวพระราชด าริ/กิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาทักษะการผลิต 
หลักสูตรการสร้างกี่กระตุก โดยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการผลิตการสร้างกี่กระตุก ๑ ครั้ง 
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในพระราชด าริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา  
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ต าบลวังทอง อ าเภอบ้านดุง 
จังหวัดอุดรธานี ด าเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
 ๔) ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค ๘ เราท าความดีเพื่อพัฒนาชุมชน  
จัดกิจกรรมส่งมอบอาหารแห้งและเงินสด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อน าไปช่วยเหลือ  
ผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเช้ือโคโรนา 2019 
 ๕) กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์อาสาพาน้องอิ่ม เน่ืองจากสถานการณ์
โควิด - 19 ท าให้ไม่สามารถไปเลี้ยงอาหารเด็กก าพร้าได้ จึงได้รวบรวมเงินไปบริจาค ยอดรวมท้ังสิ้น 
๑๖,๖๐๐ บาท 
 ๖) โครงการพลังอาสาสร้างสุขให้เด็กในสถานสงเคราะห์ ปี ๓ บริจาคสิ่งของ
และเลี้ยงอาหารเด็กอ่อนแก่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ๑ ครั้ง เมื่อวันท่ี ๑๙ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ 
 ๗) โครงการพลังอาสา ด้วยรัก อุ่นใจ ห่างไกลโควิด - 19 โดยมอบแอลกอฮอล์ 
ท าความสะอาดฆ่าเช้ือ จ านวน ๖๐ ลิตร ให้กับโรงพยาบาลสงฆ์ ๑ ครั้ง ณ วันท่ี ๑๘ มกราคม 
๒๕๖๔ 
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๒๐ 

 

 ๘) โครงการจิตอาสาร่วมพัฒนาสังคม การจัดกิจกรรมบริจาคสิ่งของให้สถาน
สงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี การจัดกิจกรรมจิตอาสาท าสมุดเพื่อน้อง การมอบหน้ากาก N95 
ให้ สธ. และการมอบเงินและหน้ากาก N95 ให้โรงพยาบาลศรีธัญญา 
 ๙) นิคมอุตสาหกรรมสระแก้วรวมพลังจิตอาสาร่วมพัฒนาสถานท่ีทางศาสนา 
โดยปรับปรุงภูมิทัศน์สถานท่ีทางศาสนา ๓ ครั้ง 
 ๑๐) จิตอาสากรมโรงงานอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ด าเนินการตรวจวัด 
PM2.5 จ านวน ๕ ครั้ง และปรับปรุงระบบบ าบัดน้ าเสีย ณ วัดใหม่ทองเสน กรุงเทพมหานคร 
 ๑.๒.๓ โครงการจิตอาสาของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีได้สนับสนุนให้ส านักงานจังหวัดอุดรธานี 
และบึงกาฬ ใช้อาคารหอพักนักศึกษาในพื้นท่ี สามพร้าว ปรับเป็นโรงพยาบาลสนาม ในช่วงการระบาด
ของไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อรองรับผู้ป่วย จ านวน ๕๐๐ คน และอาคารหอพักนักศึกษาในพื้นท่ีจังหวัด 
บึงกาฬ เป็นโรงพยาบาลสนาม และ Local Quarantine รองรับผู้ป่วย จ านวน ๑๖๖ คน ต้ังแต่วันท่ี 
๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ พร้อมท้ังสนับสนุนบุคลากรมหาวิทยาลัยช่วยงานจิตอาสาประจ าโรงพยาบาล
สนาม ท้ัง ๒ แห่ง และการจัดท าอาหารกล่องปรุงสุกใหม่เพื่อมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์
และผู้ที่พักอยู่ในศนูย์พกัคอย (ศูนย์โฮมฮัก) พื้นท่ีศูนย์พักคอยของอ าเภอต่างๆ ในจังหวัดอุดรธานี 
 ๑.๒.๔ กิจกรรมรับสมัครจิตอาสาพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย 
 ๑) การรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน ข้อมูลการรับสมัครต้ังแต่วันท่ี ๒๑ 
มิถุนายน ๒๕๖๐ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มีจ านวนจิตอาสาพระราชทานท้ังสิ้น ๖,๘๖๑,๐๔๓ คน 
ชาย ๓,๐๖๘,๔๑๖ คน หญิง ๓,๗๙๒,๖๒๗ คน 
 ๒) ผลการด าเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานในส่วนภูมิภาค ต้ังแต่เดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๓ - กรกฎาคม ๒๕๖๔ กิจกรรมประกอบด้วย (๑) ประเภทจิตอาสาพัฒนา 
(๒) ประเภทจิตอาสาภัยพิบัติ และ (๓) ประเภทจิตอาสาเฉพาะกิจ รวมกิจกรรมท้ังหมด จ านวน 
๒๒,๔๙๓ ครั้ง จิตอาสาท้ังหมด จ านวน ๑,๕๗๑,๑๑๔ คน  
 ๓) ผลการด าเนินการสนับสนุนการจัดต้ังชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล และเทศบาลต าบลท่ัวประเทศ ด้วยการจัดท าระบบรายงาน 
ผลการปฏิบัติงานเพื่อเป็นฐานข้อมูลปัจจุบัน มีการด าเนินการรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน  
และประชาชนจิตอาสาท่ีอยู่ประจ าในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลต าบลแล้วท้ังสิ้น 
จ านวน ๕๐๕,๘๘๔ คน 
 ๑.๒.๕ โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบตัิการจิตอาสากับภัยพบิตัิประจ าองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน จ านวน ๗,๕๔๗ แห่ง (เทศบาลต าบล จ านวน ๒,๒๔๗ แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล 
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๕,๓๐๐ แห่ง) ในพื้นท่ี ๗๖ จังหวัด โดยได้ส่งเจ้าหน้าท่ีร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม ซึ่งด าเนินการ 
ฝึกอบรมในพื้นท่ี ๗๖ จังหวัด ปัจจุบันด าเนินการฝึกอบรมครบทุกเทศบาลต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบลในพื้นท่ี ๓๖ จังหวัด เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ จังหวัดก าแพงเพชร กระบี่ กาฬสินธุ์ 
ชัยภูมิ ชลบุรี ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่ ตราด ตาก นครปฐม นครพนม นครสวรรค์ ประจวบคีรีขันธ์ 
ปราจีนบุรี ปัตตานี พะเยา พังงา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบุรี แพร่ มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด 
ระนอง ลพบุรี สกลนคร สงขลา สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สระบุรี สิงห์บุรี 
สุพรรณบุรี และจังหวัดอุทัยธานี รวมมีจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว 
จ านวน ๕,๒๓๗ แห่ง ๒๖๘,๑๑๙ คน แยกเป็นเทศบาลต าบล จ านวน ๑,๕๓๒ แห่ง ๗๘,๙๗๓ คน 
และองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน ๓,๗๐๕ แห่ง ๑๘๙,๑๔๖ คน 
 ๑.๒.๖ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมด าเนินการด้านจิตอาสา ดังน้ี 
  ๑) ส านักงานสถิติแห่งชาติส่งข้าราชการผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร 
จิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรพื้นฐาน” จ านวน ๑ ท่าน และผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรครูผู้ช่วยสอน 
การช่วยชีวิตข้ันพื้นฐานส าหรับประชาชน จ านวน ๑ ท่าน เข้าร่วมเป็นวิทยากรการฝึกอบรม 
การปฏิบัติการช่วยชีวิตข้ันพื้นฐาน Basic Life Support (CPR AED Choking) ตามท่ี ศอญ.จอส.
พระราชทาน แจ้งความประสงค์ขอรับการสนับสนุนวิทยากรจากข้าราชบริพาร หน่วยราชการ 
ในพระองค์ ๙๐๔ 
  ๒) ส านักงานสถิติแห่งชาติส่งข้าราชการผู้ส าเร็จหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ 
“หลักสูตรประจ า” เข้าร่วมเป็นวิทยากรจิตอาสาบรรยายในหัวข้อวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย  
และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ให้กับข้าราชการพลเรือนสามัญท่ีอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติ
ราชการ และข้าราชการท่ีโอนมารับราชการสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ 
  ๓) ผู้แทนส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ได้เข้าร่วม
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาประเภทงานนโยบายผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรปฏิบัติงานของจิตอาสา 
๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจ า” รุ่นท่ี ๕/๖๓ “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” ณ โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน 
(วิภาวดี) เพื่อให้เป็นตัวอย่างท่ีดีแก่บุคลากรภายใน และสังคม มีจิตสาธารณะท าความดีด้วยหัวใจ
โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน สามารถเป็นผู้น าและเป็นก าลังหลักในการท ากิจกรรมจิตอาสา  
เพื่อสาธารณประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ไปถ่ายทอดแก่ประชาชน และชุมชนในท้องถ่ินของตนก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป ท้ังน้ี 
สพธอ. ได้น าเสนอผลการส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยท่ีได้ด าเนินการมาอย่าง
ต่อเน่ืองถึง ๘ ปี และตัวเลขต่าง ๆ ได้สะท้อนให้เห็นว่าคนไทยใช้เวลากับอินเทอร์เน็ตมากข้ึนทุกปี 
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โดยตัวเลขท่ีสะท้อนออกมา ท าให้ สพธอ. ได้พยายามผลักดันการท างานท้ังในเชิงส่งเสริมและดูแล
ป้องกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซึ่งในเชิงการส่งเสริม คือ 
   (๑) การเผยแพร่องค์ความรู้ต่าง ๆ  ท้ังเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์ 
   (๒) การลงพื้นท่ีอบรมร่วมกับหน่วยงานความร่วมมือต่าง ๆ (ซึ่งในปี 
๒๕๖๓ ได้ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และ ปตท.) 
   (๓) การจัดหลักสูตรและโครงการพิเศษต่าง ๆ ร่วมกับสถาบันการศึกษา 
เช่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค) ฯลฯ 
   (๔) การจัดให้มีหลักสูตร e-Commerce ทางออนไลน์ เพื่อให้ประชาชน
ได้พัฒนาสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัล สร้างอาชีพ ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
ส่วนในเชิงของการดูแลป้องกันภัยออนไลน์ สพธอ. มีหน่วยรับเร่ืองและประสานงานเพื่อช่วยเหลือ
ผู้บริโภคออนไลน์ อย่าง ๑๒๑๒ OCC (https://www.etda.or.th/.../pr/1212OCC-Statistic-
2020.aspx) พร้อมท้ังการมีไทยเซิร์ต (ThaiCERT) ท่ีด าเนินการประสานงานเพื่อป้องกันภัยคุกคาม
แก่หน่วยงานและให้ความรู้ด้าน Cybersecurity ต่อประชาชน เป็นต้น สิ่งเหล่าน้ีล้วนแต่เป็น
ตัวอย่างของงานขับเคลื่อนเรื่องดิจิทัล ท่ี สพธอ. อาสาท าเพื่อสังคมอย่างต่อเน่ือง และมุ่งมั่นท่ีจะ
พัฒนางานเหล่าน้ีโดยผนวกความรู้เรื่องการเป็นจิตอาสาท่ีได้จากหลักสูตรและการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับหน่วยงานอื่น ๆ ต่อไปอย่างยั่งยืน 
 ๑.๒.๗ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี ส่งเจ้าหน้าท่ีอาสา ๙๐๔ 
จ านวน ๒ ท่าน เข้าร่วมโครงการการฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพข้ันพื้นฐานส าหรับก าลังพล  
กรมอู่ทหารเรือ กองทัพเรือ อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันท่ี ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
 ๑.๒.๘ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ด าเนินการจัดกิจกรรมเวียนเทียน 
วันมาฆบูชาและจิตอาสา เราท าดีด้วยหัวใจ เพื่อปลูกฝังการมีจิตอาสา ความมีน้ าใจ การเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน และการรู้รักสามัคคี โดยการน านักเรียนและบุคลากรจ านวน 
๑๖๑ คน เข้าร่วมเวียนเทียนเน่ืองในวันมาฆบูชา และท าความสะอาดวัดหลวง และบริเวณโดยรอบ
โรงเรียน เมื่อวันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
 ๑.๒.๙ โครงการจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในวันส าคัญของชาติ ส านักงาน 
การท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร  
เจ้าภาพหลักในการด าเนินโครงการจิตอาสาพระราชทาน เน่ืองในวันส าคัญของชาติ เมื่อวันพุธท่ี  
๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (วันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ วัดเฉลิมชัย 
ต าบลผึ่งแดด อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งกิจกรรม ประกอบด้วย การท างาน 
ความสะอาดบริเวณวัด และทาสี ก าแพงวัด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๒๐๐ คน 
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 ๑.๒.๑๐ โครงการ “กยศ.อาสารวมใจรักษ์ต้นไม้” โดยน านักศึกษาจิตอาสา จ านวน 
๘๐๙ คนร่วมลงทะเบียนเพื่อรับหมายเลขต้นไม้ท่ีตนเองต้องดูแลผ่านระบบออนไลน์ และดูแล
ต้นไม้โดยการรดน้ า พรวนดิน ใส่ปุ๋ย หากต้นไม้ท่ีดูแลตายต้องปลูกทดแทน ทุกครั้งท่ีไปดูแลต้นไม้
จะต้องถ่ายรูปแล้วส่งบันทึกเข้าระบบ 
 ๑.๒.๑๑ โครงการจิตอาสา “เราท าความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กรมบังคับคดี 
ด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นท่ีท้ังภาครัฐและประชาชนจิตอาสา ขุดลอกคูคลอง ก าจัดวัชพืช
ตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บขยะตกค้าง ท าความสะอาดทางเดินริมคลอง วัด ถนนสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะอื่น ๆ รวมท้ังสนับสนุนอาหารและน้ าด่ืม โดยผลการเข้าร่วมต้ังแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - 
สิงหาคม ๒๕๖๔ มีจ านวนท้ังสิ้น ๑๘๑ ครั้ง 
 ๑.๒.๑๒ ส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนเอกชนในโครงการตามพระราชด าริสมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้มีคุณภาพ 
จัดประชุมวิชาการและเปิดคลินิกวิชาการ มีโรงเรียนเอกชนท่ีได้รับการส่งเสริมสนับสนุน  
การจัดและพัฒนาคุณภาพฯ จ านวน ๑๗ แห่ง 
 ๑.๒.๑๓ พัฒนาศักยภาพครูตามโครงการในพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  สนับสนุนและส่งเสริมทางวิชาการ 
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้แก่ครูผู้ สอนโรงเรียนในท้องถ่ินทุรกันดาร 
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ เกิดความตระหนักในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยี และสามารถน าความรู้ไปใช้จัดการเรียนการสอนของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ได้แก่ พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามโครงการในพระราชด าริ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) พัฒนาครูในโรงเรียนวังไกลกังวล และโรงเรียนในพื้นท่ีใกล้เคียง 
ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิทยาการค านวณ ระดับประถมศึกษา 
และมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมท้ังพัฒนาครูต ารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) เพื่อการจัดการเรียนรู้ 
ตามแนวโครงการพระราชด าริบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย และแนวทางสะเต็มศึกษา 
 ๑.๒.๑๔ กิจกรรมการฝึกอบรมช่วยฟื้นคืนชีพขั นพื นฐาน (CPR) และการใช้เครื่อง
กระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) โดยครู CPR และจิตอาสา ๙๐๔ เมื่อวันท่ี ๒๕ มีนาคม 
๒๕๖๔ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จ านวน ๒๐๐ คน ประกอบด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีสังกัด 
ส านักนายกรัฐมนตรี (ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ส านักเลขานายกรัฐมนตรี สภาความมั่นคงแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กรมประชาสัมพันธ์ กองอ านวยการรักษา ความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ส านักข่าวกรองแห่งชาติ ส านักงาน
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๒๔ 

 

คณะกรรมการส่งเสริม การลงทุน และส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ) โดยมีรายละเอียดกิจกรรม 
ดังน้ี  
  ๑) การบรรยายในหัวข้อ “ข้ันตอนการฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ 
ข้ันพื้นฐาน (CPR)” และ “การใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED)” โดยวิทยากร 
กรมการแพทย์ทหารเรือ  
  ๒) แบ่งกลุ่มย่อย จ านวน ๕ กลุ่ม เพื่อฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพ 
ข้ันพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) โดยวิทยากรกรมการแพทย์
ทหารเรือ และจิตอาสา ๙๐๔ เป็นวิทยากรประจ ากลุ่ม กลุ่มละ ๒ คน 
 ๑.๒.๑๕ กิจกรรมจัดท าสมุดท ามือ “พาณิชย์...จิตอาสา ท าด้วยมือ ให้ด้วยใจ” 
จัดกิจกรรมสมุดท ามือ “พาณิชย์...จิตอาสา ท าด้วยมือ ให้ด้วยใจ”จากกระดาษ A4 ท่ีใช้แล้ว 
หน้าเดียวพร้อมส่งมอบให้กับมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อน าไป
มอบให้กับน้อง ๆ ผู้ด้อยโอกาสท่ีขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน 
 ๑.๒.๑๖ โครงการ “จิตอาสาสามัคคีปลูกผักสร้างแหล่งอาหารชุมชน” ข้าราชการ
และบุคลากรกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และประชาชนบ้านบางประดู่ ร่วมกันปลูกพืชผัก
สวนครัว ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านบางประดู่และบริเวณริมถนนหมู่ท่ี ๖ ต าบลบางรักน้อย 
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เพื่อสร้างความมั่นคง ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และลดการพึ่งพา  
จากภายนอก ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงในการแก้ไขปัญหาความยากจนในชุมชนและผลกระทบท่ีประชาชน
บ้านบางประดู่ได้รับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ - 19) 
 ๑.๒.๑๗ การบรรยายหัวข้อ “หลักสูตร จิตอาสา ๙๐๔” ภายใต้โครงการฝึกอบรม
หลักสูตร“ปฐมนิเทศบุคลากรกรมบังคับคดี” รุ่นที่ ๑ - ๔ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ส าหรับข้าราชการและพนักงานราชการท่ีบรรจุใหม่ ท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ศาสตร์พระราชา จิตอาสา และระเบียบวินัย  
โดยมีผู้เข้าร่วมท้ังสิ้น จ านวน ๓๔๑ คน 
 ๑.๒.๑๘ การบรรยายพิ เศษหัวข้อ “สถาบันหลักของชาติ  และจิตอาสา
พระราชทาน” ให้แก่นายทหารนักเรียนหลักสูตรตุลาการพระธรรมนูญ รุ่นที่ ๑๕ เมื่อวันท่ี  
๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนกรมพระธรรมนูญ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
โดยเรียนเชิญ พลโท ชัยวิทย์ ชยาภินันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
และพันเอก สมบัติ ผ่องศรี รองผู้อ านวยการส านักงานกิจการพลเรือน ส านักนโยบายและแผน
กลาโหม เป็นวิทยากร 
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 ๑.๒.๑๙ กิจกรรมจิตอาสา “เราท าความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เมื่อวันท่ี  
๕ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยมี พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธี  
ณ บริเวณด้านหน้าโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง จังหวัดนนทบุรี และมีก าลังพลจากส านักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม ส่วนราชการอื่น ๆ ประชาชน และนักเรียนจิตอาสา จ านวน ๔๐๐ คน 
ร่วมกันท าความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทาสี ตัดแต่งกิ่งไม้ให้มีความสะอาดเรียบร้อย 
เพื่อสุขอนามัยท่ีดีของก าลังพลและประชาชนในพื้นท่ีโดยรอบ 
 ๑.๒.๒๐ จัดก าลังพลร่วมบริจาคโลหิตตามโครงการ “จิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิต
เพื่อชาติ” ระหว่างวันท่ี ๑๑ มกราคม - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ มียอดก าลังพลบริจาคโลหิต  
รวม ๓๐,๗๘๑ นาย ได้ปริมาณโลหิต รวมท้ังสิ้น ๑๑,๙๒๐,๒๙๐ มิลลิลิตร 
 ๑.๒.๒๑ เสริมสร้างอุดมการณ์ และปลูกฝังจิตส านึกต่อความส าคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์และประวัติศาสตรช์าติ ด้วยรูปแบบการบรรยายและการใช้สื่อผสม เพื่อเป็นสื่อ
ในการเสริมสร้างความรักและความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้กับกลุ่มเป้าหมาย  
ท่ีเป็นเยาวชนและประชาชน และสอดแทรกให้ความรู้การป้องกันการแพร่ระบาดการติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมท้ังสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจเร่ืองวัคซีนท่ีถูกต้องและรณรงค์เชิญชวนให้ร่วมลงทะเบียนการรับวัคซีนป้องกัน
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จ านวน ๕๓ ครั้ง 
 ๑.๒.๒๒ โครงการสนับสนุนการด าเนินงานจิตอาสาพระราชทาน กิจกรรม 
จิตอาสาพัฒนา “ส านักนายกรัฐมนตรีพัฒนาคุณภาพชีวิตและรักษาสิ่งแวดล้อม” เมื่อวันท่ี  
๗ เมษายน ๒๕๖๔ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ได้ด าเนินโครงการสนับสนุนการด าเนินงาน
จิตอาสาพระราชทาน กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ส านักนายกรัฐมนตรีพัฒนาคุณภาพชีวิตและรักษา
สิ่งแวดล้อม” เน่ืองในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันจักรี ณ วัดช่องลม ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี โดยมีรองปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักด์ิ เรียงเครือ) เป็นประธาน  
และมีผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี (นายมงคลชัย สมอุดร) ผู้ตรวจราชการส านัก
นายกรัฐมนตรี (นางสาวหิรัญญา บุญจ ารูญ) เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  
(นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ ) รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  (นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ)  
ให้เกียรติในการเข้าร่วมกิจกรรม ท้ังน้ี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าท่ี
ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี กรมประชาสัมพันธ์ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
จิตอาสา ๙๐๔ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสาในพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี จ านวน
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ประมาณ ๓๐๐ คน ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการท าความสะอาดศาสนสถาน และปรับภูมิทัศน์
ภายในศาสนสถาน 
 ๑.๒.๒๓ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา  โดยข้าราชการศูนย์อุ ตุ นิยมวิทยาภาคใต้ 
ฝั่งตะวันตก เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติฯ” เน่ืองในวันคล้าย 
วันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  
เมื่อวันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ณ บริเวณป่าชายเลน หน้าโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล หมู่ท่ี ๒ ต าบล
ป่าคลอก อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 
 ๑.๒.๒๔ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาประเภทงานนโยบายผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร
ปฏิบัติงานของจิตอาสา ๙๐๔ โดยผู้แทนส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้เข้าร่วม
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาประเภทงานนโยบายผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรปฏิบัติงานของจิตอาสา 
๙๐๔ หลักสูตรหลักประจ ารุ่นท่ี ๕/๒๕๖๓ “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” ณ โรงเรียนจิตอาสา
พระราชทาน (วิภาวดี) เพื่อให้เป็นตัวอย่างท่ีดีแก่บุคลากรภายใน และสังคม มีจิตสาธารณะ  
ท าความดีด้วยหัวใจโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน สามารถเป็นผู้น าและเป็นก าลังหลักในการท ากิจกรรม
จิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์ ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปถ่ายทอดแก่ประชาชน และชุมชนในท้องถ่ินของตนก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ต่อไป ท้ังน้ี ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้น าเสนอผลการส ารวจพฤติกรรม 
ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยท่ีได้ด าเนินการมาอย่างต่อเน่ืองถึง ๘ ปี และตัวเลขต่าง ๆ 
ได้สะท้อนให้เห็นว่าคนไทยใช้เวลากับอินเทอร์เน็ตมากข้ึนทุกปี โดยตัวเลขท่ีสะท้อนออกมา ท าให้ 
ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้พยายามผลักดันการท างานท้ังในเชิงส่งเสริม 
และดูแลป้องกันเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในเชิงการส่งเสริม คือ 
 ๑) การเผยแพร่องค์ความรู้ต่าง ๆ ท้ังเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์ 
 ๒) การลงพื้นท่ีอบรมร่วมกับหน่วยงานความร่วมมือต่าง ๆ (ซึ่งในปี ๒๕๖๓ 
ได้ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน))  
 ๓) การจัดหลักสูตรและโครงการพิเศษต่าง ๆ ร่วมกับสถาบันการศึกษา เช่น 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ฯลฯ 
 ๔) การจัดให้มีหลักสูตร e-Commerce ทางออนไลน์ เพื่อให้ประชาชน 
ได้พัฒนาสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัล สร้างอาชีพ ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
ส่วนในเชิงของการดูแลป้องกันภัยออนไลน์ ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
มีหน่วยรับเรื่องและประสานงานเพื่อ ช่วยเหลือผู้บริ โภคออนไลน์ อย่าง ๑๒๑๒ OCC 
(https://www.etda.or.th/.../pr/1212OCC-Statistic-2020.aspx) พร้อมท้ังการมีไทยเซิร์ต 
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(ThaiCERT) ท่ีด าเนินการประสานงานเพื่อป้องกันภัยคุกคามแก่หน่วยงานและให้ความรู้ 
ด้าน Cybersecurity ต่อประชาชน เป็นต้น สิ่งเหล่าน้ีล้วนแต่เป็นตัวอย่างของงานขับเคลื่อน 
เรื่องดิจิทัลท่ีส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อาสาท าเพื่อสังคมอย่างต่อ เ น่ือง 
และมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนางานเหล่าน้ีโดยผนวกความรู้ เรื่องการเป็นจิตอาสาท่ีได้จากหลักสูตร  
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานอื่น ๆ ต่อไปอย่างยั่งยืน 
 ๑.๒.๒๕ โครงการกระทรวงศึกษาธิการจิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรม 
จิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ ท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคท่ัวประเทศ โดยในส่วนกลาง ณ พื้นท่ี
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ านวน ๒ แห่ง คือ คลองผดุงกรุงเกษม (ต้ังแต่สะพานมัฆวานรังสรรค์ - 
ท่าน้ าเทเวศร์) และวัดราชาธิวาส และพื้นท่ีเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จ านวน ๒ แห่ง คือ
วัดดงมูลเหล็ก และคลองทรงเทวดา ชุมชนวัดโพธิ์เรียง จ านวน ๒,๓๘๙ คน ประกอบด้วย 
ข้าราชการและบุคลากรของหน่วยงาน สถานศึกษาต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ข้าราชการและบุคลากร ในสังกัดหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม ได้แก่ 
ส านักงานเขตดุสิต และส านักงานเขตบางกอกน้อย รวมท้ังประชาชนชาวชุมชนวัดดงมูลเหล็ก  
และชุมชนวัดโพธิ์เรียง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในส่วนกลาง 
และส่วนภูมิภาค จ านวน ๑,๗๙๗,๔๑๗ คน 
 ๑.๒.๒๖ การจัดกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือประชาชนในท้องถ่ินเพื่อน าไป 
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน อาทิ การติดต้ังระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ การติดต้ังชุดไฟฟ้า 
ส่องสว่างให้กับประชาชนในท้องถ่ิน การร่วมกิจกรรม “เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ” การพัฒนาทาสี 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และการบริจาคอุปกรณ์สิ่งของ เครื่องใช้ท่ีจ าเป็น ได้แก่ ชุด PPE พร้อม
หน้ากากอนามัยให้แก่สาธารณสุขจังหวัด เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยและผู้ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ท้ังน้ี มีการจัด
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ถึงการใช้แนวทางทุนปรัชญาเพื่อความมั่นคง (ทปค.) ในการด าเนินงานของ
ชมรมกตัญญูคลับ 
 ๑.๒.๒๗ การจัดกิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องใน
วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร  
สิริวิบูลยราชกุมาร ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ ด้วยการมอบหน้ากากอนามัย เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย  
เจลแอลกอฮอลล์ และสิ่งของอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ให้กับคณะครู 
และนักเรียน เมื่อวันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 
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๒๘ 

 

 ๑.๒.๒๘ การแต่งตั งคณะที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนงานที่ปรึกษาคณะกรรมการจิตอาสา
พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขของประชาชน โดยจัดท าค าสั่งส านักงานปลัดส า นัก
นายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งต้ังคณะท่ีปรึกษาเพื่อสนับสนุนงาน ท่ีปรึกษาคณะกรรมการจิตอาสา
พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขของประชาชน (ผอ.ศอญ.พระราชทาน) ให้ครอบคลุมทุกด้าน 
เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวม ๓ ด้าน ดังน้ี  
  ๑) ท่ีปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ หลักนิยม และแนวทางการด าเนินงาน  
  ๒) ท่ีปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร  
  ๓) ท่ีปรึกษาด้านนวัตกรรม และสิ่งแวดล้อม 
 ๑.๒.๒๙ การจัดกิจกรรมจิตอาสาของกระทรวงวัฒนธรรม 
 ๑) กิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ 
กรกฎาคม ๒๕๖๔ ในวันท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ี
กระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม ท้ังน้ี 
กิจกรรมดังกล่าวทางกระทรวงวัฒนธรรม ได้รับทราบว่าธนาคารเลือดของโรงพยาบาลศิริราช 
เหลือจ านวนน้อยจนเกรงว่าจะไม่เพียงพอต่อการรักษาประชาชน จึงได้เชิญชวนเจ้าหน้าท่ี
กระทรวงวัฒนธรรมร่วมบริจาคโลหิต ซึ่งได้มีบุคลากรกว่า ๑๐๐ คนเข้าร่วมบริจาคโดยพร้อม
เพรียง 

    
 

 ๒) โครงการ OCAC เราท าความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมจิตอาสา 
“เติมสีสร้างสรรค์ส่งต่อเพื่อน้อง” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๙ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ กระทรวงวัฒนธรรม 
โดยส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับโรงเรียนประชาราษฎร์บ าเพ็ญ เครือข่ายจิตอาสา 
๙๐๔ คณะผู้บริหาร คณะครู ข้าราชการ นักเรียน และนักศึกษา จัดโครงการ OCAC เราท าความดี
ด้วยหัวใจ เพื่อส านึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการ
จิตอาสา “เราท าความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” โดยประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุข
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๒๙ 

 

ของชุมชนส่วนรวม ได้แก่ กิจกรรมจิตอาสา “เติมสีสร้างสรรค์ ส่งต่อเพื่อน้อง” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๙ พรรษา ๒๘ 
กรกฎาคม ๒๕๖๔ ในการใช้ศิลปะเป็นสะพานเช่ือมไปสู่การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน
ประชาราษฎร์บ าเพ็ญ เขตห้วยขวาง เพื่อสร้างบรรยากาศของโรงเรียนให้เป็นสถานท่ีท่ีน่าเรียน  
มีแรงบันดาลใจกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ การสร้างสรรค์ด้านงานศิลปะอีกทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ 
เสริมสร้างพัฒนาการด้านการเรียนรู้ให้เด็กนักเรียนมีกิจกรรม หรือเกมให้เด็กนักเรียนฝึกเล่น  
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และมีความสุขในการมาเรียน 
  กิจกรรมดังกล่าว เป็นการน าบุคลากรของส านักงานศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัยท่ีมีความสามารถ ด้านการวาดภาพ มาวาดภาพอันสื่อถึงการเป็นผู้มีจิตอาสาท าประโยชน์
เพื่อสังคม นอกจากน้ีได้ขอความร่วมมือจากเครือข่ายศิลปินร่วมสมัย สถาบันการศึกษาท่ีเช่ียวชาญ
ด้านศิลปะมาช่วยกันสร้างสรรค์ผลงาน รวมท้ังจัดกิจกรรมให้ผู้สนใจ เด็ก และเยาวชน  
ท่ีมีความสามารถด้านการวาดรูป มาช่วยกันสร้างสรรค์ผลงานเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม ท้ังน้ี 
มีแนวทางขยายการด าเนินงานไปยังโรงเรียนต่าง ๆ หรือชุมชนท่ีมีความพร้อม เพื่ อสนับสนุน 
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยสะท้อนแนวคิดและมุมมองต่าง ๆ ให้เกิดข้ึนในวงกว้ าง 
สร้างโอกาสในการเรียนรู้สร้างสังคมให้น่าอยู่ด้วยงานศิลปะต่อไป 

  
 

 ๓) โครงการวันรักต้นไม้ประจ าปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลและน้อมร าลึก ในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๒๑ ตุลาคม
กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนาร่วมกับเครือข่ายจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔  
และประชาชนจัดโครงการวันรักต้นไม้ประจ าปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
และน้อมร าลึก ในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นายเกรียงศักด์ิ  
บุญประสิทธ์ อธิบดีกรมการศาสนา น าคณะข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีกรมการศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม พร้อมด้วยเครือข่ายจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ หน่วยงานเครือข่ายภาครัฐและเอกชน 
รวมท้ังประชาชน ร่วมจัดโครงการวันรักต้นไม้ประจ าปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ เน่ืองในวันคล้ายวัน
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๓๐ 

 

พระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๒๑ ตุลาคม ระหว่างวันท่ี ๒๕ - ๒๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนศากยบุตรสามเณรสีหะ ต าบลรางพิกุล อ าเภอก าแพงแสน จังหวัด
นครปฐม โดยได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ ได้แก่ ต้นประดู่ ต้นแดง ต้นชงโค ต้นแคนา ต้นยางนา  
ต้นทองอุไร รวมประมาณกว่า ๕๐๐ ต้น โดยได้รับความเมตตาจากพระเทพสุวรรณเมธี  
รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ 
 เน่ืองในโอกาสวันท่ี ๒๑ ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวัน 
พระราชสมภพของสมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี คณะรัฐมนตรีมีมติให้เป็น “วันรักต้นไม้
ประจ าปีของชาติ” กรมการศาสนาจัดโครงการวันรักต้นไม้ประจ าปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้ึนเพื่อ
น้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นการสร้าง
จิตส านึกบุคลากรให้เกิดความรักและความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสิ่งแวดล้อม  
บ่มเพาะ ขัดเกลาจิตใจ ให้เกิดคุณงามความดีข้ึนได้ภายในตัวบุคคลท่ีปรากฏเด่นชัดข้ึนได้ในมิติ
ทางด้านศาสนา รวมถึงผลักดันส่งเสริมให้เป็นองค์กรคุณธรรมตามหลักคุณธรรม ๕ ประการ 
“พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู” ซึ่งกรมการศาสนาเป็นหน่วยงานหน่ึงของส่วนราชการท่ีมี
ภารกิจท่ีเกี่ยวข้องและด าเนินงานสนองงานของสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างต่อเน่ืองและเล็งเห็น
ความส า คัญของโครงการดังกล่าว เป็นหน่ึงในกิจกรรมจิตอาสาตามพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ีจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับฐานะของราษฎรได้อย่าง
ยั่งยืน 
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๓๑ 

 

 ๔) กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานและจิตอาสาประชาชนร่วมบริจาค
โลหิต เพื่อแสดงความจงรักภักดี น้อมน าสืบสานพระราชปณิธาน และก้าวเดินตามแนว
พระราชด าริ “จิตอาสา เราท าความดี ด้วยหัวใจ” วันท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม น าผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ี ร่วมบริจาค
โลหิต โดยโรงพยาบาลศิริราช จัดหน่วยรับบริจาคเคลื่อนท่ี ณ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวง
วัฒนธรรม ในกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานและจิตอาสาประชาชนร่วมบริจาคโลหิต เพื่อแสดง
ความจงรักภักดี น้อมน าสืบสานพระราชปณิธาน และก้าวเดินตามแนวพระราชด าริ “จิตอาสา  
เราท าความดี ด้วยหัวใจ” ซึ่งมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีกระทรวงวัฒนธรรมร่วมบริจาคโลหิต 
จ านวน ๑๐๔ คน ได้โลหิต จ านวน ๓๘,๒๕๐ ซีซี 

 

    
 

    
 

 ๑.๒.๓๐ การจัดกิจกรรมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
  ๑) การติดต้ังพระฉายาลักษณ์และพระบรมราโชวาท รวมท้ังพระราชกรณียกิจ
ของพระมหากษัตริย์  
  ๒) เผยแพร่ทาง Internet เช่นเว็บไซต์เฟสบุ๊คของหน่วยงาน  
  ๓) จัดกิจกรรม/เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการแสดง 
ความเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในวันส าคัญต่าง ๆ เช่น วันคล้ายวัน พระราชสมภพ 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลท่ี ๙ วันปิยะมหาราช วันจักรี วันฉัตรมงคล ฯลฯ 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๓๒ 

 

 ๑.๒.๓๑ กรมบังคับคดีได้ต่อยอดด าเนินการของหน่วยพระราชทานและประชาชน 
จัดกิจกรรมจิตอาสา ดังนี  
  ๑) โครงการจิตอาสา "เราท าความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" กรมบังคับคดี 
โดยด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นท่ีท้ังภาครัฐและประชาชนจิตอาสาขุดลอกคูคลอง ก าจัด
วัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้เก็บขยะตกค้าง ท าความสะอาดทางเดิน ริมคลอง วัด ถนนสาธารณะ 
และกิจกรรมสาธารณะอื่น ๆ รวมท้ังสนับสนุนอาหารและน้ าด่ืม ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ จ านวน  
๑ ครั้ง 
  ๒) กิจกรรมน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกศุล
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภู มิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร กรมบังคับคดี และส านักงานบังคับคดีจังหวัด/สาขา เมื่อวันท่ี ๑๓ 
ตุลาคม ๒๕๖๔ นางทัศนีย์ เปาอินทร์ รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมบังคับคดี  
เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนายเสกสรร สุขแสง รองอธิบดีกรมบังคับคดี 
ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีกรมบังคับคดี เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ บริเวณโถง ช้ัน ๒ อาคารกรมบังคับคดี 
และส านักงานบังคับคดีจังหวัดท่ัวประเทศ ร่วมกันจัดกิจกรรมเน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ สถานท่ีจัด
งานในแต่ละจังหวัด 
  ๓) กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจ าปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๒๖ 
ตุลาคม ๒๕๖๔ นางทัศนีย์ เปาอินทร์ รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมบังคับคดี มอบหมาย
นายเสกสรร สุขแสง รองอธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานท ากิจกรรมวันรักต้นไม้ประจ าปีของชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  
โดยมีผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ีกรมบังคับคดี เข้าร่วมท ากิจกรรมบ ารุงรักษาต้นไม้ด้วยการตัดแต่ง  
กิ่งไม้ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย และรดน้ าต้นไม้ ณ บริเวณกรมบังคับคดี และส านักงานบังคับคดีจังหวัด  
ท่ัวประเทศ จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจ าปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อน้อมร าลึกถึง 
พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยร่วมกันบ ารุงรักษาต้นไม้  
ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย และรดน้ าต้นไม้ ณ สถานท่ีจัดงานในแต่ละจังหวัด 
 ๑.๒.๓๒ การจัดกิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศล 
แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี  
สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เมื่อวันพุธท่ี ๘ 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๓๓ 

 

ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค ๒ แขวงบางแค 
เขตบางแค กรุงเทพฯ 
 

๑.๓  สร้างความตระหนักรู้ เผยแพร่ และปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ  
ที่ถูกต้อง และเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน 
ตลอดจนพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ 
 ๑.๓.๑ โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลัก 
ของชาติ (ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์) โดยผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบายรัฐบาล
เรื่องการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ผ่านโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้าง
ความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ (ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์) รวมท้ังนโยบายข้อสั่งการ
ตามมติคณะรัฐมนตรี ประจ าเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ผ่านสื่อโทรทัศน์สื่อวิทยุ และสื่อออนไลน์  
ผลิตรวม ๗๙๕ เร่ือง เผยแพร่รวม ๒,๙๔๙ ครั้ง การเข้าถึงรวม ๓๖,๘๒๓คน จ านวนผู้กดถูกใจรวม 
๑๐,๑๒๔ คน จ านวนความคิดเห็นรวม ๖๖๙ รายการ จ านวนการแชร์รวม ๘๖๔ ครั้ง  
โดยมีประเด็นส าคัญ ดังน้ี ในหลวง และพระราชินีทรงบ าเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน 
พุทธศักราช ๒๕๖๔ ย้อนร าลึกในหลวงรัชกาลท่ี ๙ - ๒๑ ตุลาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ 
“สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี หรือสมเด็จย่า” 
 ๑.๓.๒ โครงการ “สวนสุนันทาร่วมกันสร้างสรรค์พัฒนาชุมชน” โดยส่งเสริม 
ให้นักศึกษาท่ีพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร การท างานร่วมกัน และการรู้จักการสร้าง
นวัตกรรม เพื่อพัฒนาชุมชน ร่วมถึงสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ  สู่ชุมชน โดยในปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ ด าเนินกิจกรรมบ าบัดน้ าเสียจากการใช้เครื่องมือกังหันดันน้ าจากพลังงานโซล่าเซลล์ภายใต้
โครงการคลองสวยน้ าใสในชุมชนพื้นท่ีต้ังของมหาวิทยาลัย ๓ ชุมชน ได้แก่ ชุมชนต าบลคลองโยง 
จังหวัดนครปฐม ชุมชนต าบลคลองโคนและชุมชนต าบลบางจะเกร็ง จังหวัดสมุทรสงคราม 
กลุ่มนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมร่วมกับตัวแทนนักศึกษากลุ่มวิศวกรสังคมมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการจัดรวบรวม
เอกสารเพื่อจัดท ารายงานผลการด าเนินงานและเร่งรัดการเบิกจ่าย ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา 
ได้ร่วมกันวางแผนในการจัดกิจกรรมให้ความรู้กับนักศึกษาเกี่ยวกับวิศวกรสังคม เพื่อเป็น  
การวางแผนต่อยอดในการด าเนินงานในปีงบประมาณถัดไป 
 ๑.๓.๓ การด าเนินงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
  ๑) การด าเนินงานตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ให้ปิดกั้นเน้ือหาท่ีเข้าข่ายการกระทบต่อสถาบันตามกฎหมายและแจ้งความร้องทุกข์ 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๓๔ 

 

กับผู้กระท าผิด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ด าเนินการปิดกั้นเว็บไซต์ท่ีไม่เหมาะสม
ท่ีแพร่หลายในโลกโซเชียลท่ีเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ี 
เฝ้าระวัง รับแจ้ง และจัดเก็บข้อมูลท่ีเผยแพร่บนโลกโซเชียลทุกวันตลอด ๒๔ ช่ัวโมง และเปิดเพจ
อาสาจับตาออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนแจ้งเบาะแสเว็บไซต์ท่ีผิดกฎหมาย โดยผลการด าเนินงาน
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ มีการรับแจ้งการรายงานเว็บไซต์ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับสถาบันฯ จ านวน 
๑,๑๒๙ URLs และมีค าสั่งศาล จ านวน ๘ ค าร้อง รวม ๘๔ URLs 
  ๒) ส า นักงานสถิติแห่งชา ติร่ วมจัดกิจกรรมจิตอาสา "รู้ รักสามัค คี   
รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต" ภายใต้โครงการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเฉลิมพระเกียรติ 
เน่ืองในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยมีนายชัยวุฒิ  
ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธาน ณ บริเวณ
สนามกีฬาฟุตบอล โรงเรียนสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
  ๓) ส านักงานสถิติแห่งชาติด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริและโครงการจิตอาสาพระราชทาน จากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานลงในเพจ 
facebook ส านักงานสถิติแห่งชาติ จ านวน ๔ ครั้ง 
  ๔) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยส านักงานปลัดกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐและสังคม ด าเนินการโครงการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเฉลิมพระเกียรติ  
เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี เฉลิมพระเกียรติ และระลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณบรมราชินี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ ต์ิ พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมท้ังพระบรมวงศานุวงศ์ ในโอกาสส าคัญต่างๆ เพื่อให้ข้าราชการ 
พนักงานและเจ้าหน้าท่ีของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้เทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ ต์ิ พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ รวมท้ังพระบรมวงศานุวงศ์ โดยพร้อมเพรียงกัน โดยด าเนินการ
แล้ว ๒ กิจกรรม จากทั้งหมด ๘ กิจกรรม 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
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๓๕ 

 

  ๕) บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ เผยแพร่ข่าว NT ร่วมออกบูธนิทรรศการ 
ในงาน  “วันนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า” ประจ าปี ๒๕๖๔  
โดยพลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จทอดพระเนตรผลงานวิชาการและพระราชทานเกียรติบัตรในงาน ซึ่งจัดข้ึนระหว่างวันท่ี ๑๖ - 
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เพื่อส่งเสริม พัฒนา และขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า กับสถาบันการศึกษา รวมท้ังหน่วยงานอื่น ๆ ท้ังภาครัฐ 
และเอกชน ผ่านช่องทาง Line Group ต่างๆ ของ HR News 
  ๖) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ได้ด าเนินการจัดพิมพ์และรับตราไปรษณียากร 
ท่ีระลึกวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง ไว้เรียบร้อยแล้ว 
 ๑.๓.๔ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี  ด าเนินการจัดกิจกรรมลงนาม 
ถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 
เมื่อวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ท้ังน้ี 
มีผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานราชการ เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๑๓ คน 
 ๑.๓.๕ โครงการสร้างต้นแบบเยาวชนรักสามัคคีและส านึกความเป็นไทย 
“เด็กไทยต้นแบบ” เป็นโครงการท่ีมุ่งเปิดเวทีให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถ ศักยภาพ 
โดยสร้างการรับรู้ให้เกิดในวงกว้าง เพื่อปลูกฝังค่านิยม “รู้ รัก สามัคคี” และปลูกจิตส านึกรัก 
ความเป็นไทยให้กับเด็กและเยาวชน รวมถึงสนับสนุนให้น าความรู้ไปขยายผลต่อยอดและเป็น 
เครือข่ายด าเนินงานด้านการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติในระดับพื้นท่ี ขณะน้ีอยู่ระหว่าง  
การเปิดรับสมัคร ซึ่งเปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการฯ ท่ัวประเทศท่ีมีอายุระหว่าง 
๑๕ - ๒๕ ปี  
 ๑.๓.๖ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ ๒๑ 
  ๑) รวบรวมข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
ศตวรรษท่ี ๒๑ ตามตัวช้ีวัดของส านักงาน ก.พ.ร.  
  ๒) จัดท าเครื่องมือการประเมินตามตัวช้ีวัดของส านักงาน ก.พ.ร. 
  ๓) แลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษาท่ี จัดกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
ศตวรรษท่ี ๒๑ ได้ประสบผลส าเร็จ  
  ๔) จัดท าวีดิทัศน์ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะศตวรรษท่ี ๒๑  
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  ๕) ติดตามการด าเนินงานการพัฒนาผู้ เรียนให้มีทักษะศตวรรษท่ี ๒๑ 
ทางออนไลน์  
  ๖) จัดประชุมพัฒนาสื่อ ๖๕ พรรษา ฯ และเอกสารประกอบสื่อ ภาคเรียนท่ี ๑ 
และภาคเรียนท่ี ๒  
  ๗) จัดท าตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ  
เพื่อพัฒนาทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
ได้โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน และบริบทและชีวิตจริง (on life) ภาคเรียนท่ี ๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ส าหรับให้ทรงมีพระราชวินิจฉัย 
 ๑.๓.๗ การจัดอบรมเชิงปฏิบตัิการเพือ่เสริมทักษะเรื่อง “ศาสตร์พระราชา” ให้แก่
ผู้บังคับหน่วยระดับกองพัน ในสังกัดกองทัพภาคท่ี ๒ ถึง ๔ และหน่วยข้ึนตรงกองทัพบก 
ท่ีมีชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน (ชป.กร.) ระดับกองพัน รุ่นท่ี ๑, ๒ และรุ่นท่ี ๓ ในห้วงเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน า 
องค์ความรู้ท่ีได้รับท้ังภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาและเกษตรทฤษฎีใหม่  
ไปเป็นแนวทางให้ชุดปฏิบั ติการกิจการพลเรือน ระดับกองพันไปขยายผล ณ โครงการ 
และศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ ในพื้นท่ีรับผิดชอบ รวมถึงก าลังพล และครอบครัวภายในหน่วย 
 ๑.๓.๘ การด าเนินงานของกระทรวงกลาโหม 
  ๑) การตรวจพบเว็บไซต์เข้าข่ายการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ 
จ านวน ๕๐๘ รายการ ท้ังน้ี ได้รวบรวมข้อมูลส่งให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
เพื่อด าเนินการ ปิดกั้นต่อไป 
  ๒) โครงการจิตอาสาพัฒนา “เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ” ปลัดกระทรวง
กลาโหม น าก าลังพลจิตอาสาของส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา
พัฒนา “เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ” เมื่อวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ ชุมชนสามแพร่ง คลองคู
เมืองเดิม และสวนสราญรมย์ ร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ และประชาชน ประกอบด้วย  
การท าความสะอาด เก็บขยะ ฉีดล้างรางระบายน้ าและท่อระบายน้ า และมอบของให้ผู้ป่วยติดเตียง 
ในชุมชนสามแพร่ง ส าหรับการด าเนินกิจกรรมในครั้งน้ี ถือเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างทหารกับประชาชนในการช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนให้มีความสะอาด สงบ ปลอดภัย  
น่าอยู่อาศัย เพื่อสุขอนามัยท่ีดีของประชาชนในพื้นท่ีโดยรอบ 
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  ๓) เสริมสร้างอุดมการณ์ และปลูกจิตส านึกต่อความส าคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และประวัติศาสตร์ชาติ ด้วยรูปแบบการบรรยายและการใช้สื่อผสม  เพื่อเป็น
การสื่อในการเสริมสร้างความรัก และความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ให้กับเยาวชน 
และประชาชน จ านวน ๕๓ ครั้ง 
  ๔) เสริมสร้างการปลูกฝังจิตส านึกต่อความส าคัญและความจงรักภักดี 
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และประวัติศาสตร์ชาติ ด้วยการใช้สื่อทุกรูปแบบผ่านเว็ปไซต ์
และสื่อสังคมออนไลน์ในความรับผิดชอบ จ านวน ๔๕๕ ครั้ง 
  ๕) การจัดกิจกรรมการบรรยายเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ของ
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เมื่อวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัด
ร้อยเอ็ดโดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายฯ ได้แก่ ทหารผ่านศีก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหาร
ผ่านศึกนอกประจ าการ จ านวนท้ังสิ้น ๔๔๐ นาย และเมื่อวันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ อ าเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นโดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายฯ ได้แก่ ทหารผ่านศีก ครอบครัวทหาร
ผ่านศึก และทหารผ่านศึกนอกประจ าการ จ านวนท้ังสิ้น ๔๐๐ นาย 
  ๖) การประชาสัมพันธ์ออนไลน์ทางเพจเฟซบุ๊กชื่อ “พิราบลายพราง” 
เกี่ยวกับการพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์ ประจ าเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ได้แก่ เพจเฟซบุ๊ก 
โพสต์ จ านวน ๖๐ โพสต์ มียอดกดถูกใจเพจ รวม ๑๒ ,๔๘๔ คน  มียอดกดติดตามเพจ  
รวม ๑๒,๓๐๔ คน มียอดเข้าถึงโพสต์ (ส่วนรวม) ๓,๕๘๕ คน (นับซ้ า) มียอดการมีส่วนร่วม 
(ส่วนรวม) ๔๔๘ คน (นับซ้ า) 
  ๗) การจัดก าลังถวายความปลอดภัย ถวายพระเกียรติและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ กองทัพเรือจัดก าลังถวายความปลอดภัย ถวายพระเกียรติและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  
และบรมวงศานุวงศ์ จ านวน ๑๗ ครั้ง 
  ๘) พิธีวางพานพ ุมดอกไมสดถวายสักการะน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน 
“วันพระบิดาแหงฝนหลวง” ประจ าป พ.ศ. ๒๕๖๔ กองทัพอากาศ โดยพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข 
องคมนตรี/ประธานกรรมการท่ีปรึกษาผู ทรงคุณวุฒิฝนหลวงเปนประธานในพิธีวางพานพ  ุม 
ดอกไมสด ถวายสักการะน้อมร าลึก ในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเน่ืองใน “วันพระบิดาแหงฝนหลวง” ประจ าป พ.ศ. 
๒๕๖๔ โดยมีผูบัญชาการ ศนยลาดตระเวนทางอากาศและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เปนผูแทน 
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๓๘ 

 

ผูบัญชาการทหารอากาศ ขารวมพิธี เมื่อวันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ กรมฝนหลวง 
และการบินเกษตร 
  ๙) พิธีเปิดกิจกรรม “ทัพฟ้า ร่วมใจภักดิ์ รักษ์สามัคคี” พลอากาศเอก นภาเดช 
ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ทัพฟ้า ร่วมใจภักด์ิ  
รักษ์สามัคคี” เมื่อวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ บริเวณหน้าโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  
กรมแพทย์ทหารอากาศ เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล เน่ืองในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม 
๒๕๖๔ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี ส่งเสริมการท าความดีและเสียสละโดยไม่หวังประโยชน์ 
เสริมสร้างความรัก ความสามัคคีของก าลังพลกองทัพอากาศในการปฏิบัติงานร่วมกัน ตลอดจน
สร้างความรักและภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหน่ึงของกองทัพอากาศ ซึ่งกิจกรรมจะจัดข้ึนพร้อมกัน
ทุกหน่วย ของกองทัพอากาศท่ัวประเทศ ระหว่างวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน - ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
 ๑.๓.๙ พัฒนานวัตกรรมสื่อเสริมสร้าง การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย การอ่าน 
การเขียน เรียนประวัติศาสตร์ ผ่านการสื่อสารร่วมสมัย ได้ด าเนินการ ดังน้ี 
  ๑) จัดท าสื่อเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยการอ่านการเขียนเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ผ่านการสื่อสารร่วมสมัย จ านวน ๑๐ ตอน ได้แก่ (๑) พัฒนาการการรถไฟไทย  
(๒) พัฒนาการการสื่อสาร (๓) พัฒนาการถนน (๔) การบิน (๕) ชุดราชประแตน (๖) วิวัฒนาการ
การศึกษาไทย (๗) วิวัฒนาการของละครสู่ภาพยนตร์ (๘) วัฒนธรรมการรับประทานอาหาร  
(๙) วัฒนธรรมการรับประทานอาหารริมทาง (Street Food) และ (๑๐) การเข้ามาของน้ าแข็ง 
  ๒) จัดท าคู่มือการใช้สื่อคลิปวิดีโอ จ านวน ๑๐ ตอน และ QR Code  
  ๓) จัดท าหนังสือแจ้ง สพท. ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนในการใ ช้สื่อ 
และรายงานผลการใช้สื่อ  
  ๔) ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของ Tiktok Youtube Facebook รายการ
กระทรวงศึกษา ๓๖๐ องศา OBEC Chanel, DLTV และรายการพุธเช้าข่าวส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ๑.๓.๑๐ การประกวดสร้างสื่อเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (Augmented Reality : 
AR) การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ได้ด าเนินการ ดังน้ี  
  ๑) จัดท าสื่อโครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง Augmented 
Reality (AR) เพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์รักชาติศาสน์กษัตริย์ส าหรับใช้ประเมินพัฒนาการ  
การเรียนรู้ส าหรับนักเรียนจ านวน ๑๐ เรื่อง จากธนบัตรในรัชสมัยรัชกาลท่ี ๑๐ ประกอบด้วย
เรื่องราวเกี่ยวกับท่ีส าคัญของรัชกาลท่ี ๑ - รัชกาลท่ี ๑๐ ท่ีปรากฏบนธนบัตรและมีเกมประกอบ
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๓๙ 

 

เร่ืองราว ประกอบด้วย จัดท าคู่มือการใช้สื่อเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง Augmented Reality (AR)  
และระบบ QR – Code จัดท าคลิปการใช้แอปพลิเคชัน AR จัดท าคู่มือการสร้างสื่อเทคโนโลยี
ภาพเสมือนจริง Augmented Reality (AR) จัดอบรมครูสร้างสื่อ AR4 ในภูมิภาค ๖ จังหวัด 
ท่ีปรากฏเรื่องอยู่ในธนบัตร และ ๒ จังหวัดท่ีสนใจรวม ๓๓ โรงเรียน ๒ รุ่นจ านวน ๑๖๐ คน  
ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  
  ๒) จัดท าหนังสือแจ้ง สพท. ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนในการใ ช้สื่อ  
และรายงานผลการใช้สื่อท่ัวประเทศ  
  ๓) จัดประกวดการสร้างสื่อ AR และการใช้สื่อ AR ท้ังน้ี อนุมัติแล้วอยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
  ๔) ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของ Tiktok Youtube Facebook รายการ
กระทรวงศึกษา ๓๖๐ องศา OBEC Chanel, DLTV และรายการพุธเช้าข่าวส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ๑.๓.๑๑ เสริมสร้างวัฒนธรรมการเมืองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัรยิ์
ทรงเป็นประมุข จัดอบรม “การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย
ในโรงเรียนเอกชน” จ านวน ๔ รุ่น ๆ ละ ๒๐๐ คน ดังน้ี  
  ๑) รุ่นท่ี ๑ ระหว่างวันท่ี ๒๔ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ มีผู้เข้ารับการอบรม 
จ านวน ๒๐๐ คน  
  ๒) รุ่นท่ี ๒ ระหว่างวันท่ี ๓ - ๕ เมษายน ๒๕๖๔ มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 
๒๐๐ คน 
 ๑.๓.๑๒ การจัดท าวีดิทัศน์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์จัดท าวิดีทัศน์
เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ อย่างน้อย ๓ ช่องทาง ได้แก่ เฟซบุ๊ค แฟนเพจ
ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์ เว็บไซต์กรมราชทัณฑ์ และสื่อโทรทัศน์ ดังน้ี 

๑) ครบรอบ ๑ ปี โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท าความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ จ านวน ๒ ตอน  

๒) โครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
โคกหนองนาแห่งน้ าใจและความหวังกรมราชทัณฑ์ 

๓) โครงการปลูกผักรอบรั้ว สวนครัวราชทัณฑ์ สานฝันปันสุข 
 ๑.๓.๑๓ โครงการจิตอาสาราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์จัดท าโครงการจิตอาสาราชทัณฑ์ 
โดยมีผู้ต้องขังสมัครเข้าร่วมโครงการ จ านวน ๒๔,๔๖๑ คน จากเรือนจ า ๑๐๑ แห่ง โดยม ี
ผู้ผ่านการอบรม จ านวน ๖,๐๒๑ คน 
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๔๐ 

 

 ๑.๓.๑๔ โครงการจัดมุมเรียนรู้ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง” เรือนจ า/ทัณฑสถานท่ี
ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จ  
พระราชด าเนินไปทรงเปิดห้องสมุดพร้อมปัญญา ด าเนินการจัดมุมเรียนรู้เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ต้องขัง
ในห้องสมุดพร้อมปัญญา จ านวน ๑๑ แห่ง ได้แก่ เรือนจ าพิเศษมีนบุรี ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษ
ขอนแก่น เรือนจ ากลางสมุทรปราการ เรือนจ าจังหวัดอุทัยธานี ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก เรือนจ า
จังหวัดตรัง เรือนจ ากลางระยอง เรือนจ ากลางนครพนม เรือนจ ากลางสงขลา ทัณฑสถานบ าบัด
พิเศษสงขลา และทัณฑสถานหญิงสงขลา 
 ๑.๓.๑๕ การดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการ
ทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นการจัดกิจกรรม  
เพื่อการดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนฯ ในรูปแบบท่ีหลากหลายและต่อเน่ือง เพื่อบ่มเพาะ
คุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ความส านึกรับผิดชอบต่อสังคม และการยกระดับทักษะความรู้ 
ทักษะชีวิตให้แก่นักเรียนทุนฯ รุ่นท่ี ๖-รุ่นท่ี ๑๓ ท่ีคงอยู่ในระบบ ๑,๒๓๖ คน โดยระหว่างวันท่ี ๑๘ 
ตุลาคม - ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ได้จัดกิจกรรมค่ายเสริมทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิตในช่วง
ปิดภาคเรียนในพื้นท่ีจังหวัดหนองบัวล าภูและอุดรธานี  มีนักเรียนทุนฯ เข้าร่วมกิจกรรม ๖ คน 
 ๑.๓.๑๖ การด าเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรม 
 ๑) การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัด
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเน้นในรูปแบบออนไลน์ โดยให้  
ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันโรคโควิด - 19 อย่างเคร่งครัดโดยมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ดังน้ี 
  (๑) จัดตกแต่งสถานท่ีประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. 
จัดต้ังโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะ   
  (๒) จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ณ พระวิหารหลวง 
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม วันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถ่ายทอดสอดผ่านเฟซบุ๊ก 
กรมการศาสนา เริ่มเวลา ๑๔.๐๐ น.  
  (๓) พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร รวมถึงการลงนาม
ถวายพระพรออนไลน์ท่ีเว็บไซต์ www.royaloffice.th ระหว่างวันท่ี ๒๓ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
  (๔) จัดฉายภาพยนตร์ข่าว “พระราชกรณียกิจเดือนน้ีในอดีตทางยูทูป
และเฟซบุ๊กเพจหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ต้ังแต่บัดน้ี ถึงวันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔  
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๔๑ 

 

  (๕) กิจกรรมการแสดงพื้นบ้านโดยศิลปินพื้นบ้านและการแสดงทาง
วัฒนธรรม โดยเยาวชนคนสร้างสรรค์เฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ รับชมได้ทางสื่อออนไลน์ สถานีวัฒนธรรม
ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดยรับชมได้ถึงวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
  (๖) นิทรรศการ (ออนไลน์) “ช่างศิลป์ไทยเทิดไท้องค์ราชัน” ครั้งท่ี ๒ 
ระหว่างวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม จนถึงวันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ผ่านเฟซบุ๊ก เพจส านักช่างสิบหมู่ 
กรมศิลปากร  
  (๗) นิทรรศการ (ออนไลน์) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เข้าชมได้ท่ีเว็บไซต์กรมศิลปากร และสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
  (๘) กิจกรรมประกวดภาพ “หน่ึงภาพในดวงใจ เทิดไท้องค์ราชัน” 
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนสามารถส่งภาพเข้าประกวดได้ตลอดเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ 
ในหัวข้อ (๑) พระบรมฉายาลักษณ์แห่งความประทับใจ หรือภาพท่ีถ่ายกับพระบรมฉายาลักษณ์
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ (๒) ภาพกิจกรรมจิตอาสาท าความดีด้วยหัวใจท่ีได้เข้าร่วม
กิจกรรมระหว่างเดือนมกราคม - กรกฎาคม ๒๕๖๔ ดูข้อมูลรายละเอียดกิจกรรมประกวด 
ได้ท่ีเฟซบุ๊ก เพจหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ภูมิพลอดุลยเดช 

    
 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๔๒ 

 

    
 

  ๒) กิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ 
พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ กระทรวงวัฒนธรรม 
ได้จัดกิจกรรมทางศาสนาเ น่ืองในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ  
พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ จ านวน ๒ ครั้ง ดังน้ี 
(๑) พิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณร ณ วัดโมลีโลกยาราม 
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมีพระธรรมราชานุวัตร เจ้าอาวาส วัดโมลีโลกยาราม 
เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ และ (๒) พิธีเจริญนวัคคหายุสมธัมม์ ณ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม 
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมีพระธรรมไตรโลกาจารย์ เจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐสถิต 
มหาสีมาราม ประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ ท้ังน้ี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้เป็นประธาน  
ฝ่ายฆราวาส ท้ังสองกิจกรรม พร้อมด้วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และผู้บริหารกระท รวง
วัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีทางศาสนาดังกล่าว 

      
 
 ๓) พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์
สามเณร เนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี วันที่ ๔ กรกฎาคม 
๒๕๖๔กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๔๓ 

 

สามเณร เน่ืองในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔  
ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ในวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
โดยมีสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ราชวรมหาวิหาร ประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวง
วัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ผู้บริหาร 
ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง ร่วมพิธีดังกล่าว 

    
 

 ๔) การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 
เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหม่ืนสุทธนารีนาถ 
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่  ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ กระทรวงวัฒนธรรม  
โดยกรมการศาสนาร่วมกับวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 
และถวายพระราชกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เน่ืองใน
โอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จัดพิธีเจริญนวัคคหายุสมธัมม์ ในวันท่ี ๑๓ 
กรกฎาคม ๑๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.ณ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร เพื่อบ ารุงขวัญและก าลังใจให้พุทธศาสนิกชนท่ีเป็นพสกนิกรภายใต้พระบรม 
โพธิสมภาร ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมน าหลักธรรมมาปรับ
ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันมีความสามัคคี ปรองดอง ด้วยการท ากิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
ร่วมกัน โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยท้ังชาติ 
  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงต้ัง
พระทัยช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับความเจ็บป่วย รวมถึงประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนจาก  
ภัยธรรมชาติทรงรับมูลนิธิและกองทุนต่าง ๆ ไว้ในพระอุปถัมภ์เป็นจ านวนมาก อาทิ ทรงด ารง
ต าแหน่งนายกกิตติมศักด์ิตลอดชีพ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย มูลนิธิ
โรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย นอกจากน้ัน ยังได้ประทานทุนการศึกษาแก่นักเรียน  



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๔๔ 

 

ในพระอุปถัมภ์จ านวนหลายราย ซึ่งนักเรียนในพระอุปถัมภ์บางรายเป็นบุตรของผู้ติดเช้ือเอดส์ 
หรือบิดามารดาประสบอุทกภัย ซึ่งนักเรียนในพระอุปถัมภ์เหล่าน้ีจะได้รับประทานทุนการศึกษา
ต่อเน่ืองไปจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา  
  การเจริญนวัคคหายุสมธัมม์ คือ การเจริญพระพุทธมนต์ ท่ีมีจ านวน 
ข้อธรรมเท่ากับจ านวนของก าลังนพเคราะห์ ได้แก่ เทวดานพเคราะห์ ประจ าวันท้ัง ๙ คือ 
วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันราหู  (วันพุธกลางคืน) 
และวันท่ีสมมติอีก ๑ วัน ท่ีมีนามว่า พระเกตุ ซึ่งท าหน้าท่ีคุ้มครองบุคคลท่ีไม่ทราบวันเกิด 
ในคัมภีร์โหราศาสตร์กล่าวไว้ว่า ในวันท้ังเจ็ดน้ีมีเทวดาคุ้มครองเกี่ยวข้องด้วยก าเนิดมนุษย์อันอาจ
ส่งผลให้เกิดคุณ เกิดโทษ ท าให้เกิดทุกข์โศก โรคภัย หรือท าให้เกิดความสุข ความเจริญรุ่งเรือง 
และอายุยืนยาวหรือสั้นได้ ซึ่งตามโบราณประเพณี เมื่อบุคคลอันเป็นท่ีเคารพนับถือมีอายุครบปี
นักษัตร หรือรอบปีท่ีเป็นวาระส าคัญ ๆ ควรท่ีจะได้มีการบ าเพ็ญกุศลครั้งใหญ่ เพื่อให้เกิดความเป็น
สิริมงคล ปราศจากโรคาพยาธิ มีความเจริญรุ่งเรือง อันเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที 
ซึ่งเป็นเครื่องหมายคนดีตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา 

    
 

๕) การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พิธีถวายพระพรชัยมงคล และการลง
นามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ กระทรวงวัฒนธรรม 
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี
และน้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีได้ทรงปฏิบัติ พระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์
สุขของพสกนิกรชาวไทย ซึ่งเน้นจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) โดยมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ดังน้ี 
 (๑) จัดตกแต่งสถานท่ีประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. 
จัดต้ังโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะ 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๔๕ 

 

 (๒) จัดพิธีศาสนามหามงคล ๕ ศาสนา โดยมีการบันทึกเทปวีดิทัศน์ 
เพื่อเผยแพร่ ทางสื่อต่าง ๆ 
 (๓) จัดพิธีสวดวัคคหายุสมธัมม์ ณ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม 
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
 (๔) การบันทึกเทปวีดิทัศน์กิจกรรม “ร้อยใจภักด์ิ อัคราภิรักษศิลปิน”
เฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประกอบด้วยวีดิทัศน์ชุด “เทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” การกล่าวอาศิรวาท
ราชสดุดี  วีดิทัศน์ชุด “สายใยแผ่นดิน” การขับร้องบทเพลงแม่ เช่น แม่ ค่าน้ านม ใครหนอ อิ่มอุ่น 
คือหัตถาครองพิภพ โดยกลุ่มศิลปินนักร้อง และกลุ่มเยาวชน การแสดงลิเกพื้นบ้าน เพลงฉ่อยและ
คณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมและวัฒนธรรมจังหวัด ๗๖ จังหวัด ขับร้องเพลง “สดุดีพระแม่ไทย”
เผยแพร่ ในวันท่ี ๑๒ สิงหาคมน้ี เวลา ๒๑.๐๐ น. ทางสถานีโทรทัศน์ NBT และสื่อออนไลน์
ช่องทางต่าง ๆ 
 (๕) พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร รวมถึงการลงนาม
ถวายพระพรออนไลน์ท่ีเว็บไซต์ www.royaloffice.th ระหว่างวันท่ี ๗ - ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
 (๖) กิจกรรมการแสดงพื้นบ้านเฉลิมพระเกียรติฯ เช่น หนังตะลุง ละคร
ร า งิ้ว หุ่นกระบอกงิ้วไหหล า หมอล า โนรา ละครชาตรี การแสดงพื้นบ้าน ๔ ภาค การแสดง
โปงลางโดยรับชมได้ทางสื่อออนไลน์ สถานีวัฒนธรรมของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ต้ังแต่บัดน้ี 
ถึงวันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔  
 (๗) นิทรรศการออนไลน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
ตลอดเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ เข้าชมได้ท่ี facebook หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช https://www.facebook.com/narama9  
และท่ีเว็บไซต์ http://www.finearts.go.th/narama9 ของหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร 
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๔๖ 

 

 
 

๖) การจัดกิจกรรมเพื่อน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และอุทิศ
ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

 (๑) พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ  
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวง
วัฒนธรรม ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วม ณ บริเวณห้องโถง  
ช้ัน ๑ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม 

  

  
 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๔๗ 

 

(๒) กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา น าหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชนและศาสนิกชน ท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมจัดกิจกรรมถวายพระราชกุศล 
แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยในส่วนกลางจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ 
ณ พระอุโบสถวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ในส่วนภูมิภาคมีการจัด
กิจกรรมถวายพระราชกุศลฯ ๔ กิจกรรม ตามความเหมาะสมของแต่ละจังหวัด ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) เช่น พิธีท าบุญตักบาตร
พระสงฆ์และปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศลฯ กิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ กิจกรรม
นิทรรศการน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ และกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  
และพระบรมวงศานุวงศ์ในมิติทางศาสนา นอกจากน้ี ยังร่วมกับองค์กรเครือข่าย ๕ ศาสนา ได้แก่ 
พุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์ - ฮินดู และซิกข์ จัดกิจกรรมทางศาสนาเน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคต  
ณ ศาสนสถาน  ของแต่ละศาสนา อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีเพื่อให้ศาสนิกชน  
มีความรักและเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์  และน้อมร าลึก 
ในพระมหากรุณาธิคุณถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร และร่วมกันท าความดี รู้รักสามัคคี รู้จักการเสียสละเพื่อส่วนรวม ให้เกิด
ประโยชน์ท้ังแก่ตนเอง ผู้อื่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ อันเป็นการสืบสานพระราชปณิธาณ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อีกท้ัง 
น าหลักธรรมทางศาสนา ไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและรักษา
วัฒนธรรมอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบต่อไป 
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๔๘ 

 

 

๗) การจัดพิมพ์หนังสือ “พระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ 
๑๐ รัชกาล ฉบับการ์ตูน” 

 กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิมพ์หนังสือ “พระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรม
ราชจักรีวงศ์ ๑๐ รัชกาล ฉบับการ์ตูน” ส่งเสริมเด็ก เยาวชน ประชาชนเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 
ภูมิใจความเป็นไทย เผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกร
ชาวไทย พร้อมจัดท าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) โดยผู้ ท่ีสนใจสามารถดาวน์โหลดได้ท่ี 
https://www.m-culture.go.th/adminli/ebook/B0180 

 
 

๘) นิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสที่ ได้รับการทูลเกล้าถวายพระสมัญญา “สิริศิลปิน” 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเป็นเจ้าฟ้าพระองค์แรกในประวัติศาสตร์ของพระราชวงศ์ไทย 
ท่ีทรงส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรม 
และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยพระองค์เอง ซึ่งทรงมีพระวิริยะอุตสาหะเรียนรู้ ฝึกฝน 
และลงมือปฏิบัติด้วยพระองค์เองอย่างต่อเนื่อง ด้วยพระปรีชาสามารถ ทรงได้รับการทูลเกล้า
ถวายพระสมัญญา “สิริศิลปิน” จากรัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม และเนื่องในโอกาสนี้ 
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  เสด็จไปทรงติดตามความคืบหน้า
การเตรียมงานนิทรรศการเทิดพระเกียรติ เนื ่องในโอกาสได้รับทูลเกล้า ถวายพระสมัญญา  
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๔๙ 

 

“สิริศิลปิน” และงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ (Thailand Biennale, 
Korat 2021) ณ หอศิลป์พิมานทิพย์ ต าบลโป่งตาลอง อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

ส าหรับนิทรรศการเทิดพระเกียรติครั้งน้ี น าเสนองานศิลปะแขนงต่าง ๆ  
ซึ่งเป็นภาพวาดฝีพระหัตถ์ในสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ผลงานชุดใหม่
ท่ีทรงวาดเฉพาะจัดแสดงในงานน้ี สะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพ ด้านงานศิลป์ขององค์ “สิริศิลปิน” 
รวมถึงผลงานประติมากรรม และศิลปกรรมของศิลปินท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีมีช่ือเสียงระดับ
โลกที่คณะผู้จัดงานฯได้น ามาจัดแสดงไว้ ณ พื้นท่ีอาคาร ๑ และอาคาร ๒ หอศิลป์พิมานทิพย์ ท้ังน้ี 
การจัดงานนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ และงานแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ 
Thailand Biennale, Korat 2021 จะจัดขึ้นในพื้นที่ ๓ แห่ง ของจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา อ าเภอพิมาย และหอศิลป์พิมานทิพย์ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
ท้ังน้ี จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

  
 

 ๑.๓.๑๗ การด าเนินงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
  ๑) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีอธิบดี 
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รองอธิบดีฯ ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีส่วนกลาง เจ้าหน้าท่ีศูนย์
เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จ านวน ๘ แห่ง และสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ จ านวน 
๔ แห่งภายใต้การด าเนินงานของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ร่วมลงนามถวายพระพร
ออนไลน์ฯ บนหน้าเว็บไซต์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เ น่ืองใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี  
พันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
  ๒) ติดต้ังพระฉายาลักษณ์และพระบรมราโชวาท รวมท้ังพระราชกรณียกิจ
ของพระมหากษัตริย์ เผยแพร่ทาง Internet เช่น เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ของหน่วยงาน และจัดกิจกรรม/
เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการแสดงความเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
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๕๐ 

 

ในวันส าคัญต่างๆ  เช่น วันคล้ายวันพระราชสมภพ วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันคล้ายวันสวรรคต 
รัชกาลท่ี ๙ วันปิยมหาราชวันจักรีวันฉัตรมงคล ฯลฯ 
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๕๑ 

 

 
ผลการด าเนินงานตามนโยบายหลัก ๑๒ ด้าน 

 

ด้านที่ ๒   การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย 

ของประเทศและความสงบสุขของประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๕๒ 

 

นโยบายหลักข้อ ๒  การสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยของประเทศ 

และความสงบสุขของประเทศ 
 

๒.๑  รักษาและป้องกันอธิปไตยและความม่ันคงภายในประเทศ 
  ๒.๑.๑ โครงการขับเคลื่อนกลไก เชิงนโยบายในการป้องกัน และแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ กระทรวงแรงงาน โดยศูนย์บัญชาการป้องกัน 
การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (ศปคร.) มีภารกิจ ในการจัดท านโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานภายใต้กรอบนโยบาย 5P (Policy, Prevention, Prosecution, 
Protection และ Partnership) และขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยจัดท าแผนบูรณาการ
ป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในกระทรวง
แรงงาน โดยให้ความส าคัญกับการสร้างช่องทางแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารร่วมกับภาคีเครือข่าย 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม (NGO) ในพื้นท่ี พร้อมจัดชุดตรวจบูรณาการในสถานประกอบ
กิจการ นายจ้างกลุ่มเสี่ยงในพื้นท่ี ตรวจตามการข่าว และตรวจจับกุมแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
และการค้ามนุษย์ในจังหวัดร่วมกับหน่วยงานด้าน ความมั่นคงและฝ่ายปกครองในพื้นท่ีอย่างเข้มข้น 
  ๒.๑.๒ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และการใช้
แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) 
   ๑) กิจกรรมตรวจสถานประกอบกิจการที่เสี่ยงต่อการใช้แรงงานเด็ก
แรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี  และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน เพื่อ คุ้มครองแรงงาน 
ในสถานประกอบกิจการท่ีเสี่ยงต่อการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ แรงงานขัดหน้ี และการค้ามนุษย์
ด้านแรงงาน 
   ๒) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสถานประกอบกิจการตามแนวปฏิบัติ 
การใช้แรงงานที่ดี (GLP) เพื่อให้สถานประกอบกิจการใช้เป็นแนวทาง เพื่อสนับสนุนกระบวนการ
ปรับปรุงสภาพการจ้าง สภาพการท างาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงาน เพิ่มผลิตภา พ 
และความร่วมมือในสถานท่ีท างาน 
  ๒.๑.๓ โครงการคุ้มครองสิทธิแรงงานประมงทะเลกิจกรรมบูรณาการตรวจ
คุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเล ในพื นที่ ๒๒ จังหวัดชายทะเล เพื่อคุ้มครองแรงงาน 
ในเรือประมงทะเลไม่ให้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และได้รับสิทธิประโยชน์ 
ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 
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  ๒.๑.๔ โครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 
   ๑) การพิจารณาค าขอและจัดท าทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขอใบอนุญาต 
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ด าเนินโครงการจัดท าทะเบียนคนต่างด้าวท่ียื่นขอใบอนุญาต
ท างาน โดยก าหนดเป้าหมายไว้จ านวน ๘๓๖,๒๕๐ คน โดยมีคนต่างด้าวได้รับใบอนุญาตท างาน 
จ านวน ๓๐๑,๓๒๘ คน (ยอดเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ จ านวน ๒๘,๕๔๔ คน) และจัดท าทะเบียน 
การท างานของคนต่างด้าว จ านวน ๓๒๙,๖๓๓ ครั้ง (ยอดเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ จ านวน ๕๑,๖๓๓ ครั้ง) 
ท้ังน้ี เน่ืองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 รัฐบาลจึงก าหนดมาตรการ 
และแนวทางการด าเนินการเพื่อป้องกันและควบคุมโรคจากผู้ท่ีเดินทางมาจากนอกราชอาณาจักร 
ท าให้ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
   ๒) การตรวจสอบการท างานของคนตา่งด้าวและสถานประกอบการ โดยมี
การตรวจสอบการท างานของคนต่างด้าว และสถานประกอบการท่ีมีการจ้าง หรือลักลอบจ้าง 
คนต่างด้าวท างาน จ านวน ๑๓,๒๙๔ คน/๑,๓๘๓ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๔.๖๑ 
   ๒.๑.๕ โครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 
  ๑) โครงการคุ้มครองป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปท างาน
ต่างประเทศ โดยมีคนหางานได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ป้องกันปัญหาการถูกหลอกลวง 
ไปท างานต่างประเทศ รวมท้ังป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ได้จ านวน 
๓๘,๖๒๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๐๕ 
  ๒) โครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานตา่งด้าว เป้าหมาย ๑๙,๓๕๐ 
คน โดยได้ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่แรงงานต่างด้าว และนายจ้าง ให้มีความรู้ความเข้าใจสิทธิ
ประโยชน์ หน้าท่ี กฎ ระเบียบท่ีพึงปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมาย จ านวน ๒๕,๓๘๕ คน  
(ยอดเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ จ านวน ๑,๔๖๑ คน) 
  ๓) โครงการเตรียมความพร้อมให้คนหางานเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อ
การค้ามนุษย์ด้านแรงงานในการไปท างานต่างประเทศ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้คนหางาน
ท่ีประสงค์จะไปท างานในต่างประเทศ ประชาชนท่ัวไป และทหารกองประจ าการ ตลอดจน
นักเรียน/นักศึกษา ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการและข้ันตอนการไปท างานต่างประเทศ
โดยถูกกฎหมาย เพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 
  ๒.๑.๖ โครงการศนูย์ประสานแรงงานประมง ๒๒ จังหวัด เพื่อการสร้างความตระหนัก
รู้และจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในภาคประมง กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ด าเนินโครงการ
ศูนย์ประสานแรงงานประมง ใน ๒๒ จังหวัด มีเป้าหมาย ๑๐๘,๐๐๐ คน และมีแรงงานต่างด้าวเข้าสู่
ระบบการท างานอย่างถูกต้อง มีสภาพการท างานท่ีเหมาะสม ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 
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และบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการในการขาดแคลนแรงงานในภาคประมง จ านวน 
๑๔๗,๑๕๙ คน (ยอดเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ จ านวน ๑๔,๐๗๔ คน) 
  ๒.๑.๗ การจัดพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการปรับปรุงพัฒนาเครื่องยิงลูกระเบิด 
ขนาด ๑๒๐ มิลลิเมตร แบบอัตตาจรล้อยาง (ระยะที่ ๒) และมอบใบประกาศนียบัตรให้กับ 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน ๓ หลักสูตร เมื่อวันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ กองการผลิต โรงงาน
สร้างปืนใหญ่และเครื่องยิงลูกระเบิด ศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศและพลังงานทหาร 
  ๒.๑.๘ การตรวจรับเครื่องยิงลูกระเบิดที่ ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และคณะกรรมการทางเทคนิคของศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธ  
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ด าเนินการตรวจรับเครื่องยิงลูกระเบิด 
ท่ีได้รับการปรับปรุงพัฒนาแล้ว พร้อมระบบอัตโนมัติท่ีเกี่ยวข้องและช้ินส่วนอะไหล่ จ านวน  
๑๒ กระบอก พร้อมด้วยระบบควบคุมและอ านวยการยิงอัตโนมัติระดับกองร้อยท่ีติดต้ัง 
บนยานพาหนะของกองทัพบก จ านวน ๑ ระบบ ระบบควบคุมบังคับบัญชาและค้นหาเป้าหมาย
ส าหรับหมู่ตรวจการณ์หน้า จ านวน ๑๒ ชุด (กล้องตรวจจับความร้อนวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์ 
จ านวน ๑๒ ตัว กล้องตรวจจับความร้อนวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์ส าหรับโครงการแรก จ านวน  
๕ ตัว พร้อมด้วยอะไหล่) เมื่อวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธ  
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 
  ๒.๑.๙ การประชุมคณะท างานเจ้าหน้าที่อาวุโสกลาโหมอาเซียน (ASEAN 
Defence Senior Official Meeting Working Group: ADSOM WG)  
   ๑) พลตรี พรพจน์ เมธาวุฒินันท์ ผู้อ านวยการส านักงานอาเซียน ส านัก
นโยบายและแผนกลาโหม เป็นผู้แทนการเข้าร่วมการประชุมคณะท างานเจ้าหน้าท่ีอาวุโสกลาโหม
อ า เ ซี ย น  ( ASEAN Defence Senior Official’  Meeting Working Group:  ADSOM WG)  
โดยกระทรวงกลาโหมเนการาบรูไนดารุสซาลาม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ด้วยระบบการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Teleconference: VTC) ระหว่างวันท่ี ๒๒ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔  
ณ ห้องหลักเมือง ๒ ช้ัน ๓ ในศาลาว่าการกลาโหม 
   ๒) พลเอก ณัฐ  อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม เข้าร่วมการประชุม
เจ้าหน้าท่ีอาวุโสกลาโหมอาเซียนกับเจ้าหน้าท่ีอาวุโสกลาโหมประเทศคู่เจรจา (ASEAN Defence 
Senior Officials’ Meeting Plus: ADSOM-Plus) โดยมีกระทรวงกลาโหมเนการาบรูไนดารุสซาลาม 
เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ด้วยระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Teleconference: 
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VTC) เมื่อวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ศูนย์บัญชาการกระทรวงกลาโหม ช้ัน ๓ ในศาลาว่าการกลาโหม 
สรุปผลการประชุมฯ ท่ีส าคัญ ได้แก่  
    (๑) การแลกเปลี่ยนมุมมองด้านความมั่นคง ซึ่งเป็นความท้าทายท่ีส าคัญ
ของภูมิภาค (การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การก่อการร้ายภัยคุกคาม 
ทางไซเบอร์ สถานการณ์ในทะเลจีนใต้ สถานการณ์ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม า 
และการแข่งขันของประเทศมหาอ านาจ) 
    (๒) เห็นพ้องความส าคัญของกลไกการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน
กับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา (ASEAN Defence Ministers’ Meeting Plus: ADMM-
Plus) ท่ีมีความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม ในการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยคุกคามของภูมิภาค 
ผ่านคณะท างานผู้เช่ียวชาญท้ัง ๗ ด้าน ซึ่งกระทรวงกลาโหม และกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ  
เป็นประธานร่วมในคณะท างานผู้ เ ช่ียวชาญด้านความมั่นคงทางทะเลในวงรอบปัจจุบัน  
และความร่วมมือของคณะท างานผู้เช่ียวชาญด้านการแพทย์ทหาร ตลอดจนศูนย์แพทย์ทหาร
อาเซียน ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการส่งเสริมความร่วมมือของฝ่ายทหาร เพื่อรับมือกับสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 
    (๓) รับทราบความคืบหน้าการจัดท าร่างปฏิญญาสมัยพิเศษของ 
ADMM-Plus เน่ืองในวาระฉลองครบรอบ ๑๕ ปี การก่อต้ังการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน 
(ASEAN Defence Ministers’ Meeting: ADMM) และก าหนดการจัดการประชุม ADMM ครั้งท่ี 
๑๕ และการประชุม ADMM-Plus ครั้งท่ี ๘ ด้วยระบบ VTC ระหว่างวันท่ี ๑๕ - ๑๖ มิถุนายน 
๒๕๖๔ 
  ๒.๑.๑๐ การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกลาโหมอาเซียน (ASEAN Defence Senior 
Official’ Meeting: ADSOM) โดยพลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม เข้าร่วม 
การประชุมเจ้าหน้าท่ีอาวุโสกลาโหมอาเซียน (ASEAN Defence Senior Official’ Meeting: 
ADSOM) โดยกระทรวงกลาโหมเนการาบรูไนดารุสซาลาม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ด้วยระบบ 
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Teleconference: VTC) เมื่อวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 
ณ ศูนย์บัญชาการกระทรวงกลาโหม ช้ัน ๓ ในศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม โดยมีผลการประชุมฯ 
ท่ีส าคัญ ได้แก่ 
   ๑) ให้ความเห็นชอบร่างเอกสารความร่วมมือริเริ่มใหม่ จ านวน ๘ ฉบับ  
และผลการประเมินผลให้จัดการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศ 
คู่เจรจา (ASEAN Defence minister’ Meeting Plus: ADMM-Plus) เป็นประจ าทุกปี 
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   ๒) พิจารณาร่างเอกสารปฏิญญาสมัยพิเศษเน่ืองในโอกาสฉลองครบรอบ ๑๕ ปี
การก่อต้ังกลไกการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน (ASEAN Defence Ministers’ Meeting: 
ADMM) จ านวน ๒ ฉบับ 
   ๓) เห็นชอบให้มีการจัดการประ ชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซี ยน +๑  
อย่างไม่เป็นทางการกับเครือรัฐออสเตรเลีย และสาธารณรัฐเกาหลี 
   ๔) จัดท าหนังสือท่ีระลึกเพื่อรวบรวมความส าเร็จในโอกาสครบรอบ ๑๕ ปี 
ของการก่อต้ังกลไกการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน (ASEAN Defence Ministers’ Meeting: 
ADMM) 
   ๕) เตรียมการจัดการประชุม 15thADMM และการประชุม 8th ADMM Plus 
ด้วยระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Teleconference: VTC) ซึ่งก าหนด 
จัดข้ึนระหว่างวันท่ี ๑๕ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔  
  ๒.๑.๑๑ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (Memorandum Of Understanding: MOU)
โดยพลอากาศเอก ปราโมทย ์ศิริธรรมกุล ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึก
ข้อตกลง (Memorandum Of Understanding: MOU) การสั่งซื้อ/สั่งจ้างผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศ ระหว่างส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหมกับกองบัญชาการกองทัพไทย และเหล่าทัพ 
โดยมีปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้อ านวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 
รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก รองผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้ช่วย 
ผู้บัญชาการทหารอากาศ ร่วมลงนามใน MOU เมื่อวันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องศรีสมาน ๒ 
ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ศรีสมาน) 
  ๒.๑.๑๒ การจับกุมผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย กองก าลังป้องกันชายแดน 
จับกุมผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายผ่านชายแดนทางบกในห้วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
จ านวน ๒๘๗ ครั้ง ผู้ต้องหา ๔,๐๔๐ คน (สัญชาติกัมพูชา ๗๕๔ คน ลาว ๒๖ คน เมียนมา ๓,๐๒๑ คน 
จีน ๑๒ คน เอธิโอเปีย ๑ คน ไนจีเรีย ๑ คน ไทย ๙๔ คน ผู้น าพา (ไทย) ๑๑๖ คน ผู้น าพา (ลาว)  
๒ คน และผู้น าพา (เมียนมา) ๑๓ คน) 
  ๒.๑.๑๓ โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ เพื่อสร้างกลไกการบูรณาการขับเคลื่อนการป้องกันปัญหาการบังคับ
ใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และเพื่อก ากับและติดตาม
ผลการด าเนินงานป้องกันปัญหาการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานให้บรรลุ 
ผลส าเร็จตามนโยบายรัฐบาล  
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   ๑) กระทรวงแรงงาน โดยศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 
(ศปคร.) มีภารกิจในการจัดท านโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการป้องกันการค้ามนุษย์
ด้านแรงงาน ภายใ ต้กรอบนโยบาย 5 P (Policy, Prevention, Prosecution, Protection  
และPartnership) และขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยจัดท าแผนบูรณาการป้องกันการการค้า
มนุษย์ด้านแรงงาน ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในกระทรวงแรงงาน โดยให้
ความส าคัญกับการสร้างช่องทางแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารร่วมกับภาคีเครือข่าย ภาคเอกชน  
และภาคประชาสังคม (NGO) ในพื้นท่ี พร้อมจัดชุดตรวจบูรณาการในสถานประกอบกิจการ 
นายจ้างกลุ่มเสี่ยงในพื้นท่ี ตรวจตามการข่าว และตรวจจับกุมแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 
และการค้ามนุษย์ในจังหวัดร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและฝ่ายปกครองในพื้นท่ีอย่างเข้มข้น 
   ๒) ร้อยละของความส าเร็จในการน ากลไกเชิงนโยบายการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ ๑๓๒.๘๕ โดยในระดับพื้นท่ี 
ส านักงานแรงงานจังหวัดด าเนินการตรวจบูรณาการสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงและแรงงานได้รับ 
การคุ้มครอง ไม่ตกเป็นผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จ านวน 
๑๘,๘๖๙ แห่ง/๒๖๑,๙๕๖ คน 
  ๒.๑.๑๔ มาตรการด้านการอ านวยการและสนับสนุนการปฏิบัติจังหวัดชายแดน  
และจังหวัดพื นที่ชั นใน  
   ๑) พื้นท่ีจังหวัดชายแดนให้เพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันและปราบปราม 
การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การลักลอบขนส่งยาเสพติด สินค้าผิดกฎหมาย และให้
ด าเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด - 19) ในพื้นท่ีชายแดนอย่างเคร่งครัด โดยบูรณาการการด าเนินงานของทุกหน่วยงาน 
โดยเฉพาะหน่วยงานด้านความมั่นคง ทหาร ต ารวจ และฝ่ายปกครอง ผ่านกลไกศูนย์สั่งการ
ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านจังหวัด ภายใต้การอ านวยการของผู้ว่าราชการจังหวัด 
   ๒) ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัด  
ในฐานะศูนย์สั่งการชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านของจังหวัดชายแดน/กอ.รมน.จังหวัด/
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด โดยให้ความส าคัญกับนโยบายส าคัญของรัฐบาลท่ีให้เข้มงวด 
กวดขันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การปราบปรามยาเสพติด ขบวนการค้ามนุษย์ 
และเน้นย้ าให้ความส าคัญ และปฏิบัติตามมติสั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านของจังหวัด 
และคณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
   ๓) ให้ผู้บังคับบัญชาต ารวจภูธรจังหวัด ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด ต ารวจ
ตระเวนชายแดนในพื้นท่ี สารวัตรต ารวจทางหลวง สารวัตรต ารวจน้ า และสถานีต ารวจในพื้นท่ี
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จังหวัดร่วมประชุมก าหนดมาตรการวางแผนการปฏิบัติในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ว่าราชการจังหวัด
พื้นท่ีชายแดนในพื้นท่ี โดยก าชับให้ก าหนดผู้เข้าร่วมประชุมเป็นระดับหัวหน้าหน่วย (ยกเว้น 
ติดภารกิจส าคัญ) เพื่อให้สามารถขับเคลื่อน รองรับการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และร่วมกัน
พิจารณาจัดต้ังจุดตรวจ จุดสกัดในเส้นทางหลัก เส้นทางรอง เส้นทางหลบเลี่ยง จุดรวมตัวขนส่ง 
เพื่อสกัดกั้นการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าพื้นท่ีช้ันใน 
   ๔) ให้ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองด าเนินการปรับปรุงโรงพยาบาลสนาม 
และห้องกักในความรับผิดชอบของส านักงานตรวจคนเข้าเมืองให้พร้อมรองรับคนต่างด้าวท่ีจะกักตัวฯ 
เพื่อบริหารจัดการคนต่างด้าวในภาพรวมของส านักงานต ารวจแห่งชาติและประสานการส่งกลับ
ประเทศต้นทางโดยเร็ว 
   ๕) ให้กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดนเร่งรัดการด าเนินการจัดจ้าง
ปรับปรุงอาคารสถานท่ีส าหรับเป็นสถานกักตัวรูปแบบเฉพาะองค์กรฯ และเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี และศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติของจังหวัดพื้นท่ีชายแดน 
  ๒.๑.๑๕ มาตรการตรวจสอบเชิงรุก ปราบปราบและสืบสวนขยายผล 
   ๑) กรณีท่ีมีการตรวจสอบ/จับกุมคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ให้สืบสวน 
ขยายผลให้ได้รายละเอียดถึงช่องทางท่ีเดินเข้ามาในราชอาณาจักร เส้นทางเดินทางต้ังแต่  
แนวชายแดนจนถึงท่ีหมาย วิธีการลักลอบ จุดหมายปลายทาง ยานพาหนะ หมายเลขโทรศัพท์ 
นายจ้างหรือผู้ช่วยเหลือ และก าชับเจ้าหน้าท่ีต้องกรอกแบบซักถามขยายผลบุคคลต่างด้าวทุกราย 
   ๒) เร่งรัดการจับกุมเครือข่ายน าพา ให้ท่ีพัก ช่วยเหลือหรือให้ความสะดวก  
การลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย โดยใช้ข้อมูลจากการสืบสวนขยายผลคดีต่ าง ๆ  
ท่ีผ่านมาและเบาะแสจากแหล่งข่าว ท้ังน้ี ให้ตรวจความเช่ือมโยงกับผู้ประกอบการ ผู้จัดหาแรงงาน 
ผู้ขนส่ง ผู้ ใช้ จ้างวาน ตลอดจนเส้นทางการเงิน ข้อมูลทางโทรศัพท์ ฯลฯ ขยายผลไปสู่ 
การด าเนินคดีอาญาให้เห็นผลเป็นรูปธรรม 
   ๓) กรณีได้รับการประสานจากกระทรวงแรงงาน (แรงงานจังหวัด) 
ในการตรวจสอบกวดขัน การลักลอบใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายในสถานประกอบการ โรงงาน 
ท่ีพักคนงาน (แคมป์) ให้กองบัญชาการต ารวจภูธรภาค ๑-๙ ต ารวจตระเวนชายแดนในพื้นท่ี 
และส านักงานตรวจคนเข้าเมือง สนับสนุนการปฏิบัติ โดยจัดชุดตรวจสอบสถานท่ีเพื่อป้องปราม
และตรวจคัดกรองโรคตามมาตรการป้องกันโรคท่ีทางราชการก าหนดอย่างเคร่งครัด 
  ๒.๑.๑๖ มาตรการสืบสวนหาข่าวและการประชาสัมพันธ์ 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๕๙ 

 

   ๑) สืบสวนหาข่าว ติดตามสถานการณ์ในพื้นท่ีรับผิดชอบ โดยให้ก าหนด
ผู้รับผิดชอบสืบสวน หาข่าวในระดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ ในพื้นท่ีชายแดน ประสานการปฏิบัติ
กับฝ่ายความมั่นคง ฝ่ายปกครอง (ก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ) 
   ๒) ประชาสัมพันธ์ แสวงหาความร่วมมือด้านการข่าว การรับแจ้งเบาะแส  
จากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคประชาชน เช่น ผู้น าชุมชน ประชาชนในพื้นท่ี ร้านค้า สถานีขนส่ง 
พนักงานขับรถรับจ้าง ฯลฯ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ถึงโทษทางอาญาในการรับจ้าง
แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 
  ๒.๑.๑๗ ผลการจับกุมต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 
   ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
(โควิด – 19) ห้วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ - มิถุนายน ๒๕๖๔ ของหน่วยในสังกัดส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ ได้แก่ (๑) จับกุมชาวเมียนมา จ านวน ๖,๖๖๕ คน (๒) จับกุมชาวกัมพูชา จ านวน ๕,๒๖๓ คน 
(๓) จับกุมชาวลาว จ านวน ๑,๓๒๔ คน (๔) จับกุมสัญชาติอื่น ๆ จ านวน ๘๒๐ คน รวมจับกุม
ท้ังสิ้น จ านวน ๑๔,๐๗๒ คน และในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด - 19) ห้วงวันท่ี ๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ของหน่วยในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ได้แก่ (๑) จับกุมชาวเมียนมา ๓๒๘ คน (๒) จับกุมชาวกัมพูชา ๘๕๙ คน (๓) จับกุมชาวลาว ๑๙๖ คน 
(๔) จับกุมสัญชาติอื่น ๆ ๑๐๑ คน รวมจับกุมท้ังสิ้น ๑,๔๘๔ คน และผลการจับกุมต่างด้าวหลบหนี
เ ข้ า เ มื อ ง ใ น ช่ ว ง ส ถ า น ก า ร ณ์ แ พ ร่ ร ะ บ า ด ข อ ง โ ร ค ติ ด เ ช้ื อ ไ ว รั ส โ ค โ ร น า  2 0 1 9  
(โควิด – 19) ห้วงวันท่ี ๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ของหน่วยในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
(๑) จับกุมชาวเมียนมา ๓๗๙ คน (๒) จับกุมชาวกัมพูชา ๑,๐๓๕ คน (๓) จับกุมชาวลาว ๒๕๔ คน  
(๔) จับกุมสัญชาติอื่น ๆ ๑๐๒ คน รวมจับกุมท้ังสิ้น ๒,๑๔๒ คน 
  ๒.๑.๑๘ การจัดท าแผนบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง  
(พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง  
และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ได้ร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพแผนย่อย 
ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง และส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง 
ด าเนินการจัดท าแผนบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) 
เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงให้มีเอกภาพสามารถ
บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
  ๒.๑.๑๙ การจัดท าแผนปฏิบัติการรองรับการเปิดประเทศ และการระบาดของโรค
โควิด - 19 ปี ๒๕๖๕ ของกระทรวงกลาโหมโดยแบ่งออกเป็น ๔ ระยะ ได้แก่  



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๖๐ 

 

   ๑) ระยะน าร่อง (ระหว่างวันท่ี ๑๕ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) เป็นการถ่ายทอด
แผนให้ทุกหน่วยงานเพื่อเตรียมการจัดท าแผนปฏิบัติงานและตัวช้ีวัดของหน่วย  
   ๒) ระยะท่ี ๑ (ระหว่างวันท่ี ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) ให้ทุกหน่วยงาน
ทุกระดับ จัดท าแผนปฏิบัติกสนตามกลยุทธ์และมาตรการที่ก าหนด และด าเนินการตามแผนงาน  
   ๓) ระยะที่ ๒ (ระหว่างวันท่ี ๑ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)  
   ๔) ระยะท่ี ๓ (ต้ังแต่ วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๕) เป็นการด าเนินการ 
อย่างต่อเน่ือง ประเมินผลการด าเนินงานเป็นระยะและปรับมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
 

๒.๒ ปลูกจิตส านึก เกียรติภูมิและศักดิ์ศรีความเป็นชาติไทย การมีจิตสาธารณะ 
และการมีส่วนร่วมท าประโยชน์ให้ประเทศ รักษาผลประโยชน์ของชาติ ความสามัคคีปรองดอง
และความเอื อเฟื้อเผื่อแผ่ระหว่างกันของประชาชน 
 ๒.๒.๑ โครงการรวมพลัง ร่วมใจอาสาบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติแด่พระบรม
วงศานุวงศ์ทุกพระองค์ กรมบังคับคดีเข้าร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดจังหวัด โดยผลการเข้าร่วม
โครงการ จ านวนท้ังสิ้น ๓ ครั้ง และส่วนกลางจะด าเนินการจัดกิจกรรมครั้งท่ี  ๑ มีเจ้าหน้าท่ี 
กรมบังคับคดี และประชาชนท่ัวไป เข้าร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาติไทย จ านวน ๑๑๐ คน  
ส่วนภูมิภาคมีเจ้าหน้าท่ีของส านักงานฯ เข้าร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดจังหวัด โดยผลการเข้ารว่ม 
จ านวนท้ังสิ้น ๑๑ ครั้ง 
 ๒.๒.๒ การพัฒนาบุคลากรสร้างจิตส านึก คุณธรรม จริยธรรม และจรรยา
ข้าราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร “การเป็นข้าราชการท่ีดี” งบประมาณ 
๖๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท ส าหรับข้าราชการบรรจุใหม่ จ านวน ๕๐ คน จัดโดยกระทรวงมหาดไทย  
เป็นการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ เข้ารับการอบรม  
ณ วิทยาลัยมหาดไทย อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ได้ส่งข้าราชการเข้ารับการอบรม ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน ๕ รุ่น ๒๒ คน แบ่งเป็น 
   ๑) รุ่นท่ี ๗๔ ระหว่างวันท่ี ๑๐ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จ านวน ๑ คน 
  ๒) รุ่นท่ี ๗๖ ระหว่างวันท่ี ๑๗ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ จ านวน ๒ คน 
  ๓) รุ่นท่ี ๗๗ ระหว่างวันท่ี ๒๗ มีนาคม - ๗ เมษายน ๒๕๖๔ จ านวน ๘ คน 
  ๔) รุ่นท่ี ๗๘ ระหว่างวันท่ี ๒๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จ านวน ๘ คน 
ผ่านระบบออนไลน์ 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
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๖๑ 

 

   ๕) รุ่นท่ี ๗๙ ระหว่างวันท่ี ๑๒ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ จ านวน ๓ คน  
ผ่านระบบออนไลน์ 
  ๒.๒.๓ ราชภัฏจิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
ด าเนินการน านักศึกษาและคนในชุมชน จ านวนไม่ต่ าว่า ๒๐๐ คน ร่วมปลูกไม้ป่าในพื้นท่ีวัดพุตะเคียน 
ต าบลท่าเสา อ าเภอไทรโยคจังหวัดกาญจนบุรี และพื้นท่ีปลูกไม้ป่าของโรงเรียนวัดดอนประดู่ 
ต าบลด่านช้าง อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อ เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวให้กับชุมชน รวมท้ัง  
ด าเนินการรวบรวมบริบทพื้นท่ี และข้อมูลประเด็นปัญหาของพื้นท่ี และพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ 
ร่วมกับภาคีเครือข่าย (กระบวนการต้นน้ า) 
  ๒.๒.๔ โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
(สวชช.) ด าเนินกิจกรรมสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในชุมชนจังหวัดชายแดนใต้ กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางสังคมพหุวัฒนธรรม กิจกรรมพัฒนาทักษะผู้น าและการมีจิตอาสาของ
นักศึกษา มีนักศึกษาและประชาชน และภาคีเครือข่ายเข้าร่วมโครงการสังคมพหุวัฒนธรรม 
รวมจ านวน ๗,๕๕๒ คน จากเป้าหมาย ๕,๐๐๐ คน 
  ๒.๒.๕ โครงการส่งเสริมความรักสามัคคีให้กับชุมชนท้องถ่ิน  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ลงพื้นท่ีติดต่อประสานงานกลุ่ มเป้าหมาย พร้อมท้ังส ารวจหัวข้อ 
และประเด็นความรักความสามัคคีในชุมชนอยู่ระหว่างเตรียมการอบรมส่งเสริมความรักสามัคคี
ให้กับชุมชนท้องถ่ิน และโรงเรียน (เป็นกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี) 
  ๒.๒.๖ โครงการบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
และสนับสนุนทุนการศึกษาภูมิทายาท ส่งผลให้สถานศึกษาจัดสอนหลักสูตรอิสลามศึกษา  
ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษามีความเช่ือมโยงต้ังแต่
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
  ๒.๒.๗ โครงการพื นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
  ๑) ก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติม และซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ 
โรงเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพและสามารถรองรับนักเรียนเข้าศึกษาได้เพิ่มข้ึน 
  ๒) ประชาชนได้รับข้อมูลท่ีเกิดข้ึนอย่างรอบด้านและเป็นความจริงในการแก้ไข
ปัญหาในเชิงสร้างสรรค์ 
  ๓) โรงเรียนมี ศักยภาพในการเปิดการสอนแผนการเรียนด้านกีฬา 
และนักเรียนได้รับการส่งเสริมศักยภาพด้านทักษะกีฬา 
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๖๒ 

 

  ๔) ครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย ท าให้ครูและบุคลากรมีขวัญ ก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีอันเป็น
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  ๕) เจ้าหน้าท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในพื้นท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ได้รับเงินค่าพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็น
แรงจูงใจและบ ารุงขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการในพื้นท่ีเสี่ยงภัย 
  ๖) นักเรียนท่ีครอบครัวมีรายได้น้อย ไม่มีผู้อุปการะ และได้รับผลกระทบ 
จากเหตุการณ์ความไม่สงบได้รับบริการทางการศึกษา จ านวน ๕,๖๒๙ คน 
  ๒.๒.๘ การสร้างชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เมษายน 
๒๕๖๔) กรมการปกครองได้สร้างชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน จ านวน ๔๘๙ ชุด ๆ ละ ๓ คน รวม ๑,๔๖๗ คน 
และผู้รับผิดชอบโครงการฯ จ านวน ๓๓ คน รวมท้ังสิ้น ๑,๕๐๐ คน (ข้อมูลระหว่างวันท่ี ๘ - ๓๑ 
มีนาคม ๒๕๖๔) เสร็จสิ้นแล้ว 
  ๒.๒.๙ การพัฒนาผู้บริหารและครู หลักสูตรศาสตร์พระราชาสู่การจัดการศึกษา
เอกชนที่ยั่งยืน การจัดอบรมเชิงปฎิบัติการการน าศาสตร์พระราชาสู่การจัดการศึกษาที่ยั่งยืน  
โดยด าเนินการ ดังน้ี  
   ๑) ให้ความรู้การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา 
และหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร รัชกาลท่ี ๙  
   ๒) การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
   ๓) การน าศาสตร์พระราชาสู่การจัดการศึกษาในสถานศึกษา 
   ๔) ออกแบบการเรียนรู้ โดยน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สู่กระบวนการเรียนการสอนได้ก าหนดไว้ ๕ รุ่น และได้ด าเนินการแล้ว จ านวน ๓ รุ่น ผู้บริหาร/ครู
โรงเรียนเอกชน ๙๑๕ คน 

๒.๒.๑๐ โครงการของกลุ่มงานจิตอาสาพัฒนา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 ๑) ให้ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย และมีทักษะ

สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับประชาชนในพื้นท่ีได้ระดับหน่ึง 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๖๓ 

 

 ๒) ข้าราขการต ารวจมีความความสามารถเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของจิตอาสา
ภัยพิบัติและจิตอาสาเฉพาะกิจและสามารถถ่ายทอดความรู้และให้ค าแนะน าเหล่าน้ีให้กับเครือข่าย
จิตอาสาและประชาชนในพื้นท่ีได้ 

 ๓) ข้าราชการต ารวจมีความรู้ความเข้าใจงานด้านป้องกันสาธารณภัย  
และภัยพิบัติในรูปแบบต่าง ๆ สามารถถ่ายทอดความรู้และให้ค าแนะน าเหล่าน้ีให้กับเครือข่าย  
จิตอาสาและประชาชนในพื้นท่ีได้ 

 ๔) ข้าราชการต ารวจมีความรู้ความเข้าใจงานด้านป้องกันสาธารณภัย  
และภัยพิบัติในรูปแบบต่าง ๆ สามารถสร้างเครือข่ายจิตอาสาภัยพิบัติในพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๕) ข้าราชการต ารวจมีส่วนร่วม/สนับสนุนงานด้านจิตอาสาและงานด้าน 
การบรรเทาสาธารณภัยในการดูแล รักษา และเตรียมพร้อมในการป้องกันภัยพิบัติและรับมือกับ 
ภัยพิบัติในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได้ 

๒.๒.๑๑ โครงการจิตอาสา ๙๐๔  
 สามารถขับเคลื่อนงานจิตอาสาด้วยการเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ 

และปลูกฝังจิตส านึกแก่ประชาชน ให้เกิดความรักชาติ รักสถาบันกษัตริย์ และมีจิตสาธารณะ 
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาและสร้างประโยชน์ ให้แก่ชุมชนของตนเอง รวมท้ังเตรียมความพร้อม 
ให้สามารถรองรับกับภัยพิบัติท่ีอาจจะเกิดข้ึนในชุมชนของตนเองได้ และประชาชนในพื้นท่ีได้ร่วมท า
กิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ เช่น การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากธรรมชาติ ซึ่ง เกิดจากอุทกภัย 
วาตภัย ภัยแล้ง ฯลฯ ร่วมกันบริจาคโลหิต เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิค - 19
และจิตอาสาข้าราชการต ารวจ ได้ท ากิจกรรมจิตอาสา จ านวน ๔๓,๒๔๑ นาย โดยมีประชาชน 
และข้าราชการอื่น ๆ จ านวน ๔๓,๒๑๒ คน รวมท้ังหมด ๑๑๐,๔๕๓ คน 

๒.๒.๑๒ โครงการรักษ์ป่าน่าน ตามโครงการพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จัดการเรียนรู้ตามแนวทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
เน้นทักษะ และสมรรถนะผู้เรียนแห่งอนาคต มีการด าเนินงาน ดังน้ี 
  ๑) จัดท าชุดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน“ศาสตร์แห่งการเรียนรู้
รักษ์ป่าน่านอย่างยั่งยืน”โครงการรักษ์ป่าน่าน อันเน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ าปี ๒๕๖๔ สร้างการรับรู้โดยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ในรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. และ ช่อง OBEC Chanel 
  ๒) จัดท าเอกสาร “๑๐ นวัตกรรมรักษ์ป่าน่านจากห้องเรียนสู่ ชุมชน 
จากชุมชนสู่ป่า” โครงการรักษ์ป่าน่านอันเน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๖๔ 

 

สยามบรมราชกุมารี ประจ าปี ๒๕๖๓ สร้างการรับรู้โดยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในรายการพุธเช้า 
ข่าว สพฐ. และช่อง OBEC Chanel และส่งหนังสือเพื่อส่งเสริมการรับรู้ โดยใช้ QR – Code 
  ๒.๒ .๑๓ การ เสริมสร้ าง เครือข่ ายด้ านกิ จการพลเรือนในสถานศึ กษา
ระดับอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้รับทราบและมีจิตส านึกในการร่วมท ากิจกรรมต่าง ๆ 
เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูต่อ บุพการีและผู้มีพระคุณ, ครู/อาจารย,์ ชาติบ้านเมืองและการพิทักษ์
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนรักษาและสืบทอดความเป็นชาติไทยให้คงอยู่ตลอดไป
ภายใต้เครือข่าย “ชมรมกตัญญูคลับ” โดยให้มณฑลทหารบก จ านวน ๓๕ หน่วย ด าเนินการ 
(๑ มณฑลทหารบก : ๑ สถานศึกษา) ขับเคลื่อนการด าเนินงาน ท้ังน้ี ได้มีการขยายผลไปยัง
สถานศึกษาอื่น ๆ ในพื้นท่ีรับผิดชอบของมณฑลทหารบก ตามความเหมาะสม 
  ๒.๒.๑๔ เสริมสร้างอุดมการณ์และการมีส่วนร่วม กระตุ้นจิตส านึกความรัก  
และความสามัคคีของคนในชาติด้วยรูปแบบการบรรยายและการใช้สื่อผสม รวมทั งสอดแทรก
ให้ความรู้การป้องกันการแพร่ระบาดการติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 โดยปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็น ข้าราชการ เยาวชน 
และประชาชนท่ัวไป พร้อมท้ังสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องวัคซีนท่ีถูกต้องและรณรงค์เชิญชวน  
ให้ร่วมลงทะเบียนการรับวัคซีน จ านวน ๑๒๑ ครั้ง 
  ๒.๒.๑๕ ชมรมกตัญญูคลับ ๓๐ ชมรมได้ร่วมกับหน่วยทหารในพื นที่ลงพื นที่พบปะ
ประชาชนเพื่อช่วยประชาสัมพันธ์และให้ค าแนะน าวิธีการสมัครเข้ารับราชการในส่วนของ
กองทัพบกผ่านระบบออนไลน์ แก่เยาวชนและประชาชนท่ัวไปท่ีมีความสนใจ ศรัทธา และอยาก
ร่วมเป็นส่วนหน่ึงของกองทัพบกต่อไป 
 
 ๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีธรรมาภิบาล ความรักชาติและความเป็นน  าหนึ่งใจเดียวกัน 
   ๒.๓.๑ โครงการส่งเสริม ความรักสามัคคี ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเอง
และผู้อื่นภายใต้พื นฐานของสังคม ประชาธิปไต ยอันมีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุข 
สถาบันการศึกษาได้ด าเนินการ ดังน้ี 
     ๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ลงพื้นท่ีอบรมส่งเสริมความรัก
สามัคคีให้กับชุมชนท้องถ่ิน ในกิจกรรมส่งเสริมความรักความสามัคคี กิจกรรมการออกแบบสรรค์
สร้างลวดลายและอนุรักษ์ลายผ้าไทย เพื่องานอาชีพชุมชนแล้ว โดยมีชุมชนเข้าร่วม ๒๐ ชุมชน 
และประชาชนเข้าร่วม ๑,๔๐๔ คน ท าให้ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจด้านการเสริมสร้าง



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๖๕ 

 

ความสามัคคีในหมู่คณะ ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และด้านจิตอาสา เพิ่มข้ึนร้อยละ 
๙๔.๒๐ 

๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  
(๑) ได้น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัวในการสร้างคนไทยให้มีคุณลักษณะ ๔ ประการ ได้แก่ มีทัศนคติท่ีดีและถูกต้อง  
มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพมีงานท า และเป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย โดยการสร้าง
ทักษะวิศวกรสังคม ๔ ประการ ได้แก่ นักคิด นักสื่อสาร นักประสาน และนวัตกรชุมชนให้ติดตัว
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการด ารงชีวิตและการท างานในอนาคต  

(๒) มีการด าเนินกิจกรรมโดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน  
๔๓๐ คน อาจารย์ จ านวน ๑๐ คน และชุมชนท่ีเข้ารวมโครงการ จ านวน ๕๓ ชุมชน ซึ่งท่ีผ่านมา
คณะท างานได้ด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผล และสร้างทักษะการเป็นวิศวกรสังคม  
ใหก้ับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรแล้ว จ านวน ๓ รุ่น ดังน้ี 

- รุ่นท่ี ๑ เมื่อวันท่ี ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
นักศึกษามหาวิทยาลัย จ านวน ๕๐๐ คน  

- รุ่นท่ี ๒ เมื่อวันท่ี ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
นักศึกษามหาวิทยาลัย จ านวน ๒๐๐ คน นักศึกษาได้ฝีกทักษะการใช้เครื่องมือต่างๆ ในการลง
ท างานกับชุมชน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมฟ้าประทาน กิจกรรม Timeline กระบวนการ 
และ Timeline พัฒนาการ  

- รุ่นท่ี ๓ เมือ่วันท่ี ๒๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
นักศึกษาผู้น าสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์ จ านวน ๑๑๐ คน 
เพื่อฝีกฝนทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการให้กับผู้น านักศึกษาในการเป็นแม่ไก่ขยายผล 
ในระดับคณะ และน าทักษะท่ีได้ลงสู่การปฏิบัติจริงในการพัฒนาชุมชนท้องถ่ินในระยะถัดไป  

(๓) ด าเนินการกิจกรรม “วิศวกรสังคม” น้อมน าพระบรมราโชบาย 
ด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสร้างคนไทยให้มีคุณลักษณะ ๔ ประการ 
ได้แก่ มีทัศนคติท่ีดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพมีงานท า และเป็นพลเมืองดี 
มีระเบียบวินัย โดยการสร้างทักษะวิศวกรสังคม ๔ ประการ ได้แก่ นักคิด นักสื่อสาร นักประสาน 
และนวัตกรชุมชน ให้ติดตัวนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการด ารงชีวิตและการท างาน 
ในอนาคต โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการบ่มเพาะทักษะวิศวกรสังคม รุ่นท่ี ๔ ระหว่างวันท่ี ๒ - ๔ 
เมษายน ๒๕๖๔ อบรมผู้น านักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน ๕๐ คน เพื่อเป็นวิทยากร
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กระบวนการให้กับผู้น านักศึกษาในการเป็นแม่ไก่ขยายผลในระดับคณะ และน าทักษะท่ีได้ลงสู่  
การปฏิบัติจริงในการพัฒนาชุมชนท้องถ่ินในระยะถัดไป 
 ๒.๓.๒ โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อความสุขของชุมชน วิทยาลัย
ชุมชน ๒๐ แห่ง ด าเนินงานในการวิเคราะห์ศักยภาพชุมชน คัดเลือกชุมชน และท าความเข้าใจ
ชุมชนเพื่ อทราบความ เป็ นอยู่  ศั กยภาพ  ปัญหา /ความ ต้องการ ท่ีจ ะแก้ ไข /พัฒนา  
และการมีเครือข่าย) เพื่อวิทยาลัยชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาจัดท าแผนร่วมกับชุมชน  
และพัฒนาองค์ความรู้ และฝึกอบรมหรือจัดกิจกรรมเพื่อสร้างทักษะท่ีสนองต่อชุมชน มีเป้าหมาย
จ านวนประชาชนท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพท่ีสอดคล้องกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง ๕,๕๐๐ คน 
มีผู้เข้าร่วม จ านวน ๙๒๓ คน ตัวอย่างเช่น โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต 
กลุ่มเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภาชนะรักษ์โลกจากวัสดุธรรมชาติ
เพื่อรับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตยุค New Normal โครงการพัฒนาขีดความสามารถของวิสาหกิจ
ชุมชนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจฐานราก 
 ๒.๓.๓ การจัดประกวดหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น การจัดอบรม
เจ้าหน้าที่ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เมษายน ๒๕๖๔) กรมการปกครองได้ด าเนินการ ดังน้ี 
  ๑) จัดการประกวดหมู่บ้ านต้นแบบประชาธิปไตยดี เ ด่น จ านวน  
๗๖ จังหวัด ๆ ละ ๓ รางวัล (๒๒๘ หมู่บ้าน) 
  ๒) จัดอบรมผู้ช่วยจ่า จ านวน ๔๒ จังหวัด ๆ ละ ๑ คน วิทยากรแกนน า
ระดับอ าเภอ จ านวน ๕๐๙ อ าเภอ รวม ๕๕๑ คน 
  ๓) หมู่ บ้ านมีการจัดกิจกรรมส่ ง เสริมวิ ถี ชีวิตแบบประชาธิปไตย  
(เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓) (ผ่าน ๑ กิจกรรม ๑ เดือน ๑ หมู่บ้าน) จ านวน ๒๒๓,๔๒๓ ครั้ง  
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๔,๑๐๘,๙๙๕ คน (ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) 
 
 
 
 
 
 ๒.๔ สร้างความสงบและความปลอดภัยตั งแต่ระดับชุมชน 
 ๒.๔.๑ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของพนักงานฝ่ายปกครอง 
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  ๑) อบรมพัฒนาศักยภาพของพนักงานฝ่ายปกครองจังหวัด/อ าเภอ 
และส่วนกลาง 
          ๑.๑) โครงการยกระดับยุทธวิธีชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง 
ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน ภาคสนามในการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์และอาชญากรรมรูปแบบใหม่ ให้กับพนักงานฝ่ายปกครองส่วนกลางจ านวน ๑ รุ่น 
๓๖ คน 
      ๑.๒) โครงการฝึกอบรมภาคปฏิบั ติการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมรูปแบบใหม่ และการรักษาความสงบเรียบร้อยในอ านาจหน้าท่ีพนักงานฝ่ายปกครอง 
ในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดละ ๑ รุ่น รุ่นละ ๒๐ คน 
          ๑.๓) โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองระดับจังหวัด 
ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และรักษาความสงบเรียบร้อย โดยอบรมยุทธวิธี  
การสืบสวนคดีค้ามนุษย์ให้พนักงานฝ่ายปกครองส่วนภูมิภาค จ านวน ๒ รุ่น รุ่นละ ๗๖ คน  
รวมท้ังสิ้น ๑๕๒ คน 
          ๑.๔) โครงการฝึกภาคปฏิบัติสืบสวนคดีค้ามนุษย์ด้านการบังคับใช้แรงงาน
หรือบริการ และการเผยแพร่สื่อลามกอนาจารและอาชญากรรมออนไลน์ ให้พนักงานฝ่ายปกครอง
ส่วนกลาง จ านวน ๑ รุ่น ๓๒ คน 
          ๑.๕) สนับสนุนวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ให้กับพนักงานฝ่ายปกครองส่วนภูมิภาค 
                (๑) อบรมสืบสวนปราบปรามการกระท าผิดคดีค้ามนุษย์และรักษา
ความสงบเรียบร้อยในจังหวัดปทุมธานี 
                 (๒) ฝึกอบรมยุทธวิธีตรวจค้นจับกุมการกระท าความผิดคดีค้ามนุษย์ 
และรักษาความสงบเรียบร้อย (DOPA S.W.A.T.) ในพื้นท่ีจังหวัดตาก เชียงราย นครสวรรค์ 
สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม และพิจิตร 
          ๑.๖) ตรวจติดตามและนิเทศงานภารกิจด้านการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์และสืบสวนสอบสวนคดีอาญาในอ านาจหน้าท่ีของพนักงานฝ่ายปกครองให้กับ
พนักงานฝ่ายปกครองในจังหวัดกาญจนบุรี และสตูล 
        ๒) จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนให้สามารถปกป้อง
ตนเองไม่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ และเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเบาะแส  
การค้ามนุษย์ผ่านศูนย์ด ารงธรรม 
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      ๒.๑) ชุดปฏิบัติการพิเศษจังหวัดและชุดปฏิบัติการพิเศษอ าเภอร่วมกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตรวจตราพื้นท่ีเฝ้าระวังและปราบปรามการค้ามนุษย์ในสถานท่ีเสี่ยง  
โดยจังหวัด จ านวน ๗๖ จังหวัด และอ าเภอ จ านวน ๘๗๘ อ าเภอ โดยในระดับจังหวัดไม่น้อยกว่า 
๑ ครั้ง/เดือน และระดับอ าเภอ ไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง/เดือน  
        (๑) ด าเนินการตามมาตรการสกัดกั้นเชิงพื้นท่ี แบ่งเป็นระดับจังหวัด 
๓,๓๐๘ ครั้ง และระดับอ าเภอ ๓๗,๙๙๘ ครั้ง รวมท้ังสิ้น ๔๑,๓๐๖ ครั้ง 
        (๒) ด าเนินการตามมาตรการประชาสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย 
แบ่งเป็น ระดับจังหวัด ๖,๖๒๘ คน และระดับอ าเภอ ๑๓๓,๐๘๔ คน รวมท้ังสิ้น ๑๓๙,๗๑๒ คน 
     ๓) ตรวจสอบ/จับกุมการกระท าความผิดค้ามนุษย์ด าเนินคดีเพื่อลงโทษ
ผู้ ก ระท าความผิด  และช่วยเหลือผู้ เ สียหายจากการค้ ามนุษย์  ชุดปฏิบั ติการพิ เศษ 
กรมการปกครองตรวจสอบ/จับกุมและช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  
      (๑) ในจังหวัดเชียงใหม่เข้าตรวจสอบร้าน Ann 6999 จับกุมผู้กระท า
ความผิด จ านวน ๑ คน และช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้ จ านวน ๑ คน 
       (๒) ในจังหวัดสระแก้วได้จับกุมผู้กระท าความผิด จ านวน ๑ คน  
และช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้จ านวน ๑ คน 
      (๓) ในจังหวัดชลบุรี เ ข้าตรวจสอบจับกุมผู้กระท าความผิดฐาน
ครอบครองสื่อลามกเด็ก ตามประมวลกฎหมายอาญา จ านวน ๑ คน 
      (๔) ในจังหวัดอุตรดิตถ์เข้าตรวจสอบจับกุมผู้กระท าความผิดฐาน
ครอบครองสื่อลามกเด็ก ตามประมวลกฎหมายอาญา จ านวน ๑ คน 
      (๕) ในจังหวัดสมุทรสาครเข้าตรวจสอบร้านน้ีมีนัดจับกุมผู้กระท า
ความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ จ านวน ๑ คน  
และช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จ านวน ๑ คน 
      (๖) ในจังหวัดนครราชสีมาเข้าตรวจสอบจับกุมผู้กระท าความผิดฐาน
ครอบครองสื่อลามกเด็ก ตามประมวลกฎหมายอาญา จ านวน ๑ คน 
      (๗) ในจังหวัดสกลนครเข้าตรวจสอบร้านน้ีมีนัดจับกุมผู้กระท าความผิด
ตามพระราชบัญญั ติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ จ านวน ๑ คน  
และช่วยเหลือผู้เสียหาย จากการค้ามนุษย์ จ านวน ๔ คน 
   ๒.๔.๒ โครงการฝึกอบรมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ (ผรส.) ในพื นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างวันท่ี ๓๐ สิงหาคม - ๑๓ 
กันยายน ๒๕๖๓ ณ ศูนยฝ์ึกอบรมมวลชน (ศูนย์ฝึกสมานมิตร) อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
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๖๙ 

 

ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ จ านวน ๒๒๔ คน ครบตามเป้าหมายของโครงการ 
ท่ีได้ก าหนดไว ้
   ๒.๔.๓ โครงการพัฒนาศักยภาพก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หลักสูตร ผู้ช่วยผู้บังคับกองร้อย
และผู้บังคับหมวดชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ระหว่างวันท่ี ๑๔ - ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรม บีพี สมิหลาบีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท อ าเภอ
เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม รวมจ านวน ๑๙๓ คน จากจังหวัดปัตตานี 
ยะลา นราธิวาส และ ๔ อ าเภอของจังหวัดสงขลา ครบตามเป้าหมายของโครงการท่ีได้ก าหนดไว้ 
   ๒.๔.๔ โครงการพัฒนาศักยภาพก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หลักสูตร ผู้ช่วยผู้บังคับกองร้อย
และผู้บังคับหมวดชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน ๒ รุ่น 
รุ่นละ ๑๔๕ คน รวม ๒๙๐ คน จากจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ ๔ อ าเภอของจังหวัดสงขลา 
รุ่นท่ี ๑ ระหว่างวันท่ี ๑๔ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ และรุ่นท่ี ๒ ระหว่างวันท่ี ๒๑ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
ณ โรงแรม บีพี สมิหลาบีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีผู้เข้ารับ 
การฝึกอบรม รวมจ านวน ๒๘๘ คน ไม่ครบตามเป้าหมายของโครงการท่ีได้ก าหนดไว้ 
  ๒.๔.๕ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการรักษาความสงบเรียบร้อย  
และป้องกันตนเองของประชาชนในหมู่บ้านจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยอุดหนุนเงินงบประมาณ
ให้กับชุดรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้านในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ๔ อ าเภอของจังหวัด
สงขลา เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สินให้กับประชาชน จ านวน ๑,๙๖๙ หมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท เป็นประจ า 
ทุกเดือน รวมเป็นจ านวนเงิน ๔๗๒,๕๖๐,๐๐๐ บาท ท้ังน้ีได้ด าเนินการโอนเงินจัดสรรเป็นรายไตรมาส 
โดยในไตรมาสท่ี ๑ (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓) จ านวน ๑๑๘,๑๔๐,๐๐๐ บาท ไตรมาสท่ี ๒ 
(เดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๔) จ านวน ๑๑๘,๑๔๐,๐๐๐ บาท และไตรมาสท่ี ๓ (เดือนเมษายน 
- มิถุนายน ๒๕๖๔) (ด าเนินการเมื่อวันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔) จ านวน ๑๑๘,๑๔๐,๐๐๐ บาท  
โดยในเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ได้เบิกจ่ายงบประมาณเป็นจ านวนท้ังสิ้น ๓๙,๓๘๐,๐๐๐ บาท 
  ๒.๔.๖ ศูนย์สนับสนุนการ เคลื่ อนย้ ายผู้ ติด โควิด  -  19 กองบัญชาการ 
ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
ด้านความมั่นคง กองทัพบกศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง กองทัพเรือ 
และศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง กองทัพอากาศ โดยมีการจัด
ยานพาหนะสนับสนุนการเคลื่อนย้ายฯ ประกอบด้วย 
 ๑) จัดยานพาหนะท่ีใช้พร้อมใช้งานทันที จ านวน ๓๑ คัน โดยจัดจาก 
กองบญัชาการกองทัพไทย จ านวน ๑๕ คัน กองทัพบก จ านวน ๑๐ คัน กองทัพเรือ จ านวน ๓ คัน 
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๗๐ 

 

และกองทัพอากาศ จ านวน ๓ คัน ซึ่งได้สนับสนุนศูนย์เอราวัณ ส านักการแพทย์ เมื่อวันท่ี  
๑๔ เมษายน ๒๕๖๔ และปัจจุบันยังด ารงการสนับสนุนอย่างต่อเน่ืองในทุกวัน 
 ๒) จัดเพิ่มเติมอีก จ านวน ๒๑ คัน ได้แก่ กองบัญชาการกองทัพไทย จ านวน 
๑๐ คัน กองทัพบก จ านวน ๕ คัน กองทัพเรือ จ านวน ๓ คัน และ กองทัพอากาศ จ านวน ๓ คัน 
ท้ังน้ี ได้มีการจัดหมุนเวียนปฏิบัติงานประจ าศูนย์ฯ เป็นประจ าทุกวัน 
 ๓) จัดยานพาหนะท่ีพร้อมปฏิบัติเมื่อสั่ง (On call) เตรียมไว้ จ านวน ๑๖ คัน 
โดยจัดจากกองทัพบก จ านวน ๑๐ คัน กองทัพเรือ จ านวน ๓ คัน และกองทัพอากาศ จ านวน ๓ คัน 
 ๔) จัดรถพยาบาล จากกองบัญชาการกองทัพไทย จ านวน ๔ คัน 
 ๕) จัดก าลังพล จากส านักงานแพทย์ กรมยุทธบริการทหาร เข้าร่วม  
ส่วนสนับสนุนเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีศูนย์สนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ติดโควิด – 19 ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไข
สถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ณ กรมยุทธบริการทหาร เพื่อประสานน าส่งโรงพยาบาล 
หรือโรงพยาบาลสนามตามท่ีก าหนด 
  ๒.๔.๗ การเสริมสร้างอุดการณ์และการมีส่วนร่วมกระตุ้นจิตส านึกความรัก 
และความสามัคคีของคนในชาติ ด้วยรูปแบบการบรรยายและการใช้สื่อผสม โดยปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันการติดโควิด - 19 อย่างเคร่งครัด ให้กับกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นข้าราชการ เยาวชน 
และประชาชนท่ัวไป จ านวน ๒๑๕ ครั้ง 
 ๒.๔.๘ ชุดต ารวจชุมชนสัมพันธ์ทุกสถานีต ารวจทั่วประเทศ 
  ชุดต ารวจชุมชนสัมพันธ์ทุกสถานีต ารวจท่ัวประเทศ จ านวน ๑,๔๘๓ สน./
สภ. เข้าปฏิบัติการในชุมชุม/หมู่บ้านเป้าหมาย สถานีละ ๕ หมู่บ้าน/ชุมชน รวมจ านวน ๗,๔๑๕ 
หมู่บ้าน/ชุมชน ตามหลักชุมชนเข้มแข็ง ๗ ข้ันตอน โดยเน้นการให้บริการเชิงรุก โดยออกพบปะ
เย่ียมเยียนประชาชน อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรม การป้องกันการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด กฎหมายจราจร ภัยคุกคามรูปแบบต่าง ๆ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ความรู้  
ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และนโยบายของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ ให้ประชาชนเกิดความเช่ือมั่นศรัทธา 
 
 
 ๒.๔.๙ กิจกรรมการปฏิบัติงานร่วมของอาสาสมัครต ารวจบ้าน มีอาสาสมัคร
ต ารวจบ้าน สถานีต ารวจ/สถานีต ารวจภูธรละ ๑ นาย ร่วมปฏิบัติงานในการรักษาความสงบ
เรียบร้อยในพื้นท่ีรวม ๔,๘๖๐ นาย 
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๗๑ 

 

 ๒.๔.๑๐ โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน
อาชญากรรมระดับต าบล จัดฝึกอบรมข้าราชการต ารวจ กองบังคับการ/ภูธรจังหวัดละ ๕ นาย 
เป็นวิทยากรต้นแบบในการอบรมสร้างเครือข่าย รวมจ านวน ๔๒๕ นาย 
 ๒.๔.๑๑ โครงการประชารัฐร่วมใจดูแลความปลอดภัยบ้านช่วงเทศกาลส าคัญ 
(สงกรานต์ ๖๔) รับดูแล ๗,๕๓๗ หลัง ไม่มีเหตุเกิดกับบ้านท่ีรับฝาก และสถานีต ารวจ/สถานี
ต ารวจภูธร ส่งคืนบ้านให้เจ้าของเรียบร้อย 
 ๒.๔.๑๒ การระดมกวาดล้างอาชญากรรม ห้วงวันหยุดยาวสงกรานต์ ๒๕๖๔ 
 ๑) ความผิดเกี่ยวกับการพนัน จ านวน ๒,๐๑๐ ราย 
 ๒) ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จ านวน ๑๑,๒๔๒ ราย 
 ๓) ความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง จ านวน ๗๙๔ ราย 
 ๔) ความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน จ านวน ๑,๓๐๔ ราย 
 ๕) ความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ จ านวน ๓๔ ราย 
 ๖) จับกุมบุคคลตามหมายจับ จ านวน ๖,๗๗๒ ราย 
 ๗) ความผิดเกี่ยวกับสถานบริการ จ านวน ๘๘ ราย 
 ๒.๔.๑๓ การระดมกวาดล้างอาชญากรรม ประจ าเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ 
 ๑) ความผิดเกี่ยวกับการพนัน จับกุม ๒,๓๗๙ ราย ผู้ต้องหา ๓,๓๘๔ คน 
 ๒) ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จับกุม ๑๒,๒๒๕ ราย ผู้ต้องหา ๑๒,๕๔๑ คน 
 ๓) ความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง จับกุม ๖๓๓ ราย ผู้ต้องหา 
๗๐๑ คน 
 ๔) ความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน จับกุม ๑,๑๑๘ ราย ผู้ต้องหา ๑,๑๒๘ คน 
 ๕) ความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ จับกุม ๒๑ ราย ผู้ต้องหา ๒๐ คน 
 ๖) จับกุมบุคคลตามหมายจับ จับกุม ๑,๑๕๖ ราย ผู้ต้องหา ๑,๑๒๔ คน 
  ๗) ความผิดเกี่ยวกับสถานบริการ จับกุม ๙ ราย ผู้ต้องหา ๒๑ คน 
 ๒.๔.๑๔ การระดมกวาดล้างอาชญากรรม  
  ๑) ประจ าเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ 
 (๑) ความผิดเกี่ยวกับการพนัน จับกุม ๒,๔๓๖ ราย ผู้ต้องหา ๓,๒๗๗ คน 
 (๒) ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จับกุม ๑๑,๒๕๓ ราย ผู้ต้องหา ๑๑,๖๒๖ คน 
 (๓) ความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง จับกุม ๘๗๕ ราย ผู้ต้องหา 
๑,๐๔๖ คน 
 (๔) ความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน จับกุม ๑,๐๖๔ ราย ผู้ต้องหา ๑,๐๗๘ คน 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๗๒ 

 

 (๕) ความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ จับกุม ๑๘ ราย ผู้ต้องหา 
๑๕ คน 
 (๖) จับกุมบุคคลตามหมายจับ จับกุม ๑,๔๙๗ ราย ผู้ต้องหา ๑,๔๕๔ คน 
  (๗) ความผิดเกี่ยวกับสถานบริการ จับกุม ๗ ราย ผู้ต้องหา ๗ คน 
  ๒) การระดมกวาดล้างอาชญากรรม ประจ าเดือนกันยายน ๒๕๖๔ 
 (๑) ความผิดเกี่ยวกับการพนัน จับกุม ๒,๑๘๓ ราย ผู้ต้องหา ๓,๒๘๘ คน 
 (๒) ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จับกุม ๙,๕๕๐ ราย ผู้ต้องหา ๙,๗๑๕ คน 
 (๓) ความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง จับกุม ๑,๖๕๑ ราย 
ผู้ต้องหา ๒,๑๙๑ คน 
 (๔) ความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน จับกุม ๑,๓๖๖ ราย ผู้ต้องหา ๑,๓๔๔ คน 
 (๕) ความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ จับกุม ๑๘ ราย ผู้ต้องหา  
๑๕ คน 
 (๖) จับกุมบุคคลตามหมายจับ จับกุม ๖,๖๗๕ ราย  
  (๗) ความผิดเกี่ยวกับสถานบริการ จับกุม ๒๘ ราย ผู้ต้องหา ๖๒ คน 
 
 ๒.๕ แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังทั งระบบ 
 ๒.๕.๑ มาตรการการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 ๑) การสกัดกั นยาเสพติด สารตั งต้นและเคมีภัณฑ์ บูรณาการและประสาน
การปฏิบัติกับหน่วยงานในพื้นท่ีชายแดนในการลาดตระเวน การเฝ้าตรวจตามช่องทางหลัก 
และช่องทางธรรมชาติ บูรณาการหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อจัดก าลังจัดต้ังจุดตรวจ จุดสกัด จุดเสี่ยง 
หรือพื้นท่ีแหล่งพักคอยเพื่อควบคุมการลักลอบล าเลียงน าเข้ายาเสพติด และสกัดกั้นสารต้ังต้น 
และเคมีภัณฑ์มิให้เข้าสู่แหล่งผลิตพื้นท่ีสามเหลี่ยมทองค า รวมท้ังการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สนับสนุนการสกัดกั้น ผลการด าเนินการ (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๔) ดังน้ี  

ประเภทยาเสพตดิ การจับกุม 
ยาบ้า ๕๕๔.๗๔ ล้านเม็ด 
กัญชา ๔๑,๕๗๓.๖๕ กิโลกรัม 
ไอซ์  ๒๖,๖๒๒.๖๗ กิโลกรัม 

เฮโรอนี ๔,๕๒๐.๕๖ กิโลกรัม 
โคเคน ๔๕.๗๘ กิโลกรัม 
คีตามีน ๑,๓๕๐.๔๕ กิโลกรัม 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๗๓ 

 

ประเภทยาเสพตดิ การจับกุม 
ยาอี ๔๒๙,๑๖๐.๐๔ เม็ด 

 

 ๒) แนวทางการปราบปรามกลุ่มการค้ายาเสพติด 
  (๑) การบังคับใช้กฎหมายท าลายเครือข่ ายการค้ายาเสพติด  
ตามแนวชายแดนและรายส าคัญ โดยมีผลการด าเนินการ ดังน้ี 
   - จับกุมคดียาเสพติด ๓๓๗,๑๘๖ คดี ผู้ต้องหา ๓๕๐,๗๕๘ คน 
   - การร้องเรียนและแจ้งเบาะแสยาเสพติด ได้รับแจ้ง ๑๗,๖๓๙ เรื่อง 
ด าเนินการแล้วเสร็จ ๑๓,๙๓๖ เร่ือง คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๐๑ 
   - การร้องเรียนเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ได้รับแจ้ง  
๓๑๗ ราย ด าเนินการแล้ว ๒๓๔ ราย 
   - การขออนุมัติจับกุม/แจ้งข้อหาผู้กระท าความผิดฐานสมคบ สนับสนุน 
ช่วยเหลือ ตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการ ในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยา เสพติด 
๒,๑๑๒ ค าขอ/คดี ผู้ต้องหา ๔,๒๐๐ ราย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
มีค าสั่งอนุมัติแจ้งข้อหา ๓,๓๙๖ ราย และมีค าสั่งจับกุม ๑,๕๔๖ ราย ศาลออกหมายจับ ๙๘๒ ราย 
จับกุมตามหมายจับ ๒๙๙ ราย 
  (๒) การยึดและอายัดทรัพย์สินคดียาเสพติด มูลค่ารวม ๖,๙๙๙.๔๔ 
ล้านบาท จ าแนกเป็น 
  - เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
มีค าสั่งยึดและอายัดทรัพย์ช่ัวคราวตาม พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท า
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ จ านวน ๕,๐๑๑.๐๗ ล้านบาท 
  -  ด า เ นินการตามพระราชบัญญั ติวิ ธีพิจารณาคดียา เสพติด  
พ.ศ. ๒๕๕๐ (บังคับโทษปรับ) จ านวน ๖๔.๑๓ ล้านบาท 
  - ด าเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ มูลค่า ๔๑๑.๙๕ ล้านบาท  
  - ด าเนินการตามประมวลรัษฎากร มูลค่า ๑.๓๐ ล้านบาท 
  - กรมสอบสวนคดีพิเศษจับกุมและยึดทรัพย์ มูลค่า ๑๖๐ ล้านบาท 
  - คณะกรรมการตรวจสอบการกระท าท่ีก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ 
ได้วินิจฉัยยึดทรัพย์ ๗๔๗.๘๓ ล้านบาท 
  - คดีท่ีทรัพย์ตกเป็นของกองทุนฯ จ านวน ๙๕๐.๕๖ ล้านบาท 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๗๔ 

 

 ๓) แนวทางการป้องกันยาเสพติดในแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสม
และเป็นรูปธรรม การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในประชากรแต่ละช่วงวัยเพื่อให้ประชากร  
เกิดความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันตนเอง ครอบครัว และสังคมจากยาเสพติด รวมท้ังมีทัศนคติ 
เชิงบวกและพฤติกรรมในการจัดการชีวิตท่ี ถูกต้อง โดยเน้นในกลุ่มประชากรก่อนวัยเสี่ยง  
และการป้องกันยาเสพติดในประชากรกลุ่มเสี่ยงสูง  
  (๑) กลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ภาพรวมด าเนินการ ๘,๒๙๒,๓๐๔ คน 
  (๒) กลุ่มเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา มีการด าเนินกิจกรรมช่วยเหลือ
คุ้มครองและดูแลรักษาเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา ภาพรวมด าเนินการ ๑๑๓,๘๙๘ คน 
  (๓) กลุ่มผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบการ โดยรณรงค์ให้ความรู้ สร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับการสร้างสังคมปลอดภัย การป้องกันยาเสพติดแนวใหม่ โทษพิษภัยของยาเสพติด  
การป้องกันตนเองและผู้อื่นจากปัจจัยเสี่ยงของแต่ละกลุ่มอาชีพ ภาพรวมด าเนินการ ๑,๑๕๑๒๔๔ คน 
 ๔) แนวทางการดูแลผู้ใช้ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดให้เข้าถึงการบ าบัดรักษา
และการลดอันตรายหรือผลกระทบจากยาเสพติด 
  (๑) เน้นการพัฒนาการดูแลผู้เสพยาเสพติดท้ังในเชิงสุขภาพและสังคม  
โดยใช้การสาธารณสุข ภายใต้การบูรณาการกับระบบและกลไกด้านสาธารณสุข และน าครอบครัว 
ชุมชน สังคม เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลบ าบัด ติดตาม ช่วยเหลือ ตลอดจนยกระดับและพัฒนา
กระบวนการบ าบัดรักษาและฟื้นฟูทุกกระบวนการ โดยการขยายศักยภาพการบ าบัดรักษา 
ทุกกระบวนการ การศึกษาวิจัย พัฒนานวัตกรรม องค์ความรู้และเครื่องมือต่าง ๆ ในการบ าบัดรักษา
และฟื้นฟู การพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ผู้ผ่านการบ าบัดรักษา โดยมีผลการด าเนินงาน ดังน้ี 
   - เป้าหมาย ๒๓๕,๑๓๐ ราย ภาพรวมด าเนินการ ๑๖๘,๕๖๙ ราย 
คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๖๙ 
   - การติดตามผู้ผ่านการบ าบัดฟื้นฟูยาเสพติด เป้าหมาย ๑๘๓,๐๓๐ ราย 
ด าเนินการแล้ว ๑๕๔,๐๕๑ ราย 
   - การให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดฟื้นฟูยาเสพติดให้กลับคืน 
สู่สังคม มีผู้ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ ๕,๕๑๓ คน ได้รับความช่วยเหลือแล้ว ๑,๐๒๓ คน 
  (๒ )  การลดอันตรายจากการใ ช้ยา เสพติด (Harm Reduction) 
โดยการให้บริการลดอันตราย จากการใช้ยาเสพติดในผู้ป่วย ยาเสพติดทุกราย ภายใต้แนวคิด 
การด าเนินงานเพื่อลดอันตรายหรือผลกระทบท่ีอาจเกิดจากการใช้ยาเสพติดต่อตัวผู้ใช้ยา บุคคล
ใกล้ชิด และสังคม อันจะน าไปสู่การสร้างสังคมปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นการให้บริการ



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๗๕ 

 

เพื่อลดอันตราย โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อให้ผู้ใช้ยาเสพติดสามารถลด ละ และเลิกยาเสพติด 
ให้ได้ในท่ีสุด มีผลการด าเนินการแล้ว ๓๗,๔๑๒ คน 

๒.๕.๒ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ด าเนินการ๒.๕.๒ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
(DSI) ด าเนินการจัดประชุมร่วมกันคณะท างานเพื่อการยึดทรัพย์สินเครือข่ายยาเสพติดฯ 
ระหว่างหน่วยงาน ปปส., DSI, บช.ปส. และปปง. เพื่อแบ่งเป้าหมายสืบสวนเส้นทางการเงิน
และติดตามความคืบหน้า กรมสอบสวนคดีพิเศษร่วมกันขยายผลจนท าให้กองคดีความมั่นคง 
ออกเลขคดีพิเศษได้อีก ๑ คดี คือเลขคดีพิเศษที่ ๓๖/๒๕๖๔ 

 - กองธุรกิจการเงินนอกระบบ อายัดทรัพย์สินในคดีพิเศษ ท่ี ๓๓/๒๕๖๔ 
ได้แก่  

  ๑) บ้านและท่ีดินในพื้นท่ีจังหวัดนนทบุรี ตาก และประจวบคีรีขันธ์ 
 ๒) ยานพาหนะ ประเภทรถยนต์ และรถบรรทุก และรถจักรยานยนต์ 
 ๓) บัญชีธนาคารบุคคลเป้าหมายและครอบครัว รวมมูลค่าทรัพย์สินท่ีถูก

ด าเนินการในครั้งน้ี ประมาณ ๕๐ ล้านบาท 
 - กองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค ขออนุมัติออกหมายจับกุมผู้ ต้องหา  

และขอให้อายัดบัญชีในคดีพิ เศษ ท่ี ๖๐/๒๕๖๓ จ านวน ๗ ราย และมีความคืบห น้า 
ผลการด าเนินงาน ดังน้ี ๑) จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ คดีพิเศษท่ี ๖๐/๒๕๖๓ สอบปากค า, 
ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ควบคุมและส่งฝากขังตามกฎหมาย  ๒) สอบสวนรวบรวม
พยานหลักฐานในคดีพิเศษที่ ๖๐/๒๕๖๓ เพื่อให้ทันฝากขัง (ข้อมูล ณ วันท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔) 
และสนธิก าลังร่วมกับ ป.ป.ส. ปปง. ศรภ. เข้าตรวจค้น ๖ จุด ยึดทรัพย์กลุ่มขบวนการค้ายาเสพติด
เครือข่ายใหญ่ภาคเหนือมูลค่ารวมกว่า ๓๐๐ ล้านบาท 
 ๒.๕.๓ การป้องกัน ปราบปรามและบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด สนับสนุนการปฏิบัติ
ด้านการป้องกัน ปราบปรามและบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ให้แก่ ศูนย์อ านวยการป้องกัน 
และปราบปรามยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย/ กรมการปกครอง/ จังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดอ าเภอ ดังน้ี 
  ๑) รณรงค์สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
ในหมู่บ้าน 
  ๒) สกัดกั้นการลักลอบล าเลียงน าเข้ายาเสพติดตามช่องทางชายแดน 
ตลอดจนพื้นท่ีในประเทศ 
  ๓) ปราบปรามและจับกุมการกระท าความผิด 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๗๖ 

 

  ๔) พัฒนาระบบและมาตรฐานการบ าบัดรักษาในหน่วยบ าบัดฟื้นฟู 
ผู้ติดยาเสพติด (แบบระบบสมัครใจ) ซึ่งด าเนินการโดยกองร้อยอาสารักษาดินแดน รวมท้ัง
สนับสนุนการฝึกอบรม  
  ๕) การติดตามผู้ ผ่ านการบ าบัดฟื้ นฟูฯ  รวม ท้ั ง ให้ความช่วยเหลือ 
ผู้ผ่านการบ าบัดฟื้นฟู ให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมอย่างปกติ 
 ๒.๕.๔ โครงการส่งเสริมระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
โดยได้ด าเนินการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ในสถานประกอบกิจการ จ านวน ๗๖๕ แห่ง คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๗๘ และลูกจ้างท่ีเกี่ยวข้อง 
จ านวน ๔,๑๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๑ 
 ๒.๕.๕ โครงการฝึกอบรมแรงงาน กลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาส 
ในการประกอบอาชีพ (ผู้ผ่านการบ าบัดยาเสพติด) อาชีพเพิ่มทักษะให้กับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
ได้แก่ ผู้ผ่านการบ าบัดยาเสพติด ให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะฝีมือแรงงาน สามารถพึ่งพา
ตนเองได้ และสังคมให้การยอมรับ ในศักยภาพการท างาน 
 ๒.๕.๖ โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ 
   ๑) แรงงานกลุ่มเป้าหมายในสถานประกอบการท่ีมีลูกจ้างต่ ากว่า ๑๐ คนลงมา 
ได้รับการส่งเสริมป้องกันฯ เพื่อรณรงค์สร้างจิตส านึก สร้างเสริมภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด 
แก่แรงงานในสถานประกอบการท่ีมีลูกจ้างต่ ากว่า ๑๐ คนลงมา และในกลุ่มแรงงานนอกระบบ 
ตระหนักถึงปัญหาของยาเสพติด 
   ๒) จัดต้ังชมรม/ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เพื่อเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันในการป้องกันยาเสพติด และแรงงานมีภูมิคุ้มกันปลอดภัยจากยาเสพติด 
   ๒.๕.๗ กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ กรมสอบสวนคดีพิเศษ และกรมป่าไม้  
แถลงยึดไม้หวงห้ามจากเครือข่ายยาเสพติด มูลค่า ๑๖๐ ล้านบาท วันพุธท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
เวลา ๑๐.๐๐ น. ท่ีกระทรวงยุติธรรม นายสมศักด์ิ  เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
พร้อมด้วย พันต ารวจโท กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)  
นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ นายเฉลิมชัย ปาปะทา ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส านักงาน ป.ป.ส. ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุมเครือข่าย
ยาเสพติด และยึดไม้มีค่าได้หลายรายการ นายสมศักด์ิ แถลงว่า ตามท่ีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 
(ดีเอสไอ) ได้ตรวจค้นบ้าน นายสาธิต วิยาภรณ์ ผู้ต้องหาตามหมายค้นศาลอาญาซึ่งขณะน้ีเสียชีวิต
ไปแล้ว ท่ีบ้านในต าบลคลองมะเด่ือ อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อบังคับใช้กฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ 
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๗๗ 

 

ซึ่งการตรวจค้นได้พบไม้พะยูง   ไม้ชิงชัน และไม้อื่นๆ จ านวนมาก จากน้ันกรมป่าไม้ ได้ตรวจสอบ
และแจ้งผลว่า มีไม้หวงห้ามเป็นไม้แปรรูปและไม้ท่อนไว้ในครอบครอง ประเมินมูลค่าประมาณ 
๑๖๐ ล้านบาท ซึ่งมีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ มาตรา ๖๙ ครอบครอง 
ไม้หวงห้ามโดยไม่มีตราค่าหลวงหรือรอยตรารัฐบาลขาย และมาตรา ๗๓ แปรรูปไม้ ต้ังโรงงาน  
ต้ังโรงค้าไม้แปรรูป มีไม้สัก ไม้ชิงชัน ไม้พะยูงแปรรูปไว้ในครอบครอง 
  ๒.๕.๘ ด าเนินการจัดประชุมร่วมกันคณะท างานเพื่อการยึดทรัพย์สินเครือข่าย
ยาเสพติดฯ ระหว่างหน่วยงาน ปปส., DSI, บช.ปส. และปปง.เพื่อแบ่งเป้าหมายสืบสวนเส้นทาง
การเงินและติดตามความคืบหน้า 
 ๒.๕.๙ กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI สนธิก าลัง ๓ หน่วยงาน ลุยยึดทรัพย์
เครือข่ายยาเสพติด ๔๓ ล้านบาท ตรวจสอบพบเงินหมุนเวียน ๙ ปี มูลค่า ๒,๕๐๐ ล้าน ท้ังน้ีดี
เอสไอเช่ือว่า พฤติการณ์ดังกล่าวอาจเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินฯ มาตรา ๕ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ 
นอกจากน้ียังพบเอกสารธุรกิจ และหลักฐานการเงินจ านวนมาก โดยจะเร่งติดตามผู้เกี่ยวข้อง
ท้ังหมด มาด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 
 ๒.๕.๑๐ กองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยมี กสพ.กปภ., 
ปปส. และนิติวิทยาศาสตร์ ร่วมตรวจสอบรายการสิ่งของท่ีอยู่ในตู้เซฟตามบัญชีของกลางล าดับท่ี 
๒๑ พบธนบัตรฉบับละ ๑,๐๐๐ จ านวน ๑๐๐ ฉบับ แหวนคล้ายทองค า แหวนคล้ายทองค าสลัก
อักษร “ฐาราชวงศ์ศึก” แหวนคล้ายทองค าหัวทับทิมล้อมเพชร วัตถุคล้ายทองค าแท่งขนาด  
๑ บาท เอกสารบัตรรับประกันสินค้าห้างทองเยาวราช เอกสารระบุ “Happy Valentine’s day” 
เหรียญพระเลี่ยมวัตถุคล้ายทองค า พระผงสีขาวเลียมวัตถุคล้ายทองค า เหรียญพระประจ าวัน
อังคาร เหรียญพระหลวงปู่แหวน ด้ายถักสีด า เกสรดอกไม้แห้ง น าส่งคณะกรรมการตรวจสอบ
ทรัพย์สิน ส านักงาน ปปส. มีค าสั่งยึด/อายัดทรัพย์สินดังกล่าว เพื่อท าการตรวจสอบทรัพย์สิน
ต่อไป 
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ผลการด าเนินงานตามนโยบายหลัก ๑๒ ด้าน 

 

ด้านที่ ๓   การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
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๗๙ 

 

นโยบายหลักข้อ ๓  การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 
 

 ๓.๑  ส่งเสริมวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติ 
  ๓.๑.๑ การส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ โดยจัดงานประกาศ
รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ “สุพรรณหงส์ ครั งที่ ๒๙” เป็นการบูรณาการระหว่างภาครัฐ 
และภาคเอกชน โดยกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์ จังหวัดนครราชสีมา 
และกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์) จัดงานประกาศรางวัล
ภาพยนตร์แห่งชาติ “สุพรรณหงส์ ครั้งท่ี ๒๙” เมื่อวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ MCC HALL 
เดอะมอลล์นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 
เป็นประธานในงานประกาศรางวัล พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้ว่าราชการ 
กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ เข้าร่วมงาน โดยมอบรางวัลท้ังหมด ๑๗ สาขา มีผู้ร่วมงานประมาณ 
๔๐๐ คน และถ่ายทอดผ่านช่องสถานีโทรทัศน์เวิร์คพอยท์ ช่อง ๒๓ ท้ังน้ี สื่อภาพยนตร์ถือเป็น
กลไกส าคัญในการน าเสนอ ถ่ายทอด และเผยแพร่วัฒนธรรมระดับชาติและระดับท้องถ่ินท้ังในเชิง
มรดกและวิถีชีวิต ซึ่งบุคลากรในวงการภาพยนตร์เป็นส่วนส าคัญในการส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ไทยให้ประสบความส าเร็จ โดยการจัดงานประกาศรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ 
“สุพรรณหงส์ ครั้งท่ี ๒๙” มีวัตถุประสงค์ส าคัญ คือ 
   ๑) เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 
ระยะท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ด้านการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ไทย 
ให้เป็นมืออาชีพ 
   ๒) เพื่อเป็นงานมอบรางวัลอันทรงเกียรติ เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจ 
แก่บุคลากรในวงการภาพยนตร์ไทย 
   ๓) เพื่อเป็นการแสดงความเป็นหน่ึงและศักยภาพของวงการภาพยนตร์ไทย
ให้เป็นท่ีประจักษ์ต่อสังคมไทยและนานาประเทศ เป็นการสร้างกระแสการต่อต้านการละเมิด
ลิขสิทธิ์ในภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 

  ๓.๑.๒ กิจกรรมถนนศิลปะ งานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย ๒๐๒๐ 
“สวน แสง ศิลป์อิงสายน  า” กระทรวงวัฒนธรรม โดยส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สมาคมขัวศิลปะจังหวัด
เชียงราย และการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมถนนศิลปะครั้งท่ี ๑ ในงานมหกรรม 
ไม้ดอกอาเซียนเชียงราย ๒๐๒๐ “สวน แสง ศิลป์ อิงสายน้ า” ระหว่างวันท่ี ๔ - ๑๐ มกราคม 
๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ - ๒๐.๐๐ น. ณ สวนไม้งามริมน้ ากก อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
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โดยมีพิธีเปิด ในวันท่ี ๕ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย 
Art Workshop โดยศิลปินขัวศิลปะหลากหลายแขนง Art Market โดยตัวแทนบ้านศิลปิน
เชียงรายและเครือข่าย และ Art Show การแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยโดยเครือข่ายศิลปิน
เชียงราย ท้ังน้ี มีผู้เข้าร่วมในส่วนของกิจกรรมครั้งน้ี จ านวน ๑,๖๐๐ คน  

๓.๑.๓ เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม AR Smart Heritage  
เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการน าชมแหล่งมรดกวัฒนธรรม 
ท่ีอยู่ในความดูแลของกรมศิลปากรท่ีได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเน่ือง ตามแผนพัฒนาดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันกระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร  
ได้น าเทคโนโลยี AR (Augmented Reality) และ VR (Virtual Reality) มาใช้ในการน าเสนอ
ข้อมูลมรดกวัฒนธรรม เพื่อสร้างความน่าสนใจ โดย AR Smart Heritage เป็นการเปิด
ประสบการณ์ใหม่ส าหรับผู้เท่ียวชมโบราณสถาน ให้สามารถเห็นรูปแบบสันนิษฐานท่ีปรากฏ
ซ้อนทับลงบนโบราณสถานจริง โดยผ่านเทคโนโลยี  AR หรือ Augmented Reality ซึ่ งผ่าน
กระบวนการศึกษาค้นคว้าโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สันติ เล็กสุขุม เพื่อให้ผู้เข้าชมได้จินตนาการ
เห็นถึงความรุ่งเรืองและยิ่งใหญ่ของเมืองมรดกโลก ณ โบราณสถานภายในอุทยานประวัติศาสตร์ 

๓.๑.๔ การจัดนิทรรศการทางวัฒนธรรม 
๑) นิทรรศการเคลื่อนที่ในงานประเพณีบุญเดือนยี่  พิธีบุญคูณข้าว  

สืบสานประเพณีไหว้เจ้าปู่หอค า ต านานผาแดง - นางไอ่ อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 
กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร ร่วมกับจังหวัดอุดรธานี จัดนิทรรศการเคลื่อนท่ีในงาน
ประเพณีบุญเดือนยี่ พิธีบุญคูณข้าว สืบสานประเพณีไหว้เจ้าปู่หอค า ต านานผาแดง - นางไอ่ 
ด าเนินการจัดในวันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ท่ีว่าการอ าเภอหนองหาน การจัดนิทรรศการ 
ในครั้งน้ีเป็นนิทรรศการท่ีบอกเล่าเร่ืองราว ประวัติความเป็นมาของวัฒนธรรมบ้านเชียง ในการจัด
นิทรรศการน้ียังได้น าภาชนะดินเผาในรูปแบบวัฒนธรรมบ้านเชียงมาจัดแสดงด้วย โดยมีผู้เข้าชม
นิทรรศการฯ จ านวน ๑๗๗ คน 

๒) นิทรรศการพิเศษ เรื่อง ผ้าศิลปาชีพสัญจร (Craft Journey : The 
SUPPORT Textiles Traveling Exhibition) กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร ได้จัด
นิทรรศการพิเศษ เรื่อง ผ้าศิลปาชีพสัญจร (Craft Journey : The SUPPORT Textiles Traveling 
Exhibition) นิทรรศการน้ีมีเน้ือหาเกี่ยวกับการทรงงานด้านผ้าและประวัติการก่อต้ังมูลนิธิส่งเสริม
ศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ผ้าทอประเภทต่าง ๆ กระบวนการทอผ้า 
การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม วงจรหนอนไหมและแมลงทับ สีธรรมชาติ จ านวน ๒ ครั้ง ดังน้ี 

(๑) วันท่ี ๓ - ๕  มีนาคม ๒๕๖๔ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง  



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๘๑ 

 

 (๒) วันท่ี ๑๙ - ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

๓) พิธี เปิดงานสัปดาห์ วันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
และนิทรรศการถาวรภายในอาคารประพาสพิพิธภัณฑ์ และพิธีเปิดนิทรรศการถาวรภายใน
อาคารประพาสพิพิธภัณฑ์ เมื่อวันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 
ท้ังน้ี ในช่วงสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย กรมศิลปากรได้ด าเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับ
งานด้านมรดกวัฒนธรรม อาทิ การกล่าวค าปราศรัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  
เน่ืองในวันอนุรักษ์มรดกไทย การเผยแพร่สารคดีเน่ืองในวันอนุรักษ์มรดกไทยทางสถานีวิทยุ  
และสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ การจัดกิจกรรมรณรงค์ดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ
ท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค การเปิดนิทรรศการถาวรภายในหมู่พระวิมาน การจัดสัมมนา 
และเสวนาทางวิชาการ การแสดงนาฏศิลป์และดนตรี ในช่วงสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย  
เร่ิมต้ังแต่วันท่ี ๒ - ๘ เมษายน ๒๕๖๔ 

๔) พิธีเปิดนิทรรศการ “อารยธรรมวิวัฒน์ ลพบุรี - ศรีรามเทพนคร” 
เมื่อวันท่ี ๑๒ เมษายน ๒๕๖๔ ณ พระท่ีน่ังศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 
การจัดแสดงนิทรรศการในครั้งน้ี เพื่อเป็นการน าเสนอความรู้เกี่ ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย 
โดยเลือกโบราณวัตถุท่ีมีความส าคัญ ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ท่ีอยู่ระหว่างปรับปรุงการจัดแสดง 
น ามาหมุนเวียนจัดนิทรรศการในครั้งน้ี เน้นอิทธิพลของศิลปะลพบุรี (เขมรในประเทศไทย) ท่ีส่งผล
ต่อบ้านเมืองบนแผ่นดินไทย ซึ่งยังคงมีอิทธิพลในสมัยต่อมาโดยเฉพาะศิลปะอยุธยา และตกทอด
มาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ โบราณวัตถุช้ินส าคัญท่ีน ามาจัดแสดง คือ ช้ินส่วนประติมากรรม  
พระโพธิสัตว์ส าริดจากบ้านโตนด อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นประติมากรรมท่ีจัดอยู่
ในกลุ่มประโคนชัย เป็นการน าเสนอความรู้เกี่ยวกับรูปแบบของศิลปกรรมในพื้นท่ีราบสูงโคราช 
เพื่อประโยชน์ในการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทยท่ีได้เร่ิมอย่าง
เป็นทางการต้ังแต่พุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นต้นมา นิทรรศการฯ เปิดให้ประชาชนผู้สนใจ 
เข้าชมระหว่างวันท่ี ๑๒ เมษายน - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

๕) การ จัดงาน “ใต้ ร่มพระบารมี ๒๓๙ ปี  กรุ งรัตนโกสินทร์ ”  
เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี รวมถึงสมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยามทุกพระองค์ 
ในราชวงศ์จักรี และร่วมฉลองเน่ืองในวาระครบรอบวันคล้ายวันสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ๒๓๙ ปี 
โดยการน ากิจกรรม ทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมในทุกมิติ มาน าเสนอให้คนในสังคมได้เรียนรู้
ประวัติศาสตร์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของสังคมไทย  



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 
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อันจะน าไปสู่ความรัก ความหวงแหน และความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย รวมท้ังส่งเสริม
สนับสนุนการท่องเท่ียวจากมรดกศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม  
เชิงสร้างสรรค์ อันจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและสร้างรายได้ โดยมีการจัดนิทรรศการ
เทิดพระเกียรติ ระหว่างวันท่ี ๒๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ - ๒๑.๐๐ น. ณ ไลฟ์สไตล์ 
ฮอลล์ ช้ัน ๒ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 

- ส่วนท่ี ๑ นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักร ี
จัดแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ 

- ส่วนท่ี ๒ การฉายภาพสามมิติในระบบ panorama mapping ในช่ือชุด 
“อเนกอนันต์ เลิศหล้าอาณาจักรไทย” โดยจัดฉายทุกต้นช่ัวโมง (วันละ ๙ รอบ) เพื่อน้อมร าลึก
และเทิดพระเกียรติ ในพระมหากรุณาธิคุณอันหาท่ีสุดมิได้ท่ีพระมหากษัตริย์ไทยแห่งราชวงศ์จักรี 
ได้ทรงพระราชทานความเจริญรุ่งเรือง ความสุขสงบร่มเย็นแก่ปวงประชาชาวไทยมาตลอด ๒๓๙ ปี  

- ส่วนท่ี ๓ นิทรรศการภาพเก่าเล่าเรื่องกรุงรัตนโกสินทร์ โดยการน า
ภาพเก่ากว่า ๑๐๐ ภาพ ท่ีหาชมได้ยากจากส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร เป็นภาพ
ท่ีถ่ายทอดวิถีชีวิต ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ความสุขของคนไทย “ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๙ ปี 
กรุงรัตนโกสินทร์”  

ท้ังน้ี กระทรวงวัฒนธรรมได้ให้ความส าคัญและปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
และตามแนวทางของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด - 19) อย่างเคร่งครัด 

๖) นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการด้วยรักและผูกพัน สายสัมพันธ์จีน - ไทย 
ใช่อื่นไกลพี่น้องกัน  กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานในสังกัดและโครงการสุขสยาม 
ห้างสรรพสินค้าไอคอนสยาม ร่วมบูรณการจัดโครงการ “ด้วยรักและผูกพัน สายสัมพันธ์ จีน - ไทย 
ใช่อื่นไกลพี่น้องกัน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยจัดข้ึนระหว่างวันท่ี ๒ - ๕ เมษายน ๒๕๖๔ ณ โครงการ 
สุขสยาม ห้างสรรพสินค้าไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร การจัดงานในครั้งน้ีสามารถสร้างรายได้
ให้กับผู้ประกอบการเครือข่ายกระทรวงวัฒนธรรม จ านวนกว่า ๑,๒๐๐,๐๐ บาท และมีผู้เข้าร่วมงาน 
จ านวน ๖๘,๐๐๐ คน โดยมีกิจกรรมท่ีส าคัญ ดังน้ี 

(๑) การจากสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์ ช่ือการแสดง “จีน – ไทย ไมตร”ี  
(๒) การฉายภาพยนตร์เรื่องเส้นทางรัก  
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(๓) การจัดหน่ายร้านอาหารอร่อย ๑๐๐ ปี จ านวน ๒๗ ร้าน 
(๔) การจ าหน่ายบูธหนังสือวรรณกรรม ไทย - จีน จากกรมศิลปากร 
(๕) การสาธิตทางศิลปวัฒนธรรม “การวาดหน้ากากจีน” 
(๖) การจัดหน่ายร้านอาหารอร่อย ๑๐๐ ปี จ านวน ๒๗ ร้าน  
(๗) การจ าหน่ายบูธหนังสือวรรณกรรม ไทย – จีน จากกรมศิลปากร 
(๘) การฉายภาพยนตร์  
(๙) การสาธิตทางศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ การวาดหน้ากากจีน การวาดรูป/

พัดจีน การเขียนอักษรจีนด้วยพู่กันกันจีน และศิลปะการจัดกระดาษ 
๗) นิทรรศการออนไลน์ ๑๐ หนังสือที่พิมพ์จากเอกสารโบราณทรงคุณค่า

ของหอสมุดแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร จัดท านิทรรศการออนไลน์ ภายใต้ช่ือ
เรื่อง “๑๐ หนังสือท่ีพิมพ์จากเอกสารโบราณทรงคุณค่าของหอสมุดแห่งชาติ” ซึ่งส านักหอสมุด
แห่งชาติเป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศท่ีส าคัญของชาติ และเป็นแหล่งเรียนรู้ของ
ประชาชนทุกระดับช้ัน โดยเฉพาะในปัจจุบันท่ีมีความเจริญด้านเทคโนโลยีอย่างไร้ขีดจ ากัด 
ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)  
กรมศิลปากร โดยส านักหอสมุดแห่งชาติ จึงได้พัฒนาช่องทางการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ 
เพื่ออ านวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยให้สามารถศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้จากทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบออนไลน์ ในรูปแบบ E-book ท้ังจากต้นฉบับ
ตัวเขียนท่ีเป็นเอกสารโบราณอันทรงคุณค่าอย่างยิ่ง และหนังสือท่ีผ่านการตีพิมพ์เป็นภาษาไทย  
ในปัจจุบัน จ านวน ๑๐ เร่ือง ได้แก่ (๑) ต าราดูลักษณะแมว (๒) กระบวนพยุหยาตราทางชลมารค 
สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (๓) กระบวนพยุหยาตราทางสถลมารค สมัยสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช (๔) สมุดภาพสัตว์หิมพานต์ (๕) สมุดภาพไตรภูมิ ฉบับกรุงศรีอยุธยา ฉบับกรุงธนบุรี 
เล่ม ๑ - ๒ (๖) หนังสือต้นร่างขรัวอินโข่ง (๗) สมุดภาพโคลงฤๅษีดัดตน (๘) พระสมุดต ารา 
(๙) แผนคชลักษณ์ และ (๑๐) สุปรีติธรรมราชชาดกค าหลวง 
 โดยการจัดท านิทรรศการออนไลน์ในครั้งน้ี นอกจากจะเพื่ออนุรักษ์ 
เผยแพร่ภูมิปัญญาของบรรพชนไทย ท่ีปรากฏอยู่ในเน้ือหาของเอกสารโบราณ รักษาเอกสาร
โบราณโดยไม่ต้องสัมผัส และสร้างความตระหนักถึงความส าคัญในการช่วยอนุรักษ์ต้นฉบับเอกสาร
โบราณแล้ว ยังเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนท่ีสนใจ และรักษาระยะห่างทางสังคม 
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๘) การจัดงาน “ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๙ ปี กรุงรัตนโกสินทร์” เสมือนจริง 
(Virtual Event) 

กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดงาน “ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๙ ปี กรุงรัตนโกสินทร์” 
เสมือนจริง (Virtual Event) เป็นการจัดงานต่อเน่ืองจากการจัดแสดง “นิทรรศการเทิดพระเกียรติ
พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ๑๐ รัชกาล” ระหว่างวันท่ี ๒๑ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ศูนย์การค้า
สยามพารากอน กรุงเทพฯ  โดยในเดือนกันยายนจะด าเนินการในรูปแบบเสมือนจริง (Virtual Event) 
ใช้เทคโนโลยีท่ีมีรูปแบบส าหรับ การจัดกิจกรรมในลักษณะเสมือนผู้เข้าชมอยู่ในสถานท่ีจัดงานจริง
ผ่านระบบออนไลน์โดยเปิดให้เ ข้าชมได้ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป โดยสแกนผ่าน QR code 
หรือคลิกผ่านลิงก์ www.ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๙ ปี กรุงรัตนโกสินทร์.com การจัดงานในครั้งน้ี 
เป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านกิจกรรมและนิทรรศการต่าง ๆ อาทิ  

๘.๑) นิทรรศการพระมหากรุณาธิคุณ ๑๐ รัชกาล ซึ่งถ่ายทอดเรื่องราว
แห่งพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาท่ีสุดมิได้ของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์  
ทุกพระองค์ นับต้ังแต่รัชสมัยรัชกาลที่ ๑ มาถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐  
ท่ีมีต่อพสกนิกรชาวไทยท้ังแผ่นดินผ่านวิดีโอและแอนิเมชันท้ังหมด ๑๐ ตอน ได้แก่ (๑) ปฐมกาล
แห่งแผ่นดิน (๒) งานศิลป์งามวรรณกรรม (๓) เลิศล้ าเศรษฐกิจ (๔) เฟื่องฟูแนวคิดอารยะ 
(๕) เรืองวัฒนะสู่สากล (๖) มากล้นการศึกษา (๗) คุณค่าประชาธิปไตย (๘) หลอมรวมใจสามัคคี 
(๙) พระบารมีสถิตใจ และ (๑๐) เพื่อผองไทยเพื่อแผ่นดิน 

๘.๒) นิทรรศการแสดงภาพเก่าเล่าเร่ืองกรุงรัตนโกสินทร์ รับชมภาพถ่าย  
อันทรงคุณค่าท่ีบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ของกรุงรัตนโกสินทร์และแสดงถึงวิวัฒนาการบ้านเมือง เช่น 
วิถีชีวิต ย่านชุมชน สาธารณูปโภค การศึกษา เศรษฐกิจ การค้า สถาปัตยกรรม และกิจกรรมท่ีสาม 
เป็นการสาธิตอาหารไทยพื้นบ้านท่ีหาชิมและหาชมได้ยากและแสดงถึงวัตถุดิบส่วนผสมท่ีมีผัก 
และสมุนไพรท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ รวมถึงการสาธิตข้ันตอนการท าท่ีเกิดจากวิถีชีวิตและภูมิปัญญา
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มาผสานกันจนเกิดเป็นวัฒนธรรมการกินในแต่ละท้องถ่ินประกอบด้วยอาหารคาว เช่น แกงต้ม
เปรอะ ต้มย าปลาช่อนสูตรโบราณ และอาหารหวาน เช่น ขนมพระพาย ขนมบุหงาบูดะ เป็นต้น 

๘.๓) การออกร้านจ าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทย (CPOT) 
ท่ีแสดงถึงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของแต่ละภาคและแต่ละจังหวัด จ านวนทั้งหมด ๘๐ ร้าน 
อาทิ ร้านค้าภาคเหนือ เช่น ร้านมนตรีเครื่องเงินสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ร้านเทียนอบขนม
ทองตะนาว จังหวัดอุทัยธานี ร้านค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น ร้านผ้าฝ้ายทอมือผาสิงห์
จังหวัดอุดรธานี ร้านผ้าคลุมไหล่ภูอัคนี จังหวัดบุรีรัมย์  ร้านค้าภาคกลางและภาคตะวันออก เช่น 
ร้านเครื่องปั้นดินเผา จังหวัดนนทบุรี ร้านต้นพลอย จังหวัดตราด และร้านค้าภาคใต้ เช่น  
ร้านบาติกยางกล้วย จังหวัดสงขลา ร้านกลุ่มสหกรณ์กริชรามันห์ จังหวัดยะลา 

๘.๔) การแสดงศิลปวัฒนธรรมโดยศิลปินแห่งชาติ เช่น วินัย พันธุรักษ์  
เรือตรีสันติ ลุนเผ่ บานเย็น รากแก่น รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ได้แก่ 
สมาคมลิ เกประเทศไทย สมาคมอุปรากรจีน สมาคมศิลปินขับซอล้านนา สมาคมกลอง 
และศิลปะการแสดงล้านนา สมาคมศิลปินพื้นบ้านอีสานใต้ ศิลปินพื้นบ้านจังหวัดนครพนม สหพันธ์
สมาคมโนราแห่งประเทศไทยและสมาคมหนังตะลุงปักษ์ใต้ รวมทั้งการเสวนาทางวิชาการเรื่อง 
“รอยประพาสปิยมหาราชเสด็จยุโรป” และ “ภูมิศาสตร์ คุ้งน้ าบางกอกกับการต้ังเมืองกรุงเทพฯ” 

ท้ังน้ี กระทรวงวัฒนธรรมได้เชิญชวนนักเรียน นักศึกษาและประชาชน 
เข้ามาชมงานในรูปแบบออนไลน์เพื่อศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม
ของกรุงรัตนโกสินทร์นับแต่อดีตถึงปัจจุบัน รวมถึงสนับสนุนสินค้า CPOT ของแต่ละจังหวัด 
เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง 
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๙) งานมหกรรมพิพิธภัณฑ์ไทย ๒๕๖๔ THAILAND MUSEUM EXPO 2021 
 กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร จัดงานมหกรรมพิพิธภัณฑ์ไทย 

๒๕๖๔ เน่ืองในวันพิพิธภัณฑ์ไทย ๑๙ กันยายน ๒๕๖๔ โดยรวบรวมและน าเสนอสาระ นวัตกรรม
ท่ีโดดเด่นของพิพิธภัณฑ์เครือข่าย ๒๗ แห่ง จากทั่วประเทศ ในรูปแบบดิจิทัล ผ่านระบบเครือข่าย
ของกรมศิลปากร กิจกรรม “เสวนาเครือข่ายพิพิธภัณฑ์” (Museum Streaming Talk) ประกอบด้วย
การบรรยาย และเสวนาวิชาการในหัวข้อเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ อาทิ การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Role of 
Museum During Pandemic” การบริหารจัดการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในยุคโควิด การบริหาร
จัดการแหล่งเรียนรู้ในยุคโควิด การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติในยุคโควิด การเสวนา 
หัวข้อ “Digital Tools in Museums” และการเสวนา หัวข้อ “Museum without Walls”  

 

 
 

๑๐) การส่งเสริมวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติ ผ่านการจัด
นิทรรศการด้านศิลปวัฒนธรรม 

(๑) การจัดนิทรรศการ ๑๐ สุดยอดผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม จัดนิทรรศการ ๑๐ สุดยอดผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม (Cultural Product of 
Thailand : CPOT) ณ ห้อง Gallery ๕ ช้ัน ๑ อาคารหอศิลป์แห่งชาติ ถนนเทียมร่วมมิตร  
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ส่งเสริมผู้ประกอบการ ชุมชนคุณธรรมฯ และชุมชนเครือข่ายทาง
วัฒนธรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยคัดเลือกผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นระดับพรีเมี่ยมมาจัดแสดง ซึ่งผลิต
จากวัสดุช้ันเยี่ยม มีความคงทน มีการออกแบบท่ีโดดเด่น และมีมูลค่าทางการตลาดสูง 
เพื่อจ าหน่ายท้ังในประเทศและต่างประเทศ เช่น ชุดผ้าไหมลายแคนแก่นคูน ชุมชนคุณธรรมฯ 
บ้านดอนข่า จังหวัดขอนแก่น ชุดผ้าฝ้ายลายใบไม้ ชุมชนคุณธรรมฯ วัดพลา จังหวัดระยอง 
กระเป๋าข้าวต้มลูกโยน ชุมชนคุณธรรมฯ ตลาดแขก จังหวัดระนอง เครื่องถมนคร ชุมชนเครือข่าย
ทางวัฒนธรรมชุมชนหน้าวัดพระธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผ้าไหมทองสุรนารี ชุมชนคุณธรรมฯ 
วัดอัมพวัน (จะโปะ) จังหวัดนครราชสีมา และเครื่องประดับเบญจรงค์ ชุมชนคุณธรรมฯ วัดอัมพวัน 
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จังหวัดสมุทรสงคราม นอกจากน้ียังได้จัดแสดงผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยท่ีมีความโดดเด่นของ
ชุมชนของภาคต่าง ๆ ในภาคเหนือ เช่น ชุดหมอนประเพณีสลากย้อม ชุมชนคุณธรรมฯ 
บ้านหนองสมณะใต้ จังหวัดล าพูน ตะกร้าสันปูเลย ชุมชนเครือข่ายทางวัฒนธรรมบ้านสันปูเลย 
จังหวัดพะเยา กระเป๋าผ้าทอกะเหรี่ยง ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านพระธาตุ จังหวัดตาก ภาคกลาง เช่น 
กระเป๋าจักสานเสื่อกกร่วมสมัย ชุมชนเครือข่ายทางวัฒนธรรมเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 
ผลิตภัณฑ์บัวทองเหลือง ชุมชนคุณธรรมฯ วัดค่าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตะกร้าจักสานหวายด า 
ชุมชนเครือข่ายทางวัฒนธรรม กลุ่มจักสานบ้านห้วยเกรียบ จังหวัดประจวบคีรี ขันธ์   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น ชุดลูกปัดหินบ้านเชียง ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านพิพิธภัณฑ์ จังหวัด
อุดรธานี ผ้าทอบ้านกุดกวางสร้อย ชุมชนคุณธรรมฯ กุดกวางสร้อย จังหวัดหนองบัวล าภู ชุดปิ่นโต
ไม้มงคล ชุมชนคุณธรรมฯ    บ้านดงเย็น จังหวัดมุกดาหาร ภาคใต้  เช่น เสื่อโยคะเตยปาหนัน 
ชุมชนคุณธรรมฯ วัดเขาไม้แก้ว จังหวัดตรัง เสื้อศรีลังกาสุกะ ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านหนองหนุน 
จังหวัดพัทลุง และกระเป๋าเป้อารยธรรมปักษ์ใต้ ชุมชนคุณธรรมฯ วัดโพธิ์นิมิต จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

  
 

(๒) การจัดนิทรรศการถาวรประวัติศาสตร์ – โบราณคดีก่อน 
พุทธศตวรรษที่ ๑๘ ในอาคารมหาสุรสิงหนาท พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กระทรวง
วัฒนธรรม โดยกรมศิลปากรได้เปิดให้ประชาชนเข้าชม การจัดแสดงนิทรรศการถาวรภายในอาคาร
มหาสุรสิงหนาท ซึ่งได้พัฒนาการจัดแสดงนิทรรศการถาวรภายในอาคารมหาสุรสิงหนาท  
ตามโครงการอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๕ - 
๒๕๖๔ โดยบูรณะอาคารและพัฒนาการจัดแสดงนิทรรศการถาวรท้ังอาคาร มาต้ังแต่ปี ๒๕๖๒ 
ปัจจุบันอาคารมหาสุรสิงหนาทจัดแสดงศิลปะเอเชีย และหลักฐานทางประวัติศาสตร์ - โบราณคดี
ท่ีพบบนผืนแผ่นดินไทยต้ังแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยประวัติศาสตร์ก่อนพุทธศักราช 
๑๘๐๐ อันเป็นช่วงเวลาท่ีดินแดนในประเทศไทยปัจจุบันปรากฏหลักฐานการอยู่อาศัยของมนุษย์ 
จนถึงยุคท่ีรับวัฒนธรรมจากภายนอกโดยเฉพาะประเทศอินเดีย ก่อเกิดการพัฒนาจากบ้าน 
สู่รัฐ ได้แก่ ห้องศิลปะเอเชีย ห้องก่อนประวัติศาสตร์ ห้องทวารวดี ห้องลพบุรี และห้องศรีวิชัย 

 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๘๘ 

 

  
 

 (๓) การจัดนิทรรศการตู้ลายทอง และเหรียญที่ระลึกในรัชสมัย
รัชกาลที่ ๕ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร จัดนิทรรศการ “ตู้ลายทอง” และ “เหรียญ 
ท่ีระลึก ในรัชสมัยรัชกาลท่ี ๕” ณ อาคารถาวรวัตถุ (ตึกแดง) ถนนหน้าพระธาตุ กรุงเทพฯ ภายใน
นิทรรศการจัดแสดงตู้ลายทองท่ีใช้ใส่หนังสือในหอพระสมุดวชิรญาณส าหรับพระนคร โดยฝีมือช่าง
ไทยสมัยโบราณต้ังแต่กรุงศรีอยุธยาสืบมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ จ านวน ๔๗ ใบ ส่วนนิทรรศการ 
“เหรียญท่ีระลึกในรัชสมัยรัชกาลท่ี ๕” จัดแสดงเหรียญแบบต่าง ๆ ท่ีรัชกาลท่ี ๕ ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้จัดสร้างข้ึนเพื่อพระราชทานเป็นท่ีระลึกในวาระส าคัญต่าง ๆ รวมไปถึงเหรียญ 
ราชอิสริยาภรณ์ 

  
 

๓.๑.๕ การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม 
๑) การจัดงานแสดง แสง สี เสียง และพิธีบวงสรวงปราสาทสด๊กก๊อกธม 

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากรร่วมกับจังหวัดสระแก้วและภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ในจังหวัด
สระแก้ว ได้จัดกิจกรรมงานแสดง แสง สี เสียง ตลอดจนจัดพิธีบวงสรวงปราสาทสด๊กก๊อกธม  
เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและสืบสานวัฒนธรรมท้องถ่ินท่ีอุทยาน
ประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม ต าบลโคกสูง อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว นอกจากน้ี ในวันท่ี  
๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้จัดกิจกรรมชมปรากฏการณ์พระอาทิตย์ลอดซุ้มประตูปราสาทสด๊กก๊อกธม 
ในงานน้ีมีการแสดงสาธิตและจ าหน่ายตลาดวัฒนธรรม การแสดงศิลปวัฒนธรรมโปงลาง 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๘๙ 

 

แสง สี เสียงและสื่อผสมชุด “มหาเทวราชา ภัทรปัตนะนคร”เรื่องราวก าเนิดปราสาทสด๊กก๊อกธม 
และกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจ โดยจัดข้ึนในวันท่ี ๒๐ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ อุทยานประวัติศาสตร์
สด๊กก๊อกธม จังหวัดสระแก้ว 

๒) รายการแสดง “เหมันต์หรรษา สังคีตศาลาพาเพลิน” โครงการดนตรี
ส าหรับประชาชน ปีที่ ๖๔ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร การแสดงดังกล่าวในช่วงท่ีผ่านมา 
จ านวน ๒ ครั้ง คือ ครั้งท่ี ๑๑ ได้จัดการแสดงนาฏศิลป์และดนตรี รายการบรรเลงขับร้องดนตรี
สากลชุดอภิรมย์ชมวัง ฟังเพลง บรรเลงร้อง ในวันท่ี ๖ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. 
ณ เวทีสังคีตศาลา บริเวณพิพิธภัณฑสถาน พระนคร จ านวนผู้ชม ๒๐๐ คน ครั้งท่ี ๑๒ ได้จัด 
การแสดงนาฏศิลป์และดนตรี ในวันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ สังคีตศาลาบริเวณ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครการแสดง ประกอบด้วย (๑) เบิกโรงหน้าพาทย์วานรด าเนิน 
และ (๒) โขน เร่ืองรามเกียรต์ิ ชุดจองถนน ผู้เข้าชมจ านวน ๗๒๔ คน 

๓) งานมหกรรมการแสดงพื นบ้าน กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริม
วัฒนธรรม จัดงานมหกรรมการแสดงพื้นบ้าน ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ดังน้ี  

- วันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ การแสดงนาฏยดนตรี ลิเกพื้นบ้าน เร่ือง ธรณี
กรรแสง  

- วันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ การแสดงหนังใหญ่วัดขนอน เรื่อง รามเกียรต์ิ 
ตอน ศึกทศกัณฐ์ ครั้งท่ี ๕ (ยกรบ)  

- วันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ การแสดงล าตัด - เพลงฉ่อย โดยคณะหวังเต๊ะ 
น าโดยคุณแม่ศรีนวล ข าอาจ ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (ศิลปะพื้นบ้าน - ล าตัด) 
ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 

๔) การแสดงกลางแจ้งในงานสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๖๔  
เมื่อวันท่ี ๒ - ๘ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๓๐ - ๑๙.๓๐ น. ณ เวทีกลางแจ้ง บริเวณพิพิธภัณฑ 
สถานแห่งชาติ พระนคร เปิดให้ประชาชนผู้สนใจเข้าชม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จัดการแสดง ดังน้ี  

 

วันที่ การแสดงกลางแจ้งในงานสปัดาห์วันอนรุักษ์มรดกไทย ๒๕๖๔ 
๒ เมษายน ๒๕๖๔ - การบรรเลงเพลงโหมโรงเกิด ส.ธ. (วงปี่พาทย์ไม้นวม) ร าถวายพระพร 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี   
- ละครชาตรี เรื่องมโนห์รา ตอนตรวจพล - เลือกคู่ จ านวนผู้เข้าชม
ประมาณ ๔๐๐ คน 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๙๐ 

 

วันที่ การแสดงกลางแจ้งในงานสปัดาห์วันอนรุักษ์มรดกไทย ๒๕๖๔ 
๓ เมษายน ๒๕๖๔ - การแสดงเพลงเทพสมภพ เถา – ละครนอก เรื่องไกรทอง ตอนไกรทอง

ปราบชาละวัน จ านวนผู้เข้าชมประมาณ ๓๕๐ คน 
๔ เมษายน ๒๕๖๔ - การบรรเลงเพลงโหมโรงมหาฤกษ์ (วงป่ีพาทย์ไม้นวม)  

- ละครใน เรื่องอิเหนา ตอนอิดเหนาตัดดอกไม้ – ฉาย กริซ จ านวน 
ผู้เข้าชมประมาณ ๓๐๐ คน 

๕ เมษายน ๒๕๖๔ - การแสดงเพลงเทพสมภพ เถา - ละครพันทาง เรื่องพญาผานทอง  
ตอนรักสามเส้า จ านวนผู้เข้าชมประมาณ ๒๕๐ คน 

๖ เมษายน ๒๕๖๔ 
 

- การบรรเลงเพลงโหมโรงมหาราช (วงป่ีพาทย์ไม้นวม)   
- การแสดงชุดอาศิรวาทราชสดุดีจักรีวงศ์  
- ละครเรื่องพระมหาชนก จ านวนผู้เข้าชมประมาณ ๒๐๐ คน 

๗ เมษายน ๒๕๖๔ - การบรรเลงเพลงโหมโรงแขกมอญ (วงป่ีพาทย์ไม้แข็ง)  
- ละครเสภา เรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนข้ึนบ้านพระพิจิตร จ านวนผู้เข้าชม
ประมาณ ๒๐๐ คน 

๘ เมษายน ๒๕๖๔ - การบรรเลงเพลงโหมโรงกราวนอก (วงปี่พาทย์ไม้แข็ง) จ านวนผู้เข้าชม
ประมาณ ๓๕๐ คน 

 

๕) โครงการเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจ าปี ๒๕๖๔ กิจกรรม 
“ฟังลูกทุ่ง นุ่งผ้าลาย สไตล์สุพรรณ” ภายใต้งาน Suphanburi : Music & Craft & Folk 
Arts Festival เมื่อในวันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี กิจกรรม
ภายในงาน ประกอบด้วย พิธีลงนามถวายพระพรฯ ดนตรีในสวนเพลงลูกทุ่งเมืองสุพรรณ สาธิต
การท าขนมไทย การเสวนา เรื่อง “เบญจภาคีดนตรีสุพรรณ” จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ 
ไวพจน์ เพชรสุพรรณ ขวัญจิต ศรีประจันต์ เอนก นาวิกมูล และเจนภพ จบกระบวนวรรณ เป็นต้น 

๖) การจัดแสดงและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ผ่านการจัดงานมหกรรม
วัฒนธรรมแห่งชาติ “วิถีถ่ิน วิถีไทย” ภาคเหนือ และภาคใต้ 

๖.๑) ภาคเหนือ กระทรวงวัฒนธรรม โดยส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงรายร่วมกับส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดภาคเหนือจ านวน ๑๖ จังหวัด จัดงานมหกรรม
วัฒนธรรมแห่งชาติ “วิถีถ่ิน วิถีไทย” ภาคเหนือ ระหว่างวันท่ี ๘ - ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยมี 
การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคเหนือจากศิลปินและศิลปินพื้นบ้าน รวมรายการแสดง
มากกว่า ๕๐ รายการ และการสาธิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทย (CPOT) ของดีบ้านฉัน 
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และการสาธิตการท าอาหารพื้นบ้าน ๑๗ จังหวัด ภาคเหนือ ท้ังน้ี ด าเนินการจัดงานในรูปแบบ
ออนไลน์ ผ่านทางเพจ Facebook : มหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิถีถ่ิน วิถีไทย” ภาคเหนือ 
 

 

 

 
 

๖.๒) ภาคใต้ กระทรวงวัฒนธรรม โดย ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
นครศรีธรรมราช ร่วมกับส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด ๑๓ จังหวัดภาคใต้ จัดงาน “มหกรรมวัฒนธรรม
แห่งชาติ วิถีถ่ิน วิถีไทย ภาคใต้” ระหว่างวันท่ี ๙ – ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔ โดยมีการแสดงมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจากสมาคมศิลปินพื้นบ้านในภาคใต้ การสาธิตและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์
ทางวัฒนธรรม “CPOT” และ “ของดีบ้านฉัน” จากชุมชนคุณธรรมน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรจากพื้นท่ีในภาคใต้ ๑๔ จังหวัด สาธิตการท าอาหารพื้นถ่ินเอกลักษณ์
ภาคใต้ และร่วมส่งก าลังใจให้กับชุมชนและศิลปินพื้นบ้านท่ีได้รับผลกระทบจากโรคโควิด – 19 ท้ังน้ี 
ด าเนินการจัดงานในรูปแบบออนไลน์ ผ่านทางเพจ Facebook : มหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถ่ิน 
วิถีไทย ภาคใต้ และทาง YouTube : มหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถ่ิน วิถีไทย ภาคใต้ 
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๓.๑.๖ การเผยแพร่องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติ 
๑) กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมส าหรับผู้สูงอายุ ปี ๒๕๖๓ 

“วัยเก๋า ๖๐+” กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมส าหรับผู้สูงอายุ โดยการจัดการอบรมหลักสูตรขับร้องประสานเสียง TSC ร้องเพลง
อยู่บ้านช่วยชาติต้านโควิด - 19 โดยเป็นการฝึกซ้อมประสานเสียงผู้สูงอายุ Thai Senior Choir 
(TSC) เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับงานคอนเสิร์ต โจ๋ โก๋ เก๋า เพื่อมูลนิธิราชสุดา โดยใช้โปรแกรม 
ZOOM แล ะ ประ ชา สั มพั น ธ์ ผ่ า นทา ง  Facebook Fan Page :  กิ จ ก ร รม วั ย เ ก๋ า  ๖ ๐ +  
ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด - 19) ในกลุ่มผู้เข้าอบรม ให้สามารถร่วมกิจกรรมได้จากท่ีบ้านโดยไม่ต้องเดินทางมา
รวมกลุ่มกัน โดยท าการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Fan Page: กิจกรรมวัยเก๋า ๖๐+  
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมให้แก่
ผู้สูงอายุ รวมถึงสร้างความสุขให้แก่ผู้สูงอายุทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ 

๒) เปิดบ้านแหล่งเรียนรู้ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (สานสุข 
สืบวัฒนธรรม น าวิถีใหม่) กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเปิดบ้าน
แหล่งเรียนรู้ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่และขยายโอกาสให้
เกิดการรับรู้ เพื่อให้ผลการด าเนินงานของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้เป็นท่ีรู้จักอย่างแพร่หลาย มาก
ยิ่งข้ึน รวมถึงเป็นการเปิดพื้นท่ีเชิงบูรณาการให้เป็นแหล่งเรียนรู้กิจกรรมทางวัฒนธรรมต่าง ๆ อาทิ 
ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน การเสวนาองค์ความรู้กับศิลปินแห่งชาติ การสาธิตมรดกภูมิปัญญา 
ทางวัฒนธรรม และการสาธิตวัฒนธรรมสร้างสรรค์อาชีพ เป็นต้น อีกท้ังยังช่วยให้ศิลปินแห่งชาติ
และศิลปินพื้นบ้านมีรายได้ เน่ืองจากสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด - 19) โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่อ Social Media ๒ แพลตฟอร์ม คือ 
Youtube และ Facebook fanpage โดยช่องทาง Youtube จะใ ช้ ช่ือ  สถา นีวัฒนธรรม 
และช่องทาง Facebook fanpage จะมี ๒ ช่ือ คือ สถานีวัฒนธรรม และแหล่งเรียนรู้ศิลปะ 
และวัฒนธรรม 

(๑) เดือนมีนาคม จัดกิจกรรมเปิดบ้านแหล่งเรียนรู้ ศูนย์วัฒนธรรมแห่ง
ประเทศไทย (สานสุข สืบวัฒนธรรม น าวิถีใหม่) ประกอบด้วยกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ  
มากมาย เช่น การแสดงชุด บรรพ์ศาสตร์ สังคีตศิลป์ จากโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
กิจกรรม เสวนาเร่ือง “มองศิลปะผ่าน เดชา วราชุน” โดยศาตราจารย์เดชา วราชุน ศิลปินแห่งชาติ 
สาขาทัศนศิลป์ (ภาพพิมพ์และสื่อผสม) การสาธิตการท ากระเป๋าใส่โทรศัพท์มือถือด้วยหนังน่ิม 
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การสาธิตการท าผ้าพิมพ์ลายไทย และการสาธิตการระบายสีหัวโขน ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่ง
ประเทศไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

(๒) เดือนพฤศจิกายน มีการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ผ่าน ๕ รายการ ดังน้ี  
(๒.๑) คุยข่าวเล่าเรื่องศิลป์ อาทิ ชุมชนท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

ชุมชนบ้านเด่ือ จังหวัดหนองคาย ประเพณีลอยกระทง พิธีไล่น้ า     
(๒.๒) ลีลาศิลป์ ศิลปินพื้นบ้าน อาทิ การแสดงงิ้ว หรืออุปรากรจีน 

การแสดงลิเก เรื่องผู้เสียสละ การแสดงหมอล ากลอนประยุกต์ การแสดงต านานกลองสะบัดชัย
แห่งล้านนา ศูนย์การเรียนรู้บ้านกลองสะบัดชัย 

(๒.๓) เยาวชนคนสร้างสรรค์ อาทิ การแสดงจตุรทิศรวมใจ 
น้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ การแสดงร้อยใจไทยรวมใจนาฏดุริยางค์ การแสดงสืบศิลป์ 
นาฏยสังคีต 

(๒.๔) สืบสานงานศิลป์ ศิลปินแห่งชาติ อาทิ  แม่ เล็ก รัจนา  
พวงประยงค์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย-ละคร) พุทธศักราช ๒๕๕๔  
พ่อครูไพรินทร์ กาไวย์ ศิลปินผู้สืบสานศิลปะการตีกลองสะบัดชัย พ่อครูค า กาไวย์ ศิลปินแห่งชาติ 
พุทธศักราช ๒๕๓๕ 

(๒.๕) ศิลป์สร้างทางอาชีพ อาทิ การสาธิตการท าวุ้นกรอบมะตูม 
การสาธิตการท าขนมทองพับผลัดถ่ิน การสาธิตการท าน้ าพริกไปนา 
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๓) การขับเคลื่อนงานด้านมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม กระทรวง
วัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  ลงพื้นท่ี ติดตามการประชุมระดมความคิดเห็น 
และเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายวัฒนธรรมในการขับเคลื่อนงานด้านมรดก 
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ระดับพื้นถ่ิน เพื่อขับเคลื่อนให้ภาคประชาชน ภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง  
มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ  โดยมีจุดเน้น 
ให้ภาคประชาชน ผ่านองค์กรภาคเอกชน โดยสภาวัฒนธรรมทุกระดับท่ัวประเทศ รวมถึงการเก็บ
รวบรวมข้อมูล GIS และระดมความคิดเห็นเครือข่ายทางวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวข้องในการจัดท า
แผนการส่งเสริมและรักษา รวมไปถึงการต่อยอด  และสร้างสรรค์ให้เกิดการน ามรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรมมาสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนน ามิติทางวัฒนธรรมสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้สังคม 
ได้อยู่เย็นเป็นสุข ให้เกิดความยั่งยืนสืบไป ดังน้ี 

- วันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔ รายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
“มังคุดคัด” ณ ชุมชนสะพานยาว อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

- วันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ รายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
“สวดพระมาลัยภาคใต้” ณ วัดปอมทอง ชุมชนท้ายส าเภา (คณะครูวันดี) อ าเภอพระพรหม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  

- วันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ รายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
“หนังตะลุง” ณ บ้านหนังสุชาติ ทรัพย์สิน (ศิลปินแห่งชาติ) อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

- วันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ รายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม  
“ผ้าทอเกาะยอ” ณ ท่ีท าการกลุ่มร่มไทร ผ้าทอมือเกาะยอ ต าบลเกาะยอ อ าเภอเมือง จังหวัด
สงขลา 
 ๔) จัดแสดงผลงานมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยสู่สากล กระทรวงวัฒนธรรม 
โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดการแสดงผลงานมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยสู่สากล ภายใต้งานแสดง
ผลงานผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินภาคใต้ ๑๔ จังหวัด และการทอผ้าถ่ินลวดลายต่าง ๆ พร้อมท้ังร่วมเฝ้ารับ
เสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เมื่อวันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส ในการน้ี 
มีเครือข่ายผ้าไทยในพื้นท่ีจังหวัดภาคใต้ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเข้าร่วมแสดงผลงาน ได้แก่ 
ซาโลมา ปาเต๊ะ จังหวัดนราธิวาส บาติกเดอนารา จังหวัดปัตตานี และไฑบาติก จังหวัดกระบี่ 
นอกจากน้ี ยังร่วมด้วยเครือข่ายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
เครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทยท้องถ่ินเพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งด าเนินงานในพื้นท่ีจังหวัด
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นราธิวาส อีก ๔ แห่ง ได้แก่ กลุ่มทอผ้าบ้านกาหลง กลุ่มทอผ้าบ้านสายบน กลุ่มทอผ้าบ้านไม้แก่น 
และกลุ่มบือแนบาติก 

๕) การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเชี่ยวชาญในการตรวจ
พิสูจน์ โบราณวัตถุศิลปวัตถุ :  พระพุทธรูปท้อง ถ่ินอีสานและพระพุทธรูปล้านช้าง  
โดยกระทรวงวัฒนธรรม จัดข้ึนเมื่อวันจันทร์ท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมอาคารด ารง
ราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจพิสูจน์โบราณวัตถุ 
ศิลปวัตถุของภัณฑารักษ์ ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าท่ี มีความแม่นย า รัดกุม ถูกต้องตามหลัก
มาตรฐานวิชาการ โดยเฉพาะพระพุทธรูปแบบท้องถ่ินอีสาน และพระพุทธรูปศิลปะล้านช้าง  
ท้ังประเภทไม้และโลหะ ซึ่งปัจจุบันเป็นพระพุทธรูปกลุ่มส าคัญที่เหลือน้อย หายาก และมีการวาง
จ าหน่ายตามร้านค้าโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และมีการส่งหรือน าออกนอกราชอาณาจักรเป็นจ านวนมาก 
ซึ่งการจัดอบรมในครั้งน้ีเป็นการจัดการอบรมในรูปแบบผสมผสานระหว่างการบรรยายในห้อง
ประชุม โดยจัดให้มีมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวด และการบรรยายผ่านระบบออนไลน์ด้วย
โปรแกรมซูม (ZOOM) เพื่อให้ภัณฑารักษ์ท่ีประจ าอยู่ ในส่วนภูมิภาคท่ีไม่สามารถเข้าร่วม  
การอบรมในห้องประชุมสามารถมีส่วนร่วมในการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับพระพุทธรูปแบบท้องถ่ิน
อีสานและพระพุทธรูปศิลปะล้านช้างได้ การอบรมในครั้งน้ีได้สร้างความรู้ ความเข้าใจกับเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก 
 ๖) นิทรรศการสถาปัตยกรรมนานาชาติ เวนิสเบียนนาเล่ ครั งที่ ๑๗
กระทรวงวัฒนธรรม โดยส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  ร่วมกับสมาคมสถาปนิกสยาม 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่งผลงานศิลปะร่วมสมัย “บ้านคนบ้านช้าง” ออกแบบโดย ผศ.บุญเสริม 
เปรมธาดา ศิลปินศิลปาธร เข้าร่วมจัดแสดงในนิทรรศการสถาปัตยกรรมนานาชาติ เวนิสเบียนนาเล่ 
ครั้งท่ี ๑๗ ณ เมืองเวนิส สาธารณรัฐอิตาลี ซึ่งได้รับการจัดอันดับเป็น  ๑ ใน ๕ พาวิลเลียน 
ท่ีน่าสนใจท่ีสุดจาก เว็บไซต์ dailyartmagazine.com แม็กกาซีนออนไลน์ช่ือดังของต่างประเทศ 
งานศิลปะ The Elephant หรือ บ้านคนบ้านช้าง ถ่ายทอดความสัมพันธ์ระหว่างการอยู่ร่วมกัน
ของคนและช้างไทย โดยได้มีการส ารวจเรื่องราวของชาวกูย กลุ่มชาติพันธุ์ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ของไทย ท่ีใช้ชีวิตใกล้ชิดกับช้างมายาวนานหลายร้อยปี มาร้อยเรียงเน้ือหาบอกเล่าผ่านนิทรรศการ
น าเสนอบ้านท่ีสร้างข้ึนโดยค านึงถึงท้ังคนและช้างซึ่งได้รับรายงานว่า ผลงานบ้านคนบ้านช้าง 
ได้รับความสนใจจากผู้ชมท่ีหมุนเวียนเข้าชมอย่างไม่ขาดสาย ซึ่งผลงานของศิลปินไทยท าให้คนท่ัวโลก
รู้จักประเทศไทยมากขึ้น และสร้างช่ือเสียง ให้กับประเทศด้วยการสะท้อนอัตลักษณ์ท้องถ่ินจังหวัด
สุรินทร์ ท้ังช้างและคนท่ีอยู่ด้วยกันอย่างผูกพัน โดยผู้เข้าร่วมแสดงผลงาน นักท่องเท่ียว ผู้ชมงาน
ศิลปะอีกหลายแสนคน ได้เห็นถึงความงดงามของวัฒนธรรมไทย เกิดความประทับใจ และลดภาพจ า 

http://dailyartmagazine.com/
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การใช้แรงงานช้างหรือน าช้างไปเร่ร่อนในเมือง ตลอดจนสื่อไทยพร้อมต้อนรับคนท่ัวโลก  
เข้ามาเท่ียวจังหวัดสุรินทร์ หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรั สโคโรนา 2019 
(โควิด - 19) คลี่คลาย 
 

   
 ๗) การจัดสัมมนาออนไลน์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย กระทรวง
วัฒนธรรม จัดสัมมนาออนไลน์หนุนภาพยนตร์ไทย บุกตลาดเทศกาลหนังเมืองคานส์ โดยจัด
กิจกรรมเผยแพร่อุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดีทัศน์ในต่างประเทศ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ณ เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศส รูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันท่ี ๖ - ๑๕ 
กรกฎาคม ๒๕๖๔ เพื่อแสดงศักยภาพอุตสาหกรรมภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ไทยในเวทีโลก  
และสร้างโอกาสทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการไทยให้เติบโต แม้อยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) โดยกิจกรรมดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือกันของกระทรวง
วัฒนธรรม กรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา และกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ในนามทีมประเทศไทย หรือ “Content Thailand” โดยมีหัวข้อ 
ในการสัมมนา ดังน้ี  
  (๑) การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ดิจิทัลคอนเทนต์ไทย (Thailand 
- A Hub of Film and Digital Content) เพื่อวิเคราะห์อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย 
ในปัจจุบัน รวมถึงทิศทางการเติบโตของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ในตลาดต่างประเทศ 
  (๒) การส่งเสริมการร่วมลงทุนและการถ่ายท าภาพยนตร์ต่างประเทศ 
ในประเทศไทย (Filming in Thailand and Co - Production) สร้างมุมมองแนวทางในการถ่าย
ท าภาพยนตร์ในประเทศไทย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด - 19) และเง่ือนไขใหม่ของ Incentive ในประเทศไทยรวมไปถึงการร่วมลงทุนกับภาพยนตร์
ต่างประเทศ 
  (๓) การส่งเสริมคอนเทนต์ไทยส าหรับผู้ประกอบการ (Fresh Content 
from Thailand) น าเสนอคอนเทนต์ท่ีน่าสนใจจากผู้บริหาร ๓ บริษัท ได้แก่ บริษัท ณ๊อบ โปรดักชัน 
จ ากัด บริษัท โมโน สตรีมมิ่ง จ ากัด และบริษัท ณวลาร์ท นิมิต จ ากัด 
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  นอกจากน้ี การเปิดเวทีสัมมนาดังกล่าว ต้อนรับผู้ประกอบการนานาชาติ
จากกว่า ๑๔๐ ประเทศท่ัวโลก เข้าร่วมสัมมนาผ่านตลาดภาพยนตร์เมืองคานส์ออนไลน์ หรือ 
Marche du Film Online ทางเว็บไซต์ https://marchedufilm.online อีกท้ัง สามารถชมคลิป
การจัดสัมมนาออนไลน์ย้อนหลังได้ทาง Youtube: CONTENT THAILAND CHANNEL 

๘) กิจกรรมพิพิธภัณฑ์เสวนา ประจ าปี ๒๕๖๔ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร 
จัดกิจกรรมพิพิธภัณฑ์เสวนา ประจ าปี ๒๕๖๔ ครั้งท่ี ๖ เรื่อง “ทับหลังปราสาทหนองหงส์ 
และปราสาทเขาโล้นกลับคืนสู่ประเทศไทย” เมื่อวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ในรูปแบบออนไลน์
ผ่านระบบ Zoom โดยได้รับเกียรติจากนายอิทธิพล  คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 
กล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “การปฏิบัติการของคณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุของไทย 
ในต่างประเทศ” นอกจากน้ียังมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อท่ีเกี่ยวกับทับหลังปราสาทหนองหงส์
และปราสาทเขาโล้น อาทิ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการติดตามทับหลังปราสาทหนองหงส์ 
และปราสาทเขาโล้น บทบาทภาคประชาชนต่อกรณีการติดตามทวงคืนทับหลัง  

 
 
 
 
 
 
 

 

๙) การจัดสร้างอาคารประติมากรรมขุนหลวงพะงั่วและประวัติศาสตร์
สุพรรณบุรี กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร ร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรี จัดสร้างอาคาร
ประติมากรรมขุนหลวงพะงั่วและประวัติศาสตร์สุพรรณบุรี ต้ังอยู่ท่ีต าบลสนามชัย อ าเภอเมือง 
จังหวัดสุพรรณบุรี ภายในแสดงประติมากรรมส าริดท่ีมีความยาวมากท่ีสุดในประเทศไทย 
เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชาธิรา ชท่ี ๑ หรือขุนหลวงพะงั่ว 
ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์สุพรรณภูมิ และประวัติศาสตร์เมืองสุพรรณบุรี โดยก าหนดเปิดให้
ประชาชนเข้าชมเป็นวันแรกในวันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

 โดยการจัดสร้างอาคารประติมากรรมขุนหลวงพะงั่วและประวัติศาสตร์
สุพรรณบุรี  จัดสร้าง ข้ึนตามด าริของนายบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนท่ี ๒๑  
ได้แรงบันดาลใจมาจากภาพสลักหินเล่าเร่ืองประวัติศาสตร์จีน ณ China Millennium Monument 
เมืองปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงพระราชประวัติของสมเด็จ 
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พระบรมราชาธิราชท่ี ๑ หรือขุนหลวงพะงั่ว ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์สุพรรณภูมิ ท่ีได้เสด็จข้ึนเสวย
ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ล าดับท่ี ๓ ของกรุงศรีอยุธยา พระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถเป็น
เลิศด้านการศึกสงคราม การเมืองการปกครอง การศาสนา และการค้ากับต่างประเทศ นอกจากน้ี 
ยังมีส่วนจัดแสดงประวัติศาสตร์ของเมืองสุพรรณบุรีต้ังแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ สืบเน่ืองมาจนถึง
สมัยรัตนโกสินทร์ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ท่ีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวจังหวัดสุพรรณบุรี ผ่านงาน
ประติมากรรมหล่อโลหะส าริดอันงดงามและมีความยาวมากท่ีสุดในประเทศไทย ส าหรับอาคาร
ประติมากรรมขุนหลวงพะงั่ว และประวัติศาสตร์สุพรรณบุรี เร่ิมด าเนินการก่อสร้างเมื่อพุทธศักราช 
๒๕๕๓ โดยกรมศิลปากรเป็นผู้ออกแบบอาคาร และภาพประติมากรรม มีผังการจัดแสดง 
เป็นรูปวงรี ภายในจัดแสดงประติมากรรมส าริดนูนสูงและนูนต่ า  มีความกว้าง ๔.๒๐ เมตร  
ความยาว ๘๘ เมตร แบ่งออกเป็น ๙ ตอน ประกอบด้วย 

ตอนที่ ๑ สุพรรณบุรี : ชุมชนแรกเริ่ม แสดงถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ พิธีกรรม 
ความเช่ือ การต้ังถ่ินฐานของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ สังคมเกษตรกรรมในจังหวัดสุพรรณบุรี 
เมื่อราว ๔,๐๐๐ - ๒,๕๐๐ ปีมาแล้ว และภาพโบราณวัตถุส าคัญจากแหล่งโบราณคดีหนองราชวัตร 
อ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี เช่น ภาชนะมีนม ภาชนะมีเขา ภาชนะสามขา 

ตอนที่  ๒  สุพรรณบุรี : อู่ทอง เครือข่ายการค้าข้ามภูมิภาค แสดงถึง 
การติดต่อค้าขายระหว่างผู้คนในเมืองโบราณอู่ทองกับพ่อค้าจากชุมชนใกล้เคียงและพ่อค้า
ชาวต่างชาติ ได้แก่ ชาวอินเดีย ชาวอาหรับ และชาวจีน เมืองโบราณอู่ทองเป็นหน่ึงในชุมทาง
การค้าส าคัญของลุ่มแม่น้ าแม่กลองและลุ่มแม่น้ าท่าจีน และเป็นส่วนหน่ึงของเส้นทางการค้า  
ทางน้ าท่ีส าคัญในดินแดนสุวรรณภูมิ 

ตอนที่ ๓ สุพรรณบุรีในวัฒนธรรมศาสนา : อู่ทองเมืองศูนย์กลางศาสนารุ่นแรก 
แสดงถึงการรับวัฒนธรรมศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู จากประเทศอินเดีย ก่อให้เกิด
รูปแบบวัฒนธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถ่ิน เรียกว่า “วัฒนธรรมทวารวดี” ด้วยความเคารพ 
และศรัทธาในศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์ – ฮินดูของผู้คนในเมืองโบราณอู่ทองจึงได้มี 
การสร้างศาสนสถานและรูปเคารพทางศาสนา อันได้แก่ ธรรมจักรและศิวลึงค์ 

ตอนที่ ๔ สุพรรณบุรี : เนินทางพระ ร่องรอยพุทธศาสนามหายาน แสดงให้
เห็นถึงการเดินทางมายังปราสาทเนินทางพระ ซึ่งเป็นศาสนสถานในศาสนาพุทธแบบมหายาน 
มีอายุราวพุทธศตวรรษท่ี ๑๘ ได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมขอมสมัยบายน เพื่อท าการสักการะบูชา 
พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์องค์ส าคัญในศาสนาพุทธแบบมหายาน 
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๙๙ 

 

ตอนที่ ๕ สุพรรณบุรี : ก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยา แสดงเรื่องราวของ  
ขุนหลวงพะงั่วเจ้าเมืองสุพรรณภูมิทรงน ากองทัพออกสู้ศึกกับอาณาจักรขอมจนได้รับชัยชนะ 
และแสดงภาพเจดีย์วัดไก่เต้ีย ซึ่งเป็นเจดีย์ก่ออิฐทรงแปดเหลี่ยมอันเป็นรูปแบบเอกลักษณ์ 
ของเจดีย์สมัยก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยา และภาพแหล่งเตาบ้านบางปูน ซึ่งเป็นแหล่งผลิต
เครื่องปั้นดินเผาริมฝั่งแม่น้ าสุพรรณบุรี 

ตอนที่ ๖ สุพรรณบุรี : เมืองลูกหลวงของราชธานีศรีอยุธยา แสดงเหตุการณ์
การเสด็จข้ึนครองราชสมบัติกรุงศรีอยุธยาของสมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ี ๑ (ขุนหลวงพะงั่ว) 
แห่งราชวงศ์สุพรรณภูมิ และการติดต่อค้าขายกับเมืองจีนท่ีรุ่งเรืองเป็นอย่างยิ่งในสมัยของสมเด็จ
พระนครินทราธิราช (เจ้านครอินทร์) 

ตอนที่ ๗ สุพรรณบุรี : สมรภูมิยุทธหัตถี แสดงเหตุการณ์การกระท ายุทธ
หัตถีระหว่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับพระมหาอุปราชาแห่งกรุงหงสาวดี ณ ต าบล  
หนองสาหร่าย อ าเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 

ตอนที่ ๘ สุพรรณบุรี : หัวเมืองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ จัดแสดงพระบรมรูป
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัวและเหตุการณ์ เมื่อครั้ ง เสด็จประพาส 
เมืองสุพรรณบุรี และพระบรมรูปของสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและเหตุการณ์เมื่อครั้งเสด็จ 
พระราชด าเนินสักการะบวงสรวงเจดีย์ยุทธหัตถี พร้อมด้วยคณะเสือป่ารักษาพระองค์ 

ตอนที่ ๙ ปัจจุบัน สุพรรณบุรี แสดงเหตุการณ์การเสด็จพระราชด าเนิน 
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงวางพวงมาลา 
ในรัฐพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลท่ี ๑๐ ทรงน าพสกนิกรเกี่ยวข้าวท่ีแปลงนาสาธิต และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินทรงเป็นประธาน 
ในพิธียกพุ่มข้าวบิณฑ์ ยอดพระมณฑปและสมโภชรอยพระพุทธบาท ณ วัดเขาดีสลัก อ าเภออู่ทอง 

นอกจากผู้เข้าชมจะได้รับชมความงดงามของประติมากรรมส าริดแล้ว 
ยังได้รับความรู้และความเพลิดเพลินผ่านระบบการบรรยายน าชมท่ีทันสมัยท้ังในรูปแบบออนไลน์ 
ออฟไลน์ และอุปกรณ์ Audio guide ท่ีมีให้เลือกถึง ๓ ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
และภาษาจีน โดยใช้เทคโนโลยีแสง เสียงประกอบการจัดแสดง ซึ่งจะอ านวยประโยช น์สูงสุด 
ในการเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีของจังหวัดสุพรรณบุรี 
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๑๐) การส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ ผ่านโครงการไทยเทสเทอราปี  (Thai 

Taste Therapy) อาหารไทยเป็น “ยาที่อร่อยที่สุดในโลก”  
กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ กรมการแพทย์แผนไทย

และการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ กรมส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) และเว็บไซต์ชิมไทย
ดอทคอม เปิดตัวโครงการไทยเทสเทอราปี (Thai Taste Therapy) เชิญทั่วโลกเปิดประสบการณ์ใหม่
กินอาหารไทยเป็นยา เผยแพร่ความมหัศจรรย์ของอาหารไทยมิได้มีดีเพียงความอร่อยอย่างเดียว
แต่มีประโยชน์กับสุขภาพอย่างอเนกอนันต์ ให้อาหารไทยเป็น “ยาท่ีอร่อยท่ีสุดในโลก” โดยท่ีผ่านมา
กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ข้ึนทะเบียนอาหารไทย ๒๐ รายการ เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
อาทิ ต้มย ากุ้ง แกงเผ็ด แกงพุงปลา แกงเขียวหวาน ส้มต า เป็นต้น และในอนาคตจะข้ึนทะเบียนอาหาร
ไทยอีกหลายรายการ  

ท้ังน้ี การด าเนินโครงการดังกล่าวเวลาน้ีนับเป็นช่วงเวลาท่ีเหมาะสมท่ีสอดรับ
กับสถานการณ์ในปัจจุบันท่ีทุกคนใส่ใจเร่ืองการรับประทานมากข้ึน โดยอาหารไทยคือ Soft Power 
ท่ีมีศักยภาพในการเข้าถึงนานาประเทศ และโครงการ Thai Taste Therapy จะตอกย้ าให้ทั่วโลก
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เช่ือมั่นเร่ืองความอร่อยของอาหารไทย และยังสร้างมุมมองใหม่ท่ีว่าอาหารไทยเป็นยาที่อร่อยท่ีสุด
ในโลก โดยเฟสท่ี ๑ ของโครงการฯ ได้เชิญเชฟช่ือดังระดับเวิลด์คลาส อาทิ เชฟมาดามนูรอ โซ๊ะมณี 
สเต็ปเป้ เจ้าของร้านอาหารบลู เอเลเฟ่นท์ ร้านอาหารไทยท่ีมีสาขาอยู่ท่ัวโลก เชฟแอนด้ี ยังเอกสกลุ 
เชฟมิชลินสตาร์อาหารไทย ๑ ดาว คนไทยคนแรกท่ีได้รับรางวัลมิชลินสตาร์อาหารไทยจากสหรัฐอเมริกา 
เชฟอรรถพล ไนโต ถังทอง อดีตรางวัลเหรียญทองเชฟโอลิมปิก Executive Chef โรงแรมแมริออท 
เดอะ สุรวงศ์ และเชฟช่ือดังอีกหลายท่านมาร่วมสร้างสรรค์เมนูอาหารไทยท่ีมีคุณประโยชน์ทางยา
และส่งเสริมสุขภาพ พร้อมร่วมมือกับร้านอาหารไทยท้ังในประเทศและต่างประเทศ เปิดขาย
เมนูอาหารไทยเทสเทอราปี ๓ เมนู ได้แก่ เมนูเสริมภูมิคุ้มกันต้านโควิด เมนูอาหารจากกัญชา 
และกระท่อม และเมนูสมุนไพรพื้นถ่ินของไทย โดยเย่ียมชมและสั่งร้านอาหาร Thai Taste Therapy 
และสินค้าสุขภาพจากสมุนไพรไทยท่ีเข้าร่วมโครงการผ่านทางไลน์ @thaitaste the rapy  
และเพื่อปลุกกระแสให้คนท่ัวโลกกินอาหารไทยเป็นยาช่วยรักษาโรคและส่งเสริมสุขภาพ ยังได้เปิดตัว
แพลตฟอร์ม Thai Taste Therapy.com เปิดคอร์สสอนท าอาหารไทยเป็นยาผ่านทางออนไลน์ 
เพื่อส่งต่อสูตรอาหารไทยเทสเทอราปี พร้อมส่งออกวัตถุดิบเครื่องปรุงสมุนไพรไทยต่าง ๆ  ให้ท่ัวโลก 
สั่งซื้อได้ทางออนไลน์เพื่อไปลองท ารับประทานเองท่ีบ้านได้อย่างสะดวก ติดตามเมนูอาหารไทยได้ท่ี 
www.thaitastetherapy.com หรือเฟซบุ๊ก www.facebook.com/thaitastetherapy 

 
 

๑๑) การจัดอบรมหลักสูตรนักอนุรักษ์ ช่างอนุรักษ์ ผู้คุมงานอนุรักษ์
โบราณสถาน รุ่นที่ ๑ 

   กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร จัดการอบรมหลักสูตรนักอนุรักษ์ 
ช่างอนุรักษ์ และผู้คุมงานอนุรักษ์โบราณสถาน รุ่นท่ี ๑ สืบเน่ืองมาจากสถานการณ์งานอนุรักษ์ท่ีมี
แหล่งโบราณสถานอยู่ เป็นจ านวนมาก ไม่สมดุลกับจ านวนบุคลากรด้านการอนุรักษ์ของ 
กรมศิลปากรท่ีมีอยู่จ ากัด ท าให้เกิดการขาดแคลนบุคลากร จึงมีความจ าเป็นต้องใช้การจ้างงานเข้า
มาด าเนินการอนุรักษ์ โบราณสถานมากข้ึน ดังน้ัน จึงได้จัดการอบรมหลักสูตรดังกล่าว  
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เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์โบราณสถานของกรมศิลปากรให้แก่บุคคลภายนอกในการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้สามารถท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเดียวกัน  

 การจัดอบรมมีท้ังหมด ๓ หลักสูตร ตามกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หลักสูตร
อบรมนักอนุรักษ์โบราณสถาน หลักสูตรอบรมช่างฝีมืออนุรักษ์โบราณสถาน และหลักสูตรอบรม 
ผู้ควบคุมงานอนุรักษ์โบราณสถาน โดยในระหว่างวันท่ี ๗ – ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นการจัด
อบรมหลักสูตรนักอนุรักษ์โบราณสถาน ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ออกแบบหรือก าหนดวิธีการอนุรักษ์ตามสาย
วิชาชีพท่ีมีประสบการณ์ในด้านงานอนุรักษ์และเคยปฏิบัติงานร่วมกับกรมศิลปากรอยู่แล้ว  
การอบรมครั้งน้ีจึงถือเป็นจุดเร่ิมต้นของการรวบรวมบุคลากรท่ีเต็มไปด้วยความรู้และประสบการณ์
ในงานอนุรักษ์โบราณสถาน มุ่งเน้นเน้ือหาเกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์
แหล่งมรดกศิลปวัฒนธรรม มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน รวมถึงเน้นย้ า
แนวทางของกรมศิลปากรในหลักการและกระบวนการท างานท่ีก าหนดไว้ในระเบียบว่าด้วย  
การอนุรักษ์โบราณสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ท้ังน้ี กรมศิลปากรจะออกประกาศนียบัตรเพื่อรับรองว่า  
ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ความสามารถในระดับเดียวกันกับช่างอนุรักษ์ของกรมศิลปากร  
และสามารถร่วมปฏิบัติงานอนุรักษ์โบราณสถานในโครงการต่าง ๆ ของกรมศิลปากรในอนาคต  
ซึ่งขณะน้ีอยู่ระหว่างจัดท าข้อก าหนดในการพิจารณาอนุญาต ให้ผู้มีความรู้ความสามารถในงาน
อนุรักษ์โบราณสถานใช้ประกาศนียบัตรการผ่านการอบรมเพื่อร่วมด าเนินงานการอนุรักษ์
โบราณสถานกับกรมศิลปากรต่อไป 

 
 

๑๒) การเปิดแหล่งเรียนรู้กระบี่เมืองศิลปะและนิทรรศการงานศิลป์ถ่ินใต้สู่ 
Thailand Biennale, Korat 2021  

 กระทรวงวัฒนธรรม โดยส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับ
จังหวัดกระบี่  สมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติแห่งประเทศไทย เทศบาลเมืองกระบี่ 
ชมรมศิลปะกระบี่อาร์ตสเปซ เครือข่ายศิลปินจังหวัดกระบี่ เครือข่ายศิลปินจังหวัดภาคใต้ 
ได้ร่วมกันพัฒนาแหล่งเรียนรู้กระบี่เมืองศิลปะ ภายใต้ช่ือ “ศูนย์ศิลปะกระบี่อาร์ตสเปซ” ท่ีต้ัง 
ณ อาคารศูนย์ศิลปะอาร์ตสเปซ โดยทางเทศบาลเมืองกระบี่ ได้อนุเคราะห์สถานท่ีให้กับชมรม



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๑๐๓ 

 

ศิลปะกระบี่อาร์ตสเปซ เพื่อเป็นสถานท่ีถ่ายทอดความรู้เรื่องราวของกระบี่ เมืองศิลปะในรูปแบบ
นิทรรศการถาวรเกี่ยวกับ กระบี่ เมืองแห่งศิลปะและวัฒนธรรม ความทรงจ า Thailand 
Biennale, Krabi 2018 กระบี่ศูนย์กลางการพัฒนางานศิลปะในระดับนานาชาติ ผลงานศิลปะ
สร้างเมืองกระบี่เมืองศิลป์ สร้างสรรค์โดยศิลปินกระบี่ ๒๑ ชิ้นงาน และอัตลักษณ์ลวดลายผ้า
เมืองกระบี่ผ้าพื้นถ่ินร่วมสมัยใครว่าเชย เพื่อเป็นสถานท่ีจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนของศิลปิน
กระบี่  

นอกจากน้ี เป็นสถานท่ีอบรมเรียนรู้และสร้างงานสร้างอาชีพทางศิลปะ 
ให้กับเด็กเยาวชนจังหวัดกระบี่และประชาชนผู้ท่ีสนใจหรือมีรายได้น้อย และเพื่อพัฒนาต่อยอด 
สู่ตลาดนัดศิลปะในอนาคต น าไปสู่การสร้างรายได้ให้แก่ศิลปิน ภูมิปัญญา เครือข่ายผู้ประกอบการ
ด้านศิลปะ ประชาชนและชุมชนโดยใช้ทุนทางศิลปวัฒนธรรมมาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และจัด
นิทรรศการช่ัวคราวงานศิลป์ถ่ินใต้สู่ Thailand Biennale, Korat 2021 ในหัวข้อธรรมชาติ 
เป็นใหญ่ในโลก ศิลปะมีอิสรภาพในตัวเอง สร้างสรรค์ผลงานศิลปะโดยศิลปินภาคใต้ จ านวน ๖๒ คน 
รวมจ านวน ๑๐๐ ช้ินงาน จัดแสดงระหว่างวันท่ี ๒๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ศูนย์การเรียนรู้
วัฒนธรรมอันดามัน ก่อนท่ีจะเคลื่อนย้ายผลงานศิลปะไปจัดแสดงยังจังหวัดนครราชสีมา ระหว่าง
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ท่ีศูนย์การค้าเทอร์มินอส ๒๑ โคราช  
ในงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ ครั้งท่ี ๒ Thailand Biennale, Korat 2021 ต่อไป 

 
 

๑๓) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Character Licensing Workshop ครั งที่ ๗ 
และการจัดนิทรรศการความคิดสร้างสรรค์แห่งประเทศไทย ๒๕๖๔ (Thailand Creative 
Showcase 2021: TCS 2021) กระทรวงวัฒนธรรม มีนโยบายขับเคลื่อนนโยบายส าคัญ 
ของรัฐบาลในการส่งเสริม  ให้ประเทศไทยเป็นผู้น าด้านอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ของ
ภูมิภาคอาเซียน เพื่อสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจ สร้างสรรค์สังคมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของประเทศไทยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยกระทรวง
วัฒนธรรมร่วมกับกระทรวงต่าง ๆ หน่วยงานรัฐและเอกชน บูรณาการความร่วมมือภายใต้แนวคิด 
“CONTENT THAILAND” ทีมประเทศไทยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรสาขา



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๑๐๔ 

 

ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ 
และวีดิทัศน์ รวมถึงการพัฒนาตลาดภาพยนตร์และวีดิทัศน์ในประเทศ เพื่อให้สามารถขยายฐาน
การผลิตสินค้าเศรษฐกิจสร้างสรรค์และผลักดันให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ไทย 
เป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ รวมท้ังเผยแพร่งานนิทรรศการด้านสื่อวีดิทัศน์ของไทย สร้างแรง
บันดาลใจ ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในความสามารถของคนไทย 

โดยเมื่อวันท่ี ๒๙ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ กระทรวงวัฒนธรรม ได้ร่วมกับ
สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชันและคอมพิวเตอร์กราฟิกไทย (TACGA) จัดกิจกรรมอบรม 
เชิงปฏิบัติการ “Character Licensing Workshop ครั้งท่ี ๗” เพื่อสนับสนุนให้เกิดเยาวชนคนรุ่นใหม่
มาสร้างคาแรคเตอร์ใหม่ ๆ สัญชาติไทยและต่อยอดเพื่อให้สามารถแข่งขันบนเวทีนานาชาติ  
ณ ห้องออดิทอเรียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากน้ี ได้จัดนิทรรศการ
ความคิดสร้างสรรค์แห่งประเทศไทย ๒๕๖๔ (Thailand Creative Showcase 2021: TCS 2021
) ณ ลานโปรโมชัน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ซึ่งภายในนิทรรศการจัด
แสดงผลงานสื่อวีดิทัศน์ไทยท้ังแอนิเมชัน (Animation) และคาแรคเตอร์ (Character) เพื่อสินค้า
ลิขสิทธิ์ท่ีเป็นฝีมือของคนไทยท่ัวไปและคนไทยท่ีมีช่ือเสียงในตลาดโลก มีบูธจ าหน่ายสินค้าลิขสิทธิ์
ของไทยและกิจกรรมเวิร์กชอปต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ผู้ร่วมงาน มุ่งส่งเสริมให้บุคลากร 
และเยาวชนรุ่นใหม่ด้านสื่อวีดิทัศน์ไทยเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนากระบวนการคิดเพื่อการผลิต
และสร้างสรรค์ผลงานได้มาตรฐานสากลและแสดงศักยภาพให้เป็นท่ียอมรับระดับนานาชาติ 

 
 

การจัดอบรมและนิทรรศการครั้งน้ี ถือเป็นการขับเคลื่อนตามนโยบายของ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและนโยบายรัฐบาลเพื่อผลักดันใช้ “Soft Power” 
ความเป็นไทยและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Economy) ของไทย ซึ่งในปี ๒๕๖๓ 
อุตสาหกรรมภาพยนตร์สร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยมูลค่ากว่า ๗,๘๐๑ ล้านบาท แอนิเมชันกว่า 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๑๐๕ 

 

๖,๖๕๖ ล้านบาท และเกมกว่า ๖๖,๖๙๒ ล้านบาท ท้ังน้ี กระทรวงวัฒนธรรมจะร่วมมือกับ
หน่วยงานรัฐและเอกชนด าเนินการขับเคลื่อนอย่างต่อเน่ือง เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
และประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป 

๑๔) การด าเนินโครงการแลนด์มาร์คนวดไทย เพื่อส่งเสริมท่องเที่ยวสุขภาพ 
กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา สมาพันธ์โลกนวดไทย
และสปา และไอคอนสยาม เปิดโครงการ “แลนด์มาร์คนวดไทย” เมื่อวันท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
เน่ืองในโอกาส “วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ” ๒๙ ตุลาคม ของทุกปี เพื่อแสดง
ศักยภาพความพร้อมในการร่ วมสืบสาน ต่อยอด ภูมิปัญญานวดไทย สมุนไพรไทย 
และการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ บรรเทาผลกระทบผู้ประกอบการ 
และยกระดับมาตรฐานให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (MEDICALHUB) 

การนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ เป็นมรดกภูมิปัญญาท่ีได้รับการสืบทอด
กันมาจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งปัจจุบันมีองค์กรต่าง ๆ ท่ีส่งเสริมและพัฒนาการนวดไทย กว่า ๕๐ องค์กร 
รวมไปถึงองค์กร ภาควิชาชีพ สถาบันการเรียนการสอน และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
ท่ัวประเทศ อีกท้ังเครือข่ายความร่วมมือจากสมาพันธ์โลกนวดไทยและสปาท่ีมีสมาชิกกว่า  
๕๗ ประเทศท่ัวโลก 

โครงการแลนด์มาร์คนวดไทยเป็นโครงการท่ีจะจัดข้ึนเพื่อเฉลิมฉลอง 
ในโอกาสท่ีองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ประกาศ
ข้ึนทะเบียนนวดไทย มรดกวัฒนธรรมอันล้ าค่าของไทยเป็นรายการตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรม  
ท่ีจับต้องไม่ได้ นอกจากน้ียังถือเป็นโอกาสท่ีจะได้ประชาสัมพันธ์การนวดไทยและสมุนไพรไทย  
ในการดูแลและฟื้นฟูสุขภาพท่ัวโลก  รวมถึงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ เกิดรายได้แก่
ผู้ประกอบการและเครือข่ายด้านการนวดไทยท้ังในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจน 
น าอัตลักษณ์เสน่ห์แห่งมรดกภูมิปัญญาไทยท่ีสืบสานจากรุ่นสู่รุ่นมาต่อยอด และประชาสัมพันธ์
ส่งเสริม การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ (Medical and wellness Tourism) โดยโครงการแลนด์มาร์ค
นวดไทยมีก าหนดการจัดกิจกรรมในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ผู้สนใจสามารถติดตามกิจกรรม
โครงการได้ท่ี Facebook Landmark Nuad Thai 

 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๑๐๖ 

 

 
 

๓.๑.๗ การจัดกิจกรรมอนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรม ประเพณี อัตลักษณ์ 
ความเป็นไทย ประกอบด้วย 

๑) กิจกรรม “อนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี ๒๕๖๔” 
เมื่อวันท่ี ๑๒ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๙ น. ได้มีพิธีบวงสรวงสมโภชพระธาตุและเทวดา 
นพเคราะห์ ในพิธี ได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ และพระธาตุ ๒๓ องค์ ซึ่งแต่เดิมบรรจุไว้ในก้านพระรัศมี
ของพระพุทธสิหิงค์ ณ พระที่น่ังพุทไธสวรรย์ พระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) มาประดิษฐาน
ในพระกรัณฑ์ทองค าลงยา และอัญเชิญเทวดานพเคราะห์ ท้ัง ๙ องค์ มาให้ประชาชนได้สักการะ
และสรงน้ าขอพร ประกอบด้วย พระอาทิตย์ ทรงราชสีห์ เป็นเทพนพเคราะห์ท่ีมีอ านาจเหนือกว่า 
เทพนพเคราะห์ ท้ังปวง พระจันทร์ ทรงม้า พระอังคาร ทรงมหิงสา พระพุธ  ทรงคชสาร  
พระพฤหัสบดี ทรงกวาง พระศุกร์ ทรงโค พระเสาร์ ทรงพยัคฆ์ พระราหู ทรงพญาครุฑ และพระเกตุ 
ทรงนาค การถวายสักการะ สรงน้ าพระธาตุและเทวดานพเคราะห์ เน่ืองในเทศกาลสงกรานต์ 
ประจ าปี ๒๕๖๔ กิจกรรมจัดข้ึนระหว่างวันท่ี ๑๒ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ศาลาส าราญมุขมาตย์ 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

๒) การรณรงค์ส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทย 
๒.๑) สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลชวนคนไทยใส่ผ้าไทย ภายใต้โครงการผ้าไทยสวมใส่ได้จริง “พลิ ว” 
สร้างงาน สร้างรายได้สู่ชุมชน กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ บมจ. อสมท จ ากัด (มหาชน)  
จัดโครงการผ้าไทยสวมใส่ได้จริง “พลิ้ว” เพื่อสืบสานงานศิลปวัฒนธรรมของชาติตามพระราชปณิธาน
ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการส่งเสริม 
การใช้ผ้าไทย ผ้าพื้นถ่ินและการรณรงค์ส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทย พระองค์ทรงปฏิบัติ 
พระราชกรณียกิจในการสืบสานงานศิลปวัฒนธรรมของชาติ ทรงอนุรักษ์ฟื้นฟูผ้าทอชนิดต่าง ๆ  
ท้ังผ้าฝ้ายและผ้าไหมเพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีรายได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับการด าเนินงานตาม
นโยบายรัฐบาลส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทยและนโยบายกระทรวงวัฒนธรรม ในการเทิดทูน



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๑๐๗ 

 

สถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ รวมท้ังเพื่อขับเคลื่อนนโยบายโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG 
ของรัฐบาล ซึ่งได้มุ่งผลักดัน“Soft Power” ความเป็นไทยและส่งเสริมการต่อยอดน าคุณค่า
วัฒนธรรมมาสร้างสรรค์สินค้าและบริการ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
และประเทศ โดยเฉพาะการส่งเสริมการออกแบบและการแต่งกายด้วยผ้าไทยท่ีเป็นหน่ึงในสาขา
อุตสาหกรรมวัฒนธรรมท่ีมีศักยภาพของไทยหรือ 5F ท่ีประกอบด้วยอาหาร (Food) ภาพยนตร์
และวีดิทัศน์ (Film) ศิลปะการป้องกันตัวแบบไทย (Fighting) เทศกาลและประเพณีไทย 
(Festival) และผ้าไทยและการออกแบบแฟช่ัน (Fashion)  

กิจกรรมในโครงการผ้าไทยสวมใส่ได้จริง “พลิ้ว” ประกอบด้วย
การจัดแสดงเดินแบบผ้าไทยโดยนายแบบ นางแบบและนักแสดงท่ีมีช่ือเสียง การรณรงค์ส่งเสริม
การให้องค์ความรู้เกี่ยวกับผ้าไทย เช่น ท่ีมา คุณสมบัติและแหล่งผลิตผ้าไทยผ่านสื่อโทรทัศน์  
สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ของสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD ระหว่างเดือนมีนาคม 
ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔ รวมท้ังจัดท าหนังสือผ้าไทยสวมใส่ได้จริง “พลิ้ว” พร้อมจัดท าในรูปแบบ
อีบุ๊ก (e-books) เพื่อให้ประชาชนได้เห็นตัวอย่างในการประยุกต์ใช้ผ้าไทยสวมใส่ ในชีวิตประจ าวัน
ได้จริงและเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับผ้าไทย ก่อให้ เกิดการรับรู้ ในวงกว้างท้ังในประเทศ 
และต่างประเทศให้เป็นท่ีรู้จักแพร่หลายในระดับสากล ท้ังน้ี โครงการผ้าไทยสวมใส่ได้จริง “พลิ้ว” 
เป็นการอนุรักษ์ผ้าไทยท่ีเป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติของประเทศไทยและรณรงค์ให้คนไทย
โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ตระหนักถึงคุณค่าและหันมานิยมสวมใส่ผ้าไทยเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้
ให้แก่ประชาชนและชุมชน เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน และพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจชาติหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
(โควิด - 19) คลี่คลาย 

 

 
 

 ๒.๒) การรณรงค์ส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทยในชีวิตประจ าวัน  
กระทรวงวัฒนธรรม รณรงค์ส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทยเพื่อสร้างการรับรู้และปลูกฝัง  



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๑๐๘ 

 

ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย โดยสนับสนุนให้หน่วยงานทุกภาคส่วน รวมท้ังประชาชนท่ัวไปใช้ 
และสวมใส่ผ้าไทยในชีวิตประจ าวันให้เกิดความแพร่หลาย เกิดการอนุรักษ์และสืบสานผ้าไทย 
อย่างเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน โดยได้ขอความร่วมมือส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดจัดท า  
Infographic รณรงค์ประชาสัมพันธ์การแต่งกายผ้าไทยของจังหวัด ดังน้ี 
 - ระยะท่ี ๑ จ านวน ๒ รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบของผู้ว่าราชการ
จังหวัด และวัฒนธรรมจังหวัด 
 - ระยะท่ี ๒ จ านวน ๒ รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบของนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด 
 

  

  
 

  ๓) การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (Cultural Product of 
Thailand : CPOT) ผ่านโซเชียลมีเดีย จากนโยบายของนายกรัฐมนตรี ให้ทุกหน่วยงาน เร่งหา
มาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด - 19) ในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมมีนโยบายให้ทางส านักงานปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม ด าเนินการช่วยเหลือเยียวยาชุมชนคุณธรรมฯ ผู้ประกอบการด้านวัฒนธรรม เครือข่าย
ต่าง ๆ ในการพัฒนาสินค้าหรือหาช่องทางจ าหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรมในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) โดยเปิดช่องทางจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
วัฒนธรรมไทย หรือ CPOT ผ่านการแพร่ภาพสด (Live) ทางเพจเฟซบุ๊ก ในช่วงเดือนเมษายน - 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๑๐๙ 

 

พฤษภาคม ๒๕๖๔ ซึ่งมีผู้ชมกว่า ๕๐,๐๐๐ คน มีผู้เข้าถึงเพจกว่า ๗๐๐,๐๐๐ คน ยอดจ าหน่าย
และสั่งจองสินค้ากว่า ๕ ล้านบาท โดยเตรียมขยายให้ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด จัดการแพร่ภาพสด 
(Live) ช่วยผู้ประกอบการแต่ละจังหวัดท่ัวประเทศ 
  ท้ังน้ี กระทรวงวัฒนธรรมได้ด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์
วัฒนธรรมไทย (Cultural Product of Thailand : CPOT) ในการจ าหน่ายแบบ E-Commerce 
ประชาสัมพันธ์และส่งเสริม  การจ าหน่ายทางโซเชียลมีเดีย ผลิตภัณฑ์ CPOT ผ่านทางเว็บไซต์ 
www.cpotshop.com และผ่านเพจเฟซบุ๊ก เพจ CPOT ด้วยการแพร่ภาพสด (Live) ภายใต้
แนวคิด “สุดยอดของดีจากชุมชน ส่งตรงถึงมือคุณ” เพื่อช่วยเหลือและเยียวยา ชุมชน 
ผู้ประกอบการและเครือข่ายทางวัฒนธรรมท่ีไม่สามารถออกร้านได้ ท าให้มีรายได้จากการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ CPOT อีกท้ังเพื่อเตรียมความพร้อมให้ทุกฝ่ายได้ปรับตัวในการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย 
เข้าถึงลูกค้าในยุค New Normal รวมไปถึงเป็นการรองรับการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมของชุมชน
เช่ือมโยงกับชุมชนอื่น หรือจังหวัดใกล้เคียง เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถ่ิน หรือเศรษฐกิจชุมชน
ให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) โดยได้คัดเลือกผลิตภัณฑ์ CPOT จากชุมชนท่ัวประเทศ เช่น 
เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ของใช้ ของตกแต่งบ้านและผลิตภัณฑ์สมุนไพรมาจ าหน่าย 
ในราคาพิเศษ ซึ่งหลังจากท่ีได้เผยแพร่ภาพสด (Live) ในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม ๒๕๖๔ 
จ านวน ๗ ครั้ง จ านวน ๒๗ ชุมชน อาทิ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดสุรินทร์ เป็นต้น 
 

   
 

 ๔) วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ 
  รัฐบาลได้ประกาศให้วันท่ี ๒๙ กรกฎาคม เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ 
กระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะท่ีเป็นหน่วยงาน ด้านการสืบสาน รักษา และต่อยอดมรดกทาง
วัฒนธรรมของชาติ ได้ด าเนินการจัดงาน “วันภาษาไทยแห่งชาติ” มาอย่างต่อเน่ืองทุกปี 
เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๑๑๐ 

 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และน้อมน า พระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวในการทรงงาน เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการและแนวพระราชด าริต่าง ๆ  
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
ด้านภาษาไทย ทรงพระปรีชาสามารถการประพันธ์ท้ังร้อยแก้วและร้อยกรอง ทรงสนับสนุนส่งเสริม
กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับงานวรรณกรรมของชาติ และทรงห่วงใยเยาวชนของชาติด้านการนิยมไทย  
และใช้ภาษาไทยท่ีถูกต้อง ตลอดจนการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย 
  เน่ืองในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๔ กระทรวงวัฒนธรรม
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถานศึกษา ก าหนดจัดกิจกรรม เน่ืองในวันภาษาไทย
แห่งชาติในรูปแบบออนไลน์ โดยมีการปรับเปลี่ยนการด าเนินงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) แต่ยังคงไว้ซึ่งสาระส าคัญ
ของการด าเนินงาน รวมท้ังมุ่งเน้นรณรงค์ปลุกจิตส านึกให้คนไทยตระหนักรู้ เข้าใจและใช้ภาษาไทย
ให้เหมาะสมกับบุคคล สถานท่ี และเวลา 
  กิจกรรมหลักประกอบด้วย (๑) ค าปราศรัยเน่ืองในวันภาษาไทย
แห่งชาติพุทธศักราช ๒๕๖๔ เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย 
และสื่อออนไลน์ต่าง ๆ มีเน้ือหามุ่งให้คนไทยท้ังชาติ ได้ตระหนักถึงความส าคัญและคุณค่าของ
ภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติ (๒) จัดท าสารคดีวันภาษาไทย
แห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๔ (๓) จัดพิมพ์หนังสือเก่าหายาก “ปทานุกรม และอักษรนิติ แบบเรียน
ไทยสมัยรัชกาลท่ี ๔” (๔) มอบรางวัลเกียรติยศส าหรับผู้ใช้ภาษาไทยสร้างสรรค์ เพื่อยกย่องบุคคล 
รายการทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ท่ีสื่อสารในภาวะวิกฤตได้อย่างสร้างสรรค์ จ านวน ๓ รางวัล รางวัล
ยกย่องเชิดชูเกียรติปูชนียบุคคล ด้านภาษาไทย รางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นชาวไทยและชาวต่างชาติ 
รางวัลผู้ใช้ภาษาไทยถ่ินดีเด่น และรางวัลผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย รางวัลท่ีมอบให้แก่
องค์กรท่ีมีความส าคัญกับการสนับสนุนการใช้ภาษาไทย จ านวนรวม ๒๔ รางวัล 
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 นอกจากน้ี มีการมอบรางวัลเพชรในเพลง ส าหรับนักร้องเพลงไทย
สากลและเพลงไทยลูกทุ่ง ผู้ประพันธ์เพลงไทยท่ีใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง จ านวน ๑๙ รางวัล 
(๕) อีกท้ังได้จัดการประกวดค าขวัญวันภาษาไทยแห่งชาติจ านวน ๑๕ รางวัล และรางวัล 
การประกวดคลิปวิดีโอ “ตระหนัก รักษ์ ภาษาไทย” จ านวน ๙ รางวัล ซึ่งในปีน้ีมีนักเรียน 
นักศึกษาและประชาชนสนใจส่งค าขวัญเข้าประกวดถึง ๙,๒๖๗ ผลงาน และประกวดคลิปวิดีโอ 
หัวข้อ “ตระหนัก รักษ์ ภาษาไทย” จ านวน ๓๒๖ คลิป แสดงให้เห็นถึง เด็กเยาวชน และประชาชน
ให้ความสนใจตระหนัก และให้ความส าคัญของภาษาไทยเป็นอย่างมาก 

    
 

  ท้ังน้ี กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ได้ส ารวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชน และประชาชนท่ีมีต่อวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
(๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔) จากผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน ๕,๗๗๑ คน ครอบคลุมทุกอาชีพ 
และทุกภูมิภาค โดยผลส ารวจสรุปได้ดังน้ี เมื่อสอบถามถึงปัญหาการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร  
ท่ีต้องเร่งแก้ไขในปัจจุบันพบว่า อันดับ ๑ ร้อยละ ๗๑.๘๔ การพูด อันดับ ๒ ร้อยละ ๖๗.๘๗ 
การเขียน และอันดับ ๓ ร้อยละ ๕๓.๗๕ การอ่าน ส่วนผู้ท่ีเป็นบุคคลส าคัญในการส่งเสริมการใช้
ภาษาไทยท่ีถูกต้องตรงตามหลักภาษาไทย ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า อันดับ ๑ ครู อาจารย์ 
อันดับ ๒ พอ่ แม่ ผู้ปกครองและอันดับ ๓ พิธีกร ผู้ประกาศข่าว และส าหรับประเภทเพลงท่ีเห็นว่า
มีส่วนส าคัญในการส่งเสริมภาษาไทยพบว่า อันดับ ๑ ร้อยละ ๗๐.๒๓ เพลงลูกทุ่ง อันดับ ๒ 
ร้อยละ ๕๔.๖๗ เพลงลูกกรุง และอันดับ ๓ ร้อยละ ๕๒.๑๑ เพลงพื้นบ้าน 
  ขณะเดียวกันผลส ารวจได้สอบถามถึงการท่ีจะช่วยสืบสานอนุรักษ์
ภาษาไทย ให้อยู่คู่คนไทยตลอดไป เด็ก เยาวชน และประชาชนระบุว่า อันดับ ๑ ร้อยละ ๗๙.๘๐ 
การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง โดยวิธีการพูด อ่าน เขียน อันดับ ๒ ร้อยละ ๕๙.๐๗ พูดออกเสียง 
ให้ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นภาษาถ่ิน ภาษาพื้นเมืองและภาษาไทยกลาง และอันดับ ๓ ร้อยละ ๔๕.๖๔ 
ต้ังใจเรียนรู้และถ่ายทอดภาษาไทยอย่างถ่องแท้ ส่วนแหล่งเรียนรู้หรือสถานท่ีช่วยส่งเสริม 
และอนุรักษ์การใช้ภาษาไทยในยุคปัจจุบันพบว่า อันดับ ๑ ร้อยละ ๖๑.๕๓ อินเทอร์เน็ต อันดับ ๒ 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๑๑๒ 

 

ร้อยละ ๕๖.๕๒ โรงเรียน มหาวิทยาลัย และอันดับ ๓ ร้อยละ ๔๓.๓๙ หอสมุดแห่งชาติ 
และห้องสมุดของหน่วยงานต่าง ๆ เมื่อสอบถามถึงความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ 
เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาไทย ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า อันดับ ๑ รับชมวีดิทัศน์ รายการโทรทัศน์ 
ส่งเสริมการใช้ภาษาไทย และอันดับ ๒ รับชมข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับวันภาษาไทยผ่านทาง 
Facebook Fanpage  
  โดยผู้ตอบแบบสอบถามได้มีข้อเสนอแนะต่อกระทรวงวัฒนธรรม
เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาทักษะด้านภาษาไทยให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน เพื่อให้เกิด
ความภาคภูมิใจ มองเห็นถึงความส าคัญ และคุณค่าของการใช้ภาษาไทย ซึ่งเป็นภาษาประจ าชาติ 
ได้แก่ การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมกัน 
จัดกิจกรรมทางวิชาการด้านภาษาไทยในรูปแบบต่าง ๆ เช่น นิทรรศการ อภิปรายทางวิชาการ 
การประกวดงานเขียนท้ังร้อยแก้วและร้อยกรอง การอ่านท านองเสนาะ ขับเสภาและเล่านิทาน 
รวมท้ังส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องในสื่อสังคมออนไลน์ อาทิ การจัดท าสื่อ เช่น โปสเตอร์ 
อินโฟกราฟิก เพื่อรณรงค์การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องและสอนเด็กเยาวชนใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง
เหมาะสมกับกาลเทศะ เน่ืองจากภาษาไทยมีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย รวมถึงการร่วมมือกับ
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อก าหนดแนวทางจัดการศึกษาวิชาภาษาไทยท่ีสามารถสอนให้เด็ก 
ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องท้ังในชีวิตประจ าวันและในสื่อออนไลน์ 

๕) การส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ ผ่านกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทาน
ธงชาติไทย ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเน่ืองในวันพระราชทานธงชาติไทย 
๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ โดยมีปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีประดับธงชาติและเคารพธงชาติ 
และมีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ บริเวณ  
หน้าเสาธง อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม 
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๖) กิจกรรมรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์ “ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานประเพณี
ไทย : ๑ ครอบครัว ๑ กระทง รักษาระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย ปลอดโรค ปลอดภัย”
กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ “ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานประเพณีไทย 
: ๑ ครอบครัว ๑ กระทง รักษาระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย ปลอดโรค ปลอดภัย” โดยกิจกรรม
ดังกล่าวจัดข้ึนเมื่อวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี 
โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี  
และคณะรัฐมนตรี เยี่ยมชมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สืบสานประเพณี ลอยกระทง 
พุทธศักราช ๒๕๖๔ “ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานประเพณีไทย” ๑ ครอบครัว ๑ กระทง รักษา
ระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย ปลอดโรค ปลอดภัย โดยนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร
กระทรวงวัฒนธรรม ภาคีเครือข่ายด้านวัฒนธรรม เด็กและเยาวชน ให้การต้อนรับ ณ โรงแรม 
โซฟิเทล กระบี่ โภคีธรา กอล์ฟ แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ 

คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรนา 2019 (โควิด - 19) หรือ ศบค. ได้เห็นชอบแนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อด าเนินการ
ประเพณีลอยกระทง พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายใต้แนวคิด “ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย” 
โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ซึ่งการลอยกระทงวิถี
ใหม่ให้จัดงานตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด - 19) ของกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงวัฒนธรรม โดยค านึง ถึงมาตรการด้าน 
ความปลอดภัยด้วย ขณะเดียวกัน ให้ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมไทยเน้นอนุรักษ์ สืบสาน  
และส่งเสริมประเพณีลอยกระทงท่ีทรงคุณค่า สาระอันดีงามและการปฏิบัติตามแบบประเพณี
วัฒนธรรมท่ีเหมาะสม ซึ่งสะท้อนถึงการแสดงออกที่งดงาม อ่อนโยน เอ้ืออาทร มีน้ าใจไมตรีให้แก่กัน
และการแสดงความกตัญญูต่อ “น้ า” โดยมีแนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อด าเนินการประเพณี
ลอยกระทง พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังน้ี 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๑๑๔ 

 

(๑) ส่งเสริมให้คนไทยและชาวต่างชาติแต่งชุดไทยเข้าร่วมประเพณี
ลอยกระทงใช้วัสดุธรรมชาติและย่อยสลายง่ายในแต่ละท้องถ่ิน เพื่อรักษาและป้องกันมลพิษ  
ต่อสายน้ าและสิ่งแวดล้อม  

(๒) รณรงค์ให้แต่ละครอบครัว กลุ่มหรือหน่วยงานใช้กระทง ๑ ใบ 
ตามแนวทาง “๑ ครอบครัว ๑ กระทง” หรือ “๑ หน่วยงาน ๑ กระทง” ใช้ทรัพยากรคุ้มค่า 
และลดปริมาณขยะ  

(๓) จัดกิจกรรมการละเล่นและการแสดงทางวัฒนธรรมตามประเพณี
ท้องถ่ิน โดยค านึงถึงมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด - 19) 

(๔) ขอความร่วมมือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ร่วมก าหนดมาตรการรักษา
ความปลอดภัยและบังคับใช้อย่างเคร่งครัด เช่น ห้ามปล่อยโคมลอย งดเล่นดอกไม้เพลิง  
พลุ ประทัด รณรงค์ลอยกระทงปลอดเหล้า  

(๕) ขอความร่วมมือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจราจรท้ังทางน้ าและ
ทางบกตรวจสอบความเรียบร้อยยานพาหนะท่ีจะใช้รับ - ส่งประชาชนในช่วงประเพณีลอยกระทง  

(๖) ขอความร่วมมือผู้จัดงานและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพิ่มมาตรการ
ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ของกระทรวง
สาธารณสุข และกระทรวงวัฒนธรรม 

 
 
 
 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๑๑๕ 

 

 

  
 

๗) งานสืบสานประเพณีลอยกระทง “ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสาน
ประเพณีไทย ๑ ครอบครัว ๑ กระทง รักษาระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย ปลอดโรค 
ปลอดภัย” ณ คลองผดุงกรุงเกษม ข้างท าเนียบรัฐบาล กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับส านัก
นายกรัฐมนตรี และกรุงเทพมหานคร จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงในงาน “ลอยกระทงวิถีใหม่ 
สืบสานประเพณีไทย ๑ ครอบครัว ๑ กระทง รักษาระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย ปลอดโรค 
ปลอดภัย” เมื่อวันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ คลองผดุงกรุงเกษม  
ข้างท าเนียบรัฐบาล ในการน้ี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และภริยา คณะรัฐมนตรี
และคู่สมรส ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงในงาน    “ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานประเพณีไทย 
๑ ครอบครัว ๑ กระทง รักษาระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย ปลอดโรค ปลอดภัย” โดยม ี
นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร 
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมและเครือข่ายด้านวัฒนธรรม ให้การต้อนรับ 
ณ คลองผดุงกรุงเกษม ข้างท าเนียบรัฐบาล 

นอกจากน้ี นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ได้ร่วมชมนิทรรศการองค์
ความรู้ สาระ คุณค่าและข้อปฏิบัติส าหรับเทศกาลประเพณีลอยกระทงในช่วงการแพร่ระบาด 
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) การสาธิตการท ากระทง การจัดแสดงกระทง  
๔ ภาค การแสดงศิลปวัฒนธรรม ชุด สายน้ า แห่งวัฒนธรรม โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
การแสดงเพลงเรือโดยคณะไกรลาศ พรภิรมย์ เพลงพื้นบ้านอยุธยาและร่วมลอยกระทงท่ามกลาง
บรรยากาศการจ าลองวิถีชีวิตตลาดน้ า 

 
 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๑๑๖ 

 

 
 

    
 

    
 

๓.๑.๘ โครงการพัฒนานักเรียนผูมี้ความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี 
และด้านนาฏศิลป์ กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานท่ีของ
โรงเรียนในโครงการห้องเรียนดนตรี จ านวน ๑๓ โรงเรียน และจัดสรรครุภัณฑ์ดนตรีให้ จ านวน 
๑๖ โรงเรียน ท าให้โรงเรียนในโครงการห้องเรียนดนตรีมีความพร้อมด้านอาคารสถานท่ี 
และครุภัณฑ์ดนตรีมีคุณภาพและมาตรฐานเทียบเท่ามาตรฐานสากลพร้อมท้ังจัดประชุมสัมมนา  
เชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะนักเรียนในโครงการห้องเรียนดนตรี ให้กับผู้บริหาร ครู  และนักเรียน 
ผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีของโรงเรียนในโครงการห้องเรียนดนตรี ๑๙ โรงเรียน  
เพื่อผู้บริหารและครูได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ และได้รับ
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และเพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาจากผู้ทรงคุณวุฒิเต็มตาม
ศักยภาพตามแนวทางพหุปัญญา 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๑๑๗ 

 

๓.๑.๙ การติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทย 
กระทรวงวัฒนธรรม ด าเนินการภายใต้คณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศ
กลับคืนสู่ประเทศไทยท่ีนายกรัฐมนตรีได้ลงนามในค าสั่ง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้ด าเนินการ 
มาจนถึงปัจจุบัน ขณะน้ีมีความส าเร็จท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินงานตามกระบวนการเป็นครั้งแรก 
ได้แก่ การติดตามทับหลัง ๒ รายการ ได้แก่ (๑) ปราสาทหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ และ (๒) ปราสาท
เขาโล้น จังหวัดสระแก้ว ท่ีได้รับคืนจากส านักงานสืบสวน เพื่อความมั่ นคงแห่งมาตุภูมิ  
สหรัฐอเมริกา โดยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เป็นผู้แทนรัฐบาลไทยในการรับมอบ 
ในวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และเมื่อวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีตรวจสภาพและบันทึกข้อมูลเบื้องต้น 
และพิธีบวงสรวงต้อนรับทับหลังจากปราสาทหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ และทับหลังจากปราสาท
เขาโล้น จังหวัดสระแก้ว กลับสู่ประเทศไทย ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

โดยจะเปิดให้ประชาชนได้เข้าชมนิทรรศการพิเศษ “ทับหลังปราสาทหนองหงส์ 
และปราสาทเขาโล้น กลับคืนสู่ประเทศไทย” เป็นระยะเวลา ๓ เดือน ณ พระท่ีน่ังอิศราวินิจฉัย 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

    
 

๓.๑.๑๐ พิธีรับมอบทับหลังจากปราสาทหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ และทับหลัง 
จากปราสาทเขาโล้น จังหวัดสระแก้ว กลับสู่ประเทศไทยอย่างเป็นทางการ โดยเมื่อวันท่ี ๒๕ 
มิถุนายน ๒๕๖๔ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีรับมอบและกล่าว
ขอบคุณในความร่วมมือการติดตามทับหลังจากปราสาทหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์และทับหลังจาก
ปราสาทเขาโล้น จังหวัดสระแก้ว กลับสู่ประเทศไทยอย่างเป็นทางการ โดยมีนายอิทธิพล  คุณปลื้ม 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวรายงานถึงความเป็นมาและความส าคัญของ 
การด าเนินงาน นายไมเคิล ฮีธ อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจ าประเทศ
ไทย กล่าวแสดงความยินดีในความร่วมมือของสหรัฐอเมริกาและไทย นายดุสิต  เมนะพันธุ์  
รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงการประสานงานติดตามโบราณวัตถุ ท้ังน้ี มีผู้บริหาร



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๑๑๘ 

 

และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธีรับมอบ ณ พระที่น่ังอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
พระนคร 

การติดตามทับหลังปราสาทหนองหงส์และปราสาทเขาโล้น เริ่มต้น 
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อมีกระแสเรียกร้องให้ติดตามน าโบราณวัตถุของไทยท่ีอยู่ในพิพิธภัณฑ์
ต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทยจากความร่วมมือของภาคเอกชนและหน่วยงานราชการ 
ท่ีเกี่ยวข้องในนาม “คณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทย” 
ท่ีลงนามแต่งต้ังโดยนายกรัฐมนตรี และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากส านักงานสืบสวน  
ความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ  (Homeland Security Investigations)  หรือ HSI สหรัฐอเมริกา 
ด าเนินการสืบสวนจนกระท่ังได้รับมอบทับหลังท้ังสองรายการ เมื่อวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔  
และกลับคืนสู่ประเทศไทย เมื่อวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร จึงได้จัดพิธีรับมอบทับหลังท้ัง 
๒ รายการ พร้อมท้ังน ามาจัดแสดงในนิทรรศการพิเศษ “ทับหลังปราสาทหนองหงส์ และปราสาท
เขาโล้น กลับคืนสู่ประเทศไทย” โดยนิทรรศการน าเสนอข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของทับหลัง 
ท้ัง ๒ รายการ หลักฐานต่าง ๆ ท่ีได้สืบค้น รวมถึงข้ันตอนการด าเนินงานในการติดตาม เพื่อให้ 
ประชาชนเข้าใจถึง ข้ันตอนและวิธีการกว่าจะได้มาซึ่ง โบราณวัตถุ ท่ี ต้องใช้ระยะเว ลา 
ความพยายาม และความร่วมมือจากหลายฝ่าย อีกท้ังยังเป็นการกระตุ้นจิตส านึกรักและหวงแหน 
มรดกวัฒนธรรมของไทยและร่วมกันปกป้องดูแลรักษาให้สืบทอดไปยังคนรุ่นหลังต่อไป 

นิทรรศการพิเศษ “ทับหลังปราสาทหนองหงส์ และปราสาทเขาโล้น 
กลับคืนสู่ประเทศไทย” จัดแสดง ณ พระท่ีน่ังอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 
ต้ังแต่บัดน้ี ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ทุกวันพุธ - วันอาทิตย์ (ปิดวันจันทร์ และอังคาร) เวลา 
๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
 

   
 

๓.๑.๑๑ โครงการอนุรักษ์ซ่อมแซมบานไม้ประดับมุกศิลปะญี่ปุ่น พระวิหารหลวง 
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร ร่วมกับผู้เช่ียวชาญด้าน



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๑๑๙ 

 

การอนุรักษ์งานประดับมุกศิลปะญี่ปุ่น จากสถาบันวิจัยมรดกทางวัฒนธรรมแห่งชาติ กรุงโตเกียว 
ประเทศญี่ปุ่น หรือ TNRICP ด าเนินโครงการอนุรักษ์ซ่อมแซมบานไม้ประดับมุกศิลปะญี่ปุ่น 
พระวิหารหลวง วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม โดยใช้พื้นท่ีภายในวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม 
เป็นห้องปฏิบัติการอนุรักษ์ ระยะเวลา ๕ ปี เริ่มต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ เน่ืองจากประตู
และหน้าต่างภายในพระวิหารหลวง วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามประดับด้วยบานไม้ประดับ
มุกศิลปะญี่ปุ่น ซึ่งเป็นงานสั่งท าเฉพาะจากประเทศญี่ปุ่น อายุเก่าแก่ย้อนหลักฐานไปได้ถึง ๑๕๖ ปี 
(พ.ศ. ๒๔๐๘) ตรงกับสมัยรัชกาลท่ี ๔ ได้เสื่อมสภาพและก าลังเข้าสู่ข้ันตอนของการอนุรักษ์  
โดยขณะน้ีช้ินงานท่ีถูกถอดลงท้ังหมดอยู่ระหว่างข้ันตอนการอบก าจัดแมลงและมีเป้าหมายอนุรักษ์
ซ่อมแซมบานไม้ประดับมุกและแผ่นไม้ประดับรักลายนูนในส่วนท่ีช ารุดและเสื่อมสภาพ จ านวน 
๙๔ แผ่น โดยความส าคัญของงานประตูประดับมุกชุดน้ี นอกจากจะยืนยันถึงความสัมพันธ์ 
อันดีระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่นแล้ว ทางญี่ปุ่นยังสามารถใช้งานประดับมุกชุดน้ีซึ่งมีหลักฐาน
บันทึกถึงอายุที่ชัดเจน เป็นตัวก าหนดอายุงานประดับมุกท่ีประเทศญี่ปุ่นท้ังประเทศ 

 

   
 

๓.๑.๑๒ การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบ “ศิลปินแห่งชาติ” และการเข้ารับ
พระราชทานโล่และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๓ พระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๓ จ านวน 
๑๒ คน เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
แทนพระองค์ เพื่อรับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๓  
ในวันอังคารท่ี ๗ กันยายน ๒๕๖๔ ณ วังสระปทุม โดยรองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม 
กราบบังคมทูลถวายรายงาน นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ทูลเกล้าฯ 
ถวายหนังสือศิลปินแห่งชาติ และนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กราบบังคมทูล
เบิกศิลปินแห่งชาติเข้ารับพระราชทานโล่และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ตามล าดับ ดังน้ี  

๑.๑) สาขาทัศนศิลป์ จ านวน ๔ คน ได้แก่  
 (๑) ศาสตราจารย์กิตติคุณก าจร สุนพงษ์ศรี (จิตรกรรม)  



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๑๒๐ 

 

 (๒) นายอ ามฤทธิ์ ชูสุวรรณ (จิตรกรรม - สื่อผสม)  
 (๓) นายประภากร วทานยกุล (สถาปัตยกรรมร่วมสมัย)  
 (๔) นายส าเริง แดงแนวน้อย (ประณีตศิลป์ - แกะสลักไม้)  

๑.๒) สาขาวรรณศิลป์ จ านวน ๒ คน ได้แก่  
 (๑) นายเอนก นาวิกมูล  
 (๒) นางสาวอรสม สุทธิสาคร   

๑.๓) สาขาศิลปะการแสดง จ านวน ๖ คน ได้แก่  
 (๑) นายประทีป สุขโสภา (เพลงพื้นบ้าน)  
 (๒) นายประเมษฐ์ บุณยะชัย (นาฏศิลป์ - โขน) 
 (๓) นายปี๊บ คงลายทอง (ดนตรีไทย)  
 (๔) นางสุดา ช่ืนบาน (ดนตรีไทยสากล - ขับร้อง)  
 (๕) นางรุ่งฤดี เพ็งเจริญ (ดนตรีไทยสากล - ขับร้อง)  
 (๖) นายปง อัศวินิกุล  (ผู้ก ากับระบบเสียง - สร้างสรรค์ และบันทึกเสียง

ภาพยนตร์) 

 
 

๓.๑.๑๓ การประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับเครือข่ายกลุ่มศิลปินและกลุ่ม
อุตสาหกรรมบันเทิง กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับเครือข่ายกลุ่ม
ศิลปินและกลุ่มอุตสาหกรรมบันเทิง เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบ Video 
Conference เพื่อให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าว ได้น าเสนอผลกระทบและแนวทางการเยียวยา 
และฟื้นฟูผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ต่อ
นายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรี รวมถึงหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๑๒๑ 

 

โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความเห็นใจศิลปินพื้นบ้าน บุคลากรด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและบุคลากรในอุตสาหกรรมบันเทิง ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) โดยระบุว่า ท่ีผ่านมารัฐบาลมีการช่วยเหลือเยียวยาผ่าน
มาตรการต่าง ๆ อาทิ การช่วยเหลือผู้ประกันตน ม.๓๓ ม.๓๙ และ ม.๔๐ การลดภาษีต่าง ๆ 
นอกจากน้ี นายกรัฐมนตรียังห่วงใยกลุ่มศิลปินบางส่วน  ท่ียังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด - 19 
จึงขอให้กระทรวงวัฒนธรรมเร่งรวบรวมรายช่ือและจ านวนบุคคลให้มี ความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
เพื่อภาครัฐจะได้จัดสรรท้ังวัคซีน รวมท้ังชุดตรวจ ATK ให้เหมาะสม รวมถึงให้มีการจัดท าทะเบียน
เพื่อให้เข้าถึงการเยียวยาของรัฐบาล  

โอกาสน้ี นายกรัฐมนตรีได้รับข้อเสนอเพื่อขอความช่วยเหลือจากกลุ่มศิลปิน
และอุตสาหกรรมบันเทิง จ านวน ๑๓ ข้อ ได้แก่ (๑) ส่งเสริมการจ้างงานศิลปินพื้นบ้านโดยมีมาตรการ
ผ่อนปรนท่ีเหมาะสม (๒) สนับสนุนงบประมาณให้แก่สมาคมทางศิลปวัฒนธรรมท่ีได้รับการรับรอง
จากทางราชการ (๓) จัดหาสวัสดิการให้แก่ศิลปิน ท่ีได้รับการยกย่องให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้มี
ผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม (๔) ส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมผ่านครูภูมิปัญญาและศิลปิน
พื้นบ้าน (๕) จัดหาช่องทางเผยแพร่การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์ของรัฐ 
(๖) จัดหาพื้นท่ีและช่องทางในการจ าหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรมและสื่อสิ่งพิมพ์ ในรูปแบบ
ออนไลน์และรูปแบบปกติ (๗) พัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพและจัดหางานให้แก่ศิลปิน 
และบุคลากรในอุตสาหกรรมบันเทิง (๘) ผ่อนปรนมาตรการกองถ่ายท าภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ 
โฆษณา และวีดิทัศน์ (๙) ผ่อนปรนมาตรการประกอบกิจการโรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ ศูนย์แสดง
สินค้าและนิทรรศการ (๑๐) ก าหนดหน่วยงานกลางประสานงานการอนุญาตถ่ายท าภาพยนตร์ 
และวีดิทัศน์ หรือโฆษณา (๑๑) จัดให้มีมาตรการด้านการเงินและเสริมสภาพคล่อง (๑๒) จัดหา
แหล่งทุนสนับสนุนการสร้างภาพยนตร์และผลิตสื่อท่ีเพียงพอ และ (๑๓) เร่งจัดหาวัคซีนให้แก่
เครือข่ายกลุ่มศิลปินและกลุ่มอุตสาหกรรมบันเทิง ท้ังน้ี นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวง
วัฒนธรรมและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาหาแนวทางด าเนินการตามข้อเสนอดังกล่าวต่อไป  

 

 
 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๑๒๒ 

 

๓.๑.๑๔ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่อง “Soft Power” ความเป็นไทย 
ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกับนายรัสเซล โครว์ (Mr. Russell Crowe) 
นักแสดงชาวนิวซีแลนด์ - ออสเตรเลีย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบหมาย
ให้นายอิทธิพล  คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมให้การต้อนรับแสดงความขอบคุณ 
และพบปะพูดคุยกับรัสเซล โครว์ นักแสดงชาวนิวซีแลนด์ - ออสเตรเลีย ท่ีมีช่ือเสียงระดับโลก 
เจ้าของรางวัลออสการ์ สาขานักแสดงน าฝ่ายชายยอดเยี่ยม จากภาพยนตร์ เรื่อง Gladiator  
ในปี ค.ศ. 2000 ณ โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ เมื่อวันท่ี ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔  
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่อง “Soft Power” ความเป็นไทย โดยรัสเซล โครว์ ท่ีเดินทาง 
มาประเทศไทยเพื่อถ่ายท าภาพยนตร์ “Beer Run” ช่วงเดือนกันยายน - ตุลาคม ๒๕๖๔  
ได้กล่าวแสดงความช่ืนชมและบอกเล่าถึงประทับใจในความเป็นไทย ท้ังในเรื่องของเมืองไทย  
ท่ีมีความงดงามด้วยศิลปะละวัฒนธรรมไทย นิสัยและความมีน้ าใจมิตรไมตรีของคนไทย  
แหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมและแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติเหมาะแก่การมาท่องเท่ียวพักผ่อน 
ซึ่งรัสเซล โครว์ ได้เดินทางไปท่องเท่ียวท้ังในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เช่น แหล่งท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาติในจังหวัดภูเก็ต บางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมกล่าวอยากให้เพิ่มป้ายบอกทาง
ภาษาอังกฤษในพื้นท่ีต่าง ๆ ให้มากข้ึนโดยเฉพาะแหล่งท่องเท่ียวใหม่ ๆ และช่ืนชอบอาหารไทย 
เช่น แกงพะแนง แกงเผ็ด ผัดไทยและชอบข้าวซอยเป็นพิเศษ รวมท้ังช่ืนชมนโยบายรัฐบาล  
ท่ีส่งเสริมให้อาหารไทยเผยแพร่ไปท่ัวโลก ขณะเดียวกันรัสเซล โครว์ ได้ช่ืนชมกองถ่ายภาพยนตร์
ไทยเป็นทีมงาน ท่ีมีฝีมือและมีคุณภาพ ซึ่งนับเป็นเรื่องน่ายินดีท่ีนักแสดงระดับโลกช่ืนชมความเป็นไทย
ท้ังในด้านวัฒนธรรม ศิลปะ แหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมและแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 
อาหารไทยและภาพยนตร์ไทย ท าให้แหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ
และอาหารไทยได้รับการเผยแพร่ไปสู่นานาชาติมากยิ่งข้ึน 

ท้ั ง น้ี  กระทรวงวัฒนธรรม จะน า ข้อ คิ ดเห็น ท่ี ไ ด้รับมาปรับ ใ ช้ 
ในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและนโยบายนายกรัฐมนตรีท่ีมุ่งผลักดันการใช้ “Soft Power” 
ความเป็นไทยและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Economy) ของไทยใน ๑๕ สาขา เช่น 
ภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง แฟช่ัน อาหารไทยและการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม รวมถึงนโยบาย
ของกระทรวงวัฒนธรรมในการน าคุณค่าของวัฒนธรรมมาต่อยอดสร้างสรรค์สินค้าและบริการ 
(Creative Culture) ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมวัฒนธรรมท่ีมีศักยภาพ 5F ได้แก่ อาหาร (Food) 
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (Film) ผ้าไทยและการออกแบบแฟช่ัน (Fashion) มวยไทย (Fighting)  
และการอนุรักษ์และขับเคลื่อนเทศกาล ประเพณีสู่ระดับโลก (Festival) รวมถึงยุทธศาสตร ์
การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) โดยเฉพาะ



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๑๒๓ 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การส่งเสริมให้ต่างชาติเข้ามาผลิตภาพยนตร์และวีดิทัศ น์ในประเทศไทย  
โดยร่วมกับกระทรวงและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องส่งเสริม ให้กองถ่ายท าภาพยนตร์ต่างชาติเข้ามาถ่ายท า
ในไทยอย่างต่อเน่ือง เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และประเทศอย่างยั่งยืน 

  
 

๓.๑.๑๕ การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสืบสาน รักษา 
และต่อยอดทางวัฒนธรรมสู่การสร้างคุณค่าและมูลค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ  กระทรวง
วัฒนธรรม โดยส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน
นโยบายสืบสาน รักษาและต่อยอดทางวัฒนธรรมสู่ก ารสร้างคุณค่าและมูลค่าทางสังคม 
และเศรษฐกิจ เมื่อวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ 
โดยนายอิทธิพล  คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบนโยบายสืบสาน รักษา 
และต่อยอดทางวัฒนธรรมสู่การสร้างคุณค่าและมูลค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ พร้อมท้ังมีผู้บริหาร
ระดับสูงของกระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วม อาทิ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ า
กระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายเวียง วรเชษฐ์  
ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รวมถึงข้าราชการ ท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

โดยมีประเด็นส า คัญจากนโยบายการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรรม  
และการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อการยกระดับงานวัฒนธรร ม ภายใต้แนวคิด 
“เศรษฐกิจวัฒนธรรมใหม่ สร้างรายได้ เสริมคุณค่า พัฒนาสังคม” โดยการพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจใช้ทุนทางวัฒนธรรม องค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ทรัพย์สินทางปัญญา ทุนชุมชน 
บุคลากรผู้ทรงคุณค่าทางวัฒนธรรม ท่ีเช่ือมโยงกับพื้นฐานทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี 
วิถีชีวิต โดยใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัยใหม่ สร้างอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรูปแบบใหม่   
เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิต เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และคุณค่าทางสังคม 
ภายใต้บริบทใหม่ของสังคมไทย และสังคมโลก รวมถึงมุ่งเน้นการผลักดันศิลปวัฒนธรรมให้มี
บทบาทน าในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจและสังคมของไทยภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ตลอดจนส่งเสริมและผลักดันให้ “วัฒนธรรม ท างาน” 
เพื่อให้ “วัฒนธรรม ท าเงิน” ภายใต้ “วัฒนธรรม ท าดี” 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๑๒๔ 

 

นอกจากน้ี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้มีนโยบายในการ
ยกระดับและบทบาทของกระทรวงวัฒนธรรม  โดยก าหนดต าแหน่งใหม่ของกระทรวง 
(Positioning) ให้เป็นกระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจท่ีได้รับการยอมรับท้ังในและต่างประเทศ   
และมีบทบาทของกระทรวง : สืบสาน รักษา ต่อยอด และเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการด าเนินงาน 
เพื่อปลุกวัฒนธรรมในตัวคนไทยให้ ต่ืน  สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์และค่านิยมเชิงบวก  
เพื่อสร้างสรรค์สินค้า บริการทางวัฒนธรรม   ท่ีแข่งขันได้ในตลาดโลก รวมท้ังเสริมสร้างสังคม
คุณธรรมและสันติสุข พร้อมท้ังปรับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ใหม่ ภายใต้วิสัยทัศน์ 
“วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์มีบทบาทน าในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย” ขับเคลื่อน
โดยอาศัยยุทธศาสตร์ท่ีครอบคุลม ท้ังการเสริมพลังการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ และการสืบ
สาน สร้างสรรค์ทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยมิติ
ทางวัฒนธรรมและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมวัฒนธรรม ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก 
เสริมสร้างภาพลักษณ์ เกียรติภูมิ และยกระดับบทบาทด้านวัฒนธรรมของไทยในเวทีโลก  
ปลุกจิตส านึกและเสริมสร้างค่านิยมเชิงบวกสู่สังคมคุณธรรมในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก 
พัฒนาสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้าง การเรียนรู้และการสร้างสรรค์งานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมสู่ระดับ
นานาชาติ  

ส าหรับในปี ๒๕๖๕ รัฐมตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้ก าหนดจุดเน้น
การขับเคลื่อน งานวัฒนธรรม ตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ใหม่ของกระทรวงวัฒนธรรม ได้แก่ 
(๑)  การเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ  รักษาและสืบสานศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม  
(๒) การส่งเสริมการน าวัฒนธรรมมาสร้างเศรษฐกิจ โดยการพัฒนายกระดับสินค้าและบริการทาง
วัฒนธรรม ยกระดับและปรับบทบาทบุคลากรในภาคศิลปวัฒนธรรม และการขยายตลาดสินค้า
และบริการทางวัฒนธรรมท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ (๓) การยกระดับ Soft Power ไทย
ในเวทีโลก (๔) การสร้างค่านิยมเชิงบวก ภูมิคุ้มกันทางสังคม และสังคมคุณธรรม (๕) ยกระดับ
การศึกษาและการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม และ (๖) ยกระดับการบริหารจัดการงานวัฒนธรรม  

ท้ังน้ี ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงวัฒนธรรมท้ังส่วนกลางและภูมิภาคปรับแผนงานและโครงการให้สอดคล้องกับนโยบาย
และจุดเน้นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์
ใหม่ของกระทรวงวัฒนธรรมต่อไป 
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๑๒๕ 

 

 
 

    
 

 ๓.๒  ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีทางด้านคณุธรรม จริยธรรม กตัญญู ความซ่ือสัตย์ 
การมีวินัย เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและมีส่วนร่วม ท าประโยชน์ให้ประเทศ 
และเป็นพลเมืองที่ดี 
  ๓.๒.๑ การสร้างองค์ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม 
 ๑) การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) โดยมีการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ เพื่อติดตามการด าเนินงานตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑ 
(๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ท่ีประชุมได้เห็นชอบแผนการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการภายใต้
คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้แก้ไข
ปรับปรุงคณะอนุกรรมการด าเนินการจ านวน ๓ คณะ รวมท้ังเห็นชอบขอขยายระยะเวลา 
การด าเนินงานตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ถึงปี 
พ.ศ. ๒๕๖๕ และเช่ือมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะท่ี ๒ 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ซึ่งมีกรอบแนวคิดท่ีเช่ือมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
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ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทฯ ส่งผลให้เกิดชุมชน องค์กรอ าเภอ  
และจังหวัดคุณธรรมในทุกพื้นท่ีของประเทศแล้วกว่า ๓๕,๗๘๖ แห่ง 
 ๒) โครงการสมัชชาคุณธรรม  
  ๒.๑) การด าเนินการในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ดังน้ี 
   (๑) จัดประชุมหารือความร่วมมือและออกแบบเครื่องมือ 
การด าเนินงานด้านวิชาการในการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปี ๒๕๖๔ เพื่อหารือวางแผน 
การสนับสนุนการขับเคลื่อนกลไกเครือข่ายทางสังคมจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมและกิจกรรมส าคัญให้
บรรลุเป้าหมายในการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม การน าประกาศเจตนารมณ์สู่การปฏิบัติ 
เครื่องมือการประเมินองค์กร ๓ ระดับ รวมถึงแนวทาง กระบวนการ และเครื่องมือการถอด
บทเรียนชุมชน องค์กรตัวอย่างท่ีด าเนินการส่งเสริม คุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป จ านวน  
๒ จังหวัด ได้แก่  
    (๑.๑) วันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
    (๑.๒) วันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
   (๒) จัดประชุมคณะท างานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัด
อุดรธานี (เครือข่ายศาสนา) ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี เพื่อหารือและวางแผนร่วมจัดโครงการ
อบรม “ผู้น าศาสนายุคใหม่ รู้เท่าทันสื่อ” ภายใต้การขับเคลื่อนงานตามประกาศเจตนารมณ์ 
ความร่วมมือการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม จังหวัดอุดรธานี เพื่อการพัฒนาเครือข่ายสื่อคุณธรรม 
-  น า สั น ติสุ ข  เพื่ อกา รรู้ เ ท่ า ทัน ข่ าวลวงและภั ยความขัดแย้ ง  จ ากสื่ อ โซ เ ชียลมี เ ดีย  
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี ๔ กิจกรรมหลัก คือ (๑) ศึกษารวบรวมข้อมูลการเข้าถึง 
สื่อโซเชียลมีเดีย และการรับมือกับข่าวปลอมฯ (๒) การฝึกอบรมผู้น า/แกนน าด้านศาสนา  
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการรับมือกับข่าวปลอม (๓) การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริม
การผลิตสื่อมัลติมีเดีย ภายใต้บริบท “แตกต่างอย่างสันติสุข” ให้กับเยาวชนและนักศึกษา 
และ (๔) น าเสนอนิทรรศการ/มหกรรม “เครือข่ายสื่อคุณธรรม - น าสันติสุข เพื่อสันติภาพอย่างยั่งยืน” 
   (๓) วันท่ี ๑๑ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ศูนย์คุณธรรม (องค์การ
มหาชน) ลงพื้นท่ีเยี่ยมชมกลไกการด าเนินงานแบบเสริมพลังและถอดบทเรียนกรณีศึกษาในพื้นท่ี
องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ร่วมกับส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย โดยมีนายพิสันต์  จันทร์ศิลป์ 
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย พร้อมบุคลากร และคณะท างานติดตามประเมินผลแบบเสริมพลัง
จังหวัดเชียงราย โดยก าหนดการเยี่ยมชมฯ องค์กรคุณธรรมต้นแบบ จ านวน  ๔ แห่ง ได้แก ่
(๑) ชมรมคนดีศรีเชียงราย (๒) ศูนย์ดนตรี กวี ศิลป์ล้านนา (ภาคเหนือ) (๓) กลุ่มเมล็ดพันธุ์พบดิน
เพื่อพ่อของแผ่นดิน (๔) ชุมชนคุณธรรมต้นแบบบ้านสันทางหลวง ซึ่งคณะท างานฯ ได้ให้ข้อคิดเห็น



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
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๑๒๗ 

 

ต่อการด าเนินงานพร้อมท้ังเสริมพลัง ให้ก าลังใจองค์กรคุณธรรมในการส่งเสริมคุณธรรมเพื่อขยายผล
ในพื้นท่ีและมุ่งสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมเชียงรายต่อไปในอนาคต 
   (๔) วันท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
น าโดยรศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อ านวยการ พร้อมด้วย นายไพโรจน์ มีทวี ผู้ทรงคุณวุฒิ  
ศูนย์คุณธรรม วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และเจ้าหน้าท่ีศูนย์คุณธรรม โดยมีเครือข่ายภาคธุรกิจ
เอกชนเข้าร่วมประชุมจ านวน ๑๐ คน ณ ห้องประชุมธาราริน โรงแรมแสนโฮเทล จังหวัดเชียงราย 
เพื่อหารือความร่วมมือภาคีเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชนจังหวัดเชียงรายในการขับเคลื่อนจังหวัด
คุณธรรมมุ่งเป้าความส าเร็จเชิงพฤติกรรมและการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมท่ีน าไปสู่ 
การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้หรือรูปธรรมความส าเร็จแก่ภาคีเครือข่ายอื่นได้ 
   (๕) วันท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ประชุมเตรียมจัดงานสมัชชา
คุณธรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี ๑๑ ณ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยท่ีประชุมได้ร่วมกันน าเสนอ
แนวคิด “Sustainability with Moral” วิถีคุณธรรมน าการพัฒนาอย่างยั่งยืน น าคุณค่าท่ีดีสู่
สังคมไทยในการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี ๑๑ เป็นการจัดงานแบบ Hybrid 
ผสมผสานการจัดแบบ On-site และ Online ในยุค New Normal เน้นการน าเสนอกรณีตัวอย่าง
ด้านคุณธรรมท่ีจับต้องได้และเป็นแบบอย่างท่ีปฏิบัติตามได้ เปิดโอกาสให้ทุกเครือข่ายโดยเฉพาะ
เครือข่ายเด็กและเยาวชน ได้มีพื้นท่ีน าเสนอข้อคิดเห็นบูรณาการด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์  
ให้เรื่องคุณธรรมเป็นเร่ืองง่าย ใกล้ตัว เข้าถึงได้ สามารถผลักดันมุ่งสู่นโยบายสาธารณะต่อไป 
 ๒.๒) การจัดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม ขับเคลื่อน
จังหวัดคุณธรรมต้นแบบปีท่ี ๒  

กระทรวงวัฒนธรรม โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย จัดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม ขับเคลื่อนจังหวัด
คุณธรรมต้นแบบปีท่ี ๒ เปิดพื้นท่ีคุณธรรม จัดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม เพื่อให้มี
พื้นท่ีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดการเช่ือมโยงและสร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานของ
เครือข่ายคุณธรรมทุกภาคส่วน และกิจกรรมตามมาตรการของจังหวัด โดยให้เล็งถึงความส าคัญ
ของการป้องกันการแพร่กระจายของโรคโควิด - 19 เพื่อสร้างความตระหนักถึงคุณธรรมเป้าหมายร่วม
ของคนในจังหวัด 

ท้ังน้ี งานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมระดับจังหวัด 
จัดข้ึนท้ังหมด ๔ ภาค ๔ จังหวัด ในรูปแบบ Hybrid Online เริ่มจังหวัดแรกท่ีจังหวัดเชียงราย 
ระหว่างวันท่ี ๖ – ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันท่ี ๑๓ – ๑๕ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันท่ี ๒๐ – ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และจังหวัดสุราษฎรธ์านี 
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๑๒๘ 

 

ระหว่างวันท่ี ๒๓ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ซึ่งสามารถติดตามการเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละจังหวัด
ได้ทาง Facebook : ศูนย์คุณธรรม Moral Center Thailand 

    
 

 ๓) โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสู่มาตรฐานคุณธรรม  
มีการด าเนินการในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ดังน้ี  
  (๑) วันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ จัดเวทีประชุมคืนข้อมูลและร่วมก าหนด 
แนวทางการท างานส่งเสริมมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม มีผู้เข้าร่วมจ านวน ๒๘ คน ได้ร่วมก าหนด
แผนการพัฒนาโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบ่งออกเป็น ๒ ระดับ ได้แก่ การพัฒนา 
โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม และการพัฒนากระบวนการส่งเสริมมาตรฐานคุณธรรม 
ในโรงเรียนขยายผล พร้อมท้ังท าความเข้าใจบทบาทของเครือข่ายโรงเรียนในการขับเคลื่อนจังหวัด
คุณธรรมร่วมกัน จ านวน ๘ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ โรงเรียนวัดจุฬามณี 
โรงเรียนวัดทางหลวง โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบ ารุงราษฎร์) โรงเรียนวัดละมุด โรงเรียนหนองไม้
ซุง โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” และโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 
  (๒) วันท่ี ๒๒ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ จัดอบรมเชิงปฏิบั ติการ 
“กระบวนการพัฒนาองค์กรด้วยมาตรฐานด้านคุณธรรม” ครั้งท่ี ๑ ให้กับบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี 
จ ากัด (มหาชน) ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ บางกอก รัชดา โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีของบริษัท  
พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) จ านวน ๔๐ คน ซึ่งผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึนจากการจัดกระบวนการ  
คือ ผู้เข้าร่วมสามารถประยุกต์ใช้มาตรฐานด้านคุณธรรมท่ีศูนย์คุณธรรมพัฒนาข้ึน โดยสามารถ  
น าวิสัยทัศน์ขององค์กรท่ีว่า “เช่ือมให้ทุกคนได้มีโอกาสเข้าถึงชีวิตท่ี “อยู่ดีมีสุข’ ในทุกด้านของ 
ช่วงชีวิต” มาเช่ือมโยงกับประเด็นคุณธรรม และก าหนดเป็น (ร่าง) แผนส่งเสริมคุณธรรมของ
องค์กร “พีทีจิตอาสาด้านการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น” โดยมุ่งเน้นเสริมสร้างจิตอาสาให้กับบุคลากร 
ด้วยการอบรมบุคลากรของพีทีจีให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อให้ 
การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ ซึ่งบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) เป็น ๑ ใน ๖ องค์กร/
ชุมชนน าร่องท่ีน ามาตรฐานด้านคุณธรรมท่ีพัฒนาโดยศูนย์คุณธรรมไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนา



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๑๒๙ 

 

องค์กรในมิติคุณธรรม ซึ่งหลังจากอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งท่ี ๑ ครบทุกองค์กร/ชุมชนแล้ว  
ศูนย์คุณธรรมจะมีเวทีแลกเปลี่ยนเพื่อถอดบทเรียนและประสบการณ์การน ามาตร ฐาน 
ด้านคุณธรรมไปใช้ด าเนินการจริงในแต่ละองค์กรต่อไป 
 ๔) โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมและคา่นิยมสุจริต ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ กระทรวงวัฒนธรรม โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตด าเนินการ ดังน้ี 
  (๑ )  ด า เ นินกิ จ กรรมการ เผยแพร่ และประชาสั มพันธ์ ข้อมูล 
ผลการด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงวัฒนธรรม ท่ีจัดข้ึน 
โดยส านักงาน ป.ป.ช. และการจัดท าและเผยแพร่ infographic รณรงค์เกี่ยวกับการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หัวข้อมาตรการส่งเสริมคุณธรรม  
และความโปร่งใสในการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  (๒) กิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการด าเนินงาน 
ด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตของกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง “ยกระดับธรรมาภิบาล 
กระทรวงวัฒนธรรม สร้างเครือข่ายคุณธรรมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต” โดย ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร 
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ให้สัมภาษณ์ในรายการ “กะเทาะเปลือกคอร์รัปชัน” ออกอากาศ 
เมื่อวนัท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๒๑.๓๐ - ๒๑.๕๕ น. ทาง NBT2HD (ช่อง ๒) 
  (๓) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ITA เป็นการประเมินหน่วยงานภาครัฐ
ท่ีครอบคลุมทุกมิติในการด าเนินงานมีการเก็บข้อมูลอย่างรอบด้าน สะท้อนให้เห็นถึงมุมมอง 
ของคนไทยท่ีมีต่อการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐทุกแห่ง ท่ัวประเทศ โดยเก็บข้อมูลจาก  
๓ ส่วน ได้แก่ (๑) บุคลากรภายในหน่วยงาน (IIT) (๒) ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงาน (EIT) 
และ (๓) การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (OIT) 
   กระทรวงวัฒนธรรม โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
ด าเนินการเพื่อเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังน้ี 
   (๓.๑) จัดประชุมสร้างการรับรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ITA)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านทางระบบ ZOOM จ านวน ๒ ครั้ง ได้แก่ ครั้งท่ี ๑ วันศุกร์ท่ี ๗ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. มีวัฒนธรรมจังหวัด และเจ้าหน้าท่ีส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ช้ัน ๖ กระทรวงวัฒนธรรม ครั้งท่ี ๒ วันพุธท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๑๓๐ 

 

โดยมีผู้อ านวยการกอง ศูนย์ และกลุ่มรายงานตรงปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และเจ้าหน้าท่ี
ส่วนกลางเข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ช้ัน ๘ 
   (๓.๒) รวบรวมและน าเข้าข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ลงในระบบ ITAS โดยปลัดกระทรวง
วัฒนธรรมได้พิจารณาอนุมัติเรียบร้อยแล้ว 
 ๕) โครงการส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยด าเนินการประชุมขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ส านักงาน
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม 
ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและส านักงานรัฐมนตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ๖) โครงการโรงเรียนคุณธรรมส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั นพื นฐาน ด าเนินการการถ่ายทอดประสบการณ์องค์ความรู้และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
ให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้บริหาร ท้ังน้ี มีนักเรียนท่ีได้รับการพัฒนา  
ด้านคุณธรรม จริยธรรม จ านวน ๑,๑๙๐,๐๐๐ คน และผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
จ านวน ๗๒,๐๐๐ คน 
 ๗) โครงการเสริมสร้ างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) ได้จัดท าเอกสารแนวปฏิบัติการด าเนินโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การน าเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรม
การเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
(โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับประเทศ ผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการท าให้มีโรงเรียนสุจริต
ต้นแบบและเครือข่ายโรงเรียนสุจริตท่ีมีความโดดเด่นเป็นท่ีประจักษ์ สามารถเป็นต้นแบบ 
ให้โรงเรียนและหน่วยงานอื่น ๆ ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน น าไปปรับใช้ ขยายผล  
ในการเสริมสร้างความสุจริตให้เกิดข้ึนเป็นรูปธรรม โดยด าเนินการ (๑) ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า
แผนการเรียนรู้ต้านทุจริต ด้านทรัพยากรธรณีด้านทรัพยากรน้ า และน้ าบาดาล และด้าน Digital 
disruption ส่งผลให้ สพฐ. มีแผนการเรียนรู้ต้านทุจริต ด้านทรัพยากรธรณี ด้านทรัพยากรน้ า 
และน้ าบาดาล และด้าน Digital disruption ส าหรับจัดการเรียนการสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษา
(๒) โอนจัดสรรงบประมาณให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จ านวน ๒๒๕ เขต เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการด าเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๓) โอนจัดสรร
งบประมาณให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จ านวน ๒๒๕ เขต เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อน
กิจกรรมภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในการยกระดับธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริต



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๑๓๑ 

 

ของหน่วยงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และ (๔) โอนจัดสรรงบประมาณให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาอุบลราชธานี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประมวลผลการพัฒนาระบบการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาออนไลน์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ITA Online) 
 ๘) ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและการเสริมสร้างจิตสาธารณะ
และการเป็นพลเมืองด ีโดยจัดอบรม “การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม กับครูมืออาชีพ” เพื่อให้
ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน มีความรู้ความเข้าใจในบทบาท หน้าท่ีของตนเอง ความคิดเชิงบวก
กับการท างานในองค์กรและการสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ี ดี ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม 
การท างานเป็นทีม ตระหนักถึงสิทธิเด็ก การคุ้มครองเด็กจากการถูกล่วงละเมิด การวิเคราะห์ 
ถึงความพร้อมในการรับมือ และจัดการกับการล่วงละ เมิดท่ีอาจเกิดข้ึนภายในโรงเรียน 
และมีแนวทางการจัดท าแผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สร้างสื่อ นวัตกรรม ในการส่งเสริม 
คุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียนได้ จ านวน ๒ รุ่น ในสถานศึกษา ๕๘ โรงเรียน ประกอบด้วย รุ่นท่ี ๑ 
มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน ๑๒๐ คน และรุ่นท่ี ๒ มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน ๑๒๐ คน 
 
 ๙) การประกวดภาพถ่าย ภายใต้โครงการศิลปินร่วมสมัยสู้ภัยโควิดด้วย
จิตส านึก #๒ ในหัวข้อ “บันทึกคนไทย หัวใจไม่เคยท้อ” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
กระทรวงวัฒนธรรม โดยส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดข้ึนเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีใจรักในการถ่ายภาพ ถ่ายทอดความคิด 
และสะท้อนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 หรือโรคโควิด - 19 ตลอดจนเหตุการณ์ท่ีน่าประทับใจภายใต้ภาวะวิกฤติ ความร่วมมือ 
และน้ าใจไมตรีของคนไทยการฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการด ารงชีวิตโดยมีนักเรียน 
นักศึกษา และประชาชนท่ัวไปให้ความสนใจส่งภาพเข้าประกวด จ านวน ๑,๘๒๙ คน รวมท้ังสิ้น 
๘,๐๑๒ ภาพ แบ่งเป็นประเภทบุคคลท่ัวไป ๕,๖๑๒ ภาพ ประเภทนักเรียน/นักศึกษา ๒,๔๐๐ ภาพ 
โดยคณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกภาพท่ีได้รับรางวัล จ านวนท้ังสิ้น ๑,๑๒๑ รางวัล 
โดยผลงานภาพถ่ายท้ังหมดท่ีสร้างสรรค์ข้ึนจะน ามาเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านช่องทางต่าง ๆ 
เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาด้านศิลปะร่วมสมัยต่อไป 
  โดยเมื่อวันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ ได้รับรางวัล  
การประกวดภาพถ่ายโครงการศิลปินร่วมสมัยฯ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๑๓๒ 

 

นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม 
เข้าร่วม ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ท าเนียบรัฐบาล 
 

 
 

  

  
รางวัลชนะเลิศประเภทนักเรียนนักศึกษา ภาพ รถเมล์ที่แสนวุ่นวาย 

โดย นายดลธรรม จงสอนสุข 
รางวัลชนะเลิศประเภทบุคคลทัว่ไป ภาพ ยองเส้น ไทเลย 

โดย นายประสบชัย จันดก 
 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๑๓๓ 

 

   ๑๐) การผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์ส่งเสริมคุณธรรม รายการ 
“คุณธรรม คุณท าได้” กระทรวงวัฒนธรรม โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับส านัก
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ด าเนินการผลิตและเผยแพร่รายการ
โทรทัศน์ส่งเสริมคุณธรรม รายการ “คุณธรรม คุณท าได้” โดยมีวัตถุประสงค์ ดังน้ี (๑) เพื่อผลิต
และเผยแพร่รายการท่ีมุ่งเน้นการส่งเสริม การสร้างค่านิยมอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรมท่ีส่งผล
กระทบต่อจิตส านึกให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีสะท้อนการมีคุณธรรมของประชาชนทุกช่วง
วัยเพิ่มมากข้ึน (๒) เพื่อเผยแพร่กรณีตัวอย่าง แนวคิด องค์ความรู้ กิจกรรมรูปธรรมความส าเร็จ
ด้านการส่งเสริมคุณธรรมของพื้นท่ี บุคคล หน่วยงาน และองค์กรเครือข่ายทางสังคมภาคส่วนต่าง ๆ  
ให้สาธารณชนได้รับรู้ในวงกว้าง (๓) เพื่อเผยแพร่ ขยายผลสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมในรูปแบบต่าง ๆ 
ให้ประชาชนทุกช่วงวัยได้รับรู้ เข้าใจ และเกิดแรงบันดาลใจในการท าความดีเพื่อประโยชน์ของ
สังคมไทย ท้ังน้ี รายการ “คุณธรรม คุณท าได้” ออกอากาศ ทุกวันเสาร์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. 
ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา ช่อง ๑๐ โดยออกอากาศไปแล้ว จ านวน ๘ ตอน อาทิ  
    - วันท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ตอน องค์กรคุณธรรม ศูนย์คุณธรรม 
(องค์การมหาชน) โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อ านวยการศูนย์คุณธรรม 
    - วันท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ตอน โรงเรียนคุณธรรมคาทอลิก 
โดยบาทหลวง ดร.เอกชัย ชิณโครต 
    - วันท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ตอน องค์กรคุณธรรม โดย คุณสุชาฎา 
วรินทร์เวช หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
    - วันท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ตอน คุณธรรมกับความสุขสมดุล 
โดย ดร.สมโภชน์ วัลยะเสวี ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จ ากัด (มหาชน) 
 

   
 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
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๑๓๔ 

 

๑๑) การเปิดตัวหลักสูตร “ต้นทุนชีวิต สร้างวัคซีนชีวิตด้วยพลังบวก” 
กระทรวงวัฒนธรรม โดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เปิดตัวหลักสูตร “ต้นทุนชีวิต สร้าง
วัคซีนชีวิตด้วยพลังบวก” ทุนชีวิต หรือ life assets ตามความหมายจากราชบัณฑิตยสถาน  
ปี ๒๕๕๖ หมายถึง คุณสมบัติพื้นฐานของมนุษย์ท่ีมีผลต่อการพัฒนาทางด้านจิตใจ สังคม  
และสติปัญญา เกื้อหนุนให้เจริญเติบโตและด ารงชีพอยู่ได้อย่างเข้มแข็งและมีความสุข มนุษย์มีทุนชีวิต
ในระดับหน่ึงมาต้ังแต่เกิด และเพิ่มข้ึนตามวัยจากการอบรมเลี้ยงดู ความรัก ความเอาใจใส่ ความเข้าใจ
ของพ่อแม่และบุคคลรอบข้าง รวมท้ังปฏิสัมพันธ์การเรียนรู้จากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทุนชีวิต
จึงเป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้มีพลังในการปรับตัวและเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงได้ จากน้ันได้มี 
การพัฒนาเรื่อยมาตลอดระยะเวลา ๑๐ ปี จึงนิยามให้ต้นทุนชีวิต เป็นเครื่องมือท่ีน ามาใช้ 
ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นเครื่องมือวัดท้ังพลังบวกและวัดจิตส านึกท้ังต่อตนเองและ
สังคม หรือถ่ินท่ีอยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นในเมือง หรือบนดอย หรือท่ีอื่น ๆ โดยถอดรหัสออกมาเป็น  
๕ พลัง ท่ีจะสะท้อนตัวตนของเด็กว่า เด็กจะรู้สึกอย่างไร มีทักษะรู้คิด และจิตส านึกอย่างไร  
ต่อต้นทุนชีวิตท้ัง ๕ พลังน้ี ได้แก่ (๑) พลังตัวตัวตน (ตัวเราเอง) (๒) พลังครอบครัว (๓) พลังสร้าง
ปัญญา (การสร้างพลังปัญญา อาจเกิดข้ึนจากในรั้วโรงเรียน หรือนอกรั้วโรงเรียน) (๔) พลังชุมชน 
และ (๕) พลังเพื่อนและกิจกรรม ถือเป็นเครื่องมือวัดพลังบวกแรกของประเทศไทย ซึ่งวัดเสียง
สะท้อนของตัวเด็กเองว่ารู้สึกอย่างไรผ่านบริบท ๕ พลังดังกล่าวข้างต้น  

ส าหรับผู้ท่ีสนใจ เข้าเรียนหลักสูตร “Life Assets ต้นทุนชีวิต” หลักสูตรออนไลน์ 
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถติดตามได้ท่ีเว็บไซต์ศูนย์คุณธรรม www.moralcenter.or.th หัวข้อ
หลักสูตรออนไลน์ ซึ่งยังมีหลักสูตรอื่น ๆ ท่ีน่าสนใจ เช่น หลักสูตรกลยุทธ์การสร้างและพัฒนา
องค์กรคุณธรรม หลักสูตรการจัดการความรู้ สู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และสื่อสร้างสรรค์ต่าง ๆ 
มากมาย หรือติดต่อ ๐๒ – ๖๔๔ – ๙๙๐๐ 

  
 

๑๒) การประชุมระดมความคิดเห็นยกร่างแผนปฏิบัติการด้าน 
การส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ เมื่อวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ กระทรวงวัฒนธรรม 
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๑๓๕ 

 

โดยกรมการศาสนา ได้จัดการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นจัดท ากรอบแนวคิดในการยกร่าง
แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งท่ี ๑ 
พร้อมด้วยผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom) 

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา  ในฐานะส านักงาน
เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนขับเคลื่อน
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ มาอย่างต่อเน่ือง ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
ได้มีมติให้ขยายแผนดังกล่าวไปอีก ๑ ปี โดยมีระยะเวลาสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 
และเพื่อให้การขับเคลื่อนแผนฯ เป็นไปอย่างต่อเน่ือง กรมการศาสนา ได้ร่วมกับท่ีปรึกษา ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการจัดต้ังวิทยาเขตนครสวรรค์ จัดท าร่างแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ ระยะท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เน่ืองจากเป็นแผนการพัฒนาเชิงประเด็น 
(Issue-based) ท่ีไม่ใช่การด าเนินการท่ีมีลักษณะของภารกิจปกติ แต่มีการบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมากกว่า ๑ กระทรวงหรือเทียบเท่า หรือหน่วยงานข้ึนตรงต่อ/ในบังคับบัญชา
ของนายกรัฐมนตรีการประชุมสัมมนาในครั้งน้ี เพื่อระดมความคิดเห็นจากคณะกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคส่วนต่าง ๆ ผู้แทนกระทรวง และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
การน าแผนไปปฏิบัติ ท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยจะประมวลความเห็นและข้อเสนอแนะ
ท่ีได้จากการประชุม น าไปสู่การจัดท าร่างแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะท่ี ๒ 
ซึ่งจะมีการน าผลการประเมินการด าเนินงานตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ของหน่วยงานทุกภาคส่วนมาใช้เป็นประโยชน์ต่อการจัดท าร่างแผนฯ 
เพื่อให้เกิดเป็นแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ ต่อไป 

อน่ึง แผนฯ ดังกล่าวน้ีมีพื้นฐานกรอบแนวคิดโดยน้อมน าพระบรม
ราโชวาท หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๙ 
พระปฐมบรมราชโองการ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๑๐ หลักคุณธรรมค าสอน 
ของแต่ละศาสนา และหลักวิถีวัฒนธรรมไทยท่ีดีงาม ตลอดจนการบูรณาการความเช่ือมโยง 
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้หน่วยงานทุกภาคส่วน
ขับเคลื่อนสร้างสรรค์สังคมคุณธรรมให้ เกิดข้ึน และเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อบรรลุเป้าหมาย คือ ประเทศชาติและประชาชน มั่นคง สงบสุข 
ด้วยมิติทางศาสนา มั่งค่ัง เข้มแข็งด้วยวิถีวัฒนธรรมไทยยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ถึงแม้ว่าจะเกิดวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 
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ทุกภาคส่วนก็ได้รวมพลังอันยิ่งใหญ่ ร่วมเปลี่ยนสังคมไทยให้เป็น “สังคมคุณธรรม” ท่ีเอื้ออาทร
และแบ่งปัน อยู่เย็นเป็นสุขได้อย่างแท้จริง 

  
 

๑๓) โครงการครอบครวัไทยไร้ความรุนแรง กระทรวงวัฒนธรรม โดยศูนย์
คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากส านักงานการวิจัยแห่งชาติ จึงได้
ด าเนินโครงการวิจัย เร่ือง “ชุดแผนงานโครงการครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง” โดยได้รับความมือ
จากหน่วยงานท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญ เพื่อสนับสนุนให้การด าเนินการโครงการวิจัยเป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพมุ่งเน้นการพัฒนาคนพัฒนาเครื่องมือท่ีใช้ในชุมชนสู่การพัฒนาระบบพี่เลี้ยง  
ท่ีปรึกษาชุมชน สร้างพลังท่ีเข้มแข็งให้กับครอบครัวและชุมชน เพื่อให้เกิดรูปแบบการสร้าง
ภูมิคุ้มกันของเด็กเยาวชนและครอบครัวท่ีเป็นรูปธรรมย่ังยืนด้วยการพัฒนาศักยภาพคนท้องถ่ินให้
มีทักษะการเป็นพี่เลี้ยงและน าไปสู่โมเดลครอบครัวพลังบวก ในสังคมท่ีไร้ความรุนแรง พัฒนากลไก
การมีส่วนร่วมในรูปแบบภาคีเครือข่ายคนท างาน ด้านเด็ก เยาวชนและครอบครัวท่ียั่งยืน พัฒนา
กิจกรรมสร้างสรรค์ โดยคนท้องถ่ินด้วยทรัพยากรท้องถ่ินและภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีเหมาะสมกับ  
วัยของเด็ก และเยาวชนเพื่อน าไปสู่แผนพัฒนาระดับประเทศ โดยได้ด าเนินโครงการในพื้นท่ี
จังหวัด ๔ จังหวัดน าร่อง ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดอุดรธานี จังหวัดพระนครศรีอยุ ธยา 
และจังหวัดสุราษฎร์ธานี โครงการครอบครัวไทยไร้ความรุนแรงประกอบด้วย ๓ โครงการย่อย
ได้แก่ 

(๑) โครงการ Positive Parenting in Family (Promotion Model) 
(๒) โครงการ Healthy Gamer Prevention Model 
(๓) โครงการ Family Against Violence in Dysfunctional Family 

(protection model) 
โครงการครอบครัวไทยไร้ความรุนแรงมุ่งเน้นการแก้ปัญหาท่ีเป็น

รูปธรรมและยั่งยืน จึงพัฒนาระบบพี่เลี้ยงในชุมชนท่ีมี ท้ังกระบวนการพัฒนาคน พัฒนากลไก 
และพัฒนากิจกรรมเพื่อการพัฒนา โดยการเช่ือมโยงและสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๑๓๗ 

 

ระหว่างภาคีเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน หรือตัวแทนชุมชนเอง ซึ่งจะสร้างให้เกิด
การเรียนรู้และการท างานอย่างเป็นรูปธรรม สามารถติดตามโครงการได้ท่ีเว็บไซต์ศูนย์คุณธรรม 
www.moralcenter.or.th โครงการวิจัยเรื่อง “ชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง” 

  
 

๑๔) การจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั งที่ ๑๑ กระทรวงวัฒนธรรม 
โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และเครือข่ายทางสังคม ๖ ภาคส่วน ร่วมจัดงาน “สมัชชา
คุณธรรมแห่งชาติ ครั้ง ท่ี ๑๑” ระหว่างวันท่ี ๒๖ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ภายใต้แนวคิด 
Sustainability with Moral : New Moral New Normal “คุณธรรมวิถีใหม่ สู่การพัฒนาท่ียั่งยืน” 
เป็นเป้าหมายหลักในการท างานระยะ ๓ ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีกลางการเช่ือมโยง
เครือข่ายทางสังคมทุกภาคส่วนในการก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมในวิถีใหม่ 
สู่การพัฒนาท่ียั่งยืนเพื่อขยายผลสู่การปฏิบัติตามบริบทองค์กรและเครือข่ายทุกภาคส่วนต่อไป 

การจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี ๑๑ ถือเป็นครั้งส าคัญ 
และเป็นครั้งประวัติศาสตร์ท่ีศูนย์คุณธรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายท่ัวประเทศ โดยเฉพาะกระทรวง
วัฒนธรรม ซึ่งหัวใจส าคัญท่ีสุดของการขับเคลื่อนคุณธรรมก็คือ “คนดีมีพื้นท่ียืน” และ “ความดี 
มีพื้นท่ีในสังคม” โดยใช้โมเดลการขับเคลื่อนคุณธรรมในรูปแบบ “Honey Bee Model 
Approach” ซึ่งเป็นการน าธรรมชาติของ “ผึ้ง” ท่ีมีความขยัน อดทน มุ่งมั่น ในการสร้างรังผึ้ง 
เปรียบเสมือนการสร้าง Network of network ท่ีคล้ายกับการท างานของศูนย์คุณธรรมใน 
๖ แพลตฟอร์ม โดยมีเครือข่ายทางสังคม ๖ เครือข่ายหลักที่น าพาสิ่งดี ๆ จากที่หน่ึงไปยังอีกท่ีหน่ึง 
เทียบเคียงกับธรรมชาติของผึ้งท่ีตอมแต่สิ่งดี ๆ จากดอกหน่ึงไปยังอีกดอกหน่ึงน่ันเอง ซึ่งน่ีคือ 
แนวการท างานแบบ Appreciate Inquiry (AI) ท่ีศูนย์คุณธรรมก าลังท า คือการแบ่งปันความดี  
ใช้พลังบวก ให้เกิดตัวอย่างท่ีดี สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ ให้เกิดการโชว์ - แชร์ - เช่ือม  
น าสิ่งท่ีดีมาขยายผลในสังคม  

การจัดงาน “สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี ๑๑” ในปีน้ีจัดข้ึน 
ในรูปแบบออนไลน์ร้อยละ ๑๐๐ หรือ Virtual Event เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกัน 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๑๓๘ 

 

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) โดยกิจกรรมภายในงาน
ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ “การส่งเสริมคุณธรรมในวิถีใหม่ สู่การพัฒนาท่ียั่งยืน” พิธีมอบ
รางวัลบุคคลผู้สร้างแรงบันดาลใจท่ีมีพฤติกรรมควรค่าแก่การยกย่องครั้งแรกกับการประกาศผล
รางวัลสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมอวอร์ด ปี ๒๕๖๓ และมีการยกย่องสื่อสร้างสรรค์ ๙ ประเภท 
กิจกรรม Moral Talk จากผู้สร้างแรงบันดาลใจและศิลปินดารา การเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นต่อแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมวิถีใหม่ สู่การพัฒนาท่ียั่งยืน และข้อเสนอ
เชิงนโยบายต่อหน่วยงาน ท่ีเกี่ยวข้อง ร่วมกับผู้แทนองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคม ๖ กลุ่ม
เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายองค์กรภาครัฐ เครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน เครือข่ายศาสนา เครือข่าย
การศึกษา เครือข่ายสื่อมวลชน และเครือข่ายภาคประชาสังคม ชุมชน เด็กเยาวชนและครอบครัว 
ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM 

การระดมความเห็นจากผู้แทนกลไกคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
ระดับจังหวัดท้ัง ๗๗ จังหวัด และกลไกระดับกระทรวง ๒๐ กระทรวง จัดท าข้อเสนอต่อ 
แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะท่ี ๒ เพื่อส่งมอบข้อเสนอเชิงนโยบาย
ให้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลัก การขับเคลื่อน 
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เพื่อน าไปส่งมอบแก่คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ต่อไป 

  
 

๑๕) การประกาศผลรางวัล “สื่อสร้างสรรค์” คุณธรรมอวอร์ด ปี ๒๕๖๓
กระทรวงวัฒนธรรม โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และกองทุนพัฒนา สื่อปลอดภัย 
และสร้างสรรค์ จัดงานประกาศผลรางวัลโครงการสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมอวอร์ด ปี ๒๕๖๓ 
(Moral Media Awards 2020) โดยจัดข้ึนในรูปแบบ Virtual Live ผ่านเฟซบุ๊กเพจศูนย์คุณธรรม 
Moral Center Thailand และเฟซบุ๊กกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในงานสมัชชา
คุณธรรมแห่งชาติครั้งท่ี ๑๑  



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๑๓๙ 

 

กระทรวงวัฒนธรรม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กองทุนพัฒนา
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และคณะกรรมการปฎิรูปด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ได้จัดท าโครงการน้ีข้ึนเป็นปีแรก มุ่งเน้นให้ผู้รับรู้สื่อมีพฤติกรรมด้านคุณธรรม 
หรือวิถีวัฒนธรรมท่ีดีงามของสังคมไทย จ านวน ๙ ประเภท โดยมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมมากถึง 
๓๑๕ ผลงาน แบ่งเป็น ประเภทละคร ๒๕ ผลงาน ภาพยนตร์ ๑๘ ผลงาน คลิปวิดีโอสั้นท่ีเผยแพร่
ทางโซเชียลมีเดีย ๙๓ ผลงาน โฆษณา ๒๗ ผลงาน บทเพลง ๒๕ ผลงาน รายการวิทยุ ๖ ผลงาน 
รายการโทรทัศน์ ๓๘ ผลงาน สื่อสิ่งพิมพ์ ๔๗ ผลงาน และสื่อดิจิทัล ๓๖ ผลงาน โดยมีหลักเกณฑ์
การคัดเลือก ได้แก่ (๑) เป็นสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมท่ีมีเน้ือหาแง่มุมด้านคุณธรรมหรือสื่อสาร 
เพื่อกระตุ้นจิตส านึกด้านคุณธรรม (๒) เผยแพร่ในสื่อช่องทางต่าง ๆ แล้วภายในปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ 
(๓) เป็นสื่อท่ีไม่ขัดต่อศีลธรรม ไม่สื่อถึงการยุยง ปลุกปั่น และไม่มีความเกี่ยวข้องกับการเมือง
โดยตรง และ (๔) เกณฑ์อื่น ๆ ให้เป็นไปตามมติของคณะท างาน 

ผลการคัดเลือกสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมอวอร์ด ปี ๒๕๖๓ ท้ัง ๙ ประเภท 
มีดังน้ี 

(๑) ประเภทละคร จ านวน ๓ ผลงาน ได้แก่ ปลายจวัก โดยสถานีโทรทัศน์
ไทยพีบีเอส ทองเอก หมอยา ท่าโฉลง โดยสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ วัยแสบสาแหรกขาด 
โครงการ ๒ โดย สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ 

(๒) ประเภทภาพยนตร์ จ านวน ๓ ผลงาน ได้แก่ Mother Gamer 
เกมเมอร์เกมแม่ โดย บริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด รักนะซุปซุป โดยบริษัท 
มณวิจิตร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด หัวใจทองค า โดยบริษัท สยามแพนโดร่า จ ากัด 

(๓) ประเภทคลิปวิดีโอสั นที่เผยแพร่ทางโซเชียลมีเดีย  จ านวน 
๓ ผลงาน ได้แก่ จนแต่มีน้ าใจ โดยกุลิ ฟิล์ม ท่านจงมีน้ าใจต่อกัน โดยบางรัก ชาแนล และ Blood 
Hero กลุ่มฮีโร่ หลั่งเลือด จากชมรมผู้บริจาคโลหิต ๑๐๐ ครั้ง สภากาชาด โดยเพจมนุษย์ต่างวัย 

(๔) ประเภทโฆษณา จ านวน ๓ ผลงาน ได้แก่ ไฟ-ฟ้า by TMB/  
เด็กธรรมดา...คือสิ่งท่ีสวยงาม โดย ธ.ทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) คุณเคย bully ใครหรือ
เปล่า? ความสุขประเทศไทย โดย ความสุขประเทศไทยและธนาคารจิตอาสา โปรโมช่ันท่ีดีท่ีสุด Air 
Asia โดย JourneyD/ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จ ากัด 

(๕) ประเภทบทเพลง จ านวน ๓ ผลงาน ได้แก่ แสงศรัทธา โดยส่วน
ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ด้วยใจรัก โดยนายวีระ มนตรีวงษ์ เชิญอริยมรรค 
จากโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม โดยหน่วยงานทรูปลูกปัญญา บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด (มหาชน)  



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๑๔๐ 

 

(๖) ประเภทรายการวิทยุ จ านวน ๓ ผลงาน ได้แก่ รายการ GIVE 
NEVER STOP มอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต โดยบริษัท วิไลเซ็นเตอร์แอนด์ซันส์ จ ากัด ผู้ผลิตรายการข่าว
จราจร สวพ.FM 91 และผู้สนับสนุน รายการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) รายการ
ห้องรับเเขก สวีทเอฟเอ็ม โดย FM 89.5 MHz.  รายการสโมสรวัฒนธรรม โดยสถานี
วิทยุกระจายเสียง ม.ธรรมศาสตร์ AM 981 KHz 

(๗) ประเภทรายการโทรทัศน์ จ านวน ๓ ผลงาน โดยมีการจัดอันดับ
รางวัล ดังน้ี รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ รายการสามเณรปลูกปัญญาธรรม ปี ๘ จากโครงการสามเณร 
ปลูกปัญญาธรรม โดยหน่วยงานทรูปลูกปัญญา บริษัท ทรูคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
รองฯ อันดับ ๑ รายการชัวร์ก่อนแชร์ โดยศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ ส านักข่าวไทย อสมท รองฯ อันดับ ๒ 
รายการท้าให้อ่าน The Reading Hero โดยสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 

(๘) ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ จ านวน ๓ ผลงาน โดยมีการจัดอันดับรางวัล 
ดังน้ี ชนะเลิศ ได้แก่ หนังสือ Water Wide Web พายเรือเก็บขยะ ๗ ประเทศ ผู้แต่ง ปริญญา 
เทวานฤมิตรกุล จากส านักพิมพ์บ้านหนังสือ รองฯ อันดับ ๑ หนังสือ เด็กชายชาวดง ผู้แต่ง มาลา 
ค าจันทร์ จากส านักพิมพ์ กรู๊ฟ พับลิชช่ิง จ ากัด รองฯ อันดับ ๒ หนังสือ หอมกลิ่นความดีผู้แต่ง 
ประสาร มฤคพิทักษ์ จากส านักพิมพ์ศยาม 

(๙) ประเภทสื่อดิจิทัล จ านวน ๓ ผลงาน ได้แก่ สารคดี หัวใจต่ืนรู้ 
โดยมูลนิธิสหธรรมิกชน ธรรม life โดยมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เปิดใจ - 
แพลตฟอร์มท่ีจะช่วยให้ครูเข้าถึงหัวใจวัยรุ่นได้มากกว่าท่ีเคย โดย บริษัท มายด์เซ็ทเมคเกอร์ จ ากัด 

 

  
 

๑๖) กิจกรรมเสวนาออนไลน์ ณ ห้อง Clubhouse Moral club กระทรวง
วัฒนธรรม โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมเสวนาออนไลน์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นทางวิชาการในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ ครอบครัวพลังบวกดี
อย่างไรในสถานการณ์ โควิด - 19 รวมพล “จิตอาสา” สะท้อนอะไรในสังคมไทย 

 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๑๔๑ 

 

  
 

๑๗) โครงการประกวดท าคลิป “สัญจรดี วิถีไทย ปีที่ ๒ : ขับเร็วชิดขวา 
ขับช้าชิดซ้าย” และการผลิตสื่อรณรงคก์ารปองกนัโรคตดิเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 
กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดท าโครงการประกวดท าคลิปเผยแพร่มารยาทไทย
แก้ไขปัญหาจราจร ในหัวข้อ “สัญจรดี วิถีไทย ปีท่ี ๒ : ขับเร็วชิดขวาขับช้าชิดซ้าย” เพื่อปลุก
จิตส านึกให้คนรุ่นใหม่และประชาชนท่ัวไป ให้ความส าคัญกับมารยาทไทย และวินัยจราจรเปิด
โอกาสให้ได้มีการใช้พื้นท่ีการแสดงออกทางความรู้ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์บนโลก
โซเชียลมีเดียให้เกิดประโยชน์ และเพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ให้ประชาชนท่ัวไปตระหนัก  
ถึงการใช้มารยาทไทยแก้ไขปัญหาจราจร ท้ังน้ี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในการประกาศผลรางวัลชนะเลิศในครั้งน้ี ทางคณะผู้จัดงานได้ใช้ 
การประกาศผลรางวัล ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้น้อง ๆ เข้ามาดูมาลุ้นการประกาศผลในครั้งน้ี 
ส าหรับทีม  ท่ีส่งผลงานเข้าร่วมท้ังหมดในปีน้ี มีจ านวน ๒๖๗ ทีม โดยแบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษา 
ปวช. หรือเทียบเท่า ๑๔๔ ทีม และระดับอุดมศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า อีก ๑๒๓ ทีม ซึ่งผู้ผ่าน 
การคัดเลือกจะได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ก ากับภาพยนตร์  
และ Youtuber ช่ือดัง เพื่อให้ผู้ประกวด ท่ีผ่านเข้ารอบสามารถต่อยอดความรู้  และเพิ่ม
ความสามารถในการผลิตงานและปรับปรุงพัฒนางานให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึนส าหรับผลงาน
ของผู้ท่ีได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ ๑ และอันดับ ๒ ท้ัง ๒ ระดับ จะได้เผยแพร่
ผลงานไปสู่สาธารณะทางสื่อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Social Media รวมถึงทางโทรทัศน์อีกด้วย 

 
 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๑๔๒ 

 

๑๘) การพัฒนาและสร้ างความเข้มแข็ ง ให้กับสถาบันครอบครัว 
ในการอบรมเลี ยงดูเด็กปฐมวัย ผ่านการศึกษาวิจัยและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสื่อส าหรบั
เด็กปฐมวัย (อายุ ๓ - ๖ ปี) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับวิทยาลัยนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และสถา นีโทรทัศน์ Thai PBS ด า เ นินการศึกษาวิจัยเรื่อง  
“การศึกษาวิจัยและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสื่อส าหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓ – ๖ ปี)” ภายใต้
โครงการวิจัยการพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านสื่อและภาควิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
และจัดท าหลักสูตรการอบรมเบื้องต้นเพื่อพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการผลิตสื่อ ส าหรับ 
เด็กปฐมวัย ช่วงอายุ ๓ – ๖ ปี ท่ีมีความเหมาะสมกับพัฒนาการเด็กและสถานการณ์ และทดลอง
ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ท่ีเหมาะกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย ตลอดจนน าร่องการใช้หลักสูตร
การอบรมเบื้องต้นส าหรับพัฒนาศักยภาพคนในการท างานด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

จากการศึกษาท าให้ได้องค์ความรู้ในการผลิตสื่อส าหรับเด็กปฐมวัย  
ช่วงอายุ  ๓ - ๖ ปี  ดัง น้ี ด้านเ น้ือหา (Content)  ควรมุ่ งสื่อสารเพื่อส่ง เสริมพัฒนาการ 
และการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย จากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ระดมความรู้ในการผลิต
รายการเพื่อเด็กปฐมวัย อายุ ๓ – ๖ ปี จากผู้ทรงคุณวุฒิด้านเด็กปฐมวัย ได้แก่ กุมารแพทย์ 
นักวิจัยและนักการศึกษาด้านเด็ก ผู้ผลิตสื่อเพื่อเด็กปฐมวัย และนักวิชาการด้านการผลิตสื่อเด็ก  
โดยในการสนทนากลุ่มดังกล่าวได้ร่วมสะท้อนเน้ือหา (Content) ท่ีควรมุ่งสื่อสารเพื่อส่งเสริม
พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ดังต่อไปน้ี 

(๑) กระตุ้นจินตนาการ และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
 (๒) พัฒนาทักษะทางสังคม (Social Skills) 
 (๓) น าเสนอเน้ือหาท่ีสะท้อนและเช่ือมโยงกับชีวิตประจ าวันของเด็ก ๆ ได้ 
 (๔) ส่งเสริมการเข้าใจและภูมิใจในความเป็นตัวเอง (Self-Extreme) 
 (๕) สอดแทรกบริบทแวดล้อมให้เหมาะสมกับสังคมไทย 
 นอกจากนี้ท าให้ได้ข้อสรุปจากการศึกษาด้านการน าเสนอสื่อส าหรับ
เด็กปฐมวัย ต้องค านึงถึงสิ่งท่ีควรและไม่ควรท า (Do and Don’t) 

 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๑๔๓ 

 

 
 

   ส าหรับการทดลองผลิตรายการโทรทัศน์ส าหรับเด็กปฐมวัยน้ัน ได้ผลิต
รายการโทรทัศน์ท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กปฐมวัยในช่วงอายุ ๓ – ๖ ขวบ ที่มีเ นื ้อหาเน้น
เสริมสร้างทักษะสังคมควบคู่กับศิลปะและดนตรี  จ านวน ๒ รายการ ได้แก่ รายการ Flowers 
Power ความยาว ๕ นาที จ านวน ๒ ตอน เป็นรายการส าหรับเด็กปฐมวัยท่ีมีเน้ือหาด้านทักษะ
สังคมและศิลปะ และรายการ Sound to Song ความยาว ๕ นาที จ านวน ๒ ตอน เป็นรายการส าหรับ
เด็กปฐมวัยท่ีมีเน้ือหาด้านทักษะสังคมและดนตรีผสานการเคลื่อนไหว จากน้ันได้มีการทดลองให้เด็ก
ปฐมวัยได้รับชมเพื่อน าผลตอบรับมาพัฒนาเน้ือหาและรูปแบบให้เหมาะสมยิ่งข้ึน ซึ่งการทดลองผลิต
รายการโทรทัศน์เพื่อเด็กปฐมวัย (อายุ ๓ – ๖ ปี) แล้วน าไปให้เด็กกลุ่มเป้าหมายได้รับชม ท าให้ทราบ
ผลตอบรับต่อรูปแบบและเน้ือหาของรายการ อันจะน าไปสู่การพัฒนาเน้ือหาและกลวิธีการน าเสนอ
เพื่อการพัฒนา การผลิตรายการส าหรับเด็กปฐมวัยให้มีเหมาะสมกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของ
เด็กปฐมวัยในช่วงอายุ ๓ – ๖ ปี ในการศึกษาระยะต่อไป 

๑๙) พิธีมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิธีมอบ
เกียรติบัตรประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สังกัดกระทรวง
วัฒนธรรม องค์กรอิสระภาครัฐและเอกชน ณ ห้อง Auditorium ช้ัน G อาคารหอศิลป์แห่งชาติ 
กระทรวงวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร 
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประธานอนุกรรมการด้านการประเมินชุมชน องค์กร อ าเภอ และจังหวัด
คุณธรรม เป็นประธาน พร้อมด้วยนายเกรียงศักด์ิ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหาร 
เจ้าหน้าท่ีกรมการศาสนา องค์กรอิสระภาครัฐและเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง เข้าร่วม จ านวน ๘๓ 
หน่วยงาน ท้ังน้ี การจัดงานในครั้งน้ีได้ด าเนินตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 

ซึ่งการจัดงานดังกล่าวสืบเน่ืองมาจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้ ง ท่ี  ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เห็นชอบ 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๑๔๔ 

 

ผลการประเมินและการประกาศยกย่องชุมชน องค์กร อ าเภอ และจังหวัดคุณธรรม ใน ๓ ระดับ 
ได้แก่ ระดับส่งเสริมคุณธรรม ระดับคุณธรรม และระดับคุณธรรมต้นแบบ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมอบให้ประธานคณะอนุกรรมการท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
เป็นผู้มอบเกียรติบัตร เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจให้กับทุกภาคส่วนท่ีเข้าร่วมการประเมินและเป็น
แรงจูงใจในการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืน 
ส าหรับการมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรม ซึ่งเป็นภารกิจของกระทรวงวัฒนธรรม
ในการประกาศยกย่อง ๒ ส่วน ประกอบด้วย 

(๑) หน่วยงานภายในกระทรวงวัฒนธรรม ได้รับเกียรติบัตรจาก 
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประธานอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงวัฒนธรรม ตามระดับท่ี
ประเมิน จ านวน ๕๓ แห่ง ประกอบด้วย ระดับส่งเสริมคุณธรรม จ านวน ๕ แห่ง ระดับคุณธรรม 
จ านวน ๓๑ แห่ง และระดับคุณธรรมต้นแบบ จ านวน ๑๗ แห่ง โดยในวันน้ีได้เชิญผู้แทนของ
หน่วยงานมารับเกียรติบัตร จ านวน ๙ หน่วยงาน 

(๒ )  อง ค์กรอิสระภาครั ฐและเอกชน ไ ด้รับ เกี ยร ติบั ตรจ าก
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประธานอนุกรรมการด้านการประเมินชุมชน องค์กร อ าเภอ และจังหวัด
คุณธรรม ตามระดับท่ีประเมิน  จ านวน ๗๔ แห่ง ประกอบด้วย ระดับส่งเสริมคุณธรรม จ านวน 
๑๑ แห่ง ระดับคุณธรรม จ านวน ๙ แห่ง และระดับคุณธรรมต้นแบบ จ านวน ๕๔ แห่ง 

การยกย่ององค์กรคุณธรรม เป็นหน่ึงในการขับเคลื่อนแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ แม้จะอยู่ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด - 19) แต่ทุกหน่วยงานยังคงท าหน้าท่ีและบูรณาการร่วมกันตามบทบาทมา  
อย่างต่อเน่ือง ท้ังน้ี เพื่อเป็นการจุดประกายให้ ทุกองค์กรเกิดการพัฒนาเพื่อก้าวไปสู่องค์กร
คุณธรรมในระดับต่าง ๆ ท่ีสามารถเป็นแรงจูงใจและแบบอย่างให้กับหน่วยงานอื่น ๆ และเป็น  
ส่วนหน่ึงในการสร้างสังคมไทย ให้เป็นสังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืน 

    
 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๑๔๕ 

 

  ๓.๒.๒ โครงการส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรม โดยด าเนินการเผยแพร่ 
องค์ความรู้และน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ 
“เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่ งชาติ และวันชาติ” ตรงกับวันท่ี 
๕ ธันวาคม ของทุกปี เพื่อคณะผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้ร าลึกถึงพระมหากรุณาธิ คุณและร่วมกันแสดงถึง  
ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมของไทยให้อยู่สืบไป 
  ๓.๒.๓ ด้านเผยแพร่องค์ความรู้ 

๑) กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ครั งที่  ๒ 
การบรรยายเรื่อง “พระพุทธศาสนากับความม่ันคงของชาต”ิ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร 
ได้จัดกิจกรรมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “พระพุทธศาสนากับความมั่นคงของชาติ” 
โดยพระเมธีวรญาณ (พระสายเพชร วชิรเมที) ปธ.๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ ์
รองคณบดี คณะพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในวั นท่ี ๕ มีนาคม 
๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ อาคารด ารงราชานุภาพ ศูนย์นราธิปเพื่อการวิจัย 
ทางสังคมศาสตร์ อาคารถาวรวัตถุ บรรยายโดยการจัดกิจกรรมในครั้งน้ี มีผู้สนใจเข้าร่วม จ านวน
๕๖ คน และรับชมผ่านการถ่ายทอดทาง Facebook Live จ านวน ๔๘๒ ครั้ง 

๒) กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในหอสมุดแห่งชาติ NLT Edutainment 
กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้หอสมุดแห่งชาติเป็นแหล่งเรียนรู้ 
ท่ีมีชีวิตและยั่งยืน โดยจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ใช้ช่ือกิจกรรมว่า “NLT Edutainment”
โดยมีการจัดกิจกรรม ดังน้ี 

(๑) ครั งที่ ๑ ได้เชิญอาจารย์สมฤทธิ์ ลือชัย นักวิชาการอิสระผู้เช่ียวชาญ 
ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอุษาคเนย์ มาบรรยายความรู้เกี่ยวกับประสบการณ์การเดินทาง
เพื่อศึกษาเรียนรู้และท่องเท่ียวไปยังพื้นท่ีต่าง ๆ โดยในครั้งน้ีได้บรรยายเรื่อง “พุกามประเทศ
ประวัติศาสตร์แห่งราชอาณาจักรพม่า” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สร้างแรงบันดาลใจในการเดินทาง
ท่องเท่ียวและการอ่าน  

(๒) ครั งที่  ๒ ได้เชิญนายปิติรัชต์  จู ช่วย จากส านักพิมพ์ Siam 
Renaissance มาอภิปรายความรู้เกี่ยวกับ เรื่อง “สมุดภาพความทรงจ า” เพื่อสร้างแรงกระตุ้น
และแรงบันดาลใจให้ผู้ท่ีสนใจเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้าและเก็บสะสมสิ่งท่ีสนใจท้ังทางด้านสังคม
ประวัติศาสตร์ให้มากยิ่งข้ึน  



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๑๔๖ 

 

(๓) ครั งที่ ๓ ได้เชิญอาจารย์สมฤทธิ์ ลือชัย นักวิชาการผู้เช่ียวชาญ 
ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอุษาคเนย์ มาบรรยายให้ความรู้เรื่อง “นครวัด-นครธม : 
อาณาจักรเมืองพระนคร” เพื่อบอกเล่าเรื่องราว ประสบการณ์ และสร้างแรงบันดาลใจท่ีเกิดจาก
การเดินทางท่องเท่ียวเพื่อเสาะแสวงหาความรู้ในประเทศกัมพูชา ให้กับนักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจงานด้านวัฒนธรรม 

(๔) ครั งที่ ๔ ได้เชิญคุณพิเชษฐ กลั่นช่ืน นักเต้นร าร่วมสมัยท่ีสร้างสรรค์ 
การเต้นจากนาฏศิลป์ช้ันสูงของไทย จนเป็นท่ียอมรับท้ังในระดับประเทศและระดับนานาชาติ 
ซึ่งเคยได้รับรางวัลศิลปาธร : สาขาศิลปะการแสดง มาบรรยายเรื่อง “๑๐ ปี แห่งการเดินทาง 
ของพิเชษฐ กลั่นช่ืนและแดนซ์ คอมพานี” เพื่อบอกเล่าเร่ืองราวหรือประสบการณ์ต่าง ๆ เพื่อสร้าง
แรงบันดาลใจให้กับประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ 

ท้ังน้ี เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด - 19) การอภิปรายในครั้งน้ียังได้ถ่ายทอดสดผ่านช่อง Facebook Live และช่อง YouTube 
และแอปพลิเคชัน VDO on Demand ของหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร อีกด้วย 

(๕) ครั งที่ ๕ ได้เชิญผู้ท่ีอยู่ในแวดวงนักเขียนหรือผู้ท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จัก
ของคนท่ัวไปมาอภิปรายหรือเล่าเร่ืองประสบการณ์ต่าง ๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับประชาชน
ท่ัวไปท่ีสนใจ ส าหรับการจัดครั้งน้ีใช้ช่ือการอภิปรายเรื่อง “ไตรโลกา” มีผู้เช่ียวชาญมาร่วมพูดคุย 
เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ส าหรับผู้สนใจงานด้านหนังสือ ณ โถงกลางช้ัน ๑ อาคาร ๑ 
ส านักหอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๕๓ คน และมีการเข้าถึง 
การถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live YouTube Live และแอปพลิเคชัน VDO on Demand 
จ านวนกว่า ๑๐,๒๐๐ ครั้ง 

(๖) ครั งที่ ๖ ได้เชิญผู้ท่ีอยู่ในแวดวงนักเขียนหรือผู้ท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จัก
ของคนท่ัวไป มาบรรยายหรือเล่าเร่ืองประสบการณ์ต่าง ๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับประชาชน
ท่ัวไปท่ีสนใจ ส าหรับการจัดครั้งน้ีใช้ช่ือการบรรยายเรื่อง “ตามรอยพระถังซัมจั๋ง” โดยอาจารย์สมฤทธิ์ 
ลือชัย เมื่อวันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๖๔ ณ โถงกลางช้ัน ๑ อาคาร ๑ ส านักหอสมุดแห่งชาติ  
โดยถ่ายทอดกิจกรรมผ่านทาง Facebook Live YouTube Live และแอปพลิเคชัน VDO on 
Demand ของหอสมุดแห่งชาติ ผู้สนใจ จ านวน ๑,๗๐๐ ครั้ง 

(๗) ครั งที่ ๗ โดยกระทรวงวัฒนธรรม ได้เชิญผู้ท่ีอยู่ในแวดวงนักเขียน
หรือผู้ท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จักของคนท่ัวไป มาบรรยายหรือเล่าเรื่องประสบการณ์ต่าง ๆ เพื่อสร้าง
แรงบันดาลใจให้กับประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ ส าหรับการจัดครั้ง น้ี ใช้ช่ือการบรรยายเรื่อง  
“In relationship with food” โดยอาจารย์อนุสรณ์ ติปยานนท์ เมื่อวันเสาร์ท่ี ๒๒ พฤษภาคม 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๑๔๗ 

 

๒๕๖๔ ณ โถงกลางช้ัน ๑ อาคาร ๑ ส านักหอสมุดแห่งชาติ โดยถ่ายทอดกิจกรรมผ่านทาง 
Facebook Live YouTube Live และแอปพลิเคชัน VDO on Demand ของหอสมุดแห่งชาติ 

๓) กิจกรรมส่งเสริมความรู้  “ลานศิลปวัฒนธรรมเพื่อเด็กพิการ 
และผู้ด้อยโอกาส” ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร ได้เปิด
โอกาสให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสได้เรียนรู้ศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี 
ศิลปวัฒนธรรมผ่านแหล่งเรียนรู้ของกรมศิลปากร และส่งเสริมความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินให้กับ
ผู้ด้อยโอกาสอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกับผู้อื่น รวมถึงพัฒนาทักษะทางด้านสติปัญญา อารมณ์ 
ร่างกาย จิตใจ และสังคมผ่านลานกิจกรรมการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะท่ีเช่ือมโยงในพื้นท่ี
มรดกโลกสุโขทัย ก าแพงเพชร เมื่อวันท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
ก าแพงเพชร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวนท้ังสิ้น ๑๒๐ คน 

๔) กิจกรรมดนตรีนานาสาระ ประจ าปี ๒๕๖๔ ครั งที่ ๑ กระทรวง
วัฒนธรรม โดยกรมศิลปากรได้จัดกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ห้องจัดแสดง
ดนตรีช้ัน ๒ หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๙ ใช้ช่ือการจัดการแสดงดนตรี 
“บทเพลงแห่งความสุข” โดยวงเยลโลบราวน์แบนด์ดนตรีไทยร่วมสมัยจากโครงการห้องเรียนดนตรี 
โรงเรียนหอวัง โดยได้ถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live YouTube Live และแอปพลิเคชัน VDO 
on Demand ของหอสมุดแห่งชาติ 

๕) กิจกรรมส่งเสริมการอ่านส าหรับเด็ก “Kids Inspiration เสาร์สนุก 
สุขหรรษา” ปีที่ ๔ ครั งที่ ๕ ในหัวข้อ “สุขหรรษา ว่าวไทย” กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร 
ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านส าหรับเด็ก สร้างการเรียนรู้ผ่านการอ่านและกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ  
การจัดในครั้งน้ีเป็นการจัดครั้งท่ี ๕ ในหัวข้อ “สุขหรรษา ว่าวไทย” เมื่อวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔  
ณ ห้องหนังสือเด็กและเยาวชน อาคาร ๑ ช้ัน ๒ ส านักหอสมุดแห่งชาติ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ท่ีด าเนินการในครั้งน้ีเป็นการออกแบบ ระบายสี และตกแต่งว่าวไทยให้สวยงามตามจินตนาการ
ของเด็ก เพื่อฝึกทักษะการคิด การประดิษฐ์ง่าย ๆ ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
และได้รู้จักของเล่นไทย ๆ ท่ีสามารถท าเองได้ในเวลาสั้น ๆ รวมถึงการบอกเล่าเร่ืองราวเกี่ยวกับ 
ว่าวไทย เช่น วัสดุ อุปกรณ์ การออกแบบตกแต่งว่าว และวิธีการเล่นว่าว 

๖) การเปิดตัวห้องสมุดดิจิทัล “หอสมุดแห่งชาติ ไม่หยุดให้ความรู้ 
ชวนอ่านหนังสือออนไลน์” โดยกระทรวงวัฒนธรรม ได้ด าเนินการดังกล่าวเน่ืองจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา  2019 (โควิด – 19) ได้ทวีความรุนแรงข้ึนมาก 
จึงได้น านวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้กับงานด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม 
ในการบริการประชาชนด้วยระบบดิจิทัล เพื่ออ านวยความสะดวกให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูล
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๑๔๘ 

 

ความรู้ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว จึงได้จัดท าระบบห้องสมุดดิจิทัล เพื่อให้ผู้สนใจการอ่านสามารถ 
อ่านหนังสือได้ง่าย ๆ จากที่บ้าน โดยให้บริการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ฉบับเต็มจาก
ส านักพิมพ์ต่าง ๆ กว่า ๒ ,๒๐๐ ช่ือเรื่อง บริการหนังสือพิมพ์และนิตยสารออนไลน์จาก 
๑๐๐ ประเทศท่ัวโลก กว่า ๗ ,๐๐๐ ช่ือเรื่อง ซึ่งมี ถึง ๖๐ ภาษา บริการหนังสือหายาก 
หนังสือพิมพ์เก่า แบบเรียนเก่ากว่า ๑,๙๐๐ ช่ือเรื่อง โดยผู้สนใจสามารถอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ออนไลน์ได้ ๒ ช่องทาง คือ อ่านผ่านเว็บไซต์ห้องสมุดดิจิทัล http://mobile.nlt.go.th หรือดาวน์โหลด
แอปพลิเคชัน NLT Library ได้ท้ังระบบปฏิบัติการ iOS และ Android นอกจากน้ี ส านักหอสมุด
แห่งชาติ ยังได้พัฒนาฐานข้อมูลจารึกคัมภีร์ใบลาน หนังสือสมุดไทย และตู้พระธรรม (เอกสาร
โบราณ) ให้บริการสืบค้นออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ http://manuscript.nlt.go.th พร้อมท้ังจัดท า
รายการ “หนังสือดีมีให้ฟัง” โดยน าหนังสือดีทรงคุณค่าท่ีมีสาระและความบันเทิงมาเล่าให้ผู้สนใจ
ได้รับฟังผ่านทางช่อง National Library of Thailand บนแพลตฟอร์มออนไลน์ YouTube  
และในรูปแบบ Podcast ทาง spotify.com 

๗) กิจกรรมการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาของเด็ก เยาวชน และประชาชน โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมในส่วนกลาง 
และส่วนภูมิภาค  กระทรวงวัฒนธรรมจัดอบรมนักเรียนแกนน าเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม  
เพื่อแก้ปัญหารับ - ส่งข้อมูลไม่เหมาะสม โดยการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ 
ผ่านการประชุมระบบออนไลน์ ZOOM จากส่วนกลางไปยังส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกแห่ง 
ระหว่างเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๔ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นแกนน านักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ท่ัวประเทศ รวมจ านวน ๓๐๘ คน ท้ังน้ี การเฝ้าระวัง 
ทางวัฒนธรรมและการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมเป็นยุทธศาสตร์ท่ีส าคัญในการสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางสังคมให้กับคนในชาติได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของการมีส่วนร่วมในการรักษาวัฒนธรรม 
ท่ีดีงามของสังคมไทย และร่วมเฝ้าระวังกระแสวัฒนธรรมท่ีเบี่ยงเบนท่ีมากับสื่อ และโลก 
ยุคโลกาภิวัฒน์ ส่งผลให้เกิดปัญหาสังคมในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน 
ท่ีถือเป็นก าลังหลักในการพัฒนาประเทศ ดังน้ัน กระทรวงวัฒนธรรม จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวข้ึน 
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ และให้ความรู้กับเด็กและเยาวชน ประชาชน  
ในการรู้เท่าทันสังคมโลก สามารถเลือกสรร กลั่นกรอง น ามาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นพลเมืองท่ีดีในยุคดิจิทัล พร้อมท้ังร่วมเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๘) ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี ผ่านการผลิตสื่อรณรงคก์ารปองกนั
โรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมท้ังส่วนกลาง

http://manuscript.nlt.go.th/
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และส่วนภูมิภาคร่วมกับชุมชนคุณธรรมน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วย
พลังบวร และภาคีเครือข่ายต่าง ๆ จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ รูปแบบอินโฟกราฟิก คลิป ข้อควร
ปฏิบัติ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรนา 2019 (โควิด - 19) 
 

   

 
 

๙) การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษา วิจัย 
บริหารจัดการความรู้ และสร้างนวัตกรรมด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ผ่านการประชมุ
วิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิจัยวัฒนธรรม ครั งที่  ๑๑” กระทรวงวัฒนธรรม  
โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ด าเนินการประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิจัยวัฒนธรรม 
ครั้งท่ี ๑๑” “ชีวิตวิถีใหม่ด้วยนวัตกรรมทางวัฒนธรรม” ในวันพฤหัสบดีท่ี ๙ กันยายน ๒๕๖๔ 
โดยถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Fanpage : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม การจัดงานครั้งน้ีจัดข้ึน
เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างความตระหนักเกี่ยวกับวัฒนธรรมในวิถีชีวิตปัจจุบัน และเพื่อให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ทางด้านการวิจัยทางวัฒนธรรม จากผลงานวิจัยและผลงาน
วิทยานิพนธ์ของบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงผลงานวิจัยท่ีได้รับทุน 
จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ระหว่างบุคลากร ท้ังในสถาบันการศึกษา หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน 
และประชาชนท่ีสนใจท่ัวไป 
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๑๐) การเผยแพร่องค์ความรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรม 
การบรรยายวิชาการออนไลน์  

กระทรวงวัฒนธรรม โดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรม
บรรยายวิชาการออนไลน์ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเผยแพร่บทความทางวิชาการ
ด้านมานุษยวิทยาให้แก่ผู้ท่ีสนใจ อาทิ อคติในสังคมไทย เมื่อลมเล่าเร่ือง: เทพปกรณัมฮินดูในวายุ
มหาปุราณะ ล้านนามหาปกรณัมความทรงจ าแห่งอภินวบุรี - ศรีหริภุญชัย ครั้งท่ี ๙ โดยกิจกรรม
ดังกล่าวถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Fanpage : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร-SAC YouTube : 
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร – SAC  

 

 
 

๓.๒.๔ ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
และค่านิยมความเป็นไทย ผ่านโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ กระทรวงวัฒนธรรม 
โดยกรมการศาสนา ได้ฟื้นฟู โครงการเข้าวัดปฏิบั ติธรรมวันธรรมสวนะ โดยตระหนัก  
ถึงความต้องการของพุทธศาสนิกชนท่ีต้องการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ซึ่งเป็นการส่งเสริม 
ให้ประชาชนใกล้ชิดพระพุทธศาสนา และสามารถน าหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา  
มากล่อมเกลาจิตใจและปรับใช้ในการด าเนินชีวิต และเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบา ด 
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) กระทรวงวัฒนธรรมจึงได้ปรับรูปแบบการจัด
กิจกรรมให้อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) 
ของกระทรวงสาธารณสุข และมติมหาเถรสมาคมท่ีผ่อนปรนการจัดกิจกรรมทางศาสนา เพื่อเป็น
การสร้างรูปแบบการจัดกิจกรรมวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) และจัดท าคลิปวิดีโอ “รายการธรรม
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ส่องทางวันธรรมสวนะ” เพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ Website Facebook  และ Line 
ของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม โดยจัดกิจกรรมเป็นประจ าทุกวันพระ  

(๑) เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา 
จัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม ถวายภัตตาหาร และเครื่องอุปโภคบริโภคเน่ืองในวันธรรมสวนะ 
ณ วัดในกรุงเทพมหานคร อาทิ วัดกระทุ่มเสือปลา เขตประเวศ วัดไก่เ ต้ีย เขตตลิ่ง ชัน 
วัดเทพนิมิตต์ เขตดอนเมือง 

 

  
 

(๒) เดือนกันยายน ๒๕๖๔ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา 
จัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม ถวายภัตตาหาร และเครื่องอุปโภคบริโภคเน่ืองในวันธรรมสวนะ 
ณ วัดชิโนรสารามวรวิหาร วัดภาวนาภิรตาราม เขตบางกอกน้อย วัดพระไกรสีห์ เขตบางกะปิ  
วัดกุนนทีรุทธาราม (วัดห้วยขวาง) เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร วัดขุนจันทร์วรามาตยภัณฑสาราราม 
(วัดขุนจันทร์) เขตธนบุรี วัดนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม วัดบ าเพ็ญเหนือ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร  
และวัดเวฬุวนาราม (วัดไผ่เขียว) เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 

 
 

(๓) เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา 
จัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม ถวายภัตตาหาร และเครื่องอุปโภคบริโภคเน่ืองในวันธรรมสวนะ  
ณ วัดในกรุงเทพมหานคร อาทิ วัดสน เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร วัดเกียรติประดิษฐ์ 
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 

 
 
 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๑๕๒ 

 

  
 

๓.๒.๕ ด้านอื่น ๆ 
 ๑) โครงการส ารวจเอกสารโบราณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กระทรวง
วัฒนธรรม โดยกรมศิลปากรได้ด าเนินการลงพื้นท่ีส ารวจ ลงทะเบียน และท าส าเนาเอกสารโบราณ
ประเภทจารึก จ านวน ๒ ครั้ง ได้แก่  

- ครั้งท่ี ๑ เมื่อวันท่ี ๖ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ รวมท้ังหมด ๔ แห่ง ๒๑๔ 
รายการ ได้แก่ (๑) วัดธงสัจจะ อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน ส ารวจบันทึกข้อมูลทะเบียน และท าเนาศิลา
จารึก จ านวน ๑ รายการ (๒) วัดบ้านหลุก อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน ส ารวจบันทึกข้อมูลทะเบียน 
ถ่ายภาพ อ่านคัดถ่ายทอด จ านวน ๑๓๕ รายการ (๓) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย อ าเภอ
เมืองจังหวัดล าพูนบันทึกข้อมูลทะเบียน ถ่ายภาพ และอ่านคัดถ่ายถอดจารึก จ านวน ๙ รายการ 
(๔) วัดป่าเรียน ต าบลตลิ่งชัน อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เอกสารโบราณ แบ่งเป็น
หนังสือสมุดไทย จ านวน ๖๔ รายการ และคัมภีร์ใบลาน จ านวน ๕ ผูก 

- ครั้งท่ี ๒ เมื่อวันท่ี ๑๘ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ จังหวัดราชบุรี 
และกาญจนบุรี การด าเนินการครั้งน้ีได้ส ารวจ ดูแลรักษา ลงทะเบียน และจัดเก็บเอกสารโบราณ 
ตามหลักวิชาการ จ านวน ๓๒๕ รายการ ดังน้ี แบ่งเป็นคัมภีร์ใบลาน จ านวน ๓๐๓ รายการ 
หนังสือสมุดไทย อักษรมอญ ไทย และขอม จ านวน ๒๒ รายการ   
   ๒) การจัดกิจกรรมรณรงค์ดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
ทั งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๔ ในช่วง
สัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย เมื่อวันท่ี ๒ - ๘ เมษายน ๒๕๖๔ กระทรวงวัฒนธรรม  
โดยกรมศิลปากรและหน่วยงานในสั งกัด ท่ัวประเทศ ได้จัดกิ จกรรมท าความสะอาด 
แหล่งโบราณสถานและแหล่งโบราณคดีท่ีส าคัญ เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่ งรัฐบาล  
ได้ก าหนดให้เป็นวันอนุรักษ์มรดกไทย เพื่อเทิดพระเกียรติและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ  
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยใน
วันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ได้ท าความสะอาดแหล่งโบราณสถานและแหล่งโบราณคดีท่ีส าคัญพร้อมกัน



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๑๕๓ 

 

ท้ัง ๔ ภาค ภาคกลาง : โบราณสถานวัดสันเปาโล จังหวัดลพบุรี ภาคเหนือ : อุทยานประวัติศาสตร์ 
สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : โบราณสถานปราสาทพนมวัน จังหวัด
นครราชสีมา ภาคใต้ : แหล่งโบราณสถานเมืองเก่าสงขลา จังหวัดสงขลา และกรุงเทพมหานคร : 
โบราณสถาน วัดไก่เต้ีย เขตตลิ่งชัน พร้อมกันน้ีในช่วงสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย นอกจากการท า
ความสะอาดแหล่งโบราณสถานต่าง ๆ แล้ว กรมศิลปากรยังมีกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ อาทิ การงด
เก็บค่าเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทุกแห่ง การสัมมนาเสวนาทาง
วิชาการ การจัดนิทรรศการพิเศษเน่ืองในโอกาสวันอนุรักษ์มรดกไทยภายในพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ ฯลฯ นอกจากน้ีแล้วกรมศิลปากรยังได้มอบหมายให้ส านักการสังคีตจัดกิจกรรมการแสดง
นาฏศิลป์และดนตรี ณ ลานการแสดงสังคีตศาลา ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร  
ตลอดสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย 
   ๓) งานประเพณีขึ นเขาพนมรุ้ง ประจ าปี ๒๕๖๔ กระทรวงวัฒนธรรม 
โดยกรมศิลปากรร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์ และการท่องเท่ียวแห่ งประเทศไทยได้จัดงานประเพณี 
ข้ึนเขาพนมรุ้ง เมื่อวันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๔ ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดบุรีรัมย์ งานประเพณีข้ึนเขาพนมรุ้งจะจัดในช่วงท่ีมีปรากฏการณ์พระอาทิตย์ ข้ึนตรง 
๑๕ ช่องประตูปราสาทหินพนมรุ้งในช่วงเช้าตรู่ (ประมาณหกโมงเช้า) เพื่อรับแสงอรุณวันใหม่ 
ในงานยังมีพิธีบวงสรวงพระศิวะ และสิ่งศักด์ิสิทธิ์บนเขาพนมรุ้ง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ร่วมพิธี 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๒๓,๒๔๖ คน 
   ๔) กิจกรรมเยาวชนและชุมชน ณ อุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม 
กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากรร่วมกับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า สถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาติ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกันจัดกิจกรรมเยาวชนและชุมชน เมื่อวันท่ี  
๔ เมษายน ๒๕๖๔ ณ อุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม ท้ังน้ี มีคณะครูและนักเรียนโรงเรียน  
ทัพพระยาพิทยา คณะครูบ้านหนองเสม็ด และคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 
จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมกิจกรรม 
   ๕) โครงการนิทรรศการพิเศษเชิดชูเกียรติศิลปินอาวุโสพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ หอศิลป ประจ าปี ๒๕๖๔ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากรจัดนิทรรศการดังกล่าว 
เมื่อวันท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพมหานคร 
การจัดนิทรรศการในครั้งน้ี เพื่อเชิดชูเกียรติศิลปินอาวุโสผู้สร้างสรรค์งานศิลปะอันทรงคุณค่า 
ซึ่งเป็นท่ียอมรับมาโดยท่ัวไป นิทรรศการจัดข้ึนระหว่างวันท่ี ๒๓ เมษายน - ๓๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ ณ อาคารนิทรรศการ ๔ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
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๑๕๔ 

 

   ๖) โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลล้านนา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏล้านนาอนุมัติแผนงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ านวน ๒๔ โครงการ วงเงิน
งบประมาณจ านวน ๑,๐๐๕,๙๐๐ บาท ในจ านวนน้ีแบ่งเป็นการด าเนินงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - เมษายน ๒๕๖๔ 
จ านวน ๔ โครงการ ดังน้ี  

(๑) โครงการนิทรรศการกระทง มทร.ล้านนา ในประเพณียี่เป็งประจ าปี 
๒๕๖๓ ภายใต้แนวคิด “อานิสงส์ผางประทีสบูชา พระญาฆาติกาพรหม” ท่ีบอกเล่าเรื่องราว
เกี่ยวกับต านานของแม่กาเผือก นักศึกษาท่ีเข้าร่วมประกวดฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ 
เบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน ๑๖๘,๔๒๔.๐๔ บาท  

(๒) โครงการสร้างความเข้มแข็งด้านศิลปวัฒนธรรมในกิจกรรมท่ี ๑ 
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานท่ีกับประเพณีไหว้พระธาตุประจ าปี  ภายใต้ ช่ื อ  
“จากอุจฉุปัพพตาสู่ธาราระมิงค์นที” เบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน ๖,๒๓๕ บาท  

(๓) โครงการประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
เพื่อจัดกิจกรรมเสวนาวิชาการถ่ายทอดความรู้ท่ีถูกต้องเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานด้านท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมจากนโยบายสู่การปฏิบัติ  ถ่ายทอดแผนงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และวางแผนงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๕๖๕ เบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน ๐ บาท  

(๔) โครงการสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง สืบสานประเพณีสงกรานต์
ล้านนา จัดกิจกรรมย่อย ๓ กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมสักการะสิ่งศักด์ิสิทธิ์ประจ า
มหาวิทยาลัยฯ กิจกรรมเผยแพร่ให้ความรู้ด้านประเพณีปีใหม่เมืองท่ีถูกต้องตามประเพณีล้านนา 
ผ่านการสแกน QR Code และกิจกรรมแสดงการคารวะและเผยแพร่ให้ความรู้ด้านประเพณีปีใหม่
เมืองท่ีถูกต้องตามประเพณีล้านนาให้กับอาจารย์อาวุโสผ่านการส่งการ์ดอวยพร เบิกจ่าย
งบประมาณ จ านวน ๑๐,๙๐๐ บาท 
   ๗) พัฒนายุวทูตความดสีู่วิถีพลเมืองโลกในศตวรรษที่ ๒ กระทรวงศึกษาธกิาร
ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตส านึก จิตอาสา และมีโลกทัศน์  
ท่ีกว้างไกลตามแนวทางศาสตร์พระราชา มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ มีคุณสมบัติท่ีส าคัญ 
ในการเป็นนักการทูตน้อยท่ีดี และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์
ตรงด้วยการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) โอนจัดสรรงบประมาณ รอบท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑ 
โครงการยุวทูตความดี ฝึกจิตอาสา สานต่อปณิ ธานความดี ร่วมแรงร่วมใจ ต้านภัย 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๑๕๕ 

 

โควิด - 19 ให้ ๑๐๖ โรงเรียน ๆ ละ ๕ ,๗๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 
และถอดบทเรียนในรูปแบบวิจัยและสังเคราะห์นวัตกรรมความดี เพื่อพัฒนานวัตกรรมความดี 
(Virtue Innovation Model) โดยมุ่งหวังว่าการส่งเสริมและสนับสนุนท้ังหมดจักเป็นปลูกฝัง
ค่านิยมและวัฒนธรรมท่ีดีให้แก่ผู้เรียน ท้ังด้านคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู ความซื่อสัตย์ การมีวินัย 
เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วม ท าประโยชน์ให้ประเทศ และเป็นพลเมืองท่ีดี
ของประเทศได้ 
   ๘) การส่งต่ออัตลักษณ์ความเป็นไทย ผ่านโครงการปันน  าใจ คนไทย  
ไม่ทิ งกัน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
กระทรวงวัฒนธรรมได้ด าเนินโครงการดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูล แพทย์ พยาบาล บุคลากร
ทางการแพทย์ ชุมชน และประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ซึ่งในการจัดโครงการในครั้งน้ีเป็นการบูรณาการความร่วมมือ
กับเครือข่ายสภาวัฒนธรรมและชุมชนคุณธรรม โดยได้ด าเนินกิจกรรมท้ังในส่วนกลาง  
และส่วนภูมิภาค ดังน้ี 

๘.๑) กิจกรรมระหว่างวันท่ี ๑๗ – ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ร่วมมอบ
อาหาร และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมท้ังสิ้น
จ านวน ๒๐ แห่ง ได้แก่ (๑) โรงพยาบาลศิริราช (๒) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (๓) โรงพยาบาล
สมเด็จพระปิ่นเกล้า (๔) โรงพยาบาลตากสิน (๕) โรงพยาบาลราชวิถี (๖) โรงพยาบาลรามาธิบดี 
(๗) โรงพยาบาลต ารวจ (๘) โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (๙) โรงพยาบาลเด็ก (๑๐) โรงพยาบาล
เวชศาสตร์ เขตร้อน (๑๑) โรงพยาบาลทหารผ่านศึก (๑๒) โรงพยาบาลนวมินทร์  ๙ 
(๑๓) โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี คุ้มเกล้า (๑๔) โรงพยาบาลวชิรพยาบาล (๑๕) โรงพยาบาลกลาง 
(๑๖) โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช (๑๗) โรงพยาบาลสมุทรปราการ (๑๘) สถาบันบ าราศนราดูร 
(๑๙) โรงพยาบาลธัญญารักษ์ ปทุมธานี และ (๒๐) โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ 
โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวง
วัฒนธรรม ร่วมมอบอาหาร และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อส่งต่อก าลังใจไปยังบุคลากร 
ทางการแพทย์ ภายใต้โครงการ “ปันน้ าใจ คนไทย ไม่ท้ิงกัน” 
 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๑๕๖ 

 

    
 

๘.๒) กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ ดร.สมศักด์ิ และคุณหญิงปัทมา 
ลีสวัสด์ิตระกูล มอบเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เวชภัณฑ์ และอาหารกลางวัน 
เพื่อเป็นก าลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ ภายใต้โครงการ “ปันน้ าใจ คนไทยไม่ท้ิงกัน” โดยมี 
นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน ในวันท่ี ๒๘ มิถุนายน 
๒๕๖๔ ณ โรงพยาบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม และในวันท่ี ๓๐ มิ ถุนายน ๒๕๖๔ 
ณ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล กรุงเทพมหานคร ท้ังน้ี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม ดร.สมศักด์ิ ลีสวัสด์ิตระกูล คุณหญิงปัทมา ลีสวัสด์ิตระกูล กรรมการบริหาร
คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ี
ท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วม 

   
 

 ๘.๓) กระทรวงวัฒนธรรม โดยส า นักงานวัฒนธรรมจังหวัดท้ัง 
๗๖ จังหวัด ร่วมกับภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรม มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อสนับสนุน
การท างานของบุคลากรทางการแพทย์ และช่วยเหลือประชาชนในพื้นท่ีในช่วงวิกฤติการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ภายใต้โครงการ “ปันน้ าใจ คนไทย
ไม่ท้ิงกัน” รวมจ านวนกิจกรรมทั งสิ น ๑,๒๐๒ กิจกรรม อาทิ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด 
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๑๕๗ 

 

  

  
 

 ๘.๔) กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ประสานศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ศพอ.) ท่ัวประเทศ เร่งช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากโควิด - 19 
เพื่อเป็นการรับสนอง พระด าริสมเด็จพระสังฆราช และการด าเนินการตามโครงการ “ปันน้ าใจ  
คนไทยไม่ท้ิงกัน” ของกระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนาจึงได้จัดสรรงบประมาณให้ส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดท่ัวประเทศร่วมกับ ศพอ. ท่ีมีศักยภาพและความพร้อมด าเนินการช่วยเหลือ
ประชาชนในพื้นท่ีชุมชนท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค โควิด - 19 ซึ่งหลังจากน้ี 
ทางกรมการศาสนาจะน าเครื่องอุปโภคบริโภค กระจายลงสู่ ศพอ. ต่าง ๆ เพื่อน าไปให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนต่อไป 

  
 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๑๕๘ 

 

 ๘.๕) กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ ดร.สมศักด์ิ และคุณหญิงปัทมา 
ลีสวัสด์ิตระกูล มอบเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์ เพื่อเป็นก าลังใจแก่
บุคลากรทางการแพทย์ ภายใต้โครงการ “ปันน้ าใจ คนไทยไม่ท้ิงกัน” โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน ในวันท่ี  ๘ กรฎาคม ๒๕๖๔ ณ โรงพยาบาล 
คามิลเลียน ทองหล่อ กรุงเทพมหานคร และในวันท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ ศูนย์การแพทย์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ท้ังน้ี 
นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ดร.สมศักด์ิ ลีสวัสด์ิตระกูล คุณหญิงปัทมา 
ลีสวัสด์ิตระกูล กรรมการบริหารคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วม 

    
 

 ๘.๖) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย ปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม รับมอบข้าวสาร สเปรย์แอลกอฮอล์และเจลแอลกอฮอล์ พร้อมเงินบริจาค จาก ดร.นริศ 
ธรรมเกื้อกูล ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัท ซีพี รีเทลดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด เพื่อร่วมสนับสนุน
โครงการ “ปันน้ าใจ คนไทยไม่ท้ิงกัน” ของกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 
บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง ณ ห้องโถง ช้ัน ๑ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ 
กระทรวงวัฒนธรรม 

    
 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๑๕๙ 

 

 ๘.๗) กระทรวงวัฒนธรรม โดยส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดท้ัง ๗๖ จังหวัด 
ร่วมกับภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรม มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อสนับสนุนการท างาน
ของบุคลากรทางการแพทย์ และช่วยเหลือประชาชนในพื้นท่ี ในช่วงวิกฤตการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ภายใต้โครงการ “ปันน้ าใจ คนไทยไม่ท้ิงกัน” อาทิ 
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ส านักงานวัฒนธรรมจัหวัดพิจิตร ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดสุพรรณบุรี ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดพะเยา ส า นักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ส า นักงานวัฒนธรรมจังหวัด
นครศรีธรรมราช ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย 
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเพชรบุรี 

    

    
 

 ๘.๘) กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ร่วมกับยุวพุทธิกสมาคม
แห่งประเทศไทย มอบเครื่องอุปโภคบริโภค กิจกรรม “ปันน้ าใจ คนไทยไม่ท้ิงกัน” ให้แก่ศูนย์พัก
คอยรอส่งต่อผู้ป่วยติดเช้ือโควิด - 19 ณ วัดสะพาน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ท้ังน้ี วัดสะพาน 
ได้ร่วมกับกรุงเทพมหานครจัดต้ังศูนย์พักคอย รอการส่งต่อผู้ป่วยท่ีมีผลตรวจรับรองว่าติดเช้ือ 
โควิด - 19 ในพื้นท่ี ๖ กลุ่มเขต เพื่อรอการส่งต่อผู้ป่วยไปเข้ารับการรักษาแยกตามลักษณะอาการ
ของผู้ป่วยโควิด - 19 สีเขียว สีเหลือง สีแดง อาจจะนอนพักค้าง ๑ - ๒ วัน เพื่อรอรถพยาบาล 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๑๖๐ 

 

มารับไปยังโรงพยาบาลสนามหรือ Hospitel เป็นการคัดแยกผู้ติดเช้ือออกจากชุมชน ป้องกัน 
การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 

    
 

๘.๙) เมื่อวันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร 
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคในโครงการปันน้ าใจ 
คนไทยไม่ท้ิงกัน โดยความร่วมมือของกระทรวงวัฒนธรรม กับบริษัท ซีพี บีแอนด์เอฟ (ไทยแลนด์) 
จ ากัด ให้แก่ นายศิริพงศ์ เครือย้ิม ผู้จัดการกลุ่มเยาวชนมุสลิมสวนพลูและคณะ เพื่อน าไปแจกจ่าย
แก่เด็กและเยาวชน ประชาชนในชุมชนมุสลิมสวนพลู ท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด 
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ณ บริเวณห้องโถง ช้ัน ๑ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ 
กระทรวงวัฒนธรรม 
 

  
 

๘.๑๐) เมื่อวันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ แหลมบาลีฮาย 
เมืองพัทยา อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ า
กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานมอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) โดยส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรีร่วมกับเมืองพัทยา และรายการ “ลายกนก ยกสยาม” สถานีโทรทัศน์ 
ท็อปนิวส์ ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จ านวน ๕๐๐ ชุด ช่วยเหลือผู้ ท่ีได้รับผลกระทบ 

https://www.pimthai.co.th/wp-content/uploads/2021/07/pimthai-pimthai-1626103570357.jpg


 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๑๖๑ 

 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ท่ีอาศัยอยู่ในเขต
เมืองพัทยา อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
 

  
 

๘.๑๑) เมื่อวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร 
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) จากนายวีรยุทธ โพธารามิก 
ผู้อ านวยการอาวุโสฝ่ายความสัมพันธ์ธุรกิจองค์กร บริษัทโมโน บรอดคาซท์ จ ากัด เพื่อน าไปมอบ
ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลต่าง ๆ ตามโครงการ “ปันน้ าใจ คนไทยไม่ท้ิงกัน” 
ของกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ณ บริเวณห้องโถง ช้ัน ๑ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ 
กระทรวงวัฒนธรรม 

  
 

๘.๑๒) เมื่อวันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับกลุ่ม
จิตอาสาดูแลไทย (Jitasa.Care) และหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ (ปธพ.๙) ลงพื้นท่ี
จังหวัดปทุมธานี เพื่อมอบถุงยังชีพแก่ประชาชน ในโครงการ “ปันน้ าใจ คนไทยไม่ทิ ้งกัน”  
ให้กับประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด - 19) รวมถึงผู้ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ท่ีอยู่ระหว่าง การกักตัวดูแลรักษาตนเอง 
(Home Isolation) และแจ้งขอความช่วยเหลือผ่าน jitasa.care  



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๑๖๒ 

 

  
 

๘.๑๓) ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับมอบชุดตรวจ เช้ือโควิด – 19 
(Rapid Antigen Test Kit หรือ ATK) จากนายกสมาคมวัฒนธรรมส่งเสริมเด็กและเยาวชนต้นแบบ 
จังหวัดชลบุรี เพื่อใช้สนับสนุนการท างานของเจ้าหน้าท่ี ณ บริเวณห้องโถง ช้ัน ๑ อาคารวัฒนธรรม
วิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม 

 
 

๘.๑๔) เมื่อวันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร 
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้ นางโชติกา อัครกิจโสภากุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภค ในโครงการปันน้ าใจ คนไทยไม่ท้ิงกัน โดยความ
ร่วมมือของกระทรวงวัฒนธรรม กับ บริษัท ซีพี บีแอนด์เอฟ (ไทยแลนด์) จ ากัด ให้แก่ นายซาฟีอี 
ยกยอคุณ ท่ีปรึกษาคณะกรรมการมัสยิดสวนพลู เพื่อน าไปแจกจ่ายแก่เด็กและเยาวชน ประชาชน
ในชุมชนมุสลิมสวนพลู กรุงเทพมหานคร ท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด - 19) โดยมีผู้บริหารและทีมโครงการปันน้ าใจมัสยิดสวนพลูเข้าร่วม ณ บริเวณ
ห้องโถง ช้ัน ๑ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๑๖๓ 

 

 
 

๘.๑๕) กรมการศาสนาร่วมกับองค์การทางศาสนาด าเนินกิจกรรมภายใต้ 
“โครงการปันน้ าใจ คนไทยไม่ท้ิงกัน” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ 
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ดังน้ี  

 (๑) ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  
ถวายภัตตาหาร เครื่องอุปโภคบริโภค และเครื่องไทยธรรม แด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร 
ณ วัดสุทัศนเทพวราราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร และวัดปราสาท อ าเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี นอกจากน้ี ยังมอบอาหารกล่อง เครื่องด่ืม เจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ ทิชชู่เปียก หน้ากาก
อนามัย ชุด PPE เครื่องวัดออกซิเจนปลายน้ิว ปรอทวัดไข้ดิจิตอล และหนังสือธรรมะให้ทีม
บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจในการปฏิบั ติหน้า ท่ี ณ ศูนย์พักคอย 
วัดก าแพง (บางแวก) และศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๗ คลองขวาง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
โรงพยาบาลสนาม (โรงเรียนบางบัวทอง) และโรงพยาบาลบางบัวทอง อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

(๒) สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
มอบน้ าด่ืม ผักสมุนไพร และผลไม้ ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ณ ชุมชนกุฎีขาว เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

(๓) สมาคมฮินดูสมาช วัดเทพมณเฑียร มอบอาหารกล่องเจ 
ให้ศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด - 19 ณ วัดสุทธิวราราม เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จ านวนวันละ 
๑๐๐ กล่อง เป็นระยะเวลา ๕ วัน 

  
 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๑๖๔ 

 

๘.๑๖) วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ กระทรวงวัฒนธรรมและเครือข่าย
วัฒนธรรมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและมอบถุงยังชีพในโครงการ “ปันน้ าใจ คนไทยไม่ท้ิงกัน” 
ให้แก่ประชาชนในชุมชนคุณธรรมฯ บ้านหน้าไม้ ชุมชนคุณธรรมฯ วัดโบสถ์ (ล่าง) ชุมชนคุณธรรมฯ 
บ้านบันไดช้างพัฒนา ชุมชนคุณธรรมฯ วัดเกาะแก้วและชุมชนคุณธรรมฯ บ้านเกาะเรียน  
ท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ป้อมเพชร ภายในพื้นท่ี
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 

  
 

๘.๑๗) เมื่อวันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ สมเด็จพระมหาธีราจารย์   
เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามฯ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะกรรมการ 
ฝ่ายสาธารณะสงเคราะห์ของ มส. ประธานส านักงานก ากับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ  
และประธานคณะกรรมการอบรมประชาชนกลาง ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม โดยปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม    ลงพื้นท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถวายกัปปิยภัณฑ์แก่คณะสงฆ์เพื่อเป็นทุนต้ังต้น  
ในการช่วยเหลือวัดและประชาชน พร้อมมอบเครื่องอุปโภค “ปันน้ าใจ คนไทยไม่ท้ิงกัน”  
มีพระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะสงฆ์ และหัวหน้าส่วนราชการ 
ท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ วัดโพธิ์  ต าบลกบเจา อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
และวัดกลาง ต าบลบ้านโพธิ์ อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๑๖๕ 

 

  
 

๘.๑๘) การด าเนินโครงการพระสงฆ์ช่วยโยม ภายใต้กิจกรรมรวมพลังบวร 
ปันน้ าใจ คนไทยไม่ท้ิงกัน โดยวัดหัวล าโพง พระอารามหลวง ร่วมกับ กรมการศาสนา มอบถุงปัน
สุขให้แก่ผู้กักตัวและผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในชุมชนเขตบางรัก ณ ห้องประชุมราชปริยัติสุนทร วัดหัวล าโพง  
พระอารามหลวง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

 

  
 

๘.๑๙) เมื่อวันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ชุมชนคุณธรรมวัดชินวราราม ร่วมกับ 
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี และมูลนิธิร่วมกตัญญู ลงพื้นท่ีท่ีประสบความเดือดร้อน 
จากอุทกภัย โดยน าเครื่องอุปโภค บริโภค มอบให้กับประชาชนในเขตพื้นท่ีชุมชนคุณธรรม 
วัดสังลาน ชุมชนคุณธรรมวัดชินวรารามวรวิหารชุมชนคุณธรรมวัดตลาดใต้ อ าเภอเมืองปทุมธานี 
จังหวัดปทุมธานี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและพระภิกษุท่ีได้รับผลกระทบจาก
อุทกภัย 

  
 
 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๑๖๖ 

 

๘.๒๐) กรมการศาสนา น าคณะศาสนิกสัมพันธ์ ประกอบด้วย ผู้แทน
องค์การศาสนา ๕ ศาสนา ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม เจ้าหน้าท่ีกรมการศาสนา และหน่วยงาน
เครือข่าย ร่วมกิจกรรมศาสนิกสัมพันธ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและขาดแคลน โดยได้ถวายเครื่อง
สมณบริขาร และเครื่องอุปโภคบริโภคแด่พระภิกษุสามเณร และมอบให้ศาสนิกชนท่ีประสบ
อุทกภัย ณ จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง 

 

  
 

  
 

๙) การประชุมเชิงปฏิบัติการดันโครงการการจัดท าโครงการส าคัญ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื่อนงานศาสนาศิลปวัฒนธรรม ตามยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี กระทรวงวัฒนธรรม โดยส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดท าโครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติของกระทรวงวัฒนธรรม ตามท่ีรัฐบาลได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี 
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท า
แผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการเพื่อให้ บรรลุ เป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ 
“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา อย่างต่อเน่ือง สังคมเป็นธรรม 
ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” ซึ่งหน่ึงในเครื่องมือส าคัญที่จะช่วยให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
สัมฤทธิ์ผล คือ กระบวนการจัดท าโครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ โดยจะต้องอาศัยการสร้าง
การรับรู้ ความเข้าใจ เจตคติท่ีดี การแลกเปลี่ยนแนวความคิด เรียนรู้สถานการณ์ท้ังภายใน 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๑๖๗ 

 

และภายนอกประเทศ พร้อมท้ังข้อมูล ท่ี ช่วยเสริมให้ โครงการส า คัญฯ ตอบสนองต่อ  
การเปลี่ยนแปลง ความต้องการของประชาชนและประเทศชาติอย่างแท้จริง 

โดยส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ก าหนด 
ให้หน่วยงานของรัฐ ด าเนินการจัดท าโครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
เพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระหว่าง
เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๔ กระทรวงวัฒนธรรม จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท า
โครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์
ชาติของกระทรวงวัฒนธรรม ผ่านระบบแอปพลิเคชันซูม (Zoom) ระหว่างวันท่ี ๑๕ - ๑๖ 
กรกฎาคม ๒๕๖๔ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องของส่วนราชการ 
หน่วยงานและองค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ท้ังในส่วนกลางและภูมิภาค ให้เกิด  
การรับรู้ เข้าใจ และมีเจตคติท่ีดีต่อการด าเนินงาน จ านวน ๑๙๐ คน 

 
 

๑๐) การแต่งตั งคณะท างานศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมของกระทรวง
วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้ด าเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีท่ี ให้ทุกส่วนราชการ
จัดต้ังศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม/ข่าวบิดเบือน (Fake News) เพื่อเร่งตรวจสอบช้ีแจงข่าวปลอม/ 
ข่าวบิดเบือน ท าให้ประชาชนได้รับทราบและสร้างความรู้ความเข้าใจข้อมูลท่ีถูกต้องอย่างรวดเร็ว  
โดยขณะน้ีกระทรวงวัฒนธรรม ได้แต่งต้ังคณะท างานศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (Fake News) 
กระทรวงวัฒนธรรม ข้ึนมาเรียบร้อยแล้ว เพื่อท าหน้าท่ีติดตามตรวจสอบประเด็นข้อมูลข่าวสาร 
ท่ีเป็นข่าวปลอม/ข่าวบิดเบือนท่ีมีการเผยแพร่ตามสื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ อีกท้ังประสาน
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการตรวจสอบและช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นข้อมูลข่าวสาร  



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๑๖๘ 

 

กรณีมีข่าวปลอม/ข่าวบิดเบือนรวมถึงส่งต่อข้อมูล ประสานงานและแจ้งเตือนไปยังศูนย์ต่อต้าน 
ข่าวปลอม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อคลี่คลายสถานการณ์และแก้ไขปัญหา  
ได้ทันที 

ท้ังน้ี กระทรวงวัฒนธรรม ได้บูรณาการการด าเนินการติดตาม  
และช้ีแจงข่าวปลอม/ข่าวบิดเบือนระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในกระทรวงวัฒนธรรม โดยผ่าน
คณะท างานโฆษกกระทรวงวัฒนธรรมประกอบด้วยผู้แทนส่วนราชการและองค์การมหาชนสังกัด
กระทรวงวัฒนธรรม โดยทุกหน่วยงานจะตรวจสอบประเด็นข้อมูลข่าวปลอม/ข่าวบิดเบือน รวมถึง
ประสานกับคณะท างานศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมของกระทรวงวัฒนธรรม ในการช้ีแจงรายละเอียด
เกี่ยวกับข่าวปลอม/ข่าวบิดเบือนในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับแต่ละหน่วยงาน รวมถึงบูรณาการ 
ความร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการตรวจสอบข่าวปลอม/ข่าวบิดเบือน 
การช้ีแจงข้อเท็จจริงและสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องแก่ประชาชนให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ ถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน และใช้วิจารณญาณในการรับข่าวว่ามีข้อเท็จจริง
หรือไม่ เพื่อให้เกิดความเข้าใจท่ีถูกต้อง และหากพิจารณาแล้วว่าข่าวไม่น่าเช่ือถือและไม่มีมูลความจริง 
ขอความร่วมมือไม่ควรแชร์ออกไป 

๑๑) การลงพื นที่ตรวจเยี่ยมสถานการณ์อุทกภัย การช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัยและการลงพื นที่ตรวจเยี่ยมกองถ่ายภาพยนตร์ 

(๑) เมื่อวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และผู้บริหาร
กระทรวงวัฒนธรรม ข้าราชการ  ลงพื้นท่ีตรวจเยี่ยมสถานการณ์อุทกภัยในพื้นท่ีอุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย โบราณสถานวัดไชยวัฒนาราม หมู่บ้านโปรตุเกส 
วัดธรรมาราม วัดกษัตราธิราชวรวิหาร ป้อมเพชร และชุมชนโดยรอบ 

 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๑๖๙ 

 

 
 

(๒) กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา จัดโครงการจิตอาสา
กรมการศาสนาและศาสนสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือพระภิกษุสามเณรท่ีได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 
และศาสนิกชนท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด - 19) ในพื้นท่ีจังหวัดลพบุรี และจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีท้ังหมด ๑๗ วัด ดังน้ี (๑) วัดไพร
สณฑ์ศักดาราม (๒) วัดไตรภูมิ (๓) วัดศรีสมบูรณ์ (๔) วัดศรีสมพร (๕) วัดจอมมณี (๖) วัดลัฏฐิวนาราม 
(๗) วัดศรีสะอาด (๘) วัดทุ่งจันทร์สงบ (๙) วัดท่ากกแก (๑๐) วัดปากห้วยขอนแก่น (๑๑) วัดศรีจัน
ทราราม (๑๒) วัดล านารายณ์ (๑๓) วัดพัฒนาธรรมาราม (๑๔) วัดปากช่องสาลิกา (นอก)  
(๑๕) วัดอ าพวัน (๑๖) วัดเสาธงทอง และ (๑๗) วัดสิริจันทรนิมิตวรวิหาร  

  
 

(๓) กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ช่วยเหลือศิลปิน
แห่งชาติท่ีเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ติดตามความเดือดร้อนของ
ศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม และผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมท่ีอาศัยอยู่ใน
จังหวัดท่ีประสบอุทกภัย เพื่อให้ทราบผลกระทบจากอุทกภัย เพื่อน าไปพิจารณาจัดสวัสดิการ 
เงินช่วยเหลือเมื่อประสบสาธารณภัย โดยเร่งด่วนต่อไป หากพบว่าท่ีอยู่อาศัยของศิลปินแห่งชาติ  
และผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม ได้รับความเสียหายบางส่วนจะได้รับการจัดสวัส ดิการ 
เงินช่วยเหลือ ครั้งละไม่เกิน ๒๕,๐๐๐ บาท ส่วนผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม จะได้รับการจัด
สวัสดิการเงินช่วยเหลือ ครั้งละไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท และหากท่ีอยู่อาศัยของศิลปินแห่งชาติ  



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๑๗๐ 

 

และผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม ได้รับความเสียหายท าให้ไม่สามารถอยู่อาศัยภายในช่วงเวลา
ประสบสาธารณภัยได้จะได้รับการจัดสวัสดิการเงินช่วยเหลือ ครั้งละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท  
ส่วนผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมจะได้รับการจัดสวัสดิการเงินช่วยเหลือ ครั้งละไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ 
บาท ตามล าดับ  

ท้ังน้ี จากการส ารวจเบื้องต้นในขณะน้ีมีศิลปินแห่งชาติท่ีประสบ
อุทกภัย เดือดร้อนจากน้ าท่วม จ านวน ๒ ราย ได้แก่ นางเกลียว เสร็จกิจ (แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์) 
ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (เพลงพื้นบ้าน - อีแซว) พุทธศักราช ๒๕๓๙ อ าเภอเมือง 
จังหวัดสุพรรณบุรี และนายกิตติศักด์ิ มีสมสืบ (ศักด์ิสิริ มีสมสืบ) ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ 
(กวีนิพนธ์) พุทธศักราช ๒๕๕๙ อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ส่วนรายอื่นเมื่อได้รับรายงาน   
ทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมพร้อมให้การบรรเทาความเดือดร้อนโดยเร่งด่วนต่อไป 

  
 

(๔) เมื่อวันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายอภิชัย 
อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นางสาววรรณสิริ โมรากุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดีทัศน์แห่งชาติ นายจุมพต ตระกูลนุช วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี 
ผู้บริหาร และเจ้าหน้า ท่ีกระทรวงวัฒนธรรม ลงพื้นท่ีตรวจเยี่ ยมกองถ่ายภาพยนตร์   
เร่ือง บุพเพสันนิวาส ๒ เพื่อติดตามการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) โดยมีนายอดิสรณ์ ตรีสิริ เกษม ผู้ก ากับภาพยนตร์ 
บุพเพสันนิวาส ๒ และนายจิระ มะลิกุล Head Producer บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จ ากัด  
ให้การต้อนรับ ณ โกดังมติชน อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๑๗๑ 

 

 
 

๑๒ )  ป ลู ก ฝั งค่ า นิ ยมและ วัฒนธร รมที่ ดี  ผ่ า น การ จัดกิ จก รรม  
“ลานวัฒนธรรม สร้างสุข” กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรม “ลานวัฒนธรรม สร้างสุข”  
ณ ลานวัฒนธรรม สร้างสุข บริเวณหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ถนนเทียมร่วมมิตร  
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายให้หน่วยงานภาครัฐจัดโครงการหรือกิจกรรมท่ีจะ
ช่วยฟื้นฟู เยียวยา เพื่อช่วยเหลือและให้ก าลังใจผู้ท่ีได้รับผลกระทบเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล
และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และผลักดัน “Soft Power” ความเป็นไทย เช่น 
งานฝีมือและหัตถกรรม ศิลปะการแสดง อาหารไทย การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม รวมถึง
อุตสาหกรรมวัฒนธรรมท่ีมีศักยภาพ 5F ประกอบด้วยอาหาร (Food) ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 
(Film) ผ้าไทยและการออกแบบแฟช่ัน (Fashion) มวยไทย (Fighting) และการอนุรักษ์ 
และขับเคลื่อนเทศกาล ประเพณีสู่ระดับโลก (Festival) ดังน้ัน กระทรวงวัฒนธรรมจึงได้จัด
กิจกรรม “ลานวัฒนธรรม สร้างสุข” ข้ึน โดยจัดกิจกรรมเป็นประจ าทุกวันศุกร์ เพื่อเป็นพื้นท่ี 
ในการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างพื้นท่ีให้แก่บุคลากรกระทรวงวัฒนธรรมร่วมอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมของชาติและเรียนรู้  พัฒนาทักษะนอกจากด้านวิชาการ ได้ฝึกปฏิบัติจาก
ประสบการณ์จริง การท างานเป็นหมู่คณะ การแสดงออกความคิดสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ อาจเป็นช่องทางสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ซึ่งทักษะเหล่าน้ีน ามาปรับใช้กับการ
ปฏิบัติงานและในชีวิตประจ าวัน อีกท้ังส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักถึงความส าคัญของการมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง เพื่อลดการเจ็บป่วยของโรคต่าง ๆ และสร้างภูมิคุ้มกันหรือป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อนจากโรคภัยไข้เจ็บ 

โดยกิจกรรม “ลานวัฒนธรรม สร้างสุข” ท าให้บุคลากรของกระทรวง
วัฒนธรรมได้มีโอกาสแสดงออกในการร่วมอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
สร้างโอกาสในการได้รับประสบการณ์และเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง รวมท้ังยังสร้างความสุข
ทางกายและทางใจ สร้ า งความสนุกสนาน เพลิด เพลิน สร้ า ง ความรักความสามัคคี   
และความสัมพันธ์ ท่ีดีระหว่างบุคลากรรวมถึงประชาสัมพันธ์พื้นท่ีจัดกิจกรรมของกระทรวง
วัฒนธรรมให้เป็นท่ีรู้จักแพร่หลาย 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๑๗๒ 

 

  
 

  
 
 ๓.๓  ท านุบ ารุงศาสนาให้มีความเข้มแข็ง   
 ๓.๓.๑ การจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ ตามโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเน่ืองในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 
๒๕๖๔ เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกิจกรรมถวายเป็นพุทธบูชา และจากสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ประกอบด้วย  
   ๑) การเชิญชวน รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริม
พระพุทธศาสนาเน่ืองในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
   ๒) กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเน่ืองในวันมาฆบูชา พุทธศักราช 
๒๕๖๔ ท่ัวประเทศ 
   ๓) กิจกรรมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยท านองสรภัญญะ  
ผ่านระบบออนไลน์ (zoom) เป็นครั้งแรก และมีการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กศูนย์ส่งเสริมศีลธรรม 
วัดชัยชนะสงคราม มีโรงเรียนท่ีเข้าร่วม จ านวน ๙๓ ทีม มีผู้ร่วมกิจกรรมออนไลน์และออฟไลน์ 
ไม่ต่ ากว่า ๑ ล้านคน 

๓.๓.๒ พิธีบ าเพ็ญกุศลเนื่องในวาระครบรอบ ๑๕๑ ปีชาตกาล พระอาจารย์ม่ัน  
ภูริทัตโต บุคคลส าคัญของโลก เมื่อวันท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ ณ ศาลาอุรุพงศ์ วัดบรมนิวาส 
แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีพระเทพวรคุณ เจ้ าอาวาสวัดบรมนิวาส 
เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธาน 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๑๗๓ 

 

ฝ่ายฆราวาสพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม รวมท้ังพุทธศาสนิกชนท่ัวไปเข้าร่วมกิจกรรม
เจริญพระพุทธมนต์ และการแสดงพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับชีวประวัติ วัตรปฏิบัติ และหลักค าสอน
ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ตลอดจนได้ร่วมน้อมร าลึกถึงคุณความดี วัตรปฏิบัติ และคุณูปการ
ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ท่ีมีต่อสังคมไทยและสังคมโลก ท้ังน้ี เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา 
ได้จัดกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
(โควิด - 19) ของกระทรวงสาธารณสุข โดยการจ ากัดจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม รักษาระยะห่าง  
มีการลงทะเบียน Application ไทยชนะ และถ่ายทอดสดการจัดกิจกรรมผ่าน Facebook 
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งมีประชาชนเข้าร่วมรับชม จ านวน ๗,๖๐๐ คน   

๓.๓.๓ การส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดยส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติด าเนิน
โครงการ ดังน้ี 

๑) ส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี 
๒) โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” 
๓) โครงการบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด โดยโอนจัดสรรให้แก่ 

วัดส่วนภูมิภาค ๑,๑๖๕ วัด และวัดในเขตกรุงเทพมหานคร ๒ วัด รวม ๑,๑๖๗ วัด จากจ านวนวัด
เป้าหมาย ๑,๒๒๓ วัด คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๔๒ 

๔) โครงการเงินอุดหนุนสมทบปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียน 
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

๕) โครงการเงินอุดหนุนส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ และห้องสมุดในโรงเรียน 
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

๖) โครงการฝึกวิชาชีพช่างฝีมือ ช่างสิบหมู่  ส าหรับนักเรียนโรงเรียน 
พระปริยัติธรรม 

๗) โครงการนิเทศ ติดตาม ก ากับคุณภาพ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 
ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ท้ังน้ี มีการปรับแผนการด าเนินการนิเทศโรงเรียน
ให้เหมาะสมกับสภาพสถานการณ์ในปัจจุบัน 

๘) โครงการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารกลุ่มโรงเรียน 
๙) โครงการเงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชน 

ในถ่ินทุรกันดาร เพื่อสนองงานตามพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๑๗๔ 

 

 ๓.๓.๔ โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษา แนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้ 
แบบ Active Learning มีโรงเรียนท่ีสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ และด าเนินการ
ตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการของโรงเรียนวิถีพุทธ จ านวน ๒๑,๘๘๔ โรงเรียน เป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
พระราชทาน จ านวน ๘๕ โรงเรียน และโรงเรียนวิถีพุทธช้ันน า รุ่น ๑ - ๑๑ รวม ๑,๒๒๑ โรงเรียน 
 ๓.๓.๕ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนาจัดกิจกรรม 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดังน้ี 

๑) กรมการศาสนาร่วมกับวัดบรมนิวาสจัดกิจกรรมจิตอาสา (ทาสีก าแพงวัด) 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔  
ณ วัดบรมนิวาส เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  

๒) จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีตักบาตรพระสงฆ์เน่ืองในโอกาสวันคล้าย
วันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
๒ เมษายน ๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ศาลาพระราชศรัทธา 
วัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานคร 

๓) จัดพิธีเจริญนวัคคหายุสมธัมม์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 
๒ เมษายน ๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ พระวิหารหลวง 
วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

๔) อุดหนุนงบประมาณให้ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด ๗๖ จังหวัด เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในส่วนภูมิภาค โดยต้องปฏิบัติตามค าแนะน าการป้องกัน
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 

ท้ังน้ี เน่ืองด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด - 19) กรมการศาสนาจึงต้องจัดกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 
 ๓.๓.๖ กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ๒๕๖๔ 
กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมส่งเสริม
พระพุทธศาสนา เน่ืองในเทศกาลวันวิสาขบูชา ๒๕๖๔ ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค แต่เน่ืองจาก



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๑๗๕ 

 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในปัจจุบัน ส่งผลให้
การจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เน่ืองในเทศกาลวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๔ มีข้อจ ากัด 
โดยการจัดกิจกรรมต้องปฏิบัติตามมาตรการค าแนะน าของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อลดการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ดังน้ัน จึงได้มุ่งเน้นเชิญชวนใ ห้
พุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้ความส าคัญของวันวิสาขบูชาและร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา  
ตามแนววิถีใหม่ (New normal) 
  โดยกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เน่ืองในเทศกาลวันวิสาขบูชา 
พุทธศักราช ๒๕๖๔ ได้ร่วมกับเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาจัดข้ึน ระหว่างวันท่ี ๒๐ – ๒๖ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
(โควิด - 19) โดยจัดกิจกรรมเน้นสร้างการรับรู้และรณรงค์ให้ประชาชนเข้าร่วม ได้แก่ 
  ๑) กิจกรรม ๑ ปฏิบัติ ๑ ถวายเป็นพุทธบชูา ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
โดยบันทึกเทปพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเวียนเทียน เน่ืองในวันวิสาขบูชา เพื่อออกอากาศทาง
สถานีวิทยุโทรทัศน์ ช่อง NBT ในวันท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๒๐.๓๐ – ๒๑.๐๐ น.  
  ๒) จัดแสดงนิทรรศการวันวิสาขบูชา ผ่านสื่อออนไลน์ โดยมีเน้ือหาแสดง
ถึงพุทธประวัติ ความเป็นมาและสาระส าคัญเกี่ยวกับสังเวชนียสถาน และสัตตมหาสถาน  
ในประเทศไทยท่ีเกี่ยวเน่ืองในวันวิสาขบูชา  
  ๓) Web Application “อยู่บ้าน สร้างบุญ” เพื่อให้ประชาชนได้ร่วม
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา โดยได้รับฟังคติธรรม ข้อคิด หลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา
จากพระนักเทศน์ท่ีมีช่ือเสียง ท่องดินแดนพุทธภูมิ ชมประวัติและความส าคัญของสังเวชนียสถาน 
ท่ีเกี่ยวข้องกับวันวิสาขบูชา และร่วมเขียนปณิธานความดีจากการน าหลักธรรมค าสอนมาประพฤติ
ปฏิบัติ ถวายเป็นพุทธบูชา รวมถึงเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมเวียนเทียนออนไลน์ ผ่านทาง
www.เวียนเทียนออนไลน์.com ด้วยวิธีท่ีง่าย สะดวกและรวดเร็ว ณ ท่ีพักอาศัย  
  ๔) จุลสารวันวิสาขบูชา ในรูปแบบ E-book โดยสามารถดาวน์โหลดได้ 
ทาง Web Application “อยู่บ้าน สร้างบุญ” Facebook กรมการศาสนา และเว็บไซต์กรมการศาสนา 
เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมธรรมะออนไลน์ รักษาศีล ท าจิตใจให้บริสุทธิ์ เพื่อถวาย
เป็นพุทธบูชาเสริมสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว เพื่อสืบสานประเพณีวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป 
  ๕) ผลการด าเนินกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ และการส ารวจ 
ความคิดเห็นเด็ก เยาวชน และประชาชนที่มีต่อวันวิสาขบูชาในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในรูปแบบออนไลน์ “อยู่บ้าน สร้างบุญ”  



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๑๗๖ 

 

   ๕.๑) การด าเนินกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ รวมท้ังหมดจ านวน 
๑,๘๘๑,๖๙๓ ครั้ง โดยเป็นกิจกรรมอยู่บ้านสร้างบุญ คติธรรมเดลิเวอรี่ และนิทรรศการออนไลน์
ระหว่างวันท่ี ๒๑ – ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จ านวน ๒๑๙,๑๘๒ ครั้ง และกิจกรรมเวียนเทียน
ออนไลน์ วันวิสาขบูชา ระหว่างวันท่ี ๒๔ – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จ านวน ๑,๖๖๒,๕๑๑ ครั้ง 
   ๕.๒) กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ได้ส ารวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชน และประชาชนท่ีมีต่อวันวิสาขบูชาในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ในรูปแบบออนไลน์ “อยู่บ้าน สร้างบุญ”
(๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔) จากผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ๗,๕๐๗ คน จ าแนกเป็นเพศหญิง
๓,๘๕๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๓๗ และเพศชาย ๓,๖๕๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๖๓ 
จากการส ารวจข้อมูลครอบคลุมทุกอาชีพและทุกภูมิภาคสรุปได้ ดังน้ี 
    (๑) เด็ก เยาวชน และประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ ๘๗.๒๕ 
ทราบว่า “วิสาขบูชา” ย่อมาจากค าว่า “วิสาขปุรณมีบูชา” แปลว่า “การบูชาให้วันเพ็ญ 
เดือนวิสาขะ” และร้อยละ ๑๒.๗๕ ไม่ทราบ 
    (๒) วันวิสาขบูชา มีความส าคัญอย่างไร ร้อยละ ๗๘.๓๘ เป็นวันท่ี
พระพุทธเจ้าประสูติ ร้อยละ ๗๓.๕๐ เป็นวันท่ีพระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ร้อยละ 
๖๙.๕๕ เป็นวันท่ีพระพุทธเจ้าเสด็จเข้าสู่ปรินิพพาน และร้อยละ ๕๒.๘๘ เป็นวันส าคัญสากลของโลก 
(Vesak Day)  
    (๓) เด็ก เยาวชน และประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ ๙๒.๘๓  
ทราบว่า หลักธรรมท่ีพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ในวันวิสาขบูชา คือ “อริยสัจ ๔” และร้อยละ ๗.๑๗ 
ไม่ทราบ 
    (๔) กิจกรรมท่ีเด็ก เยาวชน และประชาชนส่วนใหญ่ จะท าใน 
วันวิสาขบูชาปีน้ี พบว่า ร้อยละ ๖๓.๔๗ ลด ละ เลิก อบายมุข ร้อยละ ๕๙.๐๑ ท าบุญใส่บาตร 
กรวดน้ าอุทิศส่วนกุศลให้ญาติท่ีล่วงลับและเจ้ากรรมนายเวร และร้อยละ ๕๕.๔๗ รักษาศีล  
ไม่ว่าร้าย ไม่คิดร้ายต่อผู้อื่น ท าจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส 
    (๕ )  หลั ก ธรรม ท่ียึ ด เป็นแนวทางปฏิบั ติ และน ามาใ ช้ ใน
ชีวิตประจ าวัน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 
ร้อยละ ๗๖.๙๗ ศีล ร้อยละ ๖๖.๖๔ สติ และร้อยละ ๖๖.๒๐ สมาธิ 
    (๖) เด็ก เยาวชน และประชาชนส่วนใหญ่ สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
ในรูปแบบออนไลน์ “อยู่บ้าน สร้างบุญ” ร้อยละ ๖๔.๑๑ กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ท่ีบ้าน ร้อยละ 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๑๗๗ 

 

๔๗.๓๖ กิจกรรมตักบาตร ฟังเทศน์ฟังธรรมออนไลน์ และร้อยละ ๔๕.๖๕ กิจกรรมเวียนเทียน
ออนไลน์ 
  ๓.๓.๗ กิจกรรมถวายพระกุศล เนื่องในมงคลสมัยคล้ายวันประสูติ สมเด็จ 
พระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนาจัดกิจกรรมถวายพระกุศล น าภัตตาหารเพล และเครื่อง
อุปโภคบริโภคไปถวายแด่พระภิกษุสามเณร ณ วัดทองธรรมชาติ เขตคลองสาน และวัดบรมนิวาส 
เขตปทุมวัน ในวันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ สนองพระด าริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในการบรรเทาความเดือดร้อนในด้านต่าง ๆ เช่น 
การจัดเตรียมอาหาร การต้ังโรงพยาบาลสนาม การบริจาควัตถุปัจจัย หรือการเอื้อเฟื้อพื้นท่ีส าหรับ
บริหารจัดการด้านต่าง ๆ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเ ช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด - 19) ท้ังน้ี ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรนา 2019 (โควิด - 19) ของกระทรวงสาธารณสุข และมติมหาเถรสมาคมท่ีผ่อนปรนการจัด
กิจกรรมทางศาสนาได้ตามปกติบนวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

 

   
 

  ๓.๓.๘ การประกาศรางวัล “เสาเสมาธรรมจักร” กระทรวงวัฒนธรรม 
โดยกรมการศาสนา ด าเนินการคัดเลือกผู้ท าคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจ าปี ๒๕๖๔ 
ท่ีสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประกาศเกียรติคุณให้ทราบโดยแพร่หลาย และเป็น
แบบอย่างให้ผู้อื่นได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ จ านวน ๑๖๐ รูป/คน แบ่งเป็นพระสงฆ์ ๗๘ รูป 
ฆราวาส ๖๘ คน และหน่วยงาน ๑๔ แห่ง อาทิ พระสุนทรปริยัติวิธาน (สายันต์ จันทสโร) 
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บูรณะ (วัดช้างให้) จังหวัดปัตตานี พระปัญญาวชิรโมลี (นพพร ธีรปญฺโญ)  
วัดป่าศรีแสงธรรม จังหวัดอุบลราชธานี พระครูอรุณธรรมรังษี (เอ่ียม สิริวัณโณ) วัดอรุณราชวราราม 
ผู้รวบรวมหนังสือมนต์พิธี เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรจากสมเด็จ  
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๑๗๘ 

 

 
 

 ๓.๓.๙ โครงการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในรูปแบบออนไลน ์ผ่านระบบการประชุมทางไกล ZOOM กระทรวง
วัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ด าเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาฯ เพื่อเปิดโอกาสให้พระธรรมวิทยากรได้แลกเปลี่ยนทักษะความรู้อันเป็น
ประโยชน์และประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งก าหนดจัดประชุมถวายความรู้พระธรรมวิทยากร หลักสูตร ๕ วัน ณ วัดยานนาวา เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้าหมาย เป็นพระสงฆ์จากทุกจังหวัดท่ัวประเทศ จ านวน ๒๐๐ รูป 
 

    
 

๓.๓.๑๐ กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา 
และเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา จัดกิจกรรมส่งเสริม
พระพุทธศาสนา เน่ืองในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ๒๕๖๔ ระหว่างวันท่ี ๑๙ - ๒๕ 
กรกฎาคม ๒๕๖๔ ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดังน้ี 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๑๗๙ 

 

 ๑) ส่วนกลาง ได้ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรม
สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เน่ืองในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา แต่เน่ืองจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในปัจจุบัน ส่งผลให้
การจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เน่ืองในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา 
๒๕๖๔ มีข้อจ ากัด โดยการจัดกิจกรรมต้องปฏิบัติตามมาตรการค าแนะน าของกระทรวง
สาธารณสุข เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ท้ังน้ี การจัด
กิจกรรมเน้นสร้างการรับรู้ และรณรงค์ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม ในส่วนกลางได้จัดท าสื่อออนไลน์ 
ดังน้ี 
  (๑) วีดิทัศน์กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนือ่งในวันอาสาฬหบชูา 
โดยสมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร) เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กล่าว
สัมโมทนียกถา เน่ืองในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา และนิมนต์พระราชธรรมนิเทศ (พยอม 
กลฺยาโณ) เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว ได้ให้คติธรรมท่ีเกี่ยวเน่ืองกับวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา 
และหลักธรรมค าสอนทางศาสนาในการด าเนินชีวิต ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค  
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) โดยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD 
ในวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๒๐.๓๐ - ๒๑.๐๐ น. 
  (๒) นิทรรศการวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา  ผ่านสื่อออนไลน์ 
ในรูปแบบ ๓ มิติ (3D) โดยมีเน้ือหาแสดงถึงพุทธประวัติ ความเป็นมา และสาระส าคัญเกี่ยวกับ 
วันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา  
  (๓) ส่งต่อความดีด้วยบัตรอวยพร (e-card) วันอาสาฬหบูชา 
และเข้าพรรษา เพื่ออ านวยพรให้คิดดี ท าดี สืบสานประเพณีเข้าพรรษา ลด ละ เลิก อบายมุข 
ถวายเป็นพุทธบูชา 
  (๔) ดาวน์โหลดภาพวอลเปเปอร์ กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
เน่ืองในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา 
  (๕) กิจกรรม “อยู่บ้าน สร้างบุญ” ตลอดพรรษา ๔ ภาค เพื่อให้
พุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา อาทิ  การท าวัตรเช้า - เย็น การรับศีล 
ฟังพระธรรมเทศนา ปฏิบัติธรรม เจริญสมาธิ ตลอดพรรษา โดยกรมการศาสนาจะคัดเลือกวัด 
ท่ีมีความพร้อมภูมิภาคละ ๑ วัด จัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะรูปแบบออนไลน์ 
โดยพุทธศาสนิกชนปฏิบัติได้ไม่ต้องเดินทางมาวัดตลอด ๓ เดือนในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา 
  ท้ังน้ี มีจ านวนผู้เข้าชมสื่อออนไลน์ทุกช่องทาง จ านวน ๒๖๐,๓๑๓ ครั ง/คน 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๑๘๐ 

 

 ๒) ส่วนภูมิภาค ร่วมกับส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด พระธรรมวิทยากร ภาคี
เครือข่าย ๗๖ จังหวัดท่ัวประเทศ ด าเนินการจัดกิจกรรมทางศาสนา และผลิตสื่อสร้างสรรค์ 
เพื่อสร้างการรับรู้เรื่อง วันอาสาฬหบูชา เทศกาลเข้าพรรษา และเรียนรู้ธรรมะ ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ตามบริบทของแต่ละพื้นท่ี ภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดเ ช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด - 19) ของกระทรวงสาธารณสุข 

   
 

๓.๓.๑๑ การมอบเงินอุดหนุนบูรณะศาสนสถาน กระทรวงวัฒนธรรม โดยส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดยะลา มอบเงินอุดหนุนบูรณะศาสนสถาน (มัสยิด) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
ในพื้นท่ีอ าเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา จ านวน ๑๗ แห่ง เป็นเงินท้ังสิ้น ๒๒๑,๐๐๐ บาท และใน
พื้นท่ีอ าเภอรามัน จังหวัดยะลา จ านวน ๓๙ แห่ง  เป็นเงินท้ังสิ้น ๔๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อให้อิหม่าม
ได้ด าเนินการจัดการบูรณะศาสนาสถาน (มัสยิด) ให้แล้วเสร็จ พร้อมท้ังได้ช้ีแจงให้ค าแนะน า 
ในการด าเนินการกรอกเอกสารแบบรายงานและการติดตามผล ท้ังน้ี ได้ปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)  
 

 
 

๓.๓.๑๒ กิจกรรมอยู่บ้านสร้างบุญตลอดพรรษาออนไลน์ กระทรวงวัฒนธรรม 
โดยกรมการศาสนา จัดกิจกรรมอยู่บ้านสร้างบุญตลอดช่วงเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อให้
พุทธศาสนิกชนสามารถร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  ทางศาสนา เช่น ท าวัตรเช้า ฟังธรรมสากัจฉา ฟังปาฏิโมกข์ 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๑๘๑ 

 

ท าวัตรเย็น โดยไม่ต้องเดินทางออกจากบ้านเป็นการช่วยลดการเดินทางในช่วงสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 

  
 

๓.๓.๑๓ โครงการติดตามผลการด าเนินกิจกรรม “อยู่บ้านสร้างบุญตลอดพรรษา
ออนไลน์” กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา จัดพิธีเปิดโครงการติดตามผลการด าเนิน
กิจกรรม “อยู่บ้านสร้างบุญตลอดพรรษาออนไลน์” โดยพระธรรมปัญญาบดี เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ
ยุวราชรังสฤษฎิ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  
เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ 
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยกรมการศาสนา ได้จัดโครงการติดตามผลการด าเนินกิจกรรม
อยู่บ้านสร้างบุญตลอดพรรษาออนไลน์ เพื่อติดตามผลสัมฤทธิ์ และน าเสนอผลการด าเนินกิจกรรม
ของวัดท่ีส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้มีส่วนร่วม ในการเข้าวัดปฏิบัติธรรมในรูปแบบออนไลน์  
ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยกรมการศาสนาร่วมกับเครือข่ายพระธรรมวิทยากร  
จัดกิจกรรมอยู่บ้านสร้างบุญ ตลอดพรรษาออนไลน์ ประจ าปี ๒๕๖๔ ระหว่างเดือนสิงหาคม  
ถึงเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ น าร่อง ๑๕ แห่ง ท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในรูปแบบ new 
normal ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้หลักธรรมค าสอนทางศาสนา ฝึกปฏิบัติธรรมประกอบ
ศาสนกิจวิถีใหม่ และน าความรู้ ประสบการณ์ไปปรับใช้  ในการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ  
ซึ่งการจัดกิจกรรมของวัดท่ีเข้าร่วมโครงการประสบความส าเร็จเป็นอย่างดียิ่ง และได้รับการตอบรับ
จากประชาชนเป็นอย่างดี โดยให้วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  
เป็นสถานท่ีในการติดตามประเมินผลการด าเนินโครงการของวัดท่ีเข้าร่วมโครงการท้ัง ๑๕ วัด  
ผ่านการถ่ายทอดสดทางระบบ ZOOM Conference และ Facebook Live กรมการศาสนา 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๑๘๒ 

 

 

 

 
 

๓.๓.๑๔ พิธีสมโภชและพิธีห่มผ้าพระบรมธาตุไชยา พีธีห่มผ้าพระสามพี่น้อง     
และพิธีตักบาตร ปันน  าใจสู้ภัยโควิด  นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  
เป็นประธานในพิธีสมโภช และพิธีห่มผ้าพระบรมธาตุไชยา พิธีห่มผ้าพระสามพี่น้อง และพิธีตักบาตร
ปันน้ าใจสู้ภัยโควิด โดยมีพระครูปริยัติคุณาวุธ รองเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน 
ฝ่ายสงฆ์ ในพิธีตักบาตรปันน้ าใจสู้ภัยโควิด นายสาโรช กาญจนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด  
สุราษฎร์ธานี นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นายธงชัย สารอักษร วัฒนธรรม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายพัฐศิษฏ์ ธนชวาลย์ ผู้อ านวยการกองตรวจราชการ ผู้บริหารกระทรวง
วัฒนธรรม เจ้าหน้าท่ีส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด ผู้แทนจากอ าเภอและวัฒนธรรมอ าเภอ เข้าร่วม 
ณ วัดพระบรมธาตุ  ไชยาราชวรวิหาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

  
 

๓.๓.๑๕ โครงการจัดท าพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English 
Version) กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา จัดประชุมคณะกรรมการอุปถัมภ์โครงการ
จัดท าพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) เมื่อวันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๑๘๓ 

 

ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
การประชุมฯ โดยท่ีประชุมมีมติเห็นชอบแผนการด าเนินงานโครงการจัดท าพระไตรปิฎก  
ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และเพื่อให้
การจัดท าพระไตรปิฎก ฉบับภ าษาอังกฤษ (Tipitaka English Version)  เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ท่ีประชุมจึงได้มีมติเห็นชอบให้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
ท่ีมีความเช่ียวชาญการแปลและบรรณาธิการร่วมในการจัดท าพระไตรปิฎกดังกล่าว จ านวน  
๒ คณะ ได้แก่  (๑) คณะอนุกรรมการแปลพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English 
Version) โดยมีพระพรหมบัณฑิต เป็นประธานอนุกรรมการ และพระศรีธวัชเมธี (ชนะ ธมฺมธโช)  
เป็นอนุกรรมการและเลขา นุการ และผู้ ทรง คุณวุฒิ  รวมจ านวนท้ังสิ้ น  ๖๙ รูป/คน  
(๒) คณะอนุกรรมการบรรณาธิการพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) 
โดยมีพระพรหมบัณฑิต เป็นประธานอนุกรรมการ และพระเทพเวที (พล อาภากโร) เป็นอนุกรรมการ
และเลขานุการและผู้ทรงคุณวุฒิ รวมจ านวนท้ังสิ้น ๓๒ รูป/คน 

นอกจากน้ี ท่ีประชุมยังได้มีมติเห็นชอบการขอพระราชทานโครงการจัดท า
พระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version)  ไว้ ในพระบรมราชูปถัมภ์   
และเพื่อให้การจัดท าพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) ด าเนินงาน 
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสมพระเกียรติ ยังเห็นชอบให้มีการด าเนินการขอพระราชทาน 
กราบบังคมทูลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เป็นองค์ท่ีปรึกษาโครงการจัดท าพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version)  
ในนามรัฐบาล 

  
 

๓.๓.๑๖ พิธีถวายทุนการศึกษาโครงการสนับสนุนศาสนทายาทสืบสานและเผยแผ่
พระพุทธศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ในฐานะผู้ก ากับดูแลกองทุนส่งเสริม   
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ได้สนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
โดยส่งเสริมการศึกษาแก่พระภิกษุ สามเณร ให้มีโอกาสศึกษาพุทธธรรมในระดับท่ีสูงข้ึน ภายใต้



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๑๘๔ 

 

โครงการสนับสนุน ศาสนทายาทสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสริมการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาและสร้างศาสนทายาทในการท าหน้าท่ีเผยแผ่พระพุทธศาสนาท่ีมีคุณภาพ 
มาอย่างต่อเน่ือง ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จนถึงปัจจุบัน  

โดยเมื่อวันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ กรมการศาสนา ร่วมกับส านักแม่กองบาลี
สนามหลวง และวัดโมลีโลกยาราม จัดถวาย “ทุนการศึกษาส าหรับพระภิกษุสามเณร”  
แก่พระภิกษุหรือสามเณรท่ีสอบบาลีสนามหลวงได้ ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ต้ังแต่เปรียญธรรม  
๓ ประโยค - เปรียญธรรม ๘ ประโยค ในส านักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี โดยในส่วนกลาง 
จัดพิธีถวายทุนการศึกษา ณ วัดโมลีโลกยาราม จ านวน ๓๐๐ ทุนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท ส่วนภูมิภาค 
๖๘ จังหวัด ด าเนินการตามบริบทของแต่ละพื้นท่ี จ านวน ๕๐๐ ทุน ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท  
เพื่อสนับสนุนการศึกษาแก่พระภิกษุ สามเณร ให้เป็นผู้มีความรอบรู้และแตกฉานในพระธรรมวินัย 
ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จนสามารถเข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาได้ด้วยตนเอง 
สามารถน าไปปฏิบั ติอย่างถูกต้อง และน าหลักธรรมค าสอนทางศาสนาไปอบรมสั่งสอน 
แก่พุทธศาสนิกชนได้อย่างไม่ผิดเพี้ยน จะช่วยให้พุทธศาสนิกชนเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในศาสน
ทายาท และน าหลักธรรม ค าสอนทางศาสนา ไปเป็นหลัก   ในการด าเนินชีวิต ซึ่งถือเป็นปัจจัย  
ท่ีส าคัญประการหน่ึงในการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันศาสนาให้ด ารงอยู่ คู่สังคมไทย  
อย่างยั่งยืน 

  
 

๓.๓.๑๗ พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงวัฒนธรรม ประจ าปี 
๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินให้กระทรวงวัฒนธรรมตามท่ี 
ขอพระราชทาน เพื่อน้อมน าไปถวายพระสงฆ์จ าพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดราชสิทธารามราช
วรวิหาร กรุงเทพฯ โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน 
ในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงวัฒนธรรม ประจ าปี ๒๕๖๔ มีนางยุพา  
ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายพิกิฏ ศรีชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๑๘๕ 

 

วัฒนธรรม ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีกระทรวงวัฒนธรรม หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  
และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีฯ 

 

  
 

  
 

๓.๔  สร้างความรู้ ความเข้าใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมของเพื่อนบ้าน  
ยอมรับและเคารพในประเพณี วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์และชาวต่างชาติที่มีความหลากหลาย
ในลักษณะพหุสังคมที่อยู่ร่วมกัน  

๓.๔.๑ การจัดงานฉลองเทศกาลตรุษจีนพุทธศักราช ๒๕๖๔ ร่วมกับศูนย์
วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ ด้วยการน าเทปบันทึกภาพการแสดงพร้อมค าอวยพรของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและผู้แทนจากหน่วยงานของประเทศจีนออกฉายทางสถานี
วิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) เมื่อวันท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๕ - ๑๖.๕๕ น. 
โดยมีล าดับรายการกิจกรรมฯ ท่ีเผยแพร่ออกอากาศ ประกอบด้วย  
   ๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอวยพร  
   ๒) อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตจีนประจ าประเทศไทย กล่าวอวยพร 
   ๓) ผู้อ านวยการศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ กล่าวอวยพร  
   ๔) คลิปอวยพรตรุษจีนและการแสดงทางวัฒนธรรมจากหน่วยงานต่าง ๆ 
โดยมีรายละเอียดตามล าดับ ดังน้ี  



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๑๘๖ 

 

 (๑) การแสดงชุดอวยพรปีใหม่สายใยรักไทย - จีน โดยกรมศิลปากร  
เป็นการแสดงท่ีสร้างสรรค์ข้ึนใหม่เพื่ออวยพรเน่ืองในวันข้ึนปีใหม่ของจีนหรือวันตรุษจีน อันแสดง
ถึงสัมพันธไมตรีอย่างยาวนานของท้ังสองประเทศ 
 (๒) การแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุดอีสานลายมังกร โดยสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นการแสดงสร้างสรรค์ท่ีแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของชาวจีนและชาวอีสาน
ต้ังแต่เริ่มต้นการเดินทางจากแผ่นดินแม่มาจนถึงแผ่นดินสยามของชาวจีนจนมาลงหลักปักฐาน 
ในถ่ินอีสาน มั่งค่ัง เจริญรุ่งเรืองจนมาถึงปัจจุบัน 
 (๓) เพลงดอกมะลิ “ช้างและถอนดอกหญ้าคา” โดยคณะศิลปะ 
เสี่ยวหงฮวาเมืองหนานจิง 

(๔) เพลงลอยกระทง โดยคณะศิลปะเสี่ยวหงฮวาเมืองหนานจิง 
(๕) คลิปโดยคณะกรรมการจัดงานตรุษจีนปากน้ าโพธิ์ ประชาสัมพันธ์

งานตรุษจีนปากน้ าโพธิ์ประจ าปี ๒๐๒๑ น าเสนอคณะแสดงต่าง ๆ ท่ีแสดงโดยชาวปากน้ าโพธิ์ 
(๖) คลิปอวยพรตรุษจีน โดยผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติกรณ์  

นพอุดมพันธ์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ และผลงานนาฏศิลป์นิพนธ์ชุด อู๋ไฉ่ช่ี เบญจรงค์มงคล  
จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒฯ  

(๗) การแสดงชุดธุงใยแมงมุม โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒฯ 

(๘) การแสดงสเก็ตน้ าแข็ง โดยบริษัท คณะกายกรรมแห่งมณฑล 
เฮยหลงเจียง จ ากัด 

(๙) การแสดงหมุนห่วงและริบบิ้นบนสเก็ตน้ าแข็ง โดยบริษัท  
คณะกายกรรมแห่งมณฑลเฮยหลงเจียง จ ากัด 

ท้ังน้ี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้รับเชิญเป็นผู้แทนฝ่ายไทย  
ในการบันทึกวีดิทัศน์ค ากล่าวอวยพรเพื่อน าไปจัดฉายออกอากาศเน่ืองในโอกาสดังกล่าว เพื่อเป็น
การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน 
โดยใช้มิติทางวฒันธรรม รวมท้ังส่งความปรารถนาดีไปยังพี่น้องคนไทยเช้ือสายจีนและคนจีนท่ัวโลก 

๓.๔.๒ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กรมศิลปากร กระทรวง
วัฒนธรรม กับ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) โดยมีการลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว เมื่อวันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม
อาคารด ารงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เพื่อน ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๑๘๗ 

 

มาใช้ในการสนับสนุนการศึกษาวิจัย ทางโบราณคดี และการฟื้นฟูอนุรักษ์สงวนรักษามรดก 
ทางวัฒนธรรมของกรมศิลปากรสืบทอดเป็นมรดกที่ส าคัญของชาติสืบไป 

๓.๔.๓ กิจกรรมการสนับสนุนความร่วมมือทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ  
ในกรอบความร่วมมือทวิภาคี ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ประกอบด้วย กิจกรรมความร่วมมือ 
ท่ีเสริมสร้างความสัมพันธ์กับต่างประเทศ จ านวน ๘ กิจกรรม และประเทศเป้าหมาย 
ในการด าเนินงานความร่วมมือทวิภาคี จ านวน ๖ ประเทศ ได้แก่ แคนาดา สมาพันธรัฐสวิส อิหร่าน
ไอร์แลนด์ จีน และนิวซีแลนด์ ดังน้ี 

 ๑) การจัดการหารือระดับทวิภาคีระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วัฒนธรรมและรัฐมนตรีฯในกลุ่มประเทศเป้าหมายในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต
จ านวน ๑ กิจกรรม ๑ ประเทศ (๖๕ ปี ไทย - นิวซีแลนด์ เมื่อวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) 

 ๒) การประชุมหารือ/การจัดกิจกรรมความร่วมมือด้านวัฒนธรรม จ านวน  
๗ กิจกรรม ๕ ประเทศ ๙๐ ปี ไทย - สวิส เมื่อวันท่ี๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ๖๐ ปี ไทย – แคนาดา 
เมื่อวันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ไทย - อิหร่าน เมื่อวันท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ (ประชุมเตรียมการ)
และวันท่ี ๒๐ - ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ไทย - ไอร์แลนด์ (ในโอกาสเฉลิมฉลองวันชาติไอร์แลนด์) 
เมื่อวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ และไทย - จีน เมื่อวันท่ี ๒๔ และ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 

๓.๔.๔ กิจกรรมสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมนานาชาติของค์กรระว่างประเทศ 
ที่ไทยเป็นภาคีสมาชิกในกรอบความร่วมมือพหุภาคี กระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วมการประชุม 
เพื่อเตรียมการเป็นเจ้าภาพการประชุมนานาชาติขององค์กรระหว่างประเทศท่ีไทยเป็นภาคีสมาชิก
ในกรอบความร่วมมือพหุภาคี จ านวน ๑ กรอบ (APEC) ได้แก่ การประชุมคณะอนุกรรมการ 
ด้านพิธีการเพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปคและการประชุมท่ีเกี่ยวข้องในช่วง
ท่ีประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ เมื่อวันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 

๓.๔.๕ การพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรมของอาเซียน 
การด าเนินกิจกรรมเพื่อให้ประเทศไทยมีบทบาทน าในการสร้างประชาสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียนและในเวทีด้านวัฒนธรรมระหว่างประเทศ จ านวน ๔ กิจกรรม ได้แก่  

๑) การประชุมประสานงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งท่ี ๑๖ 
(16th Coordinating Conference on the ASEAN Socio-Cultural Community) 

๒) การเปิดตัวหนังสือเอกสารรายงานประจ าปี ASEAN Development 
Outlook 

๓) การประชุม ASCC Partnership Conference เมื่อวันท่ี ๑๕ มีนาคม 
๒๕๖๔  



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๑๘๘ 

 

๔) การเข้าร่วมประชุมคณะท างานอาเซียนเรื่องปฏิญญาว่าด้วยวัฒนธรรม 
แห่งการป้องกัน ครั้งท่ี ๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ เมื่อวันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ 

๓.๔.๖ กิจกรรมการส่งเสริมการด าเนินงานของเครือข่ายวัฒนธรรม กิจกรรม
ส่งเสริมเครือข่ายวัฒนธรรม จ านวน ๒ กิจกรรม ๒ หน่วยงานประกอบด้วย  

๑) การหารือเรื่องการสนับสนุนการจัดงานมหกรรมศิลปะการแสดง 
และดนตรีนานาชาติ กรุงเทพฯ ครั้งท่ี  ๒๓ โดยปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในการหารือ
กับนายจาสปาล ซิงค์ อูเบรอย ประธานบริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล คัลเจอรัล โปรโมช่ันส์ จ ากัด 
และคณะ เมื่อวันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๖๔  

๒) การประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดงานโครงการเข้าร่วมงาน The 
International Horticultural Expo (EXPO 2022 Floriade Almere) ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ โดยผู้อ านวยการ
กองการต่างประเทศเป็นผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วมประชุมดังกล่าว เมื่อวันท่ี ๒๙ มีนาคม 
๒๕๖๔ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

๓.๔.๗ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาอาเซียน  กระทรวง
วัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาอาเซียน
โดยท าการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Fan Page: AseanLearning AseanLanguage เพื่อเป็น
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาษา
เป็นสื่อในการเรียนรู้วัฒนธรรม และได้ฝึกทักษะการสนทนา ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยมีหลักสูตร
ภาษาอังกฤษระดับต้น หลักสูตรภาษาเขมร หลักสูตรภาษามลายู หลักสูตรภาษาจีนกลาง 
และหลักสูตรภาษาไทยระดับต้น (ส าหรับเจ้าหน้าท่ีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน) 

๓.๔.๘ การเปิดรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริม 
วิถีชีวิตกลุ่มชาติพนัธุ์ พ.ศ. ... เน่ืองในโอกาสครบรอบ ๑๑ ปี มติคณะรัฐมนตรีฟื้นฟูวิถีชีวิตกลุ่ม
ชาติพันธุ์ชาวเล - กะเหรี่ยง กระทรวงวัฒนธรรม โดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 
เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. ... 
(กฎหมายใหม่) ส าหรับประชาชน  

 การจัดท า (ร่าง) พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ 
พ.ศ. ... เป็นแนวนโยบาย ท่ีส าคัญในการคุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๐ ท้ังยังก าหนดให้เป็นกฎหมายเร่งด่วนท่ีปรากฏอยู่ในเอกสาร 
ค าแถลงนโยบายของรัฐบาลต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในรัฐบาลชุดน้ี 

 เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ มุ่งให้ความคุ้มครองชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์
ให้มีสิทธิเสมอภาคอย่างไม่เลือกปฏิบัติ เป็นพื้นฐานตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยวางหลักการ  



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๑๘๙ 

 

และแนวทางในการสร้างการมีส่วนร่วมและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มชาติพันธุ์ท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิต
และความความต้องการของกลุ่มชาติพันธุ์ มุ่งลดความเหลื่อมล้ าในสังคม ท่ีเกิดจากปัญหาอคติทาง
วัฒนธรรมท่ีมีต่อกลุ่มชาติพันธุ์  

 
๓.๔.๙ การจัดนิทรรศการและกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ “เมืองสร้างสรรค ์

แห่งอาเซียน : ASEAN Creative Cities” กระทรวงวัฒนธรรม มีนโยบายในการสร้างบทบาท
ของประเทศไทยในเวทีอาเซียน และประชาคมโลกโดยใช้มิติทางวัฒนธรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีมีศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 
ท่ีคล้ายคลึงกัน ตลอดจนมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านต่าง ๆ ระหว่างกันมายาวนาน 
ถึงปัจจุบันเป็นเวลา ๕๔ ปีนับจากวันก่อต้ังสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ
อาเซียน เมื่อวันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๑๐ และเน่ืองในวาระครบรอบ ๖ ปี การก่อต้ังศูนย์วัฒนธรรม
อาเซียน รวมท้ังเพื่อเฉลิมฉลองการท่ีองค์การสหประชาชาติประกาศให้ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็น  
“ปีสากลแห่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน” ดังน้ัน กระทรวงวัฒนธรรม โดยศูนย์
วัฒนธรรมอาเซียน จึงได้จัดนิทรรศการและกิจกรรมภายใต้แนวคิด “เมืองสร้างสรรค์แห่งอาเซียน : 
ASEAN Creative Cities” ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันท่ี ๘ สิงหาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน อาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน กรุงเทพฯ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้
เรื่องเมืองสร้างสรรค์ภายใต้เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก (UNESCO Creative Cities 
Network) และสนับสนุนการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ท้ังในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน  

 โดยนิทรรศการและกิจกรรมดังกล่าวมีก าหนดเปิดอย่างเป็นทางการ 
ในวันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ต้ังแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. ผ่าน Facebook Fanpage ศูนย์วัฒนธรรม
อาเซียน โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การแสดง การบรรยายและเสวนา “เส้นทางสู่เมือง
สร้างสรรค์” พร้อมแจกของท่ีระลึกให้แก่ผู้ชมท่ีเข้าร่วม Facebook Live รวมท้ังน าชมนิทรรศการ 
“เมืองสร้างสรรค์แห่งอาเซียน : ASEAN Creative Cities” ท่ีมีเน้ือหาเผยแพร่คุณค่าความส าคัญ
ของเมืองท่ีได้รับการคัดเลือกจากยูเนสโกให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียนท้ัง ๑๑ เมือง 
รวมถึงเพื่อเป็นแบบอย่างและการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เมืองท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นเมือง
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สร้างสรรค์ต่อไปในอนาคต โดยน าเสนอผ่านเทคโนโลยีอินเตอร์แอคทีฟและสื่อมัลติมี เดีย 
ท่ีทันสมัย เข้าใจง่าย เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย เช่น การดาวน์โหลดข้อมูลองค์ความรู้ผ่าน 
การสแกน QR Code การจัดมุมถ่ายภาพส าหรับการประชาสัมพันธ์ลงสื่อสังคมออนไลน์  
และการจัดท านิทรรศการเสมือนจริง (Virtual Exhibition) 

 นอกจากน้ี มีการบรรยายให้ความรู้และการสาธิตทางวัฒนธรรมจากผู้แทน
เมืองสร้างสรรค์ท้ัง ๔ เมืองในประเทศไทย ได้แก่ ภูเก็ต (สาขาอาหาร) เชียงใหม่ (สาขาหัตถกรรม
พื้นบ้าน) สุโขทัย (สาขาหัตถกรรมพื้นบ้าน) และกรุงเทพ (สาขาออกแบบ) จ านวน ๒ ครั้ง ระหว่าง
วันท่ี ๑๑ – ๑๒ กันยายน ๒๕๖๔ และระหว่างวันท่ี ๒๗ – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
ซึ่งผู้ท่ีสนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมได้จากทุกท่ีโดยจะมีการถ่ายทอดสด  
ผ่านช่องทาง Facebook Fanpage ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน 

 
 

๓.๔.๑๐ การประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวัฒนธรรมและสารสนเทศ  
ครั งที่ ๕๖ กระทรวงวัฒนธรรม มีนโยบายในการสร้างบทบาทของประเทศไทยในเวทีอาเซียน 
และประชาคมโลกโดยใช้มิติทางวัฒนธรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่ม
ประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีมีศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท่ีคล้ายคลึงกัน ดังน้ัน กระทรวงวัฒนธรรม
จึงมุ่งเน้นส่งเสริมการพัฒนาความร่วมมือและเช่ือมโยงด้านศิลปวัฒนธรรมของอาเซียนผ่าน
โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งกิจกรรมส่วนหน่ึง คือการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมและท าหน้าท่ีเป็น
ประธานการประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวัฒนธรรมและสารสนเทศ ( ASEAN 
Committee on Culture and Information  ASEAN - COCI) ท่ีเป็นการประชุมระดับหัวหน้า
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบงานด้านวัฒนธรรมและด้านสนเทศของประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อรายงาน
ผลการด าเนินงาน และสถานะโครงการท่ีผ่านมา รวมท้ังรับทราบนโยบายของอาเซียนในประเด็น 
ท่ีเกี่ยวข้องกับด้านวัฒนธรรมและด้านสารสนเทศ โดยจะหมุนเวียนระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซียนโดยเรียงตามล าดับอักษรภาษาอังกฤษ ซึ่งในปี ๒๕๖๓ ประเทศสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุม ASEAN – COCI ครั้งท่ี ๕๕ และปีน้ีประเทศไทย โดยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับ
กรมประชาสัมพันธ์ได้รับหน้าท่ีเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมและเป็นประธานการประชุม ASEAN – 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๑๙๑ 

 

COCI ครั้งท่ี ๕๖ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (โปรแกรม Zoom) ในวันท่ี ๘ กันยายน ๒๕๖๔ 
ณ ศูนย์ประชุม ช้ัน ๘ กระทรวงวัฒนธรรม โดยมีเจ้าหน้าท่ีระดับสูงเป็นคณะผู้แทนประเทศไทย  
เข้าร่วมประชุม 

 
๓.๔.๑๑ การหารือความร่วมมือด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ระหว่างไทย – กัมพูชา เมื่อวันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.ซก กรัดทะยา ท่ีปรึกษา
ส่วนตัวของนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวแห่งราชอาณาจักร
กัมพูชาและคณะ เข้าพบนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อหารือ
ความร่วมมือด้านวัฒนธรรมและการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และเพื่อเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา ณ กระทรวงวัฒนธรรม 

 

๓.๔.๑๒ การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย - เวียดนาม ฉลอง
ครบรอบ ๔๕ ปี ผ่านกิจกรรมเสวนาออนไลน์แลกเปลี่ยนเรียนรู้สินค้าและบริการด้านวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย  จัดกิจกรรมเสวนา
ออนไลน์ภายใต้โครงการ Bilateral Culture (Thai-Viet Nam) to Creative Industry สื่อสอง
วัฒนธรรมไทย - เวียดนาม เพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ผ่านระบบประชุมทางไกล 
(Zoom Meeting) และถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live กระทรวงวัฒนธรรม 

การเสวนาครั้งน้ี มีเป้าหมายเพื่อให้ความรู้กับท่านผู้ฟังในลักษณะกิจกรรม
สาระและความบันเทิง (Edutainment) โดยเน้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย 
ชาวเวียดนามต่อสินค้าและบริการด้านวัฒนธรรมของไทยท่ีเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่ 
ผ่านทางออนไลน์ โดยเป็นการด าเนินงานร่วมกันของกระทรวงวัฒนธรรมกับเครือข่ายพันธมิตร



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๑๙๒ 

 

มหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย และได้รับการสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับประเทศเวียดนาม จากสถาน
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจ าประเทศไทย โดยจะจัดท าในรูปแบบการ
เสวนาออนไลน์ ๕ ครั้ง พอดคาสต์ ๓ ครั้ง และวีดิทัศน์ผ่านช่องทางยูทูบ ๒ เร่ือง เผยแพร่ต่อเน่ือง 
กันไปต้ังแต่เดือนกันยายน ถึง เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา 
นักวิชาการ นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ และประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจในวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ของไทยและเวียดนาม ตลอดจนเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะก่อให้เกิดความเข้าใจในวัฒนธรรม
ของกันและกัน น าไปสู่ความสมานฉันท์ของประชาชนท้ังสองประเทศและส่งเสริมให้มิตรภาพ
ระหว่างไทย – เวียดนามยั่งยืน 

 
 

๓.๔.๑๓ การประชุมหารือความร่วมมือระดับทวิภาคีด้านวัฒนธรรม เมื่อวันท่ี ๑๕ 
กันยายน ๒๕๖๔ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประชุมหารือความ
ร่วมมือระดับทวิภาคีด้านวัฒนธรรม ผ่านระบบเครือข่ายการประชุมทางไกล ( Video 
Conference) กับ H.E. Mr. Carlos Aguilar รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐ
ปานามา โดยมี H.E. Ana Luisa Castro ผู้ ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงการต่างประเทศ  
(ด้านความร่วมมือพหุภาคี) H.E. Ms.Itzel Karina Chen Chan เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ
ปานามาประจ าประเทศไทย ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุม ๑ 
ช้ัน ๘ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๑๙๓ 

 

 
 

๓.๔.๑๔ การหารือความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
และราชอาณาจักรไทย เมื่อวันท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายรัคมัต บูดีมัน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ
อินโดนีเซียประจ าประเทศไทย (H.E. Mr. Rachmat Budiman) และคณะเข้าเยี่ยมคารวะ  
นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เน่ืองในโอกาสเข้ารับหน้าท่ี และหารือ
ความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างสาธารณรัฐอินโดนีเซียและราชอาณาจักรไทย ณ ห้องรับรอง 
ช้ัน ๗ กระทรวงวัฒนธรรม ในโอกาสน้ี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้น าชมงานศิลปะ 
ภาพจิตรกรรมไทย ศูนย์จัดแสดงและจ าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย CPOT  
และงานประติมากรรม โดยรอบอาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์  

 
 

๓.๔.๑๕ การหารือความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างสาธารณรัฐฝรั่งเศส 
และราชอาณาจักรไทย เมื่อวันท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายตีแยรี มาตู (H.E. Mr. Thierry 
Mathou) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจ าประเทศไทย และคณะเข้าเยี่ยมคารวะ  
นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เน่ืองในโอกาสเข้ารับหน้าท่ี และหารือ
ความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างสาธารณรัฐฝรั่งเศสและราชอาณาจักรไทย ณ ห้องรับรอง  
ช้ัน ๗ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๑๙๔ 

 

  
 

๓.๔.๑๖ การหารือความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาและราชอาณาจักรไทย เมื่อวันท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร 
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้ตรวจราชการกระทรวง
วัฒนธรรมให้การต้อนรับนายตาน ทเว (Mr.Than Htwe)  อุปทูตและอัครราชทูตสถาน
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจ าประเทศไทย และคณะ ในการเข้าเยี่ยม
คารวะ และได้มอบวีดิทัศน์ภาพยนตร์เรื่อง The Mizzima Alin Buddhist ท่ีจัดท าโดยรัฐบาล
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ ห้องรับรอง ๑ ช้ัน ๘ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวง
วัฒนธรรม 

  
 

๓.๔.๑๗ การหารือความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างสาธารณรัฐสังคมนิยม
ประชาธิปไตยศรีลังกาและราชอาณาจักรไทย เมื่อวันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น. 
นางโกโลนเน อัปปุหามิลาเค จมินทะ อิโนกา โกโลนเน (H.E. Mrs. Colonne Appuhamillage 
Chaminda Inoka Colonne) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาประจ า
ประเทศไทยเข้าเย่ียมคารวะ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และหารือ
ความร่ วมมือ ด้ านวัฒนธรร มระหว่ า งสาธารณรั ฐสั งคม นิยมประชาธิป ไตยศรีลั ง ก า 
และราชอาณาจักรไทย ณ ห้องรับรอง ช้ัน ๗ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๑๙๕ 

 

  
 

 ๓.๔.๑๘ การหารือความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างสหพันธรัฐรัสเซีย 
และราชอาณาจักรไทย เมื่อวันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายเยฟเกนี โตมีฮิน (H.E. Mr. Evgeny 
Tomikhin) เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจ าประเทศไทย และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ  
นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อหารือความร่วมมือด้านวัฒนธรรม
ระหว่างสหพันธรัฐรัสเซีย และราชอาณาจักรไทย ณ ห้องรับรอง ช้ัน ๗ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ 
กระทรวงวัฒนธรรม 

 

  
 

๓.๔.๑๙ การหารือความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามและราชอาณาจักรไทย เมื่อวันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายฟาน จี๊ ทัญ (H.E. Mr. 
Phan Chi Thanh) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจ าประเทศไทย และคณะ 
เข้าเยี่ยมคารวะนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เน่ืองในโอกาส  
เข้ารับหน้าท่ี และหารือความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  
และราชอาณาจักรไทย ณ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม 
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๑๙๖ 

 

๓.๔.๒๐ การจัดงานเทศกาลดิวาลี ครั งที่ ๒ เมื่อวันท่ี ๕ พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ เวลา 
๑๗.๐๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมาย นายปรเมศวร์ 
งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานร่วมกับ นางสุจิตรา ดูไร (H.E. 
Ms. Suchitra Durai) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจ าประเทศไทย คุณหญิงสุดารัตน์  
เกยุราพันธุ์ นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยด้านตลาด 
ในประเทศ เปิดงานเทศกาลดิวาลี ครั้งท่ี ๒  โดยมี Mr.Prasert Sakchiraphong  ผู้บริหาร Thai 
Sikh News แขกผู้มีเกียรติ และผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน ณ ลานเมืองสุขสยาม  
ช้ัน G ศูนย์การค้าไอคอนสยาม กรุงเทพฯ ท้ังน้ี กิจกรรมดังกล่าวจัดข้ึนเพื่อเป็นการการอนุรักษ์ 
ส่งเสริม สืบสาน  และต่อยอดวัฒนธรรม  “เทศกาลดิวาลี” เทศกาลแห่งแสงสว่าง หรือวันข้ึนปี
ใหม่ของชาวอินเดีย ซึ่งเป็นเทศกาลเฉลิมฉลองท่ียิ่งใหญ่และส าคัญ ของคนเช้ือชาติอินเดียท่ัวโลก 
เทศกาลน้ีมีความส าคัญต่อชาวอินเดียมาหลายพันปี มีการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่และสวยงาม 
โดยตกแต่งบ้านเรือน ถนนหนทาง ด้วยดอกไม้สีสันงดงาม มีการจุดประทีป โคมไฟ และพลุดอกไม้ไฟ 
สว่างไสวไปท่ัวท้ังสาธารณรัฐอินเดียและในกลุ่มท่ีอยู่อาศัยของชนชาวอินเดียท่ัวโลก เน่ืองด้วย 
เป็นการสืบทอดประเพณีต้ังแต่สมัยพระรามท่ีทรงมีชัยเหนือทศกัณฑ์ และเสด็จพร้อมพระนางสีดา
พระมเหสี นิวัติสู่กรุงอโยธยา น าความปลาบปลื้มมาสู่ปวงประชาราษฎร์ จึงพร้อมใจกันตกแต่ง  
จุดประทีป โคมไฟต้อนรับให้สว่างไสวไปท่ัวท้ังเมือง 

 

  
 

  
 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
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๑๙๗ 

 

๓.๔.๒๑ การถอดบทเรียนการด าเนินงานด้านการปกป้องและคุ้มครองสิทธิ 
กลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิชุมชนไท 
และเครือข่ายชุมชน ชาติพันธุ์ชาวเล จัดประชุมถอดบทเรียนการด าเนินงานด้านการปกป้อง  
และคุ้มครองสิทธิกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลท่ีห้องประชุมโรงแรมสุพิชฌาย์ ซิต้ี โฮเทล จังหวัดภูเก็ต 
เพื่อสรุปข้อมูลสถานการณ์ด้านคดีและบทเรียนท่ีเป็นเงื่อนไขความส าเร็จ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดท า
ข้อมูลเพื่อต่อสู้คดีในช้ันศาลรวมถึงการด าเนินงานปกป้องและคุ้มครองสิทธิกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล 
ในด้านอื่น ๆ 
 จากการสรุปบทเรียนร่วมกัน พบว่าสถานการณ์ด้านคดีความของกลุ่มชาติ
พันธุ์ชาวเล สามารถจ าแนกประเภทคดีได้ใน ๓ รูปแบบ ได้แก่ ๑) คดีท่ีเกี่ยวข้องกับพื้นท่ีท ากิน
และการใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ๒) คดีท่ีเกี่ยวข้องกับพื้นท่ีชุมชนและท่ีอยู่
อาศัย ๓) คดีท่ีเกี่ยวกับการด าเนินการด้านการปกครอง ท้ังน้ีท่ีประชุมได้ร่วมกันแลกเปลี่ยน  
ความคิดเห็น โดยสามารถสรุปบทเรียนและเงื่อนไขท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงาน  
ด้านคดีได้ ดังน้ี 
 (๑) การศึกษารวบรวมข้อมูลทางวิชาการ การศึกษาวิจัย เพื่อจัดท าข้อมูล
ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตวัฒนธรรมของชุมชนชาวเล เป็นส่วนส าคัญท่ีแสดงให้เห็นการมีตัวตน  
และด ารงอยู่จริงต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งสามารถน าไปใช้ยืนยันประกอบกระบวนการพิจารณา
ในช้ันศาล 
 (๒) การสร้างเครือข่ายการท างานท่ีหลากหลาย ท้ังในรูปแบบของการมี
องค์กรพี่เลี้ยง ในระดับพื้นท่ีเป็นพลังหนุนเสริมการพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งภายในชุมชนชาติ
พันธุ์ชาวเล และองค์กรเครือข่ายภายนอกท่ีสนับสนุนการด าเนินงาน สร้างการรับรู้ต่อสังคม 
โดยเฉพาะเครือข่ายสื่อมวลชนท่ีมีการสื่อสารข้อมูล สถานการณ์ปัญหาและชุดความรู้ด้านวิถีชีวิต
วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลให้เป็นท่ีแพร่หลายและต่อเน่ือง 
 (๓) การสื่อสารสร้างการรับรู้และเข้าใจร่วมกันท้ังภายในและภายนอก
ชุมชน โดยเฉพาะการสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ ว่า
ด้วยแนวนโยบายและหลักปฏิบัติ การฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล ท่ีแสดงให้เห็นแนวทางในการด าเนินงาน 
เพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล ตลอดจนสามารถน ามาใช้ยืนยัน
เพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลได้ 
 ส าหรับการด าเนินงานด้านการปกป้องและคุ้มครองสิทธิกลุ่มชาติพันธุ์
ชาวเลต่อไปในอนาคต ได้เสนอให้มีการส่งเสริมการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม
และอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล รวมถึงแนวนโยบายและหลักการปฏิบัติฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล 
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๑๙๘ 

 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ ต่อหน่วยงานท้ังในระดับนโยบายและระดับ
ปฏิบัติการ นอกจากน้ียังเสนอให้มีแนวทางการพัฒนาศักยภาพ  ผู้น ารุ่นใหม่ภายในกลุ่มชาติพันธุ์ 
เพื่อเป็นกลไกส าคัญในการด าเนินงานท้ังในด้านการสื่อสาร การจัดการข้อมูลและการสร้าง
เครือข่าย ตลอดจนการสื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างการรับรู้และยอมรับในมิติความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไปพร้อมกันด้วย  
 ชุดข้อมูลท่ีได้จากการสรุปบทเรียนดังกล่าว ได้แสดงให้เห็นการพัฒนา 
แนวทางการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง ภายใต้แนวทางการพัฒนาความเข้มแข็งภายใน
ชุมชนชาติพันธุ์ การสร้างความเข้าใจ ท้ังในระดับนโยบายและการปฏิบัติงานต่อหน่วยงานภาครัฐ
และองค์กรภาคีท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากภายนอกท่ีจะเข้ามาร่วม
ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินด้านการปกป้องและคุ้มครองสิทธิกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลให้มี 
ความเข้มแข็ง สอดคล้องกับแนวทางการผลักดันให้มีกฎหมายเพื่อการคุ้มครอง และส่งเสริมวิถีชีวิต
กลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งในอนาคตจะช่วยการปกป้องและคุ้มครองสิทธิกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล ให้ปรากฏเป็น
รูปธรรม ภายใต้กรอบกฎหมายและแนวนโยบายท่ีชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
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๑๙๙ 

 

 
ผลการด าเนินงานตามนโยบายหลัก ๑๒ ด้าน 

 

ด้านที่ ๔   การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
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๒๐๐ 

 

นโยบายหลักข้อ ๔  การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
 

 ๔.๑ สร้างบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในภูมิภาคและเวทีโลก 
  ๔.๑.๑ การประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ภูมิภาคตะวันออกกลาง 
และแอฟริกาเหนือ ประจ าปี ๒๕๖๔ กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา กระทรวง 
การต่างประเทศได้จัดการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ภูมิภาคตะวันออกกลาง 
และแอฟริกาเหนือ ประจ าปี ๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๒๔ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ผ่านระบบทางไกล 
โดยท่ีประชุมได้หารือเกี่ยวกับบริบททางการเมืองระหว่างประเทศท่ีเปลี่ยนแปลงไปและผลกระทบ
ต่อไทย และการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของไทยหลังโควิด  - 19 
โดยเฉพาะการใช้แนวทางโมเดล BCG Economy 
   ๔.๑.๒ การด าเนินงานความร่วมมือตามพันธกิจในฐานะสมาชิกองค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ 
    ๑) ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงานเข้าร่วมประชุมในฐานะสมาชิกประจ า
คณะประศาสน์การ (Governing Body (GB) )  รวมถึงกล่าวถ้อยแถลงท้ังในนามอาเซียน 
และในนามประเทศไทย และให้ความเห็นต่อการด าเนินงานของส านักงานแรงงานระหว่างประเทศ 
และเมื่อวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ปลัดกระทรวงแรงงานเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมใหญ่
ประจ าปี องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ( International Labour Conference: ILC) สมัยท่ี
๑๐๙ โดยแบ่งการประชุมเป็น ๒ ช่วง คือ การประชุมช่วงแรกในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ โดยมีวาระ
การประชุมท่ีส าคัญ อาทิ รายงานเอกสารผลลัพธ์เกี่ยวกับการรับมือของ ILO ต่อสถานการณ ์
โควิด - 19 การอภิปรายรายงานของประธานคณะประศาสน์การ และผู้อ านวยการใหญ่ ILO 
แผนงานและงบประมาณของ ILO ในปี ๒๕๖๕-๒๕๖๖ การคุ้มครองทางสังคม และการพิจารณา
รายงานการอนุวัติการมาตรฐานแรงงานในระหว่างการแพร่ระบาดของโควิด - 19 เป็นต้น 
และการประชุมช่วงท่ี ๒ ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยใช้ระบบการประชุมทางไกล 
    ๒) ประสานการด าเนินงานโครงการภายใต้องค์การวินร็อค อินเตอร์เนช่ันแนล 
     ๒.๑) จัดประชุมหารือน าเสนอโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ในประเทศ
ไทยขององค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (United States Agency for 
International Development (USAID)) กับกระทรวงแรงงานเมื่อวันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
     ๒.๒) โครงการยกระดับการบังคับใช้กฎหมายแรงงานและกฎหมายอาญา 
เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก การใช้แรงงานบังคับ และการค้ามนุษย์ เพื่อการเปลี่ยนแปลง
อย่างยั่งยืน (Attaining Lasting Change for Better Enforcement of Labour and Criminal 
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Law to Address Child Labour, Forced Labour and Human Trafficking Project:  ATLAS)  
โดยมีการประสานแจ้งผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ๓ วัน จากกระทรวงแรงงาน 
ส าหรับผู้ตรวจแรงงานและเจ้าหน้าท่ีสืบสวนสอบสวน เพื่อสนับสนุนงานด้านการสืบสวนสอบสวน
กรณีการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ และการค้ามนุษย์ รุ่นท่ี ๒ ระหว่างวันท่ี ๒๔ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ 
        ๔.๑.๓ การประชุมกลุ่มเล็กระดับนโยบายเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน  า 
ในอนุภูมิภาคลุ่มน  าโขงในมิติต่างประเทศ เมื่อวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ กระทรวง 
การต่างประเทศ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศจัดการประชุมกลุ่มเล็กระดับนโยบายเรื่องการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ าในมิติต่างประเทศ โดยเป็นความริเร่ิมของกระทรวงการต่างประเทศเพื่อสร้าง
เสริมการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานราชการท่ีมีบทบาทในเรื่องการจัดการน้ า
ข้ามพรมแดน ซึ่งจัดต่อเน่ืองเป็นครั้งท่ี ๒ ร่วมกับส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (สทนช.) เพื่อน า
ข้อมูลเชิงลึกจากการหารือไปประกอบการจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อแนวทางการก าหนด
ท่าทีของไทยในเวทีระหว่างประเทศ ซึ่งช่วยส่งเสริมบทบาทของไทยในอนุภูมิ ภาค และท าให้
ประชาชน โดยเฉพาะในจังหวัดริมแม่น้ าโขง มีขีดความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
ในลุ่มน้ าโขงและมีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน นอกจากน้ี การประชุมครั้งน้ียังท าให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ของไทยมีแนวคิด ความเข้าใจ ทิศทางเกี่ยวกับการด าเนินการตามภารกิจการทูตเศรษฐกิจในลุ่มน้ าโขง 
ท่ีสอดคล้องกันมากยิ่งข้ึน 
 ๔.๑.๔ การประชุมระดมสมอง APEC Media Focus Group ครั งที่ ๑ เมื่อวันท่ี 
๒ เมษายน ๒๕๖๔ อธิบดีกรมสารนิเทศเป็นประธานการประชุมระดมสมอง APEC Media 
Focus Group ครั้งท่ี ๑ ร่วมกับอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เพื่อสร้างความตระหนักรู้
และความเข้าใจของสื่อมวลชนเกี่ยวกับการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปค ปี ๒๕๖๕ ของไทย 
และประเด็นส าคัญของการประชุม และเพื่อหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับภาคสื่อมวลชนเกี่ยวกับ
แนวทางการประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยให้สาธารณชนไทยได้เล็งเห็นการใช้
ประโยชน์และรู้สึกเป็นเจ้าของร่วม และให้ต่างประเทศได้รับทราบถึงบทบาทและภาพลักษณ์ท่ีดี
ของไทย รวมท้ังการใช้โอกาสการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคแสดงศักยภาพด้านเศรษฐกิจของไทย 
 ๔.๑.๕ การประชุมคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ
ส าหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (เอสแคป) สมัยที่ ๗๗ ประจ าปี ค.ศ. ๒๐๒๑ นายกรัฐมนตรี
กล่าวเปิดการประชุมฯ ผ่านเทปบันทึกวีดิทัศน์ เมื่อวันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ โดยได้ด าเนินการ
ดังน้ี 
  ๑) แสดงวิสัยทัศน์และน าเสนอโมเดลเศรษฐกิจ BCG เป็นแนวทาง 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมยุคหลังโควิด - 19 
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  ๒) แสดงความพร้อมของไทยในการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือกับประเทศ
ต่าง ๆ ในการฟื้นตัวให้กลับมาดีกว่าเดิม 
  ๓) เรียกร้องให้ประเทศสมาชิก (๑) ส่งเสริมการสร้างหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า (universal health coverage) และการบูรณาการ “หลักการกรุงเทพฯ” เพื่อด าเนินการ
ด้านสาธารณสุขในบริบทของการรับมือ กับภัยพิบัติ (๒) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบ
คุ้มครองทางสังคม และ (๓) ส่งเสริมและรักษาความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจและดิจิทัล เร่งรัด 
ให้ประเทศสมาชิกกลับสู่การด าเนินการตามเป้าหมายของวาระการพัฒนาท่ียั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ 
 ๔.๑.๖ การผลักดันให้แนวปฏิบัติที่ดีของไทยได้รับการยอมรับในเวทีระหว่าง
ประเทศ การให้ข้อคิดเห็นและการผลักดันประเด็นท่ีส าคัญกับไทย รวมถึงในประเด็นท่ีไทย  
มีแนวปฏิบัติท่ีดีรวมถึงได้รับการยอมรับในเวทีระหว่างประเทศผ่านการเจรจาข้อมติต่าง ๆ  
การเข้าร่วมกลุ่มท่ีมีความสนใจร่วมกันผ่านการด าเนินการของคณะผู้แทนถาวรไทย ณ นครนิวยอร์ก 
กรุงเวียนนา และนครเจนีวา เพื่อส่งเสริมบทบาทน าของไทยด้านสาธารณสุข และความมั่นคง 
ของมนุษย์ อาทิ 
  ๑ )  ผ่ านการ เจ รจ าร่ า ง  Political Declaration on HIV/AIDS 2021 
และการเข้าร่วมเป็นสมาชิก Group of Friends of Human Security (เมษายน ๒๕๖๔) 
   ๒) การให้ความเห็นต่อร่างข้อตัดสินใจเรื่องการจัดการประชุมสมัชชา
อนามัยโลกสมัยพิเศษว่าด้วยการจัดท าตราสารระหว่างประเทศว่าด้วยการเตรียมความพร้อม 
และการรับมือกับการแพร่ระบาด (Special session of the World Health Assembly to consider 
developing a WHO convention, agreement or other international instrument on 
pandemic preparedness and response) ซึ่งได้รับการรับรองในการประชุมสมัชชาอนามัยโลก 
สมัยท่ี ๗๔ ระหว่างวันท่ี ๒๔ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
 ๔.๑.๗ การด าเนินการตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล 
  ๑) การจัดท ารายงานประจ าปีตามมาตรา ๗ ของอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบดิ
สังหารบุคคล กรมองค์การระหว่างประเทศ ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ (ศทช.)  
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
จัดท ารายงานประจ าปีตามมาตรา ๗ ของอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล ประจ าปี 
ค.ศ. ๒๐๒๐ และน าส่งรายงานฯ ต่อฝ่ายเลขานุการของอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคลได้
ภายในก าหนดระยะเวลา ซึ่งเป็นการด าเนินการตามพันธกรณีของไทยภายใต้อนุสัญญาดังกล่าว
และเป็นการรักษามาตรฐาน (standard) รวมท้ังเสริมสร้างสถานะและเกียรติภูมิ (status) 
ของไทยในเวทีระหว่างประเทศ 
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  ๒) การเข้าร่วมการประชุม Intersessional meeting ของอนุสัญญา
ห้ามทุ่นระเบิดสังหารบคุคล ประจ าปี ค.ศ. ๒๐๒๑ กรมองค์การระหว่างประเทศ และคณะผู้แทน
ถาวรฯ ณ นครเจนีวาได้เข้าร่วมการประชุม Intersessional meeting ของอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิด
สังหารบุคคล ประจ าปี ค.ศ. ๒๐๒๑ ระหว่างวันท่ี ๒๒ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ นครเจนีวา 
(ในรูปแบบ hybrid) โดยได้กล่าวถ้อยแถลงในหัวข้อ (๑) พัฒนาการการเก็บกู้ ทุ่นระเบิด 
และการด าเนินการให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับภัยจากทุ่นระเบิด (mine risk education) ของไทย 
และ (๒) การด าเนินการเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย (victim assistance) ท้ังน้ี  
การปฏิบัติตามอนุสัญญาดังกล่าวเป็นการด าเนินการท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานสากล (standard) 
และเป็นการด าเนินการเพื่อส่งเสริมสถานะเกียรติภูมิและบทบาทท่ีสร้างสรรค์ของไทย ( status) 
ในเวทีระหว่างประเทศ 
 ๔.๑.๘ การจัดท าท่าทีไทยและการมีส่วนร่วมในการประชุมเตรียมการส าหรับ 
การประชุมรัฐภาคีสนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์ ครั งที่ ๑ ต้ังแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นมา 
หน่วยงานของกระทรวงการต่างประเทศ ได้แก่ กรมองค์การระหว่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต 
ณ กรุงเวียนนา คณะผู้แทนถาวรฯ ณ นครเจนีวา และคณะผู้แทนถาวรฯ ณ นครนิวยอร์ก ได้หารือ
ร่วมกันอย่างสม่ าเสมอเพื่อศึกษาและจัดท าท่าทีไทย และมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการหารือ  
อย่างไม่เป็นทางการรายเดือนระหว่างรัฐภาคี เพื่อเตรียมการส าหรับการประชุมรัฐภาคีสนธิสัญญา
ห้ามอาวุธนิวเคลียร์ครั้งท่ี ๑ ซึ่งก าหนดจะจัดข้ึนในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ โดยไทยในฐานะสมาชิก
Core Group ได้ร่วมน าเสนอประเด็นและข้อคิดเห็นท่ีสร้างสรรค์เพื่อจะน าไปสู่ผลลัพธ์อันเป็น
รูปธรรมส าหรับการประชุมรัฐภาคี โดยสอดคล้องกับผลประโยชน์และท่าทีของไทย ซึ่งเป็น  
การส่งเสริมสถานะ เกียรติภูมิ และบทบาทท่ีสร้างสรรค์ของไทย (status) ในเวทีระหว่างประเทศ 
 ๔.๑.๙ การรณรงค์หาเสียงให้กับการสมัครรับเลือกตั งของไทยในองค์การระหว่าง
ประเทศ เมื่อวันท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ ไทยได้รับเลือกต้ังในต าแหน่งส าคัญในองค์การระหว่าง
ประเทศ จ านวน ๒ ต าแหน่ง ระหว่างการประชุมบริหารของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม  
แห่งสหประชาชาติ (ECOSOC Management Meeting) ณ นครนิวยอร์ก ได้แก่  
  ๑) สมาชิกคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรม
ทางอาญา (Commission on Crime Prevention and Criminal Justice - CCPCJ)  วาระป ี
ค.ศ. ๒๐๒๒ - ๒๐๒๔ 
  ๒) สมาชิกคณะกรรมการบริหาร (Executive Board)  ขององค์การ 
เพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพิ่มพลังผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (UN Entity 
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for Gender Equality and the Empowerment of Women -  UN Women)  วาระปี  ค .ศ . 
๒๐๒๒ - ๒๐๒๔ 
  ท้ัง น้ี การได้รับเลือกต้ังในต าแหน่งดังกล่าวช่วยเสริมสร้างสถานะ 
และเกียรติภูมิของประเทศและท าให้ไทยได้แสดงบทบาทท่ีแข็งขันและสร้างสรรค์ในเวทีโลก 
รวมท้ังเป็นผู้มีส่วนร่วมในการผลักดันนโยบาย ก าหนดระเบียบ กฎเกณฑ์ มาตรฐานสากลต่าง ๆ 
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อไทย ตลอดจนแสดงวิสัยทัศน์ของไทยให้เป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ 
 ๔.๑.๑๐ การสร้างความร่วมมือในการจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19 กับรัสเซียตาม
นโยบายรัฐบาล กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมยุโรปและสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก 
ได้หารือกับทางการรัสเซียเพื่อขอสั่งซื้อวัคซีน Sputnik V ตามนโยบายของรัฐบาลในการจัดหา
วัคซีนจากแหล่งต่าง ๆ เพิ่มเติม โดยนายกรัฐมนตรีได้ลงนามหนังสือขอรับการสนับสนุนวัคซีน 
จากประธานาธิบดีรัสเซีย เพื่อแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองระดับสูงท่ีจะร่วมมือกับรัสเซีย ตามท่ี
กระทรวงฯ เสนอ ส่งผลให้ทางการรัสเซียตอบสนองต่อค าขอดังกล่าวด้วยดี ความส าเร็จดังกล่าว
เป็นผลสืบเน่ืองจากการด าเนินนโยบายรักษาและขยายความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย-รัสเซียอย่างรอบด้าน
และต่อเน่ือง รวมถึงการปูพื้นฐานความร่วมมือด้านสาธารณสุขและวัคซีนระหว่างหน่วยงานไทย-รัสเซีย 
ซึ่งกระทรวงฯ ได้ช่วยประสานมาต้ังแต่ปี ๒๕๖๓ ปัจจุบัน การน าเข้าวัคซีนจากรัสเซียอยู่ระหว่าง
การด าเนินงาน โดยกระทรวงสาธารณสุขและบริษัทผู้แทนน าเข้าวัคซีนฯ 
 ๔.๑.๑๑ การจัดการประชุมเอกอัครราชทูตภูมิภาคแอฟริกา ประจ าปี ๒๕๖๔  
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ได้จัดการประชุมเอกอัครราชทูตภูมิภาคแอฟริกา
ประจ าปี ๒๕๖๔ ผ่านระบบทางไกล เมื่อวันท่ี ๗ - ๘ เมษายน ๒๕๖๔ โดยท่ีประชุมได้หารือ
เกี่ยวกับพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญของแต่ละอนุภูมิภาค (sub-region) ในแอฟริกา
ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ 
  ๑) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19  
  ๒) การมีผลบังคับใช้ของเขตการค้าเสรีแห่งทวีปแอฟริกา (African 
Continental Free Trade Area: AfCFTA) 
  ๓) บทบาทของมหาอ านาจในภูมิภาค  
  ๔) ปัญหาเสถียรภาพทางการเมืองในแอฟริกา 
  นอกจากน้ี ท่ีประชุมยังได้ร่วมกันก าหนดยุทธศาสตร์ของไทยส าหรับ
แอฟริกา (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) เพื่อใช้เป็นกรอบในการด าเนินความสัมพันธ์กับประเทศต่าง ๆ 
ในแอฟริกาเพื่อร่วมกันฟื้นฟูเศรษฐกิจของไทยในยุคหลังโควิด - 19 ตามนโยบายของรัฐบาล 
โดยเฉพาะการประยุกต์ใช้แนวทางโมเดล BCG Economy 
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 ๔.๑.๑๒ ความร่วมมือไตรภาคีระหว่างไทย - ชิลี - อาเซียน ในการฝึกอบรม 
เชิงปฏิบัติการไตรภาคีด้าน Trade Policy (Chile - Thailand International Workshop 
on Trade Policy for ASEAN Members) ประเทศไทย โดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
และสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ าโขง และชิลีได้เห็นชอบร่วมกันในการด าเนิน
ความร่วมมือไตรภาคีระหว่างไทย - ชิลี - อาเซียน โดยการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ด้าน Trade Policy ส าหรับประเทศสมาชิกอาเซียน (Chile - Thailand International Workshop 
on Trade Policy for ASEAN Members) โดยเป็นไปตามแผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
ระหว่างประเทศไทย - ชิลี ระยะ ๓ ปี (๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) การฝึกอบรมดังกล่าวจัดข้ึนระหว่าง 
วันท่ี ๑๙ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ โดยได้ช่วยส่งเสริมบทบาทของไทย ท้ังในภูมิภาคลาตินอเมริกา
และอาเซียน และท าให้ไทยได้รับการยอมรับจากชิลีว่าเป็นประตูสู่ภูมิภาคอาเซียน และมีบทบาท
ส าคัญในการช่วยสร้างการเติบโตด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงในภูมิภาค นอกจากน้ี 
ประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีเข้าร่วมยังได้ช่ืนชมและยอมรับบทบาทของไทยในการเป็นผู้ช่วยส่งเสริม
ให้มีการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญด้านการค้า เช่น จากชิลีท่ีมียุทธศาสตร์
นโยบายการด าเนินการค้าและการท าความตกลงการค้าเสรีกับประเทศหลัก ๆ ท่ัวโลกอย่างมี
ประสิทธิผล โดยท้ังไทย ชิลี และอาเซียนเห็นพ้องต้องกันว่าความร่วมมือในครั้งน้ีส่งผลดี ดังน้ี 
  ๑) เพิ่มพูนความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการค้าของประเทศสมาชิกอาเซียน
และประเทศคู่ค้า รวมถึงประโยชน์ด้านการค้าจากการเป็นภาคีสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) 
  ๒) สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
และความส าคัญในการส่งเสริมการค้าในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ 
  ๓) ให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของนโยบายการค้าและผลกระทบท่ีเกิด
จากวิกฤติโรคโควิด - 19  
  ๔) สร้างความเข้าใจในเชิงลึกเกี่ยวกับประเด็นส าคัญด้านเศรษฐกิจ 
ของอาเซียนและชิลี เพื่อแลกเปลี่ยนและรับประโยชน์จากประสบการณ์ด้านเศรษฐกิจของชิลี 
โดยส าหรับประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีเข้าร่วมเห็นว่าจะน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้ไปปรับใช้
ต่อการส่งเสริมการค้าและเศรษฐกิจของตน ซึ่งจะช่วยขยายความร่วมมือระหว่างภูมิภาคอาเซียน
กับชิลีและภูมิภาคลาตินต่อไป ท้ังน้ี ผู้เข้าร่วมเห็นประโยชน์จากการสร้างเครือข่ายและความเป็น
เอกภาพของอาเซียนผ่านกิจกรรมน้ี 
 ๔.๑.๑๓ การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน  เมื่อวันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๔ 
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าท่ีอาวุโสอาเซียน ผ่านระบบ  
การประชุมทางไกล โดยท่ีประชุมได้หารือเกี่ยวกับการด าเนินความสัมพันธ์กับภาคีภายนอก  



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๒๐๖ 

 

และการเตรียมการส าหรับการประชุมระดับผู้น าอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการเพื่อหารือเกี่ยวกับ
สถานการณ์ในเมียนมา รวมท้ังยังเป็นโอกาสในการติดตามความคืบหน้าการด าเนินงานในเร่ืองต่าง ๆ  
ของอาเซียน อาทิ การรับมือกับโควิด - 19 และการจัดท าวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน หลังป ี
ค.ศ. ๒๐๒๕ โดยไทยได้แสดงบทบาทอย่างสร้างสรรค์ในการหาทางออกส าหรับประเด็นท้าทายต่าง ๆ 
 ๔.๑ .๑๔ การประชุ ม  High-Level Brainstorming Dialogue on Enhancing 
Complementarities between the ASEAN Community Vision 2025 and the UN 2030 
Agenda for Sustainable Development (HLBD on Complementarities Initiative) ครั งที่ ๕ 
เมื่อวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
และเลขาธิการบริหารเอสแคปเป็นประธานร่วมในการประชุมดังกล่าว ณ ศูนย์ประชุม
สหประชาชาติ กรุงเทพฯ และผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีผู้ แทนจากประเทศสมาชิก
อาเซียน ส านักเลขาธิการอาเซียน หน่วยงานสหประชาชาติ และภาคีภายนอกต่าง ๆ ของอาเซียน
เข้าร่วม โดยรองนายกรัฐมนตรีฯ ได้น าเสนอโมเดลเศรษฐกิจ BCG เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน 
Complementarities Initiative และการฟื้นตัวอย่างเข้มแข็งของอาเซียนภายหลังโควิด - 19 
นอกจากน้ี ท่ีประชุมได้ตระหนักถึงความส าคัญของศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือ  
ด้านการพัฒนาท่ียั่งยืนท่ีกรุงเทพมหานคร ในฐานะกลไกเชิงสถาบันท่ีสนับสนุนการด าเนินการ 
ในด้านการพัฒนาท่ียั่งยืนในอาเซียน และหลายประเทศ/องค์กรได้แสดงความมุ่งมั่นท่ีจะมีความร่วมมือ 
ท่ีเป็นรูปธรรมกับศูนย์ฯ ต่อไป อาทิ สหภาพยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ และ UN Women 
 ๔.๑.๑๕ การประชุม ASEAN-UK Open-Ended Troika Meeting ครั งที่  ๒  
เมื่อวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๔ นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงการต่างประเทศ 
ไ ด้ เ ข้าร่ วมการประ ชุม ASEAN-UK Open-Ended Troika Meeting ครั้ ง ท่ี  ๒  ผ่ านระบบ 
การประชุมทางไกล โดยท่ีประชุมได้แลกเปลี่ยนความเห็นและหารือเกี่ยวกับการส่งเสริม
ความสัมพันธ์อาเซียนกับสหราชอาณาจักร และการเพิ่มพูนความร่วมมือในสาขาท่ีเป็นประโยชน์
ร่วมกัน อาทิ ความร่วมมือด้านสาธารณสุขเพื่อรับมือกับโควิด - 19 การฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในโอกาสน้ี ไทยได้ย้ าความส าคัญของการเข้าถึง 
และการกระจายวัคซีนอย่างเท่าเทียม และได้เสนอให้สหราชอาณาจักรร่วมมือกับอาเซียนในเรื่อง
โมเดลเศรษฐกิจ BCG เพื่อช่วยขับเคลื่อนการฟื้นฟูในยุคหลังโควิด-19 อย่างยั่งยืนและเข้มแข็ง 
 ๔.๑.๑๖ การประชุมผู้น าอาเซียน (ASEAN Leaders’ Meeting) รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนพิเศษของนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วม 
การประชุมผู้น าอาเซียน (ASEAN Leaders’ Meeting) เมื่อวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ส านัก
เลขาธิการอาเซียน กรุงจาการ์ตา โดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนฯ ในฐานะประธานอาเซียน
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ปี ๒๕๖๔ เป็นประธานการประชุม ท่ีประชุมได้หารือเกี่ยวกับความคืบหน้าของประชาคมอาเซียน
และการเสริมสร้างความร่วมมือของอาเซียนในการรับมือกับโควิด -19 ในการน้ี ไทยได้เสนอ
ข้อคิดเห็นให้อาเซียนใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG เป็นยุทธศาสตร์ทางเลือกเพื่อกา รฟื้ นตัว 
ทางเศรษฐกิจของภูมิภาคหลังสถานการณ์โควิด - 19 และท่ีประชุมยังได้หารือเกี่ยวกับสถานการณ์
ในภูมิภาคและระหว่างประเทศ โดยเฉพาะสถานการณ์ในเมียนมา โดยไทยได้เสนอให้อาเซียน
พิจารณาจัดต้ังกลุ่ม “Friends of the Chair” เพื่อช่วยประสานงานการสนับสนุนการแก้ไขปัญหา
ในเมียนมา โดยยึดแนวทาง D4D ได้แก่ การยุติความรุนแรง (de-escalate violence) การจัดส่ง
ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม (delivery of humanitarian assistance) การปล่อยตัวผู้ถูกคุมขัง 
(discharge of detainees) และการหารือ (dialogue) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเรื่องการพัฒนา 
(development) อย่างยั่งยืนในเมียนมาภายหลังการประชุม บรูไนฯ ในฐานะประธานอาเซียนได้
ออกแถลงการณ์ของประธาน โดยระบุประเด็นท่ีอาเซียนเห็นชอบร่วมกันเพื่อแก้ไขสถานการณ์  
ในเมียนมา ๕ ประการ ได้แก่ (๑) การยุติความรุนแรงและการเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความยับย้ังช่ังใจ 
(๒) การหารืออย่างสร้างสรรค์ระหว่างทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวเมียนมา 
(๓) ผู้แทนพิเศษ (Special Envoy) ของประธานอาเซียนจะช่วยอ านวยความสะดวกกระบวนการ
หารือโดยการสนับสนุนของเลขาธิการอาเซียน (๔) อาเซียนจะให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
ผ่าน AHA Centre และ (๕) ผู้แทนพิเศษและคณะจะเดินทางไปเมียนมาเพื่อพบกับฝ่ายต่าง ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๔.๑.๑๗ การน าเสนอแบบปฏิบัติที่ดีในการด าเนินการด้านเอชไอวีและเอดส์ 
ของไทยในเวทีระหว่างประเทศ อาทิ 
  ๑) การประชุม the Asia-Pacific Advocacy Meeting for the 2021 
UNGA High-Level Meeting on HIV and AIDs ผ่านระบบประชุมทางไกล เมื่อวันท่ี ๒๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงสาธารณสุขจัดร่วมกับสถาน
เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจ าประเทศไทยและโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ 
(UNAIDS) 
  ๒) กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมองค์การระหว่างประเทศ 
ให้ข้อคิดเห็นและเจรจาเพื่อผลักดันให้ความก้าวหน้าในการด าเนินการด้านเอดส์ของไทยได้รับ  
การบรรจุในปฏิญญาทางการเมืองว่าด้วยเอชไอวีและเอดส์ ๒๕๖๔ ซึ่งได้รับการรับรองในการประชุม
ระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยเอชไอวีและเอดส์ เมื่อวันท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
ณ ส านักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก 
 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๒๐๘ 

 

 ๔.๑.๑๘ การด าเนินการด้านสิทธิมนุษยชนของไทยในเวทีระหว่างประเทศ 
  ๑) การจัดการประชุมระดมสมองเพื่อจัดท ารายงานทบทวนสถานการณ์
สิทธิมนุษยชนของประเทศภายใต้กลไก Universal Periodic Review (UPR) รอบที่ ๓ 
 (๑) การจัดการประชุมระดมสมองเพื่อจัดท ารายงานทบทวนสถานการณ์
สิทธิมนุษยชนของประเทศภายใต้กลไก UPR รอบท่ี ๓ (เรื่องการทรมาน บังคับให้สูญหาย 
และการควบคุมตัวกรณีเฉพาะ และเรื่องกลไกและกฎหมายเกี่ยวกับการก ากับดูแลและส่งเสริม  
การด าเนินงานขององค์กรภาคประชาสังคมและองค์กรท่ีไม่แสวงหารายได้หรือก าไรมาแบ่งปันกัน) 
ในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมกับกรมคุ้มครองสิทธิ 
และเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล ถกแถลง
ประเด็นค าถาม และแบ่งปันแนวปฏิบัติท่ีดีในการด าเนินงานเร่ืองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย 
 (๒) การหารือรายงาน UPR คู่ขนานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติตามท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เมื่อวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
 ๒) การเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 
(Human Rights Council) สมัยที่ ๔๗ กรมองค์การระหว่างประเทศ ยกร่างถ้อยแถลง 
คณะผู้แทนไทยในประเด็นสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ ในการเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศ (Human Rights Council) สมัยท่ี ๔๗ ณ นครเจนีวา ระหว่างวันท่ี ๒๑ มิถุนายน 
- ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ รวมท้ังประสานงานและแจ้งข้อมูลให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับ
พัฒนาการด้านสิทธิมนุษยชนท่ีตนเองรับผิดชอบ 
 ๔.๑.๑๙ ผู้แทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติเรื่องเมียนมา (United Nations 
Secretary-General (UNSG) Special Envoy on Myanmar) เดินทางเยือนประเทศไทย 
ระหว่างวันท่ี ๙ เมษายน-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับ
นายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันท่ี ๑๔ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ ซึ่งในโอกาสดังกล่าว ฝ่ายไทยได้ยืนยันความพร้อมท่ีจะร่วมมือกับสหประชาชาติ
ดังเช่นท่ีผ่านมาในฐานะประเทศเพื่อนบ้านของเมียนมาและสมาชิกอาเซียน 
 ๔.๑.๒๐ การพบหารือระหว่างอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศกับผู้แทน
ส านักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อผูล้ี ภัยแห่งสหประชาชาติ (Office of the United Nations High 
Commissioner for Refugees: UNHCR) ประจ าประเทศไทย เพื่อหารือเรื่องสถานการณ์ 
ผู้หนีภัยความไม่สงบในเมียนมา การพบหารือระหว่างอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศกับ 
นาย Giuseppe De Vincentiis ผู้แทน UNHCR ประจ าประเทศไทย เมื่อวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม 
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๒๕๖๔ ณ กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อหารือความร่วมมือในการรับมือกับผู้หนีภัยความไม่สงบ
จากเมียนมาและกลไกคัดกรอง 
 ๔.๑.๒๑ การหารือระหว่างอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศกับเอกอัครราชทูต
ต่างประเทศ เรื่องร่างกฎหมายว่าด้วยการด าเนินการขององค์กรที่ไม่แสวงหารายได้หรือก าไร
มาแบ่งปันกัน  การหารือระหว่างอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศกับเอกอัครราชทูต
ต่างประเทศประจ าประเทศไทย (แคนาดา ประเทศในทวีปยุโรป สหภาพยุโรป และสหรัฐฯ)
เกี่ยวกับร่างกฎหมายว่าด้วยการด าเนินงานขององค์กรท่ีไม่แสวงหารายได้หรือก าไรมาแบ่งปันกัน
ระหว่างวันท่ี ๖-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินการอย่างรอบด้านไปสู่ 
การส่งเสริมให้ไทยเป็น Geneva of Asia 
 ๔.๑.๒๒ นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุม International Conference on the 
Future of Asia (Nikkei Forum) ครั งที่ ๒๖ เมื่อวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ภายใต้หัวข้อ 
“Shaping the post-COVID era: Asia’s Role in the Global Recovery” ผ่านระบบการประชุม
ทางไกล ในฐานะองค์ปาฐก (keynote speaker) ตามค าเชิญของหนังสือพิมพ์นิคเค ในโอกาสน้ี 
นายกรัฐมนตรีได้กล่าวปาฐกถาผ่านการบันทึกวีดิทัศน์ล่วงหน้าเกี่ยวกับนโยบายของไทย 
ในการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นให้แน่นแฟ้นยิ่ง ข้ึน 
และส่งเสริมผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศกับหุ้นส่วนภายนอกในระดับภูมิภาคและระดับโลก
เพื่อขับเคลื่อนบทบาทของเอเชียในการฟื้นฟูเศรษฐกิจในยุคหลังโควิด - 19 และร่วมตอบค าถาม
ผู้สื่อข่าวของหนังสือพิมพ์ นิคเคในประเด็นต่าง ๆ รวมท้ังการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย  
 ๔.๑.๒๓ นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมระดับผู้น ากรอบหุ้นส่วนเพื่อการเจริญเติบโต
สีเขียวและเป้าหมายโลก ปี ค.ศ. ๒๐๓๐ (Partnering for Green Growth and Global 
Goals 2030: P4G) ครั งที่ ๒ เมื่อวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล 
ในฐานะแขกของประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ซึ่งจัดข้ึนภายใต้หัวข้อหลัก “การฟื้นฟูสีเขียวอย่าง
ครอบคลุมเพื่อน าไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน”โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวสุนทรพจน์ 
ย้ าความส าคัญใน ๔ ประเด็น ได้แก่ (๑) การฟื้นฟูจากวิกฤตโควิด - 19 ท่ีส่งเสริมการเจริญเติบโต 
ท่ีสมดุลและยั่งยืน (๒) การน าเสนอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ 
เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy Model: BCG) 
(๓) การส่งเสริมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนผ่านกลไกจตุภาคี (รัฐ -เอกชน-วิชาการ-ประชาชน) 
รวม ท้ังย้ าความมุ่ งมั่ นของไทยในการแก้ ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
และการด าเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึงความตกลงปารีส 
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(Paris Agreement) และ (๔) การส่งเสริมความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมเพื่อให้เกิดการเติบโตสีเขียว ในโอกาสดังกล่าว นายกรัฐมนตรีได้ร่วมรับรองปฏิญญา
กรุงโซล (Seoul Declaration) ซึ่งเป็นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมฯ ท่ีแสดงเจตนารมณ์ 
ในการก าหนดทิศทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์โควิด - 19 โดยค านึงถึงสิ่งแวดล้อมท่ีดี 
 ๔.๑.๒๔ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  (นางพรพิมล 
กาญจนลักษณ์) เข้าร่วมกิจกรรม ASEM Youth Dialogue on Sustainable Development 
Goal (SDGs) 3 เมื่อวันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยได้หารือผ่านระบบการประชุมทางไกลกับ
เยาวชนประมาณ ๒๐๐ คน จากภูมิภาคเอเชียและยุโรปท่ีได้เข้าร่วมโครงการ ASEM (Asia-Europe 
Meeting) Young Leaders Summit เกี่ยวกับเป้าหมาย SDG 3 (การมีสุขภาพและความเป็นอยู่
ท่ีดี) โดยได้ชูแนวคิด 4 I’s เพื่อการบรรลุ SDG 3 ประกอบด้วย (๑) Inclusivity (๒) Innovation 
(๓) International Cooperation และ (๔) Individual Implementation พร้อมกับประชาสัมพันธ์
ความส าเร็จของนโยบายด้านการสาธารณสุข โดยเฉพาะการประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทย 
มาตรการการป้องกันการระบาดของโควิด - 19 การฟื้นฟูเศรษฐกิจของไทยภายหลังการระบาด
ของโควิด - 19 บทบาทน าของไทยด้านสาธารณสุขในเวทีโลก ตลอดจนแผนการผ่อนปรน
มาตรการป้องกันโควิด – 19 เพื่อต้อนรับนักท่องเท่ียวต่างชาติ 
  กิจกรรมดังกล่าวเป็นเวทีพบปะกับเยาวชนจากเอเชียและยุโรปเพื่อหารือ
เกี่ ย วกั บประ เ ด็น ท่ีประชาคมระหว่ า งประ เทศให้ ความส า คัญ  และ เป็ น โอกาส ท่ี ดี 
ในการประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติอันเป็นเลิศของไทยผ่านกรอบเวทีพหุภาคีในลักษณะ track II 
โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน ซึ่งสามารถช่วยสร้างความเข้าใจและความเช่ือมั่นเกี่ยวกับประเทศไทย
ให้แก่สาธารณชนในเอเชียและยุโรปได้อย่างกว้างขวาง ท้ังน้ี การด าเนินการในลักษณะดังกล่าว
เป็นสิ่งท่ีไทยได้ท ามาโดยตลอดและน่าท่ีจะหาโอกาสเพิ่มความร่วมมือในลักษณะ track II เช่นน้ี
ภายใต้กรอบ ASEM และอื่น ๆ ได้ต่อไป 
   ๔.๑.๒๕ การบรรยายสรุปแก่สื่อมวลชนไทยเกี่ยวกับภูมิหลังความร่วมมือในกรอบ
ลุ่มน  าโขง  เมื่อวันท่ี ๒๘ มิ ถุนายน ๒๕๖๔ กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ 
จัดการบรรยายสรุปแก่สื่อมวลชนไทยเกี่ยวกับภูมิหลังความร่วมมือในกรอบลุ่มน้ าโขง โดยมีอธิบดี 
กรมสารนิเทศเป็นผู้ด าเนินการเสวนาและนางอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส เอกอัครราชทูตประจ า
กระทรวงก า กั บ ดู แลกลุ่ ม ง า นความ ร่ วมมื อลุ่ ม น้ า โ ขง  ( Mekong Cooperation Unit) 
ของกระทรวงฯ และอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย เป็นผู้บรรยาย เพื่อให้ความรู้  
และเสริมสร้างความเข้าใจของภาคสื่อมวลชนเกี่ยวกับความร่วมมือต่าง ๆ ในกรอบลุ่มน้ าโขง 
รวมท้ังบทบาทของไทยและประโยชน์/นัยต่อไทยท้ังในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม 
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และเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับภาคสื่อมวลชนเกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายของไทยในกรอบ
ความร่วมมือลุ่มน้ าโขง รวมท้ังประเด็นท่ีอยู่ในความสนใจของสื่อมวลชนและสาธารณชน 
   ๔.๑.๒๖ การเข้าร่วมกิจกรรม Second United Nations Counter-Terrorism 
Week กรมองค์การระหว่างประเทศ กลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศ ส า นักงาน
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ คณะผู้แทนถาวรฯ ณ นครนิวยอร์ก และส านักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ (สมช.) ได้ร่วมกันก าหนดท่าทีไทยและเข้าร่วมกิจกรรม Second United Nations 
Counter-Terrorism Week ระหว่างวันท่ี ๒๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ นครนิวยอร์ก (ในรูปแบบ 
hybrid) ได้แก่ (๑) การรับรอง Seventh biennial UN Global Counter-Terrorism Strategy 
review (๒) การประชุม Second High-Level Conference of Heads of Counter-Terrorism 
Agencies ในหัวข้อ “Countering and Preventing Terrorism in the Age of Transformative 
Technologies: Addressing the Challenges of the New Decade” และ (๓) ไทย โดย สมช. 
ได้ร่วมเป็นผู้จัดกิจกรรมคู่ขนานในรูปแบบออนไลน์ร่วมกับแคนาดา นอร์เวย์ และ UNDP ในหัวข้อ 
“ Integrating Gender into Cybersecurity and New Technologies in the Fight Against 
Terrorism” ซึ่งเป็นการตอกย้ าความมุ่งมั่นของไทยในการให้ความร่วมมือกับนานาชาติในกรอบ
ความมั่นคงระหว่างประเทศ (security) และยกระดับบทบาทท่ีสร้างสรรค์ของไทยในภูมิภาค 
และเวทีโลก (status) 
   ๔.๑.๒๗ การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทางออนไลน์ “Enhancing capacity 
for Implementation of UNSC sanctions resolutions in Southeast Asia” กรมองค์การ
ระหว่างประเทศ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กระทรวง
พาณิชย์ และกรมศุลกากร เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ระหว่างวันท่ี ๑๕-๑๖ มิถุนายน 
๒๕๖๔ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล และส่งเสริมขีดความสามารถของประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
ต่อการปฏิบัติการตามมาตรการภายใต้ข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (United 
Nations Security Council: UNSC) โดยได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติ
ท่ีเป็นเลิศเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของไทยในการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศ 
และมาตรฐานสากล (standard) และส่งเสริมสถานะ เกียรติภูมิ และบทบาทท่ีสร้างสรรค์ของไทย 
(status) ในเวทีระหว่างประเทศ 
   ๔.๑.๒๘ นาง Wendy Sherman รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
สหรัฐอเมริกาเยือนไทยอย่างเป็นทางการ นาง Wendy Sherman รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
การต่างประเทศสหรัฐอเมริกาเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันท่ี ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
โดยเป็นส่วนหน่ึงของการเยือนภูมิภาคครั้งแรกภายหลังการเข้าด ารงต าแหน่งเมื่อเดือนเมษายน 
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๒๕๖๔ และในโอกาสดังกล่าวได้ขอเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มีผลการเข้าเย่ียมคารวะ ดังน้ี 
      ๑) นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
สหรัฐอเมริกาได้หารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ อาทิ (๑) สถานการณ์ 
ในประเทศไทย รวมท้ังการแพร่ระบาดของโควิด - 19 และความร่วมมือด้านวัคซีน (๒) ความร่วมมือ
ไทย-สหรัฐอเมริกาในมิติต่าง ๆ อาทิ เศรษฐกิจการค้าและการลงทุน ความมั่นคงของมนุษย์  
การต่อต้านการค้ามนุษย์ ความมั่นคงและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ และ (๓) สถานการณ์ในภูมิภาค รวมท้ังในเมียนมา 
         ๒) รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้หารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ (๑) สถานการณ์ในประเทศไทย รวมท้ังการแพร่ระบาดของโควิด – 19 
และความร่วมมือด้านวัคซีน (๒) BCG Economy และความร่วมมือในประเด็นการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (๓) สถานการณ์ในเมียนมา และ (๔) ประเด็นเกาหลีเหนือ 
   ๔.๑.๒๙ การต้อนรับ พลเรือเอก จอห์น คริสโตเฟอร์ อากีลีโน ( John C. 
Aquilino) ผู้บัญชาการกองก าลังสหรัฐอเมริกาภาคพื น อินโด – แปซิฟิก พลเอก เฉลิมพล  
ศรีสวัสด์ิ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ พลเรือเอก จอห์น คริสโตเฟอร์ อากีลีโน ( John 
C. Aquilino) ผู้บัญชาการกองก าลังสหรัฐอเมริกาภาคพื้น อินโด - แปซิฟิก และคณะ เมื่อวันท่ี ๑๑ 
ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ กองบัญชาการกองทัพไทย ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็น
ทางการ ในฐานะแขกของกองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อแนะน าตัวในโอกาสเข้ารับต าแหน่งใหม่ 
โดยพลเรือเอก จอห์น คริสโตเฟอร์ อากีลีโน ได้เข้าร่วมในพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศผสม  
๓ เหล่าทัพ หลังจากน้ัน ได้เข้าเย่ียมค านับผู้บัญชาการทหารสูงสุด รวมถึงหารือข้อราชการเกี่ยวกับ
ความร่วมมือทางทหารและความสัมพันธ์ของท้ังสองกองทัพในห้วงสถานการณ์ของโควิด - 19 
รวมท้ังการฟื้นฟูกิจกรรมความร่วมมือทางทหารท้ังในระดับทวิภาคีและพหุภาคีให้มีความต่อเน่ือง 
ในโอกาสน้ี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้กล่าวขอบคุณฝ่ายสหรัฐอเมริกา ส าหรับการส่งมอบอุปกรณ์
สนับสนุนการจัดเก็บวัคซีนโควิด - 19 ให้กระทรวงสาธารณสุข ท้ังน้ี การเดินทางเยือนประเทศไทย
ของผู้บัญชาการกองก าลังสหรัฐอเมริกา ภาคพื้น อินโด - แปซิฟิก นับเป็นโอกาสอันดีของกองทัพ
ไทย ท่ีได้ให้การต้อนรับและรับรองผู้น าระดับสูงของกองทัพสหรัฐอเมริกา อันจะก่อให้เกิด 
ความร่วมมือท่ีแน่นแฟ้น และเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์ในระดับกองทัพ  
และระดับประเทศของท้ังสองฝ่ายต่อไป 
 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๒๑๓ 

 

 ๔.๒  เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นของอาเซียน 
 ๔.๒.๑ การด าเนินการจัดส่งชุดตรวจโควิด - 19 ให้แก่ประเทศสมาชิกอาเซียน 
การประชุมสุดยอดอาเซียนสมัยพิเศษว่าด้วยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อวันท่ี ๑๔ เมษายน 
๒๕๖๓ ผ่านระบบประชุมทางไกล นายกรัฐมนตรีได้ประกาศมอบชุดตรวจโควิด - 19 แบบ RT-PCR 
ท่ีผลิตในประเทศไทยและผ่านการตรวจสอบแล้วว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากลให้แก่ประเทศ
สมาชิกอาเซียนท่ีประสงค์จะรับชุดตรวจฯ ประเทศละ ๑๐,๐๐๐ ชุด เพื่อเริ่มต้นความร่วมมือท่ีเป็น
รูปธรรมของอาเซียนด้านสาธารณสุข โดยมอบกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้จัดส่งน้ัน ในการน้ี 
กระทรวงการต่างประเทศได้ว่าจ้างบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จ ากัด ผู้ผลิตชุดตรวจฯ แห่งเดียว  
ในประเทศไทย ท่ีมีความเช่ียวชาญในการบรรจุชุดตรวจฯ เพื่อการขนส่ง โดยควบคุมอุณหภูมิ 
ในระหว่างการขนส่งให้อยู่ในระดับความเย็นท่ีต้องการ เพื่อรักษาคุณภาพของชุดตรวจฯ ให้เป็น  
ผู้จัดส่งชุดตรวจฯ ไปยังประเทศผู้รับ และบริษัทฯ ได้ด าเนินการจัดส่งให้กับประเทศผู้รับท้ัง 
๗ ประเทศ ประกอบด้วย เมียนมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ 
เสร็จเรียบร้อย เมื่อวันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ 
 ๔.๒.๒ โครงการ Development of Training Programme on Cassava in Border 
Provinces (Farm and Soil Management) กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ ร่ วมกับกรมวิชาการเกษตร ซึ่ ง เป็น implementing agency ได้ด า เนินโครงการ 
Development of Training Programme on Cassava in Border Provinces (Farm and Soil 
Management) ระหว่างปี  ๒๔๖๐ - ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ ถ่ายทอดองค์ความรู้ 
และเทคโนโลยีการผลิตมันส าปะหลังให้แก่เกษตรกรชาวกัมพูชาให้สามารถผลิตมันส าปะหลัง 
ท่ีมีคุณภาพได้อย่างยั่งยืนและสามารถลดต้นทุนการผลิต เน่ืองจากเกษตรกรชาวกัมพูชาในพื้นท่ี  
จังหวัดพระตะบอง จังหวัดไพลิน และจังหวัดบันเตียเมียนเจย พบปัญหาการแพร่ระบาดของ 
แมลงศัตรูพืชและโรคพืชเป็นผลให้คุณภาพมันส าปะหลังและปริมาณการผลิตลดลงท าให้ผลผลิต 
ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ซึ่งโครงการฯ ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การจัดต้ัง
แปลงสาธิตการปลูกมันส าปะหลังในกัมพูชา การคัดเลือกเกษตรกรปลูกมันส าปะหลังตัวอย่าง 
ในกัมพูชา การจัดอบรมให้แก่เกษตรกรชาวกัมพูชาโดยผู้เช่ียวชาญจากกรมวิชาการเกษตร 
การศึกษาดูงานท่ีประเทศไทยของเกษตรกรตัวอย่างและเจ้าหน้าท่ีชาวกัมพูชา และการจัดพิมพ์
คู่มือการพัฒนาการปลูกมันส าปะหลังสองภาษา (ภาษาไทยและภาษาเขมร) โดยล่าสุดกรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศได้จัดส่งคู่มือดังกล่าว จ านวน ๒,๐๐๐ เล่ม ในระหว่างวันท่ี ๒๕ - ๓๑ มีนาคม 
๒๕๖๔ เพื่อเผยแพร่ในกัมพูชา อาทิ หน่วยงานราชการเกษตรจังหวัด สถาบันการศึกษา 
และโดยเฉพาะกลุ่มชุมชนเกษตรกรผู้เพาะปลูกมันส าปะหลังใน จังหวัดพระตะบอง จังหวัดไพลิน 
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จังหวัดบันเตียเมียนเจย รวมถึงสถาบันการศึกษาในจังหวัดเสียมราฐ และ General Directorate 
of Agriculture กรุงพนมเปญ ท้ังน้ี โครงการฯ ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากเกษตรกร 
ชาวกัมพูชา เน่ืองจากตอบสนองต่อความต้องการท่ีแท้จริงของเกษตรกรท่ีจะพัฒนาการเพาะปลูก
มันส าปะหลังให้ ได้ผลผลิตท่ี เพียงพอปราศจากโรคพืชและสามารถน าผลผลิตส่งตลาด 
ได้อย่างเพียงพอ นอกจากน้ี กรมวิชาการเกษตรยังได้เผยแพร่คู่มือฯ ดังกล่าวในหน่วยงานใต้สังกัด 
ในประเทศไทยเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวไทยท่ีปลูกมันส าปะหลังด้วย 
  อน่ึง ได้ขยายระยะเวลาการด าเนินโครงการฯ จนถึงปี ๒๕๖๔ เน่ืองจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 
 ๔.๒.๓ กิจกรรมเผยแพร่รายงาน ASEAN Gender Outlook และการเสวนา
หัวข้อการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในการสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนและการฟื้นฟูจาก
โควิด - 19ในอาเซียน เมื่อวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้ร่วม
กล่าวเปิดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งจัดโดยกระทรวงการต่างประเทศ ศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษา  
และการหารือด้านการพัฒนาท่ียั่งยืน และ UN Women ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมี
ผู้ เ ข้าร่วมกว่า ๒๐๐ คน จากคณะทูตานุทูตและองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทย 
ส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และสาธารณชน โดยกิจกรรมดังกล่าว
ประสบความส าเร็จในการเผยแพร่รายงาน ASEAN Gender Outlook ในประเทศไทย โดยเฉพาะ
ความก้าวหน้าในการด าเนินการของอาเซียนตาม SDGs ผ่านมุมมองทางเพศสภาพ รวมถึง
ผลกระทบของโควิด - 19 ต่อความเท่าเทียมทางเพศและการพัฒนาท่ียั่งยืนในภูมิภาค นอกจากน้ี 
กิจกรรมดังกล่าวยังได้ช่วยเสริมสร้างบทบาทท่ีสร้างสรรค์ของไทยในการเพิ่มพูนความร่วมมือ 
ในอาเซียนเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและความเช่ือมโยงกับการพัฒนาท่ียั่งยืน 
และครอบคลุม โดยเฉพาะในการรับมือกับโควิด – 19 
 ๔.๒.๔ กิจกรรม ASEAN-Swiss Forum on SDG 12 (Responsible Consumption 
and Production) and Business and Human Rights เมื่อวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้ร่วมกล่าวเปิดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งจัดโดยสวิตเซอร์แลนด์ 
และศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาท่ียั่งยืน (ASEAN Centre for 
Sustainable Development Studies and Dialogue: ACSDSD) ผ่านระบบการประชุมทางไกล 
โดยท่ีประชุมได้แลกเปลี่ยนและเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับอาเซียนในเรื่อง  
การผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนในบริบทของธุรกิ จและสิทธิมนุษยชน โมเดลเศรษฐกิจ 
BCG ตลอดจนส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนท่ีครอบคลุมในการเสริมสร้างความยั่งยืนและการฟื้นฟู
จากโควิด - 19 ท่ีเข้มแข็งในภูมิภาค 
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 ๔.๒.๕ การจัดงานวันสังคมสงเคราะห์โลกระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ประจ าปี 
๒๕๖๔ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านสังคมสงเคราะห์ จัดงานวันสังคมสงเคราะห์โลกระดับภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟิก ประจ าปี ๒๕๖๔ ในวันอังคารท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ภายใต้หัวข้อ “Ubuntu: 
I Am Because We Are” Strengthening Social Solidarity and Global Connectedness”
ในรูปแบบการประชุมทางไกล โดยการจัดงานในครั้งน้ีส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์
และสวัสดิการสังคมได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านสั งคมสงเคราะห์ 
และสวัสดิการสังคมได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางสังคม รวมท้ังได้ประชาสัมพันธ์  
ผลการด าเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท างานในบริบท
ท่ีมีความท้าทายให้สาธารณชนได้รับทราบ 
 ๔.๒.๖ การเตรียมการจัดประชุมเรื่องการส่งเสริมการมีงานท าที่มีคุณค่าส าหรับ
ผู้สูงอายุเพื่อสังคมส าหรับคนทุกวัยในประเทศอาเซียนบวกสาม ระหว่างและภายหลัง
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ผ่านระบบประชุม
ทางไกล (ASEAN Visual Conference on Promoting Decent Work for Older Persons for 
an inclusive Society During and After COVID - 19 Pandemic) ภายใต้แผนงานสาขาสวัสดิการ
สังคมและการพัฒนา โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง  
ของมนุษย์ จัดท า Concept Note และ Check List โครงการเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างแจ้งเวียน
ประเทศสมาชิกอาเซียนให้ข้อคิดเห็น 
 ๔.๒.๗ การประชุมคณะท างานเรื่องวัฒนธรรมแห่งการป้องกัน ครั งที่  ๔ 
(4th Meeting of the Working Group on Culture of Prevention: WG on CoP) กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวผ่านระบบการประชุม
ทางไกล เมื่อวันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ในการประชุมน้ี ได้รับทราบความก้าวหน้าการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการภูมิภาคในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมแห่งการป้องกัน และความก้าวหน้าเกี่ยวกับ
การจัดท าแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ท่ี เกี่ยวข้อง ในการน้ี กระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย์เห็นควรประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน าผลการประชุม 
ท่ีเกี่ยวข้องไปสู่การปฏิบัติต่อไป 
  การประชุมออนไลน์ดังกล่าว จัดโดยประเทศบรูไนดารุสซาลาม ในฐานะ
ประธานอาเซียนในปี ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นการจัดประชุมท่ีต่อเน่ืองกันจ านวน ๓ รายการ รวมถึงการจัด
ประชุมเจ้าหน้าท่ีอาวุโสส าหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งท่ี ๓๐ 
ซึ่งเป็นการประชุมระดับเจ้าหน้าท่ีอาวุโส ในวันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ และการประชุมคณะมนตรี
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ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งท่ี ๒๕ ซึ่งเป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีผ่านระบบ 
การประชุมทางไกล 
 ๔.๒.๘ การประชุมเ จ้าหน้าที่อาวุโสส าหรับคณะมนตรีประชาคมสังคม 
และวัฒนธรรมอาเซียน ครั งที่ ๓๐ (30th Meeting of the Senior Officials Committee for 
the ASEAN Socio-Cultural Community: SOCA) ในการประชุมดังกล่าวผ่านระบบการประชุม
ทางไกล เมื่อวันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้มีการรับทราบความก้าวหน้าเกี่ยวกับประเด็นสืบเน่ือง
จากการประชุม SOCA และการประชุม ASCC Council ครั้งก่อน เช่น การประเมินครึ่งแผนของ
แผนงานประชาคมอาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๘ การเสริมสร้างความร่วมมือข้ามสาขาและข้ามเสา 
ท่ีเกี่ยวข้องกับประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน การเป็นประธานอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ของประเทศบรูไนดารุสซาลาม และเอกสารผลลัพธ์เพื่อการพิจารณาของผู้น าอาเซียนในการประชุม 
สุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี ๓๘ และการประชุมอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน ๓๒ ฉบับ จ าแนกเป็น 
เอกสารเพื่อรับรอง (For adoption) ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี ๓๘ จ านวน ๗ ฉบับ 
เอกสารเพื่อทราบในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี ๓๘ (For notation) จ านวน ๒๓ ฉบับ 
และเอกสารเพื่อรับรองในการประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสาม ครั้งท่ี ๒๔ และการประชุมสุดยอด
เอเชียตะวันออก ครั้งท่ี ๑๖ จ านวน ๒ ฉบับ 
  ในการน้ี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เห็นควร
ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อน าผลการประชุมท่ีเกี่ยวข้องไปสู่การปฏิบัติต่อไป 
 ๔.๒.๙ การประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั งที่ ๒๕ 
(25th ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) Council Meeting) ในการประชุมดังกล่าว 
ผ่านระบบการประชุมทางไกล เมื่อวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้มีการน าเสนอแผนงานหลักในการเป็น
ประธานอาเซียนของประเทศบรูไนดารุสซาลามภายใต้แนวคิดหลัก “เราห่วงใย เราเตรียมพร้อม 
เราก้าวหน้า” “We Care, We Prepare, We Prosper” และรับรองในหลักการต่อรายช่ือเอกสาร
ผลลัพธ์ส าคัญภายใต้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนส าหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน 
ครั้งท่ี ๓๘ และการประชุมสุดยอดอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง จ านวนท้ังหมด ๓๒ ฉบับ รวมถึงการรับรอง
ร่างรายงานการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งท่ี ๒๕ เพื่อน าเสนอ
ต่อการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี ๓๘ และการรับรองร่างถ้อยแถลงร่วมส าหรับการประชุม
คณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งท่ี ๒๕ 
  ส าหรับประเทศไทย นางพัชรี  อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย์ ให้เป็นหัวหน้าผู้แทนไทยในระดับรัฐมนตรี ได้กล่าวถ้อยแถลง 
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ต่อท่ีประชุม โดยแสดงความยินดีต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เยาวชน และการกีฬา 
ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ในโอกาสการด ารงต าแหน่งประธานอาเซียนของประเทศบรูไนดารุสซาลาม 
ตลอดจนรับทราบเกี่ยวกับการน าเสนอแผนงานหลักในการเป็นประธานอาเซียนของประเทศบรูไน
ดารุสซาลาม ภายใต้แนวคิดหลัก (Theme) การเป็นประธานอาเซียนในปี ๒๕๖๔ นอกจากน้ี ยังได้
เน้นย้ าถึงการด าเนินการในอนาคต ซึ่งประเทศไทยให้ค ามั่นในการสานต่อความร่วมมือกับประเทศ
สมาชิกอาเซียนท้ังหลาย เพื่อสร้างอาเซียนให้เป็นประชาคมแห่งความเอื้ออาทรและการแบ่งปัน 
โดยไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง  
  ในการน้ี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เห็นควร
ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อน าผลการประชุมท่ีเกี่ยวข้องไปสู่การปฏิบัติต่อไป 
 ๔.๒.๑๐ การจัดกิจกรรมคู่ขนานอาเซียน ภายใต้หัวข้อ “การตระหนักรู้เกี่ยวกับ
สิทธิของเด็กในบริบทของการโยกย้ายถ่ินฐานในอาเซียน” (Virtual ASEAN Side-Events to 
Asia-Pacific Regional Review of Implementation of the Global Compact for Safe, 
Orderly and Regular Migration:  “ Realising the Rights of Children in the Context of 
Migration in ASEAN”) โดยการประชุมดังกล่าว ซึ่งจัดผ่านระบบการประชุมทางไกล เมื่อวันท่ี 
๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นการประชุมเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทาง 
การประสานความร่วมมือในภูมิภาคในการน าข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถ่ินฐาน 
ท่ีปลอดภัย เป็นระเบียบ และปกติ ไปสู่การปฏิบัติ ส่งเสริมความตระหนักรู้เกี่ยวกับปฏิญญา
อาเซียนว่าด้วยสิทธิของเด็กในบริบทของการโยกย้ายถ่ินฐานและแลกเปลี่ยนมุมมองและข้อคิดเห็น
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการจัดท าแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยสิทธิของเด็กในบริบทการโยกย้าย
ถ่ินฐานในอาเซียน  
   ในการน้ี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เห็นควรจัดให้
มีการประสานงานและน าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะท่ีได้รับจากการจัดกิจกรรมคู่ขนานอาเซียน
ดังกล่าว ไปพิจารณาประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยสิทธิของเด็กในบริบท
การโยกย้ายถ่ินฐานในอาเซียนต่อไป 
 ๔.๒.๑๑ การประชุมประสานงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั งที่ ๑๖ 
(Sixteenth Coordinating Conference on the ASEAN Socio-Cultural Community: 16 th 

SOCCOM) และการประชุมอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ผ่านระบบการประชุมทางไกล เมื่อวันท่ี ๑๕ มีนาคม 
๒๕๖๔ ในการประชุมดังกล่าว ได้มีการอภิปรายขององค์กรอาเซียนเฉพาะสาขาต่าง ๆ ภายใต้
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเกี่ยวกับการผลักดันข้อริเริ่มส าคัญตามกรอบการฟื้นฟู 
ท่ีครอบคลุมของอาเซียน (ASEAN Comprehensive Recovery Framework: ACRF) ไปสู่การปฏิบัติ 
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  นอกจากน้ี ได้มีการเปิดตัวรายงานการวิเคราะห์แนวโน้มการพัฒนาของ
อาเซียน (The ASEAN Development Outlook: ADO) ซึ่งเป็นรายงานฉบับแรกในอาเซียน 
โดยความร่วมมือระหว่างส านักเลขาธิการอาเซียนและคณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ 
มีเน้ือหาครอบคลุม ๔ หัวข้อหลักที่เช่ือมโยงกัน ได้แก่ อัตลักษณ์ (Identity) สภาพแวดล้อมท่ีเป็น
ธรรมชาติและท่ีมนุษย์สร้างข้ึน (Natural and Built Environment) ความเป็นอยู่ (Livelihood) 
และสวัสดิการสังคมและสุขภาพ (Social Welfare and Health) ผ่านตัวแปรขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง 
๔ ประการ ได้แก่ ข้อมูลประชากรพื้นฐาน (Demographic) การอพยพโยกย้ายถ่ินฐาน (Migration) 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ี ๔ 
(the Fourth Industrial Revolution: 4IR) 
  ในช่วงท้าย มีการจัดประชุมหุ้นส่วนความร่วมมือประชาคมสังคม 
และวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งท่ี ๑ (First ASCC Partnership Conference) โดยมีการน าเสนอ
แผนงานส าคัญเกี่ยวกับการฟื้นฟูและการสร้างภูมิคุ้มกันหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรนา 2019 ในระดับภูมิภาคอาเซียน โดยประธานหรือรองประธานองค์กรอาเซียนเฉพาะสาขา
ภายใต้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน และประธานคณะเจ้าหน้าท่ีอาวุโสส าหรับ
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนได้น าเสนอแผนงานท่ีเกี่ยวข้องและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับประเทศคู่เจรจา 
 ๔.๒.๑๒ การจัดท าแผนที่น าทางเพื่ออนุวัติการปฏิญญาฮานอยว่าด้วยการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับงานสังคมสงเคราะห์เพื่อมุ่งสู่การเป็นประชาคมอาเซียนที่แน่นแฟ้น 
และตอบสนอง 
  ๑) การประชุมเริ่มต้นการจัดท าแผนที่น าทางเพื่ออนุวัติการปฏิญญา
ฮานอยว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับงานสังคมสงเคราะห์เพื่อมุ่งสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียนที่แน่นแฟ้นและตอบสนอง (Kick-Off Meeting on the Development of 
Roadmap to Implement Ha Noi Declaration on Strengthening Social Work Towards 
Cohesive and Responsive ASEAN Community) ในการประชุมผ่านระบบทางไกล เมื่อวันท่ี 
๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ดังกล่าว ได้มีการหารือเกี่ยวกับกรอบการด าเนินงานและกลยุทธ์การด าเนินการ
ในการพัฒนาแผนท่ีน าทางเพื่ออนุวัติการปฏิญญาฮานอยว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
งานสังคมสงเคราะห์ เพื่อมุ่งสู่การเป็นประชาคมอาเซียนท่ีแน่นแฟ้นและตอบสนอง ท้ังน้ี การจัดท าแผน
ท่ีน าทางฯ เป็นข้อริเริ่มของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่ออนุวัติการปฏิญญาฮานอยฯ ซึ่งเป็น
เอกสารท่ีผู้น าอาเซียนให้การรับรองในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี ๓๗ ผ่านระบบการประชุม
ทางไกล ภายใต้การเป็นประธานอาเซียนของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในปี ๒๕๖๓ แผนท่ี 
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น าทางดังกล่าวจะเป็นหน่ึงในเอกสารผลลัพธ์ส าคัญท่ีจะเสนอให้ ผู้น าอาเซียนรับทราบ 
ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งท่ี ๓๘ ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ภายใต้การเป็นประธานอาเซียน
ของประเทศบรูไนดารุสซาลาม ในการน้ี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
เห็นควรประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการในระยะถัดไป 
  ๒) การประชุมคณะท างานว่าด้วยการจัดท าแผนที่น าทางเพื่ออนุวัติ  
การปฏิญญาฮานอยว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับงานสังคมสงเคราะห์เพื่อมุ่งสู่  
การเป็นประชาคมอาเซียนที่แน่นแฟ้นและตอบสนอง ครั งที่ ๑ (1st Meeting of Technical 
Working Group on the Roadmap to Implement Ha Noi Declaration on Strengthening 
Social Work towards Cohesive and Responsive ASEAN Community) ส านักงานปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล เมื่อวันท่ี 
๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยเจ้าหน้าท่ีอาวุโสอาเซียนด้านสวัสดิการสังคม 
และการพัฒนาหรือผู้แทน และผู้แทนภาคีเครือข่ายสังคมสงเคราะห์อาเซียนจากประเทศกัมพูชา 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม ตลอดจนประธานและรองประธานขององค์กร
อาเซียนเฉพาะสาขาท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการอาเซียนด้านสตรี คณะกรรมาธิการอาเซียน 
ว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก เจ้าหน้าท่ีอาวุโสอาเซียนด้านการศึกษา 
เจ้าหน้าท่ีอาวุโสอาเซียนด้านสาธารณสุข เจ้าหน้าท่ีอาวุโสอาเซียนว่าด้วยอาชญากรรมข้ามชาติ 
ผู้อ านวยการบริหารศูนย์ฝึกอบรมอาเซียนด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม และผู้แทน
องค์การ UNICEF 
 ๔.๒.๑๓ การประชุมเกี่ยวกับเด็กและสตรีในกรอบอาเซียน  
 ๑) การประชุมคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิสตรีและสิทธิเด็ก ครั งที่ ๒๒ (22nd ACWC Meeting) ผ่านระบบการประชุมทางไกล  
เมื่อวันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยท่ีประชุมได้มีการปรึกษาหารือและติดตามความคืบหน้าของ 
การด าเนินงานภายใต้กลไก ACWC โดยมีประเทศบรูไนดารุสซาลามเป็นประธานการประชุม
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔  
  ในการน้ี นายวันชัย รุจนวงศ์ ผู้แทนไทยด้านสิทธิ เ ด็กใน ACWC 
ได้น าเสนอความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยการขจัดความรุนแรง 
ต่อเด็กผ่านการจัดท าร่างแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยการคุ้มครองเด็กจากการแสวงหา
ผลประโยชน์ในสื่อออนไลน์ในอาเซียน และร่างแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยสิทธิของเด็ก  
ในบริบทโยกย้ายถ่ินฐานในอาเซียน ซึ่งทั้ง ๒ ฉบับ เป็นเอกสารท่ีประเทศไทยเป็นผู้ริเร่ิม และจะมี



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๒๒๐ 

 

การเสนอให้ผู้น าอาเซียนรับทราบในการประชุมสุดยอดอาเซียน ในปี ๒๕๖๔ ภายใต้การเป็น
ประธานอาเซียนของบรูไนดารุสซาลาม  
  นอกจากน้ี นางสาวรัชดา ไชยคุปต์ ผู้แทนไทยด้านสิทธิสตรีใน ACWC  
ได้น าเสนอความก้าวหน้าในการประเมินผลครึ่งแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคอาเซียนว่าด้วย  
การขจัดความรุนแรงต่อสตรีด้วย 
  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เห็นควรให้มี 
การประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อน าผลการประชุมท่ีเกี่ยวข้องไปสู่การปฏิบัติต่อไป 
 ๒) การจัดกิจกรรมคู่ขนานอาเซียน ภายใต้หัวข้อ “การตระหนักรู้เกี่ยวกบั
สิทธิของเด็กในบริบทของการโยกย้ายถ่ินฐานในอาเซียน” (Virtual ASEAN Side-Events to 
Asia-Pacific Regional Review of Implementation of the Global Compact for Safe, 
Orderly and Regular Migration: “ Realising the Rights of Children in the Context of 
Migration in ASEAN”) โดยการประชุมดังกล่าว ซึ่งจัดผ่านระบบการประชุมทางไกล เมื่อวันท่ี 
๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นการประชุมเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทาง  
การประสานความร่วมมือในภูมิภาค ในการน าข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถ่ินฐาน  
ท่ีปลอดภัย เป็นระเบียบ และปกติ ไปสู่การปฏิบัติ ส่งเสริมความตระหนักรู้เกี่ยวกับปฏิญญา
อาเซียนว่าด้วยสิทธิของเด็กในบริบทของการโยกย้ายถ่ินฐานและแลกเปลี่ยนมุมมองและข้อคิดเห็น
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการจัดท าแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยสิทธิของเด็กในบริบทการโยกย้าย
ถ่ินฐานในอาเซียน 
    ในการน้ี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เห็นควรจัด
ให้มีการประสานงานและน าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะท่ีได้รับจากการจัดกิจกรรมคู่ขนาน
อาเซียนดังกล่าว ไปพิจารณาประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยสิทธิของเด็ก
ในบริบทการโยกย้ายถ่ินฐานในอาเซียนต่อไป 
    ๓) การประชุมเตรียมการส าหรับการประชุมคณะท างานระหว่าง ACWC 
กับ SOMSWD เพื่อจัดท าแผนปฏิบตัิการระดับภูมิภาคว่าด้วยการคุม้ครองเดก็จากการแสวงหา
ประโยชน์ในสื่อออนไลน์ในอาเซียน ครั งที่ ๓/๒๕๖๔ ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล เมื่อวันท่ี ๙ เมษายน 
๒๕๖๔ การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมของฝ่ายไทยในฐานะคณะกรรมการร่างเอกสาร 
(Drafting committee) โดยมีการน าข้อคิดเห็นจากประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ความเห็นของ SOMSWD ประเทศอินโดนีเซีย มาพิจารณาและอภิปรายเพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน
เกี่ยวกับถ้อยความในร่างแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคฯ ก่อนท่ีจะมีการประชุมคณะท างานระหว่าง 
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ACWC กับ SOMSWD เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยการคุ้มครองเด็กจาก  
การแสวงหาประโยชน์ในสื่อออนไลน์ในอาเซียน ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๔ ในวันท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ 
  ๔) การประชุมคณะท างานระหว่าง ACWC กับ SOMSWD เพื่อจัดท า
แผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยการคุ้มครองเด็กจากการแสวงหาผลประโยชน์ในสื่อ
ออนไลน์ในอาเซียน ครั งที่ ๓/๒๕๖๔ ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล เมื่อวันท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ 
ณ ห้องประชุม ช้ัน ๗ อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ๓ ถนนพญาไท กรุงเทพฯ การประชุมดังกล่าวเป็น
การประชุมท่ีต่อเน่ือง ซึ่งส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ร่วมกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนจัดข้ึน ท้ังน้ี ท่ีประชุมได้มีการพิจารณาและจัดท าร่างฉบับท่ี ๓ 
(3rd Draft) ของแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยการคุ้มครองเด็กจากการแสวงหาประโยชน์ 
ในสื่อออนไลน์ในอาเซียน โดยได้มีการน าข้อคิดเห็นจากประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความเห็นของ SOMSWD ประเทศอินโดนีเซีย มาพิจารณาและอภิปรายเพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน
เกี่ยวกับถ้อยความในร่างแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคฯ 
  ๕) การประชุมคณะท างานร่วมระหว่างคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วย
การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ASEAN Commission on the Promotion 
and Protection of the Rights of Women and Children: ACWC) กับเจ้าหน้าที่อาวุโส
อาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา (SOMSWD) เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการระดับ
ภูมิภาคว่าด้วยสิทธิของเด็กในบริบทโยกย้ายถ่ินฐานในอาเซียน ครั งที่ ๓/๒๕๖๔ และครั งที่ 
๔/๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๑๗ และ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ตามล าดับ ผ่านระบบการประชุมทางไกล 
โดยเป็นการประชุมต่อเน่ืองจากการประชุมคณะท างานร่วมฯ ครั้งท่ีผ่านมา โดยมีนายวันชัย รุจนวงศ์ 
ผู้แทนไทยด้านสิทธิเด็กใน ACWC เป็นประธานฯ ท่ีประชุมได้น าความเห็นท่ีได้รับจาก SOMSWD 
อินโดนีเซีย และ SOMSWD สิงคโปร์ มาพิจารณาและอภิปรายเพื่อหาข้อสรุปร่วมกันในการจัดท า
ร่างฉบับท่ี ๓ (3rd Draft) 
 ๔.๒.๑๔ การประชุมเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการด าเนินงานระบบ 
การติดตามประเมินผลภายใต้แผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๘ 
ส าหรับองค์กรเฉพาะสาขาภายใต้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนของประเทศไทย 
(Capacity Building for the Operationalisation of the ASCC Blueprint Monitoring 
and Evaluation (M&E) System for all ASCC Sectoral Bodies of Thailand) ส านักงาน
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ 
การประชุมทางไกล ระหว่างวันท่ี ๒๐ - ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานประสานงาน
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หลักขององค์กรอาเซียนเฉพาะสาขาภายใต้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนของประเทศไทย  
ท้ัง ๑๕ สาขา และเจ้าหน้าท่ีกองการต่างประเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม  
และความมั่ นคงของมนุษย์  จ านวนท้ังสิ้ น ๔๒ คน ซึ่ งจัดโดยส านักเลขาธิการอาเซียน  
และมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการติดตามประเมินผลโดยท่ัวไป 
และการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
พ.ศ. ๒๕๖๘ (ASCC Blueprint 2025) ส าหรับองค์กรเฉพาะสาขาภายใต้ประชาคมสังคม 
และวัฒนธรรมอาเซียนของประเทศไทย ท้ังน้ี ผู้เข้าร่วมการประชุมได้เรียนรู้ ท้ังภาคทฤษฎี 
และภาคปฏิบัติ ตลอดจนร่วมอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะวิทยากรจากส านักเลขาธิการ
อาเซียน 
 ๔.๒.๑๕ การประชุมระดับภู มิภาคเพื่อสนับสนุ นการแลกเปลี่ยนความรู้ 
และประสบการณ์เกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านการให้ที่พักพิงในประเทศสมาชิกอาเซียน (The 
Regional Workshop to Support Knowledge Exchange and Experience on Shelter 
Practices across ASEAN Member States) ส า นักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล เมื่อวันท่ี ๒๗ 
เมษายน ๒๕๖๔ ซึ่งจัดโดยโครงการอาเซียน-ออสเตรเลียเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ (ASEAN-ACT) 
และรัฐบาลสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน 
ได้แก่คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) คณะกรรมาธิการ
อาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC) เจ้าหน้าท่ีอาวุโสอาเซียน
ว่า ด้วยอาชญากรรมข้ามชาติ (SOMTC)  เจ้าหน้า ท่ีอาวุ โสอาเซียนด้านสวัสดิการสังคม 
และการพัฒนา (SOMSWD) และผู้แทนหน่วยงานของประเทศไทยท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงาน
ศาลยุติธรรม ส านักงานอัยการสูงสุด ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กระทรวงแรงงาน กระทรวง
ยุติธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ กองต่อต้าน
การค้ามนุษย์และกองการต่างประเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จ านวนท้ังหมดประมาณ ๒๐๐ คน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอ 
ข้อค้นพบท่ีส าคัญจากการศึกษาแนวปฏิบัติด้านการให้ท่ีพักพิงส าหรับเหยื่อจากการค้ามนุษย์  
ในประเทศสมาชิกอาเซียน ข้อเสนอแนะด้านกฎหมาย นโยบาย และแนวปฏิบัติท่ีดี รวมถึงเป็นเวที
ในการหารือเกี่ยวกับพัฒนาการและความท้าทายในการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ท้ังน้ี 
ได้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และจัดท าข้อเสอแนะต่อองค์กรอาเซียนเฉพาะสาขา  
ท่ีเกี่ยวข้องและประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อพิจารณาน าไปสู่การปฏิบัติผ่านการจัดท าแผนงาน 
โครงการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
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๒๒๓ 

 

 ๔.๒.๑๖ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการจัดท าแผนงานขององค์กร
อาเซียนเฉพาะสาขาด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘ และกรอบ
ผลลัพธ์การปฏิบัติงาน (Workshop on the Finalisation of the SOMSWD (Senior Officials 
Meeting on Social Welfare and Development) Work Plan 2021-2025 and Its Results 
Frameworks) เมื่อวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ซึ่งผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์เข้าร่วมผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยท่ีประชุมได้มีการปรึกษาหารือเพื่อสรุปผล
การจัดท าแผนงาน SOMSWD พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘ รวมถึงการจัดท ากรอบผลลัพธ์ การปฏิบัติงาน
และตัวช้ีวัดท่ีเหมาะสมกับแต่ละกิจกรรมภายใต้แผนงาน SOMSWD เพื่อน าเสนอต่อเจ้าหน้าท่ี
อาวุโสอาเซียนและรัฐมนตรีอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา (SOMSWD/AMMSWD) 
ให้การรับรองด้วยวิธีการแจ้งเวียนในล าดับถัดไป โดยขณะน้ีส านักเลขาธิการอาเซียนอยู่ระหว่าง
การรวบรวมรายละเอียดแผนงาน/โครงการ และขอรับความเห็นเพิ่มเติมจากประเทศสมาชิก 
เพื่อจัดท าร่างแผนงานฉบับสมบูรณ์ 
 ๔.๒.๑๗ การประชุมร่วมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนสามเสาหลัก เมื่อวันท่ี ๑๗ 
มิถุนายน ๒๕๖๔ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมการประชุมร่วมเจ้าหน้าท่ีอาวุโสสามเสาหลัก 
ซึ่งมีเจ้าหน้าท่ีอาวุโสอาเซียนของบรูไนฯ เป็นประธาน โดยได้มีการหารือเกี่ยวกับประเด็นส าคัญ
และผลลัพธ์ภายใต้การเป็นประธานอาเซียนของบรูไนฯ ในปี น้ี การรับมือกับโควิด - 19  
และการส่งเสริมความร่วมมือในประเด็นคาบเกี่ยวต่าง ๆ อาทิ ความเช่ือมโยงและการพัฒนา 
ท่ียั่งยืน โดยปลัดกระทรวงฯ ย้ าความส าคัญของการจัดหาวัคซีนโควิด - 19 โดยใช้เงินจากกองทุน
อาเซียนเพื่อรับมือกับโควิด - 19 และการพิจารณาการยอมรับวัคซีนโควิด - 19 ร่วมกัน 
เพื่อสนับสนุนการอ านวยความสะดวกในการเดินทางระหว่างประเทศและการฟื้นฟูของภูมิภาค 
นอกจากน้ี ในฐานะท่ีไทยเป็นผู้ประสานงานของอาเซียนด้านการพัฒนาท่ียั่งยืน ปลัดกระทรวงฯ 
ได้แจ้งผลการด าเนินการท่ีเกี่ยวข้องของไทย รวมท้ังกิจกรรมของศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษา  
และการหารือด้านการพัฒนาท่ียั่งยืนและแผนงานของไทยเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือด้าน BCG 
ในอาเซียน 
 
 ๔.๓  ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม 
  ๔.๓.๑ กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ 
ประชุมร่วมกับบรษิัทมาร์ซัน จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทต่อเรือของไทย เพื่อแสวงหาแนวทางในการเข้าสู่ตลาด
ท่ีมีศักยภาพในภูมิภาคแอฟริกา และตะวันออกกลาง โดยเฉพาะในประเทศไนจีเรีย กานา  
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๒๒๔ 

 

และสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก โดยกระทรวงการต่างประเทศพร้อมแนะน านักธุรกิจไทย  
และต่างชาติในประเทศเป้าหมายท่ีมีศักยภาพเพื่อให้บริษัทฯ ขอรับค าปรึกษา และเสนอแนะให้
บริษัทฯ เข้าร่วมงานแสดงสินค้า defence exhibition ในภูมิภาคเป้าหมายมากข้ึน รวมท้ัง
พิจารณาเชิญคณะทูตานุทูตกลุ่มประเทศเป้าหมายมาเยี่ยมชมโรงงานและผลิตภัณฑ์ 
  ๔.๓.๒ การส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจกับภูมิภาคอเมริกาเหนือ ลาติน
อเมริกา แคริบเบียน และแปซิฟิกใต้ 
   ๑) เม่ือวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 
ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์มติชน (ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์มติชนฉบับวันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๔) 
เกี่ยวกับการร่วมมือกับลาตินอเมริกาและแคริบเบียนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนหลังโควิด - 19 
ตามวาระแห่งชาติโมเดลเศรษฐกิจ BCG 
   ๒) การจัดสัมมนาเกี่ยวกับโอกาสในการประกอบธุรกิจในลาตินอเมริกา  
และแคริบเบียน กระทรวงการต่างประเทศได้ร่วมกับสภาธุรกิจไทย-ลาตินอเมริกาจัดสัมมนา
เกี่ยวกับโอกาสในการประกอบธุรกิจในลาตินอเมริกาและแคริบเบียน เมื่อวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๔.๐๐ น. ณ โรงแรม AVANI สุขุมวิท โดยเชิญเอกอัครราชทูตจากภูมิภาค
ดังกล่าวประจ าประเทศไทย ได้แก่ บราซิล เม็กซิโก ชิลี เปรู โคลอมเบีย ปานามา คิวบา  
และกัวเตมาลา และอุปทูตอาร์เจนตินา พร้อมด้วยผู้เช่ียวชาญจากเมืองหลวงร่วมบรรยาย  
เพื่อสร้างความรู้และความเช่ือมั่นท่ีจะประกอบธุรกิจกับภูมิภาคดังกล่าว โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า ๔๕๐ คน 
จากภาคธุรกิจ ภาครัฐ และสื่อมวลชน (เป็นการประชุมแบบปกติและผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล) 
การสัมมนาดังกล่าวสนองตอบพันธกิจการขับเคลื่อนนโยบายตลาดใหม่ของไทยในลาตินอเมริกาฯ 
และสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยหลังโควิด - 19 
    ในการน้ี ผู้ร่วมงานได้รับทราบข้อมูลส า คัญด้า น (๑) สาขาสินค้า 
และบริการท่ีมีศักยภาพ ได้แก่ สินค้าเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมยานยนต์ เหมืองแร่ 
เทคโนโลยีชีวภาพ พลังงานสะอาด โลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน การท่องเท่ียว สาธารณสุข 
วิทยาศาสตร์ และการวิจัยด้านวัคซีน (๒) กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องและแรงจูงใจด้านการค้า 
และการลงทุนของผู้ลงทุนต่างชาติ โดยเฉพาะสิทธิประโยชน์จาก FTA ของชิลีและเปรู มาตรการ
คุ้มครองและปฏิบัติต่อนักลงทุนต่างชาติอย่างเท่าเทียมกันกับนักลงทุนในประเทศ รวมถึงโอกาส
การเป็นศูนย์กลางการผลิตและการกระจายสินค้าไปยังประเทศต่าง ๆ ในทวีปอเมริกา  
และ (๓) คู่ค้าท่ีน่าเช่ือถือในสาขาธุรกิจท่ีสามารถส่งเสริมผลประโยชน์ร่วมกันได้ ในการน้ี 
ทุกประเทศได้ย้ าถึงนโยบายท่ีจะกระชับและขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า  
และการลงทุนกับประเทศไทย เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด – 19 
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๒๒๕ 

 

    ในงานดังกล่าว กระทรวงการต่างประเทศยังได้เชิญ ดร. ลัษมณ อรรถาพิช 
รองเลขาธิการส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) บรรยาย
พิเศษเกี่ยวกับโอกาสและสาขาท่ีเป็นจุดแข็งและความเช่ียวชาญของลาตินอเมริกาท่ีจะแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ ประสบการณ์หรือลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทยใน EEC โดยเฉพาะ 
ท่ีสอดคล้องในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีการแพทย์และสาขาท่ีตอบรับ BCG Model อาทิ การบิน
และระบบโลจิสติกส์ (บราซิล เม็กซิโก ปานามา) การแพทย์ครบวงจร (คิวบา) การเกษตร 
และเทคโนโลยีชีวภาพ (บราซิล อาร์เจนตินา) เช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (บราซิล)  
การท่องเท่ียวกลุ่มรายได้ดีและเชิงสุขภาพ (เปรู) และดิจิทัลและ startup (ชิลี) ซึ่งได้รับความสนใจ
เป็นอย่างดีจากคณะเอกอัครราชทูตฯ และอุปทูต 
    นอกจาก น้ี  กระทรวงการต่างประเทศไ ด้ เปิด ตัวแอปพลิ เ ค ชัน
โทรศัพท์มือถือ Discover Latin America (DLA) ท่ีปรับปรุงใหม่ และนิตยสารออนไลน์ DLA 
MAGAZINE ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ท่ีน าเสนอหัวข้อหลักเกี่ยวกับมิติความสัมพันธ์ไทย-ลาติน
อเมริกากับการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด - 19 ตามแนวทางของโมเดลเศรษฐกิจ BCG ส าหรับ
แผนงานของกระทรวงการต่างประเทศต่อภูมิภาคลาตินอเมริกาฯ น้ัน กระทรวงฯ มีแผนจัด
กิจกรรมต่อยอดจากสัมมนาฯ ได้แก่ (๑) การประชุมระหว่างเอกอัครราชทูตในลาตินอเมริกาฯ 
๕ ประเทศร่วมกับนักธุรกิจไทย (สภาธุรกิจไทย-ลาตินอเมริกา และผู้บริหาร PTT Trading 
(๒) การจัด Webinar ในหัวข้อต่าง ๆ เพื่อน าศักยภาพและโอกาสด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน
และโลจิสติกส์ของลาตินอเมริกาฯ มาสนับสนุนนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด - 19 อาทิ 
ในหัวข้อการขนส่งสินค้าไทยไปยังลาตินอเมริกาฯ ผ่านคลองปานามา / USMCA กับโอกาสทาง
ธุรกิจของไทยในเม็กซิโก / การใช้ประโยชน์สูงสุดจาก FTA ไทย-ชิลีท่ีจะครอบคลุมสินค้า 
ทุกรายการในปี ๒๕๖๖ (๓) ความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตในลาติน
อเมริกา และสถานเอกอัครราชทูตลาตินอเมริกาฯ ประจ าประเทศไทย จัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ
ออนไลน์ (๔) การจัดประชุมระหว่างสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก กับนักธุรกิจไทยท่ีสนใจ
ร่วมโครงการ Economic Roadshow ของสถานเอกอัครราชทูต ปีประมาณ ๒๕๖๔ 
    อน่ึง งานสัมมนาฯ ได้รับความสนใจจากภาครัฐและเอกชนจ านวนมาก  
ซึ่งโดยท่ีเป็นช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงมีผู้ลงทะเบียนและเข้าร่วมงานได้เพียงตาม
จ านวนท่ีมาตรการในขณะน้ันก าหนด (๒๐๐ คน) อย่างไรก็ดี กระทรวงฯ ได้จัดให้ผู้สนใจท่ีเหลือ 
ได้เข้าร่วมผ่าน Zoom และ Facebook live อีกจ านวน ๒๕๐ คน รวมเป็นผู้เข้าร่วมรับฟัง 
การสัมมนาฯ ท้ังสิ้น ๔๕๐ คน 
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   ๓) การเชื่อมโยงภาคธุรกิจไทยเข้ากับกลไกทางการเงินระหว่างประเทศ 
และหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอเมริกาเหนือ ลาตินอเมริกา และแปซิฟิกใต้ กระทรวง 
การต่างประเทศ มีบทบาทในการเช่ือมโยงให้ภาคเอกชนไทยได้ใช้ประโยชน์จากกลไกทางการเงิน
เพื่อการพัฒนาของสหรัฐฯ และเข้าถึงความช านาญและเทคโนโลยีของบริษัทช้ันน าต่าง ๆ  
ของสหรัฐฯ ในทิศทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา BCG Economy ของประเทศ 
   สืบเน่ืองจากท่ีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ได้เป็นเจ้าภาพจัดการหารือ
ระหว่างหน่วยงานเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจ าประเทศไทยกับบริษัท ปูนซีเมนต์
ไทย จ ากัด (มหาชน) หรือ SCG เมื่อวันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพื่อส่งเสริมโอกาสความร่วมมือ
ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจไทย-สหรัฐฯ โดยผู้บริหารบริษัท SCG 
ได้มีการหารือเพิ่มเติมกับหน่วยงานของสหรัฐฯ ได้แก่ US International Development 
Finance Corporation (USDFC) และ US Trade Development Agency (USTDA) สรุปโครงการ 
ท่ีมีแผนจะด าเนินความร่วมมือท่ีเป็นรูปธรรม ดังน้ี 
   (๑) โครงการพัฒนาระบบ Electric Vehicle (EV) Ecosystem ของไทย 
   - ความเป็นมา ไทยมีความต้องการพัฒนาระบบการให้บริการ EV  
ท่ีครบวงจร (EV Ecosystem) โดยต้องการพัฒนา solution platform ท่ีครอบคลุมการให้บริการ
ส าหรับรถยนต์ EV ทุกประเภท ตลอดจนการพัฒนา charging station และการเพิ่มประสิทธิภาพ
การกักเก็บไฟฟ้าของแบตเตอรี่ ในการน้ี USDFC ได้ช่วยเช่ือมประสานให้บริษัท SCG หารือกับ
บริษัท Black & Veatch (Thailand) ซึ่งเป็นบริษัทสหรัฐฯ ท่ีมีประสบการณ์พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านพลังงานและ EV ช้ันน าของโลก 
   -  สถานะปัจจุบัน  บริษัท  SCG และบริษัท Black & Veatch 
ได้ร่วมกันจัดท า concept paper ซึ่งก าหนดขอบเขตของโครงการพัฒนาระบบ EV Ecosystem  
ในภาคเหนือของไทยและน าส่ง concept paper ให้แก่ USTDA เพื่อพิจารณาให้การสนับสนุน
เงินทุนในรูปแบบเงินให้เปล่า มูลค่า ๓.๕ แสนดอลลาร์สหรัฐ เพื่อจัดท าการศึกษาความเป็นไปได้ 
(feasibility study) เป็นเวลา ๑๒ สัปดาห์ ท้ังน้ี USTDA คาดว่าจะใช้ระยะเวลา ๒-๓ เดือน 
ในการพิจารณาอนุมัติโครงการ (หมายเหตุ โดยท่ีบริษัท SCG ประสงค์ท่ีจะเริ่มจัดท า feasibility 
study ภายใน ๑ เ ดือน ในขณะท่ีกระบวนการพิจารณาอนุมั ติ โครงการของ USTDA  
อาจจ าเป็นต้องใช้เวลา ๒-๓ เดือน ดังน้ัน จึงจะต้องหารือกันในรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลา  
การพิจารณาโครงการของ USTDA ต่อไป) 
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   - ภายหลังการจัดท า feasibility study บริษัท SCG จะพิจารณา
ด าเนินโครงการท่ีเหมาะสมในห่วงโซ่อุปทานของระบบ EV Ecosystem โดยสามารถขอรับ 
การสนับสนุนด้านเงินทุนจาก USDFC ได้ต่อไป 
   (๒) โครงการรีไซเคิลขยะ  
   - ความเป็นมา บริษัท SCG สนใจเทคโนโลยีของสหรัฐฯ ด้านระบบ
จัดการขยะ (waste recycling technology) โดย USTDA ได้แนะน าบริษัท JUNO ซึ่งเป็นบริษัท
ภายใต้บริษัท Georgia-Pacific ของสหรัฐฯ ซึ่งมีความเช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีรีไซเคิลขยะ 
ท่ีทันสมัย 
   - สถานะปัจจุบัน ท้ังสองฝ่ายได้หารือกันในเบื้องต้น โดย USTDA  
ได้น าเสนอเทคโนโลยีการรีไซเคิลขยะของบริษัท JUNO และได้เสนอการจัดต้ังโรงงานรีไซเคิลขยะ
ด้วยเทคโนโลยีดังกล่าว ซึ่งต้องใช้งบประมาณ ๓ พันล้านบาท อย่างไรก็ดี บริษัท SCG แจ้งว่า  
ในช้ันน้ี บริษัทประสงค์จะจัดท า pilot project ขนาดเล็กเพื่อรีไซเคิลขยะโดยใช้เทคโนโลยีของ
บริษัท JUNO ภายในงบประมาณไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท ขณะน้ี ท้ังสองฝ่ายอยู่ระหว่างการหารือ
ในรายละเอียดต่อไป 
   อน่ึง นอกเหนือจากโครงการท้ังสองข้างต้น ซึ่งมีพัฒนาการ 
อย่างเป็นรูปธรรมแล้ว กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมอเมริกาฯ ได้ด าเนินกิจกรรม 
อย่างต่อเน่ือง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนภาคเอกชนไทยในการแสวงหาโอกาสทางการค้า การลงทุน 
ตลอดจนองค์ความรู้และนวัตกรรมในประเทศท่ีมีศักยภาพในภูมิภาคอเมริกาเหนือ ลาตินอเมริกา  
 และแปซิฟิกใต้ ล่าสุดกรมอเมริกาฯ ได้หารือระดมสมองกับบริษัท SCG (วันท่ี ๑๗ มีนาคม 
๒๕๖๔) เพื่อระบุสาขาความร่วมมือท่ีบริษัท SCG ประสงค์จะแสวงหาพันธมิตรกับภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคการศึกษาวิจัยของต่างประเทศ เช่น (๑) ความร่วมมือกับสตาร์ทอัพของประเทศ
ลาตินอเมริกา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ในด้านเทคโนโลยีพลังงานสะอาด พลังงานหมุนเวียน 
การคัดแยกและการรีไซเคิลขยะ เพื่อบรรลุสังคมคาร์บอนต่ า (๒) การจัดหาแหล่งวัตถุดิบบรรจุ
ภัณฑ์กระดาษคุณภาพสูงจากแคนาดา สหรัฐฯ และประเทศลาตินอเมริกา (๓) การแสวงหา
พันธมิตรในการกระจายสินค้าในประเทศลาตินอเมริกาและหมู่ เกาะแปซิ ฟิกใต้ เป็นต้น  
ซึ่งกรมอเมริกาฯและสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศจะร่วมกันผลักดัน
ใหเ้กิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป  
   ท้ังน้ี กรมอเมริกาฯ มีแผนจะจัดกิจกรรมเช่ือมต่อภาคเอกชนไทย  
เข้ากับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจท่ีมีศักยภาพอย่างต่อเน่ืองต่อไป 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๒๒๘ 

 

๔) การหารือทางไกลระหว่างสภาธุรกิจไทย-ลาตินอเมริกากับสถาน
เอกอัครราชทูตและทีมประเทศไทยในภูมิภาคลาตินอเมริกาทั ง ๕ ประเทศ ได้แก่ อาร์เจนตินา 
บราซิล ชิลี เม็กซิโก และเปรู กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ได้จัด 
การหารือดังกล่าวข้ึนเมื่อวันท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยมีผู้แทนกระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมด้วย 
ท่ีประชุมมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโอกาสทางเศรษฐกิจส าหรับสินค้าและสาขาธุรกิจ
ของไทย กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง และบริบททางสังคมการเมืองของประเทศส าคัญท่ีมีผลต่อการท า
ธุรกิจของไทยในลาตินอเมริกา ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ท่ีมีประชากรกว่า ๖๕๐ ล้านคน รวมท้ังหารือ
เกี่ยวกับการประสานการท างานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนไทย ในการน าข้อมูลเชิงลึก
ดังกล่าวมาขับเคลื่อนนโยบายตลาดใหม่ การฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด - 19 และ BCG Model  

 ในโอกาสน้ี สภาธุรกิจไทย-ลาตินอเมริกาเสนอจัดตั งผู้ประสานงาน 
๕ คน (Country Representative) แยกเป็นรายประเทศกับสถานเอกอัครราชทูต ๕ แห่ง และ
เสนอสินค้าและสาขาธุรกิจท่ีมุ่งเน้น ได้แก่ อาร์เจนตินา - ช้ินส่วนยานยนต์และรถ EV บราซิล – 
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแห่งอนาคต ชิลี - startup และเทคโนโลยี blockchain เม็กซิโก - 
การค้าและการลงทุน โดยการจัดต้ังส านักงานการค้า เปรู – น้ ามันและก๊าซธรรมชาติ ท้ังน้ี 
ภาคเอกชนไทยเห็นควรผลักดันการจัดท า FTA กับประเทศหรือกลุ่มประเทศท่ีส าคัญในลาติน
อเมริกาเพิ่มข้ึน (นอกจากชิลีและเปรูท่ีไทยมี FTA อยู่แล้ว) เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันให้กับ
ภาคเอกชนไทย 

 ในการประชุมดังกล่าว สถานเอกอัครราชทูตทุกแห่งได้ตอบรับ
แนวทาง 3P ท่ีเน้นข้อมูลเชิงลึกด้าน Product – สาขาสินค้าท่ีมีศักยภาพระหว่างกัน Procedure 
– การอ านวยความสะดวก ข้ันตอน กฎระเบียบและมาตรการจูงใจทางการค้าและการลงทุน
ส าหรับนักลงทุนต่างชาติ และ Partner – คู่ค้าท่ีน่าเช่ือถือในภูมิภาค โดยสถานเอกอัครราชทูตได้
น าเสนอผลิตภัณฑ์ของไทยท่ีมีศักยภาพเจาะตลาดในลาตินอเมริกา อาทิ ช้ินส่วนยานยนต์ 
เครื่องใช้ไฟฟ้า อาหารแปรรูป การท่องเท่ียว และการโรงแรม โดยมีแผนจัด online business 
matching และ/หรือ economic roadshow ของสถานเอกอัครราชทูตในช่วงครึ่งปีหลังของปี 
๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ 
  ๔.๓.๓ การประชุมร่วมกับผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาของไทยเพื่อหาแนวทาง
ส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านการอุดมศึกษาและการวิ จัยระหว่างไทยกับภูมิภาคแอฟริกา 
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ ประชุมร่วมกับผู้แทน 
จากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยเพื่อหารือแนวทางในการส่งเสริมความสัมพันธ์ 
ด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทยกับภูมิภาคแอฟริกาภายหลังจากท่ีสถานการณ์การแพร่
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ระบาดของโรคโควิด – 19 คลี่คลายลง ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินนโยบายการทูตด้านการศึกษา 
(Education Diplomacy)  
   ท้ังน้ี สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ส่งผลกระทบต่อ  
(๑) จ านวนนักศึกษาต่างชาติรับเข้าใหม่ (๒) จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน (๓) กิจกรรมนักศึกษา 
ท่ีจัดในต่างประเทศและท่ีจัดร่วมกับสถาบันต่างประเทศ (๔) กิจกรรมความร่วมมือกับสถาบัน
คู่สัญญาต่างประเทศ (๕) การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภายนอกประเทศ (๖) รายได้ 
ของสถาบัน (๗) การประชาสัมพันธ์หลักสูตรในต่างประเทศ และ (๘) รูปแบบการเรียนการสอน  
โดยการเรียนการสอนในหลายสาขาวิชาถูกปรับให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์ 
   อน่ึง (๑) กระทรวงฯ พร้อมจัดท า Thai – African Scholarship Recipients 
Network เพื่อรวบรวมรายละเอียดทุนการศึกษาของไทยท่ีสามารถจัดสรรให้แก่นักศึกษา  
ชาวแอฟริกาผ่านสถานเอกอัครราชทูตไทยได้ (๒) กรมเอเชียใต้ฯ เห็นควรขยายฐานข้อมูล TICA 
Fellowship Alumni Database ให้ครอบคลุมเครือข่ายศิษย์ เก่า ท่ี เข้ามาศึกษาต่อในไทย 
ด้วยตนเอง หรือได้รับทุนหน่วยงานอื่น ๆ หรือได้รับทุนจากประเทศท่ีสาม เพื่อให้ฐานข้อมูล
เครือข่ายศิษย์เก่าชาวแอฟริกาที่เคยศึกษาในไทยมีความสมบูรณ์มากข้ึน 
  ๔.๓.๔ การประชุมร่วมกับกงสุลกิตติมศักดิ์ของประเทศแอฟริกาประจ าประเทศไทย 
ภาคเอกชน และผู้ประกอบการไทย เกี่ยวกับการส่ งเสริมธุรกิจไทยในภูมิภาคแอฟริกา 
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกากระทรวงการต่างประเทศ ประชุมร่วมกับกงสุล
กิตติมศักด์ิของประเทศแอฟริกาประจ าประเทศไทย ภาคเอกชนและผู้ประกอบการไทย เช่น 
บริษัทเอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) และบริษัท 
ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น รวมท้ังรวบรวมข้อมูลและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
ความต้องการและความสนใจในสาขาธุรกิจของภาคเอกชนและผู้ประกอบการไทยในภูมิภาค
แอฟริกา  
   อน่ึง การประกอบธุรกิจในแอฟริกายังคงประสบข้อท้าทาย อาทิ ปัญหา  
เรื่องค่าเงิน ภาระหน้ี การคอร์รัปช่ัน และการขาดความไว้เน้ือเช่ือใจในการท าธุรกิจและอุปสรรค
ด้านภาษา รวมท้ังเศรษฐกิจของทวีปแอฟริกายังมีความเปราะบางและอ่อนไหวต่อสถานการณ์
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ นอกจากน้ี ประเทศในภูมิภาคดังกล่าวยังประสบปัญหาด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค กฎระเบียบและระบบราชการยังมีความไม่ชัดเจน 
ตลอดจนมีความเสี่ยงด้านการเมืองและความมั่นคง รวมถึงระดับการพัฒนาท่ีแตกต่างกัน อย่างไรก็ดี 
กระทรวงการต่างประเทศพร้อมแนะน านักธุรกิจไทยและต่างชาติในประเทศเป้าหมายท่ีมีศักยภาพ
เพื่อให้ภาคเอกชนและผู้ประกอบการไทยขอรับค าปรึกษา 
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  ๔.๓.๕ การเสวนา #PhuketFirstOctober เมื่อวันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔  
กรมการกงสุลได้หารือกับสมาคมธุรกิจท่องเท่ียว ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ การท่องเท่ียว
แห่งประเทศไทย และส านักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เกี่ยวกับแนวทางการให้ความช่วยเหลือ
ภาคเอกชนในจังหวัดภูเก็ต โดยมีสรุปสาระส าคัญ ดังน้ี   
   ๑) คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบให้มีการออก Vaccine 
Certificate แล้ว ส าหรับผู้ท่ีฉีดวัคซีนครบถ้วน แต่ Vaccine Passport ยังคงต้องใช้เวลาอีกระยะหน่ึง
และต้องมีการตกลงร่วมกันระหว่างประเทศ  
   ๒) กรมการกงสุลได้เสนอรูปแบบการอ านวยความสะดวกผู้ฉีดวัคซีนแล้ว  
ในการเดินทางเข้าประเทศไทยระหว่างที่ Vaccine Passport ยังไม่มีผลบังคับใช้ ได้แก่ 
   - การอนุญาตให้ผู้เดินทางจากประเทศความเสี่ยงต่ าเดินทางมายัง
ประเทศไทย โดยมีมาตรการผ่อนคลายมากขึ้น  
   - การท าข้อตกลงพิเศษกับกลุ่มประเทศเป้าหมายแบบทวิภาคี  
   - การรวบรวมข้อมูล Vaccine Passport และการตรวจสอบเอกสาร 
การฉีดวัคซีนของประเทศต่าง ๆ  
   - การปรับรูปแบบ COE ให้มีข้อมูลการฉีดวัคซีนใน COE เพื่อให้ง่าย 
ต่อการตรวจสอบข้อมูลและการกักกันตัว 
   ๓) ผู้แทนธุรกิจท่องเท่ียวขอให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาผ่อนคลาย
มาตรการกักตัวและทบทวนการย่ืนเอกสารประกันโควิด ๑๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ   
  ๔.๓.๖ โครงการงานเทศกาลละครไทยในญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
ร่วมกับกรมสารนิเทศ จัดงานเทศกาลละครไทยในญี่ปุ่น (Thai Drama Festival in Japan 2021)  
ในรูปแบบ Live Streaming เมื่อวันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นครั้งแรกในการจัดงานเทศกาลไทย
รูปแบบใหม่ท่ีเช่ือมโยงผู้เข้าร่วมชาวไทยและญี่ปุ่นให้ร่วมชมงานพร้อมกัน แม้อยู่คนละประเทศ 
ภายในงานมีกิจกรรมการเสวนาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ละครไทยในญี่ปุ่น และกิจกรรมพบปะผู้ชม
ของนักแสดงจากไทยทีวีสีช่อง ๓ นาดาว และ GMM TV ด าเนินการถ่ายทอดสดแบบ Online 
Streaming ผ่านเฟซบุ๊กเพจ Thai Festival Japan (thaifestival.jp) เฟซบุ๊กเพจกระทรวงการต่างประเทศ 
(thaiMFA) และช่องยูทูปของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว (RTETOKYO) 
   อน่ึง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้รับข้อมูลจากสถานีโทรทัศน์ TV 
Asahi ว่า ปัจจุบันมีกลุ่มผู้ช่ืนชอบละครไทยในญี่ปุ่นรวมท้ังสิ้นประมาณ ๒๐,๐๐๐-๓๐,๐๐๐ คน 
การจัดงานครั้งน้ีจึงมีส่วนช่วยในการสร้างและรักษากระแสความนิยม รวมท้ังเปิดตลาดละครไทย
ในญี่ปุ่นต่อไป นอกจากน้ี การจัดงานเทศกาลละครไทยครั้งน้ี ยังเป็นการจัดงานในรูปแบบ Online 
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Streaming ครั้งแรก ซึ่งน่าจะเป็นโครงการตัวอย่างส าหรับการจัดงานในลักษณะเดียวกัน  
ในต่างประเทศได้ต่อไป โดยเฉพาะในช่วงท่ีการเดินทางระหว่างประเทศยังไม่เป็นไปตามปกติ 
  ๔.๓.๗ โครงการ “Local to Global” เพื่อส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในระดับท้องถ่ินสู่ตลาดต่างประเทศ เมื่อวันท่ี ๒ เมษายน 
๒๕๖๔ กระทรวงการต่างประเทศจัดงานเผยแพร่ศักยภาพท้องถ่ินไทยสู่สากล Local to Global: 
Visions of Isan เพื่อน าเสนอศักยภาพและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการไทยในจังหวัดภาคอีสาน ได้แก่ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด หนองคาย 
และมุกดาหาร สู่ตลาดต่างประเทศผ่านการจัดเสวนา และการแสดงนิทรรศการน าเสนอศักยภาพ
ด้านสินค้าและบริการส่งออก การลงทุนในนวัตกรรมและเทคโนโลยี และการท่องเท่ียวยั่ งยืน  
โดยมุ่งผลักดันท้องถ่ินไทยให้กลายเป็นผู้เล่นส าคัญท่ีสามารถสานต่อและพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองในตลาดต่างประเทศได้ โดยมีผู้เข้าร่วมงาน ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ 
รวม ๒๗๐ คน และมีการรับชมงานผ่านระบบออนไลน์ ๕,๗๓๐ ครั้ง 
   อน่ึง กระทรวงการต่างประเทศเห็นว่า (๑) ต้องเร่งสร้างความตระหนักรู้ 
(awareness) ในศักยภาพด้านต่าง ๆ ของท้องถ่ินท่ียังไม่เป็นท่ีรู้จักในวงกว้าง และสนับสนุน  
การสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการไทยกับหน่วยงานส่งเสริม SMEs และ Startups  
ของต่างประเทศ โดยท างานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนท้ังส่วนกลางและภูมิภาค  
เพื่อสานต่อการบูรณาการภารกิจส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากต่อไป และ (๒) ควรส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ของท้องถ่ินไทยควบคู่ไปกับการจัดท าเน้ือหา (content) เพื่อชูประเด็นนวัตกรรม 
ของแต่ละภูมิภาคอย่างมีเป้าหมาย โดยใช้ช่องทางต่าง ๆ (outlets) ของกระทรวงการต่างประเทศ 
เช่น สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ และหน่วยงานทีมประเทศไทยในต่างประเทศ 
เพื่อช่วยเหลือเช่ือมโยงศักยภาพท้องถ่ินสู่กลุ่มเป้าหมายในระดับต่างประเทศให้มีวงกว้าง 
  ๔.๓.๘ โครงการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม
ของไทย น าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสารคดีสั้น (Scoop Documentary) จ านวน ๒๐ ตอน  
ความยาวตอนละ ๕ นาที ออกอากาศตลอดเดือนรอมฎอน ระหว่างวันท่ี ๑๓ เมษายน - ๑๒ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยน าเสนอให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต้ังใจของเยาวชนในการศึกษาเล่าเรียน  
จากจุดเร่ิมต้นของการเรียนเพื่อการศึกษาท้ังในและต่างประเทศจนส าเร็จการศึกษา รวมถึงวิถีชีวิต 
ขนบธรรมเนียม ประเพณีของพี่น้องมุสลิม ในการน าความรู้มาพัฒนาประเทศให้มีความเจริญ 
และมีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน รวมถึงให้เห็นบทบาทหน้าท่ีของกระทรวงการต่างประเทศ 
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  ๔.๓.๙ กระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมการประชุมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ/ 
การหารือกับประเทศคู่ค้าและคู่ภาคีต่าง ๆ เพื่อขยายความร่วมมือทางการค้า สร้างผลประโยชน์  
และลดอุปสรรคทางการค้าของประเทศ อาทิ 
 ๑) การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน 
-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (AANZFTA FJC) ครั งที่ ๑๒ เมื่อวันท่ี ๖ - ๙ เมษายน ๒๕๖๔  
ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) โดยมีอัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์)  
คณะผู้แทนถาวรไทยประจ าองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (นายรัชวิชญ์ 
ปิยะปราโมทย์) (ปฏิบัติราชการประจ าท่ีส่วนกลาง) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เพื่อติดตาม  
ความคืบหน้าการด าเนินการของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการด้านต่าง ๆ ในประเด็นหลักหรือ
องค์ประกอบหลัก (key elements) ท่ีจะรวมในการปรับปรุงข้อบทท่ีเกี่ยวข้อง และก าหนด
แผนการเจรจาปรับปรุงความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ รวมท้ังประเด็นอื่น ๆ   
ท่ีเกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จภายใน ๒ ปี 
 ๒) การประชุมเจรจาภายใต้ความตกลงว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนทาง
เศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิ่งขึ นไทย-เปรู (TPCEP) เมื่อวันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุม
ทางไกล (Video Conference) โดยมีรองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (นางสาวเก็จพิรุณ 
เกาะสุวรรณ์) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย โดยท้ังสองฝ่ายได้มีการหารือและแลกเปลี่ยน 
ความเห็นในประเด็นคงค้างท่ีเกี่ยวข้องกับการค้าสินค้า การค้าบริการ อาทิ การปรับแก้ไขตาราง
ข้อผูกพันการค้าบริการของเปรู การแลกเปลี่ยนตารางข้อผูกพันการลดภาษีบน HS 2017 
ตลอดจนหารือถึงความเป็นไปได้ในการด าเนินการ เพื่อให้สามารถลงนามความตกลง TPCEP  
ได้ภายในปี ๒๕๖๔ 
 ๓) การประชุมเผยแพรค่วามคืบหนา้การด าเนินงานในครึง่แรกตามพมิพ์
เขียวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2025 (AEC Blueprint 2015) เมื่อวันท่ี ๒๘ เมษายน 
๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) โดยมีรองอธิบดีกรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ (นายดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เพื่อประเมินผลการท างาน
ท่ีผ่านมา รวม ๒๓ ด้าน อาทิ การค้าสินค้า การอ านวยความสะดวกทางการค้า การค้าบริการ 
ทรัพย์สินทางปัญญา และความสัมพันธ์กับประเทศนอกอาเซียนว่าสามารถบรรลุเป้าหมายได้มาก
น้อยเพียงใด ประเด็นใดท่ีประสบความส าเร็จและควรปรับปรุง รวมท้ังวิเคราะห์ปัญหา  
และข้อติดขัด โดยค านึงถึงสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ท้ังการเมื อง เศรษฐกิจ 
เทคโนโลยี และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 
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 ๔) การหารือสองฝ่ายระหว่างไทย-นิวซีแลนด์ภายใต้กรอบเอเปค  
เมื่อวันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) โดยมีอัครราชทูต 
(ฝ่ายการพาณิชย์) คณะผู้แทนถาวรไทยประจ าองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทาง
ปัญญาโลก (นายรัชวิชญ์ ปิยะปราโมทย์) (ปฏิบัติราชการประจ าท่ีส่วนกลาง) เป็นผู้แทน
คณะกรรมการว่าด้วยการค้าและการลงทุนของไทย (Committee on Trade and Investment: 
CTI) ร่วมหารือในเรื่องความเห็นต่อร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีการค้าเอเปค ประจ าปี ๒๕๖๔  
และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังหารือประเด็นส าคัญ อาทิ การจัดการห่วงโซ่อุปทานของวัคซีน 
โควิด - 19 การยึดมั่นในระบบการค้าพหุภาคี และประเด็นภายใต้ WTO และความเห็นของไทย 
ต่อการปรับปรุงรายการสินค้าสิ่งแวดล้อม เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการประชุมรัฐมนตรี
การค้าเอเปคท่ีมีก าหนดจัดในวันท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
 ๕) การหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และการพัฒนา
เศรษฐกิจฮ่องกง (นาย Edward Yau) กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เม่ือวันที่ ๖ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล เรื่องการเข้าร่วมเป็นสมาชิกความตกลง
หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership: 
RCEP) ของฮ่องกง โดยขอให้ไทยสนับสนุน ซึ่งไทยมีความยินดีท่ีฮ่องกงแสดงความสนใจท่ีจะ 
เข้าร่วมความตกลง RCEP และแจ้งว่า การรับสมาชิกใหม่จะสามารถด าเนินการได้ภายหลังจาก
ความตกลงมีผลใช้บังคับแล้ว ๑๘ เดือน ซึ่งสมาชิกอยู่ระหว่างการหารือเพื่อจัดท ารายละเอียด
กระบวนการรับสมาชิกใหม่ รวมท้ังหารือการจัดท าความตกลงการค้าเสรี (Free Trade 
Agreement: FTA) ไทย-ฮ่องกง ซึ่งไทยแจ้งว่า ตามกระบวนการภายในของไทยจะต้องมีการจัด
ท าการศึกษาผลประโยชน์และผลกระทบจากการจัดท า FTA ไทย-ฮ่องกง ก่อนท่ีจะเริ่มการเจรจา
อย่างเป็นทางการ โดยไทยอยู่ระหว่างด าเนินโครงการศึกษาการจัดท า FTA ไทย-ฮ่องกง ซึ่งคาดว่า
จะเสร็จสมบูรณ์และทราบผลอย่างเป็นทางการภายในไตรมาสท่ี ๓ ของปี ๒๕๖๔ 
 ๖) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจของอาเซียนสมัยพิเศษ 
(Special Senior Economic Officials Meeting: SEOM) เมื่อวันท่ี ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีรองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (นายดวงอาทิตย์ 
นิธิอุทัย) เป็นหัวหน้าผู้แทนไทย เพื่อหารือข้อเสนอของญี่ปุ่นเรื่องข้อริเริ่มความยืดหยุ่นของห่วงโซ่
อุปทาน (Supply Chain Resilience Initiative: SCRI) และท่ีประชุมได้มีการหารือประเด็นจัดท า
ความเห็นของอาเซียนต่อร่างกรอบก าหนดเขต FTA อาเซียน-สหภาพยุโรป นอกจากน้ี ท่ีประชุม 
ได้ให้ประเทศสมาชิกอาเซียนแจ้งความเห็นท่ีมีต่อร่างเอกสาร อ้างอิง (reference paper) ฉบับท่ี
แคนาดาได้เสนอความเห็นเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดท า FTA อาเซียน-แคนาดาต่อไป 
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 ๗) การหารือระหว่างรัฐมนตรีการค้าและการเติบโตทางการส่งออก 
ของนิวซีแลนด์ (นาย Damien O’Connor) กับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล เรื่องการจัดท า
แถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีการค้าเอเปค ปฏิญญาเอเปคเรื่องห่วงโซ่อุปทานวัคซีนโควิด - 19 และร่าง
ปฏิญญาเอเปคเรื่องการบริการเพื่อสนับสนุนการเคลื่อนย้ายสินค้าท่ีมี ความจ าเป็น เน่ืองจาก
แถลงการณ์ฯ และปฏิญญาข้างต้น มีเน้ือหาท่ีก าหนดให้การค้าเป็นปัจจัยส าคัญในการช่วย
แก้ปัญหาสถานการณ์โควิด - 19 ควบคู่กับการฟื้นฟูเศรษฐกิจในเอเปค พร้อมท้ังหารือเพิ่มเติม 
ในประเด็นความสัมพันธ์ทางการค้าไทย-นิวซีแลนด์ โดยได้ไขข้อกังวลของนิวซีแลนด์เร่ืองการยกเลิก
มาตรการน าเข้าหอมหัวใหญ่จากนิวซีแลนด์ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจท่ีใกล้ชิดกันยิ่งข้ึน
ไทย-นิวซีแลนด์ (Thailand-New Zealand Closer Economic Partnership: TNZCEP) ซึ่งไทย
ได้แจ้งว่าที่ผ่านมาไทยไม่ได้น่ิงนอนใจและได้ด าเนินการในเร่ืองน้ีมาตลอด โดยคาดว่าจะเสนอเรื่อง
การยกเลิกมาตรการน าเข้าให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาได้ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ 
 ๘) การประชุมคณะกรรมการด าเนินงานความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-
สาธารณรัฐเกาหลี (ASEAN-Korea Free Trade Agreement -Implementing 
Committee: AKFTA-IC) เฉพาะประเทศสมาชิก ASEAN เมื่อวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีรองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (นายดวงอาทิตย์ 
นิธิอุทัย) เป็นหัวหน้าผู้แทนไทย เพื่อหารือท่าทีของอาเซียนต่อการด าเนินงานตามความตกลง 
AKFTA อาทิ การเจรจาเปิดตลาดสินค้าอ่อนไหวเพิ่มเติม การปรับปรุงข้อบทการค้าสินค้า การค้า
บริการ การลงทุน และประเด็นอื่น ๆ เพื่อให้ความตกลง AKFTA มีความทันสมัยและสอดรับกับ
การค้าดิจิทัลก่อนท่ีจะหารือกับฝ่ายเกาหลีใต้ต่อไป 
 ๙) การหารือทวิภาคีระหว่างเอกอัครราชทูตมองโกเลียประจ าประเทศไทย
(นาย Tumar Amarsanaa) กับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
เมื่อวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อหารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ด้านการค้า
และการลงทุนระหว่างกันและเป็นครั้งแรกท่ีกระทรวงพาณิชย์ได้มีโอกาสต้อนรับเอกอัครราชทูต
จากมองโกเลียหลังจากไทยได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับมองโกเลียมา ๔๗ ปี ท้ังสอง
ฝ่ายเห็นพ้องกันท่ีจะขยายมูลค่าการค้าระหว่างกัน ฝ่ายมองโกเลียได้เสนอให้มีการจัดต้ัง
คณะอนุกรรมการทางการค้าภายใต้การประชุมหารือว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย-มองโกเลีย 
(Consultative Body on Bilateral Cooperation)  ซึ่ ง ฝ่ า ย ไทย เห็ น ด้ ว ยกั บ ก า ร จั ด ต้ั ง
คณะอนุกรรมการดังกล่าวเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมไปสู่การจัดต้ังคณะกรรมการร่วมทาง  
การค้าระหว่างสองประเทศในอนาคต  
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  นอกจากน้ี ท้ังสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการขยายมูลค่าการลงทุน
ระหว่างสองประเทศ โดยหวังว่าหากการบังคับใช้ความตกลงว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครอง 
การลงทุนระหว่างไทยกับมองโกเลีย และความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกัน
การเลี่ยงรัษฎากรในส่วนท่ีเกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ระหว่างไทยกับมองโกเลียแล้วเสร็จจะเป็น
ประโยชน์แก่นักธุรกิจและนักลงทุนท้ังสองฝ่าย ซึ่งจะช่วยขยายมูลค่าการลงทุนระหว่างกัน 
ในอนาคต 
 ๑๐) การประชุมคณะท างานเพื่อส่งเสริมการค้าอย่างไร้อุปสรรคระหว่างไทย
และจีน ครั งที่ ๒ เมื่อวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีอธิบดี 
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเป็นประธานร่วมกับอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์จีน 
(นาย Li Xingqian) เพื่อหารือการแก้ปัญหาทางการค้าและร่วมมือขยายมูลค่าการค้าระหว่างกัน
โดยฝ่ายไทยได้ขอให้จีนช่วยแก้ปัญหามาตรการท่ีเป็นอุปสรรคทางการค้า และเพิ่มการอ านวย
ความสะดวกทางการค้าให้กับสินค้าของไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการค้าระหว่างกัน โดยเฉพาะในช่วง
วิกฤติโควิด - 19 ท่ีมีข้อจ ากัดในการเดินทาง และความเข้มงวดท่ีด่านพรมแดน นอกจากน้ี 
ฝ่ายไทยยังได้หารือเรื่องการเช่ือมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงของ จังหวัดเชียงรายกับเขต
เศรษฐกิจพิเศษร่วมบ่อเต็น (สปป. ลาว) กับบ่อหาน (จีน) ซึ่งไทยอยู่ระหว่างพัฒนาพื้นท่ีเชียงของ
ให้มีความพร้อมเป็นศูนย์กระจายสินค้าและโลจิสติกส์ส าหรับการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ข้ามพรมแดน ฝ่ายจีนขอให้ไทยปรับระบบการใช้หนังสือรับรองถ่ินก าเนิดสินค้า (Certificate of 
Origin: CO) ภายใต้ FTA อาเซียน-จีน (ASEAN-China FTA: ACFTA) เป็นแบบลายมือช่ือและตรา
ประทับแบบอิเล็กทรอนิกส์แทนแบบกระดาษ เน่ืองจากสถานการณ์โควิด - 19 ซึ่งจะช่วยอ านวย
ความสะดวกให้กับภาคเอกชนท้ังสองฝ่าย 
 ๑๑) ก า รหารื อ ร ะห ว่ า ง อั ค ร ราชทู ตที่ ป รึ กษาฝ่ า ย เศ รษฐกิ จ 
สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจ าไทย (นาย Hubert COLARIS) กับอธิบดีกรมเจรจาการคา้
ระหว่างประเทศ เมื่อวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล เพื่อเตรียมการ
จัดประชุมหารือระดับสูงไทย-ฝรั่งเศสด้านเศรษฐกิจ ครั้งท่ี ๔ (High Level Economic Dialogue: 
HLED) โดยจะเป็นการหารือผ่านระบบประชุมทางไกล ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพในช่วงปลายไตรมาสท่ี ๓  
ปี ๒๕๖๔ โดยการประชุมหารือระดับสูงครั้ง น้ีถือเป็นกลไกส าคัญท่ีจะช่วยส่งเสริมการค้า  
การลงทุน และกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-ฝรั่งเศส โดยเฉพาะในสาขาท่ีท้ังสอง
ฝ่ายเห็นประโยชน์ร่วมกัน อาทิ เกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรสมัยใหม่ อาหาร ขนส่ง 
และโลจิสติกส์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนการพัฒนา 
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ท่ียั่งยืน นอกจากน้ี ยังช่วยสร้างความมั่นใจแก่ภาคธุรกิจในเรื่องการสนับสนุนทางนโยบายจาก
ภาครัฐและการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการค้าการลงทุน 
 ๑๒) การประชุมระหว่างรัฐมนตรีการค้าเอเปคกับสภาที่ปรึกษาทาง
ธุรกิจของเอเปค (APEC Business Advisory Council:  ABAC) จาก ๖ เขตเศรษฐกิจ 
ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference)  เมื่อวันท่ี ๔ มิ ถุนายน ๒๕๖๔ โดยมี 
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) เป็นหัวหน้า
คณะผู้แทนไทย การประชุมแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม เพื่อหาข้อสรุปในแต่ละประเด็น โดยไทยอยู่ในกลุ่มท่ี 
๒ (การรับมือทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด - 19) ซึ่งไทยเห็นว่าสถานการณ์ดังกล่าวเกิด
ผลกระทบต่อภาคธุรกิจและการเติบโตของเศรษฐกิจในภูมิภาค โดยไทยใช้โมเดลการค้ายุคใหม่
รับมือกับสถานการณ์โควิด - 19 ท่ีผ่านมา เช่น  
  - การค้ารูปแบบออนไลน์ จับคู่เจรจาธุรกิจระหว่างผู้ส่งออกและผู้น าเข้า
ของไทยในภูมิภาคเพื่อสร้างโอกาสให้ SME และ MSME สามารถส่งออกสินค้าได้ 
  - การเช่ือมโยงเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศเอเปคหลังเกิดวิกฤตโควิด - 19 
ให้มีการผ่อนคลายการห้ามเดินทางระหว่างประเทศ รวมท้ังไทยเปิดโมเดลการท่องเท่ียวท่ีจังหวัด
ภูเก็ตตามแคมเปญภูเก็ต แซนด์บ๊อกซ์ ในวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔  
  - การให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนและสินค้าจ าเป็น รวมถึงขจัดข้อจ ากัด
ในการขนส่งสินค้าข้ามแดนในภูมิภาค และยกเว้นภาษีศุลกากรส าหรับยาและเครื่องมือแพทย์ 
จากประเทศต่าง ๆ 
  - การเร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชนให้ ท่ัวถึงโดยเร็ว เพื่อสร้าง 
ความเช่ือมั่นให้เกิดข้ึนในภูมิภาค และส่งเสริมการค้าท่ีน าไปสู่ความยั่งยืน อาทิ ก าหนดให้ BCG 
Model เป็นโมเดลทางเศรษฐกิจส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังวิกฤต
โควิด – 19 
 ๑๓) การประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค (Ministers Responsible for 
Trade Meeting: MRT 2021) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) เมื่อวันท่ี 
๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ 
ลักษณวิศิษฏ์) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยและกล่าวถ้อยแถลงในนามประเทศไทยเกี่ยวกับ 
การรับมือกับวิกฤตโควิด - 19 ซึ่งไทยสนับสนุนการเคลื่อนย้ายวัคซีน และสินค้าจ าเป็นต่อ 
การแก้ปัญหาดังกล่าว โดยลดอุปสรรคทางการค้าและมาตรการจ ากัดการส่งออก เพื่อให้  
ทุกประเทศเข้าถึงวัคซีนและสินค้าจ าเป็นได้สะดวกรวดเร็ว และไทยยืนยันท่ีจะปฏิบัติตามข้อตกลง
ในการอ านวยความสะดวกทางการค้าภายใต้กติกาของ WTO รวมท้ังจะเร่งฉีดวัคซีนให้กับ
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ประชาชนอย่างท่ัวถึงตามเป้าหมายโดยเร็ว และไทยสนับสนุนการใช้สิทธิพิเศษผลิตวัคซีน (CL) 
เพื่อการเข้าถึงวัคซีนอย่างท่ัวถึง และได้กล่าวถ้อยแถลงเกี่ยวกับระบบการค้าพหุภาคี โดยไทย
สนับสนุนบทบาทของ WTO เร่งหารือเรื่องการเร่งผลิตวัคซีนกับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO 
และข้อสรุปในประเด็นคงค้าง เช่น เร่งหาข้อสรุปการอุดหนุนการประมงการยกเว้นภาษีช่ัวคราว
ด้าน E-Commerce การอุดหนุนสินค้าเกษตร และการแต่งต้ังสมาชิกองค์กรอุทธรณ์ของ WTO 
ท่ีว่างอยู่ นอกจากน้ี รัฐมนตรีการค้าเอเปค ๒๑ เขตเศรษฐกิจได้ร่วมกันรับรองแถลงการณ์ส าคัญ 
๓ ฉบับ ได้แก่ (๑) แถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีการค้าประจ าปี ๒๕๖๔ (๒) แถลงการณ์เอเปคเร่ืองห่วง
โซ่อุปทานวัคซีนโควิด - 19 มีสาระส าคัญคือการอ านวยความสะดวกการค้าสินค้าวัคซีน 
โควิด - 19 และสินค้าจ าเป็น และ (๓) แถลงการณ์เอเปคเรื่องการบริการเพื่อสนับสนุน 
การเคลื่อนย้ายสินค้าจ าเป็น เน้นการอ านวยความสะดวกทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ ซึ่งเป็น
หัวใจส าคัญของห่วงโซ่การผลิต 
 ๑๔) การหารือระหว่างเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยม
เ วียดนามประจ าประเทศไทย (H.E.  Mr.  Phan Chi Thanh) กับรองนายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) เมื่อวันท่ี ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
ณ กระทรวงพาณิชย์ โดยได้หารือแนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการค้าในยุค
โควิด - 19 พร้อมผลักดันการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการส่งออกสินค้าไทย และการเตรียมการ  
เพื่อฉลองครบรอบ ๔๕ ปี ความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม โดยจัดประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า
ไทย-เวียดนาม (Joint Trade Committee: JTC) ครั้งท่ี ๔ ท่ีไทยจะเป็นเจ้าภาพในช่วงเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๔ และเวียดนามได้สนับสนุนความเห็นของไทยในการประชุมเอเปคครั้งท่ีผ่านมา  
ในประเด็นท่ีไทยสนับสนุนให้ประเทศต่าง ๆ สามารถใช้สิทธิพิเศษผลิ ตวัคซีน (CL) ได้เป็น 
การช่ัวคราว รวมท้ังฝ่ายไทยขอให้เวียดนามช่วยประชาสัมพันธ์งานจับคู่ธุรกิจออนไลน์ระหว่างไทย
กับเวียดนามท่ีไทยจะจัดข้ึนระหว่างวันท่ี ๔ – ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

๑๕)  การหารือระหว่างเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจ าประเทศไทย 
(H.E. Mr. Pirkka Tapiola) กับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
(นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์) เมื่อวันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ กระทรวงพาณิชย์ โดยได้หารือ
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป โดยท้ังสองฝ่ายเห็นว่า
องค์การการค้าโลกหรือ WTO ควรเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการค้าในระบบพหุภาคี 
รวมท้ังหารือเรื่องการปฏิรูปองค์การการค้าโลกและการเร่งรัดให้มีสมาชิกองค์กรอุทธรณ์  
เพื่อพิจารณาข้อพิพาทอุทธรณ์ได้โดยเร็ว รวมท้ังการเร่งสรุปการเจรจาเร่ืองการอุดหนุนการประมง 
และมีความเห็นร่วมกันในการส่งเสริมการค้าท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมท้ังการผลักดัน 
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การจัดท า FTA ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป ซึ่งในระดับเจ้าหน้าท่ีของท้ังสองฝ่ายได้เร่งจัดท า
เอกสารความคาดหวังร่วมกันเพื่อใช้เป็นร่างส าหรับน าไปสู่การขอความเห็นชอบจากกลุ่มประเทศ
สหภาพยุโรป เพื่อเริ่มการเจรจาอย่างเป็นทางการต่อไป รวมท้ังหารือร่วมกันในประเด็นการท า CL 
วัคซีนเพื่อให้ทุกประเทศสามารถเข้าถึงวัคซีนได้ โดยจะมีการน าเรื่องดังกล่าวไปหารือ  
ในการประชุมรัฐมนตรี WTO ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ นอกจากน้ี ไทยได้เชิญภาคเอกชน 
ในสหภาพยุโรปเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในไทยในช่วงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยจะมี
การจับคู่เจรจาธุรกิจ (Online Business Matching: OBM) ระหว่างผู้ส่งออกไทยกับผู้น าเข้าของ
กลุ่มประเทศต่าง ๆ ในสหภาพยุโรป เช่น สเปน เดนมาร์ก อิตาลี และสาธารณรัฐเช็ก เป็นต้น 
โดยภายในงานจะมีการจัดแสดงสินค้าหลายกลุ่ม เช่น กลุ่มอาหาร ผลไม้ เครื่องด่ืม เครื่องมือ
แพทย์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ยางพารา และผลิตภัณฑ์ยาง เป็นต้น 

๑๖) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน (Senior 
Economic Officials Meeting: SEOM) ครั งที่ ๒/๕๒ และประชุมที่เกีย่วข้อง เมื่อวันท่ี ๘-๑๐ 
มิถุนายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) โดยมีรองอธิบดีกรมเจรจา
การค้าระหว่างประเทศ (นายดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย) เป็นหัวหน้าผู้แทนไทย โดยท่ีประชุมมีมติให้
เร่งรัดการท างานตามพิมพ์เขียวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) และเตรียมการ
ประชุมหาแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจร่วมกับประเทศนอกภูมิภาค ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี 
สหรัฐอเมริกา แคนาดา และอินเดีย และติดตามความคืบหน้าการด าเนินงานตามแผนงานด้าน
เศรษฐกิจท่ีส าคัญประจ าปี ๒๕๖๔ (Priority Economic Deliverables: PEDs) ท่ีบรูไนฯ ในฐานะ
ประธานอาเซียนผลักดัน รวมท้ังได้หารือประเด็นใหม่ ๆ เพิ่มเติมเพื่อ ให้เศรษฐกิจอาเซียนฟื้นตัว 
ดังน้ี (๑) การปรับปรุงแนวทางเพื่อส่งเสริมให้สินค้าและบริการของอาเซียนมีส่วนร่วมในห่วงโซ่
มูลค่าโลกมากข้ึน โดยจะต้ังคณะท างานเพื่อดูแลเรื่องน้ีโดยเฉพาะ (๒) การเตรียมความพร้อม 
เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ในภูมิภาคตามแนวโน้มของโลก โดยไทย 
ได้เสนอโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (BCG) ท่ีอาเซียนสามารถ
น าไปปรับใช้ได้ และ (๓) การจัดท าแผนงานระยะสั้นและกลางเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจ
ดิจิทัลในภูมิภาค (แผนงานบันดาร์เสรีเบกาวัน) เพื่อเป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างความเช่ือมโยง
และความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจในระยะยาว นอกจากน้ี ท่ีประชุมได้ติดตามการด าเนินการ  
เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจตามท่ีผู้น าอาเซียนได้มอบหมายไว้ เช่น การจัดต้ังคณะผู้พิจารณาอิสระเพื่อหา 
แนวทางแก้ไขหรือไกล่เกลี่ยปัญหามาตรการท่ีมิใช่ภาษี (Non-tariff Measures: NTMs) ระหว่าง
ประเทศสมาชิกอาเซียน การพิจารณาขยายบัญชีสินค้าจ าเป็น (essential goods) ท่ีอาเซียนจะไม่



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๒๓๙ 

 

จ ากัดการส่งออกในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด - 19 เพิ่มเติมจากยาและเวชภัณฑ์ไปยังสินค้า
เกษตรและอาหารบางรายการ 

๑๗) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียนกับจีน ญี่ปุ่น 
และเกาหลี ครั งที่ ๓๗ (37th SEOM Plus China, Japan, Korea Consultations) เมื่อวันท่ี 
๑๔-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) โดยมีรองอธิบดี
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (นายดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ท้ังน้ี 
ในส่วนการหารือกับจีนได้มีการติดตามความคืบหน้าการยกระดับการเปิดเสรีทางการค้าระหว่าง
กันให้มากข้ึน ภายใต้พิธีสารเพื่อแก้ไขกรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ  
และความตกลงการค้าเสรีระหว่างอาเซียนกับจีน (ASEAN-China Free Trade Area: ACFTA 
Upgrading Protocol)  ท่ีจะมีการปรับปรุงความตกลงการค้าเสรีอาเซียน -จีนให้ ทันสมัย 
ซึ่งอาเซียนและจีนต้ังเป้าจะได้ข้อสรุปแนวทางการด าเนินการท่ีท้ังสองเห็นชอบร่วมกันก่อนการประชุม
รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-จีน ครั้งท่ี ๒๐ ในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ และยังได้หารือแนวทาง 
การสนับสนุนความเช่ือมโยงในภูมิภาคอาเซียนผ่านกรอบความร่วมมือต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้าง
ประชาคมอาเซียนท่ีมีความเข้มแข็ง ในส่วนการหารือกับญี่ปุ่นได้ติดตามความคืบหน้าการบังคับใช้
พิ ธี ส า รฉบับ ท่ีห น่ึ ง เพื่ อ แก้ ไ ขความตกลงการ ค้า เสรี อ า เซี ยน –ญี่ ปุ่ น  (ASEAN- Japan 
Comprehensive Economic Partnership: AJCEP) การด าเนินการภายใต้ความตกลง AJCEP 
แผนปฏิบัติการด้านความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจอาเซียน -ญี่ปุ่น (ASEAN-Japan Economic 
Resilience Action Plan) เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด - 19 และในส่วน
การหารือกับเกาหลีใต้ ได้มีการติดตามความคืบหน้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจท่ีส าคัญ อาทิ 
การหารือเกี่ยวกับการจัดต้ังศูนย์นวัตกรรมอุตสาหกรรมอาเซียน -เกาหลีใต้ (ASEAN-Korea 
Industrial Innovative Centre: AKIIC) ซึ่งคาดว่าจะมีการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกัน
ในช่วงประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-เกาหลีใต้ ครั้งท่ี ๑๘ ในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ 
และแนวทางการจัดต้ังศูนย์วิจัยมาตรฐานอาเซียน-เกาหลีใต้ (ASEAN-Korea Standardize 
Research Center:  AKSRC)  ในอา เซี ยน ซึ่ งจะ ช่วยพัฒนาคว ามร่ วมมือ ด้านนวัตกรรม 
และมาตรฐานของสินค้า รวมท้ังส่งเสริมการใช้ประโยชน์นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ เพื่อให้สอดรับกับ
การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ี ๔ และบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากโควิด - 19 ต่อไป 

๑๘) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน – สหรัฐฯ ครั งที่ 
๓๓ (33rd SEOM-AUSTR Consultations) และประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจ
อาเซียน - แคนาดา ครั งที่ ๑๓ (13th SEOM-Canada Consultations) ระหว่างวันท่ี ๑๔-๑๕ 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๒๔๐ 

 

มิถุนายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) โดยมีรองอธิบดีกรมเจรจา
การค้าระหว่างประเทศ (นายดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย มีรายละเอียด ดังน้ี  

 (๑) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน – สหรัฐฯ 
ท่ีประชุมได้ติดตามความคืบหน้าผลการด าเนินการความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับ
สหรัฐฯ ภายใต้แผนงานความร่วมมือภายใต้กรอบความตกลงด้านการค้าและการลงทุนระหว่าง
อาเซียน - สหรัฐฯ และยังได้หารือแผนงานความร่วมมือฉบับต่อไป (๒๕๖๔-๒๕๖๕) ซึ่งครอบคลุม
ระยะเวลา ๑ ปี โดยมีกิจกรรมท่ีสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ระหว่างกัน ซึ่งจะช่วยให้อาเซียน
มีความเช่ือมโยงกับระบบเศรษฐกิจขนาดใหญ่อย่างสหรัฐฯ ได้มากข้ึน  

 (๒) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน-แคนาดา 
ท่ีประชุมเร่งหารือขอบเขตการเจรจาจัดท าความตกลงอาเซียน-แคนาดา ซึ่งมีความคืบหน้าอย่างมาก 
คงเหลือประเด็นการค้าใหม่ ๆ เช่น แรงงาน สิ่งแวดล้อม รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น ซึ่งเป็นเร่ืองท่ีอาเซียน
ยังไม่เคยบรรจุในความตกลงท่ีผ่านมา โดยท่ีประชุมเร่งหาทางออกในประเด็นดังกล่าวร่วมกัน
โดยเร็วเพื่อเสนอต่อท่ีประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน - แคนาดา ในเดือนกันยายน ๒๕๖๔  
และเพื่อให้สามารถเปิดการเจรจาความตกลงระหว่างกันภายในปี ๒๕๖๔ 

๑๙) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน – อินเดีย ครั งที่ 
๓๓ (33rd SEOM–India Consultations) เมื่อวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบประชุม
ทางไกล (Video Conference) โดยมีรองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (นายดวงอาทิตย์  
นิธิอุทัย) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย อาเซียนได้เร่งรัดอินเดียให้ความเห็นต่อร่างขอบเขตการทบทวน
ความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน-อินเดีย โดยอินเดียแจ้งว่าจะสามารถส่งความเห็นให้อาเซียนได้
ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ท้ังน้ี ท้ังสองฝ่ายจะพยายามด าเนินการเพื่อให้ท่ีประชุมรัฐมนตรี
เศรษฐกิจอาเซียน – อินเดีย ครั้งท่ี ๑๘ ในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ สามารถประกาศการเจรจา
ทบทวนความตกลง ASEAN-India Trade in Goods Agreement (AITIGA) อย่างเป็นทางการได้ 
นอกจากน้ี อาเซียนได้หยิบยกปัญหาการบังคับใช้ระเบียบศุลกากรว่าด้วยกฎถิ่นก าเนิดสินค้าใหม่
ของอินเดีย (The Customs Administration of Rules of Origin under Trade Agreements) 
Rules, 2020: CAROTAR 2020) ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้ังแต่เดือนกันยายน ๒๕๖๓ ท่ีให้อ านาจ
ศุลกากรอินเดียร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับถ่ินก าเนิดของสินค้าน าเข้ามากเกินกว่าท่ีตกลงไว้ 
ซึ่งไทยและประเทศอาเซียนเห็นว่า ระเบียบดังกล่าวเป็นการเพิ่มข้ันตอนพิธีการทางศุลกากร  
และมีความสุ่มเสี่ยง ท่ี ข้อมูล ท่ีขออาจ เป็นข้อมูลทา งธุ รกิจอีก ด้วย อาทิ ค่าแรง ก าไร 
และกระบวนการผลิต นอกจากน้ีท่ีประชุมได้หารือเร่ืองการผลักดันให้สภาธุรกิจอาเซียน – อินเดีย
เร่งจัดหารือระหว่างภาคธุรกิจของอาเซียนและสมาพันธ์หอการค้าและอุตสาหกรรมอินเดีย เพื่อหา



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
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๒๔๑ 

 

แนวทางการบริหารสภาธุรกิจอาเซียน – อินเดียให้สามารถเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
การค้าระหว่างอาเซียนกับอินเดีย 

๒๐) การประชุมรัฐมนตรีกลุ่มเคร์นส์อย่างไม่เป็นทางการ  เมื่อวันท่ี ๒๓ 
มิถุนายน ๒๕๖๔ ผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference) โดยมีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ า
กระทรวงพาณิชย์ (นายสรรเสริญ สมะลาภา) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ท้ังน้ี กลุ่มเคร์นส์ 
(Cairns Group) เป็นการรวมกลุ่มของประเทศผู้ส่งออกสินค้าเกษตรรายส า คัญของโลก 
มีเป้าหมายเพื่อผลักดันการเปิดเสรีการค้าสินค้าเกษตรภายใต้ WTO ประกอบด้วยสมาชิก ๑๙ ประเทศ 
ได้แก่ อาร์เจนตินา ออสเตรเลีย บราซิล แคนาดา ชิลี โคลอมเบีย คอสตาริกา กัวเตมาลา 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ปากีสถาน ปารากวัย เปรู ฟิลิปปินส์ แอฟริกาใต้ ไทย อุรุกวัย 
และเวียดนาม ในการประชุมครั้งน้ี ไทยได้ร่วมรับรองแถลงการณ์รัฐมนตรีกลุ่มเคร์นส์เพื่อประกาศ
เจตนารมณ์ของสมาชิกที่จะร่วมกันหาข้อสรุปการเจรจาการค้าสินค้าเกษตรในการประชุมรัฐมนตรี 
WTO ครั้งท่ี ๑๒ ท่ีจะจัดข้ึนในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เพื่อให้
สมาชิก WTO ปฏิรูปการค้าสินค้าเกษตรและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ
สหประชาชาติ โดยเฉพาะการลดความยากจนและยุติความหิวโหย การเพิ่มรายได้และยกระดับ
คุณภาพชีวิตต่อเกษตรกรและผู้บริโภคสินค้าเกษตรอย่างแท้จริง และสมาชิกกลุ่มเคร์นส์ยังมุ่งมั่น
ให้การหารือ ๓ ประเด็นหลักของ WTO มีความคืบหน้า ได้แก่ (๑) การลดการอุดหนุนภายในสินค้า
เกษตรท่ีบิดเบือนการค้า (๒) การยกเลิกการอุดหนุนส่งออกสินค้าเกษตร และ (๓) การเข้าสู่ตลาด 
ซึ่งหากการหารือประเด็นดังกล่าวมีความคืบหน้า จะเป็นประโยชน์ต่อการขยายตลาดสินค้าเกษตร
ของไทย ในฐานะประเทศผู้ส่งออกสินค้าเกษตรส าคัญ ซึ่งจะช่วยให้ภาคเกษตรของไทย 
มีตลาดท่ีกว้างและแน่นอน รวมท้ังแข่งขันกันด้วยความเป็นธรรมมากขึ้น 
 ๔.๓.๑๐ การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสกรอบเจรจาอาบูดาบี (Abu Dhabi 
Dialogue: ADD) ผู้แทนกระทรวงแรงงานเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวระหว่างวันท่ี ๒๔-๒๗ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ ผ่านรูปแบบออนไลน์ ซึ่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นประธาน และมีผู้แทนจาก
ประเทศสมาชิก ADD รวมถึงผู้แทนจากองค์การระหว่างประเทศ และภาคประชาสังคมเข้าร่วม 
โดยมีการประชุมเต็มคณะเพื่อช้ีแจงหัวข้อของการประชุมกลุ่มย่อย พร้อมท้ังประชุมคู่ขนาน  
๔ หัวข้อ ได้แก่ (๑) คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านการจ้างงานในกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับ  
และผลกระทบต่ออุปสงค์และอุปทานของแรงงานในประเทศสมาชิก ADD (๒) การส่งเสริม
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านเคลื่อนย้ายแรงงาน (๓) การทดสอบ
ทักษะฝีมือแรงงานในประเทศผู้ส่งและการยอมรับทักษะฝีมือของประเทศผู้รับ และ (๔) การบริหาร
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จัดการผู้โยกย้ายถ่ินฐานระดับโลกเพื่อมุ่งสู่การมีส่วนร่วมของกระบวนการเจรจาหารือระดับภูมิภาค 
ในเวทีโลก 
 ๔.๓.๑๑ โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเพื่อการพัฒนาความร่วมมือ 
ทางเศรษฐกิจ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ด าเนินโครงการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นานาชาติเพื่อการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากรทาง 
การศึกษาและบุคลากรภาครัฐ แรงงาน ผู้ประกอบกิจการ บุคลากรรัฐวิสาหกิจและองค์การ
ระหว่างประเทศ จากประเทศ (Greater Mekong Subregion และ Indonesia-Malaysia-
Thailand Growth Triangle: GMS-IMT-GT) และอาเซียน รวมท้ังแรงงานไทยตามแนวชายแดน 
โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมสะสมรวม ๗๓๖ คน 
 ๔.๓.๑๒ กระทรวงแรงงานเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่ส่งเสริมการสรรหา
และจ้างงานอย่างเป็นธรรมส าหรับแรงงานข้ามชาติ  ผ่านระบบประชุมทางไกล (VDO 
Conference) เมื่อวันท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมส านักประสานความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ กระทรวงแรงงาน โดยมีผู้แทนจากภาครัฐและภาคเอกชนในกลุ่มประเทศ Cambodia, 
Laos, Myanmar, Thailand (CLMT) เข้าร่วมการประชุม โดยได้มีการอภิปรายในมุมมองของ
ตัวแทนบริษัทจัดหางานใน CLMT ภายใต้ ๔ หัวข้อ ได้แก่ ๑) พัฒนาการของระบบการจ้างงาน 
ใน CLMT ๒) แนวปฏิบัติของบริษัทจัดหางานใน CLMT ท่ีเกี่ยวข้องกับการจ้างงานอย่างเป็นธรรม 
๓) ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด – 19 และ ๔) ความท้าทายในปัจจุบัน รวมถึงอุปสรรค
ทางกฎหมายและทางการตลาดในการปฏิบัติตามหลักการสรรหาอย่างมีจริยธรรม โดยเฉพาะ
ระบบการสรรหาแรงงานระหว่างประเทศอย่างมีจริยธรรม ( International Recruitment 
Integrity System: IRIS) และวิธีการแก้ปัญหา 
 
 ๔.๔  ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านความม่ันคง 
 ๔.๔.๑ การสร้างเสริมศักยภาพประเทศเพื่อนบ้านในการรับมือการแพร่ระบาด  
ของโควิด - 19 ในห้วงการแพร่ระบาดของโควิด - 19 กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมความร่วมมือ
ระหว่ า งประเทศ  (Thailand International Cooperation Agency:  TICA)  ริ เ ริ่ มแผนงาน
โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านสาธารณสุขกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ เมียนมา ลาว 
และกัมพูชา เพื่อรับมือกับโควิด - 19 ในการพัฒนาระบบทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อรับมือ
การแพร่ระบาดของโควิด - 19 และโรคอุบัติใหม่ต่าง ๆ อันเป็นภัยคุกคามความมั่นคงของมนุษย์ 
บนหลักการใช้ความร่วมมือระหว่างประเทศในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด มุ่งเน้น 
การเสริมสร้างระบบควบคุมโรคตามแนวชายแดน ซึ่งมีการเคลื่อนย้ายประชากร รวมถึงแรงงาน 
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และความเช่ือมโยงทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่างกัน เพื่อป้องกันการระบาดข้ามพรมแดนมายังไทย 
และให้การด าเนินชีวิตของประชาชนและเศรษฐกิจการค้าตามแนวชายแดนไม่ต้องหยุดชะงัก 
   แผนงานโครงการดังกล่าวแบ่งการด าเนินงานเป็นระยะสั้น ระยะกลาง  
และระยะยาว โดยในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้
ด าเนินกิจกรรมตามแผนระยะยาวในการเตรียมความพร้อมในการวางระบบเพื่อรับมือกับโควิด - 19 
และโรคอุบัติใหม่ต่าง ๆ ให้แก่เพื่อนบ้านตามแนวชายแดนไทย - กัมพูชา - ลาว - เมียนมา  
โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างระบบควบคุมโรคตามแนวชายแดน ซึ่งกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
ได้ปรับรูปแบบกิจกรรมให้ตอบสนองต่อการระบาดของโควิด - 19 ดังน้ี  
   ๑) การประชุมคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างจังหวัดคู่ขนานระดับ
จังหวัด (ผ่านการประชุมทางไกล)  
           ๒) การสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ีจ าเป็นเร่งด่วน และการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการในพื้นท่ีมีความเสี่ยงสูงในประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งมีรายการด าเนินงานในแผนย่อย ดังน้ี 
     (๑) โครงการพัฒนาระบบบริการส่งต่อในพื้นท่ีน าร่องของกัมพูชา  
ส่งมอบรถพยาบาลและอุปกรณ์ประกอบ ๑๘ รายการ มูลค่า ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท รวมการฝึกอบรม
และการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลปอยเปตให้สามารถใช้ประโยชน์กับรถพยาบาลได้อย่างเต็มท่ี  
       (๒) โครงการพัฒนาระบบบริการส่งต่อในพื้นท่ีน าร่องของกัมพูชาส าหรับ
โรงพยาบาลมงคลบุรี โดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์  
๒ รายการ ได้แก่ เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (AED) และเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วย
ปริมาตรและความดัน มูลค่ารวม ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๔.๔.๒ การส่งเสริมการเข้าถึงวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 โดยไม่ทิ งใครไว้ข้างหลัง 
กระทรวงการต่างประเทศได้พิจารณาร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับความจ าเป็น 
ในการส่งเสริมให้คนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มคณะทูต เจ้าหน้าท่ีองค์การระหว่างประเทศ  
พร้อมผู้ติดตาม และแรงงานต่างด้าว/ผู้โยกย้ายถ่ินฐานในไทยอยู่ในกลุ่มท่ีจะได้รับการจัดสรรวัคซีน
ตามแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการการให้วัคซีนโควิด - 19 บนหลักการขององค์การอนามัยโลกว่า 
“จะไม่มีใครปลอดภัยจนกว่าทุกคนจะปลอดภัย” (“nobody is safe until everyone is safe.”) 
และหลักการไม่ ท้ิงใครไว้ข้างหลัง ( ท่ีผ่านมากระทรวงการต่างประเทศได้รับการสอบถาม 
และข้อเรียกร้องจากองค์การสหประชาชาติและภาคประชาสังคม ขอให้ไทยจัดสรรวัคซีนครอบคลุม
กลุ่มแรงงานต่างด้าวและผู้โยกย้ายถ่ินฐานท่ีมีความเสี่ยงด้วย นอกจากน้ีกระทรวงการต่างประเทศ 
ยังร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและได้รับการสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลก ประเทศไทย  
ในการจัดท าและเวียนแบบสอบถาม เพื่อประเมินความต้องการในการฉีดวัคซีนของคณะทูต  
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และบุคลากรองค์การระหว่างประเทศ) ในการน้ี โดยท่ีสาธารณชนอาจไม่ตระหนัก ถึง 
ความจ าเป็นต้องฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มชาวต่างชาติในไทยเพื่อเสริมสร้างความคุ้มกันในประเทศไทย
โดยรวม กระทรวงการต่างประเทศจึงมีข้อเสนอแนะให้สร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องแก่สาธารณชนว่า
จ าเป็นต้องฉีดวัคซีนให้กับทุกกลุ่มท่ีมีความเสี่ยง เพื่อให้ไทยสามารถรับมือกับการแพร่ระบาดได้
อย่างยั่งยืน และเป็นการส่งเสริมการเข้าถึงวัคซีนอย่างเท่าเทียม ตามท่ีไทยได้แสดงท่าทีในเวที
ระหว่างประเทศในการส่งเสริมให้วัคซีนเป็นสินค้าสาธารณะ (Global Public Goods) 
  ๔.๔.๓ โครงการด าเนินงานด้านเขตแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน  
   ๑) เมื่อวันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวง 
การต่างประเทศจัดการประชุมหารือกับศูนย์ข้อมูลทางแผนท่ี กรมแผนท่ีทหาร กองบัญชาการ
กองทัพไทย เพื่อเรียนรู้และพัฒนาความร่วมมือในการบูรณาการข้อมูลส าหรับการจัดท าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ของกองเขตแดน กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย  
   ๒) เมื่อวันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ด าเนินการ 
จัดประชุมกับผู้แทนกรมแผนท่ีทหารเพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นด้านเทคนิค 
และด้านกฎหมายต่าง ๆ ด้านการบริหารจัดการชายแดน เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน และเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาพื้นท่ีชายแดนเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของประชาชนในพื้นท่ี 
   ๓) กระทรวงการต่างประเทศด าเนินโครงการสนับสนุนการส ารวจและจัดท า
หลักเขตแดนร่วมไทย-ลาว โดยการจัดการประชุมคณะเจ้าหน้าท่ีอาวุโสไทย-ลาว (ฝ่ายไทย) ภายใต้
คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-ลาว (ฝ่ายไทย) (SOM-JBC ไทย-ลาว (ฝ่ายไทย)) และท่ีประชุม
ได้เห็นชอบเกี่ยวกับการก าหนดแนวทางต่าง ๆ ในการด าเนินกิจกรรมในแม่น้ าโขง รวมถึง  
แนวปฏิบัติของหน่วยงานในพื้นท่ี 
    ๔) กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการแก้ไขปัญหาเขตทางทะเลไทยกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ ผ่านการจัดการประชุมเพื่อหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาประเด็นพื้นท่ี
ท่ีไทยและกัมพูชาอ้างสิทธิในไหล่ทวีปทับซ้อนกัน (OCA) รวมท้ังจัดต้ังกลไกเพื่อแก้ไขปัญหา OCA 
ร่วมกับส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๕) เมื่อวันท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา ครั้งท่ี 
๑/๒๕๖๔ เพื่อพิจารณาแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการกรณีบุคคลชาวเมียนมาเดินทางเข้าไทย
ตามแนวชายแดน อันเน่ืองมาจากการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในเมียนมา 
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๒๔๕ 

 

  ๖) เมื่อวันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมเตรียมการส าหรับการประชุมคณะกรรมการชายแดนท่ัวไป (GBC) 
ไทย – มาเลเซีย ครั้งท่ี ๕๕ ณ ประเทศมาเลเซีย ในห้วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ 
  ๗) เมื่อวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการจัดท าหลักเขตแดนร่วมไทย -มาเลเซีย (Thailand-Malaysia Land 
Boundary Committee: LBC) (ฝ่ายไทย) เป็นประธานการประชุม LBC ไทย-มาเลเซีย (ฝ่ายไทย) 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ในฐานะคณะกรรมการ และส่วน
ราชการอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบพัฒนาการล่าสุดของการส ารวจ 
และจัดท าหลักเขตแดนทางบกระหว่างไทย-มาเลเซีย และเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นท่ีชายแดน
ไทย-มาเลเซีย ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นท่ี และเมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔  
กองเขตแดน กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ ได้น ามติท่ีประชุมดังกล่าว 
ท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างถนนเช่ือมต่อด่านศุลกากรสะเดา-บูกิตกายูฮิตัม จังหวัดสงขลา แจ้งให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ  
ในฐานะหน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายในการเจรจากับฝ่ายมาเลเซีย เพื่อน าข้อคิดเห็นด้านกฎหมาย
ระหว่างประเทศและด้านเขตแดนไปใช้สนับสนุนภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศ  
ในด้านการค้าชายแดนและการพัฒนาชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านตามยุทธศาสตร์ชาติ ท้ังน้ี  
จากสถิติท่ีผ่านมา มูลค่าการค้าชายแดนไทยท่ีด่านศุลกากรสะเดาถือเป็นอันดับหน่ึงของประเทศ 
โดยในปี ๒๕๖๓ มีมูลค่าการค้าชายแดนรวม ๒๐๘,๖๔๕.๖๗ ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๖๒ 
ของมูลค่าการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย)  
   อน่ึง การด าเนินงานด้านเขตแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน 
มีความละเอียดอ่อนต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน อีกท้ังมูลค่าการค้าระหว่างกัน 
มีจ านวนค่อนข้างสูงท าให้การด าเนินการต่าง ๆ  ในเร่ืองเขตแดนต้องใช้ความละเอียดรอบคอบของ  
ทุกส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานกว่าจะเกิดผลเป็นรูปธรรม 
 ๔.๔.๔ การเจรจาร่างสนธิสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหพันธรัฐรัสเซีย
ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน (รอบที่ ๓) กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ 
ได้เจรจาร่างสนธิสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหพันธรัฐรัสเซียว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
(รอบท่ี ๓) ระหว่างวันท่ี ๒๙-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยได้เจรจา
ประเด็นคงค้างจากการเจรจา ๒ รอบแรก และประเด็นอื่นท่ีท้ังสองฝ่ายเห็นควรหารือกันเพิ่มเติม
เพื่อความชัดเจนในทางปฏิบัติ รวมท้ังได้ทบทวนร่างสนธิสัญญาท้ังฉบับเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
เหมาะสมของเน้ือหาและถ้อยค า โดยสามารถหาข้อยุติกันได้ในทุกข้อบทของร่างสนธิสัญญาฯ  
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   อน่ึง การมีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ ายข้ามแดนจะช่วยให้ เกิดความชัดเจน 
ในการด าเนินความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ และยังท าให้การปราบปรามอาชญากรรมและความ
ร่วมมือด้านกระบวนการยุติธรรมระหว่างประเทศเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 ๔.๔.๕ การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เมื่อวันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๖๔  
ผู้บังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง  
ร่วมประชุมหารือกับเจ้าหน้าท่ีมูลนิธิไอเจเอ็ม ( International Justice Mission: IJM ซึ่งเป็น
องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) ท่ีท างานต่อต้านการใช้แรงงานทาสและการค้ามนุษย์ในระดับ
นานาชาติ เพื่อแสวงหาความร่วมมือกรณีการหลอกลวงแรงงานชาวต่างชาติมาท างานในประเทศไทย
และการหลอกคนไทยไปท างานในต่างประเทศ เพื่อป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิด
ฐานค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 
 ๔.๔.๖ การเข้าร่วมการประชุมระดับนานาชาติเกีย่วกับความม่ันคงและอาชญากรรม
ข้ามชาติ โดยกองการต่างประเทศ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ดังน้ี 
   ๑ )  ร่ ว ม กั บ  United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) 
ภายใต้การอ านวยการของส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า 
บทวิเคราะห์เกี่ยวกับสถานการณ์การก่อการร้ายและความมั่นคงในระดับภูมิภาค 
   ๒) ร่วมกับองค์การต ารวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ ( INTERPOL)  
ในการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงในการสืบสวนจากแหล่งข่าวเปิดในประเด็น 
ท่ีเกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย 
   ๓) เข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่ต ารวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ 
(INTERPOL General Assembly) และแสดงความพร้อมของไทยในการร่วมมือเพื่อต่อต้าน
อาชญากรรมข้ามชาติทุกรูปแบบ 
  ๔) ประชุมหารือกับต ารวจในภูมิภาคอาเซียนในมิ ติ ด้านความมั่นคง 
และอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อสร้างภาพลักษณ์อันดีของไทยในการรับมือกับอาชญากรข้ามชาติ  
ท่ีเข้ามาในภูมิภาค 
  ๕) เข้าร่วมในการประชุมท่ีจัดโดยองค์การต ารวจอาชญากรรมระหว่าง
ประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการสกัดกั้นการเดินทาง การก่อการร้าย การแลกเปลี่ยนแผนประทุษกรรม
และรูปแบบการกระท าผิดใหม่ ๆ ท่ีเกิดข้ึน 
  ๖) การประชุมทางไกลผ่านจอภาพในหัวข้อการปลอมแปลงเอกสารรับรองผล
การตรวจเช้ือไวรัสโคโรนากับผู้แทนประเทศสมาชิกองค์การต ารวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ 
(กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) 
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  ๗) การประชุมทางไกลผ่านจอภาพในหัวข้อการปลอมแปลง ชุด PPE  
และวัคซีนป้องกันเช้ือไวรัสโคโรนากับผู้แทนประเทศสมาชิกองค์การต ารวจสากล 
 ๘) รายการ UNODC- Crime Congress โดยมีกระทรวงยุติธรรมเป็นเจ้าภาพ 
เมื่อวันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยกองการต่างประเทศ ส านักงานต ารวจแห่งชาติเข้าร่วมประชุม
ทางไกลรับฟังสถานการณ์อาชญากรรมข้ามชาติ และรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับกลไกของไทย
ในการป้องกันปราบปรามในเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมข้ามชาติ 
 ๙) รายการ UN-CCPCJ สมัยท่ี ๑๔ เมื่อวันท่ี ๘ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔  
โดยกองการต่างประเทศ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมทางไกล และกล่าวถ้อยแถลง 
ในมิติท่ีเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเฉพาะความคืบหน้าการด าเนินการของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติในด้านต่าง ๆ 
 ๑๐) เข้าร่วมการประชุม CCPCJ ครั้งท่ี ๓๐ ซึ่งจัดข้ึนท่ีกรุงเวียนนา ออสเตรีย 
ในหั ว ข้อ  World Crime Trends and Emerging Issues and Responses in the field of Crime 
Prevention and Criminal Justice ผ่านระบบประชุมทางไกล เมื่อวันท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
   ๑๑) รายการ INTERPOL Global Congress on Chemical Security & 
Emerging Threats on Vulnerabilities of Material Transport on Road and Other Modes 
of Transport เมื่อวันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยท่ีประชุมให้ความสนใจภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
ท่ีเกี่ยวข้องกับความมั่นคงท่ีอาจน าเอาสารเคมีไปใช้ก่อเหตุก่อการร้ายต่อระบบการคมนาคมขนส่ง 
ถนน หรือจุดเสี่ยงต่าง ๆ 
 ๑ ๒ )  ร า ยก า ร  INTERPOL Project Watchmaker for Southeast Asia  
เมื่อวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยท่ีประชุมให้ความสนใจต่อแผนประทุษกรรมรูปแบบใหม่ ๆ  
ท่ีเกิดจากการประกอบวัตถุระเบิด วัตถุระเบิดแสวงเครื่องและรูปแบบอื่น ๆ  ท่ีใช้ก่อเหตุความไม่สงบ 
อาชญากรรม หรือการก่อการร้ายท่ีเป็นภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนแนวทางความร่วมมือ 
ในการแลกเปลี่ยนข่าวสาร นวัตกรรมทางพิสูจน์หลักฐานเพื่อการสืบสวนหาคนร้ายท่ีมีเอกลักษณ์
เฉพาะในการประกอบระเบิด 
 ๑๓) เข้าร่วมการประชุม INTERPOL Project Watchmaker 2nd Virtual 
Meeting for the Southeast Asia Region ว่ า ด้วยการส่ ง เสริมบทบาทของต ารวจระดับ
นานาชาติในงานเก็บกู้ระเบิดและการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แผนประทุษกรรม วิธีการประกอบ
ระเบิดและระเบิดแสวงเครื่องในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะการรับทราบแนวโน้ม
สถานการณ์ที่กระทบต่อความมั่นคงและการก่อเหตุท่ีเกิดข้ึนในภูมิภาค 
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 ๑๔) รายการ INTERPOL Virtual Meeting on Asia-Europe on Counter 
Terrorism เมื่อวันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยท่ีประชุมได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ปรับปรุงข่าวสาร 
ท่ีเกี่ยวข้องกับความมั่นคงและการก่อการร้าย ท่ีเกิดข้ึนและเช่ือมโยงกันในเอเชียและยุโรปให้ทัน
ต่อเหตุการณ์ 
 ๑๕) ร่วมกับองค์การต ารวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ ( INTERPOL) 
ในการประ ชุมติดตามรายงานสถานการณ์การก่ อการร้ายในภูมิภาคเอเ ชีย -แปซิฟิก 
และการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองระหว่างกัน ระหว่างวันท่ี ๖-๘ เมษายน ๒๕๖๔ 
 ๑๖) ร่วมกับ INTERPOL ในการประชุมเครือข่ายผู้ประสานงานต ารวจสากล
ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกใต้ ครั้งท่ี ๑๖ ในวันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔   
 ๔.๔.๗ การให้ความร่วมมือในการด าเนินการตามกฎหมายระหว่างประเทศ 
กองการต่างประเทศ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ให้ความร่วมมือตามพระราชบัญญัติความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในเรื่องอาญาฯ ท่ีเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานในคดี 
ท่ีมีลักษณะเป็นอาชญากรรมข้ามชาติท้ังสิ้น ๔ เรื่อง (มีนาคม ๒๕๖๔) ๓ เรื่อง (เมษายน ๒๕๖๔) 
และ ๔ เร่ือง (พฤษภาคม ๒๕๖๔) 
 ๔.๔.๘ การป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติการทางทะเล ๓๐ วัน ครั้งท่ี ๓๐ (Operation 30 days at Sea 
3.0) ของ INTERPOL เป็นการปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามการปล่อยมลพิษลงสู่แหล่งน้ า
และทะเล ระยะเวลาด าเนินการต้ังแต่ตุลาคม ๒๕๖๓ – เมษายน ๒๕๖๔ โดยกองการต่างประเทศ 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติรับผิดชอบในการประสานความร่วมมือและการปฏิบัติ แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร กับกรมควบคุมมลพิษ กรมศุลกากร และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม บัดน้ี 
ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
  ๔.๔.๙ การประสานข้อมูลบุคคลที่ต่างชาติต้องการตัว กองการต่างประเทศ 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ตรวจสอบ/แลกเปลี่ยนข้อมูลบุคคลต้องการตัวต่างชาติท่ีอาจเดินทาง 
เข้ามาในประเทศไทยและได้แจ้งข้อมูลเพื่อด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง  
  - เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ จ านวน ๔๒ ราย โดยในจ านวนน้ี พบว่าอยู่ในประเทศไทย 
๑๗ ราย  
  - เดือนเมษายน ๒๕๖๔ จ านวน ๑๘ ราย โดยในจ านวนน้ี พบว่าอยู่ใน
ประเทศไทย ๕ ราย  
  - เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ จ านวน ๑๘ ราย โดยในจ านวนน้ี พบว่าอยู่ใน 
ประเทศไทย ๑ ราย 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๒๔๙ 

 

 ๔.๔.๑๐ การคัดกรองและปราบปรามบุคคลต่างด้าวและแรงงานข้ามชาติหลบหนี
เข้าเมืองผิดกฎหมาย 
  ๑) ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองด าเนินการตามแผนงานตรวจสอบ 
คัดกรองปราบปราม คนต่างด้าวไม่พึงปรารถนา ประกอบด้วยโครงการและกิจกรรม ดังน้ี 
  ๑.๑) ต่อยอดและเพิ่มเติมระบบการตรวจสอบคัดกรองผู้ โดยสาร
ล่วงหน้า (Advance Passenger Processing System: APPS) ให้ครอบคลุมทุกช่องทาง ท้ังทาง
อากาศและทางน้ า โดยส านักงานตรวจคนเข้าเมืองน าระบบการตรวจสอบคัดกรองผู้โดยสาร
ล่วงหน้า (APPS) มาใช้ทางอากาศเพิ่มเติมข้ึน รวมท้ังหมด ๗ สนามบิน (เดิม ๔ สนามบิน) ได้แก่ 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (BKK) ท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) ท่าอากาศยานภูเก็ต (HKT)  
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (CNX) และเพิ่มเติมอีก ๓ สนามบิน ได้แก่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (HDY) 
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (CEI) และท่าอากาศยานอู่ตะเภา จังหวัดระยอง 
  ๑.๒) พัฒนาระบบสารสนเทศส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ให้สามารถ
เช่ือมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับฐานข้อมูลให้ครบทุกหน้างานของหน่วยงานความมั่นคง
นานาชาติได้ (INTERPOL ของต ารวจสากล) (I๒๔/๗) โดยส านักงานตรวจคนเข้าเมืองได้เช่ือมต่อ
และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับฐานข้อมูลหน่วยงานความมั่นคงนานาชาติ ( INTERPOL ของต ารวจ
สากล) (I๒๔/๗) ได้เรียบร้อย ในเบื้องต้นสามารถใช้งานได้ในระบบ และสามารถตรวจสอบข้อมูล
หมายต ารวจสากล (Red notice) การตรวจสอบการตรวจอนุญาตเข้า - ออก และระบบสืบสวน 
  ๑.๓) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีระบบ CCTV เพื่อควบคุมการตรวจคน
เข้าเมือง ( IMMIGRATION CONSOLIDATION CCTV)  มีการลงนามในสัญญาเมื่อวันท่ี ๑๑ 
มิถุนายน ๒๕๖๓ แบ่งออกเป็น ๕ งวดงาน ขณะน้ีอยู่ระหว่างตรวจรับงวดงานท่ี ๓ 
  ๑.๔) สกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนท้ังทางบก ทางอากาศ  
ทางน้ า ชายฝั่ง เกาะแก่งท่ีปรากฏการลักลอบน าเข้ายาเสพติด โดยบูรณาการการด าเนินการ
ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยส านักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ด าเนินการจับกุมคดียาเสพติด
จ านวน ๘๒๗ คดี มีผู้ต้องหาจ านวน ๘๐๐ คน (มีนาคม ๒๕๖๔) ด าเนินการจับกุมคดียาเสพติด
จ านวน ๒๒๗ คดี มีผู้ต้องหาจ านวน ๒๒๙ คน (เมษายน ๒๕๖๔) 
  ๑.๕) โครงการสืบสวน ปราบปราม จับกุม ผลักดัน และส่งกลับแรงงาน
ต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองกลับออกไปนอกราชอาณาจักร โดยต้ังแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้ผลักดันส่งกลับคนต่างด้าว ออกนอกราชอาณาจักร จ านวน ๓๗,๗๘๒ ราย
และต้ังแต่ ๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ได้ผลักดันส่งกลับคนต่างด้าวออกนอกราชอาณาจักร จ านวน 
๒๓๒ ราย 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๒๕๐ 

 

  ๑.๖) ประชุมความร่วมมือว่าด้วยการตรวจคนเข้าเมือง  กับสถาน
เอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ประจ าประเทศไทย (๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔) และสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น
ประจ าประเทศไทย (๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔)  
  ๑.๗) เพิ่มความเข้มงวดในการสกัดกั้นการลักลอบน าพาบุคคลต่างด้าว
เข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นท่ี
รับผิดชอบและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งเบาะแส กรณีพบบุคคลต่างด้าวต้องสงสัย ท้ังน้ี  
บางพื้นท่ีมีลักษณะเป็นแม่น้ าและภูเขา และมีระยะทางยาวท าให้เป็นอุปสรรคในการสืบสวนจับกุม 
  ๑.๘) จัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics) เพื่อการพิสูจน์ตัวตน
ของคนต่างด้าวและเพื่อความมั่นคงของประเทศ 
  ๑.๙) จัดชุดเคลื่อนท่ีเร็วและชุดสืบสวน ร่วมบูรณาการป้องกันปราบปราม
ผู้กระท าผิด 
  ๑.๑๐) สุ่มตรวจสอบข้อเท็จจริง  ก่อน-หลังพิจารณาอนุญาตให้ 
คนต่างด้าวอยู่ต่อในราชอาณาจักร 
  ๑.๑๑) ติดตาม เฝ้าระวัง ตรวจสอบบุคคลจากประเทศท่ี ๓ ท่ีเข้ามายื่น
ขออยู่ในราชอาณาจักรต่อไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีแท้จริง และกลุ่มท่ีอยู่เกินก าหนดอนุญาต กรณี
การจับกุม ให้มีการสืบสวนขยายผลไปถึงบุคคล หรือขบวนการน าพา ผู้ช่วยเหลือ ซ่อนเร้น ให้ท่ีพักพิง 
  ท้ังน้ี ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด - 19 
มีคนต่างด้าวจ านวนมากไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศ จึงผ่อนผันให้อยู่ตามเหตุจ าเป็น 
นอกจากน้ี การออกตรวจสอบของเจ้าหน้าท่ีอาจท าได้โดยไม่ท่ัวถึง เน่ืองจากมีข้อจ ากัดเรื่อง
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด และมีข้อเสนอแนะในการขอรับสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันให้แก่
เจ้าหน้าท่ีเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเช้ือฯ จากการปฏิบัติหน้าท่ี 
   ๒) ต ารวจภูธรภาค ๗ ด าเนินการ ดังน้ี 
   ๒.๑) จัดชุดปฏิบั ติการสนับสนุนร่วมกับหน่วยงานท่ี เกี่ยวข้อง 
เพื่อปฏิบัติการในการสกัดกั้นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และการลักลอบน า
สิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในราชอาณาจักร จัดชุดปฏิบัติการตรวจสอบเส้นทางช่องทางธรรมชาติ  
จัดชุดเคลื่อนท่ีเร็วประจ าเขตรอยต่อจังหวัด เป็นต้น 
   ๒.๓) แสวงหาความร่วมมือของประชาชน โดยต ารวจภูธรทุกจังหวัด 
ในสังกัดได้จัดท าแผนการปฏิบัติงานด้านชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ เพื่อแสวงหาความร่วมมือ 
จากประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างจิตส านึกท่ีดีต่อสังคม 
รวมไปถึงความร่วมมือของประชาชนในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน  
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๒๕๑ 

 

และความมั่นคงของชาติ ให้มีประสิทธิภาพ และท าให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ในระดับพื้นฐาน 
สังคมมีความสุขและมั่นคง 
   ๒.๓) มีการประชุมด้านการข่าวร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในระดับ
สถานีต ารวจภูธร กองบัญชาการต ารวจภูธรจังหวัด เป็นประจ าทุกเดือน 
 ๓) ต ารวจภูธร ภาค ๙ ด าเนินการ ดังน้ี 
  ๓.๑) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมาย 
ปัญหาแรงงานข้ามชาติ ปัญหาการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในพื้นท่ีรับผิดชอบของ
ต ารวจภูธร ภาค ๙ เกิดจากขบวนการนายหน้าจากประเทศมาเลเซียและนายหน้าจากประเทศไทย
น าแรงงานต่างด้าวจากประเทศมาเลเซียเข้ามายังประเทศไทย โดยผ่านช่องทางธรรมชาติ อาทิ 
แนวชายแดนไทย – มาเลเซีย ในการน้ี ได้ด าเนินการให้หน่วยในสังกัดต ารวจภูธร ภาค ๙ ท่ีมีเขต
ติดต่อ กวดขัน จับกุมขบวนการขนแรงงานข้ามชาติอย่างต่อเน่ือง สืบสวนติดตามจับกุมแรงงาน
ข้ามชาติตามอ านาจหน้าท่ี และเร่งรัดจับกุมแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย 
 ๓.๒) แผนปฏิบั ติการสกัดกั้นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 
โดยผิดกฎหมาย  
  - ด าเนินการสกัดกั้น ปราบปราม จับกุมแรงงานต่างด้าว
หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
 - ด าเนินการร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต้ังจุดตรวจ จุดสกัด 
ป้องกันการหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย โดยเฉพาะบริเวณพื้นท่ีเขตติดต่อระหว่างจังหวัด  
และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ ประสานต ารวจน้ า ต ารวจตรวจคนเข้าเมือง   
     - ตรวจสอบสถานประกอบการ โรงงานท่ีมีแรงงานต่างด้าว 
โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการกระท าความผิดในการหลบหนีเข้าเมือง
และยาเสพติด 
 - จัดชุดสืบสวนหาข่าวในพื้นท่ีอย่างต่อเน่ือง 
 - ด าเนินการตามข้ันตอนของกฎหมายในการผลักดันออก 
นอกประเทศ 
 - ด า เนินการให้ เ ข้าสถานท่ี ท่ีรัฐจั ดเตรียมไว้ ให้  (Local 
Quarantine) ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 
 - จัดแผนเฉพาะกิจการลาดตระเวนทางน้ า ประจ าปี ๒๕๖๔ 
ร่วมกับต ารวจน้ า ตชด.(ชฝต.) ชค.ปชด.(ทหาร) จัดชุดลาดตระเวนทางน้ าในเขตพื้นท่ี 
  ๔) กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน (บก.ตชด.) ด าเนินการ ดังน้ี  
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๒๕๒ 

 

 ๔.๑) ปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง  
  - จับกุม ๕๑ คดี ผู้ต้องหา ๓๕๕ คน จ าแนกสัญชาติ ได้แก่  
เมียนมา ๖๐ คน ลาว ๑๕๙ คน กัมพูชา ๒๑ คน เวียดนาม ๙ คน จีน ๔ คน (มีนาคม ๒๕๖๔)  
   - จับกุม ๕๔ คดี ผู้ต้องหา ๓๒๒ คน จ าแนกสัญชาติ ได้แก่  
เมียนมา ๒๙๒ คน ลาว ๗ คน กัมพูชา ๑๓ คน และสัญชาติอื่น ๆ ๑๐ คน (เมษายน ๒๕๖๔) 
 ๔.๒) จัดก าลังป้องกันชายแดน ประจ าปี ๒๕๖๔ จ านวน ๖,๓๓๓ นาย 
จ าแนกเป็น 
 - บก.ตชด. ภาค ๑ จ านวน ๑,๕๐๗ นาย 
 - บก.ตชด. ภาค ๒ จ านวน ๒,๐๕๐ นาย 
 - บก.ตชด. ภาค ๓ จ านวน ๑,๘๕๙ นาย 
 - บก.ตชด. ภาค ๔ จ านวน ๙๑๗ นาย 
 ๔.๔.๑๑ การประชุมเกี่ยวกับปัญหาด้านชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน 
 ๑) เมื่อวันท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา ครั้งท่ี 
๑/๒๕๖๔ เพื่อพิจารณาแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการกรณีบุคคลชาวเมียนมาเดินทาง  
เข้าไทยตามแนวชายแดน อันเน่ืองมาจากการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในเมียนมา 
 ๒) เมื่อวันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมเตรียมการส าหรับการประชุมคณะกรรมการชายแดนท่ัวไป (GBC) 
ไทย – มาเลเซีย ครั้งท่ี ๕๕ ณ ประเทศมาเลเซีย ในห้วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ 
 ๔.๔.๑๒ การสกัดกั นและปราบปรามยาเสพติดข้ามชาติ  
 ๑) กองบัญชาการต ารวจนครบาล ด าเนินการ ดังน้ี 
 - ต้ังจุดตรวจค้น เพื่อสกัดกั้นการลักลอบขนยาเสพติด 
 - ต้ังจุดตรวจค้นเพื่อสกัดกั้นการลักลอบขนแรงงานผิดกฎหมาย 
 - โครงการโรงงานสีขาว 
 - โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน  
อาชญากรรมระดับต าบล 
 - โครงการด าเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดแบบ 
ครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ 
 ๒) ต ารวจภูธรจังหวัด ในสังกัดต ารวจภูธร ภาค ๑ ด าเนินการ ดังน้ี 
 - อบรมให้ความรู้กับประชาชนในชุมชนในการป้องกันตนเองจากยาเสพติด  
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 - ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากเจ้าของกิจการ โรงงานอุตสาหกรรม
ในการใช้แรงงานไทยและตรวจตราสถานประกอบการ กิจการท่ีมีการใช้แรงงานชาวต่างชาติ 
  ๓) ต ารวจภูธรภาค ๓ ด าเนินการ ดังน้ี 
 - จับกุมคดียาเสพติด ๑,๐๘๕ คน ผู้ต้องหา ๑,๑๐๕ คน จับกุมต่างด้าว 
๙ ราย ผู้ต้องหา ๑๐ คน 
 - ต้ังจุดตรวจตามแนวชายแดนในจุดต่าง ๆ  
 ๔) ต ารวจภูธร ภาค ๖ ด าเนินการ ดังน้ี 
 จัดก าลังเจ้าหน้าท่ีออกตรวจอยู่เป็นประจ า ท้ังปัญหายาเสพติด ปัญหา
แรงงานข้ามชาติ เป็นต้น โดยมีอุปสรรคส าคัญ ได้แก่ สภาพพื้นท่ีเป็นป่าเขาทุรกันดาร การคมนาคม
ล าบาก และแนวชายแดนยาว 
 ๕) ต ารวจภูธร ภาค ๗ ด าเนินการ ดังน้ี 
 - ต้ังด่านตรวจถาวรบริเวณเขตติดต่อท่ีมีพื้นท่ีติดชายแดน เพื่อป้องกัน
และปราบปรามการลักลอบขนยาเสพติดและแรงงานต่างด้าว 
 - ต้ังจุดตรวจจุดสกัด ๘ จุด ในการป้องกันและปราบปรามการกระท า
ความผิดบางประการท่ีเป็นภยันตรายต่อความสงบเรียบร้อยหรือบ่อนท าลายระบบเศรษฐกิจ 
และสังคม ในพื้นท่ีภูธรจังหวัดกาญจนบุรี และภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 ๖) ต ารวจภูธร ภาค ๘ ด าเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
แบบยั่งยืนตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ต ารวจภูธรจังหวัด
กระบี่ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้แก่ โครงการชุมชนยั่งยืน ๑ ต ารวจ ๑ โรงเรียน เพื่อหาแนวทางในการป้องกัน
อย่างเป็นรูปธรรม  
 อน่ึง มีอุปสรรคและข้อเสนอแนะส าคัญได้แก่ (๑) ขาดแคลนเครื่องมือ 
อุปกรณ์ เทคโนโลยีสมัยใหม่ (๒) ควรมีการแก้ไขปัญหากฎหมายเกี่ยวกับผู้ให้บริการโทรศัพท์ 
และธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ ท่ีจะต้องให้การสนับสนุนข้อมูลในการสืบสวนสอบสวนแก่เจ้าหน้าท่ี
ตามท่ีได้รับการร้องขอ เพื่อให้การปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
(๓) ขาดการแบ่งปันข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องระหว่างกัน ท าให้ข้อมูลไม่เช่ียมโยง จึงท าให้สามารถติดตาม
ผู้กระท าความผิดได้เพียงบางส่วนเท่าน้ัน (๔) ให้ร่วมบูรณาการทุกภาคส่วนและเพิ่มการมอบรางวัล
ตอบแทน 
 ๗) ต ารวจภูธร ภาค ๙ ด าเนินการอย่างต่อเน่ืองตามแผนดังต่อไปน้ี 
 (๑) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ทุกจังหวัดจัดต้ัง
ชุดปฏิบัติการพิเศษ เช่น ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ศอ.ปส.) เพื่อสืบสวน
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หาข่าว ตรวจค้น กดดัน จับกุมผู้กระท าผิด สืบสวนหาข่าวจับกุมกลุ่มผู้ค้ารายย่อยและเครือข่าย 
เพื่อตัดวงจรการค้าในพื้นท่ี หมู่บ้าน/ชุมชน ขยายผลจับกุมผู้สมคบ สนับสนุน และตรวจยึด
ทรัพย์สิน ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
พ.ศ. ๒๕๓๔ จัดชุดปราบปรามยาเสพติดประจ าหน่วย มีนายต ารวจช้ันสัญญาบัตรเป็นหัวหน้า  
จัดชุดปราบปรามยาเสพติด โดยมีผลการจับกุม ๒,๗๘๖ คดี ผู้ต้องหา ๒,๙๕๗ คน และยึดทรัพย์ได้ 
๘๐,๕๒๔,๑๑๔ บาท  
 อน่ึง ขบวนการค้ายาเสพติดในพื้นท่ีมีวิธีอ าพรางทรัพย์สิน 
ท่ีซับซ้อนมากข้ึน โดยส่วนใหญ่ผู้ ค้าจะไม่ถือครองทรัพย์สินในช่ือของตนเอง จึงยากต่อ 
การด าเนินการสืบสวนขยายผล ตรวจสอบ ยึด อายัดทรัพย์สิน 
 (๒) แผนงานการสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด  
  - ด าเนินการผ่านโครงการ D.A.R.E. จ านวน ๘๓๘ โรงเรียน ครู
แดร์ ๕๕๘ คน และโครงการ ๑ ต ารวจ ๑ โรงเรียน จ านวน ๑๒๖ โรงเรียน ต ารวจ ๑๒๖ คน 
  - ให้ครู D.A.R.E. และต ารวจประสานโรงเรียนในการให้ความรู้
เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติดแก่กลุ่มนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
ตลอดจนเฝ้าระวังมิให้ยาเสพติดเข้าไปแพร่ระบาดในสถานศึกษา 
  - ให้สถานีต ารวจภูธรแต่ละแห่งพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชน 
เป้าหมายเพื่อท าให้เป็นพื้นท่ีปลอดภัยจากยาเสพติด 
 (๓) แผนงานการด าเนินการตามมาตรการต่อทรัพย์สินในคดีความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด โดยด าเนินการสืบสวนขยายผล ตรวจสอบ ยึด อายัดทรัพย์สินของขบวนการค้า
ยาเสพติดตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 
๒๕๓๔ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎหมาย 
ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน าไปสู่การท าลายเครือข่ายกระบวนการค้ายาเสพติดท้ังระบบ โดยมีตัวช้ีวัด คือ  
การขยายผลเครือข่ายยาเสพติดหรือตรวจสอบทรัพย์สินได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
 (๔) แผนงานการสกัดกั้นยาเสพติด สารต้ังต้นและเคมีภัณฑ์  
  - หยุดยั้งการลักลอบการล าเลียงยาเสพติด จากแหล่งผลิตนอก
ประเทศเข้ามาภายในประเทศในทุกช่องทาง ท้ังทางบก ทางเรือ ทางอากาศ และหยุดยั้ง  
การลักลอบล าเลียงยาเสพติดเข้าสู่พื้นท่ีใน ต าบล หมู่บ้าน ชุมชน โดยมีตัวช้ีวัดคือปริมาณยาเสพติด 
ท่ีจับกุมได้ตามพื้นท่ีเป้าหมาย (โดยใช้ยาบ้าและยาไอซ์เป็นเกณฑ์วัด) เปรียบเทียบกับปริมาณยาบ้า
และยาไอซ์ที่จับกุมได้ท้ังจังหวัด 
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  - หยุดยั้งการลักลอบการน าเงินหรือทรัพย์สินใด ๆ  ท่ีมาจากการค้า
ยาเสพติดออกไปยังต่างประเทศ 
 (๕) แผนงานการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อป้องกันยาเสพติด  
เพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนท่ีมีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด
ให้ลดน้อยลงจนหมดไป ลดจ านวนผู้เสพและผู้ค้ายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน เพิ่มจ านวนครัวเรือน
ปลอดยาเสพติด และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดด้วยตนเองอย่างยั่งยืน 
    ๘)  กองบัญชาการต า รวจปราบปรามยา เสพติ ด  (บช .ปส . )  
มีผลการด าเนินงาน ดังน้ี 
    (๑) ต้ังคณะท างาน ควบคุม ก ากับดูแลการสืบสวนขยายผลกรณีคนไทย
ถูกจับกุมท่ีต่างประเทศในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และพัสดุไปรษณีย์ระหว่างประเทศซุกซ่อน
ยาเสพติดโดยจัดการประชุมเพื่อติดตามผลเป็นประจ าทุกเดือน และมีการร่างโครงการเพื่อเชิญ
หน่วยงานต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการสืบสวนขยายผลกรณีคนไทย  
ถูกจับกุมท่ีต่างประเทศในห้วงปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ 
 (๒) จับกุมคดียาเสพติด จ านวน ๓๙ คดี ผู้ต้องหา ๓๖ คน จับกุมตาม
หมาย ๘ คน ยึดทรัพย์สิน ๕ ราย มูลค่า ๓.๒๓ ล้านบาท (มีนาคม ๒๕๖๔) จ านวน ๖๐ คดี 
ผู้ต้องหา ๖๒ คน จับกุมตามหมาย ๓๔ คน ยึดทรัพย์สิน ๑ ราย มูลค่า ๕๐๕,๐๐๐ บาท (เมษายน 
๒๕๖๔) 
 (๓) จับกุมยาเสพติดผ่านพัสดุ 
 - ไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ๑๓ คดี/ไปรษณีย์ภายในประเทศ 
๓ คดี (มีนาคม ๒๕๖๔)  
 - ไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ๙ คดี (เมษายน ๒๕๖๔) 

โดยมีอุปสรรคคือการประสานข้อมูลการรับส่งพัสดุไปรษณีย์ใช้ 
ระยะเวลาในการตรวจสอบเป็นเวลานาน  
 (๔) สืบสวนขยายผลคดีพัสดุไปรษณีย์ระหว่างประเทศ จ านวน ๑๒ เรื่อง 
  ในการน้ี กองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติดมีข้อเสนอแนะ
ดังน้ี (๑) ควรประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันอย่างต่อเน่ือง (๒) สนับสนุนการอบรม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง และ (๓) ขอรับการสนับสนุนเครื่องมือ
อุปกรณ์ท่ีทันสมัยเพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติหน้าท่ีบรรลุวัตถุประสงค์ 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
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๒๕๖ 

 

 (๕) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบันทึกวิเคราะห์ข้ อมูลหรือ 
เช่ือมโยงข้อมูลคดีอาชญากรรมข้ามชาติ (CMIS) ของกองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยจัดฝึกอบรมให้แก่ข้าราชการต ารวจในสังกัดกองบัญชาการ
ต ารวจปราบปรามยาเสพติด จ านวน ๔๐ คน 
  (๖) จับกุมกลุ่มผู้ลักลอบล าเลียงยาเสพติดจากพื้นท่ีแนวชายแดนเข้าสู่
พื้นท่ีจังหวัดทางภาคใต้ และออกสู่ประเทศท่ีสา 
 (๗ )  ต้ั ง ด่ านสกั ดกั้ นกา รลั กลอบล า เลีย งยา เสพติดจากภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่พื้นท่ีตอนใน โดยได้คัดกรองรถยนต์ต้องสงสัยเข้าท าการตรวจค้น  
และเข้าอุโมงค์เอ็กซเรย์ เพื่อตรวจหายาเสพติดและสิ่งของผิดกฎหมาย 
 (๘) จัดท าบัญชีเครือข่ายนักค้ายาเสพติดข้ามชาติและขยายผล 
การสืบสวนหาข้อสรุปและตัวการใหญ่ในเครือข่ายเพื่อระดมกวาดล้างในอนาคต 
 (๙) สืบสวนบุคคลในเครือข่ายนักค้ายาเสพติดรายส าคัญของแต่ละ
พื้นท่ีและจัดท าบัญชีความเช่ือมโยงของแต่ละคนในเครือข่าย 
 ๙) กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน (บก.ตชด.) ด าเนินการ
ปราบปรามยาเสพติด ดังน้ี  
  - จับกุม ๕๙๘ คดี ผู้ต้องหา ๖๔๗ คน ยึดของกลาง ได้แก่ ยาบ้า 
๒๑,๘๔๑,๐๕๖ เม็ด ไอซ์ ๓๘,๐๗๒.๘๘ กรัม กัญชาอัดแท่ง ๑,๗๕๓ กิโลกรัม กระท่อมสด 
๔๒๘.๙๓ กิโลกรัม ฝิ่น ๗,๕๐๖.๘๐ กรัม เฮโรอีน ๑๔๓.๙๘ กรัม (มีนาคม ๒๕๖๔) 
  - จับกุม ๕๖๘ คดี ผู้ต้องหา ๑,๒๐๔ คน ยึดของกลาง ได้แก่ ยาบ้า 
๑๓,๘๓๒,๔๕๗ เม็ด ไอซ์ ๑,๒๘๘.๓๕ กิโลกรัม กัญชาอัดแท่ง ๑,๓๓๔ กิโลกรัม กัญชาแห้ง ๑,๔๑๘ 
กิโลกรัม กระท่อมสด ๒,๒๑๘ กิโลกรัม ฝิ่นดิบ ๔.๘๗ กก. เฮโรอีน ๑๑๖.๔๑ กรัม (เมษายน 
๒๕๖๔) 
 ๑๐) กองการต่างประเทศ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ตท.) ด าเนินการ
ตรวจสอบ/แลกเปลี่ยนข้อมูลพัสดุซึ่ งภายในบรรจุสารเสพติดท่ีส่งมาจากต่างประเทศ  
โดยประสานงานร่วมกับต ารวจต่างประเทศ และกองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติด 
จ านวน ๔ คดี 
 - จ านวน ๔ คดี (มีนาคม ๒๕๖๔) 
 - จ านวน ๒ คดี (เมษายน ๒๕๖๔)  
 ๔.๔.๑๓ การก ากับดูแลความม่ันคงปลอดภัยทางรังสีและนิวเคลียร์  



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
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๒๕๗ 

 

  ๑) ส านักงานต ารวจแห่งชาติเป็นภาคีเครือข่ายหน่วยงานก ากับดูแล  
ความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณูในภูมิภาคอาเซียน หรือ ASEANTOM (ASEAN Network of 
Regulatory Bodies on Atomic Energy)  โ ดยมี ก า รประ ชุม เ ชิ ง ปฏิ บั ติ ก า ร  การอบรม 
และการแลกเปลี่ยนกรณีศึกษาและบทเรียนร่วมกัน  
   อน่ึง การด าเนินการในเรื่องน้ียังมีอุปสรรคด้านการบูรณาการข้อมูล
ระดับภูมิภาคในเรื่องความมั่นคงและเรื่องทางนิวเคลียร์ โดยไทยควรมีฐานข้อมูลกลางแห่งชาติ  
ในเรื่องความมั่นคงทางนิวเคลียร์ และควรให้หน่วยงานความมั่นคงเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวเพื่อช่วย
ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติในการวิเคราะห์ติดตามคนร้ายต่อไป 
  ๒) ส านักงานต ารวจแห่งชาติร่วมกับองค์การต ารวจอาชญากรรมระหว่าง
ประเทศ ( INTERPOL) ในการประชุมเชิงปฏิบั ติการ ฝึกอบรม และสร้างความตร ะหนัก 
ให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและสนองตอบต่อเหตุก่อการร้าย 
ท่ีเกี่ยวข้องกับเร่ืองทางรังสีและนิวเคลียร์ อาทิ ร่วมกับ INTERPOL ในการประชุมติดตามข่าวสาร
และการด าเนินการท่ีเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายทางรังสีและนิวเคลียร์ เมื่อวันท่ี ๒๐ เมษายน 
๒๕๖๔ 
  ๓) ส่ ง เสริมบทบาทของต ารวจไทยและหน่วยบั ง คับใ ช้กฎหมาย 
ในการป้องกันและสกัดกั้นการก่อการร้ายทางชีวภาพ เคมี รังสี นิวเคลียร์ และระเบิด (CBRNE) 
โดยเฉพาะด้านการสืบสวนสอบสวนและการพิสูจน์หลักฐานในท่ีเกิดเหตุ 
 
 ๔.๕  ขับเคลื่อนงานการทูตเชิงรุกเพื่อประชาชน 
   ๔.๕.๑ การเปิดให้บริการเครื่องรับค าร้องขอท าหนังสือเดินทางด้วยตนเอง 
(kiosk) เมื่อวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมการกงสุล เปิดตัว
เครื่องรับค าร้องขอท าหนังสือเดินทางด้วยตนเอง (kiosk) ณ ส านักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราว
ปทุมวัน ห้างสรรพสินค้า MBK Center ซึ่งเป็นการอ านวยความสะดวกให้คนไทยสามารถขอรับ
บริการออกหนังสือเดินทางด้วยตนเอง โดยเครื่องดังกล่าวมีเทคโนโลยีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
ท่ีสามารถจัดเก็บข้อมูลชีวมาตร (biometrics) ของผู้ใช้บริการ อาทิ ภาพจ าลองลายน้ิวมือ ใบหน้า 
และม่านตา ก่อนน าไปประมวลผลเพื่อขอท าหนังสือเดินต่อไป อันจะช่วยหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัส
ในกระบวนการท าหนังสือเดินทางในช่วงท่ียังมีการแพร่ระบาดของโควิด  - 19 อีกท้ังท าให้
ประชาชนสามารถรับบริการท าหนังสือเดินทางนอกเวลาราชการได้ ท้ังน้ี ในปี ๒๕๖๔ กระทรวงการ
ต่างประเทศ มีแผนจะเปิดให้บริการเครื่อง kiosk ท าหนังสือเดินทาง อีก ๑๙ เครื่อง ณ ส านักงาน
หนังสือเดินทางอื่น ๆ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในวงกว้างมากข้ึน 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
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๒๕๘ 

 

 ๔.๕.๒ โครงการระบบตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส์ (e-Visa) กรมการกงสุล 
กระทรวงการต่างประเทศได้ด าเนินการให้ระบบตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส์ (e-Visa) สามารถ
ให้บริการได้ครบกระบวนการ ท้ังการเ ช่ือมโยงข้อมูลกับส า นักงานตรวจคนเ ข้า เมือง  
และการปรับปรุงกฎระเบียบให้รองรับระบบดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการให้บริการชาวต่างชาติ 
ท่ีเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการหลีกเลี่ยงพบปะหรือสัมผัสระหว่างบุคคล  
และอ านวยความสะดวกให้เกิดความรวดเร็ว โดยมีความคืบหน้า ดังน้ี 

๑) การขยายการเปดิใช้งานระบบ e-Visa  
- เมื่อวันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ : สถานกงสุลใหญ่ในจีน ๒ แห่ง ได้แก่  

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู 
- เมื่อวันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ : สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ 

ในสหรัฐอเมริกา ๔ แห่ง ได้แก่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน สถานกงสุลใหญ่  
ณ นครนิวยอร์ก สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก 

-  ระหว่างวันท่ี ๑๖ – ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔ กระทรวงการต่างประเทศ 
ร่วมกับบริษัท จันวาณิชย์ จัดอบรมการใช้งานและทดสอบระบบ e-Visa ท่ีสถานเอกอัครราชทูต  
ณ กรุงโซล  

- เมื่อวันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้
เปิดให้บริการระบบ e-Visa อย่างเป็นทางการ 
 - กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับบริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริต้ีพริ้นท์ต้ิง 
จ ากัด จัดอบรมการใช้งานและทดสอบระบบ e-Visa ท่ีสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่
จ านวน ๕ แห่ง ได้แก่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา และสถานกงสุลใหญ่ 
ณ นครแวนคูเวอร์ ระหว่างวันท่ี ๑๐-๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ท้ังน้ี สถานเอกอัครราชทูต 
และสถานกงสุลใหญ่ดังกล่าวได้เปิดให้บริการระบบ e-Visa อย่างเป็นทางการเมื่อวันท่ี ๑ มิถุนายน 
๒๕๖๔ 
 ๒) โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลการตรวจลงตราของไทย (Visa Data 
Center) เพื่อรองรับระบบตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส์ (e-Visa) 
  (๒.๑) การเช่ือมโยงข้อมูลการตรวจลงตราจากศูนย์ข้อมูลการตรวจลงตรา 
(Visa Data Center: VDC) ของกระทรวงการต่างประเทศกับระบบ Biometric ของส านักงาน
ตรวจคนเข้าเมืองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อให้ระบบ e-Visa สามารถให้บริการชาวต่างชาติ 
ได้อย่างเต็มรูปแบบ (ไม่ต้องติดแผ่นปะตรวจลงตรา) และครบกระบวนการ (ระบบหน้าช่อง  
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๒๕๙ 

 

ด่านตรวจคนเข้าเมืองสามารถตรวจสอบข้อมูลผู้ ท่ีได้รับการตรวจลงตราโดยไม่ต้องเรียกดู  
แผ่นปะตรวจลงตราอีกต่อไป) 
  (๒.๒) กระทรวงการต่างประเทศอยู่ระหว่างการออกแบบและพัฒนา
ระบบ e-Visa โดยไม่ใช้แผ่นปะตรวจลงตรา ซึ่งมีก าหนดแล้วเสร็จพร้อมใช้งานภายในเดือน
กันยายน ๒๕๖๔ ตาม TOR ของโครงการ 
  (๒.๓) สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่อยู่ระหว่างการจัดซื้อ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของส านักงานในต่างประเทศเพื่อรองรับการใช้งานระบบ e-Visa 
 ๔.๕.๓ การเปิดใหบ้รกิารท าหนังสือเดนิทาง ๑๐ ป ี
 กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เริ่มเปิดให้บริการท าหนังสือ
เดินทาง ๑๐ ปี โดยเมื่อวันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ระเบียบกระทรวงฯ 
ว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งท าให้ประชาชนสามารถขอรับบริการ
จัดท าหนังสือเดินทางแบบใหม่ ได้ต้ังแต่วันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยประชาชนท่ีมีอายุ ๒๐ ปีข้ึนไป 
สามารถขอท าหนังสือเดินทางบุคคลท่ัวไป อายุการใช้งานไม่เกิน ๑๐ ปี ได้ท่ีส านักงานหนังสือ
เดินทางทุกแห่งท่ัวประเทศ รวมถึงสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ และส านักงานการค้า
และเศรษฐกิจไทยทุกแห่ง ซึ่งมีค่าธรรมเนียมเล่มปกติ ๑,๕๐๐ บาท และเล่มด่วน ๓,๕๐๐ บาท 
ตามประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เร่ือง อัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง ประกาศ ณ วันท่ี 
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ท้ังน้ี ได้การตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี 
 ๔.๕.๔ การให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยในอิสราเอลจากเหตุการณ์ความรุนแรง
ในอิสราเอลและปาเลสไตน์ในช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๔ ต้ังแต่เริ่มเทศกาล
รอมฎอนเมื่อวันท่ี ๑๒ เมษายน ๒๕๖๔ ได้เกิดสถานการณ์ความไม่สงบในอิสราเอลและปาเลสไตน์ 
ซึ่งต่อมาสถานการณ์ได้ขยายวงไปสู่การโจมตีอิสราเอลด้วยจรวดจากฉนวนกาซาและการโต้ตอบ
ด้วยปฏิบัติการทางอากาศโดยอิสราเอลอย่างต่อเน่ืองเป็นเวลาถึง ๑๑ วัน กระท่ังอิสราเอล 
และกลุ่มฮามาสได้ตกลงหยุดยิงเมื่อวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ความรุนแรงครั้งน้ีส่งผลให้ 
มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจ านวนมาก รวมถึงแรงงานไทยท่ีท างานอยู่ในอิสราเอล (ส่วนใหญ่
ท างานในชุมชนและนิคมเกษตรกรรม) ราว ๒๕,๐๐๐ คน ในจ านวนน้ี ราว ๔,๐๐๐ คน ท างานอยู่
ใกล้ฉนวนกาซา โดยจนถึง ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มีคนไทยเสียชีวิตในเหตุการณ์ความรุนแรง
ดังกล่าว ๒ รายและได้รับบาดเจ็บ ๙ ราย 
  ในการน้ี กระทรวงการต่างประเทศได้ด าเนินการเพื่อคุ้มครองและให้  
ความช่วยเหลือแรงงานไทยในอิสราเอล ดังน้ี  
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  ๑) การประกาศเตือนและประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติในสถานการณ์ 
ความไม่สงบ ต้ังแต่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟได้ประกาศ
เตือนคนไทยให้เพิ่มความระมัดระวัง ประชาสัมพันธ์แนวการปฏิบัติตนเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณ 
แจ้งเตือนภัย รวมถึงได้ประสานงานกับหัวหน้าแรงงานไทยในพื้นท่ีต่าง ๆ เพื่อติดตามผลกระทบ  
ต่อคนไทยอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด 
  ๒)  การประสานงาน เ รื่ อ งคน ไทย เสี ยชี วิตและ ได้ รั บบาด เ จ็บ  
สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ประสานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องของอิสราเอลอย่างใกล้ ชิด  
เพื่อประสานงานการส่งศพผู้เสียชีวิตกลับไทยและติดตามดูแลคนไทยท่ีได้รับบาดเจ็บ ดังน้ี 
   (๑) เมื่อวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดพิธี 
ไว้อาลัยและส่งศพแรงงานไทยท่ีเสียชีวิตท้ังสองราย (นายวีรวัฒน์ การุญบริรักษ์ และนายสิขรินทร์ 
สง ารัมย์) ท่ีท่าอากาศยานเบนกูเรียน โดยมีเอกอัครราชทูตฯ ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ
อิสราเอล ผู้แทนท่าอากาศยานเบนกูเรียน และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วม  
และภายหลังพิธีฯ เอกอัครราชทูตฯ ได้หารือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องของอิสราเอลเพื่อขอให้ช่วย
ติดตามและเร่งรัดการจ่ายเงินชดเชยและสิทธิประโยชน์ของแรงงานท่ีเสียชีวิตท้ังสองราย ท้ังน้ี  
ศพของแรงงานท่ีเสียชีวิตได้ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อวันท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔  
และได้ล าเลียงถึงภูมิล าเนาท่ีจังหวัดเพชรบูรณ์และบุรีรัมย์เรียบร้อยแล้ว 
   (๒) เมื่อวันท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เอกอัครราชทูตฯ และข้าราชการ
สถานเอกอัครราชทูตฯ และฝ่ายแรงงานได้เดินทางไปเยี่ยมแรงงานไทยท่ีได้รับบาดเจ็บสาหัส  
(นายอัตรชัย ธรรมแก้ว) ท่ีโรงพยาบาล Soroka ในเมือง Beer Sheva เพื่อให้ก าลังใจ รวมถึง 
มอบอาหารและของเยี่ยม ขณะเดียวกัน กระทรวงการต่างประเทศก็ได้ประสานงานกับครอบครัว
ผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างใกล้ชิด 
  ๓) การรักษาความปลอดภยัของแรงงานไทยในอสิราเอล  
  (๑) สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ย้ าค าขอให้ฝ่ายอิสราเอลช่วยดูแลรักษา
ความปลอดภัยของแรงงานไทยในหลายโอกาส โดยเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟได้ยกค าขอ
เร่ืองน้ีต่อนายกรัฐมนตรีรัฐอิสราเอลโดยตรงระหว่างการบรรยายสรุปสถานการณ์ส าหรับนักการทูต
ต่างประเทศในอิสราเอลเมื่อวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ซึ่งฝ่ายอิสราเอลให้ความร่วมมือเป็น
อย่างดี โดยได้จัดเจ้าหน้า ท่ีฝึกอบรมวิธีการปฏิบั ติตนเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัย  
จัดส่งนักจิตวิทยาไปพูดคุยและให้ค าปรึกษาแก่แรงงานไทย รวมถึงรับท่ีจะจัดให้มีระบบเตือนภัย
และการติดต้ังบังเกอร์หลบภัยท่ีเพียงพอและท่ัวถึง 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๒๖๑ 

 

  (๒) เมื่อวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ พลโท กาบี อัซเกนาซี (Gabi 
Ashkenazi) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัฐอิสราเอล ได้โทรศัพท์ ถึงนายดอน  
ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อแสดงความเสียใจ
กรณีคนไทยในอิสราเอลเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศได้ย้ าค าขอให้ฝ่ายอิสราเอลดูแลความปลอดภัยของแรงงานไทย 
ในอิสราเอล รวมถึงแสดงความยินดีกับการหยุดยิง 
  (๓) เมื่อวันท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ลงพื้นท่ี
เย่ียมและให้ก าลังใจแรงงานไทยประมาณ ๔๐ คนในนิคมเกษตรกรรมท่ีได้รับผลกระทบ และเน้น
ย้ าข้อควรปฏิบัติในกรณีฉุกเฉินต่าง ๆ ตลอดจนได้มอบสิ่งของจ าเป็นและเครื่ องใช้ประจ าวัน 
แก่แรงงาน และได้ตรวจเย่ียมพื้นท่ีเกิดเหตุพร้อมกับเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินของอิสราเอล  
  ๔) ประธานาธิบดีแห่งรัฐอสิราเอลโทรศพัท์ถึงครอบครัวของไทยที่เสียชวิีต 
เมื่อวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายรูเวน ริฟลิน (Reuven Rivlin) ประธานาธิบดีแห่งรัฐ
อิสราเอล ได้โทรศัพท์ถึงครอบครัวของแรงงานไทยท่ีเสียชีวิตในอิสราเอล ๒ ราย เพื่อแสดงความเสียใจ 
โดยกระทรวงการต่างประเทศได้ช่วยประสานงานและอ านวยความสะดวกการโทรศัพท์ดังกล่าว 
  ๕) การเตรียมการส าหรับการอพยพแรงงานไทย 
   (๑) แม้สถานการณ์ในขณะน้ีจะยังไม่มีความจ าเป็นต้องอพยพแรงงานไทย 
ในอิสราเอลกลับประเทศ แต่กระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูตฯ ก็ได้ติดตาม
สถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมแผนให้ความช่วยเหลือและอพยพคนไทยในอิสราเอลไว้แล้ว
หากมีความจ าเป็นต้องอพยพคนไทยออกจากอิสราเอล โดยกระทรวงการต่างประเทศพร้อมจัดการ
ประชุมคณะท างานศูนย์ประสานงานฉุกเฉิน (Rapid Response Center: RRC) ซึ่งเป็นกลไกหลัก
ในการให้ความช่วยเหลือและอพยพคนไทยในสถานการณ์ฉุกเฉินของกระทรวงการต่างประเทศ 
เพื่อซักซ้อมแนวทางการอพยพคนไทยร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องภายใต้คณะท างานฯ ทันที 
  (๒) ในช้ันน้ี มีแรงงานไทยในนิคมเกษตรกรรมท่ีประสบเหตุแสดงความ
ประสงค์ท่ีจะเดินทางกลับไทยจ านวน ๑๘ คน ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดให้แรงงานท้ัง ๑๘ คน 
เดินทางกลับประเทศไทยแล้วเมื่อวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
 ๔.๕.๕ การให้ความช่วยเหลืออุปกรณ์การแพทย์แก่อินเดียเพื่อรับมือสถานการณ์ 
แพร่ระบาดของโควิด - 19 เมื่อวันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ กระทรวงการต่างประเทศ โดยความอนุเคราะห์
จากกองทัพอากาศ ได้จัดเท่ียวบินพิเศษจากกรุงเทพฯ-กรุงนิวเดลี อินเดีย เพื่อน าอุปกรณ์ทางการแพทย์
ท่ีได้รับมอบจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนไทยไปให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม 
แก่อินเดียเพื่อรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด - 19 สิ่งของท่ีได้น าไปมอบให้อินเดีย
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ประกอบด้วย เครื่องผลิตออกซิเจน (oxygen concentrator) จากกระทรวงการต่างประเทศ 
ในนามรัฐบาลไทย จ านวน ๑๕ เครื่อง และจากสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจ าประเทศไทย
และชุมชนอินเดียในประเทศไทย จ านวน ๑๕ เครื่อง พร้อมน้ี เท่ียวบินดังกล่าวได้น ายา 
และอุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ีจ าเป็นไปสนับสนุนภารกิจในการดูแลคนไทยให้สถานเอกอัครราชทูต 
ณ กรุงนิวเดลีด้วย 
  นอกจากน้ี เท่ียวบินดังกล่าวได้น าชาวไทยและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ 
ท่ีติดเช้ือโควิด - 19 ในกรุงนิวเดลีและเมืองใกล้เคียง ซึ่งประสบปัญหาการเข้ารักษาท่ีโรงพยาบาล
ท้องถ่ิน เน่ืองจากภาวะการแพร่ระบาดมีความรุนแรง กลับมารักษาตัวในประเทศไทยด้วย ภารกิจ
ดังกล่าวสะท้อนมิตรภาพอันดีและใกล้ชิดระหว่างไทยกับอินเดียในการให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
ในยามวิกฤต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านสาธารณสุขและการรับมือกับการระบาดของโควิด - 19 
ตลอดจนการคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ 
 ๔.๕.๖ การมอบความช่วยเหลืออุปกรณ์การแพทย์แก่เนปาลเพื่อรับมือ
สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด – 19 กระทรวงการต่างประเทศในนามรัฐบาลไทยได้มอบ
เครื่องผลิตออกซิเจน (oxygen concentrator) ส าหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยจากโรคติดเช้ือ 
โควิด - 19 จ านวน ๙ เครื่อง โดยได้จัดพิธีมอบผ่านนาย Ganesh Prasad Dhakal เอกอัครราชทูต
เนปาลประจ าประเทศไทย เมื่อวันท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ พร้อมกับเครื่องผลิตออกซิเจน 
ท่ีองค์กรทางพุทธศาสนาและภาคเอกชนไทยได้ร่วมบริจาคด้วย 
  การบริจาคเครื่องผลิตออกซิเจนดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินนโยบาย 
ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมของไทยแก่เนปาล ซึ่งเป็นมิตรประเทศท่ีมีความใกล้ชิด  
ด้านพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมกับไทย ท่ีได้รับผลกระทบอย่างมากจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดฯ และก าลังขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ อีกท้ังสะท้อนความสัมพันธ์ท่ีใกล้ชิดระหว่าง
ไทยกับเนปาล และไมตรีจิตระหว่างประชาชนของท้ังสองประเทศ 
 ๔.๕.๗ รายการ “Spokesman Live” คุยรอบโลกกับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ 
รายการดังกล่าวเป็นรายการสัมภาษณ์สดของวิทยุสราญรมย์ท่ีเน้นการน าเสนอองค์ความรู้ด้าน  
การต่างประเทศจากมุมมองและประสบการณ์ของแขกรับเชิญจากภาคส่วนต่าง ๆ ออกอากาศทาง 
Facebook Live ของกระทรวงการต่างประเทศ ทุกวันศุกร์ เวลา ๑๕.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. 
โดยน าเสนอความรู้ด้านการต่างประเทศในมิติต่าง ๆ อาทิ  
  ๑) ความรู้ด้านการต่างประเทศในมิติเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ โดยในด้านเศรษฐกิจได้สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงในภาคเอกชน ได้แก่ รองประธาน 
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สภาอุตสาหกรรม และประธานกรรมการบริหาร WHA Group นอกจากน้ัน รายการฯ ยังน าเสนอ
มุมมองของนักวิชาการเกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายใน CPTPP ด้วย 
  ๒) ในช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ได้เชิญนายวิชชุ เวชชาชีวะ อธิบดี 
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ มาร่วมพูดคุย เร่ือง “โอกาสและความท้าทายของไทยกับความสัมพันธ์
ระหว่างไทย-สหรัฐฯ ในยุคประธานาธิบดีไบเดน” และ ดร. วิลาวรรณ มังคละธนะกุล อธิบดีกรม
สนธิสัญญาและกฎหมาย มาร่วมพูดคุยเรื่อง “CPTPP: โอกาสและความท้าทายของไทย” 
นอกจากน้ี ยังน าเสนอเรื่อง “ประสบการณ์การท างาน@กรมสารนิเทศ” ผ่านการสัมภาษณ์
ข้าราชการรุ่นใหม่ของกรมสารนิเทศด้วย เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านการต่างประเทศ 
ในแง่มุมต่าง ๆ สู่ประชาชนทุกระดับ 
 ๔.๕.๘ โครงการเผยแพร่การด าเนินงานด้านการต่างประเทศของไทยผ่านสื่อต่าง ๆ  
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบายและภารกิจด้านต่างประเทศให้เป็นท่ีรับรู้ต่อสาธารณชน 
อย่างกว้างขวางและต่อเน่ือง สามารถสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน โดยได้บูรณาการความร่วมมือกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) 
กรมประชาสัมพันธ์ ผ่านการให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (phone- in) ในรายการ “บันทึก
สถานการณ์” ทางคลื่น FM 92.5 (ภาษาไทย) ทุกวันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น. 
และรายการ “MFA Update” ทางคลื่น FM 88 (ภาษาอังกฤษ) ทุกวันศุกร์ ระหว่างเวลา  
๐๘.๐๕ – ๐๘.๒๐ น. ต้ังแต่วันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นต้นมา โดยสามารถรับฟังผ่านทาง 
FB Liveท่ีhttps: //www.facebook.com/radiothailand และ https://www.facebook.com/ 
radiothailandworld  service และ MFA Facebook และ YouTube MFA Thailand Channel 
ตามล าดับ 
  นอกจากน้ี กระทรวงการต่างประเทศยังเสริมสร้างพันธมิตรและเครือข่าย  
ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจด้านการต่างประเทศกับภาคส่วนต่าง ๆ  ได้แก่ สถานีวิทยุเสียง
จากทหารเรือ สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฯลฯ ซึ่งมี
เครือข่ายครอบคลุมท้ัง ๗๗ จังหวัด ท่ัวประเทศไทย รวมถึงพื้นท่ีบางส่วนของ สปป. ลาว กัมพูชา 
และเมียนมา 
 ๔.๕.๙ การส่งเสริมเครือข่ายพัฒนาสังคมไทยในต่างประเทศ กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีภารกิจในการพัฒนาสังคมไทยในต่างประเทศ เป็นศูนย์กลาง  
การบริหารการพัฒนาสังคมไทยในต่างประเทศ การบูรณาการ ส่งเสริม ประสาน พัฒนางาน
วิชาการด้านการพัฒนาสังคมไทยในต่างประเทศ การเฝ้าระวัง ติดตาม วิเคราะห์และรายงาน
สถานการณ์สังคมไทยในต่างประเทศ การช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  
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กลุ่มเสี่ยง และผู้ประสบปัญหาทางสังคมในต่างประเทศ การพัฒนายุทธศาสตร์และแปลงนโยบาย
ของกระทรวงฯ เป็นแผนปฏิบัติงานในการพัฒนาสังคมไทยในต่างประเทศ โดยมีการจัดต้ังศูนย์
ส่งเสริมและประสานการพัฒนาสังคมไทยในต่างประเทศ เป็นหน่วยงานในการขับเคลื่อน 
การด าเนินงานในการส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาสังคมไทยในต่างประเทศ ด้วยเหตุน้ี ศูนย์ส่งเสริม
และประสานการพัฒนาสังคมไทยในต่างประเทศจึงได้พัฒนากลไกเครือข่ายการพัฒนาสังคมไทย
ในต่างประเทศ จ านวน ๑๑ ประเทศ/เขตบริหารพิเศษ/เขตเศรษฐกิจ (ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน 
ฮ่องกง ฮังการี ญี่ปุ่น มาเลเซีย นอร์เวย์ ไต้หวัน อังกฤษ สหรัฐฯ) และกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง
ในต่างประเทศ โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายในสถานการณ์การข้ามชาติ ข้ามวัฒนธรรม ข้ามรัฐ กฎหมาย
ระหว่างประเทศกับการคุ้มครองกลุ่มเป้าหมาย กระบวนการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์และการให้
ค าปรึกษาและการจัดการรายกรณี โดยมีข้ันตอนและกระบวนการสังคมสงเคราะห์ข้ามชาติของ
กลุ่มเป้าหมายในต่างประเทศ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ร่วมกับ 
ทีมสหวิชาชีพข้ามชาติ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ส าหรับผลการด าเนินงานท่ีส าคัญที่ผ่านมา เช่น 
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีชายชาวนอร์เวย์ขอรับความช่วยเหลือจาก
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ การประสานความช่วยเหลือกรณีร้องขอ
ความช่วยเหลือของหญิงไทย มีปัญหาสุขภาพจิตอาจถูกกักขัง/ท าร้ายโดยสามีในประเทศในทวีป
ยุโรป ร่วมกับสมาคมเครือข่ายหญิงไทยในฟินแลนด์ โดยด าเนินการตามกระบวนการสังคม
สงเคราะห์ข้ามชาติในต่างประเทศ ภายใต้ทีม ONE HOME พัฒนาสังคมไทยในต่างประเทศ 
เป็นต้น โดยสามารถติดตามผลการด าเนินงานได้ท่ี Facebook การพัฒนาสังคมไทยในต่างประเทศ 
(www.facebook.com/cybersocialwork) 
 ๔.๕.๑๐ การสนับสนุนการด าเนินงานของเครือข่ายอาสาสมัครให้ค าปรึกษา 
แก่หญิงไทยที่แต่งงานกับชาวต่างชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้สนับสนุนการด าเนินงานของเครือข่ายอาสาสมัครให้
ค าปรึกษาแก่หญิงไทยท่ีแต่งงานกับชาวต่างชาติ ต้ังแต่ปี ๒๕๕๕ กระท่ังปัจจุบัน โดยมีเครือข่าย
จ านวนท้ังสิ้น ๕๙ เครือข่าย สมาชิกรวม ๔๗๖ คน ใน ๒๑ ประเทศ ท้ังในภูมิภาคยุโรป อเมริกา 
แปซิฟิกใต้ และเอเชีย ได้แก่ กรีซ เดนมาร์ก นอร์เวย์ เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม ฝรั่งเศส ฟินแลนด์ 
เยอรมนี สหราชอาณาจักร สวิตเซอร์แลนด์ สวีเดน อิตาลี ไอซ์แลนด์ ฮังการี สหรัฐอเมริกา 
ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น ไต้หวัน มาเลเซีย ฮ่องกง และไทย 
  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  สนับสนุน 
การด าเนินงานของเครือข่ายอาสาสมัครหญิงไทยในต่างประเทศ ดังน้ี 

http://www.facebook.com/cybersocialwork


 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๒๖๕ 

 

  ๑) การบรรเทาความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโควิด - 19 ส าหรับ
ชุมชนไทยในต่างประเทศ 
  ๒) การเพิ่มศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครให้ค าปรึกษาแก่หญิงไทย 
ท่ีแต่งงานกับชาวต่างชาติตามบริบทของการปรับตัวภายใต้ภาวะวิกฤติและการแพร่ระบาดของโรค
โควิด – 19 
  ๓) การประกาศเกียรติคุณเครือข่ายอาสาสมัครให้ค าปรึกษาแก่หญิงไทย 
ท่ีแต่งงานกับชาวต่างชาติ  
  ๔) การขยายช่องทางการให้ค าปรึกษาและส่งต่อความช่วยเหลือหญิงไทย 
ท่ีแต่งงานกับชาวต่างชาติ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้เริ่มส่งต่อกรณีขอรับความช่วยเหลือท่ีได้รับ 
การประสานจากเครือข่ายอาสาสมัครฯ ผ่านระบบงาน Family Line เพื่อนครอบครัว หรือ 
www.เพื่อนครอบครัว.com จ านวน ๒ ราย เพื่อให้ได้รับค าปรึกษาเพื่อฟื้นฟูสุขภาพจิตจาก
ผู้เช่ียวชาญ และการส่งต่อความช่วยเหลือด้านอาชีพ นอกจากน้ัน ในปี ๒๕๖๔ ได้มีการจัดอบรม
พัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครหญิงไทยในต่างประเทศจ านวน ๕ รุ่น ผ่านระบบประชุม
ออนไลน์ และมีการให้บริการระบบเว็บไซต์เครือข่ายหญิงไทยในต่างประเทศ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ 
yingthai.dwf.go.th เพจ facebook yingthainetwork และผ่าน Line Group เพื่อให้ค าปรึกษา
และส่งต่อความช่วยเหลือหญิงไทยท่ีแต่งงานกับชาวต่างชาติ 
 
 

 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๒๖๖ 

 

 
ผลการด าเนินงานตามนโยบายหลัก ๑๒ ด้าน 

 

ด้านที่ ๕   การพัฒนาเศรษฐกิจ 

และความสามารถในการแข่งขนัของไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๒๖๗ 

 

นโยบายหลักข้อ ๕  การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
 
 ๕.๑  เศรษฐกิจมหภาค การเงินและการคลัง 
  ๕.๑.๑ ด าเนินนโยบายการเงินการคลังเพื่อให้เศรษฐกิจไทยสามารถสนอง 
ต่อความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 

๑) มาตรการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และลดค่าธรรมเนียม 
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมส าหรับที่อยู่อาศัยเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด – 19) ในปี  ๒๕๖๔ ได้มีการเสนอ 
พระราชกฤษฎีกาลดภาษีส าหรับท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ซึ่งมีสาระส าคัญให้ลดจ านวนภาษีในอัตราร้อยละ ๙๐ ของจ านวนภาษีท่ีค านวณได้ส าหรับ 
การจัดเก็บภาษีของปีภาษี พ.ศ. ๒๕๖๔ และออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดินและกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด 
โดยลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์และค่าจดทะเบียนการจ านองเหลือ 
ร้อยละ ๐.๐๑ เฉพาะการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
   ๒) มาตรการช่วยเหลือประชาชนของกรมสรรพสามิตในช่วงสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโควิด - 19 (การขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์ส าหรับสุรา
สามทับท่ีน าไปท าการแปลงสภาพ เพื่อเพิ่มปริมาณเจลแอลกอฮอล์เข้าสู่ตลาดมากยิ่ง ข้ึน) 
โดยกรมสรรพสามิตได้ออกประกาศกรมสรรพสามิต ๓ ฉบับ เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข
การขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราภาษีศูนย์ส าหรับสุราสามทับท่ีน าไปท าการแปลงสภาพ เพื่อใช้ในการผลิต
ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดมือท่ีมีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบท่ีมิได้ท าข้ึน เพื่อการจ าหน่าย 
หรือเพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดมือท่ีมีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อขาย 
หรือเพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดท่ีมีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ เพื่อขยายเวลา
ไปจนถึงวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
   ๓) มาตรการภาษีสรรพสามิตน  ามันเชื อเพลิงส าหรับเครื่องบินไอพ่น  
กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพสามิตได้ออกกฎกระทรวงก าหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต 
(ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ ขยายเวลาการลดอัตราภาษีสรรพสามิต
น้ ามันเช้ือเพลิงส าหรับเครื่องบินไอพ่นจากเดิม ๔.๗๒๖ บาท/ลิตร เป็น ๐.๒๐ บาท/ลิตร 
โดยมีผลใช้บังคับ ต้ังแต่วันท่ี ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ออกไปถึงวันท่ี ๓๑ 
ธันวาคม ๒๕๖๔ เพื่อช่วยเหลือสายการบินให้มีสภาพคล่องในการด าเนินธุรกิจเพิ่มข้ึน ลดการเลิก
จ้างงานในอุตสาหกรรมการบิน และสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคการท่องเท่ียวในประเทศ 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๒๖๘ 

 

   ๔) กฎกระทรวง ก าหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. 
๒๕๖๔ กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพสามิตออกกฎกระทรวง ก าหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต 
(ฉบับท่ี ๑๕) พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ วันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ (โดยมี 
การก าหนดให้น้ ามันชีวภาพสังเคราะห์ (Renewable Diesel: RD) เป็นสินค้าท่ีต้องจัดเก็บภาษี
สรรพสามิต ในประเภทท่ี ๐๑.๙๐ ตอนท่ี ๑ สินค้าน้ ามันและผลิตภัณฑ์น้ ามัน เพื่อให้เป็น 
ตามนโยบายของรัฐบาลในการน าผลผลิตทางการเกษตรมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน ซึ่งจะช่วยลด
การน าเข้าน้ ามันดิบจากต่างประเทศ เสริมสร้างความมั่นคงทางพลั งงาน รวมท้ังเพื่อให้ผลผลิต
ทางการเกษตรมีราคาสูงข้ึน) 
   ๕) กฎกระทรวงก าหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. 
๒๕๖๔ กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพสามิตออกกฎกระทรวง ก าหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต 
(ฉบับท่ี ๑๖) พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ วันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ (ขยาย
ระยะเวลาการใช้บังคับอัตราภาษีสรรพสามิตส าหรับสินค้าเครื่องด่ืมบางประเภท และผลิตภัณฑ์  
ท่ีใช้เป็นเครื่องด่ืมท่ีมีลักษณะผง เกล็ด หรือเครื่องด่ืมเข้มข้นท่ีมีส่วนผสมของน้ าตาลและสามารถ
ละลายน้ าได้ในอัตราเดิมออกไปอีกหน่ึงปี จากช่วงเวลาต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันท่ี ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๔ เป็นจนถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ และเลื่อนระยะเวลาในการปรับอัตราภาษี
สรรพสามิตส าหรับสินค้าดังกล่าวในระยะต่อไปออกไปอีกหน่ึงปี เพื่อเป็นการเยียวยาผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
ของประเทศในภาพรวม) 
   ๖) กฎกระทรวงก าหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. 
๒๕๖๔ กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพสามิตออกกฎกระทรวง ก าหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต 
(ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (แก้ไข
อัตราภาษีสรรพสามิตส าหรับสินค้ายาสูบ เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อเกษตกรผู้เพาะปลูกยาสูบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด - 19 ตลอดจนจ ากัดปริมาณการบริโภคสินค้ายาสูบประเภท
บุหร่ีซิกาแรต) 
  ๕.๑.๒ ก ากับดูแลวินัยการเงินการคลัง  
 ๑) ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 
 
 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๒๖๙ 

 

งบประมาณ
รายจ่าย 

วงเงิน พ.ร.บ.
งบประมาณ 

จัดสรร แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

สูง/ต่ ากว่าแผน 

ภาพรวม 
ร้อยละ/พ.ร.บ. 
ร้อยละ/จัดสรร 

๓,๑๐๐,๐๐๐.๐๐๐๐ ๑,๘๓๓,๒๔๕.๓๑๑๒ 
 

๕๖๘,๘๖๓.๓๔๕๕ 
๑๘.๓๕ 
๓๑.๐๓ 

๗๙๓,๘๘๗.๑๐๕๔ 
๒๕.๖๑ 
๔๓.๓๑ 

 ๒๒๕,๐๒๓.๗๕๙๙ 
๗.๒๖ 

๑๒.๒๗ 
รายจ่ายประจ า 
ร้อยละ/พ.ร.บ. 
ร้อยละ/จัดสรร 

๒,๔๙๑,๘๓๙.๙๗๓๓ ๑,๒๙๗,๘๓๑.๒๖๖๒ 
 

๔๗๔,๐๓๖.๘๔๘๓ 
๑๙.๐๒ 
๓๖.๕๓ 

๖๓๗,๙๐๗.๗๙๙๒ 
๒๕.๖๐ 
๔๙.๑๕ 

 ๑๖๓,๘๗๐.๙๕๐๙ 
๖.๕๘ 

๑๒.๖๓ 
รายจ่ายลงทุน 
ร้อยละ/พ.ร.บ. 
ร้อยละ/จัดสรร 

๖๐๘,๑๖๐.๐๒๖๗ ๕๓๕,๔๑๔.๐๔๔๙ 
 

๙๔,๘๒๖.๔๙๗๓ 
๑๕.๕๙ 
๑๗.๗๑ 

๑๕๕,๙๗๙.๓๐๖๓ 
๒๕.๖๕ 
๒๙.๑๓ 

 ๖๑,๑๕๒.๘๐๙๐ 
๑๐.๐๖ 
๑๑.๔๒ 

 

 ภาพรวมรายการผูกพันใหม่ฯ ๕ กระทรวง วงเงินภาระผูกพัน มาตรา ๔๑ 
จ านวน ๙ รายการ ๑๙,๙๙๙.๑๔๕๕ ล้านบาท ได้แก่ กระทรวงกลาโหม ๒ รายการ กระทรวงการคลัง  
๑ รายการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๓ รายการ กระทรวงคมนาคม ๒ รายการ และกระทรวง
ยุติธรรม ๑ รายการ ประกอบด้วย (๑) ส ารวจออกแบบ/ก าหนดคุณลักษณะ spec ๒ รายการ  
(๒) แบบรูปรายการ/TOR แล้วเสร็จ/ก าหนดราคากลาง ๕ รายการ (๓) ประกาศประกวด/ประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง ๑ รายการ และ (๔) ลงนามสัญญา ๑ รายการ 
 ๒) การด าเนินการตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ใน ๒ ประเด็น ดังน้ี 

(๑) ประมาณการกรอบสัดส่วนตัวช้ีวัดท่ีก าหนดตามมาตรา ๕๐ 
ประมาณการหน้ีสาธารณะอ้างอิงจากแผนการบริหารหน้ีสาธารณะประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
ปรับปรุงครั้งท่ี ๑ 

การด าเนนิการ 
ประมาณการ  

ณ สิ นปี ๒๕๖๔ 
กรอบสดัส่วนตัวชี วัด 

(๑) สัดส่วนหน้ีสาธารณะต่อผลิตภัณฑ ์
มวลรวมในประเทศ 

ร้อยละ ๕๘.๙๖ ต้องไม่เกินร้อยละ ๖๐ 

(๒) สัดส่วนภาระหน้ีของรัฐบาลต่อ 
ประมาณการรายได้ 

ร้อยละ ๓๑.๗๖ ต้องไม่เกินร้อยละ ๓๕ 

(๓) สัดส่วนหน้ีสาธารณะท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศต่อหน้ีสาธารณะท้ังหมด 

ร้อยละ ๑.๖๗ ต้องไม่เกินร้อยละ ๑๐ 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๒๗๐ 

 

การด าเนนิการ 
ประมาณการ  

ณ สิ นปี ๒๕๖๔ 
กรอบสดัส่วนตัวชี วัด 

(๔) สัดส่วนภาระหน้ีสาธารณะท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศต่อรายได้จากการส่งออกสินค้า
และบริการ 

ร้อยละ ๐.๐๖ ต้องไม่เกินร้อยละ ๕ 

 

(๒) การรายงานข้อมูลหน้ีตามมาตรา ๗๖ จากเหตุการณ์การแพร่ระบาด
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจในวงกว้าง 
ท าให้เศรษฐกิจหดตัวลงอย่างรุนแรง ดังนั้น รัฐบาลมีความจ าเป็นในการด าเนินมาตรการ 
เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบผ่านการกู้เงินภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลัง 
กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่งผลให้ส่วนหน้ีสาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ในประเทศปรับตัวสูงข้ึน แต่ไม่เกินกรอบท่ีก าหนด โดยสัดส่วนหน้ีสาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๔ อยู่ท่ีร้อยละ ๕๗.๙๘ 

๓) การติดตามก ากับดูแลการด าเนินการตามพระราชบัญญัติวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ (พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังฯ)  

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังฯ ซึ่งบังคับใช้ เมื่อวันท่ี ๒๐ 
เมษายน ๒๕๖๑ ก าหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ (คณะกรรมการฯ)  
เพื่อท าหน้าท่ีตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมาย โดยส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ปฏิบัติงาน 
ในฐานะหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการฯ ได้มีการด าเนินการ ดังน้ี (๑) จัดท าความเห็น 
ท่ีเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังฯ ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี  
เมื่อหน่วยงานเสนอเรื่องท่ีเกี่ยวข้องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี  (๒) การจัดท ารายงาน
ความเสี่ยงทางการคลัง ประจ าปีงบประมาณ ตามมาตรา ๗๘ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงิน 
การคลังฯ และ (๓) การติดตามและรายงานสัดส่วนต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามท่ี
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังฯ ก าหนด 
  ๕.๑.๓ ปฏิรูปโครงสร้างรายได้ภาครัฐ  

๑) แผนการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
จากต่างประเทศ (e-Service) ได้มีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๕๓) 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ท้ังน้ี กรมสรรพากร
ได้พัฒนาระบบ VAT for Electronic Tax Service (VES) แล้วเสร็จ และเปิดให้ผู้ประกอบการ 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๒๗๑ 

 

ท่ีให้บริการ e-Service จากต่างประเทศลงทะเบียนผ่านระบบฯ ต้ังแต่วันท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
โดยปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนแล้วจ านวน ๙๕ ราย (ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 
   ๒) แผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานของคณะกรรมการนโยบายภาษีของ
กรมสรรพากร (Tax Policy Committee) มีผลการด าเนินงาน ดังน้ี (๑) กรมสรรพากรได้มีค าสั่ง
กรมสรรพากรท่ี ท. ๕๔๗/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ แต่งต้ังคณะกรรมการนโยบายภาษี
ของกรมสรรพากร (Tax Policy Committee) (๒) ได้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายภาษี
ของกรมสรรพากร (Tax Policy Committee) เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อน าไป
ประกอบการจัดท านโยบายภาษีของกรมสรรพากร ครั้งท่ี ๑ เมื่อวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔  
ครั้งท่ี ๒ เมื่อวันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ และ (๓) คณะกรรมการนโยบายภาษีของกรมสรรพากร  
(Tax Policy Committee) ก าหนดกรอบการด าเนินงานศึกษาเพื่อปฏิรูปภาษีสรรพากรเรียบร้อยแล้ว 
(๔) ได้ด าเนินการศึกษาการปรับรูปแบบการลดหย่อนส าหรับการออมการลงทุนและมาตรการ
ดึงดูดชาวต่างชาติมาพ านักในประเทศไทยและน าเสนอต่อคณะกรรมการฯ แล้ว  (๕) คณะ
กรรมการฯ มีมติให้ศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของมาตรการดึงดูดชาวต่างชาติมาพ านักในประเทศไทย
และ (๖) จัดท าผลการศึกษาเร่ืองมาตรการดึงดูดชาวต่างชาติมาพ านักในประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว 
  ๕.๑.๔ ปฏิรูประบบการออม  

๑) โครงการส่งเสริมการออมผา่นการลงทุนในพนัธบตัรออมทรัพย์ (Savings 
Bond) และเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับตราสารหนี ภาครัฐแก่ประชาชนทั่วไป  
กระทรวงการคลังโดยส านักงานบริหารหน้ีสาธารณะ (สบน.) ได้ด าเนินการจ าหน่ายพันธบัตร 
ออมทรัพย์ ดังน้ี 

(๑) จ าหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ จ านวน ๒ รุ่น วงเงินรวม ๖๐,๐๐๐ 
ล้านบาท ได้แก่ รุ่นท่ี ๑ รุ่นเราชนะบนวอลเล็ต สบม. วงเงิน ๕,๐๐๐ ล้านบาท รุ่นท่ี ๒ รุ่นเราชนะ 
วงเงิน ๕๕,๐๐๐ ล้านบาท ท้ังน้ี ได้จ าหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ครบวงเงินแล้วท้ัง ๒ รุ่น 

(๒) จัดจ าหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ จ านวน 
๒ รุ่น ได้แก่ (๒.๑) รุ่นยิ่งออมยิ่งได้ บนวอลเล็ต สบม. วงเงิน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท รุ่นอายุ ๓ ปี 
ผลตอบแทนเฉลี่ยร้อยละ ๑.๘๐ เร่ิมจ าหน่ายวันท่ี ๕ - ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ (๒.๒) รุ่นยิ่งออมยิ่งได้ 
วงเงิน ๔๐,๐๐๐ ล้านบาท รุ่นอายุ ๔ ปี ผลตอบแทนเฉลี่ยร้อยละ ๑.๙๐ และรุ่นอายุ ๑๐ ปี
ผลตอบแทนเฉลี่ย ๒.๒๐ เร่ิมจ าหน่ายวันท่ี ๑๒ - ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ท้ังน้ี ได้จ าหน่ายพันธบัตร
ออมทรัพย์ครบวงเงินแล้วท้ัง ๒ รุ่น 

 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๒๗๒ 

 

๒) ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ พ.ศ. .... 
(ร่าง พ.ร.บ. กบช.) และร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ 
พ.ศ. .... (ร่าง พ.ร.บ. คนบ.) คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ อนุมัติหลักการ
ร่าง พ.ร.บ. กบช. และร่าง พ.ร.บ. คนบ. ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้งหน่ึง โดยขณะน้ีร่าง พ.ร.บ. กบช. และร่าง พ.ร.บ. 
คนบ. อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๓) โครงการเพิ่มสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ เพื่อสร้างความม่ันคง 
ในการด ารงชีวิตวัยชราของกลุ่มประชาชนที่ยังไม่มีหลักประกันทางรายได้ในยามชราภาพ  
ให้สามารถได้รับผลประโยชน์ในรูปแบบของเงินบ านาญ โดย ณ วันท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) มีจ านวนสมาชิก (สะสม) ๒,๔๕๔,๒๔๗ คน 
  ๕.๑.๕ สร้างแพลตฟอร์มเพื่อใช้ในการออกแบบนวัตกรรม 
   โครงการนวัตกรรมการออกแบบนโยบายเพื่อตอบโจทย์ท้าทายและแก้ไข
ปัญหาเร่ งด่วน (Thailand Higher Education and Innovation Policy Accelerator: 
THIPA) โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีการด าเนินการ ดังน้ี 
   ๑) ห้องปฏิบัติการนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ า
ของประเทศไทย เป็นโครงการห้องปฏิบัติการนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความ
เหลื่อมล้ าของประเทศไทย (Thailand Poverty and Inequality Action Lab) ภายใต้บันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนานโยบายและข้อริเร่ิมใหม่และการขับเคลื่อนการสื่อสารเชิงนโยบาย 
ระหว่างส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) 
และมูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา (ทีเอฟเอฟ) ตามมติคณะกรรมการก ากับโครงการ  
การพัฒนานโยบายและข้อริเริ่มใหม่และการขับเคลื่อนการสื่อสารเชิงนโยบาย ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ 
(๒๘ มกราคม ๒๕๖๔) และ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ (๔ มีนาคม ๒๕๖๔) ได้คัดเลือกพื้นท่ีเป้าหมาย 
จ านวน ๒ พื้นท่ี ได้แก่ จังหวัดพิจิตร และจังหวัดอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 
    (๑) เพื่อจัดท านโยบายและต้นแบบนโยบาย (Policy Formulation & 
Prototyping) โดยการเปิดพื้นท่ีการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Key Stakeholders) 
ผ่าน Policy Lab โดยใช้กระบวนการ Double Diamond Model เพื่อคัดเลือกต้นแบบนโยบาย
แก้ไขปัญหาความยากจน พร้อมท้ังกลไกการขับเคลื่อนท่ีสามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว 
และเป็นรูปธรรม 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๒๗๓ 

 

    (๒) เพื่อจัดกิจกรรม Policy Pitching น าผลจาก Policy Lab เพื่อน าเสนอ
ต้นแบบนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับผู้ ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง และ/หรือ ผู้ ท่ีมีอ านาจ 
ในการตัดสินใจรับทราบ 
    (๓) เพื่อออกแบบกระบวนการทดลอง Policy Intervention ในพื้นท่ี
ทดลอง (เปรียบเทียบกลุ่มควบคุม) ออกแบบกลไกการบ่มเพาะให้ค าปรึกษา รวมท้ังจัดท า
ข้อเสนอแนะในการจัดท าพื้นท่ีทดลองนโยบาย (Policy Sandbox) และกรอบการจัดประกวด
รางวัล เพื่อสร้างแรงจูงใจและช่วยเช่ือมต่อให้เกิดการขยายผลการแก้ปัญหาความยากจน  
แบบมีส่วนร่วมและช่วย scale up โครงการท่ีมีศักยภาพต่อไป 
    ท่ีผ่านมาในช่วงสถานการณ์โควิด - 19 ต้ังแต่เดือนเมษายน ๒๕๖๔ 
ส่งผลให้คณะผู้วิจัยยังไม่สามารถลงพื้นท่ีไปประชุมเชิงปฏิบัติการและจัดท า Policy Lab ตามท่ี
ก าหนดได้ จึงได้หารือกับทาง Change Agent ในพื้นท่ีจังหวัดอุดรธานี ผ่านทางออนไลน์ 
อย่างสม่ าเสมอ และได้ปรับโมเดลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยจากเดิมท่ีต้องการพัฒนา
แก้ปัญหาความยากจนในชาวบ้านท่ียากจนโดยกลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีต้องการท าวิสาหกิจเพื่อสังคม  
มาสู่การน ากรณีศึกษาจากกลุ่มคนยากจนหรือคนเปราะบาง เช่น คนพิการ และสามารถพัฒนา
โมเดลธุรกิจท่ีน่าสนใจในจังหวัดอุดรธานีใน ๓ กรณีศึกษา มาร่วมกันถอดบทเรียน ประสบการณ์ 
และน ากลุ่มกรณีศึกษาน้ีเพื่อช่วยกันก าหนดโจทย์และออกแบบนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหา 
ความยากจนและลดความเหลื่อมล้ าในอนาคต ซึ่งแนวทางน้ีมีข้อดีท่ีท้ัง ๓ กรณีศึกษา มีการพัฒนา
เป็นธุรกิจแล้ว และมีความต้ังใจท่ีจะท าธุรกิจต่อไปเพื่อพัฒนาให้ชีวิตของกลุ่มคนอยู่รอด 
ทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน รวมถึงได้ผ่านประสบการณ์และอุปสรรคมามากมาย จึงมีเรื่องท่ีให้เรียนรู้
และมีความท้าทายท่ีน่าสนใจในอนาคตด้วย 
   ๒) แพลตฟอร์มนวัตกรรมนโยบายเพื่ออนาคตไทย (Policy Innovation 
Platform for the Better Future) ด าเนินการโดยน าร่องเปิดรับข้อเสนอนโยบายภายใต้โจทย์ 
“พลิกวิกฤตโควิด - 19 เป็นโอกาสทองของประเทศไทย” และคัดเลือกข้อเสนอนโยบาย และอยู่ระหว่าง
การพิจารณาโดยคณะกรรมการข้ันสุดท้าย (สิ้นสุดวันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) และได้เปิดรับข้อเสนอ
ภายใต้โจทย์นโยบายเพิ่มจ านวน ๑ หัวข้อ คือ หัวข้อโจทย์ “ท าอย่างไรจะลดผลกระทบจาก 
การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ต่อคุณภาพการศึกษาในช่วงระดับอุดมศึกษา” 

ด าเนินการคัดเลือกข้อเสนอโครงการจ านวน ๓ โครงการ ท่ีมีความเป็นไปได้
ในการด าเนินงาน เพื่อน าไปพัฒนาปรับปรุงข้อเสนอโครงการต่อไป พร้อมท้ังพัฒนาโจทย์ส าหรับ
การด าเนินงานในระยะต่อไปจ านวน ๒ โจทย์ ซึ่งจะประกาศรับข้อเสนอนโยบายภายในเดือน
มิถุนายน ๒๕๖๔ รายละเอียดโจทย์ มีดังน้ี 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๒๗๔ 

 

(๑) โจทย์นโยบาย “ท าอย่างไรจะลดผลกระทบจากการแพร่ระบาด 
ของโรคโควิด - 19 ต่อคุณภาพการศึกษาในช่วงระดับอุดมศึกษา” โดยมีจุดประสงค์ 
เพื่อ (๑.๑) ลดผลกระทบในระยะยาวหรือซ่อมเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแก่นักศึกษาท่ีอยู่
ระหว่างการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 และ (๑.๒) เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึง
การศึกษาระดับอุดมศึกษาส าหรับนักเรียนท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด - 19 

(๒) โจทย์นโยบาย “นโยบายช่วยเหลือให้ผู้มีรายได้น้อย มีรายได้
เพิ่มข้ึน” โดยมีจุดประสงค์ (๒.๑) ช่วยเหลือให้กลุ่มผู้มีรายได้ต่ ากว่าเส้นความยากจน (๒,๗๖๓ 
บาทต่อคนต่อเดือน) ข้ึนมาอยู่เหนือเส้นความยากจนให้ได้ภายในหน่ึงปี (๒.๒) เพิ่มรายได้ให้กับ
กลุ่มผู้มีรายได้น้อยอื่น ๆ ให้มีรายได้เพิ่มข้ึนอย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ของฐานรายได้เดิมภายในหน่ึงปี 
และ (๒.๓) สร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มเปราะบางอื่น ๆ เช่น กลุ่มคนพิการ  
และผู้ ท่ีมีภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง ซึ่งรวมถึงการเจ็บป่วยทางจิต กลุ่มชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อย  
และกลุ่มคนมีปัญหาสถานะบุคคล 

 
๕.๒  พัฒนาภาคอุตสาหกรรม 

  ๕.๒.๑ พัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน 
และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green (BCG) Economy) โดยมีการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทยให้ไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน 
โดยมีการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ดังน้ี 
   ๕.๒.๑.๑ กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) โดยส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
(สศอ.) ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการปรับเปลี่ยนภาคอุตสาหกรรม เพื่อช่วยขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไทย จึงได้ด าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
อุตสาหกรรมท่ีใช้เทคโนโลยีข้ันสูงในการผลิต และอุตสาหกรรมท่ีพัฒนาในด้านความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วยการต่อยอดอุตสาหกรรมกลุ่มเดิมท่ีมีศักยภาพ (First S-Curve) 
และการเติมอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) โดยมีความคืบหน้าการด าเนินงานตาม
มาตรการการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมท่ีผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแล้ว สรุปได้ดังน้ี 
 
 
 
 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๒๗๕ 

 

  ๑) มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย (ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๗๐) 
  ๑.๑) มาตรการขจัดอุปสรรคทางการลงทุนและสร้างปัจจัย
สนับสนุน 
   (๑) ปรับปรุงพระราชบัญญัติอ้อยและน  าตาลทราย 
พ.ศ. ๒๕๒๗ ให้สามารถน าน้ าอ้อยไปผลิตสินค้าชนิดอื่นท่ีไม่ใช่น้ าตาลทรายได้ และจัดสรรวัตถุดิบ 
(น้ าอ้อย) ท่ีเพียงพอและเหมาะสมกับอุตสาหกรรมชีวภาพ 
    -  คณะรั ฐมนตรี มี ม ติอ นุมั ติ ในหลั กการร่ า ง
พระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ... . เมื่อวันท่ี ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑  
และท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดท่ี ๒๕ ปีท่ี ๒ ครั้งท่ี ๙ (สมัยสามัญประจ าปี ครั้งท่ีสอง) 
เมื่อวันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ และครั้งท่ี ๑๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เมื่อวันท่ี ๒๓ 
ธันวาคม ๒๕๖๓ มีมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย (ฉบับท่ี ..)  
พ.ศ. .... ท่ีมีผู้เสนอรวม ๘ ฉบับ พร้อมต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญติั
ดังกล่าว ขณะน้ีอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 
    - ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย 
(สอน.) ได้มีประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย เรื่อง ก าหนดชนิดและคุณภาพน้ าตาล
ทรายท่ีให้โรงงานผลิต พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถน าน้ าเช่ือมไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อื่นท่ีไม่ใช่น้ าตาลทรายได้ 
   (๒) ปรับปรุงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง  
การให้ตั งโรงงานที่ใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๙ มีประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้ต้ังโรงงานท่ีใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบในทุกท้องท่ีท่ัวราชอาณาจักร 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
   (๓) เพิ่มบัญชีประเภทกิจการอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ 
ในบัญชีประเภทโรงงานอุตสาหกรรม มีกฎกระทรวง ก าหนดประเภท ชนิด และขนาดของโรงงาน 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา (มีผลบังคับใช้) เมื่อวันท่ี ๖ กันยายน 
๒๕๖๔ โดยให้ยกเลิกความในล าดับท่ี ๔๒ แห่งบัญชีท้ายกฎกระทรวงก าหนดประเภท ชนิด  
และขนาดของโรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน “ล าดับท่ี ๔๒ โรงงานประกอบ
กิจการเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมีซึ่งมิใช่ปุ๋ยอย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปน้ี (๑) การท า
เคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ท่ีมิใช่ (๒) การเก็บรักษา ล าเลียง แยก คัดเลือก หรือแบ่งบรรจุ
เฉพาะเคมีภัณฑ์อันตราย (๓) การท าเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ซึ่งใช้วัตถุดิบพื้นฐานทาง



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
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๒๗๖ 

 

การเกษตรหรือ ผลิตภัณฑ์อื่นท่ีต่อเน่ือง โดยใช้กระบวนการชีวภาพเป็นพื้นฐาน (๔) การผลิต
พลาสติกชีวภาพจากเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ท่ีผลิตจากวัตถุดิบพื้นฐานทางการเกษตรหรือ
ผลิตภัณฑ์ท่ีต่อเน่ือง” ท้ังน้ี ให้เป็นโรงงานจ าพวกท่ี ๓ ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ท่ีต้องรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานก่อนจึงจะด าเนินการได้ 
   (๔) ปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม 
เพื่อสนับสนุนการประกอบกิจการอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ ในพื นที่ที่มีความหมาะสมหรือพื นที่ 
ที่มีศักยภาพ กระทรวงอุตสากรรมโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ประสานขอความอนุเคราะห์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพิจารณาปรับสีผังเมือง ตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ในพื้นท่ีจังหวัดท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ ได้แก่ 
    ๑) จังหวัดชัยภูมิ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี ๑ 
มิถุนายน ๒๕๖๔ เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด
ชัยภูมิ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... และอยู่ระหว่างการน าลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
    ๒) จังหวัดอุบลราชธานี โดยคณะรัฐมนตรีมีมติ 
เมื่อวันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การให้ใช้บังคับผังเมือง
รวมจังหวัดอุบลราชธานี (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... และอยู่ระหว่างการน าลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
    ๓) จังหวัดลพบุรี  ขณะน้ีอยู่ ระหว่างการรับฟัง
ข้อคิดเห็นของประชาชน 
   (๕) ผลักดันภาคการเกษตรเข้าสู่การท าเกษตร
สมัยใหม่ โดยใช้เทคโนโลยี Smart Farming เพื่อรองรับการใช้ในอุตสาหกรรมชีวภาพให้มี
ปริมาณวัตถุดิบที่เพียงพอ และเพื่อวิจัยพัฒนาสายพันธุ์พืชที่ให้ผลผลิตสูง ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร ท า MOU การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ ร่วมกับกระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
เมื่อวันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
  ๑.๒) มาตรการเร่งรัดการลงทุนภายในประเทศ 
   (๑) พื นที่น าร่องเป้าหมาย ๓ เขต ได้แก่ เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) ภาคเหนือตอนล่าง (ก าแพงเพชร นครสวรรค์) และภาคอีสาน
ตอนกลาง (ขอนแก่น) เกิดมูลค่าการลงทุนในอุตสาหกรรมชีวภาพในประเทศแล้วรวม ๕๐,๗๔๐ 
ล้านบาท ในพื้นท่ีน าร่องเป้าหมายตามมาตรการฯ ได้แก่ เขต EEC ด าเนินการผลิตแล้ว ๓ โครงการ 
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ได้แก่ โครงการผลิตน้ ายาล้างไต โครงการผลิต PLA และโครงการ Palm Biocomplex มูลค่า 
การลงทุนทุนรวม ๙,๗๔๐ ล้านบาท และเขตพื้นท่ีภาคเหนือตอนล่าง (จ.นครสวรรค์) ๑ โครงการ 
ได้แก่ โครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ ซึ่งมีการด าเนินงาน ๒ ระยะ ได้แก่ ระยะท่ี ๑ มูลค่า
การลงทุน ๗,๕๐๐ ล้านบาท และระยะที่ ๒ มูลค่าการลงทุนประมาณ ๓๐,๐๐๐ ล้านบาท ขณะน้ี 
บริษัท เนเชอร์เวิร์คส์ เอเชีย แปซิฟิก จ ากัด หน่ึงในพันธมิตรร่วมทุน ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริม
จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) ในกิจการผลิต PLA แล้ว เมื่อเดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๔ มูลค่าการลงทุน ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท ส าหรับนิคมอุตสาหกรรม Bioeconomy 
ในเขตพื้นท่ีภาคอีสานตอนกลาง (จังหวัดขอนแก่น) มูลค่าการลงทุนทุน ๒๙,๗๐๕ ล้านบาท 
โดยบริษัท น้ าตาลมิตรผล จ ากัด ได้ด าเนินการประชุมรับฟังความคิดเห็น ส าหรับการสร้างโรงงาน
น้ าตาลและโรงงานไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงชีวมวลแล้ว และอยู่ระหว่างการศึกษาผลกระทบทางด้าน
พันธุ์สัตว์ในพื้นท่ีรอบโครงการ ซึ่งบริษัทมีแผนยกระดับการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มสูง เช่น 
น้ าตาลแคลอรีต่ า เบกกิ้งยีสต์ โดยจะด าเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน และเร่งสร้าง
ความเข้าใจกับชุมชนในพื้นท่ี    
   (๒) โครงการอื่น ภายใต้ Bioeconomy คณะรัฐมนตรี
มีมติเมื่อวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ รับทราบการเตรียมการลงทุนของภาคเอกชนในพื้นท่ีอื่น 
เพิ่มเติม ได้แก่  
    - โครงการไบโอฮับเอเซีย จังหวัดฉะเชิงเทรา 
(มูลค่าการลงทุน ๕๗,๖๐๐ ล้านบาท) ได้ด าเนินการยื่นขอเป็นเขตส่งเสริมของ EEC กับการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแล้ว และได้รับมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์จากการประชาพิจารณ์กับ 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาหินซ้อนและชุมชนในบริเวณโดยรอบโครงการเรียบร้อยแล้ว 
    - โครงการนิคมอุตสาหกรรมบลูโอลิโอเทค ซิต้ี
มูลค่าการลงทุน ๑,๒๐๐ ล้านบาท โดย บมจ. พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด เพื่อผลิตกรีนดีเซล  
และสารเปลี่ยนสถานะ จากน้ ามันปาล์มดิบ โดย บจก. อีเอ ไบโอ อินโนเวช่ัน ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 
สามารถผลิตเชิงพาณิชย์แล้ว เมื่อไตรมาสท่ี ๔ ปี ๒๕๖๓ 
     (๓) โครงการลพบุรีไบโอคอมเพล็กซ์ จังหวัดลพบุร ี
โดย บจก. อุตสาหกรรมน้ าตาลชาวไร่ เพื่อผลิตเอทานอลและพลังงานไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงชีวมวล 
ปุ๋ยชีวภาพ และสารเคมีชีวภาพ รวมถึงพัฒนาศูนย์วิจัยและนวัตกรรมด้านชีวภาพ และระบบการ
จัดการเกษตรข้ันสูงด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยกระทรวงยุติธรรม ได้พิจารณาแก้ไขปรับสีผังเมือง
บริเวณท่ีต้ังโครงการจากพื้นท่ีสีเขียวเป็นสีม่วง ท าให้สามารถวางแผนธุรกิจได้ต่อไป ขณะน้ี  



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๒๗๘ 

 

อยู่ระหว่างการออกแบบโครงการและการเจรจากับนักลงทุนท่ีสนใจ รวมถึงการจัดท ารายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
   (๔) โครงการนิคมอุตสาหกรรมอุบลราชธานี (มูลค่า
การลงทุน ๘,๔๐๐ ล้านบาท) โดยความร่วมมือระหว่างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
กับ บจก. อุบลราชธานี อินดัสตรี้ เพื่อพัฒนาพื้นท่ีและระบบสาธารณูปโภครองรับการพัฒนา
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เครื่องจักรกลการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สมุนไพรและการแพทย์ 
และอุตสาหกรรมเป้าหมายอื่น โครงการดังกล่าวได้ผ่านมติเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และมีข้อสั่งการให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยศึกษา 
ความเป็นไปได้ในการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมอุบลราชธานี และให้ สอจ.อุบลราชธานี  ประสาน 
กรมโยธาธิการและผังเมืองปรับปรุงผังเมืองให้มีความเหมาะสมต่อไป โดยขณะน้ีอยู่ระหว่าง  
การจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการพิจารณาแก้ ไขผังเมืองรวมจังหวัด 
ท้ังน้ี จังหวัดอุบลราชธานีได้แต่งต้ังคณะท างานกลั่นกรองความเหมาะสมในการจัดต้ังนิคม
อุตสาหกรรมอุบลราชธานี (ระดับอ าเภอ) และด าเนินการประชุมรับฟังความคิดเห็นพร้อมสร้าง  
การรับรู้แก่ประชาชน ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบการปรับผังเมืองจากพื้นท่ีสีเขียวเป็นสีม่วง บริเวณ
ท่ีอยู่โดยรอบโครงการ 
   (๕) โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม Smart Park 
(มูลค่าการลงทุน ๒,๓๗๐.๗๒ ล้านบาท) อยู่ใน EEC เป็นการพัฒนาพื้นท่ีและระบบสาธารณูปโภค
เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-Curve) โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี 
๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ เห็นชอบการลงทุนโครงการฯ ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ 
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยให้ความส าคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมในบริเวณโดยรอบ
โครงการ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม 
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามท่ีก าหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
อย่างเคร่งครัด ซึ่งขณะน้ีอยู่ระหว่างการจัดท า TOR การจ้างผู้รับจ้างก่อสร้าง และคาดว่า 
จะด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๗ 
  ๑.๓) มาตรการกระตุ้นอุปสงค์ 
   (๑) ประกาศใช้มาตรการการเงินการคลังเพื่อสนับสนุน
อุตสาหกรรมชีวภาพตามความเหมาะสม เช่น มาตรการจัดซื อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตร
กับสิ่ งแวดล้อม ระยะที่  ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ มาตรการจัดจ าหน่ายถุงพลาสติก 
ผ่านผู้ประกอบการเอกชน เป็นต้น ดังนี  
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    - คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการมาตรการภาษี
เพื่อส่งเสริมบรรจุภัณฑ์พลาสติกท่ีย่อยสลายได้เองทางชีวภาพ เมื่อวันท่ี ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ และมีมติ
เห็นชอบให้ด าเนินการต่อไปได้ เมื่อวันท่ี ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ โดยได้ประกาศพระราชกฤษฎีกาออก
ตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับท่ี ๗๐๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อวันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ซึ่งมีสาระส าคัญ คือ ก าหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ส าหรับเงินได้เป็นจ านวนร้อยละยี่สิบห้าของรายจ่ายท่ีได้จ่าย
เป็นค่าซื้อผลิตภัณฑ์พลาสติกท่ีย่อยสลายได้ทางชีวภาพตามประเภทท่ีอธิบดีประกาศก าหนด  
และได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์จาก สศอ. ส าหรับรายจ่ายท่ีได้จ่ายไปต้ังแต่วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
ถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔  
    - กระทรวงอุตสาหกรรม ได้มีค าสั่งกระทรวงอุตสาหกรรม 
ท่ี ๓๗๘/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารการออกใบรับรองผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลาย
ได้ทางชีวภาพ ลงวันท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เพื่อจัดท าหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการการออก
ใบรับรองผลิตภัณฑ์พลาสติกท่ีย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ตามมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมบรรจุภัณฑ์
พลาสติกท่ีย่อยสลายได้เองทางชีวภาพ ท้ังน้ี กระทรวงอุตสาหกรรม โดยส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม ได้มีการประกาศ ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
รับรองผลิตภัณฑ์พลาสติกท่ีย่อยสลายได้ทางชีวภาพ เมื่อวันท่ี ๒๙ มิ ถุนายน ๒๕๖๓  
และกรมสรรพากรมีประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับท่ี ๓๘๘) เร่ือง ก าหนด
ประเภท หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับเงินได้ท่ีได้จ่าย
เป็นค่าซื้อผลิตภัณฑ์พลาสติกท่ีย่ อยสลายได้ทางชีวภาพ เมื่อวันท่ี ๙ กันยายน ๒๕๖๓  
โดยครอบคลุมผลิตภัณฑ์พลาสติกย่อยสลายได้ ๑๑ ชนิด ได้แก่ ถุงหูหิ้ว ถุงขยะ แก้วพลาสติก  
จานชามถาดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวท้ิง ช้อนส้อมพลาสติก หลอดพลาสติก ถุงพลาสติกส าหรับเพาะช า 
ฟิล์มคลุมหน้าดิน ขวดพลาสติก ฝาแก้วน้ า และฟิล์มปิดฝาแก้ว  
    - ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้ให้การรับรอง
ผลิตภัณฑ์แก่ผู้ประกอบการแล้ว ๔ ราย ได้แก่ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท แวนด้าแพค จ ากัด และบริษัท บีดี สตรอว์ จ ากัด และบริษัท ไทยน าโพลีแพค จ ากัด  
รวมจ านวนท้ังสิ้น ๔๒ ใบรับรอง แบ่งเป็น หลอดพลาสติก จ านวน ๓๒ ใบรับรอง ถุงขยะ ถุงหูหิ้ว  
ถุงซิป จ านวน ๘ ใบรับรอง ถุงหูหิ้ว หลอดพลาสติก และฟิมล์ปิดฝาแก้ว จ านวน ๑ ใบรับรอง  
แก้วพลาสติกและฝาพลาสติก จ านวน ๑ ใบรับรอง  
   (๒) รณรงค์/ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เพื่อสร้างกระแส 
ให้ผู้บริโภคเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพเพิ่มขึ นและให้เกิดแรงสะท้อนต่อความต้องการใช้ 
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จ านวนมาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงอุตสาหกรรม รณรงค์ให้
บุคลากรในองค์กรลดการใช้ถุงพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวท้ิง และหันมาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมติร
ต่อสิ่งแวดล้อมมากข้ึน รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี 
   (๓)  ออกมาตรฐาน เกี่ ย วกับพลาสติ กชี วภาพ 
และผลิตภัณฑ์ชีวภาพเพิม่ขึ น กระทรวงอุตสาหกรรม โดยส านักงานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 
ได้ด าเนินการออกมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชีวภาพแล้วรวมจ านวน ๒๗ เร่ือง  
  ๑.๔) มาตรการสร้างเครือข่ายในรูปแบบของศูนย์กลาง
ความเป็นเลิศด้านชีวภาพ (Center of Bio Excellence: CoBE) ดังน้ี 
   (๑ )  R&D สร้ า ง เ ค รื อข่ า ย เชื่ อม โ ยงง าน วิ จัยสู่
ภาคอุตสาหกรรม ประสานเช่ือมโยงเครือข่ายด้านงานวิจัยชีวภาพ กับส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) เพื่อด าเนินการสร้างเครือข่ายด้านอุตสาหกรรมเช้ือเพลิงชีวภาพและเคมี ชีวภาพ   
และส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เพื่อสร้างเครือข่ายเช่ือมโยงงานวิจัย 
กับภาคอุตสาหกรรม โดยร่วมกับภาคเอกชน ๕๕ บริษัท เพื่อเพิ่มมูลค่าวัสดุทางการเกษตร 
และทรัพยากรชีวภาพ เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๕๓ ผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) 
และ TCELS โดย TCELS รับเป็นหน่วยงานด าเนินการด้านงานวิจัย Bio Pharmaceutical  
เพื่อเช่ือมโยงเครือข่ายกับ CoBE และมีความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหน่วยงาน
เครือข่าย CoBE และศูนย์ของภูมิภาคต่อไป 
   ( ๒ )  Prototype/ Scale up เ ชื่ อ ม โ ย ง ง า น วิ จั ย 
ให้ค าปรึกษา สนับสนุนเงินทุนในการยกระดับสถานประกอบการชีวภาพสู่ Factory 4.0  
ผ่าน Industry Transformation Center ( ITC) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กระทรวง
อุตสาหกรรม โดยส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้บูรณาการการท างานร่วมกับสถาบัน
พลาสติก (สพต.) เพื่อด าเนินโครงการยกระดับกระบวนการผลิตในสถานประกอบการเพื่อเข้าสู่
อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ จ านวน ๓๒ ราย และมีผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพต้นแบบ  
๒๐ ผลิตภัณฑ์ เช่น กระต๊ิบข้าว กระปุกเครื่องส าอาง เฝือกอ่อน ถาดไข่พลาสติก บรรจุภัณฑ์
พลาสติก ถุงมือ ผ้ากันเป้ือน และเสื้อกาวน์ 
   ( ๓ )  Human Resource Development ส ร้ า ง
ผู้ประกอบการด้าน Bio Industry และสร้างบุคลากรในอุตสาหกรรมชีวภาพร่วมกับ
สถาบันการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กระทรวงอุตสาหกรรม โดยส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม ได้บูรณาการการท างานร่วมกับสถาบันพลาสติกเพื่ออบรมบุคลากรเกี่ยวกับความรู้
เบ้ืองต้นและอบรมเชิงปฏิบัติการด้านพลาสติกชีวภาพ รวม ๕๐๐ คน 
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   (๔) Bio Intelligence Unit พัฒนาศูนย์ข้อมูลอัจฉริยะ
อุตสาหกรรมชีวภาพ 
    - ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กระทรวงอุตสาหกรรม 
โดยส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้บูรณาการการท างานร่วมกับสถาบันพลาสติก เพื่อด าเนิน
โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมชีวภาพ โดยการเช่ือมโยงข้อมูลท่ีส าคัญในลักษณะ 
Bio Innovation Linkage ซึ่งในปีแรกจะเป็นการจัดท าฐานข้อมูลเทคโนโลยีการผลิต และฐานข้อมูล
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมชีวภาพและอุตสาหกรรมต่อเน่ืองท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งขณะน้ีอยู่ระหว่าง
การรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท าฐานข้อมูลส าคัญเพิ่มเติม ได้แก่ ฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการ ฐานข้อมูล 
Value Chain ของพืชส าคัญ ฐานข้อมูล Supply Chain ของผลิตภัณฑ์เป้าหมาย ฐานข้อมูล 
การน าเข้า-ส่งออก ฐานข้อมูลกฎ ระเบียบ และนโยบายท่ีเกี่ยวข้อง และฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์
พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพท่ีได้การรับรองจาก สศอ. 
    - กระทรวงอุตสาหกรรม โดยส านักงานคณะกรรมการ
อ้อยและน้ าตาลทราย จัดต้ังศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ ณ ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี เพื่อเช่ือมโยงงานวิจัยสู่ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งในปี ๒๕๖๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
เพื่อก่อสร้างอาคาร โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในปลายปี ๒๕๖๔ 
 ๒) แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยตามแนวคิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Circular Economy) กระทรวงอุตสาหกรรม โดยส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
ได้น าเสนอแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
Economy) ซึ่งผ่านการปรับปรุงตามความเห็นของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภายในและภายนอก 
กระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อน ากราบเรียนนายกรัฐมนตรี เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
ประกอบด้วย (๑) แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนของ
กระทรวงอุตสาหกรรม (๒) ข้อเสนอมาตรการส่งเสริม/พัฒนาอุตสาหกรรมไทยตามแนวคิด
เศรษฐกิจหมุนเวียนในภาพรวม (Cross-cutting) เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้ออ านวยต่อการ
พัฒนา ท้ังน้ี นายกรัฐมนตรีได้พิจารณาแล้วมีบัญชามอบหมายให้คณะกรรมการบริหารการพัฒนา
เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG 
Model) พิจารณารายละเอียดและความสอดคล้องของแนวทางท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ  
กับแนวทาง/ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนตามนโยบายการพัฒนา BCG Economy ต่อไป 
  ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้ผลักดันประเด็นพัฒนา
ตามแนวทางดังกล่าว ให้ผนวกรวมอยู่ในแผนระดับประเทศ คือ แผนปฏิบัติการขับเคลื่อน 
การพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG สาขาเศรษฐกิจหมุนเวียน ผ่านกลไก
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คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขาเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งเป็น
คณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่ อนการพัฒนาเศรษฐกิจ  BCG Model  
และคณะกรรมการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 
ตามล าดับ เพื่อขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติโดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
 ๓) มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG 
Model ในระดับประเทศ โดยร่วมเป็นคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG 
Model สาขาเศรษฐกิจ ท าหน้าท่ีร่วมพิจารณา/ให้ความเห็ นต่อแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน 
การพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขาเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยมีการประชุมคณะอนุกรรมการฯ 
ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เพื่อพิจารณาแผนภูมิการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG สาขาเศรษฐกิจหมุนเวียน และส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม ได้จัดท าข้อมูลในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง ส่งให้ฝ่ายเลขานุการฯ (สวทช.) พิจารณา
ด าเนินการต่อไป 
 ๔) มีส่วนร่วมในการขับ เคลื่ อนการพัฒนา BCG Model  
ของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมร่วมกับกองยุทธศาสตร์ 
และแผนงาน ส านักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ท าหน้าท่ีฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อน
การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: 
BCG Model)  ของกระทรวงอุตสาหกรรม ท่ีมีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธาน  
ซึ่งได้มีการประชุมครั้ง ท่ี ๒/๒๕๖๔ ไปเมื่อวันท่ี ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เพื่อพิจารณากลไก 
และเป้าหมายการขับเคลื่อน BCG Model ของกระทรวงอุตสาหกรรม และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
การขับเคลื่อน BCG Model ของกระทรวงอุตสาหกรรมสู่สาธารณะต่อไป 
 ๕) การลดหย่อนภาษีเงินได้ให้แก่บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
เพิ่มขึ นจากเดิมอีก ร้อยละ ๒๕ ของรายจ่ายที่ซื อผลิตภัณฑ์พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ 
โดยผลิตภัณฑ์พลาสติกท่ีย่อยสลายได้ทางชีวภาพสามารถลดหย่อนภาษีได้ ๑๑ ประเภท ได้แก่  
ถุงหูหิ้ว หลอด ขวด ถุงขยะ ช้อนส้อมมีด จานชามถาด แก้วน้ า ฝาแก้วน้ า ถุงเพาะช า ฟิล์มคลุมดิน 
และฟิล์มปิดฝาแก้วน้ า โดยมีข้ันตอน ดังน้ี (๑) ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ
ภายในประเทศ ยื่นขอรับรองผลิตภัณฑ์กับส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) และ (๒) บริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซื้อขายผลิตภัณฑ์พลาสติกย่อยสลายได้ท่ีได้รับการรับรองแล้ว สามารถ
ยื่นขอลดหย่อนภาษีเงินได้กับกรมสรรพากร โดยมีเงื่อนไข คือ (๑) ต้องซื้อสินค้าจากผู้ผลิต 
ท่ีจดทะเบียนภาษี VAT (๒) ต้องซื้อสินค้าจากผู้ผลิตท่ีผ่านการรับรองผลิตภัณฑ์จากส านักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม และ (๓) มีผลต้ังแต่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
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๖) ค่าใช้จ่ายรีไซเคิล เพื่อพัฒนาของเสียเป็นทรัพยากรทดแทน 
ด้านแร่และโลหะของประเทศ และสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
Economy) กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมอุตสาหกรรมพื นฐานและการเหมืองแร่ ได้มี 
การด าเนินงาน ดังน้ี 
   ๖.๑) ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคลิเพือ่พฒันาของเสยี
เป็นแหล่งทรัพยากรทดแทน สนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และเมือง
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน ในพื นที่จังหวัดปราจีนบุรี ล าพูน และลพบุรี เป้าหมายการด าเนินการ ดังน้ี 
    (๑) องค์ความรู้และเทคโนโลยีรีไซเคิลของขยะหรือของเสีย 
๓ ชนิด  
    (๒) ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นท่ีเป้าหมาย รวมท้ัง
นักลงทุน /บุคลากรในอุตสาหกรรมรีไซเคิล ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีรีไซเคิล 
ท้ังในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ๙๐ ราย  
    (๓) เจ้าหน้าท่ีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
ได้รับการ พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีรีไซเคิล ขยะหรือของเสียเป้าหมาย เพื่อเป็นวิทยากร
ถ่ายทอด องค์ความรู้และเทคโนโลยีรีไซเคิล ขยะหรือของเสีย เป้าหมายให้แก่ผู้ประกอบการต่อไป 
๕ ราย  
    โดยได้ด าเนินการส ารวจ ศึกษา และรวบรวมข้อมูลชนิด/
ประเภทขยะหรือของเสียท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีจังหวัดเป้าหมาย รวมท้ังได้คัดเลือกขยะหรือของเสีย
อุตสาหกรรมและครัวเรือนท่ีมีศักยภาพในการรีไซเคิลเป็นวัตถุดิบทดแทนด้านแร่/โลหะ รวมถึง
พลังงานทดแทนได้ ซึ่งเกิดข้ึนในพื้นท่ีเป้าหมาย จ านวน ๓ ชนิด โดยได้ท าการศึกษาทดลองเพื่อ
พัฒนาเทคโนโลยีของเสียท่ีได้รับการคัดเลือกดังกล่าวในระดับห้องปฏิบัติการ (Lab Scale) แล้วเสร็จ 
ได้แก่  
       - ตะกอนแม่เหล็กสทรอนเทียมเฟอร์ไรต์ โดยมีเป้าหมาย 
ในการรีไซเคิลเป็นวัตถุดิบในการผลิตผงสีกันสนิม (ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยต้องน าเข้าจาก
ต่างประเทศ)  
       - น้ ายาชุบเงินใช้แล้ว โดยมีเป้าหมายในการรีไซเคิลเป็น 
เงินบริสุทธิ์ 
     - สารละลายนิกเกิลใช้แล้ว โดยมีเป้าหมายในการรีไซเคิล
เป็นนิกเกิลคาร์บอเนตส าหรับเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น ชุบเคลือบผิวโลหะ  
เซรามิก สารเร่งปฏิกิริยา เป็นต้น  
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 และได้คัดเลือกเทคโนโลยีรีไซเคิลตะกอนแม่เหล็กทรอน
เทียมเฟอร์ไรต์ท่ีได้พัฒนาข้ึนใน Lab Scale มาขยายผลในระดับโรงงานต้นแบบ (Pilot scale) 
โดยอยู่ระหว่างศึกษาทดลองใน Pilot Scale พร้อมท้ังวิเคราะห์และประเมินความเป็นไปได้
เบื้องต้น (Pre-feasibility study) ในการพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลในเชิงพาณิชย์ในประเทศไทย
เป็นท่ีแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างเตรียมจัดสัมมนาฝึกอบรมในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  
เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีรีไซเคิล ซึ่งก าหนดจัดในวันท่ี ๑๖ ธันวาคม และ ๒๓-๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๖๔ 
   ๖.๒) พัฒนาและต่อยอดเทคโนโลยีรีไซเคลิของกรมอุตสาหกรรม
พื นฐานและการเหมืองแร่เพื่อสร้าง/ขยายเครือข่ายการน าขยะหรือของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ 
กลับมาใช้ประโยชน์ เป้าหมายการด าเนินการ ดังน้ี 
   (๑) พัฒนาและต่อยอดเทคโนโลยีรีไซเคิลขยะหรือของเสีย
ท่ีมีอยู่ของกรมฯ โดยศึกษา ทดลอง พัฒนาและ ต่อยอดเทคโนโลยีรีไซเคิล ของกรมฯ ให้มี
ประสิทธิภาพ เพิ่มข้ึน และสอดคล้องกับปริมาณ องค์ประกอบ และคุณสมบัติหรือขยะของเสีย 
ท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีเป้าหมาย ใน Lab scale จ านวน ๒ ชนิดประกอบ 
   (๒) ถ่ายทอดเทคโนโลยีรีไซเคิลท่ีมีอยู่ของกรมฯ รวมถึง 
เทคโนโลยีท่ีได้ พัฒนาและต่อยอดเทคโนโลยีรีไซเคิล ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้แก่
ผู้ประกอบการ /นักลงทุน พร้อมติดตามและประเมินผล ๖๐ ราย  
   โ ดย ไ ด้ด า เ นิ นกา รส า รวจ  ศึกษา  รวบรวม ข้ อ มู ล  
และคัดเลือกขยะหรือของเสียเป้าหมายในการพัฒนาและต่อยอดเทคโนโลยีรีไซเคิล จ านวน  
๒ ชนิด แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการศึกษาทดลองเพื่อพัฒนาและต่อยอดเทคโนโลยีรีไซเคิลขยะ
หรือของเสียเป้าหมายดังกล่าว ได้แก่ เทคโนโลยีรีไซเคิลซากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ครบวงจร  
และเทคโนโลยีรีไซเคิลฝุ่นท่ีมีสังกะสีเป็นองค์ประกอบจากอุตสาหกรรมหลอมหล่อทองเหลือง 
นอกจากน้ีได้จัดฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลท่ีประสบ
ความส าเร็จของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รวมท้ังการใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ 
และระบบรองรับเทคโนโลยี รีไซเคิล ตลอดจนระบบควบคุมมลพิษทางอากาศและน้ าเสียของ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล ให้แก่ผู้ประกอบการและผู้ท่ีสนใจ รวม ๑๕๕ ราย 
  ๖.๓) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีรีไซเคิลเพื่อพัฒนาและประยุกต ์
ใช้วัตถุดิบทดแทนในอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
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  (๑) องค์ความรู้และเทคโนโลยีรีไซเคิลในการพัฒนาวัตถุดิบ
ทดแทนวัตถุดิบท่ีใช้ในอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมท้ังเทคนิคการใช้วัตถุดิบ
ทดแทนดังกล่าวในการผลิตวัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ๑ ชุดข้อมูล  
  (๒) ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ต้นแบบท่ีใช้วัตถุดิบทดแทน 
ในการผลิตวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ๑ ชุด  
  (๓) ผู้ประกอบการรีไซเคิลผู้ประกอบการบ าบัด /ก าจัด
ของเสีย ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมวัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์และ อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีรีไซเคิลในการพัฒนาวัตถุดิบทดแทนวัตถุดิบท่ีใช้ 
ในอุตสาหกรรมวัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมท้ังเทคนิคการใช้วัตถุดิบทดแทนดังกล่าวในการผลิต
วัสดุอุปกรณ์ ทางการแพทย์ จ านวน ๖๐ ราย 
  โดยได้ด าเนินการส ารวจ ศึกษา และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีรีไซเคิล เพื่อพัฒนาวัตถุดิบทดแทนวัตถุดิบท่ีใช้ในอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
รวมท้ังได้คัดเลือกเทคโนโลยีรีไซเคิลเป้าหมายเพื่อพัฒนาวัตถุดิบทดแทนฯ แล้วเสร็จ ได้แก่ 
เทคโนโลยีรีไซเคิลเศษทองแดงจากซากแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือสายไฟ โดยมีเป้าหมายในการผลิต
เป็นอนุภาคทองแดงนาโน (Copper Nanoparticles) เพื่อป้องกันแบคทีเรียและไวรัสส าหรับใช้เป็น
วัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น หน้ากากอนามัย สเปรย์ ฆ่าเช้ือ  
เป็นต้น โดนอยู่ระหว่างขยายผลเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล ท่ีได้รับการคัดเลือกในระดับ
ห้องปฏิบัติการ (Lab Scale) และระดับโรงงานต้นแบบ (Pilot Scale) เพื่อพิสูจน์ความเป็นได้ทาง
เทคโนโลยี 
   ๖.๔) ประเมินศักยภาพการพัฒนาเทคโนโลยีการแยก
สกัดธาตุหายาก (Rare Earth Elements) ในหางแร่ (Tailing) จากอุตสาหกรรมแร่ในเขต
พื นที่ภาคใต้ ส าหรับเป็นวัตถุดิบรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม ศักยภาพของประเทศ 
เป้าหมายการด าเนินการ ดังน้ี 
   (๑) องค์ความรู้และเทคโนโลยีการแยกสกัดธาตุหายาก 
(Rare Earth Elements) ในหางแร่ ซึ่งได้รับการพิสูจน์ ความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยีใน Lab scale 
๑ ชนิด  
   (๒) จ านวนผู้ประกอบการเหมืองแร่ ผู้ประกอบการ 
อุตสาหกรรมพื้นฐานผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรม ศักยภาพ และกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 
ผู้ประกอบการ กลุ่มอุตสาหกรรมสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม ศักยภาพและอุตสาหกรรม  
แห่งอนาคต รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง ได้ ๓๐ ราย  



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๒๘๖ 

 

   (๓) อัตราการน าแร่พลอยได้ในบ่อเก็บหางแร่มาใช้ 
ประโยชน์ เพิ่มข้ึนร้อยละ ๕  
   (๔) มีการน าแร่พลอยไ ด้ ท่ีมี  ธาตุหายากเป็น
องค์ประกอบท่ีถูกทิ้งไว้ในบ่อเก็บหางแร่มาใช้ประโยชน์ ๑ ชนิด 
   โดยได้ด าเนินการจัดท าข้อมูลแหล่งบ่อเก็บหางแร่ 
ในพื้นท่ีท่ีเคยมีการท าเหมืองแร่ดีบุกมาก่อนท่ัวประเทศ และลงพื้นท่ีเก็บตัวอย่างในแหล่งท่ีเป็น 
บ่อเก็บหางแร่ในพื้นท่ีเป้าหมายในจังหวัดพังงาและระนอง รวมถึงโรงแต่งแร่ท่ีแต่งหางแร่ดีบุก 
ท่ีมีโมนาไซต์ (Monazite) เป็นองค์ประกอบ รวม ๕ แหล่ง รวมท้ังได้วิเคราะห์องค์ประกอบทาง
กายภาพและทางเคมี เพื่อคัดเลือกตัวอย่างไปแยกสกัดธาตุหายาก และประเมินศักยภาพ  
การพัฒนาเทคโนโลยีการแยกสกัดธาตุหายากในหางแร่ดังกล่าว แล้วเสร็จ โดยตัวอย่าง 
ท่ีมีศักยภาพในการแยกสกัดธาตุหายาก ได้แก่ ตัวอย่างจากโรงแต่งแร่ท่ีแต่งหางแร่ดีบุกท่ีมี 
Monazite เป็นองค์ประกอบ (CeO2 ~๓๐%, Nd2O3 ~๑๐%, La2O3 ~๑๐%, Y2O3 ~๔%) 
พร้อมท้ังได้ประสบความส าเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยีการแยกสกัดธาตุหายากจากตัวอย่าง
ดังกล่าวใน Lab Scale โดยการแยกสกัดเป็น N-rich Cerium (Ce) โดยได้จัดฝึกอบรมถ่ายทอด
เทคโนโลยีดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าท่ี กพร. ผู้ประกอบการและผู้ท่ีสนใจ รวม ๘๓ ราย 
   ๖.๕) พัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรม
พื นฐาน ตามเกณฑ์มาตรฐาน Circular Economy เพื่อรองรับการขับเคลื่อน Circular 
Economy ของประเทศ เป้าหมายการด าเนินการ ดังน้ี 
   (๑) จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมถ่ายทอดหลักเกณฑ์ 
และตัวช้ีวัด การประเมินประสิทธิภาพการประยุกต์ ใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนในองค์กร ๖๐ ราย 
   (๒ )  จ านวนสถานประกอบการ ท่ี ไ ด้รับการให้
ค าปรึกษา แนะน าเชิงลึก เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน
ในองค์กร ๓ ราย 
   โดยได้ด า เนินการฝึกอบรมถ่ายทอดหลักเกณฑ์ 
และตัวช้ีวัดการประเมินประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้หลักการ Circular Economy ในองค์กรให้แก่
ผู้ประกอบการ ๓ ครั้ง รวม ๘๑ ราย รวมท้ังได้ตรวจประเมินประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้หลักการ 
Circular Economy ในองค์กรให้สถานประกอบการเป้าหมายแล้วเสร็จ จ านวน ๑๐ ราย 
   ๖.๖) ประเมินศักยภาพการพัฒนาและยกระดับชุมชน
เป้าหมายสู่การเป็นวิสาหกิจหรือสถานประกอบการคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ อย่างถูกต้อง 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๒๘๗ 

 

ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นวัตถุดิบให้กับอุตสาหกรรมในประเทศ เป้าหมาย
การด าเนินการ ดังน้ี 
    (๑) แนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ในการคัดแยก
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงระบบป้องกันและควบคุมมลพิ ษท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ังรูปแบบ 
การบริหารจัดการและการด าเนินธุรกิจ (Business Model) อย่างยั่งยืนของชุมชน เป้าหมาย 
ท่ีมีการคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย ๑ ชุดข้อมูล  
    (๒) ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาและยกระดับ
ชุมชน เป้าหมายสู่การเป็นวิสาหกิจ หรือสถานประกอบการคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์   
อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม เพื่อเป็นกลไกท่ีส าคัญในการจัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับเป็นวัตถุดิบให้แก่อุตสาหกรรมในประเทศ ๑ ชุด 
    (๓) ประชาชน/ชุมชนเป้าหมายท่ี เกี่ยวข้องกับ 
การคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง ได้รับ  
การถ่ายทอดองค์ความรู้ในการ คัดแยก ขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม รวมท้ังรูปแบบการบริหารจัดการและการด าเนินธุรกิจ (Business Model) 
อย่างยั่งยืนของชุมชนท่ีเกี่ยวข้องกับการคัดแยก ขยะอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน ๖๐ ราย 
  โดยได้ลงพื้นท่ีส ารวจ ศึกษา และรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับกระบวนการคัดแยกและถอดแยก E-waste รวมท้ัง Business Model รวมท้ังรูปแบบการ
บริหารจัดการและการด าเนินธุรกิจ (Business Model) ของชุมชนเป้าหมายในเขตจังหวัดบุรีรัมย์
และกาฬสินธุ์  รวมท้ังจัดท าแนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ในการคัดแยก/ถอดแยกขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-waste) จ านวน ๑๒ ชนิด รวมถึงระบบป้องกันและควบคุมมลพิษท่ีอาจเกิดข้ึน 
รวมท้ังจัดท าข้อเสนอรูปแบบการบริหารจัดการและการด าเนินธุรกิจ ( Business Model)  
อย่างยั่งยืนของชุมชนเป้าหมายท่ีมีการคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีสอดคล้องกับบริบท  
ของประเทศไทย วิเคราะห์และประเมินความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ (Feasibility Study)  
ของข้อเสนอ Business Model ดังกล่าว พร้อมวิเคราะห์มูลค่าทางเศรษฐกิจในประเทศท่ีจะเกิดข้ึน 
เมื่อเทียบกับ Business Model ในปัจจุบัน แล้วเสร็จ รวมท้ังได้จัดประชุมระดมความคิดเห็น 
แนวทางการพัฒนาและยกระดับชุมชนเป้าหมายสู่การเป็นวิสาหกิจหรือสถานประกอบการคัดแยก
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม รวม ๙๔ ราย และได้จัดสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ 
ในการคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมท้ัง
รูปแบบการบริหารจัดการและการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ และประชาชน/
ผู้แทนชุมชนคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์เป้าหมายแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา รวม ๖๙ ราย 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๒๘๘ 

 

 ๗) การจัดท ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชีวภาพ ดังนี  
  ๗.๑) ด้านเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด าเนินการ ดังนี       
   (๑) ประกาศก าหนดมาตรฐานในราชกิจจานุเบกษา 
ท่ีเกี่ยวข้องกับพลาสติกชีวภาพ จ านวน ๗ เร่ือง ดังน้ี 
    (๑.๑) มอก.๓๐๘๔-๒๕๖๓ มาตรฐานพลาสติก - วิธี
เตรียมตัวอย่างส าหรับการทดสอบการแตกสลายทางชีวภาพ 
    (๑.๒) พลาสติก-การหาระดับการแตกเป็นส่วนของ
พลาสติกภายใต้สภาวะการหมักทางชีวภาพท่ีก าหนดในการทดสอบระดับโรงงานต้นแบบ มอก.
๒๕๑๑-๒๕๖๓ 
    (๑.๓) พลาสติก-การหาระดับการแตกเป็นส่วนของ
พลาสติกภายใต้สภาวะจ าลองการหมักทางชีวภาพในการทดสอบระดับห้องปฏิบัติการ มอก.๒๕๑๒-
๒๕๖๓ 
    (๑.๔) พลาสติก-การหาการแตกสลายทางชีวภาพ 
ในข้ันตอนสุดท้ายแบบใช้ออกซิเจนของพลาสติกในดิน โดยการวัดปริมาณความต้องการออกซิเจน
ด้วยเครื่องวัดการหายใจหรือการวัดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีเกิดข้ึน มอก.๒๒๕๑-๒๕๖๓ 
    (๑.๕) พลาสติก-การหาการแตกสลายทางชีวภาพ
ข้ันตอนสุดท้ายแบบใช้ออกซิเจนของพลาสติกภายใต้สภาวะควบคุมการหมักทางชีวภาพ-วิธี
วิเคราะห์คาร์บอนไดออกไซด์ท่ีเกิดข้ึน เล่ม ๑ วิธีท่ัวไป มอก.๒๕๑๐ เล่ม ๑-๒๕๖๓ 
    (๑.๖) พลาสติก-การหาการแตกสลายทางชีวภาพใน
ข้ันตอนสุดท้ายแบบใช้ออกซิเจนของพลาสติกภายใต้สภาวะควบคุมการหมักทางชีวภาพ-วิธี
วิเคราะห์คาร์บอนไดออกไซด์ท่ีเกิดข้ึน เล่ม ๒ การช่ังน้ าหนักคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีเกิดข้ึน 
ในการทดสอบระดับห้องปฏิบัติการ มอก.๒๕๑๐ เล่ม ๒-๒๕๖๓ 
    (๑.๗) การหาการแตกสลายทางชีวภาพภายใน 
ข้ันสุดท้ายแบบไม่ใช้ออกซิเจนภายใต้ระบบควบคุมการย่อยตะกอน – วิธีการจัดการผลิต 
ก๊าซชีวภาพ มอก.๓๑๑๕-๒๕๖๓ 
   (๒) คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(กมอ.) ให้ความเห็นชอบร่างมาตรฐานคุณภาพดิน- ผลกระทบของมลพิษต่อไส้เดือนดิน - เล่ม ๑ 
และอยู่ระหว่างรอประกาศกระทรวงฯ ดังน้ี 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๒๘๙ 

 

    (๒.๑) ร่างมาตรฐานคุณภาพดิน - ผลกระทบ 
ของมลพิษต่อไส้เดือนดิน - เล่ม ๑ 
    (๒.๒) ร่างมาตรฐานคุณภาพดิน - การหาศักยภาพ
การเกิดไนตริฟิเคชันและการยับยั้งการเกิดไนตริฟิเคชัน-ชุดทดสอบโดยแอมโมเนียมออกซิเดชัน 
   (๓) อยู่ระหว่างรอเสนอคณะกรรมการวิชาการคณะท่ี 
๓๑ พลาสติก จ านวน ๓ เร่ือง ดังน้ี 
    (๓ .๑ )  พลาส ติก  –  ฟุ ตปริ น ท์ ของคาร์ บ อน 
และสิ่งแวดล้อมของพลาสติกฐานชีวภาพ – เล่ม ๑ : ท่ัวไป 
    (๓ .๒ )  พลาส ติก  –  ฟุ ตปริ น ท์ ของคาร์ บ อน 
และสิ่งแวดล้อมของพลาสติกฐานชีวภาพ เล่ม ๒ : คาร์บอนฟุตปรินท์ของวัสดุ จ านวน(มวล)  
ของคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีน าออกจากอากาศและท่ีเข้าไปในโมเลกุลพอลิเมอร์ 
    ( ๓ . ๓ )  พ ล า ส ติ ก  –ฟุ ตป ริ น ท์ ขอ งคา ร์ บ อน 
และสิ่งแวดล้อมของพลาสติกฐานชีวภาพ - เล่ม ๓ กระบวนการคาร์บอนฟุตปรินท์ ข้อก าหนด 
และข้อแนะน าส าหรับการหาปริมาณ 
   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด าเนินการ ดังนี  
   (๑) คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(กมอ.) ให้ความเห็นชอบร่างมาตรฐาน จ านวน ๕ เร่ือง และอยู่ระหว่างรอประกาศกระทรวงฯ ดังน้ี 
       (๑.๑) มาตรฐานคุณภาพดิน- ผลกระทบของมลพิษ
ต่อไส้เดือนดิน – เล่ม๑  
       (๑.๒) มาตรฐานคุณภาพดิน –การหาศักยภาพ 
การเกิดไนตริฟิเคชันและการยับยั้งการเกิดไนตริฟิเคชัน-ชุดทดสอบโดยแอมโมเนียมออกซิเดชัน  
       (๑.๓) มาตรฐานพลาสติก – ฟุตปรินท์ของคาร์บอน
และสิ่งแวดล้อมของพลาสติกฐานชีวภาพ – เล่ม ๑ : ท่ัวไป 
       (๑.๔) มาตรฐานพลาสติก – ฟุตปรินท์ของคาร์บอน
และสิ่งแวดล้อมของพลาสติกฐานชีวภาพ เล่ม ๒ : คาร์บอนฟุตปรินท์ของวัสดุ จ านวน(มวล)  
ของคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีน าออกจากอากาศและท่ีเข้าไปในโมเลกุลพอลิเมอร์ 
       (๑.๕) มาตรฐานพลาสติก –ฟุตปรินท์ของคาร์บอน
และสิ่งแวดล้อมของพลาสติกฐานชีวภาพ – เล่ม ๓ กระบวนการคาร์บอนฟุตปรินท์ ข้อก าหนด 
และข้อแนะน าส าหรับการหาปริมาณ 
   (๒) จัดท าร่างมาตรฐานเช้ือเพลิงชีวมวลไม้สับ 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๒๙๐ 

 

  ๗.๒) ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular  Economy) 
ประกาศก าหนดมาตรฐานในราชกิจจานุเบกษาท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน ๒ เร่ือง ดังน้ี 
   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด าเนินการ ดังนี  
   (๑) มอก. ๒๙๗๙-๒๕๖๒ ยางล้อแบบสูบลมหล่อดอกซ้ า 
ส าหรับยานยนต์เชิงพาณิชย์และส่วนพ่วง 
   (๒) มอก. ๒๙๗๘-๒๕๖๒ ยางล้อแบบสูบลมหล่อดอกซ้ า 
ส าหรับยานยนต์และส่วนพ่วง 
   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด าเนินการ ดังนี  
   - จัดท าร่างมาตรฐานเช้ือเพลิงขยะอัดแท่ง 
   หมายเหตุ : 
   - มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ BCG 
สะสม ณ ปัจจุบัน มีดังน้ี 
       (๑) เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) จ านวน  
๓๐๘ มาตรฐาน 
    (๒) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 
จ านวน ๖๖ มาตรฐาน 
    (๓) เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) จ านวน 
๖๘ มาตรฐาน 
   - มาตรฐานระบบการจัดการ ท่ีเกี่ยวข้องกับ BCG สะสม 
ณ ปัจจุบัน จ านวน ๓๖ มาตรฐาน 
 ๘) โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดระดับรายสาขา 
การลดปริมาณน  าในโรงงานอุตสาหกรรม และส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
เป็นโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และโรงงานท่ีมีการใช้น้ ามากหรืออยู่ในพื้นท่ีขาดแคลนน้ า
หรือเกิดภัยพิบัติภัยแล้ง ด าเนินการดังน้ี 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด าเนินการ ดังนี  

(๑) กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด  
โรงงานกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป จ านวน ๑๑ โรงงาน ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ มีการน าวิธีการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการป้องกันมลพิษ (CT Option) ไปใช้ปฏิบัติจริง จ านวน ๓๓ วิธี 
คิดเป็นค่าใช้จ่ายท่ีประหยัดได้ท้ังโครงการ จ านวน ๑๖,๒๓๕,๘๒๙.๓๙ บาทต่อปี หรือเฉลี่ย 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๒๙๑ 

 

๑,๔๗๕,๙๘๔.๔๙ บาทต่อโรงงาน และสามารถลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ จ านวน 
๔,๓๒๔,๘๗๗.๘๔ kgCO2eq ต่อปี หรือเฉลี่ย ๓๙๓,๑๗๐.๗๑ kgCO2eq ต่อปี ต่อโรงงาน 

(๒) กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีน  าอุตสาหกรรม 
โรงงานกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีการใช้น้ ามากหรือท่ีอยู่ในพื้นท่ี ขาดแคลนน้ าหรือเกิดภัยพิบัติภัยแล้ง 
จ านวน ๑๑ โรงงาน ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ สามารถลดปริมาณการใช้น้ า ท้ังโครงการลงได้ 
๒,๔๙๐,๑๘๕.๔๓ ลูกบาศก์เมตรต่อปี หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๘.๑๔ และสามารถลดการปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกลงได้ ๑,๖๑๗,๕๔๔.๑๙ kgCO2eq ต่อป ี
   - มีการยื่นขอรับรองอุตสาหกรรม สีเขียวให้แก่โรงงาน 
ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ท้ัง ๒๒ โรงงาน ดังน้ี 
กิจกรรม จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ยื่นขอรับรอง 
 GI2 GI3 GI4 GI5 
กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตท่ีสะอาด ๓ ๔ ๔ - 
กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ ด้านเทคโนโลยี น้ า
อุตสาหกรรม 

๓ ๔ ๑ ๒ 

รวม ๖ ๘ ๕ ๒ 
 

   - จัดพิมพ์หลักปฏิบั ติ เทคโนโลยีการผลิต ท่ีสะอาด 
และหลักปฏิบั ติ เทคโนโลยีการลดการใช้น้ า  อย่างละ ๑๕๐ เล่ม เพื่อใช้เป็นแนวทาง 
ในการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีการผลิตท่ีสะอาด (Clean Technology/CT) และการลดการใช้
น้ าอย่างมีประสิทธิผล ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรของโรงงาน และโรงงานอุตสาหกรรมท่ีสนใจ 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง 
   - จัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้และผลการด าเนินงาน 
ของโรงงานท่ีประสบผลส าเร็จให้แก่บุคลากรภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง 
ผ่าน โปรแกรม ZOOM Webinar เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ จ านวน ๑๘๗ คน แบ่งเป็นโรงงานอุตสาหกรรม จ านวน ๑๕๕ คน 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน ๓๒ คน 
   - ได้รับงบประมาณท้ังสิ้น ๓,๘๔๐,๐๐๐ ล้านบาท  
แต่เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 และรัฐบาลได้ประกาศพระราชก าหนด
ฉุกเฉิน ส่งผลให้ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้ฯ เป็นรูปแบบผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ จึงท าให้ลดเงินงบประมาณในส่วนน้ี เป็นเงิน ๑๖๒,๐๐๐ บาท 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๒๙๒ 

 

 ๙) โครงการส่งเสริมและยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน
ด้วยระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยเชิญชวนผู้ประกอบการ 
ในพื้นท่ีกรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม  สมุทรปราการ และสมุทรสาคร สมัครเข้าร่วม
โครงการระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMS-DIW) และระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ด าเนินการเพิ่ม
พื้นท่ีเป้าหมายอีก ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง 
ด าเนินการ ดังน้ี 

(๑) ด้านการส่งเสริมพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
(EMS) ท าการตรวจประเมิน พร้อมท้ังรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลก่อน-หลังการปรับปรุงตามแผน 
การปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมของแต่ละโรงงาน แล้วเสร็จจ านวน ๑๑ โรงงาน อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ ๔ โรงงาน 

(๒) ด้านการส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (CE) 
อยู่ระหว่างการจัดท ารายงานสรุป ผลการจัดท าแผนธุรกิจการพัฒนาระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน  
ของโรงงานท่ีเข้าร่วมโครงการ ท้ัง ๑๐ โรงงาน โดยจัดท าเป็นรายงานสรุปแต่ละโรงงาน 

(๓) จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดท าระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อม (EMS) และระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (CE)” ให้แก่ผู้ประกอบกิจการ
โรงงานอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมน าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  
และระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนไปประยุกต์ใช้ในโรงงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด เมื่อวันท่ี ๑๘-๑๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ ท้ังสิ้น ๑๖๘ คน 
(เป้าหมาย ๑๕๐ คน) 

(๔) จัดฝึกอบรมหลักสูตร “แนวทาง การจัดการพลังงาน 
ส าหรับโรงงานอุตสาหกรรม” ให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อสร้างความเข้าใจ
ต่อผลกระทบของการใช้พลังงานในปัจจุบัน สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นระบบ 
เสริมสร้างแนวคิดการป้องกัน การวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านพลังงานอย่างมีรูปแบบ เมื่อวันท่ี 
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ จ านวน ๘๑ คน 
(เป้าหมาย ๗๐ คน) 
 ๑๐) โครงการส่งเสริมสถานประกอบการเพื่อ มุ่งสู่การเป็น
อุตสาหกรรมสีเขียว ด าเนินการ ดังน้ี 
  (๑) ถ่ายทอดความรู้ และให้ค าปรึกษาแนะน าให้กับผู้ประกอบ
กิจการโรงงานท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาให้การรับรองของอุตสาหกรรม  
สีเขียว ระหว่างวันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ - ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ครบท้ัง ๑๒๕ โรงงานแล้ว 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๒๙๓ 

 

  (๒) ตรวจติดตามความก้าวหน้าประสิทธิผลของการด าเนินงาน
ตามแผนงานการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมท้ังรวบรวมเอกสารหลักฐานเพื่อยื่นขอรับรอง
อุตสาหกรรมสีเขียวให้แก่โรงงานท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ระหว่างวันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ - ๓๐ 
สิงหาคม ๒๕๖๔ ครบท้ัง ๑๒๕ โรงงานแล้ว 
  (๓) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนงานการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของโรงงานท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ท้ัง ๑๒๕ โรงงาน และจัดส่งให้กับโรงงานทางไปรษณีย์
แล้วเมื่อวันท่ี ๒ กันยายน ๒๕๖๔ 
  (๔) ยื่นขอรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวให้แก่โรงงาน จ านวน 
๑๒๕ โรงงาน เมื่อวันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๖๔ ดังน้ี ระดับ ๒ จ านวน ๙๖ โรงงาน ระดับ ๓ จ านวน 
๑๕ โรงงาน และระดับ ๔ จ านวน ๑๔ โรงงาน 
  (๕) จัดท าวิดิทัศน์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการรายงาน
ข้อมูลตามระบบฐานข้อมูลกฎกระทรวงควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ าใต้ดินภายในบริเวณ
โรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ ความยาว ๘ นาที 
  (๖) จัดท าและจัดพิมพ์จุลสาร Green Industry จ านวน  
๓ ฉบับ ฉบับละ ๓๐๐ เล่ม 
  (๗) จัดงานพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรม สีเขียว (โล่รางวัล)  
และการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ Green Industry Forum หัวข้อ “การขับเคลื่อนระบบ
อุตสาหกรรมสีเขียว ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG Model” เมื่อวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้ งวัฒนะ กรุงเทพฯ 
โดยมีการมอบรางวัลให้แก่สถานประกอบการท่ีได้รับอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับท่ี ๔ และระดับท่ี 
๕ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๔ ดังน้ี 
   - ระดับท่ี ๔ วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) จ านวน 
๒๓๖ ราย 
   - ระดับท่ี ๕ เครือข่ายสีเขียว (Green Network) จ านวน 
๓๒ ราย 
   นอกจากน้ีภายในงานได้มีการจัดงานแสดงสินค้าภายใต้
อุตสาหกรรมสีเขียวและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จ านวน ๑๒ บูธ 
 ๑๑) โครงการตรวจประเมินสถานประกอบการที่ขอเทียบระดับ
หรือเลื่อนระดับสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ ๓ - ๕ ด าเนินการ ดังน้ี 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๒๙๔ 

 

 (๑) สถานประกอบการท่ีผ่านการพิจารณาให้การรับรอง
อุตสาหกรรมสีเขียว ปี ๒๕๖๔ มีจ านวนท้ังสิ้น ๗๖ โรงงาน แบ่งเป็น ระดับ ๓ จ านวน ๑ ราย 
ระดับ ๔ จ านวน ๗๑ ราย ระดับ ๕ จ านวน ๔ ราย และมีสถานประกอบการท่ีไม่สามารถ
ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องแล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาของโครงการฯ จ านวน ๑๖ ราย 
 (๒) ประเมินผลปริมาณการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
โดยเปรียบเทียบการใช้ทรัพยากรระหว่างปี ๒๕๖๒ กับปี ๒๕๖๓ ลดลง ๓๖๒,๐๑๖.๗๓ tCO2e 
 ๑๒) โครงการมาตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการพฒันา
ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับอนุมัติ
ทุนอุดหนุนท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจ าปี ๒๕๖๓ จาก วช. 
เพื่อด าเนินการวิจัยโครงการมาตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Circular Economy) พร้อมท้ังสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่ท่ีเป็นต้นแบบโมเดลทางธุรกิจ
ของระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน และบ่มเพาะผู้เช่ียวชาญด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งประกอบด้วย 
  - โครงการย่อยที่  ๑ มาตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในอุตสาหกรรมพลาสติกระดับ SMEs ด าเนินการ
โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  - โครงการย่อยที่  ๒ มาตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในอุตสาหกรรมฟอกหนังระดับ SMEs ด าเนินการ
โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
  โดยได้จับมือกับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม จ านวน ๑๔ แห่ง เพื่อน าร่องสร้างโรงงานต้นแบบท่ีบริหารจัดการทรัพยากรตามแนวคิด
เศรษฐกิจหมุนเวียน ใช้วัตถุดิบในกระบวนการผลิตให้คุ้มค่าและลดการเกิดขยะ เพิ่มการเติบโตทาง
เศรษฐกิจพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีผลการด าเนินงาน มีดังน้ี 
  - จัดท าสัญญาร่วมรับทุนเพื่อด า เนินมาตรการถ่ายทอด
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในอุตสาหกรรมพลาสติกและฟอก
หนัง ระหว่างกรมโรงงานอุตสาหกรรม กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยสถาบันน้ าและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน โดยมีระยะเวลาด าเนินงานต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔-มีนาคม 
๒๕๖๕ 
  - ในส่วนของการจัดท า (ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์ ยังอยู่
ระหว่างการปรับแก้เน้ือหา ตามข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของคณะผู้ตรวจสอบทางวิชาการ วช. 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๒๙๕ 

 

และได้มีการแก้ไขสัญญาเพิ่มเติมโดยให้ขยายการจัดส่ง (ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์ออกไปจนถึง
วันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ 
 ๑๓) การพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ (Bioeconomy: 
Non-food) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
อุตสาหกรรมอ้อยและน  าตาลทรายด้วยการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนเป็นผลิตภัณฑ์
ชีวภาพ โดยมีกิจกรรม ดังนี  
 (๑) การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากอ้อย น้ าตาลทราย 
และและพืชเศรษฐกิจอื่น จ านวน ๗ ผลิตภัณฑ์ 
 (๒ )  การให้ค าปรึกษาและแนะน าสถานประกอบการ 
ด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ รวมจ านวน ๕ กิจการ  
 (๓) มีการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการน าผลิตผลท่ีได้จากอ้อย 
ท่ีมีการเพาะปลูกในประเทศไทยมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพประเภทต่าง ๆ มากกว่าร้อยละ ๑๐ 
เมื่อเปรียบเทียบกับราคาวัตถุดิบท่ีใช้ผลิต 
  โดยมีผลการด าเนินงาน ดังน้ี 
  (๑) คัดเลือกผลิตภัณฑ์ชีวภาพในกลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติก
ชีวภาพ เคมีชีวภาพ เวชภัณฑ์/เครื่องส าอางค์ จ านวน ๗ ผลิตภัณฑ์ ดังน้ี 
   - ถุงฟิล์มพลาสติกใช้ส าหรับบรรจอุาหารสด กลุ่มอุตสาหกรรม
พลาสติกชีวภาพในกลุ่มบรรจุภัณฑ์ใช้ครั้งเดียวท้ิง 

 - ถุงซองน้ าตาล กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพในกลุ่ม 
บรรจุภัณฑ์ใช้ครั้งเดียวท้ิง 

 - ยูเอสบีแฟลตไดร์ฟ กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ 
ในกลุ่มบรรจุภัณฑ์ของใช้อิเล็กทรอนิกส์ 

 - เซิร์ฟสเก็ต กลุ่มอุตสาหกรรมกลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ท่ัวไป 
 - เหล้ารัม กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเคมี

ชีวภาพ 
 - ลิปบาล์มท่ีมีส่วนผสมจากไขอ้อย กลุ่มอุตสาหกรรม 

เวชภัณฑ์ชีวภาพในกลุ่มผลิต 
 - สบู่เหลวมีส่วนผสมคสวาเลยชนจากอ้อยและเย่ือสกัดจาก

ชานอ้อย (เพื่อขัดผิว)กลุ่มอุตสาหกรรม เวชภัณฑ์ชีวภาพในกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางอยู่ระหว่าง
การคัดเลือกกิจการ 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
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๒๙๖ 

 

(๒) กิจกรรมคัดเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อทดลองผลิตในสถาน
ประกอบการ จ านวน  ๓ ผลิตภัณฑ์ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ในระดับอุตสาหกรรม ดังน้ี 

 - บริษัททานตะวันอุตสาหกรรม จ ากัด ผลิตถุงพลาสติก
บรรจุอาหารสด 

 - บริษัทนีโอพลาสท์โตเมอร์ จ ากัด ผลิตยูเอสบีแฟสชไดร์ฟ 
 - บริษัทนิยมศิลป์ดีไซน์ จ ากัด ผลิตเซิร์ฟสเก็ต 
 โดยโครงการจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ๑๔) โครงการเพิ่มผลิตภาพการผลิตอ้อย (Productivity) 
  (๑) การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และกลุ่มการเรียนรู้เพื่อการพัฒนา
ด้านอ้อย โดยได้ด า เนินการสร้างองค์ความรู้ ให้กับศูนย์การเรียนรู้และกลุ่มการเรียนรู้   
ท้ัง ๘ ศูนย์ ส่งเสริมองค์ความรู้ในการจัดท าแปลงสาธิต จ านวน ๓๒ ไร่ และเก็บข้อมูลผลผลิตจาก
แปลงสาธิต 
  (๒) เพาะเลี้ยงขยายพันธุ์แมลงศัตรูธรรมชาติ (แมลงหางหนีบ 
จ านวน ๑,๑๐๒ กล่อง และแตนเบียนไข่ จ านวน ๑,๕๐๐ ถุง) 
  (๓) การออกเยี่ยมและติดตามให้ค าแนะน าให้กับสมาชิก 
กลุ่มการเรียนรู้ จ านวน ๑๐ ครั้ง 
  (๔) อบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตอ้อยให้กับสมาชิก 
กลุ่มการเรียนรู้ จ านวน ๑๒๒ คน 
  (๕) เก็บตัวอย่างน้ าตาลจากโรงงานน้ าตาลทรายท่ัวประเทศ 
ตามท่ีโรงงานน้ าตาลทรายแต่ละโรงผลิต เพื่อวิเคราะห์หาโลหะหนักที่ปนเป้ือน (สารหนู, แคดเมี่ยม, 
ทองแดง, ตะกั่ว) อยู่ระหว่างการข้ันตอนการวิเคราะห์ผล 
  (๖) อบรมสัมมนาผ่านระบบ Zoom เรื่องการบริหารการผลิต
อ้อยในระบบอุตสาหกรรมไทย เมื่อวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
 ๑๕) การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแบตเตอรี่โซเดียมไอออนจาก
แหล่งแร่เกลือหินเพื่อรองรับอุตสาหกรรมศักยภาพ โดยมีเป้าหมายการด าเนินงาน ดังน้ี 
  (๑) เทคโนโลยีการผลิตวัตถุดิบ (แร่คุณภาพสูง/โลหะข้ันสูง) ท่ี
จ าเป็นต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ในระดับห้องปฏิบัติการ (Lab Scale) และระดับ
โรงงานต้นแบบ (Pilot Scale) ๑ ชนิด/เทคโนโลย ี
  (๒) จ านวนผลิตภัณฑ์ ท่ีน าไปทดลองใช้งานจริ งในกลุ่ม
อุตสาหกรรมศักยภาพ ๓ ตัวอย่าง 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
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๒๙๗ 

 

  (๓) สถานประกอบการในโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมศักยภาพ
ท่ีเข้ารับค าปรึกษาในการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ๒ ราย 
  (๔) ผู้ประกอบการในโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมศักยภาพ 
ท่ีได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตท่ีผ่านการพัฒนา ๕๐ คน 
โดยอยู่ระหว่างด าเนินการด้านสัญญา 
 ๑๖) การขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
ที่ผลิต รีไซเคิล หรือน าทรัพยากรแร่และโลหะไปใช้ประโยชน์ โดยมีเป้าหมายการด าเนินงาน 
ดังน้ี 
  (๑) จ านวนสถานประกอบการท่ีได้รับการตรวจประเมินตาม
หลักเกณฑ์และตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนในองค์กร ๕๐ 
ราย (สถานประกอบการ) 
  (๒) จ านวนสถานประกอบการท่ีได้รับการพัฒนาและยกระดับ
ตามหลักเกณฑ์และตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนในองค์กร ๕ 
ราย (สถานประกอบการ) 
  (๓) จ านวนผู้ท่ีได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
หมุนเวียน ๑๐๐ ราย (คน) 
 ๑๗) การส่งเสริมการออกแบบตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน 
(Design for Circular Economy) เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายการ
ด าเนินงาน ดังน้ี 
  (๑) ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน 
(Design for Circular Economy) รวมถึงแนวทางและตัวอย่างการประยุกต์ใช้ Design for 
Circular Economy ในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ๑๖๐ ราย 
  (๒) สถานประกอบการอุตสาหกรรมได้รับการปรับปรุง 
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ (รวมถึงบรรจุภัณฑ์) / กระบวนการผลิต / การเลือกใช้วัตถุดิบ ตามแนวทาง 
Design for Circular Economy เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรแร่และโลหะอย่างยั่งยืน ๓ กิจการ 
  (๓) ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ต้นแบบตามแนวทาง Design for 
Circular Economy ๓ ต้นแบบ 
 ๑๘) การส่งเสริมและต่อยอดเทคโนโลยีรีไซเคิล เพื่อพัฒนา 
ของเสียเป็นแหล่งทรัพยากรทดแทนในพื นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี และพิษณุโลก 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๒๙๘ 

 

การส่งเสริมและต่อยอดเทคโนโลยีรีไซเคิล เพื่อพัฒนาของเสียเป็นแหล่งทรัพยากรทดแทนใน
พื นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี และพิษณุโลก โดยมีเป้าหมายการด าเนินงาน ดังน้ี 
  (๑) องค์ความรู้และเทคโนโลยีรีไซเคิลขยะหรือของเสียท่ี
เกิดข้ึนในพื้นท่ีเป้าหมาย ๓ ชนิด 
  (๒) ผู้ประกอบการ/นักลงทุน/ผู้ท่ีสนใจได้รับการถ่ายทอดองค์
ความรู้และเทคโนโลยีรีไซเคิลท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ๙๐ ราย 
 ๑๙) การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีรีไซเคิลของกรม
อุตสาหกรรมพื นฐานและการเหมืองแร่ เพื่อสร้าง/ขยายเครือข่ายการน าขยะหรือของเสีย
กลับมาใช้ประโยชน์เป็นทรัพยากรทดแทน โดยมีเป้าหมายการด าเนินงาน ดังน้ี 
  (๑) องค์ความรู้และเทคโนโลยีรีไซเคิลขยะหรือของเสีย 
ท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีเป้าหมาย ๒ ชนิด 
  (๒) สถานประกอบการอุตสาหกรรมน าเทคโนโลยีท่ีมีอยู่ของ 
กพร. ไปสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ ๓ กิจการ 
  (๓) ผู้ประกอบการ/นักลงทุน/ผู้ท่ีสนใจได้รับการถ่ายทอดองค์
ความรู้และเทคโนโลยีรีไซเคิลท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ๘๐ ราย 
  โดยอยู่ในระหว่างการเตรียมลงพื้นท่ี เพื่อส ารวจและเก็บ
ตัวอย่างของเสียเป้าหมายท่ีมีศักยภาพในการน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เพื่อเป็นวัตถุดิบให้แก่
อุตสาหกรรมในประเทศ 
 ๒๐) การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนใน
ภาคอุตสาหกรรม โดยมีเป้าหมายการด าเนินงาน ดังน้ี 
  (๑) หลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ๕ เร่ือง 
  (๒)ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ  
และผู้ ท่ีสนใจ ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับ Circular Economy  
๒๐๐ ราย 
  (๓) ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ  
และผู้ ท่ีสนใจ ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ๑๘๐ ราย 
 ๒๑) การพัฒนาต้นแบบการจัดการแบตเตอรี่ยานยนตไ์ฟฟา้ใช้งาน
แล้ว เพื่อน ากลับมาใช้เป็นอุปกรณ์กักเก็บพลังงาน โดยมีเป้าหมายการด าเนินงาน ดังน้ี 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๒๙๙ 

 

  (๑) องค์ความรู้และเทคโนโลยีการจัดการแบตเตอรี่ยานยนต์
ไฟฟ้าใช้งานแล้วท่ีมีความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ เพื่อน ากลับมาใช้เป็นอุปกรณ์กักเก็บพลัง งาน
ใหม่ท่ีเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย ๒ เทคโนโลย ี
  (๒) ผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าใช้งานแล้ว
ท่ีน ากลับมาใช้เป็นอุปกรณ์กักเก็บพลังงานใหม่ ๓ ชุด 
  (๓) ผู้ประกอบการ/นักลงทุน/ผู้ท่ีสนใจได้รับการถ่ายทอดองค์
ความรู้และเทคโนโลยีการจัดการแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าใช้งานแล้วส าหรับน ากลับมาใช้เป็น
อุปกรณ์กักเก็บพลังงานใหม่ ๘๐ ราย 
 ๒๒) การพัฒนาต้นแบบการจัดการแบตเตอรี่ยานยนตไ์ฟฟา้ใช้งาน
แล้ว เพื่อน าโลหะ/สารประกอบโลหะในแบตเตอรี่กลับมาใช้เป็นวัตถุดิบตั งต้นส าหรับการผลิต
แบตเตอรี่ในประเทศไทย 
  (๑) องค์ความรู้และเทคโนโลยีการจัดการแบตเตอรี่ยานยนต์
ไฟฟ้าใช้งานแล้วท่ีมีความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ เพื่อรีไซเคิลโลหะ/สารประกอบโลหะใน
แบตเตอรี่กลับมาใช้เป็นวัตถุดิบต้ังต้นส าหรับการผลิตแบตเตอรี่ใหม่ท่ีเหมาะสมกับบริบทของ
ประเทศไทย ๑ เทคโนโลย ี
  (๒) ผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าใช้งานแล้ว
ส าหรับใช้เป็นวัตถุดิบต้ังต้นส าหรับการผลิตแบตเตอรี่ใหม่๑ ชุด 
  (๓) ผู้ประกอบการ/นักลงทุน/ผู้ท่ีสนใจได้รับการถ่ายทอด 
องค์ความรู้และเทคโนโลยีการจัดการแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าใช้งานแล้วส าหรับใช้เป็นวัตถุดิบต้ัง
ต้นส าหรับการผลิตแบตเตอรี่ใหม่ ๖๐ ราย 
 ๒๓) การส่งเสริมผู้ประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื นฐาน
ให้เข้าสู่มาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว โดยมีเป้าหมายการด าเนินงาน สถานประกอบการได้รับ 
การตรวจประเมินและผ่านเกณฑ์มาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว ๒๕ ราย และมีผลด าเนินการ ดังน้ี 
  - เชิญชวนสถานประกอบการรายใหม่เข้าร่วมโครงการฯ  
โดยการท าหนังสือแจ้ง สรข.๑-๗ และอุตสาหกรรมจังหวัดท่ีเกี่ยวข้องให้คัดเลือกสถาน
ประกอบการท่ีมีศักยภาพในการเข้าร่วมโครงการ และส่งรายช่ือมายัง กพร. 
  - ลงพื้นท่ีให้ค าแนะน า ให้ความรู้และประเมินเบื้องต้นของ
สถานประกอบการตามมาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว จ านวน  
๘ ราย โดยลงพื้นท่ี จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันท่ี ๑๔-๒๐ พ.ย.๖๔ 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๓๐๐ 

 

 ๒๔) การตรวจประเมินและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมพื นที่
ประกอบการ โดยมีเป้าหมายการด าเนินงาน ดังน้ี 
  (๑) สถานประกอบการเหมืองแร่ และอุตสาหกรรมพื้นฐาน
ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระะทบสิ่งแวดล้อม และเฝ้า
ระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม ๓๕๐ ราย 
  (๒) พื้นท่ีประกอบการท าเหมืองแร่ท่ีมีความอ่อนไหวด้าน
สิ่งแวดล้อมได้รับการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า ๘ พื้นท่ี 
  โดยไ ด้ลงพื้ น ท่ีตรวจวิ เคราะห์ คุณภาพน้ าบริ เวณพื้นท่ี
ประกอบการเหมืองแร่สังกะสี จังหวัดตาก ระหว่างวันท่ี ๙-๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
 ๒๕) การส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื นฐาน
ให้มีมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DPIM) 
  (๑) จ านวนผู้ประกอบท่ีได้รับการอบรม CSR-DPIM Beginner 
๙๐ ราย 
  (๒) จ านวนสถานประกอบการอุตสาหกรรมแร่ ผ่านการ
ประเมินมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแร่ (CSR-DPIM)  
๑๐ ราย 
  (๓) จ านวนผู้ประกอบการท่ีได้รับการฝึกอบรม (Coaching)  
ให้ความรู้ความเข้าใจข้อก าหนดตามเกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมแร่ (CSR-DPIM) ๓๐ ราย 
  (๔) จ านวนสถานประกอบการท่ีเป็นสมาชิก CSR-DPIM 
Network ผ่านการประเมินการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม CSR-DPIM Network 
อย่างต่อเน่ือง ๕๐ แห่ง 
 ๒๖) การส่งเสริมและพัฒนาฟื้นฟูพื นที่ท าเหมืองแร่ให้สามารถใช้
ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายการด าเนินงาน ดังน้ี 
  (๑) พื้นท่ีประกอบการเหมืองแร่ได้รับการตรวจสอบและ
ติดตามผลการด าเนินงานฟื้นฟูพื้นท่ี และส่งเสริมให้ฟื้นฟูหรือพัฒนาเพื่อการใช้ประโยชน์ในรูปแบบ
ต่าง ๆ ๕๐ แปลง 
  (๒) พื้นท่ีท่ีประกอบการเหมืองแร่ได้รับการฟื้นฟูนและปรับ
สภาพให้มีความปลอดภัย มีสภาพท่ีกลมกลืนกับพื้นท่ีโดยรอบ และสามารถใช้ประโยชน์ภายหลัง
การท าเหมืองแร่ ๑ พื้นท่ี  



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๓๐๑ 

 

  โดยได้ด าเนินการ ดังน้ี 
  - ติดตามผลการด าเนินงาน โดยบ ารุงรักษาพื้นท่ีท่ีหน่วยงานได้
ด าเนินการฟื้นฟูไว้แล้ว และส ารวจความพึงพอใจของประชาชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีอ าเภอ
แม่ทะ จังหวัดล าปาง และจังหวัดใกล้เคียงระหว่างวันท่ี ๒๕ ต.ค.๖๔ – ๗ พ.ย. ๖๔ 
  - ศึกษารวบรวมข้อมูลพื้นฐานของพื้นท่ีท่ีผ่านการท าเหมืองแร่
แล้ว และการส ารวจพื้นท่ี การใช้ประโยชน์ของพื้นท่ี พร้อมท้ังตรวจวัด และวิเคราะห์คุณภาพน้ า
และดิน เพื่อประเมินความเหมาะสมในการคัดเลือกพื้นท่ีเพื่อการพัฒนาและใช้ประโยชน์ในอนาคต 
จ านวน ๑๗ แปลง แบ่งเป็น จังหวัดเพชรบูรณ์ ๑ แปลง, จังหวัดลพบุรี ๔ แปลงระหว่างวันท่ี ๘-
๑๒ พ.ย.๖๔ และจังหวัดตรัง ๑๒ แปลง ระหว่างวันท่ี ๑๔-๒๐ พ.ย.๖๔ รวมท้ัง 
 ๒๗) โครงการจัดท าแผนขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมตาม
แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (circular Economy) สู่การพัฒนาในระดับพื นที่กลุ่มจังหวัด
ภายใต้งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สิ้นสุดสัญญาและด าเนินโครงการแล้วเสร็จ 
เมื่อวันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔) โดยมีผลผลิตส าคัญ ได้แก่ แผนขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรม
ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ในพื้นท่ีกลุ่มจังหวัดน าร่อง คือกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 
รวมท้ังรูปแบบการเช่ือมโยงการพัฒนาอุตสาหกรรม และโมเดลต้นแบบการพัฒนาอุตสาหกรรม 
ตาแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนในสาขาผลิตภัณฑ์เป้าหมาย 
น าร่อง (กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร) ซึ่งพร้อมน าไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติต่อไป 
 ๕.๒.๑.๒ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยส านักงาน
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)  ได้ด าเนินการภายใต้แผนปฏิรูปประเทศ 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ โดยก าหนดประเด็น
ปฏิรูป ๓ ประเด็นท่ีเกี่ยวกับเศรษฐกิจชีวภาพ ได้แก่ การปฏิรูประบบข้อมูลความหลากหลายทาง
ชีวภาพของประเทศ การปฏิรูประบบและเครือข่ายฐานทรัพยากรท้องถ่ินให้ครอบคลุมท่ัวประเทศ 
และการปฏิรูประบบกลไกรองรับการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมี
ผลการด าเนินการ ดังน้ี 
  ๑) ด้านสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนฯ 
   ๑.๑) สนับสนุนการสร้างรายได้แก่ชุมขน ๑๒๕ แห่ง เป้าหมาย 
๙๐ ล้านบาท ผลการด าเนินงาน ๗๑.๒๑ ล้านบาท 
   ๑.๒) ยกระดับเพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการ
ธุรกิจชีวภาพ เป้าหมาย พัฒนา ๒๐ ราย ยกระดับ ๕ ราย ผลการด าเนินงาน อยู่ระหว่างการจัด 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๓๐๒ 

 

การพัฒนาศักยภาพชุมชน ๒๐ ชุมชน คัดเลือก ๑๐ วิสาหกิจชุมชน เพื่อต่อยอดการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และการตลาด 
   ๑.๓) ผลประเมินความสุขมวลรวมชุมชน (GCH) เป้าหมาย 
ร้อยละ ๙๐ ผลการด าเนินงาน อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล 
  ๒) ด้านจัดท าฐานข้อมูลและองค์ความรู้ฯ 
   ๒.๑) ส ารวจข้อมูลบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญา
ท้องถ่ินระดับชุมชนและน าเข้าระบบฐานข้อมูล เป้าหมาย ๑๖ จังหวัด ผลการด าเนินงาน  
อยู่ระหว่างก าหนดเป้าหมาย/คัดเลือกพื้นท่ี/แนะน าโครงการ และขออนุญาตส ารวจ 
   ๒.๒) บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ได้เผยแพร่และคืนองค์ความรู้สู่ชุมชน เป้าหมาย ๑๖ จังหวัด ผลการด าเนินงาน ด าเนินการไตรมาสท่ี ๔ 
   ๒.๓) ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการอนุรักษ์
ใน Community BioBank เป้าหมาย ๑๕ แห่ง ผลการด าเนินงาน อยู่ระหว่างลงพื้นท่ีติดตาม
ชุมชน ปี ๒๕๖๒ จ านวน ๑๒ แห่ง ปี ๒๕๖๓ จ านวน ๑๕ แห่ง ผลการด าเนินงาน ลงพื้นท่ีติดตาม
ชุมชนปี ๖๒ ครบ ๑๒ แห่ง อยู่ระหว่างสรุปผลลงพื้นท่ีติดตามชุมชนปี ๒๕๖๓ จ านวน ๑๓ แห่ง 
  ๓) ด้านส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมฯ 
   ๓.๑) มูลค่าบริการระบบนิเวศจากการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวนอกเขต
อนุรักษ์ เป้าหมาย ๕๐๐ ล้านบาท ผลการด าเนินงาน ๓๘๐.๘๗ ล้านบาท 
   ๓.๒) จ านวนพื้นท่ีสี เ ขียวท่ีเกิดจากการร่วมด าเนินการ 
ของชุมชน เป้าหมาย ๕,๐๐๐ ไร่ ผลการด าเนินงาน ๓,๔๒๔ ไร ่
   ๓.๓) เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์/การเงิน เพื่อยกระดับพื้นท่ี 
สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ เป้าหมาย ๑ เครื่องมือ ผลการด าเนินงาน อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล 
ท่ีเกี่ยวข้อง / วิเคราะห์ผลเบ้ืองต้น 
 ๕.๒.๑.๓ กระทรวงพาณิชย์ ได้ด าเนินงานโครงการส่งเสริมการสร้าง
มูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรมตามแนวคิด BCG Economy (BCG N.E.W.S. Project 2021) โดยได้รับ
จัดสรรงบประมาณ จ านวน ๗,๔๗๐,๔๐๐ บาท เป้าหมายการด าเนินงาน จ านวน ๖๐ ราย โดยม ี
ผลการด าเนินงาน ดังน้ี 
   ๑) ส่งเสริมการขายสินค้านวัตกรรมท่ีค านึงถึงสิ่งแวดล้อมสู่ตลาด
เกาหลี ปี ๒๕๖๔ โดยจัดกิจกรรมท้ังในและต่างประเทศ ดังน้ี 
 (๑) ในประเทศ เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเข้าร่วม
กิจกรรมผ่านระบบ Video Conference (๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)  
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 (๒) ต่างประเทศ ณ เกาหลีใต้ ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขาย 
ผ่านช่องทางออนไลน์ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ และจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ 
(Online Business Matching) ระหว่างวันท่ี ๒๙ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ มีผู้ประกอบการได้รับ 
การส่งเสริม ๒๐ ราย มูลค่าการซื้อขาย ๒๗.๕๙ ล้านบาท 
 ๒) ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการจัดการระบบหีบห่อ 
การใช้บรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และผลิตผลงานต้นแบบบรรจุภัณฑ์ ผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริม ๒๐ ราย 
 ๓) พัฒนาผลผลิตเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม 
เพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์สู่ตลาดสากล ปี ๒๕๖๔ (DEsign from Waste of 
Agriculture and Industry 2021 : DEWA / DEWI 2021) โดยด าเนินการพัฒนาผลผลิตเหลือใช้
ทางการเกษตร และการพัฒนาขยะจากแหล่งอุตสาหกรรมมาแปรรูปวัสดุใหม่และเป็นสินค้าไลฟ์
สไตล์สร้างสรรค์ มีผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริม ๑๕ ราย 
   ๔) พัฒนาผลผลิตเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหรรม 
เพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์สู่ตลาดสากล ปี ๒๕๖๔ (Design from Waste of 
Agriculture and Industry 2021 : DEWA / DEWI 2021) โดยเปิดรับสมัครเมื่อเดือนมิถุนายน 
๒๕๖๔ มีผู้ผ่านเกณฑ์ ๓๔ ราย จากผู้สมัคร ๘๒ ราย โดยให้ผู้ท่ีผ่านเกณฑ์น าเสนอธรกิจและวัสดุ 
ท่ีต้องการน ามายกระดับ และคัดเลือกให้เหลือ ๑๕ ราย แบบเป็นสินค้ากลุ่ม DEWA (waste from 
agriculture) ๘ ราย และ DEWI (waste from industry) ๗ ราย หลังจากได้รับการคัดเลือกแล้ว 
ผู้ประกอบการจะได้เข้ารับการอบรมความรู้ด้านแนวโน้มสินค้า การออกแบบวัสดุท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และการตลาดรวม ๓ ครั้ง (ครั้งละ ๓ วัน) ควบคู่ไปกับการให้ค าปรึกษาเชิงลึก 
เพื่อพัฒนาสินค้า โดยจัดครัง้แรกแล้วเมื่อวันท่ี ๑๒ - ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
 ๕) ส่งเสริมสินค้านวัตกรรมท่ีการออกแบบและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมสู่ตลาดญี่ปุ่นในรูปแบบ Pop Up Store โดยส่งเสริมด้านการตลาดสินค้าท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมของไทยในกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ (เฟอร์นิเจอร์, ของตกแต่งบ้าน, และของใช้ในบ้าน) 
มีผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริม ๒๐ ราย 
 ๕.๒.๑.๔ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
ได้ด าเนินโครงการท่ีส าคัญ ดังน้ี 
   ๑) โครงการพัฒนาระบบอัจฉริยะเพื่อยกระดับอุตสาหกรรม
อาหาร (Street Food Mobile) ให้ได้มาตรฐานทั งด้านคุณภาพและความปลอดภัย ส่งเสริม
ให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยวและการบริโภคภายในประเทศ  ส านักงานพัฒนา
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และส านักงานเขต 
สัมพันธวงศ์ ด าเนินโครงการสนับสนุนเรื่องการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอยด้วยการค้าขาย
อาหารริมทางให้ถูกสุขลักษณะไม่ปล่อยน้ าเสีย ไม่ส่งกลิ่น ควัน ลดมลพิษ และสร้างสิ่งแวดล้อม  
ท่ีน่าอยู่ โดยให้ผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดในพื้นท่ีเขตสัมพันธวงศ์ได้น านวัตกรรม “รถเข็นรักษ์โลก” 
มาใช้เพื่อเป็นการยกระดับสตรีทฟู้ดบริเวณถนนเยาวราชให้มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้ประกอบการเขตสัมพันธวงศ์สั่งจองรถเข็นนวัตกรรมรักษ์โลกแลว้ ๑๐๖ คัน 
ผ่านการสนับสนุนโดยธนาคารออมสิน และส านักงานเขตสัมพันธวงศ์ เพื่อน าไปใช้กับผู้ประกอบการ
อาหารริมทางบริเวณถนนเยาวราช ถนนข้าวหลาม ตลาดน้อย และรอบส านักงานเขตสัมพันธวงศ์ 
โดยตกแต่งรถเข็นนวัตกรรมรักษ์โลกด้วยสต๊ิกเกอร์รูปแบบจีน เพื่อเป็นจุดเด่นของสตรีทฟู้ด
เยาวราช และถือเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนในพื้นท่ี 
   ๒) การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ
เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Model เมื่อวันท่ี ๑๙ มกราคม 
๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG เป็นวาระแห่งชาติ 
โดยมีความก้าวหน้าในการด าเนินงาน ดังน้ี 
   (๑) การน าเสนอแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ ต่อคณะกรรมการบริหารการพัฒนา
เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: 
BCG Model) เมื่อวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
     - ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ สร้างความยั่งยืนของฐานทรัพยากร 
แลความหลากหลายทางชีวภาพด้วยการจัดสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ 
     - ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจ 
ฐานรากให้เข้มแข็งด้วยทุนทรัพยากร อัตลักษณ์ ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยี 
     - ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ภายใต้เศรษฐกิจ BCG ให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน เช่น สาขาการเกษตรและอาหาร สาขา
สุขภาพและการแพทย์สาขาพลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ สาขาการท่องเท่ียวและเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ สาขาเศรษฐกิจหมุนเวียน 
     - ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ เสริมสร้างความสามารถในการ
ตอบสนองต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก  
    โดยมีมาตรการส่งเสริมการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ 
BCG ๑๓ มาตรการ ได้แก่ (๑) พัฒนาคลังข้อมูลดิจิทัลของทุนความหลากหลายทางชีวภาพ ทุนวัฒนธรรม 
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และทุนทางปัญญา (๒) เพิ่มพูนทรัพยากรของชาติด้วยการผสานพลังของรัฐ เอกชน ชุมชน และหน่วยงาน
วิจัย (๓) พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ BCG โดยการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจในแต่ละภูมิภาคด้วยการเช่ือมโยง
อุปสงค์และอุปทาน (๔) ปรับระบบการเกษตรสู่ประสิทธิภาพสูง มาตรฐานสูงและมูลค่าสูง (๕) พัฒนา
คุณภาพและความปลอดภัยของอาหารริมทางและอาหารท้องถ่ิน (๖) สร้างฐานเศรษฐกิจใหม่ด้วยการ
ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าจากฐานชีวภาพให้มีข้ันนวัตกรรมท่ีสูงข้ึน (๗) สร้างตลาดเพื่อรองรับนวัตกรรม
ของสินค้าและบริการ BCG (๘) ส่งเสริมการท่องเท่ียวยั่งยืนและการท่องเท่ียวสีเขียว (๙) ยกระดับสินค้า
และบริการ BCG สู่มาตรฐานการผลิตยั่งยืน (๑๐) ยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการ BCG  
สู่มาตรฐานสากลด้วยการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานท้ังระบบ (๑๑) ส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น 
(Startup) การประกอบการรูปแบบใหม่บนฐานเศรษฐกิจ BCG (๑๒) สร้างและพัฒนาก าลังคน 
เพื่อรองรับเศรษฐกิจ BCG ในทุกระดับ และ (๑๓) เช่ือมโยงกับสากลในทุกมิติ ท้ังการพัฒนา 
องค์ความรู้ การดึงดูดบุคลากร การค้า และการลงทุน 
   (๒) ความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย 
ด้วยโมเดลศรษฐกิจ BCG อาทิ 
    - คณะอนุกรรมการฯ สาขาเกษตร และกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ผลักดันให้เกิดการพัฒนาภาคเกษตรสู่การเป็น BCG ด้วยรูปแบบการบูรณาการ 
เชิงพื้นท่ีโดยใช้กลไก Public-Private-People Partnership (4P) โดยน าร่อง ราชบุรีโมเดล  
และอีก ๔ จังหวัด ได้แก่ ล าปาง ขอนแก่น จันทบุรี และพัทลุง 
    - ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.) ขยายผล Smart Technology ได้แก่ ระบบตรวจวัดด้วยเซนเซอร์แบบเครือข่ายไร้สาย
เพื่อการจัดการและควบคุมอัตโนมัติ และระบบการให้น้ าตามสภาวะความต้องการของพืชในระบบ
แปลงเปิด ส าหรับไม้ผล เช่น ทุเรียน มังคุด ล าไย มะยงชิด มะม่วง มะเขือเทศ เมลอน และสตรอว์เบอร์รี 
โดยในปี ๒๕๖๔ ถ่ายทอดเทคโนโลยีไปยัง ๓๙ ชุมชน ๒๗ ต าบล ๒๒ อ าเภอ ๑๔ จังหวัด 
   - การพัฒนาเกษตรกรให้ท าเกษตรเชิงธุรกิจ โดยใช้ “ตลาด
น าการผลิต” เน้นบริหารจัดการกลุ่ม เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิตข้าว พืชหลังนา  
และเมล็ดพันธุ์ เช่ือมโยงการผลิตสู่การตลาด ในพื้นท่ี ๑๒ จังหวัด เพื่อสร้างต้นแบบเกษตรกรท่ีท า
เกษตรเชิงธุรกิจ ๑๕ กลุ่ม รวมพื้นท่ี ๓,๑๐๐ ไร่ สร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจตลอดห่วงโซ่ไม่น้อยกว่า 
๒,๑๒๓ ล้านบาท/ปี และเกิดการสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจฐานรากที่มีการเช่ือมโยงระหว่าง
ผู้ผลิตกับการตลาด 
   - การส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ BCG 
อาทิ ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๔ มีกิจการท่ียื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน 
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ในอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ BCG จ านวน ๙๐ โครงการ งบประมาณรวม ๔๐,๗๑๐ ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ ๕๘ ของมูลค่าท่ีขอรับการส่งเสริมการลงทุน ประกาศให้เขตส่งเสริมการแพทย์ 
จีโนมิกส์มหาวิทยาลัยบูรพา (บางแสน) เป็นพื้นท่ีเขตส่งเสริมเพื่อกิจการพิเศษใน EEC โดยได้รับ
การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ๕-๘ ปี  
    - การร่วมทุนจัดต้ังบริษัทเจเนพูติก ไบโอ จ ากัด เพื่อผลิต
และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เซลล์และยีนบ าบัดซึ่งเป็น Advanced Therapy Medicinal Product : 
ATMP โดย สวทช. คณะนักวิจัยจากโรงพยาบาลรามาธิบดี บริษัทไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
และนายสมโภชน์ อาหุนัย  
  - การร่วมลงทุนจัดต้ังบริษัท ไบโอเบส เอเชีย ไพล็อต แพลนด์ 
จ ากัด เพื่อบริหารจัดการโรงงานต้นแบบ Biorefinery ให้บริการวิจัย พัฒนา และขยายขนาด 
การผลิตชีวเคมีภัณฑ์ โดย สวทช. และบริษัท Bio Base Europe Pilot Plant ประเทศเบลเย่ียม 
   - การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างพันธมิตร 
๑๑ องค์กร ร่วมจัดต้ังเครือข่าย “Carbon Markets Club” เป็นส่วนหน่ึงของการลดปัญหา 
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในวันลงนามมีการซื้อขายคาร์บอนรวม ๒,๕๖๔ ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์ (tCO2e) เทียบได้กับการปลูกต้นไม้ใหญ่ประมาณ ๒๙๘,๑๔๐ ต้น หรือ 
๑,๔๙๑ ไร ่
   - การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชากรในโครงการ 
Education Transformation for Higher Education เพื่อด าเนินการ “โครงการ อว. ชวนอุดมศึกษา 
รัก(ษ์) สิ่งแวดล้อม” เพื่อสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์และแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับนิสิต นักศึกษา 
บุคลากร อาจารย์ในสถาบันการศึกษาเป็นการต่อยอดจากโครงการรณรงค์ปฏิเสธพลาสติกแบบใช้
ครั้งเดียวท้ิง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๖๐,๐๐๐ คน จาก ๔๘ มหาวิทยาลัย ลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกไปกว่า ๑๑๔,๐๐๐ kg.CO2e 
    - คณะอนุกรรมการฯ สาขาท่องเท่ียว จัดท าคู่มือ Happy 
Model โดยบรรจุแผนงานขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 
(องค์การมหาชน) การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย และกรมการท่อง เท่ียว และจะน าร่องพื้นท่ี
ประวัติศาสตร์ เช่น สุโขทัย ก าแพงเพชร และอีก ๒๓ จังหวัดต่อไป 
   ๓) โครงการขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ท่ีใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาเสริมสร้างจุดแข็งของ
ประเทศไทย เน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างคุ้มค่า เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
มูลค่าสูง ค านึงถึงการน าวัสดุต่างๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากท่ีสุด และแก้ไขปัญหามลพิษ 
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เพื่อลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืน โดยในปี ๒๕๖๕ มีแผนการขับเคลื่อนโครงการปฏิบัติการ
เร่งรัด (Quick win project) ๘ โครงการ โดยบูรณาการความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคการศึกษา ภาคเอกชน ชุมชนและประชาชน ประกอบด้วย การสร้างความมั่นคงทางสุขภาพ
ด้วยการเพิ่มอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจและยกระดับรายได้ และการสร้างความยั่งยืน  
ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๕.๒.๑.๕ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์   
ได้ด าเนินการสร้างผู้ประกอบการใหม่ด้านการเกษตรกรรมร่วมกับภาคธุรกิจ โดยการประชุม
วางแผน และลงพื้นท่ีเพื่อส ารวจความพร้อมในการขับเคลื่อนโครงการ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และมูลนิธิเพื่อการพัฒนาผู้น าธุรกิจ  
และชุมชน (BCL) โดยมีแผนในการด าเนินโครงการในพื้นท่ีนิคมสร้างตนเอง ๕ แห่ง คือ นิคมสร้าง
ตนเองจังหวัดลพบุรี นิคมสร้างตนเองล าน้ าอูน จังหวัดสกลนคร นิคมสร้างตนเองควนขนุน จังหวัด
พัทลุง นิคมสร้างตนเองบางระก า จังหวัดพิษณุโลก และนิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก 
เพื่อเป็นแหล่งฝึกทักษะและการเรียนรู้เชิงประจักษ์ ปัจจุบันได้มีการเตรียมพื้นท่ี เพื่อการเพาะปลูก
และไถพรวน เพื่อท าการเกษตรในพื้นท่ีนิคมสร้างตนเองท้ัง ๕ แห่ง โดยในพื้นท่ีนิคมสร้างตนเอง
จังหวัดลพบุรี ได้มีกลุ่มเป้าหมายเยาวชนด้อยโอกาส จ านวน ๓ คน เข้าพักอาศัยในพื้นท่ีนิคมฯ 
และเร่ิมด าเนินกิจกรรมการสร้างยุวชนคนเกษตร สู่การเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ 
  ๕.๒.๒ พัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
หรือแนวโน้มการค้าโลก โดยมีการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ดังน้ี 
   ๕.๒.๒.๑ กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
ได้ด าเนินงาน ดังน้ี 
    ๑) โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติ โดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด าเนินให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการ 
ด้านการพัฒนา/ปรับปรุงต้นแบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ  
เป้าหมายรวม จ านวน ๘๘ ต้นแบบ ด าเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว จ านวน ๘๘ ต้นแบบ 
    ๒) โครงการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ระบบ
อัตโนมัติและดิจิทัล โดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด าเนินการให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึก 
เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการ/สถานประกอบการ มีความสามารถในการปรับปรุงการผลิตด้วย
เทคโนโลยีหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติและดิจิทัล จ านวน ๑๐๐ กิจการ 
    ๓) ผลักดันการพฒันา Smart mine โดยมีเป้าหมายการด าเนินงาน 
ดังน้ี 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
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๓๐๘ 

 

   (๑) จ านวนสถานประกอบการท่ีได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้าน
อุตสาหกรรม ๔.๐ และประเมินความพร้อมในการปรับตัวเข้าสู่อุตสาหกรรม ๔.๐ ของสถาน
ประกอบการเหมืองแร่ท่ัวประเทศ ๒๐๐ ราย 
   (๒) จ านวนสถานประกอบการท่ีได้รับค าปรึกษาเพื่อเพิ่มผลิต
ภาพในงานเหมืองแร่ ๒๐ ราย 
   (๓) จ านวนบุคลากรท่ีได้รับการฝึกอบรมเชิงปฏิบั ติการ 
เพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลเพื่อเพิ่มผลิตภาพในงานเหมืองแร่ ๒๐ ราย 
   (๔) ต้นแบบอุปกรณ์และระบบรายงานและวิเคราะห์ข้อมูล
ส าหรับ Smart mine ๓ ต้นแบบ 
   โดยมีผลการด าเนินงาน ดังน้ี 
   - การถ่ายทอดความรู้ด้านอุตสาหกรรม ๔.๐ และประเมินความ
พร้อมในการปรับตัวเข้าสู่อุตสาหกรรม ๔.๐ ของสถานประกอบการเหมืองแร่ท่ัวประเทศ  
อยู่ระหว่างการด าเนินการร่างและจัดท าความร่วมทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม 
   - การอยู่ระหว่างการเตรียมการให้ค าปรึกษาเพื่อเพิ่มผลิตภาพ  
ในงานเหมืองแร่ 
   - การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลเพื่อเพิ่มผลิตภาพในงานเหมืองแร่ อยู่ระหว่างการจัดท าสื่อการเรียน
การสอน  
   - การพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์และระบบรายงานและวิเคราะห์
ข้อมูลส าหรับ Smart mine อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดหาและจ้างท่ีปรึกษา 
   ๔) การพัฒนาและยกระดับสถานประกอบการอุตสาหกรรม
พื นฐานเข้าสู่อุตสาหกรรม ๔.๐ โดยมีเป้าหมายการด าเนินงาน ดังน้ี 
   (๑) จ านวนสถานประกอบการอุตสาหกรรมพื้นฐานท่ีได้รับ 
การประเมินความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรม ๔.๐ ๑๐ ราย (สถานประกอบการ) 
   (๒) จ านวนสถานประกอบการอุตสาหกรรมพื้นฐานท่ีได้รับ 
การพัฒนาและยกระดับเข้าสู่อุตสาหกรรม ๔.๐ ๓ ราย (สถานประกอบการ) 
   (๓) จ านวนต้นแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๔.๐ เพื่อเพิ่มผลิตภาพในอุตสาหกรรมพื้นฐาน ๒ ต้นแบบ 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๓๐๙ 

 

   (๔) จ านวนผู้ท่ีได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๔.๐ เพื่อเพิ่มผลิตภาพอุตสาหกรรมพื้นฐาน ๑๐๐ ราย (คน) โดยอยู่
ระหว่างด าเนินการด้านสัญญา 

๕.๒.๒.๒ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ได้ด าเนินโครงการ ดังน้ี 
   ๑) โครงการเ มืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) 
ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
เห็นชอบให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นหน่วยงานหลักใน
การขับเคลื่อนการจัดต้ังและด าเนินการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ร่วมกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สถาบันอาหารในการจัดสิทธิประโยชน์และแรงจูงใจ
และมาตรการสนับสนุน โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร มุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถ  
การแข่งขันแก่อุตสาหกรรมอาหาร รวมถึงสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม ท่ีเหมาะสมส าหรับ
ผู้ประกอบการผ่านการด าเนินงานของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จและแพลตฟอร์มบริการของ 
เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis Service Platform) ไปแล้ว จ านวนท้ังสิ้น ๖๒๖ ราย 
ประกอบด้วย 
  (๑) การด าเนินงานของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One-Stop 
Service: OSS) ให้บริการแบบครบวงจรเพื่ออ านวยความสะดวกด้านการวิจัยพัฒนาแก่
ผู้ประกอบการ จ านวน ๑๙๒ ราย และใช้บริการโรงงานต้นแบบแปรรูปอาหารของเมืองนวัตกรรม
อาหารส่วนขยาย  
  (๒) การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสามารถให้แก่ผู้ประกอบการ 
ผ่ านแพลตฟอร์มบริการของเมืองนวั ตกรรมอาหาร ( Food Innopolis Service Platform)  
มีผู้ประกอบการได้รับการเสริมสร้างความสามารถแล้ว จ านวน ๔๓๔ ราย ตัวอย่างการด าเนินงาน 
อาทิ 
  -  จั ดอบรม เ ชิ งปฏิ บั ติ ก า รอย่ า ง เ ข้ม ข้น  หลั กสู ตร 
“PADTHAI” (Program to Accelerate and Develop Thai Food SMEs) รุ่นท่ี ๗ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการ SMEs ในการท าธุรกิจนวัตกรรม 
รวมท้ังสร้างโอกาสในการ ขยายตลาดท้ังในและต่างประเทศ เมื่อวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน - ๔ 
ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมอบรมท้ังสิ้นจาก ๓๑ บริษัท/หน่วยงาน จ านวน 
๕๖ คน 
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๓๑๐ 

 

  - จัดหลักสูตรออนไลน์ “PADTHAI SPRINT-UP” เพื่อให้
ค าปรึกษาและสนับสนุนผู้ประกอบการในโครงการ PADTHAI (Program to Accelerate and 
Develop Thai Food SMEs) เพื่อปรับแผนธุรกิจในสถานการณ์การระบาดของเช้ือไวรัสโควิด - 19 
ส าหรับผู้ประกอบการ PADTHAI รุ่นท่ี ๖-๗ จ านวน ๓๖ บริษัท  
  - จัดกิจกรรม Thai-Swiss Food Tech Forum เวทีซึ่งเปิด
โอกาสให้นักวิจัยและผู้ประกอบการท่ีพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารในกลุ่มโปรตีนทางเลือก น าเสนอ
แนวผลิตภัณฑ์และสร้างพันธมิตรร่วมกับ Swiss Food Research มีผู้ประกอบการเข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน ๑๓ ราย 
  - จัดหลักสูตรออนไลน์ “PADTHAI X2” เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการปรับตัวส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมอาหาร ในยุค “Post-COVID-19 Pandemic” 
หัวข้อ "Sensory Analysis  for Food SMEs" มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๑๑๒ ราย 

 (๒) โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(Innovation and Technology Assistance Program: ITAP) เป็นกลไกหน่ึงของส านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อท าหน้าท่ีช่วยเหลือ SMEs โดยเป็น 
คนกลางท่ีช่วยบริหารโครงการ และประสานระหว่างองค์ความรู้จากนักวิจัยไปสู่ผู้ประกอบการ  
ให้เหมาะสมกับความต้องการ ศักยภาพ และสามารถน าองค์ความรู้น้ันไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิง
พาณิชย์ โดย ITAP ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยและสถาบันต่าง ๆ เข้าร่วมด าเนินงาน 
ในรูปแบบเครือข่าย เพื่อให้บริการได้ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทย และมีท่ีปรึกษา
เทคโนโลยี 

ท้ังน้ี ITAP ได้พัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกให้กับผู้ประกอบการ SMEs 
ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ จ านวน ๑ ,๑๗๙ โครงการ โดยโครงการส่วนใหญ่ 
เป็นการปรับปรุงกระบวนการผลิต (ร้อยละ ๔๔) การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ร้อยละ ๒๕) 
ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน (ร้อยละ ๑๔) ปรับปรุงด้านการวิจัยและพัฒนา (ร้อยละ ๖) ปรับปรุง
กระบวนการผลิต (ร้อยละ ๖) การวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ (ร้อยละ ๔) การประเมิน 
และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการหรือธุรกิจ (ร้อยละ ๑) ซึ่งเมื่อจ าแนกตามราย
อุตสาหกรรมแล้ว อุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมท่ี ITAP ให้การสนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยีอันดับสูงสุดคือ อุตสาหกรรมอาหาร (ร้อยละ ๓๖) รองลงมาคืออุตสาหกรรมเกษตร 
(ร้อยละ ๑๖) การแพทย์และสุขภาพ (ร้อยละ ๖) และอุตสาหกรรมอื่นๆ 
 (๓) การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี เครื่องจักร เครื่องมือ  
และอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ  โดยด าเนินการส่งเสริม 
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๓๑๑ 

 

และสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ ท่ีเหมาะสมกับ 
การผลิตในประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ลดการน าเข้าเทคโนโลยีเครื่องจักรกล
จากต่างประเทศ และมีคุณภาพประสิทธิภาพ สมรรถนะและราคาท่ีสามารถแข่งขันได้ด้วย
กระบวนการทางวิศวกรรมสามารถต่อยอดขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ โดยส่งเสริมการพัฒนาต้นแบบ
เครื่องจักรฯ เพื่อการผลิตระดับอุตสาหกรรมและการผลิตระดับชุมชนเพื่อผลักดันเศรษฐกิจฐานราก 
เป็นการบูรณาการความร่วมมือ ๓ ส่วน ในรูปแบบ Tripple Helix ได้แก่ หน่วยงานของรัฐ/องค์กร
ท่ีไม่แสวงหาผลก าไรสถาบันการศึกษาและภาคเอกชน โดยมีผลการด าเนินงาน ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
การจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เช่น ขอบเขตเงื่อนไข 
การด าเนินงาน ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแบบตอบยืนยันเพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ โดยมีผลการด าเนินงาน ดังน้ี 

- ออกแบบวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักร เครื่องมือ 
และอุปกรณ์ จ านวน ๓๓ เครื่อง แบ่งออกเป็นเครื่องจักรฯ ระดับอุตสาหกรรม จ านวน ๑๘ เครื่อง 
เครื่องจักรฯ เพื่อการผลิตระดับชุมชน จ านวน ๑๗ เครื่อง  

- สามารถลดรายจ่ายของสถานประกอบการ/ชุมชนท่ี ใ ช้
ผลงานวิจัยและพัฒนาไปเพิ่มมูลค่า จ านวน ๒๘ ราย  

- ผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ในการสร้างเครื่องจักร 
เครื่องมือและอุปกรณ์ด้วยกระบวนการวิศวกรรม หรือหัวข้ออื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักพัฒนาเทคโนโลยี นักวิจัย 
บุคลากรในสถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการภาคเอกชน นักประดิษฐ์ จ านวน ๑,๓๒๔ คน (จ านวน 
๑๓ ครั้ง) โดยมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๙.๖๒ การน าไปใช้ประโยชน์ร้อยละ ๗๘.๑๑ 

- จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับอาชีวะและอุดมศึกษา จ านวน ๕ ครั้ง ดังน้ี (๑) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันท่ี ๒๕ - ๒๗ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จังหวัดอุบลราชธานี (๒) ภาคกลาง วันท่ี ๒๗ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จังหวัด
สระบุรี (๓) ภาคเหนือ วันท่ี ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ จังหวัดล าปาง (๔) ภาคใต้ วันท่ี ๒๒ - ๒๔ 
กรกฎาคม ๒๕๖๔ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ (๕) รอบตัดสินแชมป์ชิงแชมป์ วันท่ี ๒๕ สิงหาคม 
๒๕๖๔ ณ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และแบบ
ออนไลน์ 

- จัดการประกวดเทคโนโลยียอดเยี่ยมด้านเครื่องจักรกล 
และอุปกรณ์ เพื่อประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบการไทยท่ีมีการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรกล  
ท่ีมีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ โดยมีผู้ประกอบการได้รับรางวัลท้ังสิ้น ๑๑ รางวัล 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๓๑๒ 

 

- การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรฯ โดยอยู่ระหว่าง
การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยรับบริหารจัดการโครงการ 

- การติดตามการด าเนินงานการการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรฯ 
โยมีแผนการลงพื้นท่ีตรวจติดตามในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ จ านวน ๒๔ เครื่อง 
 (๔) โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) และการพฒันา
นักรบอุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่ (Food Warrior) มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาระบบนิเวศ
นวัตกรรมอาหาร (Food Innovation Ecosystem) สนับสนุนส่งเสริมและอ านวยความสะดวก 
ในการด าเนินธุรกิจนวัตกรรมของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารอย่างเป็นรูปธรรม  
ผ่านการด าเนินงานและแพลตฟอร์มบริการ (Service Platform) ต่างๆ ในลักษณะการบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัย 
และนวัตกรรม โดยคาดว่าจะพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะด้านนวัตกรรมอาหาร รวมท้ัง
การ upskill/reskill ผ่านการถ่ายทอดความรู้เชิงปฏิบัติการ แก่บุคลากรในอุตสาหกรรมอาหาร 
จ านวน ๓๐๐ ราย และสามารถพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์อาหาร ๕๐ ผลิตภัณฑ์ 
 (๕) โครงการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของ SMEs ไทย 
ในเศรษฐกิจยุคใหม่ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) น าเทคโนโลยีไปปรับปรุงกระบวนการผลิต หรือผลิต
สินค้าใหม่โดยคาดว่าจะสามารถยกระดับ SMEs ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม จ านวน ๒๗๐ ราย 

๕.๒.๒.๓ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ด าเนินงานโครงการ 
ดังนี  

(๑) การส่งเสริมการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีดิ จิทัล ข้อมูล 
และปัญญาประดิษฐ์  โดยส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) ได้ด าเนินการส่งเสริม 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการรายย่อยในอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย และสนับสนุน
ให้เกิดการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรม เพื่อให้ก้าวทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนโดยมีเป้าหมายในการส่ง เสริม 
ผู้ประกอบการ SME รายย่อย จ านวน ๑,๐๐๐ ราย และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อย จ านวน ๖๐๐ ราย 
โดยมีความคืบหน้า ดังน้ี  

- ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลร่วมกับหน่วยร่วม 
ส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการ SME รายย่อย จ านวน ๑,๐๐๐ ราย ให้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมดิจิทัลจาก Digital Startup ไทย อาทิ ระบบ Point of Sale (POS), ระบบ Enterprise 
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Resource Planning (ERP) , ร ะ บบ  Customer Relationship Management (CRM) , ร ะบบ 
Manufacturing Resource Planning (MRP), ระบบEnterprise Asset Management (EAM) เป็นต้น 

- ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลร่วมกับหน่วยร่วม 
ในการส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกร จ านวน ๖๐๐ ราย ให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมดิจิทัล พัฒนาไปสู่เกษตรกรมืออาชีพ (Smart Farmer) เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต 
ลดต้นทุน สร้างรายได้ อาทิ ระบบ IoT เพื่อการจัดการน้ า, ระบบ smart farm, Smart Agriculture 
Technology, Sensor Drone, Intelligent Application 

(๒) การสร้างและพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้น ส านักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) ได้ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจดิจิทัลในระยะ
เร่ิมต้น (Digital Startup) ให้มีการเติบโต ขยายตลาด เพิ่มมูลค่าของบริษัท และสามารถลดต้นทุน 
ด าเนินธุรกิจได้อย่างเข้มแข็ง โดยมีความคืบหน้า ดังน้ี  

- ผู้ประกอบการวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (Digital Startup) จ านวน 
๒๖ ราย ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและประกอบกิจการวิสาหกิจเร่ิมต้นในระยะก่อตั้งธุรกิจ (S2)  

- ผู้ประกอบการวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (Digital Startup) จ านวน 
๑๕ ราย ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและประกอบกิจการวิสาหกิจเร่ิมต้นในระยะขยายผล (S3) 

- บ่มเพาะและยกระดับศักยภาพด้านธุรกิจ ให้กับผู้ประกอบการ
วิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (Digital Startup) ผ่านการให้ค าปรึกษาและการอบรมจากผู้เช่ียวชาญ 
ด้านต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถต่อยอดไอเดีย และน าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ 
สู่ตลาดจริง จ านวน ๑๕๖ ราย โดยการอบรมและเสริมทักษะผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ ๑๑ หลักสูตร 
ท่ีเน้นความรู้ท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจ 
 (๓) โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (TECHHUNT) 
โดยส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) ด าเนินการพัฒนาแพลตฟอร์มรวบรวมเทคโนโลยี
ดิจิทัล (TECHHUNT) จาก Digital Startup และผู้ให้บริการดิจิทัลสัญชาติไทยท่ีข้ึนทะเบียนกับ 
สศด. เพื่อให้บริการแก่ประชาชน ผู้ประกอบการโรงงานขนาดใหญ่ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
(SMEs) ร้านค้า ชุมชน รวมถึงเกษตรกร ในการประประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล 
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยสามารถค้นหาและเลือกเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลท่ีมีมาตรฐาน 
และเหมาะสมกับความต้องการ เพื่อน าไปประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหา บริหารจัดการกระบวนการผลิต 
ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ ยกระดับประสิทธิภาพการด าเนินธุรกิจ รวมถึงการรับสมัครสมาชิกเพื่อรับ
ข้อมูลข่าวสารท่ีน่าสนใจและเข้าสู่ระบบการให้บริการอื่น ช่องทางการสมัครขอรับการส่งเสริมและ
สนับสนุนผ่านมาตรการ และการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของ สศด. ท้ังน้ีแพลตฟอร์ม 
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TECHHUNT ให้บริการท่ัวประเทศแล้วบน LINE Official Account:  depaThailand โดยมี
เป้าหมาย ดังน้ี 
  - จ านวนบริการดิจิทัล ๑๐๐ รายการ 
     - จ านวนการให้บริการประชาชนในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมดิจิทัล ๕,๐๐๐ ราย 
 (๔) โครงการส่งเสริม Digital Startup ช่วยอุตสาหกรรมไทย  
สู้ภัยวิกฤตเศรษฐกิจวิถีใหม่ โดยส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) ด าเนินการส่งเสริมภาค
การเกษตร อุตสาหกรรม ธุรกิจบริการ SMEs ผู้ประกอบการรายย่อย หาบเร่ แผงลอย และเกษตรกร 
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลของ Digital Startup ไทย เพื่อลดการพึ่งพาเทคโนโลยี
จากต่างประเทศ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มรายได้ โดยมีการด าเนินการ ดังน้ี 
  - ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่
หน่วยงานภาครัฐ สถาบันเฉพาะทางของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การเอกชน สถาบันการศึกษาของรัฐ
และเอกชน เพื่อเป็นผู้ร่วมด าเนินการพิจารณาคัดกรองคุณสมบัติผู้ประกอบการ SMEs เกษตรกร 
และชุมชน ในการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลของ Digital 
Startup ไทย เพื่อลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
และเพิ่มรายได้ 
  -  ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการจากวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ 
กองทุนหมู่บ้าน เพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ดิจิ ทัลในชุมชนยกระดับคุณภาพชีวิตและขีดความสามารถชุมชน ส่งเสริมก ารเกษตร 
และการท่องเท่ียว 

๕.๒.๒.๔ กระทรวงแรงาน ได้ด าเนินงานโครงการสถานประกอบกิจการ 
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานแรงงานไทยความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน ดังนี  

(๑) กิจกรรมส่งเสริมความรู้มาตรฐานแรงงานไทย และความรับผิดชอบ
ต่อสังคมด้านแรงงาน (Corporate Social Responsibility: CSR) เป้าหมาย ๒ ,๙๒๕ แห่ง  
โดยส่งเสริมความรู้มาตรฐานแรงงานไทย และความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน (Corporate 
Social Responsibility: CSR) จ านวน ๓,๑๖๘ แห่ง เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
มาตรฐานแรงงานไทยความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน ผลงานด าเนินงาน จ านวน ๑๑๘ แห่ง 

(๒) กิจกรรมด าเนินการให้สถานประกอบกิจการจัดท ามาตรฐานแรงงานไทย 
เป้าหมาย ๗๕๖ แห่ง โดยด าเนินการให้สถานประกอบกิจการจัดท ามาตรฐานแรงงานไทย 
เป้าหมาย ๖๙๙ แห่ง เพื่อให้สถานประกอบกิจการมีการบริหารจัดการด้านแรงงานสอดคล้องตาม



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๓๑๕ 

 

ข้อก าหนดมาตรฐานแรงงานไทย มรท.๘๐๐๑-๒๕๖๓ และธ ารงรักษาให้คงอยู่ในระบบมาตรฐาน
แรงงานไทยอย่างต่อเน่ือง ผลงานด าเนินงาน จ านวน ๒๕ แห่ง 
  ๕.๒.๓ สร้างกลไกสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ 
รายใหม่ โดยมีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการ ดังน้ี 
  ๑) ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้ด าเนินการ
ยกระดับศักยภาพ SME โดยพัฒนาระบบผู้ให้บริการทางธุรกิจ (Service Provider) โดยได้รับ 
การจัดสรรงบประมาณ จ านวน ๗.๗๐๕๙ ล้านบาท มีเป้าหมายการด าเนินงาน ดังน้ี  

 (๑) ผู้ประกอบการ SME ได้รับการพัฒนาด้านการเพิ่มประสิทธิภาพผลิต
ภาพโดยรวม และศักยภาพในการประกอบธุรกิจ ๑๕๐ ราย 

 (๒) ผู้ให้บริการทางธุรกิจ (SME Service Provider) ท่ีได้รับการพัฒนา ๕ ราย 
 โดยเป็นการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ 

ตามนโยบายของรัฐบาลท่ีต้องการสนับสนุนผู้ประกอบการยุคใหม่ให้สามารถพัฒนาตนเอง 
นวัตกรรม รวมถึงสินค้าและบริการให้สามารถแข่งขันได้ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ โดยปัจจุบัน
อยู่ระหว่างกระบวนการสรรหาท่ีปรึกษาท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ ท้ังในด้านการบ่มเพาะ 
(Incubating) การให้ความช่วยเหลือทางธุรกิจ (Coaching) การเป็นผู้วินิจฉัยและเป็นพี่เลี้ยงทางธุรกิจ 
(Diagnosing /Mentoring) แก่ประกอบการ MSME 

 โดยมีผู้ประกอบการ SME จ านวน ๒๕๐ ราย ได้รับการเพิ่มทักษะ
ความรู้ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจและการเพิ่มผลิตภาพในจ านวนน้ี มี ๑๕๐ ราย ได้รับ
การสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ ประเมิน และวินิจฉัย (Inspecting and Diagnosing) ทางธุรกิจ
ในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจและการเพิ่มผลิตภาพโดยรวม และมีผู้ประกอบการ  
๑๗ ราย ได้รับการบ่มเพาะ (Incubating) การให้ความช่วยเหลือทางธุรกิจ (Coaching) การเป็น 
ผู้วินิจฉัยและเป็นพี่เลี้ยงทางธุรกิจ (Diagnosing /Mentoring) ท้ังน้ี คาดว่าจะเกิดมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ รวม ๒๕๖.๖๗ ล้านบาท 

๒) กระทรวงพาณิชย์ ได้มีการขับเคลื่อนด าเนินงานโครงการส าคัญ ดังนี  
   (๑) โครงการสร้าง SMEs ไทยสู่เวทีการค้าสากล (ต้นกล้า ทู โกล) โดยได้รับ 
การจัดสรรงบประมาณ จ านวน ๔.๓๓๐๙ ล้านบาท เป้าหมาย จ านวน ๔๕๐ ราย โดยมี 
ผลการด าเนินงาน ดังน้ี 

- ระยะท่ี ๑ จัดอบรมสัมมนาผู้ประกอบการในรูปแบบออนไลน์ 
ผ่านระบบ ZOOM ณ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ รวม ๓ ภูมิภาค ได้แก ่



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๓๑๖ 

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อุดรธานี) ภาคใต้ (สงขลา) และภาคตะวันออก (ชลบุรี) เมื่อวันท่ี 
๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ มีผู้สนใจสมัคร ๖๔๕ ราย  

- ระยะท่ี ๒ คัดเลือกผู้ประกอบการจาก ๖๔๕ ราย ท่ีมีคุณสมบัติ 
เป็นนิติบุคคล มีความพร้อมและมีศักยภาพในการขยายธุรกิจไปสู่ภาคการค้าระหว่างประเทศเหลือ 
๗๘ ราย พร้อมอบรมสัมมนาในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ  ZOOM ดังน้ี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(วันท่ี ๑๗-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จ านวน ๒๓ ราย) ภาคใต้ (วันท่ี ๒๔-๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ จ านวน 
๒๔ ราย) และภาคตะวันออก (วันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ จ านวน ๓๑ ราย)  

- ระยะท่ี ๓ อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกอย่าง
ต่อเน่ืองผ่านระบบ ZOOM ดังน้ี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (วันท่ี ๑๕-๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔) 
ภาคใต้ (วันท่ี ๒๓-๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔) และภาค ตะวันออก (วันท่ี ๗-๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔) 
จ านวน ๓๑ ราย 
   (๒) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ 
by NEA” โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน ๔.๒๕๑ ล้านบาท เป้าหมาย จ านวน ๑,๐๐๐ ราย  
โดยได้มีจัดสัมมนาผู้ประกอบการกลุ่มภาคเหนือ เมื่อวันท่ี ๑๗ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ผ่านระบบ
ออนไลน์ (Zoom webinar) มีผู้ประกอบการเข้าร่วมการสัมมนา จ านวน ๑,๒๓๒ ราย ดัง น้ี 
กรุงเทพมหานคร ๔๔๓ ราย (วันท่ี ๒๓-๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓) จังหวัดน่าน ๓๔๘ ราย (วันท่ี ๑๗-
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) จังหวัดภูเก็ต ๒๑๒ ราย (วันท่ี ๒๗-๒๘ เมษายน ๒๕๖๔) และจังหวัด
นครพนม ๒๒๙ ราย (วันท่ี ๘-๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔) 
               (๓) โครงการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของ SMEs ไทยใน
เศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) น าเทคโนโลยีไปปรับปรุงกระบวนการผลิตหรือผลิต
สินค้าใหม่โดยคาดว่าจะสามารถยกระดับ SMEs ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม จ านวน ๒๗๐ ราย 
  ๕.๒.๔ พัฒนาระบบและกลไกภาครัฐและสภาพแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพในการสนับสนุน
ผู้ประกอบการ  
   ๑) กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ด าเนินงาน 
การจัดท าระบบการรับรองตนเองของผู้ประกอบกิจการโรงงาน (Self-Declaration)  
และการขึ นทะเบียน/ก ากับดูแลผู้ตรวจสอบเอกชน (Third Party) โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ ด าเนินการ จัดท าระบบการรับรองตนเองของผู้ประกอบกิจการโรงงานฯ ครบถ้วนตาม
ขอบเขตของงาน (TOR) แล้ว จึงขอสรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม ดังน้ี 
    (๑) จัดท าคู่มือการใช้งาน 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
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     - ระบบการรับรองตนเองของผู้ประกอบกิจการโรงงานในรูปแบบ
เอกสารส าหรับผู้ประกอบกิจการโรงงาน จ านวน ๑,๐๐๐ เล่ม และอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ (DVD) 
จ านวน ๑ ชุด 
     - ระบบการอนุญาตและก ากับดูแลผู้ตรวจสอบเอกชนในรูปแบบ
เอกสารส าหรับผู้ประสงค์เป็นผู้ตรวจสอบเอกชน/ผู้ตรวจสอบเอกชน จ านวน ๕๐๐ เล่ม และ
อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ (DVD) จ านวน ๑ ชุด 
    (๒) จัดท าสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
     - การใช้งานระบบการรับรองตนเองของผู้ประกอบกิจการโรงงาน
ส าหรับผู้ประกอบกิจการโรงงาน ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐ นาที จ านวน ๑ ชุด 
     -  ก า ร ใ ช้ ง า น ร ะ บ บ ก า ร อ นุ ญ า ต แ ล ะ ก า กั บ ดู แ ล 
ผู้ตรวจสอบเอกชนส าหรับผู้ประสงค์เป็นผู้ตรวจสอบเอกชน/ผู้ตรวจสอบเอกชน ความยาวไม่น้อย
กว่า ๑๐ นาที จ านวน ๑ ชุด 
    (๓) จัดพิมพ์แผ่นพับ จ านวน ๑,๐๐๐ แผ่น และวีดิทัศน์ ความยาว 
ไม่น้อยกว่า ๕ นาที เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบการรับรองตนเองของผู้ประกอบกิจการ
โรงงาน 
    (๔) การรับรองตนเองของผู้ประกอบกิจการโรงงาน 
     - ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดท า (ร่าง) หลักเกณฑ์
การยกระดับโรงงานเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานโรงงาน 
     - สรุปผลการด าเนินงานการจัดท าและพัฒนาระบบการรับรองตนเอง
ของผู้ประกอบกิจการโรงงาน และระบบการอนุญาตและก ากับดูแลผู้ตรวจสอบเอกชน รวมท้ัง 
การประเมินปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนางานในโอกาสต่อไป 

๒) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการได้ด าเนินการพัฒนา
ระบบการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมส าหรับการประกอบ
ธุรกิจในประเทศไทย  ได้มีการจัดประชุม เพื่อรายงานผลการด าเนินการ และช้ีแจงกรณี 
ธนาคารโลกแจ้งยกเลิกการจัดท ารายงาน ความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing 
Business) แก่รองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) รวมถึงความก้าวหน้าในการด าเนินการ
ตาม ๑๐ ข้อเสนอ เพื่อยกระดับ ประเทศไทยสู่ ๑๐ อันดับประเทศท่ีประกอบ ธุรกิจได้ง่ายท่ีสุด  
(Ten for Ten) โดยส านักงาน ก.พ.ร. จะมีการศึกษาความท้าทายใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาการปฏิรูป 
ในการอ านวยความสะดวกใน การประกอบธุรกิจ รับฟังความคิดเห็นจาก ภาคเอกชน และติดตาม 
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ผลการด าเนินการของ ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังน้ี จะด าเนินการหา ตัวช้ีวัดระดับสากลอื่น ๆ  
มาใช้เทียบเคียงเพื่อ ประเมินความส าเร็จของการด าเนินการต่อไป 
   (๑) ด้านการเริ่มต้นธุรกิจ ปัจจุบันมี ๕ ข้ันตอน ระยะเวลา ๖ วัน 
จะรวมข้ันตอนท่ีเกี่ยวข้องในการเริ่มต้นธุรกิจ ได้แก่ การจดทะเบียนธุรกิจ การข้ึนทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม การข้ึนทะเบียนนายจ้าง ซึ่งในปัจจุบันได้มีการรวมในข้ันตอนเดียวเมื่อด าเนินการ
แบบ Walk in ท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และมีแผนพัฒนาระบบการจดทะเบียนธุรกิจทาง
อิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นข้ันตอนเดียวกับการจดทะเบียนผู้ประกันตนของส านักงานประกันสังคม 
   (๒) ด้านการได้รับสินเชื่อ จะผลักดันให้มีการเช่ือมข้อมูลเครดิตระหว่าง
บริษัทค้าปลีกและสาธารณูปโภคกับธนาคารและสถาบันทางการเงิน เน่ืองจากมีการทดลองท า 
Sandbox ในส่วนข้อมูลผู้ค้าปลีก ซึ่งได้ท าการเช่ือมข้อมูลแล้ว ซึ่งได้ผลการด าเนินการท่ีดี 
นอกจากน้ียังส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพย์สินทางปัญญามาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ เน่ืองจาก  
มีความสอดคล้องกับศักยภาพของ SMEs และ MSMEs แต่ยังขาดองค์ความรู้ในการประเมินมูลค่า
และการจัดการกับหลักประกันประเภททรัพย์สินทางปัญญา 
   (๓)  ด้านการช าระภาษี  มีการ เพิ่ มจ านวนผู้ ใ ช้ระบบ e- filing  
และ e-Payment ของส านักงานประกันสังคม ร้อยละ ๘๐ และร้อยละ ๕๐.๙๖ ตามล าดับ 
นอกจากน้ีกรมสรรพากรได้มีการปรับปรุงระบบการกรอกภาษีนิติบุคคลให้ง่ายมากยิ่งข้ึน รวมถึง
ปฏิรูปกลไกการตรวจสอบภาษีให้มีประสิทธิภาพ ท้ังในส่วนของระบบการประเมินความเสี่ยง 
(Risk-Based Audit: RBA) และการก ากับผู้ตรวจสอบภาษี 
   (๔)  ด้านการค้ าระหว่างประ เทศ  ถึงแม้ ว่ า ระบบ NSW จะม ี
การเช่ือมโยงข้อมูลได้ถึงร้อยละ ๘๐ แต่ยังขาดความเป็นดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบ ดังน้ัน เพื่อให้เกิด
ความสะดวกในการใช้ NSW ส านักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจึงด าเนินการขับเคลื่อน 
NSW ให้เป็นระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ โดยเริ่มจากการส ารวจใบอนุญาตท่ียังต้องด าเนินการแบบ 
Walk in หรือขอผ่าน Online Portal ของหน่วยงาน จากข้อมูลการส ารวจพบว่ามีใบอนุญาต 
ถึง ๔๙ ใบท่ีต้องขอแบบ Walk in และมีใบอนุญาต ๒๓๓ ใบท่ีสามารถขอผ่านระบบ Online 
Portal ของหน่วยงาน และมีใบอนุญาต ๑๑๒ ใบท่ีสามารถขอได้ผ่านระบบ Portal ของ NSW 
 

๕.๓  พัฒนาภาคเกษตร 
  ๕.๓.๑ การรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรและรายได้ให้กับเกษตรกรในสนิคา้
เกษตรส าคัญ อาทิ ข้าว ยางพารา มันส าปะหลัง ปาล์ม อ้อย และข้าวโพดโดยผ่านเครื่องมือ
และมาตรการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพไม่เป็นภาระกับงบประมาณแผ่นดินเกินสมควร 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๓๑๙ 

 

   โครงการศึกษาแนวทางการรวบรวมและกระจายสินค้าเกษตรของสถาบัน
เกษตรกรด้วยโซ่ความเย็น (Cold Chain) หน่วยงานอยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อศึกษา
แนวทางการรวบรวมและกระจายสินค้าเกษตรของสถาบันเกษตรกรด้วยโซ่ความเย็นในพื้นท่ี
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน ๑ เร่ือง ด าเนินการได้ ร้อยละ ๙๗ 
  ๕.๓.๒ ลดต้นทุนและเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตที่เหมาะสมและไม่ก่อให้เกิดภาระ
ทางการเงินการคลังของภาครัฐ 
  ๕.๓.๒ ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่เหมาะสมและไม่ก่อให้เกิดภาระ
ทางการเงินการคลังของภาครัฐ   
   ๕.๓.๒.๑ จัดให้มีมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มรายได้และลดต้นทุน
การเกษตรครบวงจร 

๑) ส่งเสริมการพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปัจจัยการผลิต 
๑.๑) ผลิตและขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดีเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีด

ความสามารถในการแข่งขัน และสนับสนุนงานส่งเสริมการเกษตร (เป้าหมาย ๑,๒๐๐,๐๐๐ ต้น) 
๑.๒) ผลิตพืชและปัจจัยการผลิต (เป้าหมาย ๖๐ ชนิด) 
๑.๓) พัฒนาระบบการผลิตและรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืช

โดยตรวจสอบเมล็ดพันธุ์เพื่อรับรองมาตรฐานและออกใบรับรอง (เป้าหมาย ๑,๗๐๐ ตัวอย่าง) 
๑.๔) ผลิตและขยายสัตว์น้ าพันธุ์ดี โดยกระจายลูกพันธุ์สัตว์น้ า

พันธุ์ดีสู่ภาคการผลิตจากการผลิตสัตว์น้ าปรับปรุงพันธุ์ (เป้าหมาย ๑๓ ชนิดพันธุ์) ได้แก่ ได้แก่ 
ปลานิล (จิตรลดา๓, จิตรลดา๔) ปลานิลแดง (เร้ด๑, เร้ด๒, ปทุมธานี๑) ปลาไน (คอม๑)  
ปลาตะเพียนขาว (ซิลเวอร์๑ซี, ซิลเวอร์๒เค, ตะเพียบนขาวนีโอเมลล์) ปลายี่สกเทศ (โรห์๑)  
ปลานวลจันทร์เทศ (มา๑) ปลาหมอ (ชุมพร๑) กุ้งก้ามกราม (มาโคร๑) พัฒนาการปรับปรุงพันธุ์
สัตว์น้ าท่ีมีมาตรฐาน  ผลิตพันธุ์หลัก (เป้าหมาย ๙,๐๐๐ ตัว) ผลิตสัตว์น้ าพันธุ์ขยายเพื่อให้
หน่วยงานของกรมประมงและเกษตรกรน าไปเลี้ยงเป็นพ่อแม่พันธุ์ (เป้าหมาย ๑ ล้านตัว) 

๑.๕) พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์และผลิตในศูนย์วิจัยและพัฒนา
บ ารุงพันธุ์สัตว์ต่าง ๆ เพื่อผลิตพันธุ์สัตว์พันธุ์ดีตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมปศุสัตว์ เพื่อกระจาย
สัตว์พันธุ์ดีให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ น าไปขยายเป็นพ่อ-แม่พันธุ์สัตว์ต่อไป (เป้าหมาย ๖๗๖,๐๐๐ ตัว) 

๒) พัฒนาทรัพยากรดิน 
๒.๑) ปรับปรุงคุณภาพดิน พัฒนาคุณภาพดินตามปัญหา 

ดินเปรี้ยว ดินเปรี้ยวดินเค็มภาคใต้ ดินกรด และดินเค็ม (เป้าหมาย ๙๔,๘๙๕ ไร่) 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
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๓๒๐ 

 

๒.๒) ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ส่งเสริม 
การจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ าท้ังวิธีกลและวิธีพืช (เป้าหมาย ๖๘๖,๒๕๕ ไร่) 

๒.๓) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีดินปัญหา 
พัฒนาพื้นท่ีทุ่งสัมฤทธิ์และเพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐานเพื่อการส่งออกในพื้นท่ีทุ่งกุลาร้องไห้ 
เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวอินทรีย์และพืชหลังนา เพื่อการส่งออกในพื้นท่ีทุ่งหมาหิว (เป้าหมาย 
๘,๕๙๕ ไร่) 

๒.๔) พัฒนาท่ีดินในพื้นท่ีเฉพาะ ด าเนินการจัดท าระบบ
อนุรักษ์ดินและน้ า พร้อมท้ังปรับปรุงบ ารุงดิน เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้  
สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ พัฒนาท่ีดินในพื้นท่ีลุ่มน้ าปิง ลุ่มน้ าวัง และลุ่มน้ าสาละวิน พัฒนาท่ีดิน
ในลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าอิงตอนบน พัฒนาท่ีดินในลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา พัฒนาศักยภาพพื้นท่ี 
ดินเปรี้ยวจัดบริเวณขอบพรุโต๊ะแดง พัฒนาและเพิ่มศักยภาพพื้นท่ีทุ่งรังสิตแบบบูรณาการ  
และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ท่ีดินเกษตรกรรมในพื้นท่ีทุ่งมหาราช (เป้าหมาย ๑๘,๗๖๘ ไร่) 

๒.๕) การอนุรักษ์พัฒนาท่ีดินในพื้นท่ีเขตพัฒนาท่ีดินลุ่มน้ า 
ด าเนินการจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า ฟื้นฟู และปรับปรุงบ ารุงดินในพื้นท่ีด าเนินการ ๑๒ แห่ง 
(เป้าหมาย ๕,๕๘๐ ไร่) 

๒.๖) ปรับรูปท่ีดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวชุมชน 
น าร่องพะเยาโมเดล สนับสนุนเกษตรกรในพื้นท่ีให้สามารถใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ  
ท าการเกษตรและเพาะปลูกได้ตลอดท้ังปี (เป้าหมาย ๑,๖๖๖ ไร่) 

๒.๗) ปรับปรุงแผนการใช้ท่ีดินระดับต าบล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (เป้าหมาย ๑๕๔ ต าบล) 

๒.๘) สร้างความตระหนักในการรักษาทรัพยากรดิน ส่งเสริม 
แลกเปลี่ยนความรู้  เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลไปสู่กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกร  
และประชาชนท่ัวไป (เป้าหมาย ๑ โครงการ) 

๒.๙) ปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน จัดท าและพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลทรัพยากรดิน เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรดินในพื้นท่ีลุ่มน้ า (เป้าหมาย  
๑ ฐาน) 

๒.๑๐) การจัดท าฐานข้อมูลแผนการใช้ท่ีดิน จัดท าฐานข้อมูล
ทรัพยากรดิน เศรษฐกิจและสังคม เพื่อสนับสนุนแผนการใช้ท่ีดิน (เป้าหมาย ๑ ฐานข้อมูล) 

๒.๑๑) ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ ด าเนินการพัฒนา
เทคโนโลยีระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรที่ดิน (เป้าหมาย ๑ ระบบ)  
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๓๒๑ 

 

๒.๑๒) การพัฒนาระบบดิจิทัลการพัฒนาท่ีดินเข้าสู่ระบบ
ราชการ ๔.๐ ด าเนินการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมาใช้ในการพัฒนาระบบ  
การบริหารจัดการภายในองค์การ และระบบการให้บริการประชาชน (เป้าหมาย ๑ โครงการ)  

๒.๑๓) การพัฒนาและบริการเทคโนโลยีก า รส า ร วจ 
และการจัดท าแผนท่ี ด าเนินการจัดท าข้อมูลแผนท่ีและข้อมูลภูมิสารสนเทศ ข้อมูลการจ าแนก
ประเภทท่ีดิน ให้ถูกต้อง ทันสมัย (เป้าหมาย ๕,๐๐๐,๐๐๐ ไร่) 

๒.๑๔) บริหารจัดการดินและวิเคราะห์ดินทางห้องปฏิบัติการ 
ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม และถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรผู้ถือบัตรดินดี ให้สามารถพัฒนาท่ีดิน
ของตนเองให้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มข้ึน (เป้าหมาย ๔๐,๐๐๐ ราย) และวิเคราะห์ดิน น้ า พืช  
เพื่อจะได้ปรับปรุงบ ารุงดิน 

๒.๑๕) ยกระดับการพัฒนาหมอดินอาสาให้มีส่วนร่วมและต่อ
ยอดศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาท่ีดิน  จัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ ให้แก่หม อดินอาสา และม ี
การแลกเปลี่ยนความรู้แก่กัน และปรับปรุงจุดเรียนรู้ด้านการพัฒนาท่ีดิน รวมท้ังปรับปรุง
ฐานข้อมูลประจ าศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาท่ีดินให้เป็นปัจจุบัน (เป้าหมาย  
๕๑,๕๕๖ ราย) 

๒.๑๖) ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ส่งเสริม
และสนับสนุนการใช้สารอินทรีย์ลดสารเคมีทางการเกษตร (เป้าหมาย ๔๘๐,๐๐๐ ราย)  
และให้บริการวิเคราะห์ดิน-น้ า-พืช  

๒.๑๗) บริหารจัดการการปฏิรูปท่ีดินให้สามารถด าเนินการ
ตามภารกิจตามกฎหมายและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐๐ 

๓) พัฒนาแหล่งน  า 
๓.๑) ก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน ด าเนินการ

ขุดสระน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ าในสภาวะภัยแล้ง  
หรือฤดูฝนท้ิงช่วง (เป้าหมาย ๓๘,๐๐๐ บ่อ) 

๓.๒) ปรับปรุงซ่อมแซมงานพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กเพื่อถ่าย
โอนภารกิจโครงสร้างพื้นฐาน ด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ าท่ี ช ารุดเสียหาย รวมถึง
ตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องของโครงการก่อนส่งมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบริหาร
จัดการ ดูแลและบ ารุงรักษาให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน (เป้าหมาย ๒ แห่ง) 
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๓.๓) ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ าในระดับไร่นา  
โดยถ่ายทอดความรู้แบบมีส่วนร่วมหลักสูตรการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพแก่เกษตรกรในแปลง
เรียนรู้  (เป้าหมาย ๒,๕๐๐ ราย) 

๔) ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
๔.๑) ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่โดยถ่ายทอดความรู้ 

แก่เกษตรกร เน้นการพัฒนาคุณภาพ การตลาด และการบริหารจัดการกลุ่ม การลดต้นทุน  
การเพิ่มผลผลิต และการเช่ือมโยงตลาด (เป้าหมาย ๒,๐๔๕ แปลง) 

๔.๒) ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว โดยการถ่ายทอด
ความองค์ความรู้บริหารจัดการผลิตข้าวการเช่ือมโยงตลาด (เป้าหมาย ๔๕๕ แปลง)  

๔.๓) ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ จ านวน ๒ กลุ่มสัตว์น้ า คือ 
๑) กลุ่มสัตว์น้ าจืด และ ๒) กลุ่มสัตว์น้ าชายฝั่ง โดยการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต
สัตว์น้ าในพื้นท่ีท่ีเหมาะสม (เป้าหมาย ๕๕ แปลง) พัฒนาองค์ความรู้ให้เกษตรกร (เป้าหมาย 
๑,๗๗๒ ราย) ยกระดับมาตรฐานสินค้าและสร้างมูลค่าเพิ่ม (เป้าหมาย ๔๕๐ ราย) 

๔.๔) ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่ โดยส่งเสริมให้ม ี
การน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน 
การผลิต ยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลผลิตให้มีความปลอดภัยสอดคล้องกับความต้องการ  
ของตลาด มีการจัดการข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาฟาร์มได้อย่างเหมาะสม เพื่อพัฒนาไปสู่
ฟาร์มปศุสัตว์ท่ีมีความแม่นย า มีความปลอดภัย สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้ให้กับเกษตรกร
(เป้าหมาย ๒๕๐ แปลง) 

๔.๕) พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหมระบบแปลงใหญ่ 
(เป้าหมาย ๔๐ แปลง) 

๔.๖) พัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ โดยส่งเสริมและสาธิตการพัฒนาคุณภาพดินในพื้นท่ี ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
ในการปรับปรุงบ ารุงดิน (เป้าหมาย ๗๑,๔๐๐ ไร่) 

๔.๗) พื้นท่ีในเขตปฏิรูปท่ีดินท่ีได้รับการพัฒนาตามแนวทาง
ระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (เป้าหมาย ๔๐ แปลง) 

๔.๘) พัฒนาการผลิตเข้าสู่ระบบมาตรฐาน (เป้าหมาย ๓ แห่ง 
๕๕๐ ราย) โดยพัฒนาเกษตรกร ให้มีการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตร
ท่ีดี (GAP) พัฒนาท่ีปรึกษาเกษตรกรเทคนิคการเป็นผู้ตรวจประเมินภายใน/Q อาสา พัฒนา 
เกษตรกร เจ้าหน้าท่ีชุมนุมสหกรณ์และผู้ปฏิบัติงาน ให้มีการจัดการและก ากับดูแลโรงคัดบรรจุ  
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ผักและผลไม้ขนาดเล็กตามหลักการปฏิบัติท่ีดีในการผลิต (GMP) พัฒนาระบบการรับรอง
ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่โดยการประยุกต์ใช้ระบบการประเมินผู้ส่งมอบ (Supplier Audit) 

๔.๙) พัฒนาความรู้ ด้านการจัดท าบัญชีต้นทุนรายอาชีพ 
(เป้าหมาย ๑๕,๗๐๐ ราย) 

๔.๑๐) ศึกษาและติดตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ (เป้าหมาย ๑ เร่ือง) 

๕) ธนาคารสินค้าเกษตร 
๕.๑) ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร 

เพื่อลดต้นทุนการผลิต (เป้าหมาย ๗๗ แห่ง) 
๕.๒) ธนาคารผลผลิตสัตว์น้ าแบบมีส่วนร่วม โดยจัดหาแหล่ง

น้ าชุมชนเป้าหมาย จัดต้ังเป็นธนาคารสินค้าเกษตรด้านการประมง แห่งใหม่ จ านวน ๒๐ แห่ง 
(เป้าหมาย ๒๐ แห่ง) ติดตามโครงการฯ แหล่งน้ าเก่า ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ จ านวน ๖๐ แห่ง 

๕.๓) พัฒนาและสนับสนุนธนาคารเมล็ดพันธุ์ ข้าวชุมชน 
(เป้าหมาย ๑๕ แห่ง) 

๕.๔) บริหารจัดการธนาคารหม่อนไหม แบบครบวงจร 
(เป้าหมาย ๔ แห่ง) 

 
๖) เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

๖.๑) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง โดยถ่ายทอด
ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมแก่เกษตรกร (เป้าหมาย ๒,๖๒๐ ราย) 

๖.๒) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ ามัน โดยถ่ายทอด
ความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตท้ังพื้นท่ีท่ีเหมาะสม และไม่เหมาะสมแก่เกษตรกร (เป้าหมาย 
๒,๘๐๐ ราย) 

๖.๓) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด โดยถ่ายทอดความรู้
และเทคโนโลยีการผลิตสับปะรดคุณภาพให้แก่เกษตรกร (เป้าหมาย ๑,๓๐๐ ราย) 

๖.๔) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว โดยถ่ายทอดความรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าวให้แก่เกษตรกร (เป้าหมาย ๗๐๐ ราย) 

๖.๕) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ โดยถ่ายทอดความรู้ 
การพัฒนาคุณภาพ การผลิต การแปรรูป และการเพิ่มมูลค่าสินค้ากาแฟให้แก่เกษตรกร (เป้าหมาย 
๗๐๐ ราย) 
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๖.๖) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ โดยถ่ายทอด
ความรู้ด้านการผลิตไม้ดอกไม้ประดับท่ีมีคุณภาพแก่เกษตรกร (เป้าหมาย ๒๐๐ ราย) 

๖.๗) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไผ่และหวาย โดยถ่ายทอด
ความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไผ่และหวายแก่เกษตรกร (เป้าหมาย ๖๓๐ ราย) 

๖.๘) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเค้ียวมัน (มะคาเดเมีย , 
มะม่วงหิมพานต์) โดยถ่ายทอดความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเค้ียวมันให้แก่เกษตรกร 
(เป้าหมาย ๓๐๐ ราย) 

๖.๙) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถ่ัว โดยถ่ายทอด
ความรู้เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถ่ัวท่ีเหมาะสมให้แก่เกษตรกร 
(เป้าหมาย ๒,๔๐๐ ราย) 

๖.๑๐) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย โดยถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยให้แก่เกษตรกร (เป้าหมาย ๑,๑๐๐ ราย) 

๖.๑๑) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูท านา 
โดยถ่ายทอดความรู้การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูท านาอย่างถูกต้องให้แก่เกษตรกร (เป้าหมาย 
๒,๐๐๐ ราย) 

๖.๑๒) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชผัก โดยถ่ายทอดความรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพการผลิตพืชผักปลอดภัย แก่เกษตรกร (เป้าหมาย  
๑๐๐ ราย) 

๖.๑๓) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตจากและสาคู โดยถ่ายทอด
ความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพการผลิตจากและสาคู แก่เกษตรกร (เป้าหมาย 
๑๕๐ ราย) 

๖.๑๔) ส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง โดยพัฒนา
ศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร จัดท าแปลงเรียนรู้ ขยายผลปรับเปลี่ยนการปลูก  
พืชหลากหลายในพื้นท่ีนาปรังให้แก่เกษตรกร (เป้าหมาย ๕,๐๐๐ ราย) 

๖.๑๕) ขยายสัตว์พันธุ์ดีด้วยเทคโนโลยี ชีวภาพ ผลิตพ่อพันธุ์ 
โคนมและสร้างพันธุ์โคเน้ือ สร้างฟาร์มเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงสัตว์พันธุ์ดี รายชนิดสัตว์ต่าง ๆ ดูแล
คุณภาพตลอดจนจัดการอาหารสัตว์ เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ านมดิบและพัฒนามาตรฐานอาหาร
สัตว์เค้ียวเอ้ือง (เป้าหมาย ๑๙๔,๕๐๐ ตัว) 

๖.๑๖) พัฒนาสุขภาพสัตว์เพื่อลดปัญหาสัตว์ป่วยหรือตาย  
ท่ีเป็นต้นทุนการผลิต โดยการเฝ้าระวังโรคเชิงรุก ป้องกัน ควบคุมโรคระบาดสัตว์ โรคอุบัติใหม่  
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และอุบัติซ้ า บริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค ทดสอบโรค ถ่ายพยาธิ พัฒนาระบบการป้องกันโรค
และการเลี้ยงสัตว์ท่ีเหมาะสม (GFM) ตรวจรับรองฟาร์มปลอดโรค รณรงค์ท าความสะอาด 
และท าลายเช้ือโรค (เป้าหมาย ๑๕.๓๖๐๐ ล้านตัว) 

๖.๑๗) ควบคุมโรคลัมปี สกินในโค – กระบือ โดยจัดซื้อวัคซีน
ป้องกันโรคลัมปี สกิน จัดซื้อเวชภัณฑ์เพื่อการฆ่าเช้ือในฟาร์มและพาหนะ จัดซื้อเวชภัณฑ์ 
เพื่อการรักษาและฟื้นฟูบ ารุงสุขภาพ จัดซื้อวัส ดุวิทยาศ าสตร์หรือการแพทย์ส าหรับ 
การเก็บตัวอย่าง ฉีดวัคซีน และรักษาสัตว์ป่วย 

๖.๑๘) ขยายศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยก่อสร้าง 
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว(ต่อเน่ือง) จ านวน ๒ แห่ง ได้แก่ ก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยภูมิขณะน้ีอยู่
ระหว่างการก่อสร้าง และก่อสร้างศูนย์เมล็ ดพันธุ์ ข้าวสุพรรณบุรี ขณะน้ีอยู่ระหว่างจัดหา
ผู้ประกอบการเพื่อด าเนินการก่อสร้าง 

๖.๑๙) พัฒนาเครือข่ายการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว 
(เป้าหมาย ๕๐ ชมรม/๒๑๖ ราย) 

๖.๒๐) เพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนการผลิตข้าวครบวงจร 
(เป้าหมาย ๒ แผน)  

๖.๒๑) พัฒนาเทคโนโลยีในการประเมินลักษณะทางการเกษตร
ของข้าวและการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในข้าว (เป้าหมาย ๒ วิธีการ) 

๖.๒๒) เสริมสร้างความร่วมมือด้านการเกษตรและความมั่นคง
อาหารในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (เป้าหมาย ๑ เร่ือง) 

๗) ข้อมูลสารสนเทศและการบริหารจัดการด้านการเกษตร 
๗.๑) ข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็น

ปัจจุบัน (เป้าหมาย ๖,๒๐๐,๐๐๐ ครัวเรือน) 
๗.๒) ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร โดยส ารวจข้อมูล

เกษตรกรทุกรายครัวเรือนท่ีมีการเลี้ยงสัตว์และผู้ประกอบการทุกรายท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
โดยบันทึกลงในแบบส ารวจ Single form แบบทะเบียนเกษตรกรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
และจัดเก็บข้อมูลในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน และเช่ือมโยงข้อมูลภายนอก
องค์กรให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ (เป้าหมาย ๓,๐๐๐,๐๐๐ ราย) 

๗.๓) ตรวจสอบพื้นท่ีและจัดเก็บข้อมูล GPS เพื่อข้ึนทะเบียน
เกษตรกรรายใหม่และปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรรายเดิมให้ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 
(เป้าหมาย ๓๘๐,๐๐๐ ฟาร์ม) 
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๓๒๖ 

 

๗.๔) จัดท าสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการสินค้าเกษตร 

๗.๕) เตือนภัยเศรษฐกิจการเกษตร โดยวิเคราะห์ผลกระทบ
และเตือนภัยเศรษฐกิจพืช พัฒนาเครื่องมือเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้นโยบาย/มาตรการ
ทางการเกษตร และพัฒนาศักยภาพการติดตามและวิเคราะห์ภัยพิบัติทางการเกษตร 

๗.๖) จัดการฐานข้อมูลด้านการเกษตร โดยสร้างการรับรู้ 
สู่ความเข้าใจ Big Data ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฐานข้อมูลและแนวทางการพัฒนาสินค้า
เกษตรอัตลักษณ์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (เป้าหมาย ๑ เร่ือง/ฐานข้อมูล) 

๗.๗)  ประยุก ต์ ใ ช้ เทคโนโลยีภูมิ สารสนเทศเพื่ อ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร (เป้าหมาย ๑ ระบบ) 

๗.๘) พัฒนาระบบการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยไซเบอร์ 
โดยจัดท าระบบการรักษาความปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานทางสารสนเทศและฐานข้อมูล (Cyber 
Security) (เป้าหมาย ๑ ระบบ) 

๗.๙) พัฒนาระบบเตือนภัยธรรมชาติและการระบาดศัตรูข้าว 
(เป้าหมาย ๕๒ ครั้ง) 

๗.๑๐) ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มภาคเกษตร 
(เป้าหมาย ๑ เรื่อง) ขับเคลื่อนและติดตามแผนพัฒนาการเกษตรและแผนยุทธศาสตร์ (เป้าหมาย 
๑ เร่ือง) 

๗.๑๑) ติดตามประเมินผลโครงการส าคัญภายใต้แผนแม่บท
ด้านการเกษตร (เป้าหมาย ๑ เร่ือง) 

๗.๑๒) ส่งเสริมและให้บริการทางการเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์ 

๗.๑๓) ส นับสนุนการบริหารจัดการด้านการเกษตร  
การบูรณาการในส่วนภูมิภาค และจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๗.๑๔) สนับสนุนการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการเกษตร 
จัดท าและเสนอแนะยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตร ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย
เศรษฐกิจการเกษตร ศึกษา วิเคราะห์เศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ติดตามประเมินผล 
การด าเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดท าและเผยแพร่สารสนเทศด้านเศรษฐกิจ
การเกษตร 

๘) ขับเคลื่อนงานวิจัย 
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๓๒๗ 

 

๘.๑) ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการวิจัยและพัฒนาข้าว 
(เป้าหมาย ๒ พันธุ์) 

๘.๒) พัฒนาศักยภาพงานวิชาการเกษตร มีองค์ความรู้
เทคโนโลยีจากผลงานวิจัยใหม่ท่ีถูกน าไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มผลิตภาพการผลิตพืช หรือแก้ไข
ปัญหาด้านการเกษตร (เป้าหมาย ๔๐ เร่ือง) 

๘.๓) ขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ โดยถ่ายทอด
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืช (เป้าหมาย ๖,๐๐๐ ราย) 

๙) ปรับโครงสรา้งการผลิตภาคเกษตรเพือ่เพิ่มขีดความสามารถ
การแข่งขันของประเทศ สนับสนุนเงินทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากการเปิด
เสรีทางการค้า ในการปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร ปฏิรูปผลิตผลทางการเกษตรเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาคุณภาพของสินค้าเกษตรและอาหาร ตลอดจนการปรับเปลี่ยนอาชีพ
จากการผลิตสินค้าท่ีไม่มีศักยภาพไปสู่สินค้าท่ีมีศักยภาพ (เป้าหมาย ๔ โครงการ) 
  ๕.๓.๓ พัฒนาองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่ 

 ๕.๓.๓.๑ การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรเกษตรกร  
๑) พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 

๑.๑) อบรมและพัฒนาเกษตรกร ให้เป็น Young Smart Farmer 
และพัฒนาให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)  (เป้าหมาย ๑๑,๖๙๕ ราย) 

๑.๒) พัฒนา Smart Farmer สู่ผู้ประกอบการเกษตร ช้ันน า (Agri - 
biz Idol) (เป้าหมาย ๕๐ ราย) พัฒนากลไกการขับเคลื่อน สร้างเครือข่ายและเผยแพร่ผลงานของ
ผู้ประกอบการเกษตรช้ันน า 

๑.๓) พัฒนาศักยภาพ Smart Farmer หม่อนไหม สู่ความเป็นมือ
อาชีพ (เป้าหมาย ๓๐๐ ราย) 

๑.๔) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงปศุสัตว์ การแปรรูปพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ให้กับเกษตรกร อาสาปศุสัตว์ เพื่อพัฒนาสู่การเป็น Smart Farmer Smart 
Farmer ต้นแบบ ผู้ประกอบการด้านการเกษตร (เป้าหมาย ๓,๘๖๐ ราย) 

๑.๕) พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องโดยการสร้างและพัฒนาชาวนา
ปราดเปรื่อง (เป้าหมาย ๑,๒๔๕ ราย) 

๑.๖) สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้ได้รับความรู้ภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติเพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม (เป้าหมาย ๗๐๐ ราย) 
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๓๒๘ 

 

๑.๗) พัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดินไ ด้รับการพัฒนาเป็น
เกษตรกรปราดเปรื่อง (เป้าหมาย ๘๐๐ ราย) 

๑.๘) พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีสู่การเป็น Smart 
Farmer (เป้าหมาย ๑,๒๓๐ ราย) 

๒ )  ก า รพัฒนา เกษตรก ร  ถ่ า ยทอดเทคโนโลยี เพื่ อพัฒนา 
ในการประกอบอาชีพทางการเกษตร ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร (เป้าหมาย ๑๑,๑๔๐ ราย) 
  ๕.๓.๔ ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร 

 ๕.๓.๔.๑ ส่งเสริมเกษตรอัตลักษณ์พื นถ่ิน 
๑) ผลิตและกระจายพันธุ์หม่อนและวัสดุย้อมสี ( เป้าหมาย 

๑๐,๐๐๐ ราย) 
๒) อนุรักษ์และคุ้มครองหม่อนไหม โดยยกระดับและพัฒนา

คุณภาพมาตรฐานหม่อน (เป้าหมาย ๔๕๖ แปลง) ยกระดับและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานไหม 
(เป้าหมาย ๔๔๐ ราย) อนุรักษ์ภูมิปัญญาและพัฒนาลวดลายผ้าไหม (เป้าหมาย ๓๐ ลวดลาย) 
ศูนย์เรียนรู้เชิงอนุรักษ์ด้านหม่อนไหม ไม้ย้อมสีและผ้าไหม (เป้าหมาย ๑๙) แห่งอนุรักษ์พันธุกรรม
และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพด้านหม่อนไหมและวัสดุย้อมสี (เป้าหมาย ๒๕ 
แห่ง) 

๓) บริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมการผลิตหม่อนไหม 
โดยสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงไหมวัยอ่อน เพื่อผลิตไหมหัตกรรมและไหมอุตสาหกรรม 
คัดเลือกเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ปรับปรุงข้อมูลทะเบียน
เกษตรกรด้านหม่อนไหม (เป้าหมาย ๔,๐๐๐ ราย) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานหม่อนไหม 
(เป้าหมาย ๕๐๐ ราย) 

๔) ส่ง เสริมเศรษฐกิจและการตลาดหม่อนไหม โดยจัดงาน  
“ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานต านานไหมไทย” ครั้งท่ี ๑๗ (เป้าหมาย ๒๐๐ ร้านค้า) ประกวด
เส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน และผลิตภัณฑ์หม่อนไหม (เป้าหมาย ๒๒ ครั้ง) 

๕) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเน่ืองและท่ัวถึง (เป้าหมาย ๒๙ แห่ง) 

๖) พัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีหม่อนไหมเพื่อเผยแพร่
ผลงานวิจัยด้านหม่อนไหมท่ีแล้วเสร็จสู่สาธารณชน  

๗) ส่งเสริมและพัฒนามูลค่าสินค้าเกษตรด้านหม่อนไหม อาทิ 
ส่งเสริมและพัฒนาหม่อนไหมอุตสาหกรรม (เป้าหมาย ๔๑๐ ราย) หม่อนไหมหัตกรรม (เป้าหมาย 
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๖๙๐ ราย)  ยกระดับและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน) 
(เป้าหมาย ๒๐๐,๐๐๐ เมตร) 

๘) ส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถ่ิน 
สู่ตลาดยุคใหม่ด้านหม่อนไหม (เป้าหมาย ๑.๕๐๐ ล้านบาท) 

๙) ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน โดยด าเนินการอบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรตามอัตลักษณ์  
และภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ีแก่เกษตรกร (เป้าหมาย ๑,๕๕๐ ราย) 

๑๐ )  พัฒนาฐาน ข้อมูลภูมิ ปัญญาท้อง ถ่ิน ด้ านการ เกษตร 
เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์พื้นถ่ิน (เป้าหมาย ๖ จุด) 

๑๑) ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์พื้นเมืองตามอัตลักษณ์พื้นถ่ิน 
ครบวงจร ต้ังแต่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร การเพิ่มปริมาณพ่อแม่พันธุ์แท้  
และกระจายพันธุ์สู่เกษตรกรเครือข่ายการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปด้านปศุสัตว์ให้ได้รับ
การข้ึนทะเบียนสินค้าเป็นสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) ด้านปศุสัตว์ และพัฒนาช่องทางการตลาด
สินค้าอัตลักษณ์พื้นถ่ินให้มีการขยายมูลค่าเพิ่มสูงข้ึนและได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค (เป้าหมาย  
๒ ผลิตภัณฑ์) และส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถ่ิน (เป้าหมาย 
๔๔ ราย) 

 ๕.๓.๔.๒ ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย 
๑) ก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร โดยจัดท ามาตรฐาน

สินค้าเกษตรและอาหาร (เป้าหมาย ๑๕ เร่ือง)  
๒) พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (เป้าหมาย ๓ ระบบ) และ

ให้บริการข้อมูลด้านมาตรฐานและความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร (เป้าหมาย ๓๘๐ เร่ือง) 
๓) รับรองและตรวจ ติดตามห น่วยงานตรวจสอบรับรอง 

ตามมาตรฐานสากล โดยตรวจประเมิน รับรอง และตรวจติดตาม CB / IB และห้องปฏิบัติการ 
(เป้าหมาย ๒๔ หน่วย-ขอบข่าย) 

๔) ก ากับดูแลการบังคับใช้มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร 
(มาตรฐานท่ัวไป) (เป้าหมาย ๓ กลุ่มสินค้า) 

๕) ประชุมเจรจาเพื่อสนับสนุนการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร 
(เป้าหมาย ๑๐ ครั้ง) เผยแพร่กฎระเบียบประเทศคู่ค้า (เป้าหมาย ๔ เร่ือง) 

๖) ก ากับดูแลการบังคับใช้มาตรฐานบังคับ โดยส่งเสริมการใช้
เครื่องหมาย Q เผยแพร่ประชาสัมพันธ์มาตรฐานสินค้าเกษตร (เป้าหมาย ๑  กลุ่มสินค้า) 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๓๓๐ 

 

๗) พัฒนาศักยภาพด้านการมาตรฐาน (๓ กลุ่มสินค้า ๑,๕๐๐ ราย) 
อาทิ พัฒนาศักยภาพผู้ท่ีท าหน้าท่ีเป็นผู้ตรวจประเมินเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจ สร้างองค์
ความรู้ด้านการมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) และเทคโนโลยีการผลิตท่ีเกี่ยวข้อง ให้แก่อาจารย์
และนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี และวิทยาลัยประมง พัฒนาด้านมาตรฐาน 
และขีดความสามาถการตรวจสอบรับรองอาหารฮาลาลร่วมกับส านักงานคณะกรรมการกลาง
อิสลามแห่งประเทศไทย 

๘) จดทะเบียนตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตพืชเพื่อรับรองมาตรฐาน
ตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช (เป้าหมาย ๑๐๐,๐๐๐ แปลง) ตรวจสอบและควบคุม
โรงงานผลิตสินค้าเกษตรท่ีได้รับการข้ึนทะเบียนจากหน่วยงานรับรองเอกชน ให้อยู่ในมาตรฐาน
ตามระบบการจัดการคุณภาพ GMP (เป้าหมาย ๖๐๐ โรงงาน ) 

๙) ตรวจสอบรับรองปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช ออกใบรับรอง 
และควบคุมก ากับดูแลตาม พ.ร.บ.  (เป้าหมาย ๑๕๐,๐๐๐ ตัวอย่าง) ตรวจปัจจัยการผลิตน าเข้า 
และสินค้าจากผู้จ าหน่ายปุ๋ย วัตถุอันตราย เมล็ดพันธุ์ (เป้าหมาย ๕๐,๐๐๐ ราย) รวบรวมข้อมูล 
ผลการให้บริการออกใบอนุญาต/ใบรับรองสุขอนามัย สุขอนามัยพืช และงานภายใต้
พระราชบัญญัติ ๖ ฉบับ (เป้าหมาย ๕๐๐,๐๐๐ ฉบับ) 

๑๐) ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร 
ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับปรุงบ ารุงดินให้เหมาะสมต่อการท าการเกษตร (เป้าหมาย ๖๐๐,๐๐๐ ไร่) 

๑๑) ส่งเสริมเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรอง
แบบมีส่วนร่วม ด าเนินการจัดอบรมให้แก่เกษตรกร และฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน  
(เป้าหมาย ๘,๒๕๐ ไร่)  

๑๒) ส่งเสริมการอารักขาพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร ถ่ายทอดความรู้การจัดการศัตรูพืชและการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องแก่เกษตรกร (เป้าหมาย 
๖,๓๕๐ ราย) 

๑๓) พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน โดยถ่ายทอดความรู้ 
การผลิตสินค้าเกษตรตามระบบมาตรฐาน GAP ให้แก่เกษตรกร(เป้าหมาย ๑๕,๐๐๐ ราย)  

๑๔) ยกระดับคุณภาพมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าวและสินค้าข้าว 
(เป้าหมาย ๕๐,๐๐๐ แปลง) 

๑๕) พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน โดยตรวจประเมิน
ฟาร์ม โรงงาน แหล่งผลิต สถานแปรรูปสัตว์น้ าเบื้องต้นฯ (เป้าหมาย ๑๖,๕๐๐ แห่ง) ตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพ ปัจจัยการผลิต คุณภาพวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ และแหล่งประมง เฝ้าระวังโรคสัตว์น้ า



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๓๓๑ 

 

เพื่อการส่งออกและในฟาร์ม เฝ้าระวังการลักลอบน้ าเข้าส่งออกสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า 
ออกหนังสือรับรอง/ใบรับรอง/หนังสืออนุญาต/ใบอนุญาต  

๑๖) พัฒนาระบบคุณภาพการตรวจสอบรับรอง สู่มาตรฐานสากล 
(ISO) โดยการจัดท า รักษา และขยายขอบข่ายระบบ ISO เพื่อรับรองคุณภาพและความปลอดภัย
สินค้าประมง (เป้าหมาย ๓๐ รายการ) 

๑๗) พัฒนาผลิตภัณฑ์ประมง โดยการถ่ายทอดความรู้ ด้าน
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ า (เป้าหมาย ๒๐๐ ราย) 

๑๘) ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ โดยบริการตรวจ
ประเมินฟาร์มโรงงาน และร้านค้าจ าหน่ายสินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ก าหนด ตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ก าหนด (เป้าหมาย ๔๗,๖๑๒ แห่ง)  
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนดด าเนินการ (เป้าหมาย 
๒๘๔,๔๐๕ ตัวอย่าง) 

๑๙) พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ โดยตรวจ
ประเมินสถานประกอบการด้านปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล (เป้าหมาย ๒๔๕ แห่ง)  
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ก าหนด (เป้าหมาย ๗๐๐ ตัวอย่าง) 

๒๐) ก ากับ ดูแล ก าหนดข้อบังคับหลักเกณฑ์หรือแนวทางหรือ
ค าสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิรูประบบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) 
โรงเรียน (เป้าหมาย ๘,๓๒๕ โรงเรียน) 

๒๑) เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่ระบบรับรองมาตรฐาน
เกษตรปลอดภัยและการตรวจรับรองมาตรฐาน โดยอบรมเกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดินมีความรู้
ความเข้าใจในหลักการขอรับการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและยื่นขอรับการรับรอง
มาตรฐาน (เป้าหมาย ๕๐๐ ราย) 

๒๒) ส่ ง เสริมการผลิตสินค้า เกษตรปลอดภัยของสหกรณ์ 
และกลุ่มเกษตรกร (GAP) โดยส่งเสริมให้ท าการเกษตรปลอดภัย (เป้าหมาย ๒๐ แห่ง) สมาชิก
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมท าการเกษตรปลอดภัย (เป้าหมาย ๕๐๐ ราย) 

๒๓) พัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ เกษตรกรบนฐานความรู้ 
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนพื้นท่ีสูง (เป้าหมาย ๘,๘๐๐ ราย) 

 ๕.๓.๔.๓ ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 
๑) ส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ (เป้าหมาย ๘๕๗,๘๗๒ ไร่) 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๓๓๒ 

 

๒) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยอบรมเกษตรกรเข้าสู่
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ แบ่งเป็น เกษตรกรรายใหม่ และเกษตรกรรายเดิมพร้อมท้ังน าศึกษาดูงาน 
รวมเกษตรกรท้ังสิ้น (เป้าหมาย ๕,๐๐๐ ราย) 

๓) ส่งเสริมการผลิตหม่อนไหมอินทรีย์ ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และปลอดภัยกับผู้บริโภค (เป้าหมาย ๓๐ ราย) 

๔) พัฒนาความรู้ด้านการจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกร  
ในโครงการเกษตรอินทรีย์ (เป้าหมาย ๑,๒๐๐ ราย) 

๕) พัฒนาเกษตรกรตามมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอินทรีย์ 
ส าหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และนาข้าวอินทรีย์ (เป้าหมาย ๓๕๐ ราย) ตรวจประเมินเพื่อให้ 
และคงไว้ซึ่งการรับรองระบบการผลิต ผลิตผลและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าตามมาตรฐาน มกษ. อินทรีย์ 
และระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17065 (เป้าหมาย ๑๔๕ ราย) 

๖) ตรวจรับรองมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ ถ่ายทอดองค์ความรู้และ
สร้างเครือข่ายผู้ผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเลี้ยงสัตว์เข้าสู่ระบบการผลิตปศุสัตว์
อินทรีย์พัฒนาตลาดสีเขียว (เป้าหมาย ๔๐ ราย) พื้นท่ีปศุสัตว์อินทรีย์ท่ีเข้าสู่กระบวนการตรวจ
รับรองปศุสัตว์อินทรีย์ (เป้าหมาย ๒๐๐ ไร่) 

๗) ตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชและโรงงานแปรรูป/คัดบรรจุ 
 เพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบเกษตรอินทรีย์ ปัจจุบันจัดท าแผนการเข้าตรวจแหล่งผลิตพืช 
และโรงงาน แปรรูป/คัดบรรจุ เพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบเกษตรอินทรีย์ (เป้าหมายตรวจ
รับรอง ๒,๐๐๐ แปลง/๕๐ โรงงาน) 

๘ )  ส่ ง เส ริ มการผลิตและการตลาดสิ น ค้ า เกษตรอินทรีย์   
ด้วยการพัฒนาการผลิตสินค้าสู่มาตรฐาน (เป้าหมาย ๓ แห่ง) 

๙) ขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในระดับ
พื้นท่ี (เป้าหมาย ๑ เร่ือง) 

๕.๓.๔.๔ ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 
๑) รวมกลุ่มเกษตรกรเป็นเครือข่าย เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แก่

เกษตรกรต้นแบบและสมาชิกเครือข่าย ให้เกิดการผลิตท่ีดีอย่างยั่งยืน (เป้าหมาย ๓๖,๗๐๐ ราย) 
๒) ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง โดยพัฒนาเกษตรกร

เครือข่ายด้านการประมง (เป้าหมาย ๘,๗๐๐ ราย) 
๓) จัดท าจุดเรียนรู้ เกษตรทฤษฎีใหม่ด้านหม่อนไหม ส่งเสริม 

และสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรและเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม (เป้าหมาย ๕๐๐ ราย) 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๓๓๓ 

 

๔) พัฒนาความรู้ด้านการจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกร 
ท่ีน้อมน าหลักทฤษฎีใหม่ (เป้าหมาย ๕,๒๐๐ ราย) 

๕) ถ่ายทอดความรู้ ให้ชาวนาตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ 
(เป้าหมาย ๖,๘๑๘ ราย) 

๖) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพื้นทีโครงการ  
๑ ต าบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ สนับสนุนปัจจัยการผลิตในการปรับปรุงบ ารุงดิน พร้อมท้ัง
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาท่ีดินและนวัตกรรมด้านการพัฒนาท่ีดินให้แก่เกษตรกร 
(เป้าหมาย ๔,๐๐๙ ราย) 

๗) ส่งเสริมเกษตรกรให้ท าเกษตรกรรมตามแนวทางทฤษฎีใหม่ 
และอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกร (เป้าหมาย ร้อยละ ๘๐) 

๘) ติดตามประเมินผลโครงการ ๑ ต าบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 
(เป้าหมาย ๑ เร่ือง) 

๕.๓.๔.๕ ส่งเสริมเกษตรผสมผสาน ส่งเสริมเกษตรผสมผสานในสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร (เป้าหมาย ๕,๕๘๕ ไร่) 

๕.๓.๔.๖ ส่งเสริมเกษตรชีวภาพ 
๑) บริหารความหลากหลายทางชีวภาพโดย อนุรักษ์พันธุกรรม พืช 

จุลินทรีย์ แมลง ไว้ใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษาวิจัยและพัฒนาการเกษตร ปัจจุบันอนุรักษ์เก็บ
รักษารวบรวมไว้ในธนาคารเช้ือพันธุ์พืช (Gene Bank) แหล่งเก็บรักษาจุลินทรีย์ พิพิธภัณฑ์พืช 
วัชพืชและแมลง แปลงรวบรวมพันธุ์ และการอนุรักษ์ไว้ในถ่ินเดิม (เป้าหมาย ๓๐,๐๐๐ สายพันธุ์)  

๒) อนุรักษ์ ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพด้านปศุสัตว์ น าไปใช้
ประโยชน์โดยข้ึนทะเบียนพันธุ์สัตว์ อนุรักษ์พันธุ์พืชอาหารสัตว์ และครอบครองเช้ือจุลินทรีย์  
ด้านปศุสัตว์ (เป้าหมาย ๙๗๐ สายพันธุ์) 

๓) ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตสมุนไพรตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์/GAP การเพิ่มมูลค่าผลผลิต
สมุนไพร การบริหารจัดการกลุ่ม และการตลาดให้แก่เกษตรกร (เป้าหมาย ๑,๑๑๐ ราย) 

๔) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแมลงเศรษฐกิจ ถ่ายทอดความรู้ 
และเพิ่มทักษะการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแมลงเศรษฐกิจแก่เกษตรกร (เป้าหมาย ๖๐๐ ราย) 

๕) ส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดิน 
ด้วยโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ า (เป้าหมาย ๔๐ แห่ง) 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๓๓๔ 

 

๖) แปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน พัฒนา ปรับปรุง
ข้ันตอน/กระบวนการแปรรูปและบรรจุท่ีเหมาะสมของโรงแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรท่ีได้มาตรฐาน 
GMP (เป้าหมาย ๓ โรงงาน) 

๗) ศึกษาวิเคราะห์เชิงเศรษฐกิจของการน าผลพลอยได้และวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ในอุตสาหกรรมต่อเน่ืองและพลังงานทางเลือก (เป้าหมาย ๑ เร่ือง) 

๕.๓.๔.๗ ส่งเสริมเกษตรแปรรูป 
๑) ส่งเสริมเกษตรแปรรูปในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (เป้าหมาย 

๘๐ แห่ง) 
๒) พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปท่ีสร้า งมูล ค่าเพิ่ มสู ง  

โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวให้เป็นสินค้า OTOP (เป้าหมาย ๑ ผลิตภัณฑ์) 
๓) แปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม ๑ จังหวัด ๑ ชุมชน (One 

Province One Agro- Industrial Community :  OPOAI-C)  โ ดยจั ด ฝึ ก อบรม เ กษตรก ร
กลุ่มเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผลทางการเกษตร มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ การตลาดท้ัง Online และ Offline รวมท้ัง การบริหารจัดการองค์กรสู่ความยั่งยืน 
จ านวน ๒,๖๐๗ ราย คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย ให้ค าปรึกษาแนะน าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ ์
จ านวน ๓๑๒ ผลิตภัณฑ์ และฝึกอบรมเชิงลึกเพื่อให้เป็นนักธุรกิจเกษตร ๔๒๑ ราย (ข้อมูล  
ณ วันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

๕.๓.๔.๘ ส่งเสริมเกษตรอัจฉริยะ 
๑) ส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ (เป้าหมาย ๕ แปลง) 
๒) จัดท าแปลงเรียนรู้ ท่ีมีการใช้เทคโนโลยี เกษตรอัจฉริยะ 

(เป้าหมาย ๕ แปลง/โรงเรือน) 
๓) ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ถ่ายทอดเทคโนโลยี

เครื่องจักรกลการเกษตร การท าการเกษตรยุคใหม่ การเกษตรแม่นย า การเกษตรอัจฉริยะ 
แก่เกษตรกร (เป้าหมาย ๔,๒๗๕ ราย)  

๔) สร้างเครือข่ายบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรร่วมกันของ
ชุมชน (เป้าหมาย ๕ แห่ง) 

๕) พัฒนาและส่งเสริมระบบการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีเกษตร
อัจฉริยะ (เป้าหมาย ๒ เทคโนโลยี) 

๖) พัฒนาแพลตฟอร์มข้าวอัจฉริยะในการติดตามสถานการณ์ 
การผลิตข้าว (เป้าหมาย ๑ ระบบ) และจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เป้าหมาย ๑๐ รายการ) 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๓๓๕ 

 

๗) จัดต้ังศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรด้านปศุสัตว์ ให้บริการ
เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรในด้านการจัดการแปลงพืชอาหารสัตว์และการส ารองเสบียงสัตว์ 
(เป้าหมาย ๗ แห่ง) คือ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ในพื้นท่ี จังหวัดนครพนม หนองคาย เลย 
เชียงราย สุโขทัย ชุมพร และสตูล และให้บริการเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร (เป้าหมาย ๖,๔๐๐ ราย) 

๘) ศึกษานวัตกรรมสู่การพัฒนาการเกษตร และศึกษาแนวทาง 
การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยี 
และนวัตกรรม (เป้าหมาย ๒ เร่ือง) 
  ๕.๓.๕ ดูแลเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในที่ดินท ากิน 
แหล่งเงินกู้ โครงสร้างพื นฐาน และปัจจัยการผลิตต่าง ๆ 

๑) โครงการธนารักษ์ประชารัฐ ด าเนินการส ารวจรังวัดจัดท าแผน
ท่ีผู้ครอบครองท่ีราชพัสดุและสอบสวนสิทธิ เป้าหมาย จ านวน ๑๓,๙๐๐ ราย และจัดให้เช่าเพื่ออยู่
อาศัยและเพื่อประกอบการเกษตร เป้าหมาย จ านวน ๑๑,๕๐๐ ราย อยู่ระหว่างจัดท าแผนงาน/
โครงการแจ้งส านักงานธนารักษ์พื้นท่ีเพื่อจัดท ารายละเอียดข้อมูลท่ีจะด าเนินโครงการฯ พร้อมท้ัง
ก าหนดเป้าหมายในการด าเนินโครงการฯ ของแต่ละพื้นท่ีให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการต่อไป 

๒) โครงการสินเชื่อชุมชนสร้างไทย โดยธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ขออนุมัติงบประมาณส าหรับการด าเนินโครงการสินเช่ือธุรกิจ
ชุมชนสร้างไทย เพื่อชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ ๓.๕ ต่อปี เป็นระยะเวลา ๓ ปี ซึ่งขณะน้ี ธ.ก.ส.  
จ่ายสินเช่ือแล้ว ๒,๖๕๐ ราย เป็นเงิน ๑๑,๐๕๒ ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔) 
คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๒๕ 

๓) โครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินให้แก ผู้ที่ไดรับ
ผลกระทบจากการระบาดของเชื อไวรัสโคโรนา (โควิด - 19) ธ.ก.ส. ขออนุมัติงบประมาณ
ส าหรับการด าเนินมาตรการสินเช่ือเพื่อชดเชยต้นทุนการด าเนินงานร้อยละ ๒ ของวงเงินสินเช่ือ
อนุมัติ ระยะเวลา ๒ ปี จ านวนไม่เกิน ๘๐๐ ล้านบาทและความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจาก NPLs  
ร้อยละ ๕๐ ของสินเช่ือท่ีอนุมัติท้ังหมดจ านวนไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท รวมท้ังสิ้นเป็นจ านวน 
ไม่เกิน ๑๐,๘๐๐ ล้านบาท จ่ายสินเช่ือแล้ว ๘๘๔,๐๑๘ ราย เป็นเงิน ๘,๘๐๗ ล้านบาท (ข้อมูล  
ณ วันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔) คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๐๔ 

๔) การด าเนินงานด้านการบริหารจัดการที่ดินในรูปแบบสวัสดิการ
สังคมผ่านการจัดสรรที่ดนิใหแ้กร่าษฎรที่ได้รบัการจัดสรรที่ดนิ เรียกว่า “สมาชิกนิคมสร้างตนเอง” 
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือราษฎรยากจนท่ีขาดแคลนท่ีดินท ากิน และออกหนังสือ 
แสดงการท าประโยชน์ (นค.๓) ให้แก่สมาชิกนิคม ซึ่งมีผลการด าเนินงานในเดือนพฤศจิกายน คือ 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๓๓๖ 

 

การส่งเอกสารเพื่อพิจารณาออกหนังสือแสดงการท าประโยชน์  (นค.๓) จ านวน ๑๘ คน ๒๑ แปลง 
และด าเนินการจัดท าแผนการตรวจรังวัดท่ีดิน เพื่อท าการรังวัดท่ีดินให้กับราษฎรในการเตรียม 
ความพร้อมเพื่อออกหนังสือแสดงการท าประโยชน์ให้กับสมาชิกนิคม เพื่อให้สมาชิกนิคมสามารถ
ใช้ประโยชน์ในท่ีดินในการประกอบอาชีพ สร้างงานสร้างรายได้ต่อไป 
  ๕.๓.๖ ส่งเสริมการท าปศุสัตว์ให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ น 

๕.๓.๖.๑ ส่งเสริมด้านปศุสัตว์   
๑) ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยง

ปศุสัตว์  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์  ติดตาม วิ เคราะห์  แก้ ไขปัญหาให้กับเกษตรกร  
กลุ่มเกษตรกร อาสาปศุสัตว์ และมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกร 
และเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์ เพิ่มมูลค่าสินค้าปศุสัตว์ให้แก่เกษตรกร (เป้าหมาย ๘,๒๖๖ ราย)  

๒) พัฒนาอาหารสัตว์โดยผลิตพืชอาหารสัตว์พันธุ์ดีตามมาตรฐาน 
ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ของแต่ละช้ันพันธุ์ ปรับปรุงคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้ได้คุณภาพดีผลิต
ท่อนพันธุ์พืชอาหารสัตว์ พัฒนาอาชีพการผลิตพืชอาหารสัตว์แก่ เกษตรกร ผลิตเสบียงอาหารสัตว์
ให้เพียงพอต่อความต้องการและยามขาดแคลน ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหาร
สัตว์ท่ีมีคุณภาพแก่เกษตรกร และบริการวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์เพื่อการผลิตท่ีมีคุณภาพ 
(เป้าหมาย ๔๓,๔๑๐ ตัน) และมีเกษตรกรได้รับเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตจากศูนย์บริการอาหาร
สัตว์ (feed center) (เป้าหมาย ๖๕๐ ราย) 

๕.๓.๖.๒ เฝ้าระวังและป้องกันโรคสัตว์ 
๑) เฝ้าระวังเ ชิงรุก ควบคุมและป้องกันโรค เฝ้าระวังทาง

ห้องปฏิบัติการ โรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ า เช่น โรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกร (ASF) โรคกาฬโรคในม้า 
(AHS) และโรคโควิด – 19 ในสัตว์เลี้ยงกลุ่มเสี่ยง เป็นต้น การตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยและชันสูตร
โรคสัตว์ ควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ ซากสัตว์ สินค้าปศุสัตว์ วัตถุดิบอาหารสัตว์ วัตถุอันตราย 
และบังคับกฎหมายและระเบียบในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง (เป้าหมาย ๒๐๐,๘๑๐ ตัวอย่าง) 

๒) คุ้มครองสวัส ดิภาพสัตว์  ป้องกันการทารุณกรรมและ 
การจัดสวัสดิภาพสัตว์ จัดต้ังสถานพยาบาลสัตว์ประจ าอ าเภอ ก ากับดูแล สถานพยาบาลสัตว์ 
ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ควบคุมประชากรสัตว์ เฝ้าระวังโรค  
ในสัตว์เลี้ยง และบริการดูแลสุขภาพช้าง (เป้าหมาย ๗๐๐,๐๐๐ ตัว) บริการผ่าตัดท าหมัน 
(เป้าหมาย ๑๘,๐๐๐ ตัว) 

๕.๓.๗ ฟื้นฟูและสนับสนุนอาชีพการท าประมงให้เกิดความยั่งยืนบนพื นฐานของ
การรักษาทรัพยากรทางการประมงและทรัพยากรทางทะเลให้มีความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่อง 
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๑) พัฒนาอาชีพชุมชนประมงท้องถ่ิน (เป้าหมาย ๒๐๐ ชุมชน) ประชุม 
เชิงปฏิบัติการส าหรับเจ้าหน้าท่ีและองค์กรชุมชนฯ (เป้าหมาย ๓๕๐ ราย) 

๒) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรประ มง 
(เป้าหมาย ๒๐ ชุมชน) อบรมผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าท่ี (เป้าหมาย  
๓๐๐ ราย) อบรมยุวประมง (เป้าหมาย ๒๐๐ ราย) 

๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า โดยการส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพเกษตรกร (เป้าหมาย ๑,๙๐๐ ราย) บริหารระบบชลประทานเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
(เป้าหมาย ๘ แห่ง) จัดต้ังศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสัตว์น้ าสวยงามและพรรณไม้น้ า (เป้าหมาย  
๑๕ แห่ง) ให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีด้านการประมง แก่เกษตรกร ประชาชน ครู นักเรียน
และเยาวชนได้รับความรู้และการแก้ไขปัญหาในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (เป้าหมาย ๗,๗๐๐ ราย) 

๔) พัฒนาเกษตรกรให้มีศักยภาพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและการประมง 
(เป้าหมาย ๔,๕๐๐ ราย) พัฒนาเกษตรกรต้นแบบ (เป้าหมาย ๑๐๐ ราย) 

๕) พัฒนาศักยภาพด้านการประมง โดยบริหารจัดการด้านการประมง  
และแก้ไขปัญหาด้านการประมง (เป้าหมาย ๑,๔๐๐ ครั้ง) ขุดลอกและก าจัดวัชพืชเพื่อฟื้นฟูแหล่งน้ า 
(เป้าหมาย ๑,๔๐๔,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร) 
 
 ๕.๔ พัฒนาภาคการท่องเที่ยว 
  ๕.๔.๑ พัฒนาคุณภาพและความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว   
   ๑) โครงการพัฒนาและส่งเสริมเนินทรายงาม (Sand Dune) ต าบลปากคลอง 
อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร  ได้ด าเนินการให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศตามเส้นทาง 
การท่องเท่ียว Scenic Route โดยการจัดท าแผนและออกแบบการพัฒนา การพัฒนาสิ่งอ านวย
ความสะดวกท่ีจ าเป็นพื้นฐาน การจัดอบรมบุคลากรทุกภาคส่วน และการจัดกิจกรรม 
เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวเนินทราย 
   ๒) โครงการส่งเสริมและพัฒนาเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพน  าพรุ้อนจังหวัด
ระนอง โดยมุ่งเน้นการจัดท าและเผยแพร่แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ าพุร้อนธรรมชาติ  
ท่ีมีมาตรฐานสากล และแนวทางการพัฒนาส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเท่ียวอ าเภอเมือง จังหวัด
ระนองให้เป็นเมืองท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ และ  ได้ด าเนินโครงการพัฒนาเส้นทางน้ าพุร้อนเช่ือมโยง
จังหวัดระนอง พังงา และกระบี่ โดยมุ่งเน้นจัดท าแผนพัฒนาเส้นทางท่องเท่ียวน้ าพุร้อนและแหล่ง
ท่องเท่ียวเช่ือมโยงจังหวัดระนอง พังงา และกระบี่ 
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   ๓) โครงการพัฒนาอัตลักษณเ์มือง เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวอย่างสร้างสรรค์ 
โดยมุ่งเน้นจัดท าแนวทางการพัฒนาและจัดท าแนวคิดในการออกแบบเบื้องต้น (Conceptual 
Design) ในพื้นท่ีเมือง/อ าเภอ/ชุมชน/ย่าน เพื่อให้เกิดการพัฒนาท่ีมีประสิทธิภาพ และสามารถ
รองรับกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีมีอยู่หรือท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได้ดียิ่งข้ึน 
  ๕.๔.๒ ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและรายได้สูง 
 ๑) การผลักดันการเปิดประเทศ โดยคณะท างานเฉพาะกิจเพื่อขับเคลื่อน 
การท่องเท่ียวระหว่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด - 19) ซึ่งมีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาเป็นประธาน  
และมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะท างาน โดยมีผลการด าเนินงาน 
ท่ีส าคัญในการผลักดันการท่องเท่ียวระหว่างประเทศภายใต้สถานการณ์โควิด - 19 ได้แก่  
(๑) การด าเนินการสถานกักกันในกิจการกอล์ฟ (Golf Quarantine) (๒) การอนุญาตให้เรือส าราญ
และกีฬา (เรือยอร์ช) สามารถเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการท่องเท่ียว (๓) การประชาสัมพันธ์ 
เผยแพร่ข้อเท็จจริง และสร้างความเข้าใจให้ประชาชนในการเปิดรับนักท่องเท่ียวต่างชาติ 
 ๒) โครงการ Phuket Sandbox กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาได้ก าหนด
แนวทางการเปิดประเทศ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเท่ียว โดยก าหนดแผนการฟื้นฟูเพื่อกระตุ้น
การเดินทางท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวต่างชาติในระยะแรก ด้วยโครงการ Phuket Sandbox 
ต้ังแต่วันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และ โครงการ Samui Plus Model ต้ังแต่วันท่ี ๑๕ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ เป็นต้นมา โดยมีผลการด าเนินงาน ดังน้ี  
 (๑) โครงการ Phuket Sandbox มีนักท่องเท่ียวสะสม ต้ังแต่วันท่ี ๑ 
กรกฎาคม - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ รวม ๑๒๓ วัน เป็นจ านวน ๖๐,๖๔๙ คน 

  (๒) โครงการ Samui Plus Model มีนักท่องเท่ียวสะสมต้ังแต่วันท่ี ๑๕ 
กรกฎาคม - ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ รวม ๑๐๙ วัน เป็นจ านวน ๑,๙๗๑ คน 
 ๓) แนวทางการเปิดประเทศ ท่ีประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจาก
ผลกระทบการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ (ศบศ.) เห็นชอบ 
ในหลักการตามข้อเสนอของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาอนุญาต 
ให้นักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีได้รับการฉีดวัคซีนท่ีได้รับการยอมรับแล้วจากประเทศท่ีมีความเสี่ยงต่ า 
และปานกลางตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข และมีผลการตรวจโควิด - 19 เป็นลบ 
สามารถเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทยโดยไม่ต้องกักตัว ซึ่งเริ่มด าเนินการในพื้นท่ีจังหวัดภูเก็ต
เป็นพื้นท่ีแรก และได้ขยายผลการเปิดประเทศเพื่อรองรับการท่องเท่ียวไปยังในพื้นท่ีจังหวัดน าร่องอื่น  ๆ
ท้ังน้ี ในการพิจารณาพื้นท่ีน าร่องเพื่อการท่องเท่ียวส าหรับการเปิดประเทศต้องด าเนินการ 
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เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการควบคุมโรคอย่างเหมาะสม โดยพื้นท่ีน าร่องต้องสามารถ
เตรียมแผนและทรัพยากรรองรับสถานการณ์ ท้ังการบริหารจัดการด้านการแพทย์ สาธารณสุข 
และมีการสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและเข้าใจ รวมถึงให้ความร่วมมือในการด าเนินงาน ขณะเดียวกัน
ยังสามารถควบคุมให้เกิดความปลอดภัย ป้องกันการแพร่ระบาดให้กับประชาชนในพื้นท่ี และสร้าง
ความมั่นใจแก่นักท่องเท่ียว ผ่านการจัดการแผนต่างๆ ท่ีการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยด าเนินการ 
หรือด าเนินการโดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ี อาทิ แผนกระจายวัคซีน แผนเผชิญเหตุ 
แผนพัฒนาเมือง แผนการตลาด และแผนการประชาสัมพันธ์ ท้ังน้ี การจัดการท่องเท่ียวข้ึนอยู่กับ
ลักษณะของพื้นท่ีและความพร้อมของพื้นท่ี (Blue Zone) โดยมีรูปแบบการเปิดพื้นท่ีดังน้ี 
  (๑) การจัดพื้นท่ีท่ีสามารถเดินทางท่องเท่ียวได้ท้ังจังหวัด 
  (๒) การจัดพื้นท่ีท่ีสามารถเดินทางท่องเท่ียวได้ท้ังอ าเภอ ต าบล 
หรือหมู่บ้าน ข้ึนอยู่กับความพร้อม 
  (๓) การจัดพื้นท่ีท่ีสามารถเดินทางท่องเท่ียวได้เฉพาะสถานท่ีหรือระหว่าง
สถานท่ีโดยมีการเดินทางแบบควบคุมก ากับเส้นทางระหว่างสถานท่ี (Sealed Route) รูปแบบ 
Bubble and Seal 
  ท้ังน้ี กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ได้ก าหนดแผนการเปิดพื้นท่ี 
น าร่องการท่องเท่ียว (พื้นท่ีสีฟ้า) ดังน้ี 
  ๑) ระยะน าร่อง (วันที่ ๑ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) โดยเป็นเมืองหลักหรือ
จังหวัดท่ีมีสัดส่วนรายได้จาก นักท่องเท่ียวต่างชาติ ไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของรายได้ 
จากการท่องเท่ียวท้ังหมด ประกอบด้วย พื้นท่ีน าร่องเดิมท่ีด าเนินการต้ังแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ 
ได้แก่ 
          (๑) จังหวัดภูเก็ต  
   (๒) จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า)  
   (๓) จังหวัดพังงา (เขาหลัก และเกาะยาว)  
   (๔) จังหวัดกระบี่ (เกาะพีพี เกาะไหง ไร่เลย์ คลองม่วง และทับแขก) 
      ๒) ระยะที่ ๑ (วันที่ ๑ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) โดยเป็นเมืองหลัก
หรือจังหวัดท่ีมีสัดส่วนรายได้จากนักท่องเท่ียวต่างชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๕ ของรายได้ 
จากการท่องเท่ียวท้ังหมด ประกอบด้วย ๑๒ จังหวัด ได้แก่  
         (๑) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ต าบลหัวหิน หนองแก)  
         (๒) จังหวัดกระบี่ (ท้ังจังหวัด)  
         (๓) จังหวัดพังงา (ท้ังจังหวัด) 
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         (๔) จังหวัดเชียงใหม่ (อ าเภอเมือง แม่แตง แม่ริม และดอยเต่า) 
         (๕) จังหวัดเพชรบุรี (เทศบาลเมืองชะอ า) 
         (๖) จังหวัดชลบุรี (พัทยา อ าเภอบางละมุง ต าบลนาจอมเทียน  
และบางเสร่) 
         (๗) กรุงเทพมหานคร 
         (๘) จังหวัดเลย (เชียงคาน) 
        (๙) จังหวัดบุรีรัมย์ 
        (๑๐) จังหวัดระนอง (เกาะพยาม) 
        (๑๑) จังหวัดหนองคาย (อ าเภอเมือง ท่าบ่อ สังคม และศรี
เชียงใหม่) 
        (๑๒) จังหวัดอุดรธานี (อ าเภอเมือง นายูง หนองหาน ประจักษ์
ศิลปาคม กุมภวาปี และบ้านดุง) 
 ๓) ระยะที่ ๒ (วันที่ ๑ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔) โดยเป็นเมืองหลัก 
หรือจังหวัดท่ีมีสัดส่วนรายได้จากนักท่องเท่ียวต่างชาติไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๕ ของรายได้จาก 
การท่องเท่ียวท้ังหมด มีสินค้าการท่องเท่ียว ด้านศิลปวัฒนธรรม และเป็นจังหวัดท่ีมีพรมแดนติดต่อ 
กับประเทศเพื่อนบ้าน ประกอบด้วย ๑๙ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย แม่ฮ่องสอน ล าพูน แพร่ 
สุโขทัย เพชรบูรณ์ ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ ตราด ระยอง ขอนแก่น นครราชสีมา 
นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สงขลา ยะลา และนราธิวาส 
 ๔) ระยะที่ ๓ (วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป) โดยเป็นจังหวัด 
ท่ีมีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ประกอบด้วย ๑๒ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุรินทร์ สระแก้ว 
จันทบุรี ตาก นครพนม มุกดาหาร บึงกาฬ อุบลราชธานี น่าน กาญจนบุรี ราชบุรี และสตูล 
       
  ๕.๔.๓ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว 
   ๑) การยกระดับมาตรฐานอตุสาหกรรมท่องเที่ยวในภาวะวิกฤตโควิด - 19 
เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยและสุขลักษณะ โดยการด าเนินโครงการ Amazing 
Thailand Safety & Health Adminstration :  SHA เพื่ อส ร้ า งมาตรฐานความปล อ ดภั ย 
ด้านสุขอนามัยโดยก าหนดแนวทางปฏิบัติแก่ผู้ประกอบการท่องเท่ียวไทย และสร้างความเช่ือมั่น
เรื่องความปลอดภัยด้านสุขอนามัยแก่นักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยยึดหลัก  
แนวทางการด าเนินงานและมาตรการป้องกันความเสี่ยงเรื่องโรคติดเช้ือไวรัสโควิด - 19 ส าหรับ
สถานประกอบการของกระทรวงสาธารณสุข โดยการช้ีแจงสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่
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ผู้ประกอบการไทย ซึ่งปัจจุบันมีสถานประกอบการท่ีผ่านมาตรฐาน SHA จ านวน ๑๘,๘๑๖ ราย 
(ข้อมูล ณ วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) การจัดท าคู่มือมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย 
การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ส่งเสริมการตลาด การขาย ผ่านสื่อออนไลน์และออฟไลน์ เช่น 
จัดท า Content ประชาสัมพันธ์ผ่านเฟสบุ๊คเพจต่าง ๆ การบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงาน
พันธมิตรในทุกภาคส่วน รวมท้ังการผลักดันมาตรฐาน SHA สู่สากล โดย World Travel & 
Tourism Council (WTTC) ได้ให้การรับรองสถานประกอบการท่ีได้รับมาตรฐาน SHA ให้ได้
มาตรฐาน Safe Travels สามารถใช้ตราคู่กันเพื่อการประชาสัมพันธ์การตลาดได้ ท้ังน้ี กระทรวง
การท่องเท่ียวและกีฬา โดยส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดทุกจังหวัดได้ด าเนินการตรวจ
เยี่ยมมาตรฐานการให้บริการและแนวทางความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของสถานประกอบการ 
เพื่อเป็นการด าเนินการตามโครงการแนวทางความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand 
Safety & Health Administration :  SHA)  โดยมีผลการด า เนินแล้ว เ ช่น กิจกรรมอบรม 
เชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมชุมชนในพื้นท่ีพิเศษเมืองเก่าน่านสามารถจัดการท่องเท่ียว 
โดยชุมชนวิถีใหม่ เพื่อเข้าสู่การประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย " Amazing 
Thailand Safety and Health Administration" หรือ SHA ในพื้นท่ีจังหวัดน่าน 
   ๒) กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านกิจกรรม ภายใต้
มาตรฐานกิจกรรมค่ายพักแรม (Camping) เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการค่ายพักแรมให้เข้าสู่
มาตรฐาน เน่ืองจากแคมปิ้ง (Camping) ก าลังอยู่ในความนิยมของนักท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก 
และเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง เข้าถึงทุกไลฟ์สไตล์การท่องเท่ียวและตอบโจทย์ผู้คนทุกเพศทุกวัย  
ด้วยราคาท่ีไม่แพง เข้าถึงธรรมชาติ โดยเฉพาะค่ายพักแรมพาณิชย์เชิงนิเวศ โดยการจัดท า
หลักสูตรส าหรับการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับผู้ประกอบการให้เข้าสู่ มาตรฐาน และ
ด าเนินการจัดอบรมในพื้นท่ีเป้าหมายท่ีได้รับความนิยมจากกลุ่มนักท่องเท่ียว ได้แก่ จังหวัดนครนายก 
ราชบุรี สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี 
   ๓) โครงการพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการของบุคลากร 
การท่องเที่ยวไทยเพื่อรองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) กิจกรรมการพัฒนา
ผู้ประกอบการและบุคลากรด้านธุรกิจน าเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้น าเที่ยว โดยการอบรมหลักสูตร
การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับนักท่องเท่ียวภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 ณ จังหวัดภูเก็ต 
  ๕.๔.๔ ดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวด  
 ๑) การเพิ่มความถ่ีในการออกตรวจ เพื่อรักษาความปลอดภัย ให้บริการ  
และอ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเท่ียวส าคัญ ตลอดจนเฝ้าระวังเหตุท่ีอาจจะเกิดกับ
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นักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเริ่มจัดเก็บข้อมูลการออกตรวจของสายตรวจในรูปแบบ 
Digital Report และส ารวจจุดล่อแหลม จุดเสี่ยง ส ารวจจุดติดต้ังกล้องวงจรปิดเพื่อเช็คสภาพ 
ท่ีช ารุดบกพร่อง พร้อมจัดท ามาตรการป้องกันอาชญากรรมในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
 ๒) การสร้างความเชื่อม่ันด้านความปลอดภัยในภาคคมนาคมขนส่ง 
แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวด้วยการดูแลรักษาความปลอดภัยให้ได้มาตรฐาน โดยการก ากับ 
และควบคุม เพื่อลดจ านวนการเกิดอุบัติเหตุ ลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
และนักท่องเท่ียวจากการเดินทาง และการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ในการอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนและนักท่องเท่ียว รวมท้ัง 
มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด - 19 ในภาคการคมนาคมขนส่ง โดยด าเนินการ
ตามมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดครอบคลุมการคัดกรอง การควบคุมดูแลในทุกรูปแบบ 
การเดินทาง 
  ๕.๔.๕ ส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้จากธุรกิจท่องเที่ยวสู่ชุมชน  
 ๑) กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบโฮมสเตย์ที่มีการจัดการ 
และให้บริการ ที่เน้นด้านสุขภาพ (Healthy Homestay) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาโฮมสเตย์ 
ท่ีผ่านการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยผ่านการอบรมและพัฒนาศักยภาพโฮมสเตย์ และจัด
อบรมพัฒนาศักยภาพโฮมสเตย์ เพื่อเสริมสร้างจุดเ ด่นจากต้นทุนทางวัฒนธรรมทางสังคม 
และน าไปสู่การท่องเท่ียวคุณภาพสูง อย่างสร้างสรรค์ ด้วยอาหาร และกิจกรรม เพื่อสุขภาพ
สอดคล้องกับโมเดลอารมณ์ดี มีความสุข (Happy Model)  
 ๒) กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบโฮมสเตย์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (Eco-Friendly Homestay) เพื่อรองรับการท่องเท่ียวท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาการท่องเท่ียวในระดับชุมชน 
 ๓) การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพที่พักนักเดินทาง (Home Lodge) 
โดยได้ด าเนินการจัดการอบรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพท่ีพักนักเดินทาง (Home Lodge) 
ให้แก่ผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดเล็กเพื่อสร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์คุณภาพของท่ีพัก
นักเดินทาง (Home Lodge) และน าหลักเกณฑ์คุณภาพท่ีพักนักเดินทาง (Home Lodge) มาเป็น
แนวทางในการส่งเสริมเพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเลก็
รวมถึงชุมชน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายด้านการท่องเท่ียวภายในประเทศ และกระจายรายได้ 
สู่ชุมชนอย่างทั่วถึง 
 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๓๔๓ 

 

๕.๕ พัฒนาการค้าการลงทุนเพื่อมุ่งสู่การเป็นชาติการค้า การบริการ และการลงทุน  
ในภูมิภาค 
  ๕.๕.๑ ส่งเสริมการค้าชายแดนและแก้ไขปัญหาการค้าชายแดน 
     ๑) ส่งเสริมการค้าชายแดน  ด าเนินการดังน้ี 
    ๑.๑) กระทรวงพาณิชย์ จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการค้าชายแดน เช่น  
งานมหกรรมการค้าชายแดน จับคู่เจรจาธุรกิจ พัฒนาผู้ประกอบการในพื้นท่ีชายแดน เป็นต้น ท้ังน้ี
มูล ค่าการค้าชายแดนผ่านแดน ณ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔ มีมูล ค่า 
๑,๖๒๖,๐๑๐.๖๑ ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ ๒๕.๕๒ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็น
มูลค่าการส่งออก ๙๘๐,๘๐๑.๘๕ ล้านบาท และมูลค่าการน าเข้า ๖๔๕,๒๐๘.๗๖ ล้านบาท 
    ๑.๒) กระทรวงการต่างประเทศ จัดประชุมหารือร่วมกับภาคเอกชน 
เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) ให้เป็นรูปธรรม 
เมื่อวันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๖๔ โดยเอกอัครราชทูตประจ ากระทรวง (นางอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส) 
เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวง
คมนาคม สภาธุรกิจ ACMECS ประเทศไทย และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน ๓ สถาบัน (กกร.) 
เพื่อหาแนวทางขับเคลื่อนความร่วมมือฯ โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนไทยในโครงการ
ของ ACMECS ซึ่งเป็นประโยชน์ต่ออนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงโดยรวม และเห็นพ้องร่วมกันว่า ACMECS 
มีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมการค้าและการลงทุนข้ามพรมแดน โดยส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศ 
ท่ีเอื้อต่อเศรษฐกิจดิจิทัล การใช้จ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) การอ านวย 
ความสะดวกในการส่งเงินกลับประเทศของแรงงานต่างด้าว การสอดประสานกันทางกฎระเบียบ 
และการพัฒนาพื้นท่ีควบคุมร่วมกัน (Common Control Area) 

๑.๓) กระทรวงการต่างประเทศ รายงานผลการหารือทางโทรศัพท์ 
ระหว่าง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กับนายฝ่าม มิงห์ จิ๋งห์ นายกรัฐมนตรี
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสท่ีนายฝ่าม มิงห์ จิ๋งห์ ได้รับการแต่งต้ัง 
ให้ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
และนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หารือ
ทางโทรศัพท์กับนายบุ่ย แทงห์ เซิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม ในโอกาส
เข้ารับหน้าท่ีอย่างเป็นทางการ เมื่อวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยท้ังสองฝ่ายยืนยันความเป็น
หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ท่ีเข้มแข็ง (Strengthened Strategic Partnership) ระหว่างสองประเทศ 
และได้เน้นย้ าความส าคัญของการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มพูนการค้า  
และการลงทุนระหว่างกัน รวมท้ังผลักดันให้เศรษฐกิจท้ังสองประเทศมีความเช่ือมโยงกันมากยิ่งข้ึน 
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โดยฝ่ายไทยขอให้ฝ่ายเวียดนามให้การคุ้มครองและดูแลภาคธุรกิจไทยท่ีลงทุนในเวียดนามด้วยดี
ต่อไป พร้อมท้ังย้ าบทบาทท่ีสร้างสรรค์ของเอกชนไทยในการสนับสนุนพัฒนาการทางเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรมของเวียดนามอย่างต่อเน่ือง 
   ๒) ลดอุปสรรคและแก้ปัญหาการค้าชายแดน  
      ๒.๑) การแก้ไขปัญหาการค้าข้ามแดนไทย-สปป.ลาวในช่วงท่ีมีการแพร่ระบาด
ของโควิด - 19 
      ๒.๑.๑) กระทรวงพาณิชย์จัดประชุมร่วมกับ สปป.ลาว กรณี
กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป.ลาว ออกประกาศห้ามน าเข้าอาหารทะเลสด และแช่แข็ง
จากประเทศท่ีมีการระบาดของโรคโควิด - 19 ช่ัวคราว เมื่อวันท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ โดยมี
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ (ฝ่ายไทย) เป็นประธานร่วมกับอธิบดีกรมควบคุมโรค (ฝ่ายสปป.ลาว)  
มติท่ีประชุมเห็นชอบให้จัดต้ัง “คณะท างานร่วมหารือกับฝ่าย สปป.ลาว เพื่อยืนยันความปลอดภัย
ของอาหารทะเลไทย” เพื่อหารือเชิงลึกในรายละเอียดและก าหนดแนวปฏิบัติในการส่งออกอาหาร
ทะเลระหว่างไทย และ สปป.ลาว ปัจจุบัน สปป.ลาว อยู่ระหว่างเสนอรายช่ือคณะท างานร่วมฯ 
ให้รัฐมนตรีลงนามก่อนแจ้งฝ่ายไทยต่อไป  
    ๒.๑.๒) กระทรวงการต่างประเทศ  จัดประชุมหารือระหว่าง
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศของไทย - สปป.ลาว เมื่อวันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ โดยผลักดันให ้
ฝ่ายลาวกลับมาเปิดช่องทางการขนส่งสินค้าระหว่างไทย-ลาวอีกครั้ง เพื่อกระตุ้นการค้าชายแดน 
และส่งเสริมวิถีชีวิตของประชาชนริมฝั่งโขง ซึ่ง สปป.ลาว เห็นพ้องและพร้อมจะช่วยผลักดันหน่วยงาน
ฝ่ายลาวท่ีเกี่ยวข้องต่อไป นอกจากน้ัน ได้มีการหารือประเด็น สปป.ลาว ออกประกาศห้ามการน าเข้า
อาหารทะเลสดและแช่แข็งจากประเทศท่ีมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 เป็นการช่ัวคราว ซึ่งรวมถึง
ประเทศไทย โดยขอให้กระทรวงการต่างประเทศ สปป.ลาว ช่วยผลักดันกั บหน่วยงานฝ่ายลาว 
ท่ีเกี่ยวข้องให้มีการประชุมคณะท างานร่วมไทย-ลาว เพื่อแก้ไขปัญหาน้ี 

๒.๑.๓) กระทรวงพาณิชย์ ผลักดันเปิดช่องทางผ่านแดนภายใต้
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 จ านวน ๓ แห่ง คือ (๑) จุดผ่อนปรนการค้า
บ้านแจมป๋อง จังหวัดเชียงราย (๒) จุดผ่านแดนถาวรท่าเทียบเรือนครพนม จังหวัดนครพนม 
และ (๓) จุดผ่านแดนถาวรบ้านปากแซง จังหวัดอุบลราชธานี โดยกระทรวงพาณิชย์ประสาน
ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เวียงจันทน์ เพื่อติดตามความคืบหน้าการพิจารณา  
เปิดด่านท้องถ่ินของ สปป.ลาว และแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด ๓ แห่ง เพื่อเตรียมความพร้อม 
และพิจารณาเปิดด่านข้างต้นทันทีท่ี สปป.ลาว เปิดด่านชายแดน 
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   ๒.๒) การแก้ไขปัญหา กรณีกรมการค้า กระทรวงพาณิชย์เมียนมา  
ออกประกาศไม่อนุญาตให้น าเข้าสินค้าเครื่องดื่ม ชากาแฟและนมข้น ผ่านทางชายแดน 
เป็นการชั่วคราว โดยมีผลบังคับใช้วันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ สรุปแนวทางแก้ไข ดังน้ี 

๒.๒.๑) มาตรการเร่งด่วน 
    - ก่อนมีผลบังคับใช้: กระทรวงพาณิชย์ ประสานกรมศุลกากร
อ านวยความสะดวกการตรวจปล่อยสินค้า เพื่อให้ผู้ประกอบการส่งออกสินค้าได้สะดวกและรวดเร็ว 
    - หลังมีผลบังคับใช้:  
     (๑) การขนส่งทางเรือ โดยสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่ง
ประเทศไทย (สรท.) อ านวยความสะดวกในการส่งออกสินค้าทางเรือ และกระทรวงพาณิชย์ประสาน
ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง และท่าเรือย่างกุ้ง/ท่าเรืออื่น ๆ  ในเมียนมา เพื่ออ านวยความสะดวกการน า
สินค้าไทยออกจากท่าเรืออย่างรวดเร็ว 
     (๒) การขนส่งทางอากาศ โดยกระทรวงพาณิชย์ประสาน
สายการบินอ านวยความสะดวก/ให้ความช่วยเหลือค่าขนส่งอัตราพิเศษแก่สินค้าท่ีมีอายุการเก็บ
รักษาสั้น หรือจ าเป็นต้องขนส่งทางอากาศ 
         (๓) การหาตลาดใหม่ทดแทน เพื่อกระจายความเสี่ยง 
โดยให้ความช่วยเหลือภาคเอกชนหาตลาดส่งออกใหม่เพื่อทดแทนตลาดเมียนมา   
     ๒.๒.๒) ด าเนินการเจรจากับฝ่ายเมียนมาทุกช่องทางเพื่อแก้ไข
ปัญหาการค้าชายแดนเชิงลึก 
    ๒.๓) การอ านวยความสะดวกในการค้าผ่านแดน 
     กระทรวงมหาดไทย ด าเนินการอ านวยความสะดวกในการออก
หนังสือผ่านแดนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Border pass) โดยให้บริการออกหนังสือผ่านแดน 
แก่คนไทย เช่น นักลงทุนไทย และผู้ขับรถขนส่งสินค้า เพื่อใช้ในการสัญจรข้ามแดนไปยังประเทศ
เพื่อนบ้าน ถือเป็นการส่งเสริมการค้าขายชายแดนให้ขยายตัวเพิ่มข้ึน  
  ๕.๕.๒ ส่งเสริมธุรกิจการค้าปลีกพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce)  
ข้ามพรมแดน 
   ๑) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ด าเนินโครงการจ าหน่ายสินค้า
ชุมชนผ่านระบบ e-Commerce โดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด จัดสัมมนา ฝึกอบรมให้ความรู้ 
และพัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ค้าสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ thailandpostmart.com รวมท้ัง
เปิดจุดรับสมัครลงทะเบียนสมาชิกจ าหน่ายสินค้าร่วมกับหน่วยงานต่างๆ โดยมีร้านค้าเข้าให้ความสนใจ 
และสมัครเข้าร่วม รวม ๖,๑๖๐ ร้านค้า เป็นร้านค้าท่ัวไป ๓,๐๖๐ ร้านค้า และร้านค้าชุมชน 
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๓,๑๐๐ ร้านค้า ท้ังน้ี ต้ังแต่เดือนมกราคม - ตุลาคม ๒๕๖๔ มีรายได้จากการจ าหน่ายสินค้า 
ผ่านช่องทางออฟไลน์ ณ ท่ีท าการไปรษณีย์ และออนไลน์รวม ๑๔๖.๒๗ ล้านบาท 
   ๒) กระทรวงการต่างประเทศ เตรียมความพร้อมโครงการฝึกอบรมออนไลน์
เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ไทยเข้าสู่ตลาดจีนผ่านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน 
โดยกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู (นางทิพย์วรรณ ศุภมิตรกิจจา) พร้อมคณะ เข้าพบและหารือร่วมกับ
นายหยู จื้อผิง เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจ าวิทยาลัยอาชีวศึกษานครเฉิงตู และผู้บริหาร
ระดับสูงในประเด็นความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างวิทยาลัยฯ กับมหาวิทยาลัยของไทย  
และเตรียมความพร้อมโครงการฝึกอบรมออนไลน์เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ไทยเข้าสู่
ตลาดจีนผ่านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน ซึ่งจะด าเนินการระหว่างวันท่ี ๒๔ มีนาคม - 
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
  ๕.๕.๓ ปรับปรุงระบบบริหารจัดการการน าเข้าส่งออกสินค้าบริเวณด่านชายแดน 

กระทรวงการคลัง โดยกรมศุลกากรจัดท าร่างระเบียบโครงการเช่ือมโยง 
การน าระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเครื่อง x-Ray / CCTV มาใช้ในการตรวจปล่อย 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดประชุมคณะท างานร่างระเบียบปฏิบัติส าหรับการตรวจปล่อยสินค้า
ด้วยระบบเอกซเรย์ (x-Ray) ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระบบยานพาหนะผ่านแดน (Vehicle 
Information System: VIS) และระบบตรวจสอบป้ายทะเบียนยานพาหนะ (License Plate 
Recognition System: LPRs) เมื่อวันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ โดยท่ีประชุมได้ให้ข้อสังเกต 
และแนวทางการปรับร่างโครงการฯ เพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้อง และรัดกุมยิ่งข้ึน รวมท้ังจัดท า
รายงานผลการติดตามการพัฒนา Local Profile ของส านักงานศุลกากรกรุงเทพ และส านักงาน
ศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ Local Profile 
ส าหรับส านักงานศุลกากรและด่านศุลกากรเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 
 

๕.๖  พัฒนาสาธารณูปโภคพื นฐาน 
 ๕.๖.๑ พัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านคมนาคมให้ครอบคลุมพื นที่ทั่วประเทศ  
และสามารถรองรับการขนส่งและการเดินทางต่อเนื่ องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ  
ผลการด าเนินงานท่ีส าคัญในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมให้ครอบคลุมพื้นท่ี 
ท่ัวประเทศและสามารถรองรับการขนส่งและการเดินทางต่อเน่ืองหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ ดังน้ี 
  ๑) การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านคมนาคมทางถนน  
   (๑) ก่อสร้างแล้วเสร็จ ๒ โครงการ 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๓๔๗ 

 

    - สะพานข้ามแยกบนถนน ทช.ชบ.๓๐๒๗ เช่ือม ทล.๓๑๓๘  
ต าบลเขาคันทรง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (วันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๖๔) 
    - ถนนสาย นม.๑๐๒๒ แยก ทล.๒ - บ้านหัวหนอง อ าเภอโนนแดง  
บัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา (วันท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔) 
 (๒) อยู่ระหว่างการก่อสร้าง อาทิ 
  - ทล. ๒๙๐ ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ตอน แยก ทล. ๒๐๖๘ 
– บรรจบ ทล. ๒๐๕ (ด้านเหนือ) (รวมทางแยกต่างระดับ) ตอน ๒ ได้ผลงานร้อยละ ๘๗.๘๕ 
  - ทล. ๒๙๐ ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยก ทล. ๒๐๕ 
– บรรจบ ทล. ๒ (ด้านเหนือ) ได้ผลงานร้อยละ ๒๓.๓๗ 
  - ทล. ๒๒๔/๒๒๖ ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ช่วงแยก 
ทล. ๒๒๔ - บรรจบ ทล. ๒๒๖ (ด้านทิศใต้) ตอน ๓ ได้ผลงานร้อยละ ๒๗.๒๙ 
  - ทล. ๒๐๖ อ าเภอพิมาย - บ้านหินดาด จังหวัดนครราชสีมา 
ได้ผลงานร้อยละ ๙๘.๙๗ 
  - ทล. ๑๑ แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ช่วง แยกอินทร์บุรี - บ้าน
หนองบัวทอง ตอน ๒ จังหวัดพิจิตร ได้ผลงานร้อยละ ๗๙.๐๔ 
  - ทล. ๔๐๔ ตรัง - อ.ละงู ตอน บ้านนา - บ้านสามแยก จังหวัด
ตรัง ได้ผลงานร้อยละ ๑๖.๔๔ 
  - ทล. ๑๐๑ อ าเภอร้องกวาง - น่าน ตอนบ้านห้วยแก๊ต - บ้านห้วย
น้ าอุ่น จังหวัดแพร่ และน่าน ได้ผลงานร้อยละ ๔๕.๕๙ 
  - ทล. ๓๑๗ จันทบุรี - สระแก้ว ตอนอ าเภอโป่งน้ าร้อน - อ าเภอ
สอยดาว จังหวัดจันทบุรี ได้ผลงานร้อยละ ๔๒.๕๕ 
  - ถนนสาย ง๒ และ ง๓ ผังเมืองรวม จังหวัดมุกดาหาร ระยะทาง 
๗.๕๓๕ กิโลเมตร ได้ผลงานร้อยละ ๗๙.๗๑ 
  - ถนนสาย รย.๓๐๑๓ แยก ทล.๓๓๑ - ทล. ๓๑๙๑ อ าเภอปลวกแดง 
จังหวัดระยอง ระยะทาง ๑๖.๔๖๐ กิโลเมตร ได้ผลงานร้อยละ ๒๘.๔๗  
  - ถนนสาย รย.๒๐๑๕ แยก ทล.๓๖- ทล. ๓๓๑ อ าเภอปลวกแดง  
จังหวัดระยอง ระยะทาง ๑๑.๔๖๕ กิโลเมตร ได้ผลงานร้อยละ ๑๘.๑๒ 
  - ทางลอดต่างระดับ บนถนนสายเลี่ยงเมืองสันป่าตอง-หางดง  
อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ผลงานร้อยละ ๘๒.๒๔ 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๓๔๘ 

 

  - ถนนสาย นม.๓๐๖๐ แยก ทล.๓๐๔ - บ้านซับพลู อ าเภอวังน้ าเขียว  
จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง ๒๒.๙๓๙ กิโลเมตร ได้ผลงานร้อยละ ๑๙.๑๕ 
  - ถนนสายแยก ทล.๓๔๕๒ - สี่แยกบ้านสร้าง (ตอนท่ี ๑) 
อ าเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ระยะทาง ๗.๒๐๐ กิโลเมตร ลงนามในสัญญา ๓๐ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ เตรียมการก่อสร้าง 
 (๓) อยู่ระหว่างจัดซื อจัดจ้าง อาทิ  
  - ถนนสาย มห.๓๐๑๙ แยก ทล.๒๑๒ - บ้านบางทรายใหญ่  
อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ระยะทาง ๑๔.๒๑๑ กิโลเมตร อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา 
  - ถนนสาย ปท.๓๐๐๔ แยก ทล.๓๐๕ - บ้านล าลูกกา อ าเภอธัญบุรี 
อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี ระยะทาง ๑๐.๔๐๘ กิโลเมตร  
  - ถนนสายแยก ทล.๓๔๕๒ - สี่แยกบ้านสร้าง (ตอนท่ี ๑) อ าเภอ
บ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ระยะทาง ๗.๒๐๐ กิโลเมตร  
  - ถนนสายแยก ทล.๓๔๕๒ - สี่แยกบ้านสร้าง (ตอนท่ี ๒) อ าเภอ
บ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ระยะทาง ๑๘.๔๕๖ กิโลเมตร อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา 
 ๒) การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านคมนาคมทางบก  
  (๑) โครงการก่อสร้างศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม 
จัดท าร่างเอกสารประกาศเชิญชวน RFP และร่างสัญญาร่วมลงทุนเรียบร้อยแล้ว โดยมีเอกชนสนใจ
ซื้อ RFP และยื่นซองเอกสารข้อเสนอแล้วเมื่อวันท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ ปัจจุบัน อยู่ระหว่าง 
การพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ และมีแผนการลงนามในสัญญาร่วมลงทุนกับเอกชนภายใน
เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ท้ังน้ี กรมการขนส่งทางบกได้จัดท าค าของบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
เป็นค่าก่อสร้างจ านวน ๘๔๖.๒๓๑๘ ล้านบาท ระยะเวลาการก่อสร้าง ๓ ปี 
  (๒) โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดมหาสารคาม 
แห่งที่ ๒ ด าเนินการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และได้ผู้รับจ้างแล้ว กรมการขนส่ง
ทางบกลงนามสัญญาจ้าง เมื่อวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ วงเงิน ๖๖,๖๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท 
ระยะเวลา ๔๕๐ วัน เริ่มสัญญาวันท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันท่ี ๑๘ สิงหาคม 
๒๕๖๕ ขณะน้ีผู้รับจ้างอยู่ระหว่างการปรับสภาพพื้นท่ีก่อสร้าง 
  (๓) โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการน าเทคโนโลยีมาใช้ 
ในการปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจ Checking Point เพื่อความปลอดภัยส าหรับผู้โดยสารและผู้ขับขี่ 
ในการใช้รถใช้ถนน ด้วยการใช้คลื่นความถี่วิทยุ RFID : Radio Frequency Identification ท างาน
ร่วมกับระบบตรวจสภาพรถ ระบบ GPS ระบบรับเรื่องร้องเรียน ระบบตรวจการ ระบบ Master 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๓๔๙ 

 

Data Management : MDM และระบบอื่นๆ เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการควบคุมสภาพรถ
โดยสารสาธารณะ โดยใช้งบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) 
จ านวน ๒๐,๗๕๕,๖๐๐ บาท ระยะเวลาศึกษา ๑๔ เดือน ปัจจุบันได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว และอยู่
ระหว่างการลงนามสัญญาจ้าง 
  (๔) โครงการบริการรถโดยสารเชื่อมต่อแบบ Feeder Services  
บขส. ได้รวบรวมข้อมูล เพื่อประกอบการทบทวนแผนธุรกิจรถโดยสารสาธารณะเช่ือมต่อระบบ 
Feeder พร้อมท้ังก าหนดเส้นทางเดินรถ Feeder Services เพื่อน าเข้าหารือกับหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้อง มีผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๗ 
 ๓) การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านคมนาคมทางราง 
  (๑) โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยง
ภูมิภาค ช่วงกรุงเทพฯ – หนองคาย ระยะที่ ๑ ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา โดยด าเนินการงาน
สัญญา ๑-๑ งานโยธา ช่วงกลางดง – ปางอโศก (๓.๕ กิโลเมตร) ก่อสร้างแล้วเสร็จ และมีงานท่ีอยู่
ระหว่างก่อสร้าง ดังน้ี  
   - สัญญา ๒-๑ งานโยธา ช่วงสี ค้ิว - กุดจิก (๑๑ กิโลเมตร) 
ได้ผลงานร้อยละ ๗๒.๐๗ 
   - สัญญา ๓-๒ งานโยธา ช่วงงานอุโมงค์มวกเหล็กและล าตะคอง 
(๑๒.๒๓ กิโลเมตร) ได้ผลงานร้อยละ ๐.๑๒ 
   - สัญญา ๓-๓ งานโยธา ช่วงบันไดม้า - ล าตะคอง (๒๑.๖๐ กิโลเมตร) 
ได้ผลงานร้อยละ ๐.๔๒ 
   - สัญญา ๓-๔ งานโยธา ช่วงล าตะคอง - สีค้ิว และช่วงกุดจิก - โคกกรวด 
ได้ผลงานร้อยละ ๗.๓๐ 
   - สัญญา ๓-๕ งานโยธา ช่วงโคกกรวด - นครราชสีมา (๑๒.๓๘ 
กิโลเมตร) ได้ผลงานร้อยละ ๐.๙๒ 
   - สัญญา ๔-๓ (๒๓.๐๐ กิโลเมตร) งานโยธา ช่วงนวนคร – บ้านโพ 
ได้ผลงานร้อยละ ๐.๑๕ 
   - สัญญา ๔-๗ งานโยธา ช่วงสระบุรี - แก่งคอย (๑๒.๙๙ กิโลเมตร) 
ได้ผลงานร้อยละ ๓.๖๗ 
  (๒) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๓๕๐ 

 

   - ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ (สัญญาท่ี ๑ ช่วงมาบกะเบา-
คลองขนานจิตร ได้ผลงานร้อยละ ๙๑.๒๕ สัญญาท่ี ๓ ช่วงอุโมงค์รถไฟ ได้ผลงานร้อยละ ๘๘.๐๕ 
สัญญาท่ี ๒ ช่วงคลองขนานจิตร-ชุมทางถนนจิระ อยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติโครงการ 
และรายงาน EIA) 
   - ช่วงลพบุรี-ปากน้ าโพ (สัญญาท่ี ๑ ช่วงบ้านกลับ – โคกกะเทียม 
ได้ผลงานร้อยละ ๖๐.๔๔ สัญญาท่ี ๒ ช่วงท่าแค-ปากน้ าโพ ได้ผลงานร้อยละ ๖๙.๔๙ 
   - ช่วงนครปฐม-หัวหิน (สัญญาท่ี ๑ ช่วงนครปฐม-หนองปลาไหลได้ 
ผลงานร้อยละ ๙๑.๖๒ สัญญาท่ี ๒ ช่วงหนองปลาไหล-หัวหิน ได้ผลงานร้อยละ ๘๘.๙๐ 
   - ช่วงหัวหิน - ประจวบคีรีขันธ์ ได้ผลงานร้อยละ ๙๔.๓๓ 
   - ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร (สัญญาท่ี ๑ ช่วงประจวบคีรีขันธ์ -
บางสะพานน้อย ได้ผลงานร้อยละ ๘๑.๗๑  สัญญาท่ี ๒ ช่วงบางสะพานน้อย – ชุมพร ได้ผลงาน
ร้อยละ ๘๐.๒๔ 
   - โครงการก่อสร้างรถไฟสายใหม่ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ 
และสายบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม อยู่ระหว่างพิจารณาคุณสมบัติ 
และข้อเสนอด้านเทคนิคของผู้เสนอราคา และการจัดท า TOR และราคากลาง ท่ีปรึกษาควบคุมงาน 
 ๔) การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านคมนาคมทางน  า 
  (๑) การเปิดให้บริการเดินเรือ RoRo Ferry ขนส่งผู้โดยสาร รถยนต์ 
รถบรรทุกสินค้า ของบริษัท ซีฮอร์ส เฟอร์ร่ี จ ากัด เช่ือมระหว่างท่าเรือสัตหีบ – สงขลา โดยได้น า
เรือสัญชาติญี่ปุ่นขนาด ๗,๐๐๐ ตันกรอส ซึ่งสามารถรองรับรถยนต์ส่วนบุคคลและรถบรรทุกได้
ประมาณ ๑๐๐ คัน และรองรับผู้โดยสาร ๕๘๖ คน ปัจจุบันได้ปรับปรุงเรือแล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดทดลองการให้บริการ ซึ่งได้มีการทดลองการเดินเรือแล้วเมื่อวันท่ี ๑๘ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ จากท่าเทียบเรือจุกเสม็ด อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี-ท่าเรือบริษัท เซ้าท์เธิร์น
โลจิสติกส์ จ ากัด และในวันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เดินทางกลับเส้นทางเดิม พร้อมทดลอง 
น ารถเทรลเลอร์ จ านวน ๑ คัน และรถบรรทุก ๖ ล้อ จ านวน ๑ คัน เพื่อทดสอบความพร้อมของ
ระบบการขนถ่ายรถฯ ให้เกิดความสะดวก ปลอดภัยอย่างสูงสุด ซึ่งการทดลองเดินเรือเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าแผนจัดการฉุกเฉินระหว่าง  
การเดินทางจาก ท่าเรือสงขลามายังสัตหีบ โดยวางแผนการด าเนินการให้สามารถติดต่อสื่อสารกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ สถานี น าร่อง ปตท. กลางทะเล ศรชล. Port control Sriracha VTS 
ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา และส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสงขลา ได้ตลอดเส้นทาง
การเดินทาง และเมื่อแผนฯ แล้วเสร็จจะด าเนินการฝึกซ้อมการอพยพคนระหว่างการเดินทางอีกครั้ง 
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โดยกรมเจ้าท่าสนับสนุนการด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีในการอนุญาตเดินเรือประจ าทาง 
และก ากับดูแลความปลอดภัย 
  (๒) โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั นที่ ๓ (ในส่วนของท่าเทียบ
เรือ F) อยู่ระหว่างข้ันตอนการสรรหาเอกชนร่วมลงทุน คาดว่าจะสามารถลงนามได้ภายในเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ส าหรับงานจ้างก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง 
ระยะที่ ๓ ประกอบด้วย 
   - งานก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะท่ี ๓ (ส่วนท่ี ๒) 
งานก่อสร้างอาคาร ท่าเทียบเรือ ระบบถนน และระบบสาธารณูปโภค อยู่ระหว่างเตรียม
ด าเนินการเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
   - งานจ้างเหมาตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างงาน
ก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ ๓ (ส่วนท่ี ๑-๔) ปัจจุบันการท่าเรือฯ ได้มีหนังสือ
ให้ผู้รับจ้างเริ่มปฎิบัติงานตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ต้ังแต่วันท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
ก าหนดแล้วเสร็จ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๗๐ (ลงนามในสัญญาเมื่อวันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔) 
อยู่ระหว่างผู้รับจ้างด าเนินการ 
 ๕) การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านคมนาคมทางอากาศ  
  (๑) การพัฒนาท่าอากาศยานของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด 
(มหาชน) คือ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี  
   - งานจ้างก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังท่ี ๑ (ช้ัน B2 ช้ัน 
B1 และช้ัน G) ลานจอดอากาศยานประชิดอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังท่ี ๑ และส่วนต่อเช่ือม
อุโมงค์ด้านทิศใต้ (งานโครงสร้างและงานระบบหลัก (CC1/1) ด าเนินงานแล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐ 
   - งานจ้างก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังท่ี ๑ (ช้ัน ๒ - ๔) 
และส่วนต่อเช่ือมอุโมงค์ด้านทิศใต้ (งานระบบย่อย) (CC1/2) ด าเนินการแล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐  
    - งานจ้างก่อสร้างอาคารส านักงานสายการบินและอาคารจอดรถ 
ด้านทิศตะวันออก (CC2/1) ปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินงานติดต้ังงานระบบประกอบอาคารของ
อาคารส านักงาน และอาคารท่ีจอดรถ ปัจจุบันผลงานรวมร้อยละ ๗๘.๓๘ 
   - งานจ้างก่อสร้างส่วนขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออก 
(CC2/2) อยู่ระหว่างด าเนินการตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี 
๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ โดยให้เร่งด าเนินการโครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายด้านทิศเหนือ ส่วนต่อ
ขยายด้านทิศตะวันออกและส่วนต่อขยายด้านทิศตะวันตก และประสานขอรับข้อเสนอแนะ  
และข้อคิดเห็นต่อแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถของอาคารผู้โดยสารจากหน่วยงานระดับสากล 
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เช่น ICAO และ/หรือ IATA และรายงานผลให้คณะกรรมการพิจารณาแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถ
ของอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทราบ 
   - งานจ้างก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค (CC3) อยู่ระหว่าง
ด าเนินการเปลี่ยนแนวก่อสร้างงาน ๑๑๕ kV (ท่ีมีปัญหาอุปสรรคใต้ดิน) ความก้าวหน้าผล 
การด าเนินงานก่อสร้างร้อยละ ๑๐๐ 
   - งานซื้อพร้อมติดต้ังระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM) (CC4)  
อยู่ระหว่างด าเนินการผลิตขบวนรถไฟฟ้า APM ขบวนท่ี ๕ และ ๖ ในต่างประเทศ ด าเนินการ
ทดสอบอุปกรณ์ระบบ Communication, Automatic Train Control และ Static Test ตัวรถ 
APM ปัจจุบันมีความก้าวหน้าผลการด าเนินงานร้อยละ ๙๒.๙๑ 
   -  งานซื้ อพร้อมติด ต้ังระบบ BHS & EDS (ขาออก)  (CC5)  
อยู่ระหว่างด าเนินการงานติดต้ังระบบ Individual Carrier System (ICS), Make-up Carousels 
ปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างเพื่อเตรียมงานติดต้ังระบบ BHS และเช่ือมต่อระบบเดิม รวมท้ังทบทวน 
การเช่ือมต่อระบบ High Level Control ปัจจุบันมีความก้าวหน้าผลงานร้อยละ ๘๘.๓๙ 
   -  ง านซื้ อพร้ อม ติด ต้ั ง ระบบ BHS & EDS ( ขา เ ข้ า )  (CC6)  
อยู่ระหว่างศึกษาแนวทางความเป็นไปได้ในการด าเนินงานติดต้ังระบบ BHS (ขาเข้าและเปลี่ยน
เท่ียวบิน) ในช่อง BHS ท่ีเผื่อไว้ส าหรับการติดต้ังเพิ่มเติมในอนาคต ด้วยผลิตภัณฑ์ยี่ห้ออื่น 
และเตรียมจัดท า TOR แบบ Functional Spec. 
   - งานจ้างท่ีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง (CSC) อยู่ระหว่างควบคุม
งานก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ระยะท่ี ๒ (ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ -
๒๕๖๐) และมีการขยายระยะเวลาก าหนดสิ้นสุดสัญญาเป็นวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
   ท้ังน้ี ส าหรับทางวิ่งเส้นท่ี ๓ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปัจจุบัน 
อยู่ระหว่างด าเนินการปรับระดับพื้นท่ีก่อสร้าง และด าเนินการปรับปรุงคุณภาพดินของทางวิ่ง 
ด้านทิศเหนือ ภาพรวมด าเนินการได้ร้อยละ ๑๓.๒๘ 
  (๒) การพัฒนาท่าอากาศยานของกรมท่าอากาศยาน  มีงานท่ีอยู่
ระหว่างก่อสร้าง ดังน้ี 
   - โครงการพัฒนาท่าอากาศยานกระบี่ ประกอบด้วย งานอาคารท่ีพกั
ผู้โดยสาร หลังท่ี ๓ และปรับปรุงอาคารท่ีพักผู้โดยสาร หลัง ๑ และ ๒ พร้อมอาคารจอดรถยนต์  
ได้ผลงานร้อยละ ๖๕.๘๖ และงานก่อสร้างทางขับขนาน พร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน ผลงานร้อยละ 
๑๔.๔๑ 
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   - โครงการก่อสร้างอาคารท่ีพักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยาน
ขอนแก่น ได้ผลงานร้อยละ ๘๑.๓๘ 
   - โครงการก่อสร้างอาคารท่ีพักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยาน
นครศรีธรรมราช ได้ผลงานร้อยละ ๗๓.๓๘ 
   - โครงการพัฒนาท่าอากาศยานตรัง ประกอบด้วย งานก่อสร้าง
อาคารท่ีพักผู้โดยสารหลังใหม่ ได้ผลงานร้อยละ ๒๗.๖๐ และโครงการก่อสร้างเสริมความแข็งแรง
ทางวิ่ง สร้างทางขับและลานจอดเครื่องบิน พร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน ได้ผลงานร้อยละ ๙๓.๗๘ 
   - โครงการก่อสร้างอาคารท่ีพักผู้โดยสารหลังใหม่ และสิ่งก่อสร้าง
ประกอบอื่นๆ พร้อมครุภัณฑ์อ านวยความสะดวกท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ระยะเวลา
ด าเนินการปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗ ได้ผลงานร้อยละ ๗.๑๗ 
   - โครงการขยายลานจอดเครื่องบิน พร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน
และติดต้ังสะพานเทียบเครื่องบิน พร้อมระบบน าจอดท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ระยะเวลา
ด าเนินการปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖) ได้ผลงานร้อยละ ๒๑.๔๓ 
   - โครงการก่อสร้างเสริมความแข็งแรงทางวิ่ง ก่อสร้างทางขับขนาน 
พร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ได้ผลงานร้อยละ ๐.๑๗ 
   - โครงการก่อสร้างขยายลานจอดเครื่องบิน ท่าอากาศยาน
ขอนแก่น (วงเงินงบประมาณ ๕๐๐ ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินการ ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) 
   - โครงการก่อสร้างต่อเติมความยาวทางวิ่ง ขยายทางขับและลาน
จอดเครื่องบินขนส่งสินค้าและอาคารคลังสินค้า พร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ 
ได้ผลงานร้อยละ ๐.๐๗ 

       นอกจากน้ี ยังมีงานท่ีอยู่ในข้ันตอนการประกวดราคา และจัดซื้อ
จัดจ้าง อาทิ 

    - โครงการก่อสร้างขยายลานจอดเครื่องบิน ท่าอากาศยาน
ขอนแก่น (วงเงินงบประมาณ ๕๐๐ ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินการ ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) 

    - โครงการก่อสร้างอาคารท่ีพักผู้โดยสารหลังใหม่ และสิ่งก่อสร้าง
ประกอบอื่นๆ พร้อมครุภัณฑ์อ านวยความสะดวกท่าอากาศยานนราธิวาส (วงเงิน ๘๐๐ ล้านบาท 
ระยะเวลาด าเนินการปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗) 
   (๓) โครงการจัดสร้างอาคารหอบังคับการบินและอาคารส านักงาน 
แห่งใหม่ ณ ศูนย์ควบคมุการบนิเชียงใหม่ (บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด) งานอาคาร



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๓๕๔ 

 

ส านักงานได้ก่อสร้างโครงสร้างช้ันท่ี ๑ แล้วเสร็จ ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างโครงสร้างช้ันท่ี ๒ 
ส าหรับงานอาคารหอควบคุมการจราจรทางอากาศ ขณะน้ีอยู่ระหว่างก่อสร้างฐานรากและผนังเก็บ
ถังน้ าใต้ดินและคานช้ันท่ี ๑ โดยภาพรวมการดาเนินงานเป็นไปตามแผน คิดเป็นผลการด าเนินงาน          
ร้อยละ ๓๘ 
 ๖) งานด้านการศึกษาแผนเพื่อสนับสนุนการขนส่งและการเดินทางต่อเนือ่ง
หลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ อาทิ 
   (๑) การศึกษาจัดการองค์ความรู้ในการพัฒนาโครงการให้เอกชนร่วมทุน
ในกิจการของรัฐด้านคมนาคมและโลจิสติกส์ ระยะเวลาด าเนินการ ๑๕ เดือน (วันท่ี ๑๙ มิถุนายน 
๒๕๖๔ - ๑๘ กันยายน ๒๕๖๕) อยู่ระหว่างการศึกษา คิดเป็นผลการด าเนินงานร้อยละ ๔๘.๘๐ 
   (๒ )  การศึกษาการแปลงนโยบายสู่การปฏิบั ติแบบบูรณาการ 
ด้านคมนาคมและโลจิสติกส์ในระดับภูมิภาคและประเทศ ระยะเวลาด าเนินการ ๑๕ เดือน (๒๒ 
มิถุนายน ๒๕๖๔ - ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕) ขณะน้ีท่ีปรึกษาอยู่ระหว่างด าเนินการศึกษา คิดเป็น 
ผลการด าเนินงานร้อยละ ๔๐ 
   (๓ )  การศึกษาบู รณาการรูปแบบการพัฒนาสถานีเปลี่ยนถ่าย 
และกระจายสินค้าของประเทศเช่ือมการขนส่งสินค้าหลายรูปแบบและพัฒนาจุดพักรถบรรทุก  
บนโครงข่ายถนนสายหลัก ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และพื้นท่ีต่อเน่ือง ลงนามในสัญญา
แล้ว เมื่อวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ อยู่ระหว่างการศึกษา โดยด าเนินการได้ผลงานร้อยละ ๒๐ 
   (๔) การศึกษาจัดท า Model การพัฒนาโครงข่ายการคมนาคม ในพื้นท่ี
กลุ่มจังหวัดภาคกลางและภาคใต้เช่ือมโยงกับพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภายใต้กรอบ GMS 
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันท่ี ๑๔ 
กันยายน ๒๕๖๔ อยู่ระหว่างด าเนินการศึกษา 
   (๕) การศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้น ประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง 
เพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเช่ือมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน 
ด าเนินการได้ผลงานร้อยละ ๒๙ 

(๖) การศึกษาการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเช่ือมโยงรูปแบบการเดินทาง
เพื่อเข้าถึงสถานีรถไฟฟ้าและสนามบินในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ระยะเวลาด าเนินการ  
๑๘ เดือน (วันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕) ด าเนินการได้ผลงานร้อยละ ๔๔.๗๕ 

(๗) การจัดท าแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้า
เช่ือมโยงฐานการผลิตในพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นท่ี



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๓๕๕ 

 

ภาคใต้ จังหวัดระนอง ระยะเวลาด าเนินการ ๑๔ เดือน (วันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๒๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔) ด าเนินการได้ผลงานร้อยละ ๖๘.๓๕ 

(๘) การศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง 
ปัจจุบันด าเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผลผลิตจากการศึกษา ประกอบด้วย แผนแม่บทการพัฒนาเมือง
โดยรอบสถานีรถไฟความเร็วสูง/สถานีรถไฟทางคู่/ศูนย์คมนาคมขนส่งในพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพของ
ประเทศ ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดท าผังเฉพาะในพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพ แผนพัฒนาระบบขนส่ง
มวลชนเช่ือมต่อสถานีรถไฟความเร็วสูง/สถานีรถไฟทางคู่/ศูนย์คมนาคมขนส่ง แผนการลงทุน 
และการบริหารจัดการรองรับการพัฒนาเมืองหรือเมืองใหม่ และรายงานการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ SEA และรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น IEE ขณะน้ีอยู่ระหว่าง
เตรียมการน าเสนอแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
ขนส่ ง เพื่ อ เ ข้าสู่ การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามแนวทางการเสนอแผนระดับ ๓  
ของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 ๕.๖.๒ แก้ไขปัญหาจราจรติดขัดในพื นที่เขตเมือง 

   ผลการด าเนินงานท่ีส าคัญในด้านการแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดในพื้นท่ีเขตเมือง 
ประกอบด้วย 
   ๑) การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเพื่อลดการใช้ยานพาหนะส่วนตัว 
    การพัฒนาการเดินเรือโดยสารในคลองแสนแสบ โดยกรมเจ้า ท่า  
ได้ด าเนินการจัดเจ้าหน้าท่ีดูแลในแต่ละท่าให้เพียงพอ การพัฒนาเรือโดยสารไฟฟ้าต้นแบบ 
การติดต้ังอุปกรณ์ GPS พร้อม Application ตรวจสอบเรือ การเพิ่มจ านวนเรือให้บริการจาก  
๕๕ ล า เป็น ๖๐ ล าการติดต้ังชูชีพประจ าเรือโดยสารทุกล า และติดต้ังพวงชูชีพบริเวณท่าเรือ  
การติดต้ัง WiFi ให้บริการฟรี เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารและบริการด้านการเดินทาง ร่วมกับบริษัท 
กสท. โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) การให้ปรับปรุงตัวเรือเพื่อใช้ข้ึน-ลง กลางล า จ านวน ๖๐ ล า 
พัฒนาและปรับปรุงท่าเทียบเรือในคลองแสนแสบให้เป็นท่าเทียบเรือต้นแบบ โดยด าเนินการแล้ว 
๓ ท่าเรือ (ท่าเรืออโศก, ท่าเรือนานาเหนือ และ ท่าเรือทองหล่อ) และอยู่ระหว่างด าเนินการ 
ท่ีท่าเรือผ่านฟ้าลีลาศ และอยู่ระหว่างการปรับปรุงและพัฒนาระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
คลองแสนแสบ กรุงเทพมหานคร โดยกรมเจ้าท่าได้รับงบประมาณปี ๒๕๖๔ วงเงิน ๓๙.๓๒๔๔ 
ล้านบาท ก าหนดแล้วเสร็จวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
    นอกจากน้ี กรมเจ้าท่าอยู่ระหว่างด าเนินการพัฒนาท่าเรือ และสิ่งอ านวย
ความสะดวก ได้แก่  



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
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๓๕๖ 

 

    (๑) งานก่อสร้างเพื่อพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกในบริเวณท่าเทียบเรือ 
ท่าช้าง กรุงเทพมหานคร ด าเนินการได้ผลงานร้อยละ ๗๒.๙๕ 
    (๒) งานก่อสร้างเพื่อพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกในบริเวณท่าเทียบเรือ 
ท่าเตียน กรุงเทพมหานคร ด าเนินการได้ผลงานร้อยละ ๕๔.๐๐ 
    (๓) งานปรับปรุงท่าเทียบเรือโดยสารในแม่น้ าเจ้าพระยาและคลองสาขา 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ก าหนดแล้วเสร็จวันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ด าเนินการได้ผลงาน 
ร้อยละ ๓๕.๒๕ 
    (๔) งานพัฒนาท่าเรือโดยสารและระบบอ านวยความปลอดภัยเพื่อรองรับ
การให้บริการแก่ผู้สูงอายุและคนพิการ เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จ านวน ๒๙ แห่ง 
ก าหนดแล้วเสร็จวันท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ด าเนินการได้ผลงานร้อยละ ๕๔.๐๐ 
    (๕) งานก่อสร้างเพื่อพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกในบริเวณท่าเรือเกียกกาย 
กรุงเทพฯ ก าหนดแล้วเสร็จวันท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ด าเนินการได้ผลงานร้อยละ ๙.๓๔ 
    (๖) งานก่อสร้างเพื่อพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกในบริเวณท่าเรือบางโพ 
กรุงเทพฯ ก าหนดแล้วเสร็จวันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ด าเนินการได้ผลงานร้อยละ ๔.๑๕ 
    (๗) การก าจัดผักตบชวา โดยกรมเจ้าท่ามีชุดเรือก าจัดผักตบชวา  
ท่ีปฏิบัติงานอยู่ท้ังหมดจ านวน ๕ ชุด มีประสิทธิภาพในการก าจัดผักตบชวาในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
ได้ปีละ ๔๐๐,๐๐๐ - ๔๕๐,๐๐๐ ตัน ด าเนินการก าจัดผักตบชวาในพื้นท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่าง
ต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกปี ต้ังแต่พื้นท่ีเหนือเข่ือนเจ้าพระยา ได้แก่ แม่น้ าเจ้าพระยา แม่น้ าสะแกกรัง 
แม่น้ าท่าจีน คลองธรรมชาติในเขตรับผิดชอบ ระยะทางไม่น้อยกว่า ๓๕๐ กิโลเมตร และพื้นท่ี 
ใต้เข่ือนเจ้าพระยา แม่น้ าเจ้าพระยา แม่น้ าป่าสัก แม่น้ าน้อย แม่น้ าลพบุรี คลองธรรมชาติในเขต
รับผิดชอบ ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๑๒ กิโลเมตร (แบ่งพื้นท่ีตามมติคณะกรรมการอ านวยการ 
เพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวา) โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีแผนในการด าเนินการก าจัดผักตบชวา 
(ด าเนินการเอง) จ านวน ๔๒๒,๐๐๐ ตัน วงเงิน ๑๒.๐๖๐๘ ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
ด าเนินการผลงานก าจัดผักตบชวาได้ ๔๒๘,๗๒๔ ตัน และมีงานศึกษาท่ีอยู่ระหว่างการด าเนินการ 
คือ งานการศึกษาวางแผนเพิ่มศักยภาพและพัฒนาระบบขนส่งทางน้ าในแม่น้ าเจ้าพระยา 
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยได้ลงนามบริษัทท่ีปรึกษาฯ เมื่อวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ ก าหนดแล้วเสร็จเมื่อวันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  

ส าหรับการเปิดเดินรถไฟชานเมือง ได้เปิดให้บริการเพิ่ม ๒ เส้นทาง คือ 
สีแดงเข้ม สายบางซื่อ-รังสิต ระยะทาง ๒๖.๓๐ กิโลเมตร และสีแดงอ่อน สายบางซื่อ–ตลิ่งชัน 
ระยะทาง ๑๕.๒๖ กิโลเมตร โดยได้มีการเปิดเท่ียวปฐมฤกษ์ รถไฟชานเมืองสายสีแดง เมื่อวันท่ี ๒ 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๓๕๗ 

 

สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการระบบ
รถไฟฯ (Soft Opening) ผ่านระบบออนไลน์ มายังสถานีกลางบางซื่อ 
    ในส่วนของการพัฒนาระบบรถไฟฟ้า มีโครงการท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ 
ดังน้ี 
    (๑) โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี มีความก้าวหน้า 
ร้อยละ ๘๖.๗๕ 
    (๒) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าว – ส าโรง มีความก้าวหน้า
ร้อยละ ๘๗.๘๔ 
    (๓) โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ -  มีนบุรี (สุวินทวงศ์)  
มีความก้าวหน้าร้อยละ ๗๕.๔๕ 
    (๔) โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – ศูนย์วัฒนธรรมฯ  
อยู่ระหว่างข้ันตอนการคัดเลือกเอกชน เพื่อด าเนินงานก่อสร้างส่วนตะวันตก และติดต้ังงานระบบ
รถไฟฟ้าและเดินรถสายสีส้มตลอดท้ังเส้นทาง งานจัดกรรมสิทธิ์ท่ีดิน มีความก้าวหน้าร้อยละ 
๒๐.๗๐ 
    (๕) โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวน
กาญจนาภิเษก) อยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนราคากลางงานก่อสร้างงานโยธา และจัดแผนการจัดซื้อ 
จัดจ้างใหม่ ส าหรับงานศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการลงทุนงานระบบ ได้มีการจัดต้ังคณะท างานตาม
มาตรา ๒๖ แห่ง พระราชบัญญัติร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยได้ก าหนด 
การรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชน ระหว่างวันท่ี ๑๑ - ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๔  ส าหรับงานจัด
กรรมสิทธิ์ท่ีดิน มีความก้าวหน้าร้อยละ ๓๗.๗๕ 
    (๖) โครงการจ้างท่ีปรึกษาเพื่อศึกษาและวิเคราะห์โครงการรถไฟฟ้ารางคู่
ขนาดเบา (Light Rail Transit) สายบางนา-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ลงนามสัญญา เมื่อวันท่ี ๑๔ 
พ.ค. ๒๕๖๔ และเริ่มงานวันท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ อยู่ระหว่างด าเนินการตามสัญญา 
มีความก้าวหน้าร้อยละ ๗๕ 
    (๗ )  โครงการระบบขนส่ งมวลชนจั งหวั ด เ ชียง ใหม่  สายสีแดง  
(ช่วงโรงพยาบาลนครพิงค์-แยกแม่เหียะสมานสามัคคี) โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัด
นครราชสีมา สายสีเขียว (ช่วงตลาดเซฟวัน - สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสด์ิ) 
โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต - ห้าแยกฉลอง  
อยู่ระหว่างข้ันตอนการจัดท ารายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการส าหรับโครงการระบบขนส่ง
มวลชนจังหวัดภูเก็ต ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต –ห้าแยกฉลอง อยู่ระหว่างข้ันตอน



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๓๕๘ 

 

การศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะสมและปรับปรุงแบบรายละเอียดการให้เอกชนร่วม
ลงทุน 
    (๘ )  โครงการระบบขนส่ งมวลชนจั งหวัดพิษณุ โลก สายสีแดง 
(ช่วงมหาวิทยาลัยพิษณุโลก-ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพิษณุโลก) ด าเนินการจัดท าร่างข้อก าหนด 
และขอบเขตงานศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาฯ 
และเอกสารท่ีเกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการจัดจ้าง ท่ีปรึกษ า ตามกระบวนการท่ีก าหนดตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
    (๙) โครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรางเบาสายเหนือ - ใต้ ต้นแบบ 
ในเมืองภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น อยู่ระหว่างการต้ังคณะท างานตรวจสอบพื้นท่ีความเหมาะสม 
เพื่อทดแทนศูนย์วิจัยข้าว จังหวัดขอนแก่น 
   ๒) การพัฒนาระบบ Feeder เชื่ อมต่อ เข้ าสู่ ระบบขนส่ งมวลชน 
และแผนพัฒนาการเชื่อมต่อการเดินทาง 
    (๑) การศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการเดินทางทางน้ าในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล และการเ ช่ือมต่อการเดินทางรูปแบบอื่น อยู่ ระหว่างด า เนินการศึกษา  
มีผลการด าเนินงานร้อยละ ๙๒.๐๐ 
    (๒) โครงการให้บริการน าส่งผู้โดยสารเข้าสู่ระบบขนส่งทางราง โดยรถเวียน 
(Shuttle Bus) เส้นทางดินแดง – BTS สนามเป้า (B2) อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง 
    (๓) โครงการให้บริการน าส่งผู้โดยสารเข้าสู่ระบบขนส่งทางราง โดยรถเวียน 
(Shuttle Bus) เส้นทางชุมชนเคหะร่มเกล้า – ARL ลาดกระบัง (B3) อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR 
   ๓) การพัฒนาทางด้านการบริหารจัดการจราจร 
    (๑) การศึกษาจัดท าโมเดลการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหาร
จัดการจราจร อยู่ระหว่างกระบวนการจัดจ้างท่ีปรึกษาฯ ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันท่ี ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๖๔ อยู่ระหว่างด าเนินการศึกษา ได้ผลงานร้อยละ ๒๐ 
    (๒) การศึกษาส ารวจการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
(Bangkok Travel Demand Survey) ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
อยู่ระหว่างด าเนินการศึกษา ได้ผลงานร้อยละ ๑๔.๓๗ 
    (๓) โครงการจ้างท่ีปรึกษาจัดท าแผนการจราจรเป็นพื้นท่ี อยู่ระหว่าง
ด าเนินการตามสัญญา ได้ผลงานร้อยละ ๙๐.๐๐ 
    (๔) โครงการจ้างท่ีปรึกษา ส ารวจ และออกแบบศูนย์ควบคุมและบริหาร
จัดการระบบเทคโนโลยีจราจรและความปลอดภัยของกรุงเทพมหานครด าเนินการแล้วเสร็จ 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๓๕๙ 

 

    (๕) การจัดการจราจรในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร โดยการอ านวยความ
สะดวกการจราจร การบังคับใช้กฎหมาย และมาตรการคืนพื้นผิวการจราจร ท้ังในช่วงเทศกาล
ส าคัญ และในห้วงเวลาปกติ ของกองบัญชาการต ารวจนครบาลเพื่อให้การจราจรสามารถเลื่อนไหล
ได้โดยไม่ติดขัด 
   ๔) การพัฒนาถนนเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรติดขัด  
    (๑) โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ 
     - ทางต่างระดับทางต่างระดับข้าม ทล.๓๗ เช่ือมระหว่าง ทช.ปข.
๒๐๕๒ กับ ทช.ปข.๒๐๕๗ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
    (๒) โครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง 
     (๒.๑) โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข ๓๕ 
สายธนบุรี – ปากท่อ (ถนนพระราม ๒) ตอนทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน – เอกชัย 
มีผลการด าเนินงาน ดังน้ี 
      - ตอนท่ี ๑ ช่วงระหว่าง กม. ๙+๗๓๑ – ๑๓+๙๘๑ ได้ผลงาน
ร้อยละ ๔๗.๓๘๙  
      - ตอนท่ี ๒ ช่วงระหว่าง กม. ๑๓+๙๘๑ – ๑๘.+๑๒๒ 
ได้ผลงานร้อยละ ๔๐.๓๐ 
      - ตอนท่ี ๓ ช่วงระหว่าง กม. ๑๘+๑๒๒ – กม. ๒๐+๕๐๐  
ได้ผลงานร้อยละ ๖๗.๐๖ 
     (๒.๒) พัฒนาทางหลวง ทล.๓๐๔ อ าเภอปากเกร็ด-ศูนย์ราชการ 
แจ้งวัฒนะ มีความก้าวหน้าการด าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๙.๘๗๘  
     (๒.๓) โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓ - ดาวคะนอง - วงแหวน 
รอบนอก -กรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ด าเนินการได้ผลงานร้อยละ ๑๙.๒๘ 
     (๒.๔) ถนนสายแยก ทล.๓๐๙๗ - ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม 
จังหวัดนครปฐม ระยะทาง ๓.๒๑๗ กิโลเมตร ด าเนินการได้ผลงานร้อยละ ๖๔.๔๑ 
     (๒.๕) ถนนสาย สป.๑๐๑๑ แยก ทล.๓ - เทพารักษ์  อ าเภอบาง
พลี จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทาง ๓.๘๗๕ กิโลเมตร ด าเนินการได้ผลงานร้อยละ ๖๘.๖๓ 
     (๒.๖) ถนนสาย จ๔ และ จ๕ ผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม 
จังหวัดมหาสารคาม ระยะทาง ๓.๒๒๒ ด าเนินการได้ผลงานร้อยละ ๒๓.๗๓ 
     (๒.๗) ถนนสาย ง๑ ผังเมืองรวมเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ระยะทาง ๗.๔๒๕ กิโลเมตร ด าเนินการได้ผลงานร้อยละ ๒๑.๘๖ 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
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๓๖๐ 

 

     (๒.๘) ถนนสาย ฉช.๓๐๐๑ แยก ทล.๓๑๔ - ลาดกระบัง (สัญญาที่ ๑) 
จังหวัดฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ ระยะทาง ๑๑.๐๐๐ กิโลเมตร ด าเนินการได้ผลงานร้อยละ ๙๖.๑๕ 
     (๒.๙) ถนนสาย ข๙, ค๓ ผังเมืองรวมชุมชน โคกกลอย - ท้ายเหมือง  
จังหวัดพังงา ระยะทาง ๔.๒๒๙ กิโลเมตร ลงนามในสัญญา เมื่อวันท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
เตรียมการก่อสร้าง 
    (๓) โครงการที่อยู่ระหว่างขั นตอนการจัดซื อจัดจ้าง 
     (๓.๑) โครงการขยายถนนชัยพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี ระยะทาง 
๖.๘๙๒ กิโลเมตร 
     (๓.๒) ถนนสายแยก ทล.๑๐๒๐ - บ้านกิ่ วแก้ว อ า เภอเทิง ,  
จุน จังหวัดเชียงราย, พะเยา ระยะทาง ๔๓.๗๐๙ กิโลเมตร 

  ๕.๖.๓ เสริมสร้างความม่ันคงทางด้านพลังงานให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ 
   ผลการด าเนินงานท่ีส าคัญในด้านการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงาน

ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ประกอบด้วย 
   ๑) แผนพลังงานแห่งชาติ ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี ๒๐ ตุลาคม 
๒๕๖๓ เห็นชอบแผนบูรณาการพลังงานระยะยาว ๔ แผน และให้บูรณาการแผนด้านพลังงานให้
เป็นเอกภาพ และน าเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบเป็นแผนเดียว โดย สนพ. ได้จัดประชุม 
รับฟังความเห็นต่อกรอบแผนพลังงานชาติ ครั้งท่ี ๑ (ด้านไฟฟ้า) วันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ 
ผู้เข้าร่วม ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม โดยมี
ประเด็น ได้แก่  

(๑) การน าหลักการโอกาสเกิดไฟฟ้าดับ (LOLE) มาใช้เป็นเกณฑ์พิจารณา
ความมั่นคงในการวางแผนจัดหาไฟฟ้า 

(๒) เปลี่ยนรูปแบบการใช้พลังงานมาเป็นพลังงานไฟฟ้า 
(๓) การเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าใหม่ลดสัดส่วนการผลิต

ไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงท่ีปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง 
(๔) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบไฟฟ้ายุคใหม่ (Grid Modernization) 

การบริหารจัดการระบบไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยี Smart Grid 
(๕) พัฒนาเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์และการกักเก็บคาร์บอน 
(๖) การผลิตพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานแบบกระจายศูนย์ 
(๗) การก ากับกิจการพลังงาน เพื่อส่งเสริมการแข่งในกิจการไฟฟ้า 
(๘) กฎระเบียบและกฎหมายด้านไฟฟ้าท่ีควรปรับปรุง Deregulation) 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๓๖๑ 

 

 ๒) แผนการลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจรายไตรมาส ประจ าปี ๒๕๖๔  
ของกระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงานเสนอแผนด าเนินงานและแผนการลงทุนในโครงการ 
ตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี ๒๕๖๔ แบ่งออกเป็น (๑) พลังงานเข้มแข็ง (๒) ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานราก และ (๓) ส่งเสริมลงทุนพลังงานสะอาด โดยเน้นท่ีการลงทุนภายในประเทศ 
มีผลการด าเนินงานจากแผนการลงทุนของกลุ่มพลังงาน มีความก้าวหน้าผลการเบิกจ่าย 
  (๑) แผนการลงทุนในประเทศของ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)  
และกลุ่ม ปตท. ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รวม ๒๒๓,๘๕๐ ล้านบาท มีแผนเบิกจ่ายสะสม มกราคม - สิงหาคม 
๒๕๖๔ ท่ี ๑๓๘,๔๒๒ ล้านบาท เบิกจ่ายได้จริง ๙๙,๑๔๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๑ 
  (๒) แผนการลงทุนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท  
ในเครือเฉพาะการลงทุนในประเทศปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รวม ๔๗,๑๓๔ ล้านบาท แผนเบิกจ่ายสะสม
มกราคม – สิงหาคม ๒๕๖๔ จ านวน ๒๕,๖๗๒ ล้านบาท เบิกจ่ายได้จริง ๒๔,๙๐๑ ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ ๙๗ 
 ๕.๖.๔ ยกระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้าและพลังงานให้มีความทันสมัย ทั่วถึง 
เพียงพอม่ันคง และมีเสถียรภาพ   

     ผลการด าเนินงานท่ีส าคัญในด้านการยกระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้า  
และพลังงานให้มีความทันสมัย ท่ัวถึง เพียงพอมั่นคง และมีเสถียรภาพ ประกอบด้วย  
   ๑) การด าเนินการของการไฟฟ้านครหลวง : โครงการ Smart Metro Grid 
(ระบบโครงข่ายอัจฉริยะ) ในพื นที่น าร่องบริเวณถนนพระราม ๔ พญาไท เพชรบุรี และรัชดาภิเษก 
ซึ่งเป็นการยกระดับระบบไฟฟ้าให้มีความเช่ือถือได้และมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ผู้ใช้ไฟฟ้ามีส่วนร่วม 
ในการบริหารจัดการพลังงาน และเพิ่มความสามารถของโครงข่ายไฟฟ้าในการรองรับพลังงาน
หมุนเวียนท่ีเข้ามาในระบบ โดยมีแผนการด าเนินงาน มีเป้าหมายในปี ๒๕๖๕ คือ ติดต้ัง Smart 
Meter จ านวน ๓๓ ,๒๖๕ ชุด ติดต้ังแล้วเสร็จสะสม ๒๓ ,๒๐๑ ชุด และพัฒนา Software  
ของระบบ AMI, TLM, OMS, LAMS และ ICT Integration แล้วเสร็จ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนา
ระบบ 
   ๒) การด าเนินการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
   (๑) การสนับสนุนการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) ประกอบด้วย งานก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจ าหน่ายแรงสูงสายหลัก 
จ านวน ๐.๖๕๗ วงจร-กม. ติดต้ังโหลดเบรกสวิตซ์ จ านวน ๐ ชุด (แผน๓) ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบ
จ าหน่ายแรงต่ า จ านวน ๗๐๑.๑๗๕ กม. ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจ าหน่ายแรงสูงสายแยกย่อย 
จ านวน ๒๕๘,๔๐๙ กม. ติดต้ัง/เปลี่ยนหม้อแปลงจ าหน่าย จ านวน ๖๕.๙๙๕ เอ็มวีเอ ติดต้ังดร๊อป



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๓๖๒ 

 

เอาท์ฟิวส์ จ านวน ๖๓ ตัวติดต้ังโหลดเบรกสวิตซ์ จ านวน ๐ ชุด ติดต้ังล่อฟ้าแรงสูง จ านวน  
๔๙๔ ตัว และติดต้ังล่อฟ้าแรงต่ า จ านวน ๓,๓๓๖ ตัว มีผลงานเชิงปริมาณร้อยละ ๓๓.๔๔ 
   (๒) งานสถานีไฟฟ้าจ านวน ๒๑ แห่ง และสายส่ง ๑๑๕ เควี รองรับ 
การจ่ายไฟสถานีไฟฟ้า โดยมีผลงานส่วนของสถานีไฟฟ้าแล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๐.๙๕ และสายส่งแล้วเสร็จ 
ร้อยละ ๘๙.๑๖ 
   (๓) งานก่อสร้างระบบจ าหน่ายใต้ดิน ๒๒/๓๓ kV ในพื้นท่ีจังหวัด
เชียงใหม่ นครราชสีมา พัทยา และหาดใหญ่ รวม ๒๔.๗๒ วงจร-กม. มีผลการด าเนินการร้อยละ 
๓๓.๐๑ ส าหรับงานรองรับระบบสื่อสารส าหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าของ กฟภ. มีผลการด าเนินงาน 
ร้อยละ  ๑๓.๐๑ 
   ๓) ส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าและสถานีอัดประจุไฟฟ้า  ตามค าสั่งส านัก
นายกรัฐมนตรีท่ี ๓๘/๒๕๖๓ แต่งต้ังคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ และค าสั่ง
ส านักนายกรัฐมนตรี ท่ี ๓๗๒/๒๕๖๓ แก้ไขและเพิ่มเติมองค์ประกอบคณะกรรมการฯ 
มีผลการด าเนินงาน โดยฝ่ายเลขานุการ (ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน) อยู่ระหว่างหารือ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔  
ในการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าของหน่วยงานภาครัฐ 
   ๔) โครงการโซล่าร์ภาคประชาชน เพื่อสนับสนุนภาคประชาชนให้ผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้เอง ซึ่งในปี ๒๕๖๔ มีเป้าหมายรับซื้อ ๕๐ เมกะวตัต์ แบ่งเป็น
สองกลุ่ม ได้แก่ (๑) กลุ่มบ้านท่ีอยู่อาศัย ปรับหลักเกณฑ์รับซื้อไฟฟ้าใหม่โดยปรับเพิ่มราคารับซื้อ
ไฟฟ้าส่วนเกินจากกลุ่มบ้านผู้อยู่อาศัยท่ีจ าหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเป็น ๒.๒๐ บาทต่อหน่วย จากเดิม
รับซื้อในราคาไม่เกิน ๑.๖๘ บาทต่อหน่วย เพื่อจูงใจการลงทุนเพิ่มข้ึน และ (๒) กลุ่มโรงเรียน 
สถานศึกษา โรงพยาบาล และสูบน้ าเพื่อการเกษตร เปิดรับสมัครผู้ร่วมโครงการ ต้ังแต่  
๔ กุมภาพันธ์ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ๒๕๖๔ โดยมีผลการด าเนินงาน ดังน้ี 
    (๑) กลุ่มบ้านท่ีอยู่อาศัย: เมื่อ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ รอบการรับซื้อปี 
พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผู้ยื่นแบบค าขอขายไฟฟ้าครบถ้วน ๑,๑๘๔ ราย ก าลังผลิตติดต้ัง ๖,๓๑๖.๓ kWp 
ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้ว ๓๖๓ ราย ก าลังผลิตติดต้ัง ๑,๙๘๕.๙๕ kWp และเริ่มจ่ายไฟฟ้า
เข้าระบบแล้ว ๓๘ ราย ก าลังผลิตติดต้ัง ๒๑๐.๐ kWp 
    (๒) กลุ่มโรงเรียน สถานศึกษา โรงพยาบาล และสูบน้ าเพื่อการเกษตร : 
เปิดรับค าเสนอขอขายไฟฟ้าต้ังแต่วันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ปัจจุบันมีผู้ยื่น
แบบค าขอขายไฟฟ้าเฉพาะในพื้นท่ีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รวม ๔๙ ราย ก าลังผลิต
ติดต้ัง ๕,๒๗๒ kWp ท้ังน้ี ไม่มีกลุ่มโรงพยาบาลยื่นค าเสนอขอขายไฟฟ้า 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
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  ๕.๖.๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการน  าประปา 
   ผลการด าเนินงานท่ีส าคัญในด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ าประปา 
ประกอบด้วย 
 ๑) โครงการปรับปรุงกิจการประปา แผนหลักครั งที ่๙  
 (๑) กลุ่มงานก่อสร้างขยายก าลังการผลิตน้ าท่ีโรงงานผลิตน้ ามหาสวัสด์ิ 
ขนาด ๘๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ด าเนินการได้ผลงานร้อยละ ๐.๘๓ 
 (๒) กลุ่มงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ า ด าเนินการได้ผลงานร้อยละ ๑๕.๐๓ 
 (๓) กลุ่มงานก่อสร้างสถานีสูบจ่ายน้ า ถังเก็บน้ าใส จัดซื้อ และติดต้ัง
เครื่องสูบน้ าวัน ด าเนินการได้ผลงานร้อยละ ๐.๑๑ 
 (๔) กลุ่มงานก่อสร้างวางท่อประปา ด าเนินการได้ผลงานร้อยละ ๑๑.๗๑ 
 ๒) การขยายการให้บริการน  าประปาอย่างทั่วถึง เพียงพอและม่ันคง 
โดยก่อสร้างวางท่อประปาในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของการประปานครหลวง เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ 
เป็นระยะทาง ๕.๘๘ กิโลเมตร 
 ๓) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา จ านวน ๓ โครงการ 
อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง/รอท าสัญญา จ านวน ๓ โครงการ 
 ๔) โครงการวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน  า จ านวน ๘๕ โครงการ ด าเนินการ
แล้วเสร็จ จ านวน ๖๕ โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง จ านวน ๓๒ โครงการ อยู่ระหว่าง
จัดหาผู้รับจ้าง/รอท าสัญญา จ านวน ๒ โครงการ ยกเลิกโครงการ จ านวน ๗ โครงการ 
 ๕) โครงการย้ายแนวท่อที่ได้รับผลกระทบจากหน่วยงานอื่น  จ านวน  
๙ โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ ๑ โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง จ านวน ๕ โครงการ 
ยังไม่เริ่มด าเนินการ จ านวน ๑ โครงการ ยกเลิกโครงการ จ านวน ๔ โครงการ 
 ๖) โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร จ านวน ๑๙ โครงการ 
ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน ๔ โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง จ านวน ๑๒ โครงการ 
อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง/รอท าสัญญา จ านวน ๒ โครงการ ยังไม่เริ่มด าเนินการ จ านวน 
๑ โครงการ ยกเลิกโครงการ จ านวน ๑ โครงการ 
 ๗) โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน  า  จ านวน 
๓๑ โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน ๑๐ โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง จ านวน 
๒๐ โครงการ อยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง/รอท าสัญญา จ านวน ๑ โครงการ   

  ๕.๖.๖ แก้ปัญหาระบบระบายน  าและระบบบ าบัดน  าเสีย 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๓๖๔ 

 

  ผลการด าเนินงานท่ีส าคัญในด้านแก้ปัญหาระบบระบายน้ าและระบบบ าบัด
น้ าเสีย ประกอบด้วย 
  ๑) ก่อสร้างระบบบ าบัดน  าเสีย ในพื้นท่ีด าเนินการองค์การบริหารส่วนต าบล
ล าโพ จังหวัดนนทบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม และเทศบาลเมือง
แพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ 
และเทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยมีผลการด าเนินการในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐ 
  ๒) ฟื้นฟูและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบัดน  าเสีย  ในพื้นท่ีด าเนินการ 
เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา เทศบาลนครพิษณุโลก 
จังหวัดพิษณุโลก ปัจจุบันอยู่ระหว่างข้ันตอนการลงนามในสัญญา โดยมีผลการด าเนินการ 
ในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐ 
 
 ๕.๗  พัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านดิจิทัลและการมุ่งสู่การเป็นประเทศอัจฉริยะ 

 ๕.๗.๑ รักษาคลื่นความถ่ีและสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม อันเป็นสมบัติ
ของชาติให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน และลงทุนในอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ 
และเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายในระบบ 5G  
 ๑) โครงการเน็ตประชารัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) 
ด าเนินการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยสื่อสัญญาณสายเคเบิลใยแก้วน าแสง (Fiber 
Optic) ไปยังหมู่บ้านซึ่งอยู่ห่างไกล จ านวน ๒๔,๗๐๐ หมู่บ้านท่ัวประเทศ โดยได้เพิ่มความเร็วเป็น 
๑๐๐/๕๐ Mbps (Download/Upload) ด้วยอัตราค่าบริการเท่าเดิม โดยยังคงจัดให้มีบริการ
อินเทอร์เน็ตสาธารณะประจ าหมู่บ้าน ๒๔,๗๐๐ หมู่บ้าน จนถึงปัจจุบัน มีผู้ลงทะเบียนท้ังหมด 
๑๐,๓๒๖,๐๘๒ คน (ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔) ต่อมารัฐบาลเปิดให้ผู้ประกอบกิจการ
โทรคมนาคมท่ีได้รับใบอนุญาตจากส านักงาน กสทช. เช่ือมต่อโครงข่ายไปให้บริการแก่ครัวเรือน 
โดยท าข้อตกลงกับ ดศ. ซึ่ง ดศ. ไม่คิดค่าใช้โครงข่ายฯ ท้ังน้ี ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม 
สามารถเช่ือมต่อกับอุปกรณ์ Switch ของโครงข่ายเน็ตประชารัฐ โดยผู้ขอใช้ Open Access 
Network เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเช่ือมต่ออุปกรณ์ ในจุด A (เป็นจุดเช่ือมต่อกับ
อินเทอร์เน็ตกับผู้ ให้บริการรายอื่น) และจุด  B (เป็นการเช่ือม Drop Optic จาก Session 
Description Protocol : SDP ของเน็ตประชารัฐไปยังบ้านเรือนประชาชน) ซึ่งมีผู้ประกอบกิจการ
โทรคมนาคมได้เช่ือมต่อโครงข่ายแล้ว จ านวน ๔ ราย และได้เปิดให้บริการไปยังบ้านเรือน
ประชาชนแล้ว จ านวน ๒๕๕,๐๔๓ ครัวเรือน (ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๓๖๕ 

 

 ๒) โครงการยกระดับโครงสร้างพื นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศ กิจกรรมที่ ๒ การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็น 
ASEAN Digital Hub ซึ่งมีการด าเนินการ ๓ กิจกรรมย่อย ดังน้ี 
  กิจกรรมย่อยที่ ๑ การจัดหาอุปกรณ์เพิ่มความจุโครงข่ายเช่ือมโยงไปยัง
ชายแดนฯ ขนาดความจุรวม ๒,๓๐๐ Gbps ได้มีการด าเนินการจัดหาและติดต้ังอุปกรณ์ตามสถานี
ต่างๆ ท่ัวประเทศรวม ๑๕๑ สถานี (ตามแผนเดิม) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการด าเนินงานตาม
แผนงานการปรับปรุงประสิทธิภาพโครงข่ายท่ีออกแบบไว้ทดแทนสถานีเพชรบุรีและสถานีศรีราชา 
(ระบบ PS) ท่ีได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ ๓ บมจ. โทรคมนาคม
แห่งชาติ ได้ด าเนินการติดต้ังอุปกรณ์และตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานให้ได้ตามวัตถุประสงค์ 
(Final Acceptance Test) แล้วเสร็จ และได้จัดท าผลการทดสอบท่ีเกี่ยวข้องมาให้แก่ บมจ. 
โทรคมนาคมแห่งชาติ พิจารณาแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจรับฯ ของ บมจ. โทรคมนาคม
แห่งชาติ ได้เห็นชอบให้รับไว้ใช้งานแล้ว เมื่อวันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ ขณะน้ีอยู่ระหว่าง 
กระบวนการรับไว้ใช้งานอย่างเป็นทางการของ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ก่อนส่งมอบให้แก่
ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมต่อไป 
  กิจกรรมย่อยที่ ๒ การขยายความจุโครงข่ายเคเบิลใต้น้ าระหว่างประเทศ
ของระบบท่ีมีอยู่ ๑,๗๗๐ Gbps ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และ ดศ. ได้อนุญาตให้ บมจ.
โทรคมนาคมแห่งชาติ ใช้สิทธิการใช้งานความจุจากการขยายระบบเคเบิลใต้น้ าระหว่างประ เทศ
จากกิจกรรมย่อยท่ี ๒ แล้ว และ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ ได้น าสิทธิความจุท่ีได้รับอนุญาต 
เปิดใช้งานแล้ว จ านวน ๑,๒๙๐ Gbps (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๔) 
  กิจกรรมย่อยที่ ๓ การสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ าเช่ือมต่อประเทศไทยกับ
ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ๖ ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย ประเทศจีน ประเทศ
สิงคโปร์ ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศญี่ปุ่น และประเทศเวียดนาม โดยออกแบบรองรับการใช้งาน
รวมแล้ว ๒๗ Tbps ปัจจุบันอยู่ระหว่างการด าเนินการส ารวจฯ ในน่านน้ าประเทศจีน ท้ังน้ี ผู้รับ
จ้างก่อสร้างระบบฯ ได้ออกเอกสาร Force Majeure ให้แก่ภาคีสมาชิกของระบบฯ ในวันท่ี ๖ 
กันยายน ๒๕๖๔ เพื่อขอขยายระยะเวลาด าเนินการก่อสร้างจากเดิมคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จ 
ทดสอบระบบฯ รวมถึงส่งมอบสิทธิการใช้งานได้ภายในปี ๒๕๖๕ ขยายออกไปเป็นเดือนกันยายน 
๒๕๖๖ โดยอ้างเหตุ Force Majeure น้ัน บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) ร่วมกับ
ภาคีสมาชิกของระบบฯ ยังไม่ได้มีมติขยายระยะเวลาให้กับผู้รับจ้างและจะร่วมกันพิจารณาอย่าง
รอบคอบ โดยคาดว่าจะต้องมีการเจรจาต่อรองกับผู้รับจ้างอย่างเข้มข้น เพื่อให้ผู้รับจ้างปรับ
แผนการด าเนินงานภาพรวมท่ีเหมาะสม และเร็วกว่าก าหนดเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ให้ได้ต่อไป 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๓๖๖ 

 

 ๓) โครงการบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน  ด าเนินการโครงการ
บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน ณ แหล่งการเรียนรู้ของชุมชน ซึ่งในปีงบประมาณปี พ.ศ. 
๒๕๖๔ ด าเนินการจ านวนไม่น้อยกว่า ๘,๒๔๖ แห่งท่ัวประเทศ โดยมีผู้ลงทะเบียนใช้งาน จ านวน 
๒,๗๑๒,๗๑๓ ครั้ง (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๔) 
 ๔)  การขับ เคลื่ อนการพัฒนา เศรษฐกิ จแล ะสั งคมของประ เทศ 
ในด้านเทคโนโลยี 5G ภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อน 5G แห่งชาติ 
 (๑) คณะกรรมการขับเคลื่อน 5G แห่งชาติ ภายใต้การน าของ พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการ และ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ 
รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะรองประธานกรรมการ ซึ่งก ากับดูแลกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ  
และสังคม ได้มีการประชุมฯ ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน 5G แห่งชาติ ครั้งท่ี 
๑/๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยท่ีประชุมได้มีมติ ดังน้ี  
  (๑.๑) เห็นชอบการด าเนินการโครงการน าร่องในการต่อยอดการใช้
ประโยชน์ 5G ของประเทศไทย จ านวน ๙ โครงการ 
 (๑.๒) เห็นควรสนับสนุนการด าเนินโครงการน าร่องการต่อยอดการใช้
ประโยชน์ 5G ของประเทศไทย โดยให้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้กรอบวงเงิน ๒๘๐ ล้านบาท 
 (๑.๓) เห็นชอบในหลักการต่อ (ร่าง) แนวทางการส่งเสริมการใช้
ประโยชน์เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการด าเนินการ 
ในรายละเอียด เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบต่อไป 
 (๑.๔) เห็นควรสนับสนุนการด าเนินงานภายใต้ (ร่าง) แนวทาง 
การส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย โดยให้ขอรับการสนับสนุนงบ
ประมาณจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณ 
๗๐ ล้านบาท 

(๒) การประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ท่ีประชุมมีมติ ดังน้ี  
  (๒.๑) เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณจ านวน ๕๐๐ ล้านบาท 
ส าหรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5G ของประเทศไทย เพื่อการต่อยอดการใช้ประโยชน์ โดยให้
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
  (๒.๒) เห็นชอบ (ร่าง) หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของกองทุนพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อการต่อยอดการใช้ประโยชน์ และเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติ
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การว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย ระยะ ท่ี ๑ และโครงการ
น าร่องการใช้ประโยชน์ 5G ของประเทศไทยในระยะสั้น ซึ่งประกอบด้วย ๒ โครงการย่อย ได้แก่  
โครงการน าร่องเกษตรดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี 5G และโครงการน าร่องโรงพยาบาลอัจฉริยะ (Smart 
Hospital) รวมท้ังได้เห็นชอบมาตรการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
5G ในภาคอุตสาหกรรม  
  (๓) การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ครั้งท่ี ๑/๒๕๒๔ เมื่อวันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ท่ีประชุมมีมติ ดังน้ี 
 (๓ .๑ )  อ นุมั ติกรอบวง เงิ นงบประมาณกอง ทุนพัฒนา ดิจิ ทั ล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมส าหรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5G ของประเทศไทย เพื่อการต่อยอด
การใช้ประโยชน์ วงเงินงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าร้อยล้านบาทถ้วน) ตามท่ี
คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเห็นชอบ 
 (๓.๒) เห็นชอบประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม ของกองทุนพัฒนาดิจิทัล  
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ส าหรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5G ของประเทศไทยในส่วนของ 
การต่อยอดการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยี 5G (ส าหรับโครงการน าร่อง Smart Campus  
ด้วยเทคโนโลยี 5G)  
 (๓.๓) เห็นชอบหลักเกณฑ์การพิจารณาการขอรับทุนฯ และเกณฑ์ 
การประเมินโครงการ ตามมาตรา ๒๖ (๖) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก าหนด 
(ส าหรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5G ของประเทศไทย ในส่วนของการต่อยอดการใช้ประโยชน์
ของเทคโนโลยี 5G) 
 (๓.๔) เห็นชอบให้มีการแต่งต้ังคณะท างานพิจารณากลั่นกรองโครงการ 
ส าหรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5G ของประเทศไทย เพื่อการต่อยอดการใช้ประโยชน์ โดยให้รับ
ข้อสังเกตของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ท่ีให้มีผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยี 5G จากภายนอก
ร่วมเป็นองค์ประกอบในคณะท างานฯ ด้วย 
 (๔) การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบ (ร่าง) 
หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามมาตรา ๒๖ (๖) 
ส าหรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5G ของประเทศไทย เพื่อการต่อยอดการใช้ประโยชน์ 
ในการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ก่อนเสนอคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ  
และสังคมแห่งชาติให้ความเห็นชอบต่อไป 
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 (๕) การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน 5G แห่งชาติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ 
เมื่อวันท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ท่ีประชุมมีมติ ดังน้ี  

 (๕.๑) เห็นชอบการด าเนินโครงการน าร่องการพัฒนาย่านเทคโนโลยี 
5G ต้นแบบส าหรับให้บริการประชาชน (5G District) จังหวัดเชียงใหม่ ใน ๒ ด้าน ได้แก ่
ด้านการเดินทาง (5G Mobility) การสร้างบริการผ่านการให้บริการในแอปพลิเคชันเดียว อาทิ 
รถเมล์ รถแดง รถแท็กซี่ รถตู้รับจ้าง รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง รถเช่า และรถรับจ้างอื่น ๆ เป็นต้น 
และด้านสุขภาพ (5G Healthcare) จัดต้ัง 5G Hospital ยกระดับอุปกรณ์ Telemedicine 
ในพื้นท่ีห่างไกลให้รองรับเทคโนโลยี 5G และใช้อุปกรณ์ Digital Health ต่าง ๆ เพื่อช่วยให้แพทย์
และ/หรือบุคลากรทางการแพทย์สามารถท าการวินิจฉัยอาการทางไกล  

 (๕.๒) เห็นชอบโครงการ 5G Use Case ระบบในการคัดกรองและแจ้งเตือน 
ส าหรับ Phuket Sandbox เตรียมความพร้อมในการเปิดเศรษฐกิจท่องเท่ียวจังหวัดภูเก็ต  
โดยมอบหมายให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นผู้ด าเนินการ พร้อมมอบหมายให้กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
เป็นประธานการบูรณาการระบบการลงทะเบียนนักท่องเท่ียวให้เป็น single sign-on เพื่อลด 
การกรอกข้อมูลซ้ าซ้อน 
 (๖) ปัจจุบันมีผลการด าเนินการ ดังน้ี  
     (๖.๑) อยู่ระหว่างการจัดท า (ร่าง) มาตรการส่งเสริมการลงทุน 
และการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G 
  (๖.๒) อยู่ระหว่างการด าเนินการน าร่องการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G  
          (๖.๒.๑) โครงการท่ีด า เนินการเสร็จสิ้นแล้วในเฟสท่ี ๑ 
อยู่ระหว่างการด าเนินการในเฟสท่ี ๒ คือ การน าร่องเกษตรดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี 5G ณ ศูนย์
ฝึกอบรมผาหมี จังหวัดเชียงราย  
  (๖.๒.๒) โครงการท่ีอยู่ระหว่างการด าเนินงาน คือ การน าร่อง
โรงพยาบาลอัจฉริยะ (Smart Hospital) ณ ศิริราชพยาบาล  
  (๖.๒.๓) โครงการท่ีอยู่ระหว่างการลงนามในสัญญาเพื่อรับทุน
จากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คือ  

-  การน าร่อง เกษตรดิจิ ทัลด้วยเทคโนโลยี  5 G  
ณ โครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่  

- การน าร่องระบบชลประทานอัจฉริยะ (Smart 
Irrigation system) ณ อ่างเก็บน้ าห้วยคล้าย จังหวัดอุดรธานี 
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- การน าร่อง Smart Campus ด้วยเทคโนโลยี 5G  
ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  

-  ก า รน า ร่ อ งสถา นีอั จ ฉริ ยะ  ( Smart Station) 
ด้วยเทคโนโลยี 5G ณ สถานีกลางบางซื่อ 

- การน าร่องบ้านฉาง 5G สมาร์ทซิต้ี (5G Smart 
City) ในพื้นท่ีเทศบาลนครบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

- การน าร่องการพัฒนาย่านเทคโนโลยี 5G ต้นแบบ 
ส าหรับให้บริการประชาชน (5G District) จังหวัดเชียงใหม่ ในส่วน Smart Health 

- 5G Use Case ระบบในการคัดกรองและแจ้งเตือน 
ส าหรับ Phuket Sandbox เตรียมความพร้อมในการเปิดเศรษฐกิจท่องเท่ียวจังหวัดภูเก็ต 
          (๖.๒.๔) โครงการท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะท างาน
กลั่นกรองโครงการฯ คือ 

  -  การน าร่อง เกษตรดิจิ ทัลด้วยเทคโนโลยี  5 G  
เพื่อการพัฒนาระบบส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสาหร่ายผมนางและปลากะพงขาว ณ ลุ่มน้ าทะเลสาบ
สงขลา 

   -  การน าร่องโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) 
บนพื้นท่ี EEC 

         - การน าร่องการพัฒนาย่านเทคโนโลยี 5G ต้นแบบ 
ส าหรับให้บริการประชาชน (5G District) จังหวัดเชียงใหม่ ในส่วน SMART Mobility and Traffic 

 
 

๕.๗.๒ พัฒนาการอ านวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนธุรกิจการค้า การน าเข้า
ส่งออก และโลจิสติกส์ในรูปแบบดิจิทัล 
   ๑) โครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park 
Thailand) ด าเนินการปรับแนวทางการด าเนินโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรม
ดิจิทัล (EECd) ออกจากการด าเนินการภายใต้ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ  
ภาคตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และกระบวนการในการร่วมลงทุนกับเอกชน  
หรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน (PPP) เรียบร้อยแล้ว และให้ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินโครงการโดยกระทรวงดิจิทัล  
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ ไม่ได้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
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ในการด าเนินโครงการฯ แล้ว (EECd) เพื่อก าหนดแนวทางพัฒนาและขับเคลื่อนท่ีเหมาะสมกับ 
การลงทุนจริงต่อไป 
 ๒) โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการโลจิสติกส์ 
และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรม โดยด าเนินการพัฒนาเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์
ขององค์กร ส่งเสริมการประยุกต์ใช้โปรแกรม (Software) และอุปกรณ์ เครื่องมือ (Hardware) 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านโลจิสติกส์ รวมท้ังเสริมสร้างความร่วมมือด้านโลจิสติกส์ 
และโซ่อุปทาน และขยายผลความรู้ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรมสู่ภูมิภาค  
รวมจ านวน ๒๕๐ กิจการ    
 ๓) การศึกษาการพัฒนานวัตกรรมระบบวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 
(Big Data Analysis) เพื่อการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกและการเดินทางของคนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลระยะที่ ๑ ระยะเวลาด าเนินการ ๑๘ เดือน (๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ - 
๑๑ กรกฏาคม ๒๕๖๕) ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการศึกษา 
 ๔) โครงการงานจ้างเหมาพัฒนาระบบ Port Community System 
(PCS) โดยการท่าเรือแห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการร่างขอบเขตงานจ้าง (TOR) จัดท าร่าง 
TOR เสร็จเรียบร้อย อยู่ระหว่างเตรียมโพสต์ร่าง TOR    

 ๕) โครงการผลักดันการพัฒนาระบบของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้บริการ
แบบ B2G ผ่าน NSW กรมศุลกากรได้ด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ๒ หน่วยงาน ได้แก่ 
   (๑) กรมการค้าต่างประเทศ ด าเนินการด าเนินการพัฒนาระบบค าขอ
หนังสือรับรองแหล่งก าเนิดสินค้า (Certificate of Origin) รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW 
Single Form และเปิดใช้งานระบบฯ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓  
   (๒) ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย ด าเนินการพัฒนา
ระบบค าขอใบอนุญาตน าเข้าและส่งออกน้ าตาลทรายในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW 
แบบ Single Form เสร็จเรียบร้อยแล้ว และเปิดให้บริการต้ังแต่วันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

๖) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ  
Bill Payment ด าเนินการประสานงานเพื่อพัฒนาการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Bill 
Payment ร่วมกับเทสโก้ โลตัส แล้วเสร็จ พร้อมท้ังได้พิจารณาร่าง MOU เรียบร้อยแล้ว และได้มี
การประชุมร่วมกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด เพื่อช้ีแจงการเข้าร่วมโครงการ Bill Payment  
เมื่อวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ รวมท้ังได้ด าเนินการศึกษาแนวทางการจัดประชุมผู้ประกอบการให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด - 19) การด าเนินการตามกิจกรรมดังกล่าว จึงต้องชะลอไปก่อนจนกว่าสถานการณ์ 
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จะคลี่คลาย และได้เชิญชวนการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง 
อื่น ๆ อาทิ งานแถลงข่าวประจ าเดือนมกราคม ๒๕๖๔ การเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ 
www.customs.go.th / Facebook/ Application Line : Thai Customs / Instagram เป็นต้น 
โดยมียอดช าระผ่านระบบ e-Payment (e-Payment ผ่านระบบ National Single Window 
(NSW) , Bill Payment แล ะ  Electronic Data Capture :  EDC)  เ ฉ ลี่ ย ร้ อ ยล ะ  ๗ ๑ .๙ ๕ 
ของการรับช าระท้ังหมด พร้อมท้ัง มีการจัดท ารายงานสรุป เรื่อง การด าเนินการตามมาตรการ
กระตุ้นการรับช าระเงินทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   

๗) โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ มีผลการด าเนินงาน 
ดังน้ี (๑) เสริมสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจภาพรวมของธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ มีผู้ประกอบ
ธุรกิจเข้าร่วม ๕๘๑ ราย (๒) ยกระดับความเช่ือมั่นธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่มาตรฐานสากล  
โดยจัดกิจกรรม workshop และให้ค าปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบธุรกิจเพื่อให้ผ่านการรับรองตาม
มาตรฐาน ISO มีผู้ได้รับความรู้ ๑๖๑ ราย 

๘) โครงการสร้างและยกระดับการให้บริการด้านการค้าระหว่างประเทศ  
สู่สากล มีผลการด าเนินงาน ดังน้ี (๑) พัฒนาต่อยอดระบบอ านวยความสะดวกการให้บริการ
ผู้ประกอบการผ่าน Mobile Application (DITP ONE) โดยเช่ือมโยงบริการท่ีส าคัญ (๒) พัฒนา
ต่อยอดระบบรับสมัครกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเพื่อแนะน ากิจกรรมท่ีเหมาะสม
ให้แก่ผู้ประกอบการ (DITP DRIVE) เพื่ออ านวยความสะดวกลดข้ันตอน และลดระยะเวลาของ
ผู้ประกอบการและประชาชนในการรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมด้านการค้าระหว่างประเทศ  
ซึ่งผู้ประกอบการสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ drive.ditp.go.th 

๕.๗.๓ ส่งเสริมการค้าในรูปแบบพาณิชย์อิ เล็กทรอนิกส์ เพื่ อ เพิ่มโอกาส 
ให้ผู้ประกอบการรายย่อยทั งในภาคการผลิตและบริการในการเข้าถึงตลาด   

๑) โครงการจ าหน่ายสินค้าชุมชนผ่านระบบ e-Commerce บริษัท 
ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ด าเนินการโครงการจ าหน่ายสินค้าชุมชนผ่านระบบ e-Commerce  
เพื่อส่งเสริมให้ผู้ผลิตสินค้าชุมชนท่ีขาดโอกาสและช่องทางการจ าหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ 
สามารถน าสินค้ามาจ าหน่ายผ่านเว็บไซต์ thailandpostmart.com โดยสถานะสิ้นเดือนตุลาคม 
๒๕๖๔ มีผู้ขายสินค้าจ านวน ๖,๑๖๐ ร้านค้า เป็นร้านค้าท่ัวไปจ านวน ๓,๐๖๐ ร้านค้า และร้านค้า
ชุมชนจ านวน ๓,๑๐๐ ร้านค้า ดังน้ี (๑) รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าแบบออนไลน์ เป็นเงิน 
๗๔๕,๖๘๔ บาท(๒) รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าแบบออฟไลน์ ณ ท่ีท าการไปรษณีย์ เป็นเงิน 
๑๒,๖๕๘๐,๐๐๐ ล้านบาท 
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 ๒) โครงการพัฒนาแพลตฟอร์ม National Delivery เพื่ อส่ ง เสริม
ผู้ประกอบการในยุควิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ด าเนินการส่งเสริมให้เกิดแพลตฟอร์มดิจิทัล
ด้านการจัดส่งสินค้า (Delivery) และด้านการส่งเสริมการค้าขาย (Commerce) สัญชาติไทย  
เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs) ให้สามารถ
ด าเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน และสามารถอยู่รอดได้ในยุควิกฤติเศรษฐกิจ รวมถึง
สนับสนุนให้มีการพัฒนาทักษะ MSMEs และส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มฯ โดยมี
เป้าหมาย ดัง น้ี (๑) แพลตฟอร์มการจัดส่งสินค้า (National Delivery)  ๑ แพลตฟอร์ม  
(๒) ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs) ท่ีใช้งานแพลตฟอร์ม
การจัดส่งสินค้า (Delivery) ๒๐,๐๐๐ ราย (๓) ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม  
และรายย่อย (MSMEs) ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ๑,๐๐๐ ราย และ (๔) ประชาชนใช้งาน
แพลตฟอร์ม ๕,๐๐๐,๐๐๐ ครั้ง 
 ๓)  โค รงการส่ ง เ สริมการพัฒนาแพลตฟอร์ มดิ จิทั ลด้ านอาหาร 
และการท่องเที่ยว (Digital Food Tourism) เพื่อสร้างโอกาสในยุค Post-COVID ด าเนินการ
ส่งเสริมให้เกิดแพลตฟอร์มดิจิทัลด้านการจัดส่งสินค้า (Delivery) และด้านการส่งเสริมการค้าขาย 
(Commerce) สัญชาติไทย เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย 
(MSMEs) ให้สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน และสามารถอยู่รอดได้ 
ในยุควิกฤติเศรษฐกิจ รวมถึงสนับสนุนให้มีการพัฒนาทักษะ MSMEs และส่งเสริมให้เกิด 
การประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มฯ  โดยมี เป้าหมาย ดัง น้ี (๑) แพลตฟอร์มด้านการอาหาร 
และการท่องเท่ียว (Digital Food Tourism) ๑ แพลตฟอร์ม (๒) ผู้ประกอบการเข้าร่วม
แพลตฟอร์ม ๑๐,๐๐๐ ราย (๓) ฐานข้อมูล Big Data ๑ ฐาน (๔) ชุดข้อมูล (Content) จ านวน 
๑,๐๐๐ ชุดข้อมูล 
 ๔) โครงการทรานส์ฟอร์มตลาดสดสู่ยุค New Normal ด าเนินการส่งเสริม
ให้เกิดแพลตฟอร์มดิจิทัลช่องทางการขายสินค้าและการจัดส่งสินค้า Local Application สัญชาติ
ไทย และยกระดับการบริหา รจัดการ ด้วยการประยุก ต์ ใ ช้ เทคโนโลยี ดิจิ ทัล ในกลุ่ ม 
Software/Hardware/Smart Devices และอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงสนับสนุนให้มีการประยุกต์ 
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแพลตฟอร์มฯ ให้กับผู้ประกอบการขนาดเล็ก หาบเร่ 
แผงลอย เพื่อให้ด าเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มช่องทางการขายและขยาย  
การให้บริการกับประชาชน ซึ่งอยู่ระหว่างเริ่มด าเนินโครงการ 
 ๕) กิจกรรมสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์  
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  กิจกรรมท่ี ๑ การจัดท าและการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ด าเนินการรวบรวมข้อมูลประกอบการทบทวนและจัดท าแผนยุทธศาสตร์
เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ และแผนปฏิบัติการ ระยะ ๕ ปี 
  กิจกรรมท่ี ๒ ประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 
๒๕๖๔-๒๕๖๕ ด าเนินการรวบรวมผลการด าเนินงานโครงการและแผนงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ ท่ีก าหนด
ตามแผนปฏิบัติการของแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ 
เพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินผลและทบทวนเป้าหมายของแผนในปี ๒๕๖๕ 
  กิจกรรมท่ี ๓ ฝ่ายปฏิบัติการสนับสนุนภารกิจการท างานของคณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ด าเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  กิจกรรมท่ี ๔ ติดตาม ดูแล สร้างความเช่ือมั่นและคุ้มครองผู้ใช้บริการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ด าเนินการจัดท ารายงานผลจากการศึกษา วิเคราะห์ ในประเด็นท่ี
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการให้บริการการคุ้มครองผู้บริโภคออนไลน์เรียบร้อยแล้ว และด าเนินการ
รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ผ่านช่องทาง Call Center, Facebook และเว็บไซต์ของศูนย์รับ
เรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ ๑๒๑๒ หรือ ๑๒๑๒ OCC โดยมีจ านวนร้องเรียนท่ีได้รับช่วงเดือน
ตุลาคม ๒๕๖๔ จ านวนท้ังสิ้น ๗,๑๖๘ ครั้ง โดยปัญหาท่ีพบส่วนใหญ่ยังคงเป็นปัญหาการซื้อขาย
ทางออนไลน์ และปัญหาเว็บไซต์ผิดกฎหมาย 

๖) โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจไทย ด าเนิน
กิจกรรมการตลาดออนไลน์แบบครบวงจร ด้วยการฝึกอบรมและให้ค าปรึกษาเชิงลึกเพื่อพัฒนา
ศักยภาพให้ผู้ประกอบการสามารถท าการค้าออนไลน์ท้ังในประเทศและต่างประเทศ ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ มีเป้าหมาย จ านวน ๓๐๐ กิจการ 

๗) โครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทาง
เศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น กิจกรรมพัฒนาสินค้าชุมชนเข้าสู่ตลาดออนไลน์ 
Offline ๒ Online (B๒C) โดยมีผลการด าเนินงาน ดังน้ี (๑) สร้างองค์ความรู้และผลักดันสินค้า
ชุมชนหรือสินค้าเกษตรเข้าสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ โดยได้จัดกิจกรรมสร้างองค์ความรู้ คือ จัดอบรม
หลักสูตร “ปั้นร้านค้าออนไลน์ข้ันเทพ Online Marketing Genius” โดยฝึกปฏิบัติกับผู้เช่ียวชาญ
ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่น้อยกว่า ๑๒ ช่ัวโมง มีผู้ได้รับความรู้ ๑,๕๗๘ ราย และจัดอบรม
หลักสูตร “ผ่าวิกฤตโควิดธุรกิจเกษตร Go Online” เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจ าหน่าย
สินค้าเกษตร  มีผู้ได้รับความรู้ ๑๐๐ ราย และจัดกิจกรรมติดปีกธุรกิจออนไลน์สร้างรายได้ฝ่าวิกฤต
โควิด - 19 ผ่านระบบออนไลน์ มีผู้ได้รับความรู้ ๑๐๐ ราย (๒) ส่งเสริมช่องทางการตลาด 
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ในรูปแบบ Omni-Channel โดยการจัดงานมหกรรม Thailand e-Commerce Expo 2021  
เพื่อสร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์ให้แก่ผู้ประกอบการ ซึ่งอยู่ระหว่างคัดเลือก
ผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน 

๘) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจดทะเบียนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์  มีผลการด า เนินงาน ดัง น้ี ๑) สร้างองค์ความรู้ 
ให้ผู้ประกอบการ GI พร้อมขยายตลาดสินค้า GI สู่ช่องทางออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 
ด้านการตลาดออฟไลน์ และออนไลน์ โดยมีกิจกรรม อาทิ Workshop ผ่านช่องทางออนไลน์  
และจัดท าภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหวของสินค้า GI เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจ าหน่ายผ่านช่องทาง 
Online (๒) สร้างโอกาสทางการตลาดสินค้า GI ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือการขยายช่องทางการตลาดสินค้าสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ไทย ( GI) ระหว่าง 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา กับบริษัท ทเวนต้ีโฟร์ช้อปป้ิง จ ากัด ผ่านช่องทาง www.ShopAt24.com 
และแอปพลิเคชัน ShopAt24 สามารถสั่งซื้อแบบ Pre-Order และเลือกรับสินค้าได้ท่ีร้านเซเว่น 
อีเลฟเว่น สาขาใกล้บ้าน มีสินค้า GI เข้าร่วม เช่น กาแฟดอยตุง ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้  
ผ้าครามธรรมชาติสกลนคร เป็นต้น และกิจกรรมส่งเสริมการจ าหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการ 
สินค้า GI ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 โดยการประชาสัมพันธ์การจ าหน่ายสินค้าใน Page 
Facebook GI Thailand  ให้ผู้บริ โภคติดต่อสั่งซื้อสินค้ากับผู้ประกอบการ GI ได้โดยตรง 
มีผู้ประกอบการเข้าร่วม จ านวน ๕๐ ราย ๓๙ สินค้า มูลค่าการจ าหน่ายสินค้า ๖.๐๘ ล้านบาท  
(๓) ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาบนอินเทอร์เน็ต 
ระหว่าง กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
รวม ท้ัง เจ้ าของสิทธิ ในทรัพย์สิ นทา งปัญญา ท้ัง ไทยและต่ างประ เทศ รวม ๒๔ ราย  
และผู้ประกอบการด้านอินเทอร์เน็ต ๓ ราย ได้แก่ ลาซาด้า ช้อปป้ี และเจดี เซ็นทรัล 

๙) โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางการตลาด มีผลการด าเนินงาน ดังน้ี 
(๑) จัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Thaitrade.com มีจ านวน
สมาชิกผู้ซื้อผู้ขาย จ านวน ๓,๕๔๕ ราย แบ่งเป็นผู้ซื้อ ๒,๕๐๔ ราย และผู้ขาย ๑,๐๔๑ ราย มีมูลค่า 
การซื้อขาย จ านวน ๑,๔๒๗.๔๐ ล้านบาท (๒) จัดกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ 
(Online Business Matching) อาทิ สินค้าฮาลาล สินค้าเครื่องมือแพทย์ และเข้าร่วมงานแสดง
สินค้าไห่นาน เกิดการจับคู่เจรจา ๕,๗๘๖ คู่ จ านวน ๗๑ ครั้ง มูลค่าการซื้อขาย ๑๓,๒๓๘.๔๐ ล้านบาท 

๑๐) การเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย 
กิจกรรมเพิ่มศักยภาพผูป้ระกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing โดยได้ด าเนินการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ โดยน าหลักการ Digital Marketing มาปรับใช้ให้
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ตรงกับศักยภาพของผู้ประกอบการและศักยภาพของสินค้า โดยส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา ด าเนินงานให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการท าธุรกิจออนไลน์ การเปิดร้านค้า
ออนไลน์ (Plat form /Facebook /Line@) Logistics Payment Methods เป็นต้น โดยปัจจุบัน 
มีจ านวนผู้ประกอบการท่ีมีช่องทางการตลาดออนไลน์เพิ่มข้ึน ๒,๘๒๓ ราย ได้รับการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดออนไลน์ ๓,๗๑๐ ราย และได้รับการเพิ่มศักยภาพ 
เชิงลึกในการท าธุรกิจออนไลน์ ๒๙๐ ราย ท้ังน้ี คาดว่าจะสามารถสร้างยอดขายและก่อให้เกิด
มูลค่าเศรษฐกิจรวม ๑,๐๑๘.๔๓ ล้านบาท 
 
 ๕.๘  พัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา  
และนวัตกรรม 
 ๕.๘.๑ พัฒนาสภาพแวดล้อมระบบนเิวศที่เอื อตอ่การสง่เสรมิวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
การวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม ท่ีสามารถเช่ือมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลต่อ 
การพัฒนาต่อยอดจากผลการวิจัยให้น าไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็น 
และมีกลไกด าเนินการท่ีบูรณาการท้ังระบบ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการตลอด
ห่วงโซ่มูลค่าให้มีความสามารถในการแข่งขันท่ีสูงข้ึน พร้อมท้ังพัฒนาระบบข้อมูลและตัวช้ีวัด
ภายใต้กรอบขีดความสามารถในการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและพัฒนา 
และนวัตกรรม มีผลการด าเนินงานส าคัญ ดังน้ี 
  ๑) การบริหารจัดการพื นที่ให้เอื อต่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ได้แก่  
   ๑.๑) โครงการพัฒนาเขตนวั ตกร รม ระ เบี ย ง เ ศรษฐ กิ จ พิ เ ศษ 
ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation: EECi) เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้าน
นวัตกรรม เพื่อรองรับการขยายผลงานวิจัย การทดสอบการสาธิตเทคโนโลยี การประเมินความ
เป็นไปได้ท้ังในเชิงเทคโนโลยีและเชิงเศรษฐศาสตร์ รวมถึงการปรับแปลงเทคโนโลยีข้ันสูงจาก
ต่างประเทศมาสู่การใช้ประโยชน์จริงใน ๖ กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ (๑) นวัตกรรม
การเกษตร (๒) ไบโอรีไฟเนอรี (๓) แบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูงและการขนส่งสมัยใหม่ (๔) ระบบ
อัตโนมัติหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (๕) เทคโนโลยีการบินและอากาศยานไร้นักบิน  
และ (๖) เครื่องมือแพทย์ โดยมีอาคารส านักงานใหญ่ต้ังอยู่ในพื้นท่ีวังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยอง 
ปัจจุบันโครงการก่อสร้างอาคารส านักงานใหญ่ EECi (ระยะที่ ๑) มีความคืบหน้าในการด าเนินการ
ไปแล้วกว่าร้อยละ ๙๘ คือ โดยคาดว่าประมาณปลายปี ๒๕๖๕ การก่อสร้างจะแล้วเสร็จ  
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และพร้อมให้บริการหน่วยงานต่างๆท้ังภาครัฐและเอกชนสามารถเข้าใช้พื้นท่ีในอาคารส านักงานใหญ่ 
นอกจากน้ี มีการเตรียมการโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีท่ีได้เร่ิมทยอยพัฒนาไปแล้ว เช่น 

 - เมืองนวัตกรรมชีวภาพ (BIOPOLIS) ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่าง 
การพัฒนาโรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี (Biorefinery) ซึ่งจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานท่ีจะส่งเสริม
การแปรรูปชีวมวล รวมถึงวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตรท่ีมีมูลค่าต่ าไปสู่สารสกัดท่ีมีมูลค่าสูงน าไปใช้
ในอุตสาหกรรมชีวภัณฑ์ อุตสาหกรรมยา อาหารเสริมและเครื่องส าอางได้ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จ
และเปิดให้บริการได้ในต้นปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ปัจจุบันได้พัฒนาโรงเรือนปลูกพืชและโรงงานผลิตพืช 
(Smart Green house)  เพื่ อทดลองปลูกพืชสมุนไพรในสภาพแวดล้อม ท่ีมีการควบคุม 
และจะจัดท าศูนย์สาธิตเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming Demo Site) ในพื้นท่ี ๓ จังหวัด EEC 
โดยด าเนินการร่วมกับพันธมิตรท้ังภาครัฐ เอกชน และชุมชน เป็นต้น 
               - เมืองนวัตกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ (ARIPOLIS) โดยด าเนินงานพัฒนาศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (Sustainable 
Manufacturing Center) เพื่อสาธิตสายการผลิตท่ีใช้เทคโนโลยีการผลิต ๔.๐ ให้เป็นสถานท่ี
พัฒนา/ทดลองทดสอบความเข้ากันได้ของอุปกรณ์และระบบต่าง ๆ ก่อนน าไปใช้งานจริงใน
ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงเป็นแหล่งพัฒนาก าลังคน ให้ค าปรึกษาแก่ภาคอุตสาหกรรม และบริการ
จับคู่ความต้องการเทคโนโลยีและผู้ให้บริการอีกด้วย โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการกลางปี พ.ศ. 
๒๕๖๕ 
   ๑.๒) โครงการพัฒนานิเวศอุตสาหกรรมการบินและอวกาศเพื่อการลงทุน
บนพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก สนับสนุนให้เกิดการลงทุนและการใช้งานในธุรกิจสถานี
ภาคพื้นส าหรับดาวเทียมวงโคจรต่ าเพิ่มข้ึนในกลุ่มนักลงทุนในอุตสาหกรรม Network Ground 
Station ท้ังในและต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีดาวเทียมระบุต าแหน่งแม่นย าสูงต่อยอดไปสู่
อุตสาหกรรมอื่นๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าในกลุ่มอุตสาหกรรมพาหนะไร้คนขับ การเกษตร การประมงทาง
ทะเล การน าทางอากาศยาน ตลอดจนการแจ้งเตือนภัยพิบัติล่วงหน้า เพื่อสร้างผู้ประกอบการ
ระดับ Startup/SMEs สร้างต้นแบบระบบจัดการดาวเทียมแบบหลายสถานี (Upgrade Ground 
Segment Resource Allocation) รวมถึงรองรับการลงทุนจากต่างประเทศ และเพิ่มโอกาส 
การลงทุนมูลค่าลงทุนโครงการพัฒนานิเวศอุตสาหกรรมการบินและอวกาศบนพื้นท่ีระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก โดยคาดว่าจะเกิด มูลค่าการลงทุนวิจัยของบริษัทท่ีมาใช้ประโยชน์ในเขต
นวัตกรรม จ านวนไม่น้อยกว่า ๕ ล้านบาท และมีมูลค่าการลงทุนในอุตสาหกรรมการบิน 
และอวกาศหรือท่ีเกี่ยวข้อง จ านวนไม่น้อยกว่า ๔๐ ล้านบาท 
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   ๑.๓) โครงการแพลตฟอร์มข้อมูลมหภาคเชิงพื้นท่ีแบบเปิดของคนไทย
ทุกคน (Open Platform Spatial Big Data for all Thailand) เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มแบบเปิด 
(Open Platform) และระบบเครื่องมือ API รองรับการเช่ือมโยงและพัฒนา Application  
ของผู้ใช้งาน และพัฒนา Datacube รวมถึงจัดท า ARD รองรับการประมวลผลแบบอัตโนมัติ 
และ Big Data ให้อยู่ในรูปแบบท่ีง่ายต่อการน าไปใช้งาน โดยคาดว่าจะสามารถจัดท าฐานข้อมูล 
พัฒนา และประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศ จ านวน ๕ เรื่อง และมีภาครัฐ เอกชน ประชาชนผู้ใช้งาน
อย่างน้อยร้อยละ ๑๐ ของจ านวนเป้าหมาย ๑๐๐,๐๐๐ คน 
   ๑.๔) การพัฒนากลไก/แพลตฟอร์มเพื่อสนับสนุนให้เกิดการน า
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ด้านนโยบาย ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมและสร้างกลไกเช่ือมโยง
ระหว่างหน่วยงานในระบบ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปัจจุบันได้มีการพัฒนากลไกด้าน
งบประมาณท่ีมุ่งเน้นการด าเนินงานด้านการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์โดยเฉพาะ  
ซึ่งกลไกงบประมาณน้ีจะช่วยหนุนเสริม และสร้างแรงกระตุ้นให้หน่วยรับงบประมาณในระบบ 
ววน. เกิดการผลักดันผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมให้สามารถ
สร้างผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศมากยิ่งข้ึน 
  ๒) สร้างพื นฐานแห่งการพัฒนา ได้แก่  
  ๒.๑) การก ากับดูแลความปลอดภัยของวัสดุท่ีมีกัมมันตรังสีเป็น
ส่วนประกอบ เพื่อการก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี ประกอบด้วย 

(๑) โครงการก ากับดูแลความปลอดภัยในสินค้าอุปโภคท่ีมีวัสดุ
กัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบ เพื่อสร้างฐานข้อมูลการได้รับรังสีของประชาชนทีใช้สินค้าอุปโภคท่ีมี
วัสดุกัมมตรังสีเป็นส่วนประกอบ โดยก าหนดขอบเขต ประเภท ชนิดของสินค้าอุปโภคท่ีวัสดุ
กัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบท่ีจะต้องก ากับดูแลความปลอดภัย วิธีการทางเทคนิคในการวิเคราะห์
ปริมาณกัมมันตภาพรังสีในสินค้าอุปโภคท่ีมีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบ และจัดท ามาตรฐาน
และแนวทางการก ากับดูแลสินค้าอุปโภคท่ีมีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบ ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานระดับนานาชาติของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ 

(๒) โครงการก ากับดูแลความปลอดภัยการจัดการกากกัมมันตรังสี
ในอุตสาหกรรมเศษโลหะ เพื่อจัดท ามาตรการควบคุมความปลอดภัยการจัดการกากกัมมันตรังสี  
ในอุตสาหกรรมเศษโลหะ ท่ีถูกน าเข้ามาในราชอาณาจักร หรือส่งออกนอกราชอาณาจักร น าไปสู่
การลดการปนเป้ือนของโลหะที่มีวัสดุกัมมันตรังสีบรรจุอยู่ภายใน 
  ๒.๒) การบริหารและพัฒนางานสัตว์ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
ตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อสนับสนุนและพัฒนาการด าเนินการต่อสัตว์
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เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของ ประเทศเป็นไปตามมาตรฐานอันเป็นท่ียอมรับในระดับสากล  
ในแนวทางท่ีสอดคล้องกับพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยคาดว่า
จะสามารถให้บริการผู้ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ จ านวน ๔๐๐ คนต่อปี และหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการไปใช้ในการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรม จ านวน ๔ หน่วยงาน 
 ๓) พัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม โดยการพัฒนาบุคลากร
และเตรียมความพร้อมด้านก าลังคนในด้านต่าง ๆ  เช่น  
 ๓.๑) โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ระยะท่ี ๓ ระยะท่ี ๓+ และระยะท่ี ๔ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูง ๖ สาขาวิชาหลัก ได้แก่  เทคโนโลยี ชีวภาพ 
และสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีโลหะวัสดุ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
พื้นฐาน นาโนเทคโนโลยี และสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหา รจัดการด้านวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ตลอดจนได้ปรับแนวทางการจัดสรรทุนเพื่อผลิตบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์  
และเทคโนโลยี โดยเน้นกรอบสาขาวิชาท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมยิ่งข้ึน โดยเพิ่มสาขาใหม่ท่ีส าคัญเพื่อรองรับความต้องการในอนาคต รวมท้ัง
จัดสรรทุนเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ด้านการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจากรายได้ปานกลาง ท้ังน้ี การด าเนินโครงการต้ังแต่  
ระยะท่ี ๑ ถึงระยะท่ี ๔ มีผู้ท่ีได้รับจัดสรรทุนรวมท้ังสิ้น ๕,๑๙๓ คน มีผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว 
๓,๖๗๘ คน โดยนักเรียนทุนทางด้านวิทยาศาสตร์ฯ ท่ีส าเร็จการศึกษาได้ท าประโยชน์ให้กับ
หน่วยงานและประเทศท้ังในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การแพทย์ พลังงาน ความมั่นคง  
การขนส่งจราจร ภัยพิบัติ และการศึกษา รวมท้ังการสร้างเครือข่ายด้านการวิจัย ผลท่ีได้รับ 
จากนักเรียนทุนท่ีส าเร็จการศึกษา ได้แก่ โครงการวิจัยและผลงานวิจัย/วิชาการ ประมาณ  
๗,๗๐๐ รายการ ผลงานวิจัยท่ีเป็นประโยชน์ต่อประเทศ โดยได้รับรางวัลระดับชาติท้ังในประเทศ
และต่างประเทศ (เช่น นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ The Ross Coffin Purdy Award (สหรัฐอเมริกา) 
Brussels Eureka  World Exhibition ( เบลเยี่ยม)) และการเสนอผลงานเพื่อขอสิทธิบัตร 
และอนุสิทธิบัตร มากกว่า ๑๘๐ รายการ 
 ๓.๒) โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศ การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย (แม่ไก่) เพื่อสร้างวิทยากรที่มีคุณภาพให้สามารถ
ด าเนินการฝึกอบรมนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) เพื่อมุ่งเน้นสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
และเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ และเป็นการพัฒนาศักยภาพของ
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นักวิจัยให้สามารถด าเนินงานวิจัยและนวั ตกรรมตามแผนงานและงบประมาณท่ีก าหนด 
และได้ผลงานวิจัยท่ีสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง 
 ๓.๓) การพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม ( RDI 
Managers) ด้านชุมชนและพื้นท่ี เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลท่ีมีความรู้และสามารถบริหารจัดการ
งานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมด้านชุมชนและพื้นท่ี (Competent RDI Managers) รวมถึงสร้าง
เครือข่ายและแพลตฟอร์มเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และเครื่องมือการบริหารจัดการงานวิจัยด้าน
ชุมชนและพื้นท่ี โดยปัจจุบันได้ด าเนินการจัดการอบรมโมดูล ๓ : Impact Assessment เมื่อวันท่ี 
๕-๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ และโมดูล ๔: Research Utilization and Communications เมื่อวันท่ี 
๑๙-๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
 ๕.๘.๒ สร้างระบบจัดการข้อมูลเพื่อรองรับบริหารจัดการงานวิจัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ ผ่านการบูรณาการและเช่ือมโยงระบบงานวิจัยของหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
เพื่อสร้างความเป็นเอกภาพในการส่งเสริมการด าเนินงานด้านการวิจัยท่ีต่อยอดไปสู่การสร้าง
นวัตกรรมของประเทศ รวมท้ังการปรับปรุงกฎระเบียบให้เอื้อต่อการต่อยอดงานวิจัยสู่การเพิ่ม
มูลค่าในเชิงพาณิชย์ มีผลการด าเนินงานส าคัญ ดังน้ี 
  ๑) การพัฒนาระบบ/เครื่องมือเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัย ได้แก่ 
   ๑.๑) โครงการการพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเป็น
การจัดท ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยน าเอากรอบคิด
ของระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไทยเป็นฐานในการพัฒนา ซึ่งปัจจุบันได้ด าเนินการ
พัฒนาร่างกรอบยุทธศาสตร์ฯ ฉบับท่ี ๑ ของการประกาศแผนท่ีน าทางเทคโนโลยีแห่งชาติท่ีจะเป็น
ชุดข้อมูลส าคัญเพื่อน าไปประกอบการท าแผน แนวทางปฏิบัติ และประกอบการให้ทุนกับ 
หน่วยบริหารและจัดการทุนต่อไป และได้มีการจัดงานสัมมนาทางวิชาการเผยแพร่ผลการศึกษา
ของโครงการ “ทบทวนกลไกและมาตรการสนับสนุนภาครัฐ” เมื่อวันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยมี
หน่วยงานเข้าร่วมรับฟังมากกว่า ๒๐๐ หน่วยงาน ซึ่งการศึกษาในครั้งน้ีจะน ามาใช้ในการวางแผน
พัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศต่อไป 
   ๑.๒) การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
(National Research Information System : NRIIS) เป็นการสร้างฐานข้อมูลงานวิจัยของ
ประเทศท้ังหมดให้มีเอกภาพท่ีมีความปลอดภัยและสิทธิ์การเข้าถึงระบบอย่างถูกต้อง ลดความ
ซ้ าซ้อนของระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศและความซ้ าซ้อนของการสนับสนุนงานวิจัย
ของประเทศ ท้ังน้ี ระบบ NRIIS จะท าให้ผู้ใช้กลุ่มต่าง ๆ ได้รับประโยชน์ ได้แก่ นักวิจัยสามารถ
เสนอขอรับทุนวิจัยจากแหล่งต่าง ๆ โดยใช้แบบฟอร์มเดียวยื่นข้อเสนอท่ีเดียวและสามารถน าออก
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ข้อมูลจากฐานข้อมูลนักวิจัยมาใส่ในแบบฟอร์มได้ รวมท้ังติดตามสถานะของโครงการวิจัยได้ 
ผู้บริหารงานวิจัยสามารถติดตามและรวบรวมข้อมูลนักวิจัย โครงการวิจัยท่ีเสนอขอรับทุน หรือ
โครงการวิจัยท่ีผ่านการพิจารณาให้การสนับสนุนได้อย่างรวดเร็ว หน่วยงานกลางด้านการวิจัยของ
ประเทศจะมีข้อมูลภาพ รวมงบประมาณและงานวิจัยของประเทศ เพื่อประโยชน์ในการบริหาร
จัดการและพัฒนาการวิจัยของประเทศต่อไป ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างพัฒนาระบบงานวิจัย  
และงบวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ มีความคืบหน้าร้อยละ ๕๐ เช่น 
ระบบส าหรับหน่วยงานก าหนดนโยบาย ระบบบริหารจัดการงบประมาณและแผน ระบบบริหาร
จัดการโครงการส าหรับหน่วยบริหารจัดการ (Program Management Unit : PMU) และระบบ
ฐานข้อมูลกลางด้านการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ เป็นต้น 
  ๒) การสร้างระบบนวัตกรรมให้เอื อต่อผู้ประกอบการนวัตกรรม  
เป็นการพัฒนากลไก/มาตรการ/เครื่องมือสนับสนุนการสร้างขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมและการต่อยอดผลงานวิจัยสู่ตลาด (Innovation Capability) ให้แก่ผู้ประกอบการ
เพื่อยกระดับไปสู่ผู้ประกอบการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ( Innovation Driven Enterprise: IDE) 
หรือสามารถเข้าสู่ Global value chain และตลาดระดับโลกได้ ประกอบด้วย ๒ กิจกรรม คือ 
  ๒.๑) กลไกการพัฒนา Scaleup Company เพื่อวางกรอบการศึกษา 
ทบทวนนโยบายท้ังไทยและต่างประเทศ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการระบุมาตราการและกลไก 
ท่ีจ า เป็นต้องด า เ นินการและ เกิ ดผลกระทบส า คัญ และ verify ข้อมูลและ validate  
โดยการสัมภาษณ์ผู้มีบทบาทส าคัญต่อการสนับสนุน และหารือผู้ ร่วมด าเนินโครงการ Tech 
Screening เพื่อวางกรอบการด าเนินการให้ชัดเจน และเริ่มปรับปรุงข้อมูลเครื่องมือการวัดระดับ
ความพร้อมเทคโนโลยี 
  ๒.๒)  IDE Policy Package เพื่ อวิ เคราะห์ประเ ด็นเ ชิงนโยบาย 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และการขับเคลื่อนนโยบาย 
 ๓) การจัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ  
เพื่อความม่ันคงปลอดภัยของประชาชน เป็นฐานข้อมูลด้านงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับด้านนิวเคลียร์
และรังสีของประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบ
ดิจิทัล และเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล 
 ๕.๘.๓ เสริมสร้างการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มุ่งเน้นการพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐาน 
ท่ีเป็นปัจจัยน าไปสู่การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีมีมูลค่าสูงและสามารถน าไปใช้ได้จริง และใช้
วัตถุดิบจากภายในประเทศให้มากที่สุด มีผลการด าเนินงานส าคัญ ดังน้ี 
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 ๑) การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ  (National S&T Infrastructure (NSTI) เพื่อสร้างขีดความสามารถทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้บริการทางด้านเทคนิควิชาการด้วยเทคโนโลยีข้ันสูง พร้อมท้ังสร้าง
เครือข่ายการท างานร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังในและต่างประเทศ ได้แก่ 
  (๑) ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ  (National Biobank of 
Thailand: NBT) ด าเนินการจัดเก็บ อนุรักษ์ ทรัพยากรชีวภาพ เช่น พืช จุลินทรีย์ ข้อมูลจีโนมของ
มนุษย์ ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับประชาคมวิจัย 
  (๒) ศูนย์โอมิกส์แห่งชาติ (National Omics Center: NOC) พัฒนา
วิ ธี ก า รตรวจสอบทาง  Genomics, Transcriptomics, Proteomics และ  Metabolomics  
ท่ีได้มาตรฐาน 
  (๓) ศูนย์ระบบไซเบอร์ -กายภาพ (Center for Cyber-Physical 
Systems: CPS) เป็นศูนย์บริการเพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านระบบ ไซเบอร์-กายภาพช้ันน าของ
ประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน 
  (๔) ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการค านวณข้ันสูง  (NSTDA 
Supercomputer Center: ThaiSC) เป็นศูนย์บริการด้านการค านวณประสิทธิภาพสูง เพื่อตอบ
โจทย์ปัญหาขนาดใหญ่ของประเทศท่ีต้องการความรวดเร็วและความแม่นย าสูง 
  (๕) สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท่ียั่ ง ยืน 
(Technology and Informatics Institute for Sustainability: TIIS) จัดท าข้อมูลและการประเมิน 
วัฏจักรชีวิต เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) การเติบโตอย่างยั่งยืน  
และการแข่งขันในระดับสากล 
 ๒) โครงการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์
ภูมิภาค) อาคารอ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคท้ัง ๓ แห่ง (ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น และภาคใต้ จังหวัดสงขลา) เป็นศูนย์กลาง 
ในการให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน ด าเนินการภายใต้กลไกการให้บริการสร้างส่ง เสริม  
และสนับสนุนบริการ เพื่อสร้างนวัตกรรมแบบครบวงจร (Total Innovation Solutions)  
สร้างความเข้มแข็ง เพิ่มความสามารถในการแข็งขันของหน่วยงานและผู้ประกอบการท่ีเกี่ยวข้อง 
ผ่านจากการสนับสนุนงบประมาณเพื่อบริหารจัดการอาคารโดยแบ่งพื้นท่ีการใช้สอยเป็น ๓ พื้นท่ี 
คือพื้นท่ีส านักงาน พื้นท่ีห้องปฏิบัติการ และ Co – working space 
 ๓) การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื นฐานด้านคุณภาพ 
ประกอบด้วยโครงการส าคัญ ได้แก่ 
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  (๑) การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของ
ประเทศ (National Quality Infrastructure : NQI) ให้เข้มแข็ง เพื่อยกระดับผู้ประกอบการใหม่
และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มข้ึน 
รวมถึงเพิ่มศักยภาพของหน่วยตรวจสอบและรับรอง สินค้าอุตสาหกรรมได้รับการยอมรับ  
ในคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า มีการยื่นขอการรับรองผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตท่ีเกิดจากการน าผลงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรมไปใช้
ประโยชน์  
  (๒) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ (National 
Quality Infrastructure: NQI) เพื่อพัฒนาระบบการบริการวิเคราะห์ทดสอบท่ีมีมาตรฐาน 
และได้รับการรับรอง ช่วยยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ท าให้
ผลิตภัณฑ์เป็นท่ียอมรับและสามารถแข่งขันได้ โดยคาดว่าจะสามารถให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน ๘๐,๐๐๐ รายการ 
 ๔) การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีมาตรวิทยา เพื่อยกระดบั
ภาคอุตสาหรรมและผู้ประกอบการ เทคโนโลยีมาตรวิทยาเป็นการวัดและการก าหนดมาตรฐาน
การวัด โดยประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ทุกแขนงเพื่อให้สามารถท าการวัดได้อย่างแม่นย า และถูกต้อง 
เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ผลการวัดเป็นท่ียอมรับท้ังในประเทศ และระหว่างประเทศ
ส่งผลให้สามารถลดระยะเวลาในกระบวนการผลิตและกระบวนการควบคุมคุณภาพ เพิ่มผลิตภาพ
ในการท างาน ลดต้นทุนในการส่งผลิตภัณฑ์ตัวอย่างหรือเครื่องมือไปวิเคราะห์ทดสอบ เพิ่มความ
มั่นใจในคุณภาพ และยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐานสากล  ประกอบด้วยโครงการส าคัญ 
ได้แก่   
  (๑) โครงการสร้างเครื่องมือและแพลตฟอร์มกลางส าหรับเวลา
มาตรฐานประเทศไทย เพื่อพัฒนาความสามารถในการให้บริการถ่ายทอดเวลามาตรฐานประเทศ
ไทยและยกระดับความแม่นย า (accuracy) และเสถียรภาพ (stability) ในการถ่ายทอดเวลา
มาตรฐานประเทศไทย เพื่อใช้เป็นมาตรฐานแห่งชาติทางด้านเวลาและความถ่ีตามความต้องการใช้
งานในอนาคตของระบบรัฐบาลดิจิทัลและเศรษฐกิจดิจิทัล ท้ังในแง่ปริมาณและความมั่นคง
ปลอดภัยความถี่ความแม่นย าสูง 
  (๒) โครงการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) สู่อุตสาหกรรม ๔.๐ ด้วยเทคโนโลยีมาตรวิทยา เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการให้มี 
ขีดความสามารถการแข่งขันส าหรับตลาดในประเทศ รวมท้ังสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ระดับสากล ผ่านการยกระดับคุณภาพของสินค้าและบริการ การเพิ่มผลิตภาพของผู้ประกอบการ 
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และการเพิ่มผลิตภาพของแรงงาน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรม  
S-curve ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย 
  (๓) โครงการสถาปนาความสามารถการวัดสภาพน าความร้อนปฐมภูมิ
ของประเทศส าหรับวัสดุอัจฉริยะ เพื่อพัฒนาระบบวัดสภาพน าความร้อนของวัสดุฉนวนความร้อน
ตามนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการประหยัดพลังงาน และเพิ่มความสามารถการแข่งขันทาง
การค้าในการส่งออกวัสดุฉนวนความร้อนภายในประเทศ ลดการใช้พลังงานภายในประเทศจาก
การใช้งานวัสดุก่อสร้างอัจฉริยะ 
  (๔) โครงการพัฒนามาตรฐานการวัดด้านความเข้ากันได้ของอุปกรณ์ 
(EMC) และด้านคลื่นรบกวนความถ่ีสูงมิลลิมิเตอร์เพื่อรองรับการพัฒนาระบบราง  เพื่อยกระดับ
มาตรฐานระบบขนส่งทางรางของประเทศไทยให้มีศักยภาพในการแข่งให้เทียบเท่าระดับสากล 
สามารถสถาปนามาตรฐานการวัดแห่งชาติด้านการวัดคุณสมบัติด้านความเข้ากันได้ทาง
แม่ เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Compatibility :  EMC)  และผลักดันการเปลี่ยนนผ่าน
อุตสาหกรรมยานยนต์ท้ังระบบไปสู่อุุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ 
  (๕) โครงการพัฒนามาตรฐานการวัดเพื่อรองรับการพัฒนาระบบราง 
(ระบบเครื่องมือมาตรฐานด้านแรงขนาด ๑๐ MN) เพื่อส่งเสริมมาตรฐานด้านการวัดแรง  
โดยสถาปนามาตรฐานการวัดแห่งชาติด้านแรงขนาด ๑๐ MN เพื่อรองรับความถูกต้องของ 
การทดสอบคุณสมบัติของการต้านทานแรงกด (Compressive strength) ของหมอนคอนกรีต 
(Concrete sleepers) 
  (๖) โครงการพัฒนามาตรฐานวิธีการสอบเทียบเครื่องมือวัดสั่นสะเทือน
และเสียง เพื่อรองรับมาตรฐานการวัดในระบบขนส่งทางราง เพื่อพัฒนามาตรฐานวิธีการสอบเทียบ
ด้านเสียงและการสั่นสะเทือน ยกระดับมาตรฐานระบบขนส่งทางรางของประเทศไทยในด้านความ
ปลอดภัยและคุณภาพในการให้บริการ ตลอดจนเพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 
ให้เทียบเท่าระดับสากล 
  (๗) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมดิจิทัลข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ เพื่อพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีการวัดด้านหุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติให้กับผู้ประกอบการไทยได้ใช้ประโยชน์ ได้แก่ พัฒนามาตรฐานการทวนสอบ
สมรรถนะของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม และเครื่องจักรกลอัตโนมัติให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน พัฒนา
ระบบการวัดช้ินส่วนต่างๆ แบบอัตโนมัติสมัยใหม่ โดยใช้สมรรถนะของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
ทดแทนการใช้งานเครื่องมือวัดอน่ื ๆ ท่ีมีราคาสูง และช่วยเพิ่มขีดความสามารถของระบบหุ่นยนต์
อุตสาหกรรมไทย เป็นต้น 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๓๘๔ 

 

  (๘) โครงการยกระดับมาตรฐานและการทดสอบคุณภาพเพื่อสนับสนุน
อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการใช้ผลการวัดทางเคมีและชีวภาพเป็น 
เครื่องมือในการควบคุมคุณภาพและก าหนดมาตรฐานสินค้าส าหรับส่งออก ท้ังผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลผลิตทางการเกษตร สมุนไพร การแพทย์
พลังงาน และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการยอมรับในระดับนานาชาติ 
  (๙) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ และการตรวจสอบ
ทางการแพทย์ เพื่อยกระดับมาตรวิทยาทางการแพทย์ โดยพัฒนาค่ามาตรฐานการวัดแห่งชาติทาง
การแพทย์ให้แก่ ห้องปฏิบัติการ/ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือ และผลิตภัณฑ์ทาง
การแพทย์ สนับสนุนอุตสาหกรรมการให้บริการทางการแพทย์รวมถึงผู้ผลิตและจ าหน่ายวัสดุ
อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์สถานพยาบาลเพื่อ Medical Tourism และเพื่อบริการแก่ประชาชนท่ัวไป 
 ๕) การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
โดยด าเนินโครงการเพื่อสร้างความเข้มแข้งทางด้านเทคโนโลยีอวกาศผ่านศูนย์วิจัยและการพัฒนา
ดาวเทียม รวมถึงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมร่วมกับภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรมของ
ประเทศ น าไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้านเศรษฐกิจอวกาศ 
(Space Economy) รวมถึงการเพิ่มศักยภาพในด้านการบริหารจัดการเชิงพื้นท่ีแบบองค์รวมใน  
๖ ด้าน ได้แก่ ด้านการเกษตรและความมั่นคงอาหาร ด้านการบริหารจัดการน้ าแบบองค์รวม  
ด้านการจัดการ ภัยพิบัติ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ ด้านความปลอดภัยทางสังคม
และความมั่นคงของชาติ และด้านจัดการการเมือง ประกอบด้วยโครงการส าคัญ ดังน้ี 
  (๑) โครงการระบบดาวเทียมส ารวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2)  
เป็นการพัฒนา Application ภูมิสารสนเทศจากภาพถ่ายดาวเทียม และการสร้างดาวเทียม 
ประกอบด้วย ๑) ดาวเทียมหลัก ๑ ดวง ผลิตโดยบริษัท AIRBUS ด าเนินการออกแบบ พัฒนา 
สร้าง ทดสอบและประกอบดาวเทียม ซึ่งปัจจุบันด าเนินการทดสอบดาวเทียมหลักในส่วน 
Environment Test เรียบร้อยแล้ว ท้ังน้ี บริษัท AIRBUS อยู่ระหว่างได้ก าหนดกิจกรรม Main 
Satellite Launch Readiness Review (LRR) เช่น การส่งชุดเอกสาร LRR data pack, การออก
เอกสาร RIDs ตลอดจนการ Clarify ประเด็นค าถามต่าง ๆ ในเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
และ ๒) ดาวเทียมเล็ก (Small Satellite) ๑ ดวง นับเป็นดาวเทียมส ารวจทรัพยากรดวงแรก 
ท่ีมีมาตรฐานในระดับ industrial grade ท่ีสร้างโดยทีมวิศวกรดาวเทียมของไทย จ านวน ๒๒ คน 
ร่วมออกแบบกับทางบริษัท Surrey Satellite Technology Ltd. สหราชอาณาจักร โดยตัว
ดาวเทียมท่ีมีขนาดประมาณ ๑๐๐-๑๑๐ กิโลกรัม ปัจจุบันอยู่ระหว่างการทดสอบ Day in the life 
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testing และ Failure Detection Isolation and Recovery: FDIR ณ สหราชอาณาจักร รวมถึง
การอัพเดท Software  
  (๒) โครงการศูนย์ทดสอบมาตรฐานช้ินส่วนอากาศยานและดาวเทียม
แห่งชาติเพื่อยกระดับการรับรองมาตรฐานการทดสอบและระบบคุณภาพของอุตสาหกรรมการบิน
และอวกาศให้มีความสามารถในระดับสากล ส่งเสริมการลงทุนจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ในด้านการทดสอบของอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ และดาวเทียม และเพิ่มความสามารถ 
ด้านประสิทธิภาพด้านแรงงานและบุคลากรส าหรับอุตสาหกรรมการบินและอวกาศของประเทศ 
โดยคาดว่าจะสามารถให้บริการทดสอบมาตรฐานอุตสาหกรรมอวกาศ ๑๕ ราย หรือ ๑๕ ชนิด 
การทดสอบ 
  (๓) โครงการระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการไฟป่า 
หมอกควัน และฝุ่นละอองเชิงพื้นท่ี แบบมีส่วนร่วม  เพื่อใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีระบบ
สารสนเทศในการสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองเชิง
พื้นท่ีแบบมีส่วนร่วม ได้แก่ การพัฒนานวัตกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลไฟป่า จากเซนเซอร์ภาคพื้นดิน 
และส่งเสริมและบูรณาการข้อมูลอย่างมีส่วนร่วมในพื้นท่ีเพื่อการจัดการเชิงพื้นท่ี จ านวน ๔ ชุมชน 
  (๔) โครงการประเมินและติดตามคุณภาพระบบนิเวศทางทะเล 
และชายฝั่ง เพื่อรองรับการเติบโตด้านสังคมและเศรษฐกิจภาคทะเลของประเทศ โดยการพัฒนา
ระบบแผนท่ีกลางทางทะเลและชายฝั่งแบบออนไลน์ (Marine GI Portal Platform) เพื่อเช่ือมโยง
กับฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการคุณภาพระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการติดตามคุณภาพระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อรองรับ
การเติบโตด้านสังคมเศรษฐกิจภาคทะเลของประเทศ รวมถึงการส่งเสริมให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
เข้าถึงฐานข้อมูลในการติดตามคุณภาพระบบนิเวศ 
  (๕) โครงการพัฒนาระบบติดตามและพยากรณ์ภัยแล้งด้วยดัชนีภัยแล้ง 
จากข้อมูลดาวเทียม เพื่อใช้ในการติดตามสถานการณ์ภัยแล้งเชิงอุตุนิยมวิทยา ด้วยการซ้อนทับ
ข้อมูลและปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ (๑) ปริมาณน้ าฝนสะสม ๗ และ ๑๐ วัน จากดาวเทียม PERSIANN 
(๒) ปริมาณน้ าฝนพยากรณ์สะสม ๕ วัน และ ๗ วัน จากแบบจ าลอง WRF-ROMS (๓) ดัชนี 
พืชพรรณ (NDVI) ราย ๑๖ วัน จากดาวเทียม MODIS (๔) ดัชนีความช้ืนในดิน (SWI) จากดาวเทียม 
METOP – ASCAT และ (๕) ปริมาณน้ าในเข่ือน จากกรมชลประทาน เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง  
ในการเกิดภัยแล้ง โดยปัจจุบันด าเนินการอยู่ระหว่างการจัดหาผู้เช่ียวชาญร่วมพัฒนาดัชนี  
เกณฑ์เตือนภัย และระบบติดตามและพยากรณ์ภัยแล้ง 
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 ๖) การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีแสงซินโครงตรอน มุ่งเน้น
การสร้างระบบนิเวศน์การวิจัยท่ีมีความพร้อม เอื้อต่อการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนา และมีกลไก
การน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยเป็นหน่วยงานบูรณาการด้านแสงซินโครตรอน
และเทคโนโลยีข้ันสูงร่วมกับผู้ประกอบการเพื่อยกระดับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมให้ใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเพิ่มผลิตภาพในการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมของ
ตนเองได้ และรองรับการวิจัย พัฒนาและทดสอบอุปกรณ์ต้นแบบส าหรับการสร้างเครื่องก าเนิด
แสงซินโครตรอนเครื่องใหม่ท่ีพัฒนาข้ึนเอง และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับภาคอุตสาหกรรมเพื่อ
น าไปผลิต ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ  ก่อให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ท่ีเกี่ยวข้อ งกับ
เทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอนภายในประเทศ โดยด าเนินโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ส าหรับให้บริการแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยี ข้ันสูงเพื่ออุตสาหกรรม  พัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพเครื่องก าเนิดแสงซินโครตรอนอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้แสงซินโครตรอนท่ีผลิต  
ได้มีความเสถียรและมีพลังงานมีคุณภาพอย่างเต็มประสิทธิภาพ และรองรับการให้บริการของภาค 
การผลิตและสังคม นอกจากการบ ารุงรักษาเครื่องก าเนิดแสงซินโครตรอน รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยี
ท่ีเกี่ยวข้องกับเครื่องก าเนิดแสงซินโครตรอน เพื่อน าองค์ความรู้ท่ีได้มาสนับสนุนการด าเนินงาน
และเตรียมความพร้อมส าหรับการพัฒนาเครื่องก าเนิดแสงซินโครตรอนในอนาคต โดยปัจจุบัน  
ได้ด าเนินการให้บริการงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอน ๘๒ รายการ เช่น 
การบริการวิเคราะห์ ทดสอบผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหาร และการเกษตร และบริการวิเคราะห์ 
ทดสอบผลิตภัณฑ์ทางด้านอุปโภค เป็นต้น 
 ๗) การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์ โดยด าเนินงาน
ติดต้ังส่วนสนับสนุนเครื่องโทคาแมค (อาคารปฏิบัติการ) ณ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) ส านักงานใหญ่ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เพื่อเป็นอาคารรองรับ  
การติดต้ังเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชันโทคาแมค (Tokamak Nuclear Fusion Reactor)  
หรือ เครื่องโทคาแมครุ่น HT-๖M เครื่องแรกของประเทศไทย ซึ่งได้รับมอบจากสถาบันพลาสมา
และฟิวชันประเทศจีน (ACADEMY OF SCIENCES INSTITUTE OF PLASMA PHYSICS CHINESE: 
ASIPP) โดยเป็นอุปกรณ์ส าคัญในการกักเก็บพลาสมาด้วยสนามแม่เหล็ก และเป็นอุปกรณ์ส าคัญใน
ก า ร ศึ ก ษ า วิ จั ย เ รื่ อ งพ ลั ง ง า น นิ ว เ ค ลี ย ร์ ฟิ ว ช่ั น  ส า ห รั บ ก า ร ด า เ นิ น ง า น ก า ร วิ จั ย 
ด้านพลาสมาและฟิวชันในประเทศไทย เพื่อน าผลวิจัยพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชัน ซึ่งเป็นพลังงาน
สะอาด ไม่ก่อให้เกิดกากกัมมันตรังสี มาใช้ประโยชน์ในเชิงเกษตรกรรมด้านอาหาร เพื่อการฆ่าเช้ือ
โรคในอาหารและผลิตผลทางการเกษตร ในเชิงการแพทย์ การประยุกต์เทคโนโลยีพลาสมามาใช้ 
ในอุตสาหกรรมทางการแพทย์และสุขอนามัยโดยใช้พลาสมาในการบ าบัดแผลติดเช้ือ 
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และแผลเรื้อรัง พร้อมช่วยกระตุ้นการสร้างเส้นเลือดเน้ือเยื่อใหม่ หรือการรักษาผิวหน้า การรักษาแผล 
ตลอดจนถึงการมีส่วนช่วยในเรื่องของการก าจัดขยะและของเสีย ท้ังน้ี ยังมีการพัฒนาบุคลากร  
ด้านพลาสมาและพลังงานฟิวชัน โดย ASIPP ให้ทุนการศึกษานักศึกษาไทยไปศึกษาวิจัย  
และเข้าร่วมท าวิจัย โดยใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการระดับโลก 
 ๘) โครงการให้บริการโครงสร้างพื นฐานทางดาราศาสตร์ มุ่งเน้น 
การเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ท้ังในประเทศและต่างประเทศ  
ในการค้นคว้า วิจัยและพัฒนาทางด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง โดยให้บริการ
อุปกรณ์/เครื่องมือด้านดาราศาสตร์ ประกอบด้วย หอดูดาวแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ  
ณ ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ และหอดูดาวภูมิภาคเพื่อประชน (หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ  
๗ รอบ พระชนมพรรษา) จ านวน ๓ แห่ง ในจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสงขลา 
และอยู่ระหว่างการก่อสร้างอีก ๒ แห่งในจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดพิษณุโลก 
 ๙) การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากชีววิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย
โครงการส าคัญ ดังน้ี 
  (๑) โครงการส่งเสริมต้นแบบการผลิตยาชีววัตถุเพื่อลดการน าเข้า 
และพัฒนาวิธีการรักษาใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพสูงท่ีมีความจ าเพาะต่อตัวบุคคล เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
และวิธีการรักษาใหม่ท่ีมีประสิทธิ์ภาพสูง มีความจ าเพาะต่อตัวบุคคล 
  (๒) โครงการสร้างอุตสาหกรรมการแพทย์ใหม่บนฐานการก้าวกระโดด
ของเทคโนโลยีด้านชีววิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างและพัฒนาอุสาหกรรมการแพทย์ใหม่เพื่อให้เกิด
อุตสาหกรรมและการลงทุนในประเทศ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ลดการน าเข้าและพึ่งพิง
เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ โดยคาดว่าจะสามารถพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือ
บริการ ท่ีได้รับการพัฒนาเข้าสู่การทดสอบ และสามารถผลักดันไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
จ านวน ๔ ต้นแบบ 
  (๓) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการด้านชีววิทยาศาสตร์
สุขภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ  เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากผลงานของนักวิจัยไทย 
ได้แก่ รากฟันเทียม และเครื่องช่วยฝึกเดินในผู้สูงอายุท่ีป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมอง ไปใช้งาน  
ท่ีแพร่หลาย และสร้างการยอมรับ โดยน าร่องในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยคาดว่าจะสามารถน าต้นแบบ
เทคโนโลยีของนักวิจัยไทยไปสู่การถ่ายทอดและสร้างการยอมรับน าร่องในกลุ่มผู้สูงอายุ จ านวน  
๒ ผลงาน 
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  (๔) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ด้วยนวัตกรรม
การแพทย์และสุขภาพเชิงพื้นท่ีเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนไทย 
ประกอบด้วย 
   - พัฒนาเครือข่ายเมดิโคโพลิส จังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ 
เช่น พัฒนาเครื่องท าลายเช้ือในอากาศด้วยรังสีอัลตร้าไวโอเลตผสานเทคนิคเชิงไฟฟ้าสถิต พัฒนา
เครื่องต้นแบบการทดสอบประสิทธิภาพการกรองอนุภาคของหน้ากากอนามัยและหน้ากาก N95
แบบอัตโนมั ติ  ร่ วมกับมหาวิทยาลัย เ ชียงใหม่  วิทยาลัย เทคโนโลยีและสหวิทยาการ 
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา) กับภาคเอกชน (ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธวัชแมชชีนเทค 
เป็นต้น ซึ่งท าให้สามารถพัฒนาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ภายในประเทศ ทดแทนช้ินส่วนจาก
ต่างประเทศในการพัฒนา ท าให้ราคาของเครื่องไม่สูงและโรงงานในประเทศไทยจ าต้องได้ โดยมี
การพัฒนาและฐานการผลิตอยู่ท่ีจังหวัดเชียงใหม่ 
   - ทดลองเชิงปฏิบัติการกิจกรรมและนวัตกรรม (Sandbox)  
ของการพัฒนาและการควบคุมเครื่องมือแพทย์กลุ่มวินิจฉัยภายนอกร่างกาย ย่านนวัตกรรม
การแพทย์โยธี (YMID) เพื่อจัดท าระบบการใช้งานฐานข้อมูลตารางแสดงหลักการส าคัญ เกี่ยวกับ
ความปลอดภัยและสมรรถนะการใช้งานส าหรับเครื่องมือแพทย์ประเภท IVD 
 ๕.๘.๔ สนับสนุนการพัฒนาโรงงาน ห้องปฏิบัติการต้นแบบที่เป็นโครงสร้าง
พื นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมในระดับต้นน  า โดยเฉพาะโรงงาน 
และห้องปฏิบัติการน าร่องท่ีสามารถตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้
แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : 
BCG) รวมท้ังสนับสนุนให้เกิดการลงทุนจากภาคธุรกิจเอกชนไปพร้อมกัน มีผลการด าเนินงานส าคัญ 
ดังน้ี 
  ๑) การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารส าหรับ
ผู้ประกอบการ โดยพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถของผู้ประกอบการ Start up กลุ่มแปรรูปอาหาร ในการสร้างนวัตกรรม เพิ่มผลิต
ภาพการผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่ม และการลดข้อจ ากัดทางการตลาดจากมาตรการต่างๆ ส่งเสริม
การด าเนินธุรกิจและการตลาด โดยพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์และการผลิตในระดับห้องปฏิบัติการ
และระดับโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อการทดลองตลาดให้กับผู้ประกอบการ Start up รวมถึงส่งเสริม
การเข้าถึงและใช้โครงสร้างพื้นฐาน วทน. สาขาอาหารแปรรูป โดยคาดว่าจะสามารถพัฒนาขีด
ความสามารถของผู้ประกอบการ Start up จ านวน ๕๐ ราย และสามารถพัฒนานวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์อาหาร จ านวน ๕ ผลิตภัณฑ์ 
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  ๒) โครงการการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี
จุลินทรีย์โพรไบโอติก ให้บริการวิจัยพัฒนาและบ่มเพาะเทคโนโลยีชีวภาพจากเช้ือจุลินทรีย์โพร
ไบโอติก ต้ังแต่ระดับห้องปฏิบัติการถึงระดับโรงงานน าร่อง เพื่อยกระดับความสามารถในการ
แข่งขันของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่ อาหารเชิงหน้าท่ี (Functional foods) 
อาหารใหม่ (Novel foods) อาหารทางการแพทย์ (Medical foods) และอาหารอินทรีย์  
(Organic foods) และส่งเสริมการเข้าถึงและใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
และนวัตกรรม ด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ชีวภาพจากเ ช้ื อจุลินทรีย์ โพรไบโอติกของ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ให้ได้รับเทคโนโลยีท่ีมีมาตรฐานสากล โดยคาดว่าจะสามารถ
ให้บริการผู้ประกอบการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ านวน ๑ โครงการ 
  ๓) โครงการเสริมสร้างศักยภาพในการบริการด้านบรรจุภัณฑ์อย่างครบ
วงจร เพื่อยกระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นหน่วยงานกลางในการ
ให้บริการด้านบรรจุภัณฑ์อย่างครบวงจร ครอบคลุมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การบริการทดสอบ
วัสดุและบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนการประเมินและยืดอายุการเก็บผลิตภัณฑ์ รวมถึงการยกระดับ
มาตรฐานบรรจุภัณฑ์ด้วยการออกแบบท้ังด้านโครงสร้างและกราฟิก การทดสอบวัสดุและบรรจุ
ภัณฑ์ การประเมินและยืดอายุการเก็บผลิตภัณฑ์ ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้
บรรจุภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม ท้ังเพื่อช่วยยืดอายุการเก็บผลิตภัณฑ์ และเพิ่มความปลอดภัยให้กับ
ผู้บริโภค ด้วยการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการบรรจุภัณฑ์ ในการสร้าง
มูลค่าเพิ่มสินค้าระดั เพื่อยกบคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถพึ่งพาตนเอง 
และสามารถแข่งขันได้ในตลาดสากลอย่างยั่งยืน โดยคาดว่าจะสามารถให้บริการผู้ประกอบการได้ 
๑๐ ราย 
  ๔) โครงการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานด้านการผลิตและวิเคราะห์
ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางในระดับอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นสถานประกอบการต้นแบบเพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการผลิตเครื่องส าอางโอทอป และ SMEs ไทยให้มีมาตรฐาน และเข้าถึง
โครงสร้างพื้นฐานด้านการผลิตและวิ เคราะห์ทดสอบเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์  
โดยคาดว่าจะสามารถพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์จาก
สมุนไพรเพื่อการจ าหน่ายเชิงพาณิชย์ จ านวน ๕๐ ราย 
  ๕) โครงการพัฒนาการวิเคราะห์และทดสอบระบบรางรถไฟความเร็วสูง 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีจีน ร่วมมือจัดต้ังศูนย์วิจัยร่วมไทย-จีนด้านรถไฟความเร็วสูง (Thailand - China 
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Joint Research Center on High Speed Rail System)  เ พื่ อ พั ฒนา โ คร ง ส ร้ า งพื้ น ฐ า น 
ห้องปฏิบัติการทดสอบรถไฟความเร็วสูงของประเทศ (High Speed Rail state key lab) ท่ีได้
มาตรฐานมีความพร้อมให้บริการทดสอบสนับสนุนการควบคุมคุณภาพวัสดุและผลิตภัณฑ์รถไฟ
ความเร็วสูงในโครงการก่อสร้างในประเทศ และรองรับท่ีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและผลักดัน 
การผลิต local content ช้ินส่วนรถไฟความเร็วสูงในประเทศท่ีส าคัญ และสนับสนุนการสร้าง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์รถไฟความเร็วสูงของประเทศ ท้ังการทดสอบ การวิจัย  และการพัฒนา
เทคโนโลยีการบ ารุงรักษารถไฟความเร็วสูง ท้ังน้ีเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่
ผู้ผลิตช้ินส่วนระบบรางไทยให้สามารถต่อยอดไปสู่การผลิตช้ินส่วนรถไฟความเร็วสูงในประเทศ 
ท่ีส าคัญ เพื่อทดแทนการน าเข้าและสามารถก้าวไปแข่งขันในตลาดภูมิภาค โดยจะด าเนินการ
สนับสนุนงานทดสอบรับรอง ๒๐ โครงการ และพัฒนามาตรฐานระบบราง และผู้ประกอบการผลติ
ช้ินส่วนระบบราง ๒ โครงการ 
  ๖) โครงการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมด้านดาราศาสตร์เพื่อการพึ่งพา
ตนเอง โดยการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์/เครื่องมือ เพื่อการพึ่งพาตนนเอง ส าหรับใช้ 
ในการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาทางด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งคาดว่า
จะสามารถพัฒนานวัตกรรมใหม่ หรือสร้างข้ึนเองโดยใช้เทคโนโลยีข้ันสูง เพื่อการพึ่งพาตนเอง 
จ านวน ๗ ช้ินงาน และอุปกรณ์/ระบบท่ีมีการผลิตได้จากห้องปฏิบัติการข้ันสูงเพื่อการพึ่งพาตนเอง 
จ านวน ๑๐ ช้ินงาน 
  ๗) ศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 
๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ อนุมัติให้กระทรวงอุตสากรรม โดยส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(สมอ.) ด าเนินโครงการจัดต้ังศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ แบ่งเป็น ๒ ระยะ คือ 

ระยะที่ ๑ ส่วนทดสอบยางล้อตามมาตรฐาน UN R117 ประกอบด้วย
การกอสร้างสนามทดสอบยางล้อและเครื่องมือทดสอบตามมาตรฐาน UN 117 ซึ่งจะสามารถ
ทดสอบรายการเสียงจากยางล้อท่ีสัมผัสผิวถนน (Noise) การยึดเกาะถนนบนพื้นเปยก (Wet Grip) 
และความตานทานการหมุนของยางลอ (Rolling Resistance) ซึ่งไดรับการรับรองสนามทดสอบ
จาก Applus+ IDIAIDA เรียบรอยแลว และเปดการท าการทดสอบแลวเมื่อวันท่ี ๑๕ ตุลาคม 
๒๕๖๒  

ระยะที่ ๒ ส่วนทดสอบยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ประกอบดวย 
สนามทดสอบกลางแจง ๕ สนาม คือ สนามทดสอบสมรรถนะยานยนต (Long Distance and 
High Speed) สนามทดสอบระบบเบรก (Brake Performance) สนามทดสอบระบบเบรกมือ 
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(Park Brake) สนามทดสอบเชิงพลวัต (Dynamic Platform) และสนามทดสอบการยึดเกาะถนน
ขณะเข้าโคง (Skid-Pad) โดยในปัจจุบันด าเนินการ ดังน้ี 

(๑ )  ก่อสร้ า งสนามทดสอบระบบเบรก (Brake Performance)  
แล้วเสร็จ 

(๒) ก่อสร้างสนามทดสอบเชิงพลวัต (Dynamic Platform) แล้วเสร็จ 
(๓) อยู่ระหว่างการก่อสร้างถนนหลักภายในศูนย์ทดสอบยานยนต์ 

และยางล้อแห่งชาติ งวดงานท่ี ๕ จาก ๘ งวดงาน 
(๔) อยู่ระหว่างก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคของศูนย์ทดสอบยานยนต์

และยางล้อแห่งชาติ งวดงานท่ี ๒ จาก ๘ งวดงาน 
(๕) การจัดซื้อชุดเครื่องมือทดสอบเข็มขัดนิรภัยส าหรับรถยนต์ 

ตามมาตรฐาน UN R16 ติดต้ังและส่งมอบแล้วเสร็จ 
(๖) การจัดซื้อ ชุดเครื่องมือทดสอบห้ามล้อส าหรับรถยนต์ น่ัง 

และรถบรรทุก และอยู่ระหว่างการติดต้ังและส่งมอบ 
(๗) อยู่ระหว่างการจ้างทดสอบยางล้อตามมาตรฐาน UN R 117 
(๘) อยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารส านักงานพร้อมห้องปฏิบัติการ 

และระบบสาธารณูปโภค งวดงานท่ี ๙ จาก ๑๓ งวดงาน 
 
 ๕.๙ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ 
  ๕.๙.๑ การพัฒนาระบบนิเวศเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ 
    กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ด าเนินการ 
   ๑) จ้างท่ีปรึกษาจัดท าร่างกฎหมายล าดับรองภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยจัดสัมมนาเมื่อวันท่ี ๑๕ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นร่างกฎหมายล าดับรองจากผู้เกี่ ยวข้อง อาทิ กลุ่มธุรกิจดิจิทัลและธุรกรรมทาง
อิ เล็กทรอนิกส์  การเงิน ท่องเท่ียว การผลิตและการค้า หน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ  
และภาคประชาชน รวมท้ังเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ถึงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔ ท้ังน้ี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นท่ีปรึกษาโครงการฯ ได้จัดสัมมนารับฟังความเห็นต่อ 
(ร่าง) กฎหมายรองกลุ่มท่ี ๒ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันท่ี ๗ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ และได้
ส่งมอบผลงานฉบับสมบูรณ์แล้ว อาทิ (ร่าง) กฎหมายล าดับรองท่ีปรับปรุงหลังจากรับฟังความ
คิดเห็น เอกสารค าอธิบายเชิงลึกประกอบการช้ีแจงกฎหมายส าหรับใช้ประกอบการน าเสนอ
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คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการตรากฎหมาย  
และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย 
   ๒) จ้างท่ีปรึกษาจัดท าแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
(Personal Data Protection Guideline) ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยศึกษา รวบรวม วิเคราะห์
เกี่ยวกับการด าเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงข้อก าหนด 
หรือมาตรการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานท่ีมีภารกิจ หรือบริการด้านต่าง ๆ 
เช่น สาธารณสุข การค้าปลีก E-commerce การศึกษา การขนส่งและโลจิสติกส์ การท่องเท่ียว  
และส่วนราชการ พร้อมท้ังแนวคิดและหัวข้อเรื่องของแนวปฏิบัติฯ ท่ีจ าเป็นจะต้องมีในแต่ละด้าน 
ท้ังน้ี มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ซึ่งเป็นท่ีปรึกษาโครงการฯ ส่งมอบรายงาน
ความก้าวหน้าและก าหนดจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันท่ี ๑๒-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ท่ีปรึกษา
โครงการฯ ได้จัดสัมมนาระดมความคิดเห็น (Focus Group) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน นักวิชาการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
จ านวน ๒ รอบ เมื่อวันท่ี ๒ - ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ และวันท่ี ๒๓ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ท้ังน้ี 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ขอให้ท่ีปรึกษาโครงการปรับแก้ไขงานงวดท่ี ๓ เมื่อวันท่ี ๑๘ ตุลาคม 
๒๕๖๔ 
  ๓) จ้างท่ีปรึกษาท่ีมีความรู้ และเช่ียวชาญเฉพาะด้านเพื่อจัดท าแผนแม่บท
การด าเนินงานด้านการส่งเสริม และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘ ภายใต้
โครงการจัดต้ังส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีการจัดท า (ร่าง) กรอบแผน
แม่บท และก าหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นต่อ (ร่าง) กรอบแผนแม่บทฯ 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันท่ี ๑๕ - ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยท่ีปรึกษาโครงการฯ (มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย) ได้ส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ 
ได้พิจารณาตรวจรับแล้ว เมื่อวันท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ดังน้ี 

๓.๑) บทสรุปผู้บริหาร สรุปผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินงาน แนวทางแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะ 

๓.๒) เอกสารประกอบการน าเสนอ (ร่าง) แผนแม่บทการด าเนินงาน 
ด้านการส่งเสริม และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘   

๓.๓) (ร่าง) แผนแม่บทการด าเนินงานด้านการส่งเสริม และการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘ (ฉบับปรับปรุง) 
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๓.๔) สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ประกอบการสื่อสารมาตรการหรือแนวทาง 
การด าเนินงานด้านการส่งเสริม และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
   ๔) จัดต้ังสถาบันไอโอทีและนวัตกรรมดิจิทัล ( IoT & Digital Innovation 
Institute) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และอุตสาหกรรมดิจิทัล สร้าง Digital 
Ecosystem และ Open Platform ส าหรับวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น รวมถึงให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน
และเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีส าคัญ เพื่อการพัฒนา วิเคราะห์ ทดลอง ทดสอบเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ดิจิทัลข้ันสูง เช่น IoT, Data Science, 5G Applications, Smart Devices, High Value-Added 
Software, Robotics, Cloud และ Digital Services เป็นต้น ท้ังน้ี สถาบันไอโอทีฯ มีความร่วมมือ
กับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สถาบันวิทยสิริเมธี จัดต้ัง “สถาบันวิจัยปัญญาประดิษฐ์แห่งประเทศไทย” 
เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการส าหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ 
(AI) และระบบคอมพิวเตอร์แบบหมู่เมฆ (Cloud Computing) ท่ีครบวงจร และบริษัท กราวิเทคไทย 
(ไทยแลนด์) จ ากัด จัดต้ัง IoT innovation lab ให้บริการทดสอบอุปกรณ์ IoT และเป็นพื้นท่ีส าหรับ
เมกเกอร์ในการท างานร่วมกับฝ่ายผลิตเพื่อให้ออกแบบและทดลองผลิตได้อย่างรวดเร็ว ท าให้  
ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถออกสู่ตลาดได้เร็วมากข้ึน (time to market) 
   ๕) พัฒนาระบบนิเวศดิจิทัล (Digital Ecosystem) เพื่อสนับสนุนการปรับตัว
ประเทศไทยสู่ ๔.๐ และอนาคต ภายใต้โครงการ Thailand Digital Valley โดยมีความก้าวหน้า ดังน้ี  
     ๕.๑) อาคารนวัตกรรมไอโอที ๑ (D1 : Digital Startup Knowledge 
Exchange Centre) เป็นศูนย์แลกเปลี่ยนการเรียนรู้นวัตกรรมดิจิทัล ประกอบด้วย พื้นท่ีท างาน
ร่วม (Co-Working Space) พื้นท่ีส านักงาน (Office) และพื้นท่ีธุรกิจ (Commercial Area) โดยมี
ความก้าวหน้าในการก่อสร้างประมาณร้อยละ ๘๗.๔๗ และคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือน
มกราคม ๒๕๖๕ 
     ๕.๒) อาคารนวัตกรรมไอโอที ๒ (D2 : Digital Co-Creation and Innovation 
Center) เป็นศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัล ประกอบด้วย พื้นท่ีทดสอบเทคโนโลยี 5G (5G Testing 
Lab) ห้องปฏิบัติการระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent Lab) ศูนย์ข้อมูล (Data Center) 
พื้นท่ีออกแบบนวัตกรรมไอโอทีและระบบอัจฉริยะ ( IoT Design Center) พื้นท่ีประดิษฐ์ต้นแบบ
นวัตกรรมไอโอที (Prototyping Fabrication Lab) และพื้นท่ีออกแบบและทดสอบเครื่องกล 
และหุ่นยนต์ (Mechatronics and Robotics Lab) ซึ่งได้ผู้รับจ้างแล้ว และคาดว่าจะก่อสร้างแล้ว
เสร็จในปี ๒๕๖๗ 

๖) ส่งเสริมการใช้งานและรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Meeting) โดยส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ตรวจรับรองระบบควบคุม 
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การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้ผู้ใช้บริการ e-Meeting 
โดยเฉพาะการประชุมท่ีต้องการให้มีผลทางกฎหมาย การประชุมวาระลับ การลงคะแนนเสียงโหวต  
(e-Voting) ซึ่งผู้ใช้งานจะมีท้ังภาครัฐ และเอกชน ปัจจุบันประกาศรับรองแล้ว ๔ ระบบ ได้แก่ 
Quidlab FoQus, Microsoft Teams, Google Meet และ One Conference  
  ๕.๙.๒ เร่งรัดพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมทั งใน 
ภาคการผลิตและบริการให้สามารถแข่งขันได้ 
   ๕.๙.๒.๑ กระทรวงพาณิชย์ ด าเนินการ ดังน้ี 
    ๑) พัฒนาผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ (New Economy 
Academy: NEA) โดยจัดกิจกรรมอบรม/สัมมนาเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ 
ท้ังในส่วนกลางและภูมิภาคผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ On-Site Webinar และ e-Learning 
ปัจจุบันมีผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริมและพัฒนาแล้ว ๑๙,๕๖๔ ราย 
   ๒) พัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ โดยจัดอบรม/สัมมนา 
เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ และผู้ท่ีสนใจ เช่น 
การเข้าถึงสินเช่ือ SME ด้วยหลักประกันทางธุรกิจ กลยุทธ์ในการพิจารณาทรัพย์หลักประกัน 
และการบังคับหลักประกัน” ให้แก่ผู้รับ/ผู้บังคับหลักประกัน จัดกิจกรรมแสดงสินค้า Food Truck 
Mart รวมท้ังประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ประกอบการท่ีสนใจเข้ารับการตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์ 
และเงื่อนไขกับรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าผ่านสื่อออนไลน์และออฟไลน์ 
เพื่อสร้างองค์ความรู้และสร้างธรรมาภิบาลให้แก่ภาคธุรกิจ SME ปัจจุบันมีผู้ประกอบการได้รับ 
การพัฒนาแล้ว ๒,๑๕๗ ราย 
   ๓) ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ โดยจัดอบรม/
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เช่น การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจโลจิสติกส์  
การบริหารทรัพยามนุษย์แบบมืออาชีพในธุรกิจโลจิสติกส์ การพัฒนาทักษะ ด้านเทคโนโลยี
ประยุกต์เพื่อประสิทธิภาพของธุรกิจโลจิสติกส์ และการสร้างความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 9001
เพื่อยกระดับความเช่ือมั่นธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ สู่มาตรฐานสากล ท้ังในรูปแบบออฟไลน์ 
และออนไลน์ รวมท้ังด าเนินการให้ค าปรึกษาเชิงลึกให้กับธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ เพื่อพัฒนา
ระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 มีผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาแล้ว 
๗๗๗ ราย สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ ๖๑ ล้านบาท 
   ๔) เพิ่มขีดความสามารถทางการตลาด โดยจัดกิจกรรมอบรม/
สัมมนา ท้ังรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ เช่น หลักสูตรด้านบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ หลักสูตร
ด้านบริหารจัดการธุรกิจท่ีมีมูลค่าสูง อาทิ ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ธุรกิจร้านอาหาร และสร้างองค์ความรู้
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ด้านบริหารจัดการธุรกิจผ่านสื่อออนไลน์ (http://dbdacademy.dbd.go.th) จ านวน ๗ หลักสูตร 
๓๓ หัวข้อวิชา เช่น การตลาด การเงินและบัญชี รวมท้ังสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ โดยอบรม 
เชิงทฤษฎีและฝึกปฏิบัติงานในลักษณะสถานการณ์จ าลอง และจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ 
นักธุรกิจบริการสู่ความเป็นมืออาชีพ ๕ ด้าน อาทิ การบริหารธุรกิจ/ทรัพยากรมนุษย์ และนวัตกรรม 
ปัจจุบันมีผู้ประกอบธุรกิจ SME และจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้/ความเข้าใจเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
การบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ จัดงานแฟรนไชส์สร้างอาชีพ จัดการประกวดธุรกิจ 
แฟรนไชส์ไทย และจัดงานแสดงสินค้าบนออนไลน์แพลตฟอร์ม ในรูปแบบ Virtual Event  
มีผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาแล้ว ๔๓,๖๑๒ ราย สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ ๖๕๓ 
ล้านบาท 
   ๕) ยกระดับการบริหารจัดการสมาคมการค้า โดยจัดกิจกรรม
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจการค้ายุคใหม่เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ “เสริมแกร่งสมาคม
การค้าด้วย BSC และเทคนิคการท าโฆษณาบน LINE” จัดสัมมนาหัวข้อ “เช่ือมโยงเครือข่ายสมาคม
การค้า น าธุรกิจฝ่าโควิด - 19” และจัดประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๔ มีผู้ประกอบการ 
SME ได้รับการพัฒนาแล้ว ๖๖๑ ราย สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ ๖๗ ล้านบาท 
   ๖) ยกระดับผลิตภัณฑ์ศลิปาชีพและศลิปหัตถกรรมไทยสู่สากลดว้ย
นวัตกรรมและคุณค่าแห่งศิลปาชีพ โดยจัดประชุมสร้างเครือข่ายเช่ือมโยงสมาชิก และจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการตระหนักและใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาของผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม ปัจจุบัน 
มีผู้ประกอบอาชีพ สร้างผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมได้รับการพัฒนาศักยภาพแล้วรวม ๑,๘๐๐ ราย 
และสามารถจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม ณ จุดจ าหน่าย SACICT Shop เกิดมูลค่า ๓๐๐  
ล้านบาท 
  ๕.๙.๒.๒ กระทรวงอุตสาหกรรม ด าเนินการ 
      ๑) เร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อม  
     (๑) ด าเนินการตรวจสอบและให้ค าปรึกษาแนะน าการปรับปรุง
เครื่องจักรเดิม หรือเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต หรือลดต้นทุน  
ด้านพลังงาน หรือลดต้นทุนสิ่งแวดล้อม หรือมีการใช้พลังงานทดแทน หรือมีการใช้นวัตกรรมแล้ว 
จ านวน ๑,๕๘๓ เครื่อง (เป้าหมายไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๐ เครื่อง) ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
     (๒ )  ติดตามผลของการปรับปรุ ง เครื่ อ งจัก ร เ ดิม ให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน หรือเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่ ตามโครงการเร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่ม



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๓๙๖ 

 

ประสิทธิภาพ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ านวน ๖๔ ราย (เป้าหมาย ๘๘ ราย) 
ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
     (๓) จัดท ารายงานผลการปรับปรุงเครื่องจักรเ ดิม ให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน หรือเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่ทดแทนเครื่องจักรเดิมท่ีล้าสมัยให้กับสถาน
ประกอบการ SMEs ท่ีเข้าร่วมโครงการ จ านวน ๙๖ ราย (เป้าหมายไม่น้อยกว่า ๘๐ ราย) 
ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
     (๔) ด าเนินการจัดต้ังคณะกรรมการจากหน่วยงานภายใน 
กรมโรงงานอุตสาหกรรมและจากหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นท่ีเป็น
ประโยชน์เกี่ยวกับการปรับปรุงหรือเปลี่ยนเครื่องจักร การเข้าถึงแหล่งทุน และสิทธิประโยชน์ 
จากหน่วยงานอื่น ๆ เรียบร้อยแล้ว โดยต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่า ๖ ครั้ง 
ซึ่งจัดประชุมไปแล้ว ๓ ครั้ง 
     (๕) การจัดฝึกอบรมเชิงลึกเกี่ยวกับการปรับปรุง/เปลี่ยน
เครื่องจักร และการขอรับสินเช่ือจากสถาบันการเงิน ให้แก่บุคลากรในสถานประกอบการ SMEs 
รวม ๒ ครั้ง (เป้าหมายไม่น้อยกว่า ๘๐ ราย) เมื่อวันท่ี ๖ - ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ มีผู้เข้ารับการอบรม
รวม ๑๖๑ ราย และจัดสัมมนาเผยแพร่ผลการด าเนินงาน จ านวน ๑ ครั้ง (เป้าหมายไม่น้อยกว่า 
๒๐๐ คน) เมื่อวันท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ ผ่านโปรแกรม Zoom มีผู้เข้าร่วมงาน ๒๘๗ ราย 
    ๒) การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ โดยด าเนินการ 
     (๑) สร้างมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ด้วยการให้
ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึกด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ พัฒนาความรู้ 
ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ เป้าหมายจ านวน ๒๕๐ กิจการ ด าเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย 
     (๒) พัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการสู่ความเป็นมืออาชีพ 
โดยพัฒนาด้านการเพิ่มผลิตภาพ พัฒนากระบวนการผลิต มาตรฐาน และการตลาด ให้แก่ผู้สนใจท่ี
จะเริ่มต้นธุรกิจด้านค้าปลีกอาหาร เพื่อจะจัดต้ังหรือขยายการลงทุนในธุรกิ จอย่างมืออาชีพ  
และพัฒนาองค์ความรู้  / ทักษะในการบริหารจัดการด้วยการตลาดพาณิชย์อิ เล็กทรอนิกส์  
(e-Commerce) ให้แก่ SMEs กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป และกลุ่มอุตสาหกรรมสนับสนุน 
ท่ีเกี่ยวข้อง ด าเนินการเสร็จสิ้นตามเป้าหมาย 
     (๓) ปฏิรูปอุตสาหกรรมศักยภาพสู่อุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่า  
โดยการให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึกด้านการปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยี 3  Stage 
Rocket ระบบ Lean Automation และพัฒนาสถานประกอบการด้วยเทคโนโลยีการผลิตข้ันสูง 
เป้าหมายรวมจ านวน ๑๖๐ กจิการ ด าเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๓๙๗ 

 

   ๕.๙.๒.๓ ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ด าเนินการ 
      ๑) ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SMEs Regular Level) 
โดยจัดอบรม/Workshop เชิงปฏิบัติการ พัฒนาเชิงลึกในด้านต่างๆ และให้ค าปรึกษาแนะน า 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ/ลดต้นทุนการด าเนินธุรกิจ และเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ รวมถึง
ยกระดับมาตรฐานให้ ไ ด้การยอมรับจากสากล มีผู้ประกอบการ SMEs ได้รับการอบรม 
เชิงปฏิบัติการเฉพาะด้าน/ศึกษาดูงานแล้ว ๓,๓๔๗ ราย และได้รับการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงลึก
จากผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านแล้ว ๑,๐๒๘ ราย รวมท้ังมีฐานข้อมูลผู้ประกอบการท่ีผ่านการพัฒนา 
และมีกระบวนการส่งต่อผู้ประกอบการให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ให้สอดคล้องและเหมาะสม 
ต่อศักยภาพในการด าเนินธุรกิจ คาดว่าจะเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจรวม ๑,๒๐๐ ล้านบาท 
    ๒) ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการให้ได้รับการต่อยอด
พัฒนา (SME SCALE UP) โดยน างานวิจัย เทคโนโลยี หรือแนวทางการพัฒนาต่าง ๆ ไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจให้แก่ผู้ ประกอบการในการแข่งขัน 
ในตลาดสากล และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ในการพัฒนา วิจัย เทคโนโลยี
และนวัตกรรม หรือแนวทางการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ โดยจัดท าฐานข้อมูลหน่วยงานวิจัย 
สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน/ศูนย์ความเช่ียวชาญการวิจัยในแต่ละด้าน รวม ๕๘ หน่วยงาน เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการส่งต่อข้อมูลด้านการพัฒนาผู้ประกอบการ และประสานหน่วยงานท้ังภาครัฐ  
และเอกชน ๑๙ หน่วย เพื่อร่วมเป็นเครือข่ายด้านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมท้ังคัดเลือก
ผู้ประกอบการ/ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการรวม ๑๐๑ กิจการ ท้ังน้ี คาดว่าจะเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ
รวม ๑๕๔.๕๗ ล้านบาท 
    ๓) ยกระดับผู้ประกอบการใหม่และพัฒนาธุรกิจ SME ในระยะ
เริ่มต้น (Boost up New Entrepreneurs) ให้สามารถริเริ่มและสร้างธุรกิจได้อย่างมืออาชีพ  
โดยน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการด าเนินธุรกิจ ผ่านการให้ค าปรึกษา แนะน าเชิงลึกจาก
ผู้เช่ียวชาญ และมีประสบการณ์เฉพาะทาง โดยได้ลงนามสัญญาร่วมด าเนินการแล้ว และได้เร่ิมจัด 
Road Show ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมรับสมัครผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมโครงการ ปัจจุบัน
ท่ีปรึกษาอยู่ระหว่างส ารวจความต้องการ/วิเคราะห์ศักยภาพของผู้ประกอบการ (Tech Matching) 
จ านวน ๕๐๔ ราย และลงพื้นท่ีเพื่อถ่ายทอด ให้ค าปรึกษา พัฒนาและติดตามผลการด าเนินงาน 
๔๐๑ ราย ท้ังน้ี คาดว่าจะเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจรวม ๘๐ ล้านบาท 
   ๕.๙.๒.๔ กระทรวงแรงงานด าเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ 
โดยก าหนดกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้แก่ ผู้ประกอบการ SMEs OTOP กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนหรือสหกรณ์ ปัจจุบันมีผู้เข้ารับการอบรมแล้ว จ านวน ๑๐,๕๗๓ ราย 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๓๙๘ 

 

   ๕.๙.๒.๕ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
จัดกิจกรรมเสริมสร้างโอกาสในการด าเนินธุรกิจสตรี ด้วยการให้ความรู้และพาไปศึกษาดูงาน 
เพื่อพัฒนาทักษะการด าเนินธุรกิจให้แก่กลุ่มอาชีพสตรีให้สามารถพัฒนามาตรฐานการจัดการ
องค์กรและมาตรฐานสินค้าให้สามารถแข่งขันได้ในยุคดิจิทัล ช่วยสร้างรายได้ท่ีมั่นคง และสามารถ
พึ่งพาตนเองได้ มีงานท าในท้องถ่ิน ไม่ต้องย้ายถ่ินเพื่อหางานท า มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน ๑๘๐ ราย 
  ๕.๙.๓ ส่งเสริมเยาวชนและบทบาทสตรีในการเป็นผู้ประกอบการขนาดกลาง 
และขนาดย่อมยุคใหม่  
   ๕.๙.๓.๑ ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ด าเนินการ
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่ (SME - Early Stage : All Stars) ให้มีความแข็งแรงในการจัดต้ัง
ธุรกิจให้ยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้ ปัจจุบัน มีการลงนามสัญญาร่วมด าเนินการแล้ว โดยเริ่ม
ประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 
และได้รับการพัฒนาและยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการเชิงลึก (SME All Stars) ๒,๘๓๕ ราย 
พร้อมกับได้รับการทดสอบตลาดแล้ว ๖๑๔ ราย คาดว่าจะก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจรวม ๒๕๐ 
ล้านบาท 
   ๕.๙.๓.๒ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ด าเนินการ 
      ๑) กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว (๑๐๔ วัน)  
โดยสนับสนุนการรวมกลุ่มพัฒนาทักษะอาชีพภายในชุมชนแก่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ท่ีมีปัญหา
ทางเศรษฐกิจ สังคม ประสบภัยพิบัติไม่สามารถเข้าถึงบริการจากภาครัฐได้อย่างท่ัวถึง  
ขาดทางเลือกในการประกอบอาชีพ มีผู้เข้าร่วมจ านวน ๓,๔๒๙ ราย 
    ๒) กิจกรรมสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ (๑๑๐ วัน)  
โดยสนับสนุนการต่อยอดพัฒนา ทักษะอาชีพกลุ่มเป้าหมายท่ีส าเร็จหลักสูตร สร้างชีวิตใหม่ให้แก่
สตรีและครอบครัว (๑๐๔ วัน) มีผู้เข้าร่วมจ านวน ๑,๔๑๗ ราย 
 
  ๕.๙.๔ ดึงดูดบุคลากรที่มีทักษะสูงเข้ามาบ่มเพาะผู้ประกอบการขนาดกลาง 
และขนาดย่อมยุคใหม่ของไทย 
   ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ด าเนินการพัฒนา 
องค์ความรู้และฝึกปฏิบัติทักษะให้แก่ผู้ให้ค าปรึกษาแนะน าธุรกิจ (โค้ช) ภายใต้โครงการ Train the 
Coach ด้วยแนวคิด เครื่องมือ และกระบวนการท่ีน าไปสู่ Digital Transformation สู่การเป็น 
ท่ีปรึกษาท่ีช านาญการ และเป็นตัวช่วยให้ธุรกิจสามารถขับเคลื่อนตามแนวทางเศรษฐกิจยุคใหม่ 
ปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนในฐานข้อมูลท่ีปรึกษาแล้ว ๕๐๐ ราย ผู้ลงทะเบียนเป็นโค้ช Biz 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๓๙๙ 

 

Transformer ๑๐ ราย และมีผู้ประกอบการเข้ารับค าปรึกษา แนะน า วินิจฉัยและประเมิน
ศักยภาพธุรกิจแล้ว ๑,๐๐๐ ราย คาดว่าจะเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจรวม ๑๗๔.๗๘ ล้านบาท 

 
 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
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๔๐๐ 

 

 
ผลการด าเนินงานตามนโยบายหลัก ๑๒ ด้าน 

 

ด้านที่ ๖  การพัฒนาพื นที่เศรษฐกิจ 

และกระจายความเจริญสู่ภมูิภาค 
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๔๐๑ 

 

นโยบายหลักข้อ ๖  การพัฒนาพื นท่ีเศรษฐกิจและกระจายความเจริญ 

สู่ภูมิภาค 
 

 ๖.๑ ส่งเสริมพื นที่เศรษฐกิจเพื่อเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเอเชีย 
  ๖.๑.๑ การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอย่างต่อเนื่อง  

การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มีการด าเนินงานดังน้ี 
๑) การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานที่ส าคัญ (EEC Project list) ผ่านการร่วม

ลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน มีการลงนามแล้ว ๓ โครงการ ดังน้ี  
๑.๑) โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน  เพื่อเช่ือมต่อ  

๓ ท่าอากาศยานในเขตกรุงเทพมหานครและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก คือ ท่าอากาศยาน
ดอนเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานอู่ตะเภา ลงนามสัญญาร่วมลงทุน  
เมื่อวันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ มีมูลค่าการลงทุนท้ังโครงการ ๒๕๗ ,๔๖๔ ล้านบาท ท้ังน้ี  
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เห็นชอบการเพิ่มกรอบวงเงินส าหรับ 
งานจัดกรรมสิทธิ์ท่ีดินและส ารวจอสังหาริมทรัพย์ในโครงการฯ ตามผลการประเมินความเหมาะสม
ของโครงการ และเพื่อความปลอดภัยระหว่างการก่อสร้างและการเดินรถไฟ เพื่อเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบต่อไป โดยขณะน้ีอยู่ระหว่างการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ 

๑.๒) โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ ๓  
 (๑) ช่วงท่ี ๑ : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่าง
ด าเนินการตามแนบท้ายสัญญาร่วมลงทุน โดยด าเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงาน EHIA โดย 
  - กรมเจ้าท่าได้พิจารณารายงานฯ เรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่ง
รายงานฯ ให้แก่ สผ. พิจารณาให้ความเห็นประกอบ 
  - บจก. กัลฟ์ เอ็มทีพีได้ส่งรายงานให้การนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้อง ต้น  
และพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในการรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โดยคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ในการประชุม
เมื่อวันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔  
 (๒) ช่วงท่ี ๒ 
  - ลงนามในสัญญาจ้างท่ีปรึกษาในการคัดเลือกเอกชนร่วม
ลงทุนแล้วเมื่อวันท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ 
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๔๐๒ 

 

  - มีการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เพื่อพิจารณา
แผนฯ และก าหนดแนวทางการด าเนินโครงการ โดยท่ีปรึกษาจะน าแนวทางไปจัดท าร่างเอกสาร
การคัดเลือกและหารือกับ กนอ. ต่อไป 

๑.๓)  โค รงการพัฒนาสนามบินอู่ ต ะ เภาและ เ มืองการบิน 
ภาคตะวันออก ในการยกระดับสนามบินอู่ตะเภาเป็นสนามบินนานาชาติเชิงพาณิชย์หลัก แห่งท่ี ๓ 
บนพื้นท่ีของกองทัพเรือ (ทร.) ๖,๕๐๐ ไร่ ลงนามสัญญาร่วมลงทุนเมื่อวันท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
ระยะเวลาร่วมลงทุน ๕๐ ปี รัฐได้รับผลตอบแทนคิดเป็นมูลค่าปัจจุบัน ๓๐๕,๕๕๕ ล้านบาท  
และลงนามสัญญาเช่าท่ีดินราชพัสดุเพื่อประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าและน้ าเย็น ในโครงการพัฒนา
สนามบินอู่ตะเภาฯ เมื่อวันท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ มูลค่าการลงทุนท้ังโครงการ ๒๐๓,๓๓๔  
ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มเ ติมรายงาน  EHIA ของทางวิ่ง 
และทางขับท่ี ๒ ท้ังน้ี กองทัพเรือได้ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๕ ส าหรับ
ก่อสร้างทางวิ่งและทางขับท่ี ๒ รายการผูกพันใหม่ วงเงิน ๓,๒๔๒.๒๘ ล้านบาท ซึ่งเป็นข้อผูกพัน
ในสัญญาร่วมลงทุนโครงการฯ  

๒) การด าเนินงานตามแผนบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
(สกพอ.) เป็นเจ้าภาพจัดท างบบูรณาการร่วมกับ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) ขับเคลื่อนการบูรณาการในการด าเนินงานของ ๑๓ กระทรวง ๓๒ หน่วยงาน  
ให้บรรลุเป้าหมาย คือ “มูลค่าการลงทุนในพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ไม่น้อยกว่า 
๓๐๐,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี” ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน ๒๒,๗๑๒.๖๗ ล้านบาท โดยผลการเบิกจ่ายและผูกพัน
สัญญา ณ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – พฤษภาคม ๒๕๖๔ จ านวน ๑๓,๕๑๖.๙๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
๖๒.๙๐ ของงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร และมีมูลค่าการลงทุนจากท้ังภาครัฐและเอกชน  
รวมท้ังสิ้น ๘๖,๒๒๑.๙๐ ล้านบาท (จ าแนกเป็นเงินลงทุนจากภาคเอกชน จ านวน ๗๒,๗๐๕  
ล้านบาท และเงินลงทุนจากภาครัฐ จ านวน ๑๓,๕๑๖.๙๐ ล้านบาท) 

๓) การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในระดับพื นที่ 
๓.๑) การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื นที่ 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
ด าเนินการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
ด้วยหลักการ “Demand Driven” เพื่อให้มีสมรรถนะตรงความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 
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โดยสร้างทักษะใหม่ด้วยการ New Skill, Re Skill และ Up Skill ภายใต้รูปแบบการพัฒนา
บุคลากรผ่านการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน (EEC Model) ๒ รูปแบบ ได้แก่ (๑) เอกชนจ่าย ร้อยละ 
๑๐๐ (Type A) เป็นหลักสูตรแบบมีปริญญา (๒) ฝึกอบรมระยะสั้น (Short Courses) เอกชนจ่าย 
ร้อยละ ๕๐ : รัฐจ่าย ร้อยละ ๕๐ (Type B) ให้กับนักศึกษาปีสุดท้าย และบุคลากรในอาชีพ  
ผ่านหลักสูตรท่ีได้รับการรับรองแล้ว ๙๓ หลักสูตร ด าเนินการแล้ว ๕๖ คน นอกจากน้ัน มีผู้ท่ีผ่าน
การฝึกอบรมเพื่อรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานอีก ๒,๐๕๒ คน เยาวชนและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพและภาษารองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ท้ังสิ้น ๒๗๒ คน รวมท้ัง 
จัดแนะแนวอาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา แล้วจ านวน ๗,๑๔๔ คน 

๓.๒) การน าเอกชนร่วมลงทุนกับท้องถ่ิน และการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ในการพัฒนาในโครงการเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชน 

(๑) โครงการจัดตั งระเบียงผลไม้ภาคตะวันออก (Eastern 
Fruit Corridor: EFC) ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกร่วมกับ 
บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ศึกษาความเป็นไปได้ในการน าพลังงานความเย็นเหลือใช้จาก LNG  
มาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร และร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยพัฒนาและจัดต้ัง
นิคมอุตสาหกรรม ให้มีความพร้อมในการจัดหาพื้นท่ีและระบบสาธารณูปโภค เพื่อรองรับโครงการ
จัดต้ังระเบียงผลไม้ภาคตะวันออก (Eastern Fruit Corridor) ซึ่งจะสามารถช่วยสนับสนุน 
การด าเนินการภายในนิคมอุตสาหกรรม Smart Park โดยมีการลงนามประกาศเขตนิคมฯ แล้ว 
และคณะกรรมการร่าง TOR อยู่ระหว่างการพิจารณาร่าง TOR งานก่อสร้างฯ และ TOR  
จ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างโครงการฯ รวมถึงอยู่ระหว่างการเสนอขอความเห็นชอบ TOR ของงาน
จ้างท่ีปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวก
ส่วนกลาง ท้ังน้ี ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกจะเป็นผู้วางกลไก
การบริหาร และประสานผู้ท่ีเกี่ยวข้องมาบริหารโครงการ โดยเฉพาะเอกชนผู้เช่ียวชาญการค้า 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สหกรณ์ และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  

 (๒) การพัฒนาตลาดอาหารทะเลในพื นที่  ส า นักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ร่วมกับเมืองพัทยา เพื่อพัฒนาตลาดอาหาร
ทะเลนาเกลือ-ลานโพธิ์ ให้เป็นตลาดท่ีทันสมัย เหมาะแก่การมาจับจ่ายใช้สอยอาหารทะเล  
ซึ่งจะช่วยดึงดูดนักท่องเท่ียวต่อไป 
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 (๓) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม Smart Park 
  - ประธานกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ลงนามประกาศเรื่อง การจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรม Smart Park เมื่อวันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ 
และได้ลงนามในประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันท่ี ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔  
  -  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ประกาศ 
ร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างนิคมและ ควบคุมงานก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม 
Smart Park ครั้งท่ี ๒ เมื่อวันท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ เพื่อรับฟังประชาพิจารณ์ 
  - การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้มีหนังสือเชิญ
ยื่นข้อเสนอการจ้างท่ีปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาและให้บริการระบบสาธารณูปโภค
และสิ่งอ านวยความสะดวกส่วนกลาง ครั้งท่ี ๒ วันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยคาดว่าจะได้ 
ท่ีปรึกษาและเร่ิมท างานได้ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔  
 (๔) โครงการพัฒนาท่าเรือฯ มาบตาพุด ระยะที่ ๓  
  ช่วงที่ ๑ อยู่ระหว่างด าเนินการตามแนบท้ายสัญญาร่วม
ลงทุน โดยด าเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงาน EHIA โดย 
  - กรมเจ้าท่าได้พิจารณารายงานฯ เรียบร้อยแล้ว และได้
จัดส่งรายงานฯ ให้แก่ สผ. พิจารณาให้ความเห็นประกอบ  
  - สผ. พิจารณาเรียบร้อยแล้ว โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมตาม
แนวทาง รายละเอียด ประเด็นท่ีคณะกรรมการผู้ช านาญการฯ ก าหนด และเสนอรายงานฯ  
ฉบับสมบูรณ์ท่ีได้แก้ไขเพิ่มเติมต่อ สผ. ภายใน ๔๕ วัน นับจากวันท่ีได้รับแจ้งผลการพิจารณา 
  -  บจก. กัลฟ์ เอ็มทีพีได้ส่งรายงานให้การนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 
และพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในการรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โดยคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ในการประชุม
เมื่อวันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔  
  - จดทะเบียนจัดต้ังกองทุนหลักประกันความเสียหายฉุกเฉิน
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เมื่อวันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๔  
  -  รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงาน 
EHIA ผ่านการเห็นชอบตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการผู้ช านาญการฯ ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี 
๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๔๐๕ 

 

  - การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ออกหนังสือแจ้ง
ให้เริ่มงานระยะท่ี ๑ (NTP1) เพื่อให้เอกชนคู่สัญญาเริ่มงานออกแบบและก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน และงานออกแบบท่าเรือก๊าซ โดยให้เริ่มนับระยะเวลาโครงการวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔  
  ช่วงที่ ๒ 
  - ลงนามสัญญาจ้างท่ีปรึกษาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี ๑๙ 
มีนาคม ๒๕๖๔ 
  - ท่ีปรึกษาส่งแผนการด าเนินโครงการฯ เมื่อ วันท่ี ๒ 
เมษายน ๒๕๖๔  
  - คณะกรรมการคัดเลือกเอกชน ประชุม เพื่อพิจารณา
แผนงานฯ และก าหนดแนวทางการด าเนินโครงการ ปัจจุบันอยู่ระหว่างท่ีปรึกษาปรับปรุงแผนงานฯ 
พร้อมจัดท าร่างเอกสารการคัดเลือก 

๔) มูลค่าการลงทุน มูลค่าค าขอรับและออกบัตรในพื นที่เขตพฒันาพิเศษ
ภาคตะวันออก 

ค าขอรับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นท่ีต้ังแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - 
มกราคม ๒๕๖๔ มีมูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
รวม ๑๑๖,๓๖๒ ล้านบาท เป็นการขอรับการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายมูลค่า ๖๐,๙๑๐ ล้านบาท 
ขณะท่ีการออกบัตรส่งเสริมการลงทุนในพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก รวม ๑๑๐,๓๕๕ 
ล้านบาท เป็นการออกบัตรส่งเสริมในอุตสาหกรรมเป้าหมายมูลค่า ๔๒,๕๔๔ ล้านบาท  

๕) การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมกับชุมชนในพื นที่ ประกอบด้วย  
(๑) การจัดท าข่าว บทความ และภาพข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ และ Facebook  
ของส านักงานคณะกรรมการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จ านวน ๓๒ ช้ิน เผยแพร่ ๒๐๘ ครั้ง 
ประกอบด้วย ด้านภาพรวม ด้านนโยบายและแผน ด้านการลงทุนและการต่างประเทศ 
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการศึกษา และด้านการพัฒนาพื้นท่ีและชุมชน (๒) การจัดท า 
สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในรูปแบบต่างๆ เพื่อเผยแพร่ และ (๓) การมี 
ส่วนร่วมกับชุมชนในพื้นท่ี ได้แก่ โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก รวมพลังคนไทย ต้านภัย 
โควิด - 19 งานสัมมนา “เจาะลึกความก้าวหน้าเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ต้นแบบการพัฒนา
เชิงยุทธศาสตร์เพื่อประโยชน์ชุมชน” และโครงการเยาวชนอาสาเพื่อศึกษาเรียนรู้แหล่งท่องเท่ียว
ด้านพฤกษศาสตร์ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

 
 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๔๐๖ 

 

   ๖) การพัฒนาแรงงานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอย่างต่อเนื่อง 
    (๑) โครงการพัฒนาทักษะก าลังแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
โครงการพัฒนาทักษะก าลังแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อยกระดับทักษะฝีมือก าลัง
แรงงานในพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC รองรับการลงทุนในอุตสาหกรรม และบริการท่ีใช้
เทคโนโลยีช้ันสูง ได้รับการฝึกอบรม จ านวน ๓,๘๑๐ คน (เป้าหมาย ๓,๖๐๘ คน) คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๕.๖๐ 
    (๒) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่ง 
และการค้าระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่าง
ประเทศ ให้มีทักษะและสมรรถนะท่ีตรงตามความต้องการของการจ้างงาน บรรเทาปัญหาการขาดแคลน
บุคลากรในธุรกิจรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในระยะเร่งด่วน ได้รับการฝึกอบรม จ านวน 
๓๑๐ คน (เป้าหมาย ๒๔๐ คน) คิดเป็นร้อยละ ๑๒๙.๑๖ 
  (๓) โครงการส่งเสริมการมีงานท าเพือ่รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
     - กิจกรรมแนะแนวอาชีพเพื่อการท างานในพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก โดยส่งเสริมการมีงานท าในพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้แก่นักเรียน 
นักศึกษาท่ีจะจบการศึกษาในพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ระดับช้ัน ม.๓, ม.๖, ปวช.๓, 
ปวส.๒ และปริญญาตรีปีสุดท้าย ท่ีจะจบการศึกษาหรือท่ีจะศึกษาต่อ ได้รับการแนะแนวเพื่อการมี
งานท า จ านวน ๑๔,๗๕๑ คน (เป้าหมาย ๑๘,๗๕๐ คน) คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๖๗ 
     - กิจกรรมจัดหางานเ ชิงรุกเพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออกเพื่อให้บริการจัดหางานแก่ประชาชนท่ีประสงค์จะหางานท า ผู้ต้องการเปลี่ยนงาน 
ผู้ว่างงาน ผู้ส าเร็จการศึกษาใหม่ ใน ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อส่งเสริมการจ้างงาน ช่วยลด
ปัญหาการว่างงานและการขาดแคลนแรงงาน จ านวน ๕,๓๑๐ คน (เป้าหมาย ๔,๘๖๐ คน) คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๙.๒๖ 
  ๖.๑.๒ ส่งเสริมการพัฒนาพื นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้และการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
   ๑) การพัฒนาพื นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ ในการพัฒนาพื้นท่ีระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้ ปัจจุบันมีโครงการส าคัญท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน ๓ โครงการ วงเงิน 
๑๘๓.๒๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างการด าเนินงาน จ านวน ๓๐ โครงการ วงเงิน ๗๗,๙๙๘.๒๒๑ ล้านบาท 
และมีโครงการส าคัญที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน (Quick Win) ซึ่งได้รับงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
อยู่ระหว่างด าเนินการจ านวน ๓ โครงการ คือ (๑) โครงการแปรรูปสมุนไพรครบวงจร วงเงิน 
๓๐.๑๒๖๒ ล้านบาท (๒) โครงการเฝ้าระวังภาวะฉุกเฉินเพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้าง  



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๔๐๗ 

 

ความเข้มแข็งด้านการบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุสู่ประเทศไทย ๔.๐ เพื่อพัฒนาเมืองชุมพรเป็นเมือง
น่าอยู ่และ (๓) โครงการป่าชายเลนระนองสู่มรดกโลก นอกจากน้ี การรถไฟแห่งประเทศไทยได้รับ
จัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ วงเงิน ๙๐ ล้านบาท เพื่อศึกษาออกแบบรายละเอียดการก่อสร้าง 
และจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาออกแบบ 
   ๒) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ เพื่อด าเนินการฝึกทักษะด้านอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงานในสาขาอาชีพต่าง ๆ  
แก่กลุ่มเป้าหมาย ให้มีทักษะอาชีพ สามารถน าไปประกอบอาชีพได้ ได้แก่ แรงงานกลุ่มแนวร่วม  
ผู้ก่อความไม่สงบในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้  กลุ่มท่ีมีความขัดแย้ง กลุ่มมีอคติต่อภาครัฐ 
แรงงานในพื้นท่ีรอบอุทยานแห่งชาติบูโด -สุ ไหงปาดี ผู้ เข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้าน  
และแรงงานท่ัวไป ได้รับการฝึกอบรม จ านวน ๕๖๐ คน (เป้าหมาย ๕๔๐ คน) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๓.๗๐ 
  ๖.๑.๓ เพิ่มพื นที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งใหม่ในภูมิภาค  

๑) กลไกการด าเนินงานพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันท่ี ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยภายใต้ระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีฯ ได้มีการต้ังคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพศ.) 
เป็นกลไกในการบูรณาการและขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งครอบคลุมท้ังเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิ เศษชายแดน ๑๐ แห่ง และเขตเศรษฐกิจพิเศษในภาคต่างๆ ของประเทศ  
โดย กพศ. มีหน้าท่ีและอ านาจท่ีส าคัญในการเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อก าหนดพื้นท่ีท่ีมี 
ความเหมาะสมและสิทธิประโยชน์ท่ีจะให้แก่ผู้ประกอบกิจการในเขตเศรษฐกิจพิเศษแต่ละแห่ง 
ก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงานและการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ให้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นท่ี รวมท้ังก าหนดภารกิจ แผนงานหรือโครงการและระยะเวลา 
ในการด าเนินงาน 
 นอกจากน้ี กพศ. ในคราวประชุมครั้ ง ท่ี  ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๒๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ ได้มีมติอนุมัติการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ ๓ ชุด และคณะท างาน ๑ ชุด ได้แก่ 
(๑ )  คณะอนุกรรมการด้านสิทธิประโยชน์ ก าหนดพื้ น ท่ี  และ ศูนย์บริการ เบ็ด เส ร็ จ  
(๒ )  คณะอนุกรรมการด้านโครงสร้ างพื้นฐาน (๓ )  คณะอนุกรรมการด้านการตลาด 
และประชาสัมพันธ์ และ (๔) คณะท างานสรรหา คัดเลือก เจรจา และก ากับติดตามการด าเนินการ
ของผู้ลงทุนในท่ีดินราชพัสดุท่ีก าหนดเป็นพื้นท่ีพัฒนาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อเป็นกลไก
ขับเคลื่อนการด าเนินงานภายใต้ กพศ. และมอบหมายผู้ว่าราชการจังหวัดท่ีมีเขตเศรษฐกิจพิเศษ



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๔๐๘ 

 

พิจารณาจัดต้ังกลไกการบริหารจัดการในระดับพื้นท่ีเพื่อประสานการขับเคลื่อนการพัฒนา  
ให้เป็นไปตามนโยบายของ กพศ. และสอดคล้องกับความต้องการของภาคส่วนในพื้นท่ี 

๒) การให้สิทธิประโยชน์ 
 การประชุม กพศ. ครั้ ง ท่ี  ๑/๒๕๖๔ ได้มีมติเห็นชอบในหลักการ 
การก าหนดพื้นท่ีและแนวทางในการให้สิทธิประโยชน์เพื่อส่งเสริมการลงทุนในพื้นท่ีระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง) พื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา อุดรธานี และหนองคาย) พื้นท่ีระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคกลาง – ตะวันตก (จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา  
และนครปฐม) และพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี  
และนครศรีธรรมราช) และมอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านสิทธิประโยชน์ ก าหนดพื้นท่ี  
และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ พิจารณาก าหนดขอบเขตพื้นท่ีของแต่ละระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ กิจการ
เป้าหมาย และสิทธิประโยชน์ และน าเสนอ กพศ. เพื่อพิจารณาต่อไป รวมท้ังมอบหมายให้จังหวัด
ท่ีอยู่ในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษของท้ัง ๔ ภาค ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินและภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการก าหนดพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมให้เป็น
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ และสิทธิประโยชน์ท่ีจะให้แก่ผู้ประกอบการในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ  
แต่ละแห่ง รวมท้ังวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน และการบริหา รจัดการ 
ให้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นท่ี 

๓) การศึกษาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 
 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ด าเนินโครงการ
จัดท าแผนแม่บทและขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่ เพื่อจัดท าประเด็นการพัฒนาพื้นท่ี
เศรษฐกิจใหม่ในระยะเร่งด่วนปี ๒๕๖๕ และในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐) จัดท าแผนแม่บทการพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๗๕ และจัดท า
ข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดท า
รายงานการศึกษาข้ันกลางและคาดว่าการศึกษาจะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ 
  ๖.๑.๔ เร่งขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอย่างต่อเนื่อง 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องขับเคลื่อน
การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนท้ัง ๑๐ พื้นท่ี โดยมีความก้าวหน้าอย่างต่อเน่ือง  
สรุปได้ดังน้ี 
   ๑) การลงทุนของภาคเอกชนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (ปี ๒๕๕๘ - 
ปัจจุบัน) มีมูลค่าการลงทุนรวมประมาณ ๓๑,๐๐๐ ล้านบาท โดยเป็นโครงการลงทุนท่ีได้รับ 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๔๐๙ 

 

การส่งเสริมการลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และกรมศุลกากร การจัดต้ัง
ธุรกิจใหม่ การลงทุนของการนิคมอุตสาหกรรม (เฉพาะส่วนท่ีใช้งบประมาณของการนิคม
อุตสาหกรรม) และภาคเอกชนในพื้นท่ีพัฒนา 
   ๒) การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ท้ังด้านการคมนาคมขนส่ง ระบบ
สาธารณูปโภค/สาธารณูปการ การพัฒนาด่านพรมแดน/ด่านศุลกากร การจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรม 
และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสังคม มีความก้าวหน้าการด าเนินงานประมาณร้อยละ ๗๐ 
โดยมีโครงการท่ีก่อสร้างแล้วเสร็จ อาทิ นิคมอุตสาหกรรม (เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา)  
ศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ (เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย) ทล.๒๑๑ 
แยกสาย ๒ (บ้านหนองสองห้อง) – อ าเภอท่าบ่อ – อ าเภอศรีเชียงใหม่ ตอน ๑ (เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษหนองคาย) สถานีไฟฟ้าด่านนอก (สะเดา ๒) สถานีไฟฟ้าแม่สอด ๒ สถานีไฟฟ้ากาญจนบุรี ๔ 
นอกจากน้ี มีโครงการสาธารณูปโภคท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้าง อาทิ สถานีไฟฟ้าหนองคาย ๓ สถานีไฟฟา้
นครพนม ๑ (ลานไก) สถานีไฟฟ้าแม่สาย ๒ สายส่งระบบ ๑๑๕ เควี ระบบจ าหน่าย  
   ๓) การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยมี
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงานในพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ๑๐ จังหวัด ซึ่งแรงงานต่างด้าว
กัมพูชาและเมียนมาสามารถเข้ามาท างานในแบบไป-กลับ โดยใช้บัตรผ่านแดน (Border Pass)  
แทนหนังสือเดินทางและใช้เป็นเอกสารประกอบการขอใบอนุญาตท างานในพื้นท่ีชายแดนของไทย
ตามท่ีก าหนดได้ครั้งละไม่เกิน ๓ เดือน และพ านักอยู่ได้เป็นเวลาไม่เกิน ๓๐ วัน และต้องมีการท า
ประกันสุขภาพ โดยระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มีแรงงานกัมพูชาและเมยีน
มาท่ีเข้ามาท างานแบบไป-กลับหรือตามฤดูกาลในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รวม ๕๐๘,๘๘๔ คน 
นอกจากน้ีมีการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานไทยจ านวนประมาณ  ๙,๔๒๕ คน (ข้อมูลเดือนตุลาคม 
๒๕๖๐ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔) 
   ๔) การจัดหาพื นที่พัฒนา เพื่อน าร่องการลงทุนซึ่งปัจจุบันเอกชนและ 
การนิคมอุตสาหกรรมได้เช่าพื้นท่ีพัฒนาแล้ว ๕ พื้นท่ี จาก ๘ พื้นท่ี ได้แก่ สระแก้ว สงขลา ตราด 
นครพนม และกาญจนบุรี ขณะท่ีพื้นท่ีพัฒนาในเขตพัฒนาเศรษฐกิ จพิเศษตาก มุกดาหาร  
และหนองคาย อยู่ระหว่างเตรียมการเพื่อสรรหาผู้ลงทุน  
   ๕) โครงการเพิ่มทักษะก าลังแรงงานในพื นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
เพื่อเตรียมความพร้อมและยกระดับทักษะแรงงานในพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รองรับใน
พื้นท่ีและรองรับความต้องการลงทุนของผู้ประกอบกิจการ และ SMEs ในพื้นท่ี สู่การจ้างงานตาม
กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของแต่ละจังหวัด ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้รับการฝึกอบรม จ านวน 
๗,๕๓๘ คน (เป้าหมาย ๖,๙๔๐ คน) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๘.๖๑ 
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๔๑๐ 

 

   ๖) โครงการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด้านแรงงาน
ต่างด้าวเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวบริเวณชายแดนท่ีเข้ามา
ท างานในลักษณะไป – กลับ และตามฤดูกาลอย่างเป็นระบบ อ านวยความสะดวกในการพิจารณา
ออกใบอนุญาตการท างานแก่แรงงานต่างด้าวในกลุ่มช่างฝีมือหรือผู้ช านาญการ และกลุ่มซึ่งมิใช่
ช่างฝีมือหรือผู้ช านาญการ ลดปัญหาการลักลอบเข้ามาท างานในเขตพื้นท่ีช้ันในอย่างผิดกฎหมาย 
โดยมีแรงงานต่างด้าวได้รับอนุญาตท างานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จ านวน ๔๖,๓๖๖ คน (เป้าหมาย 
๘๐,๘๐๐ คน) คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๓๘ 
   ๗) โครงการจัดตั งนิคมอุตสาหกรรมในพื นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สงขลา ด าเนินการก่อสร้างระยะท่ี ๑ เน้ือท่ี ๖๒๗.๔๓ ไร่ แล้วเสร็จ 
   ๘) โครงการจัดตั งนิคมอุตสาหกรรมในพื นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 
อยู่ระหว่างรอการส่งมอบท่ีดินจากกรมธนารักษ์ และอยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนความเป็นไปได้
และความเหมาะสมในการลงทุน 
 
 ๖.๒  ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ทั่วประเทศ 

การพฒันาเมืองอัจฉรยิะ (Smart City) มีผลการด าเนินงาน ดังน้ี 
๑) การขับ เคลื่ อนเมืองอัจฉริยะทุกภู มิภาค ด้วย 7 Smart (Economy, 

Environment, Energy, Mobility, Living, People, Governance) และการพัฒนา city data 
platform โดยค านึงถึงศักยภาพและความต้องการของแต่ละเมือง เพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน
การพัฒนาเมืองท่ีมีความพร้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่อัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล โดยมี
พื้นท่ีท่ีได้รับประกาศเป็นเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะแล้ว จ านวน ๔๖ พื้นท่ี ใน ๒๙ จังหวัด 
นอกจากน้ี ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะวังจันทร์วัลเลย์แล้ว เมื่อวันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ 

๒) คณะท างานประเมินแผนการเป็นเมืองอัจฉริยะ  มีมติเห็นชอบมอบตรา
สัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะประเทศไทย ให้กับ ๕ เมืองน าร่อง ประกอบด้วย (๑) แม่เมาะเมืองน่าอยู่ 
จั งหวัดล าปาง (๒ )  สามย่ านสมาร์ทซิ ต้ี  กรุ ง เทพมหานคร (๓ )  ภู เก็ต เมืองอัจฉริยะ  
จังหวัดภูเก็ต (๔) ขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ จังหวัดขอนแก่น และ (๕) เมืองอัจฉริยะวังจันทร์วัลเลย์ 
จังหวัดระยอง 

๓) การวางและจัดท าผังเมือง (๑) วางและจัดท าผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน (ระดับ
อ าเภอ) จ านวน ๙๔ ผัง และ (๒) ศึกษาออกแบบวางผังพื้นท่ีเฉพาะ จ านวน ๑๖ ผัง ท้ังน้ี 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๔๑๑ 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าผังแม่บทเพื่อพัฒนาตามผังเมืองรวม และออกแบบวางผังพื้นท่ีเฉพาะ 
๑๖ ผัง 

๔) การยกระดับเมืองน่าอยู่ เมืองทันสมัยเพื่อคนไทยเท่าเทียมและเท่าทัน  
ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) ด าเนินการส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
นวัตกรรมดิจิทัล ด้วยแพลตฟอร์มรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของเมือง (City Data Platform)  
ซึ่งอยู่ระหว่างการหารือกับเมืองอัจฉริยะ ๑๕ เมือง เพื่อหาแนวทาง การบูรณาการข้อมูลส าหรับ
การพัฒนาแพลตฟอร์มรวมรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของเมือง (City Data Platform) โดยมี 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จ านวน ๘๕ ล้านบาท 

 
 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๔๑๒ 

 

 
ผลการด าเนินงานตามนโยบายหลัก ๑๒ ด้าน 

 

ด้านที่ ๗  การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๔๑๓ 

 

นโยบายหลักข้อ ๗  การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
 

 ๗.๑ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
  ๗.๑.๑ สร้างมูลค่าเพิ่มธุรกิจชุมชนผ่านอัตลักษณ์ของพื นที่ 
    ๑) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน  
โดยถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึกเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชนด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ผลิตภัณฑ์ของฝากของท่ีระลึก ด้วยทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท่ีแสดงถึงอัตลักษณ์ของพื้นท่ี 
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยด าเนินการแล้ว จ านวน ๘๐๐ ราย 
    ๒) พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน โดยจัดท าแผนปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาสินค้า 
OTOP ดังน้ี 
     (๑) ลงทะเบียนผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิต/
ผู้ประกอบการท่ีผลิตสินค้า OTOP ท่ีเคยลงทะเบียนและยังไม่เคยลงทะเบียนเป็นผู้ผลิต/
ผู้ประกอบการ OTOP โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดท าฐานข้อมูลผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้เป็น
ปัจจุบันและใช้ประโยชน์ในการก าหนดแผนการส่งเสริมและพัฒนาได้อย่างเหมาะสม โดยได้
ด าเนินการปรับเปลี่ยนให้สามารถลงทะเบียนท้ังปี และทุกปี ซึ่ งเริ่มด าเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
เป็นต้นมา ปัจจุบันยอดการลงทะเบียน ๙๗,๙๓๙ กลุ่ม/ราย ๒๒๑,๙๘๖ ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ สินค้า
ประเภทอาหาร จ านวน ๘๕,๔๒๐ ผลิตภัณฑ์  เครื่อง ด่ืม จ านวน ๑๑,๒๖๓ ผลิตภัณฑ์  
ผ้าและเครื่องแต่งกาย จ านวน ๔๑,๘๖๕ ผลิตภัณฑ์ ของใช้ ของตกแต่ง ของท่ีระลึก จ านวน 
๕๔,๘๖๘ ผลิตภัณฑ์ และสมุนไพรท่ีไม่ใช่อาหาร จ านวน ๒๘,๕๗๐ ผลิตภัณฑ์ 
     (๒) โครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ/
วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าชุมชน โดยได้ส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
และประชาชนในชุมชนซึ่งเป็นฐานรากเข้าสู่กระบวนการพัฒนา OTOP ด้วยการลงทะเบียนผู้ผลิต 
ผู้ประกอบการ OTOP จ าแนกเป็น ๓ ประเภท คือ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน ผู้ผลิตชุมชนท่ีเป็นเจ้าของรายเดียว 
และ SMEs ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ท้ังน้ี ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนา
ชุมชนเพิ่มข้ึนจากปี ๒๕๔๗ จ านวน ๗๙,๐๙๕ กลุ่ม/ราย (ปี ๒๕๔๗ จ านวน ๑๔,๘๙๓ กลุ่ม/ราย) 
โดยผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้รับการพัฒนา จ านวน ๒๔,๙๓๖ กลุ่ม/ราย แยกเป็น ปี ๒๕๖๐ 
จ านวน ๑๐,๔๙๖ กลุ่ม/ราย ปี ๒๕๖๑ จ านวน ๓,๐๔๐ กลุ่ม/ราย ปี ๒๕๖๒ จ านวน ๓,๘๐๐ 
กลุ่ม/ราย ปี ๒๕๖๓ จ านวน ๓,๘๐๐ กลุ่ม/ราย ปี ๒๕๖๔ จ านวน ๓,๘๐๐ กลุ่ม/ราย 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๔๑๔ 

 

     (๓) ด าเนินการพัฒนาและส่งเสริมช่องทางการตลาด แบ่งเป็นระดับ 
ได้แก่ (๑) ระดับจังหวัด (๒) ระดับภูมิภาค (๓) ระดับประเทศ (๔) ระดับระหว่างประเทศ  
รวมท้ังสิ้น จ านวน ๔๒๓,๑๗๕ ครั้งปี ๒๕๖๐ จ านวน ๗๗,๘๐๗ ครั้ง ปี ๒๕๖๑ จ านวน  
๗๗,๘๐๘ ครั้ง ปี ๒๕๖๒ จ านวน ๗๗,๘๐๗ ครั้ง ปี ๒๕๖๓ จ านวน ๗๑,๑๓๓ ครั้ง ปี ๒๕๖๔ 
จ านวน ๑๑๘,๖๒๐ ครั้ง 
     (๔) ส่งเสริมการตลาดออฟไลน์สู่ตลาดออนไลน์ โดยการพัฒนาเว็บไซต์ 
www.otoptoday.com ให้เป็นแหล่งรวมสินค้า OTOP ท่ีใหญ่ท่ีสุด สามารถสืบค้นข้อมูลได้ง่าย 
     (๕) สร้างนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ๗๖ จังหวัด และส่วนกลาง 
จ านวน ๒๓๗ ราย ซึ่งด าเนินการต้ังแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ จนถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ สามารถ
ส่งเสริมการตลาดได้ จ านวน ๒๑,๒๕๐ ครั้ง 
     (๖) ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีผลการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 
OTOP ต้ังแต่ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔ (ณ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔) จ านวน ๒,๑๗๐,๖๘๔.๓๓๓๕ ล้านบาท 
โดยแยกเป็น ปี ๒๕๕๘ จ านวน ๑๐๙,๗๘๑.๗๗๔๘ ล้านบาท (เพิ่มข้ึนร้อยละ ๑๒.๕๑) ปี ๒๕๕๙ 
จ านวน ๑๒๕,๒๐๘.๓๖๗๕ ล้ านบาท ( เพิ่ ม ข้ึนร้อยละ ๑๔.๐๕ )  ปี  ๒๕๖๐ จ านวน 
๑๕๓,๕๑๐.๗๓๒๘ ล้านบาท (เพิ่มข้ึนร้อยละ ๒๒.๖๐) ปี ๒๕๖๑ จ านวน ๑๙๐,๓๒๐.๖๐๕๗ ล้านบาท 
(เพิ่มข้ึนร้อยละ ๒๓.๙๘) ปี ๒๕๖๒ จ านวน ๒๓๗,๒๕๕.๐๒๘๖ ล้านบาท (เพิ่มข้ึนร้อยละ ๒๔.๖๖) 
ปี ๒๕๖๓ จ านวน ๒๕๘,๓๐๗.๑๗๐๓ ล้านบาท (เพิ่มข้ึนร้อยละ ๘.๘๗) ปี ๒๕๖๔ จ านวน 
๑,๐๙๖,๓๐๐.๖๕๓๖ ล้านบาท (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔) 
     ๓) เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based 
OTOP : KBO) โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ควบคู่ไปกับการตลาด 
และจัดต้ังเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด เพื่อให้สถาบันการศึกษาในพื้นท่ี หน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน ภาคประชาชน เครือข่ายผู้ผลิตชุมชน และปราชญ์ชาวบ้านพัฒนาขีดความสามารถ 
ของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO 
จ านวน ๗๖ จังหวัด จังหวัดละ ๔๐ คน รวมท้ังสิ้น ๓,๐๔๐ คน และอยู่ระหว่างการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ซึ่งด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน ๒๑ จังหวัด 
และอยู่ระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ านวน ๕๕ จังหวัด (เป้าหมายจังหวัดละ ๒๐ กลุ่ม/ผลิตภัณฑ์ 
รวม ๑,๕๒๐ ผลิตภัณฑ์) 
    ๔) การอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาผ้าไทย 
     (๑) ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ลายผ้าพระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอ
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี  นารีรัตนราชกัญญา  



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๔๑๕ 

 

ได้พระราชทานแบบลายมัดหมี่แก่ช่างทอผ้า ช่ือลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”  
ซึ่งพระราชทานพระอนุญาตให้กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค สามารถน าไปใช้ทอผ้า ผลิตผ้าได้  
อีกท้ังพระราชทานพระอนุญาตให้กรมการพัฒนาชุมชนและสภาสตรีแห่งชาติในพระบรม
ราชินูปถัมภ์จัดประกวดลายผ้าพระราชทาน และกรมการพัฒนาชุมชนได้ส่งมอบต่อให้กับ  
กลุ่มทอผ้าในจังหวัดได้น าไปเป็นต้นแบบและพัฒนาต่อยอดไปสู่เครื่ องแต่งกาย เครื่องประดับ 
ตามวิถีท่ีเป็นเอกลักษณ์ประจ าถ่ิน ตามพระด าริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” โดยมียอดการจ าหน่าย  
“ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” จ านวน ๔๐๐.๔๕๒๔ ล้านบาท และน าลายผ้าพระราชทาน 
“ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ไปต่อยอด จ านวน ๘,๘๕๒ กลุ่ม 
     (๒) ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง 
มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมาตรการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ และมอบหมาย  
ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการส่งเสริม 
และสนับสนุนตามมาตรการดังกล่าวต่อไป โดยให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้องไปพิจารณาด าเนินการต่อไป ซึ่งมีผลการด าเนินงาน ดังน้ี 
      (๒.๑) โครงการสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถ่ินไทย ด ารงไว้ในแผ่นดิน 
โดยกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ลงนามบันทึก
ข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือ โครงการสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถ่ินไทย ด ารงไว้  
ในแผ่นดิน ในทุกจังหวัด จ านวน ๗๖ จังหวัด ร่วมด้วยกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
ในส่วนกลาง ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค เป็นต้น ด าเนินการประกวดผ้า
สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถ่ินไทย ด ารงไว้ในแผ่นดิน ระดับจังหวัดและประเทศ พัฒนาและยกระดับ
ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนประเภทผ้า โดยสนับสนุนงบลงทุน จ านวน ๔๐.๓๗๔๗ ล้านบาท 
ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการทอผ้า จ านวน ๒๗ จังหวัด ๓๐ ผลิตภัณฑ์ 
      (๒.๒) ส่งเสริมและสนับสนุนให้จังหวั ดตราด สมุทรปราการ 
และสมุทรสาคร มีการทอผ้าและมีผ้าท่ีเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด ส่งผลให้จังหวัดตราด มีกลุ่มทอผ้า 
จ านวน ๒ กลุ่ม สมาชิก ๒๕ คน และมีการถ่ายทอดไปยังนักเรียน จ านวน ๑ โรงเรียน จังหวัด
สมุทรปราการ มีกลุ่มทอผ้า จ านวน ๑ กลุ่มสมาชิก ๒๐ คน และลายผ้าท่ีคิดค้นข้ึนมา ๕ ลาย คือ 
ลายปลาสลิด ลายดอกดาวเรือง ลายใบโพธิ์ร่มฉัตร ลายโพทะเล และลายนพเก้าสุวรรณภูมิ 
และจังหวัดสมุทรสาคร ท าผ้าปักมือ ๓ ลาย คือ ลายกล้วยไม้ ลายปลาทู (ลายประจ าจังหวัด) 
และลายสามเหลี่ยม 
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      (๒.๓) ส่งเสริมการรวมกลุ่มทอผ้า จ านวน ๔ กลุ่ม ๔๐ คน ในพื้นท่ี
จังหวัดตราด และจังหวัดสงขลา 
 (๒.๔) พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไทย และผ้า
พื้นเมือง จ านวน ๓๐๐ ผลิตภัณฑ์ 
 (๒.๕) ผลจากการจ าหน่าย “ผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง” ส่งผลให้เกิด
รายได้ จ านวน ๑๔,๗๓๕.๘๙๑๑ ล้านบาท (มิถุนายน ๒๕๖๓ - พฤศจิกายน ๒๕๖๔) ผู้ประกอบการ
ได้รับประโยชน์ จ านวน ๑๕,๕๓๓ กลุ่ม/ราย และมีผู้ได้รับประโยชน์ จ านวน ๑๒๒,๐๓๔ ราย 
 ๕) ด าเนินโครงการส่งเสริมนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) New Gen 
เพื่อส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ OTOP และชุมชนท่องเที่ยวมีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ น โดยเฉพาะ
การตลาดออนไลน์ท่ีตอบโจทย์ของผู้บริโภคในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด - 19) และเกิดการจ้างงานผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) โดยจ้างเอกชน (บุคคลธรรมดา) เพื่อปฏิบัติหน้าท่ี
นักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) จ านวน ๒๓๗ อัตรา ส่งเสริมการตลาดออนไลน์ จ านวน ๑๑,๖๒๕ ครั้ง 
ยอดจ าหน่ายรวมท้ังสิ้น ๒๐.๐๐๒๕ ล้านบาท ดังน้ี ผ้า เครื่องแต่งกาย ยอดจ าหน่าย ๙.๙๐๙๑ 
ล้านบาท อาหาร ยอดจ าหน่าย ๔.๑๘๙๘ ล้านบาท ของใช้ ของตกแต่ง ของท่ีระลึก ยอดจ าหน่าย 
๓.๑๐๘๐ ล้านบาท สมุนไพรท่ีไม่ใช่อาหาร ยอดจ าหน่าย ๑.๕๒๕๘ ล้านบาท เครื่องด่ืม 
ยอดจ าหน่าย ๑.๒๖๙๖ ล้านบาท  
 ๖) เพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย 
โดยจัดกิจกรรมการพัฒนาสู่สุดยอด SME จังหวัด (SME Provincial Champions) เพื่อพัฒนา
ทักษะความเป็นผู้ประกอบการให้สามารถใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการด าเนินธุรกิจ อีกท้ังยังส่งเสริมการท่องเท่ียวภายในประเทศท้ังในส่วนของเมือง
หลักเมืองรอง และการท่องเท่ียวชุมชน รวมถึงกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ ปัจจุบันได้จัด
อบรมและประเมินตนเอง (Self - Assessment)  แก่ผู้ประกอบการ จ านวน ๔๖๒ ราย  
และคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อส ารวจความต้องการของตลาดและน ามาปรับใช้ให้มี 
ความเหมาะสมกับธุรกิจของตนเอง จ านวน ๔๖๒ ราย มีผลการด าเนินงาน ร้อยละ ๑๐๐ 
 ๗) โครงการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่บนพื นที่สูง มีวัตถุประสงค์เพื่อสรา้ง
แรงบันดาลใจเพื่อเป้าหมายชีวิตใหม่ให้แก่เยาวชนชนเผ่า โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ชาวเขา ๑๐ ชนเผ่า 
ได้แก่ กะเหร่ียง ม้ง ลาหู่ ลีซู อาข่า ลัวะ ถ่ิน ขมุ และมลาบี รวมท้ังราษฎรท่ีอพยพเข้ามาต้ังถ่ินฐาน
และประกอบอาชีพอยู่ในพื้นท่ีสูงไม่ต่ ากว่า ๓ ปี อยู่ระหว่างการประชุมหารือร่วมกับโครงการ
ดีแทคเน็ตท ากิน ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อร่วมบูรณาการการท างานและวางแผนในการด าเนินงาน 
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 ๘) โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์และภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ท่องเที่ยวภูมิวัฒนธรรม อยู่ระหว่างด าเนินการอนุมัติหลักการโครงการ และการเตรียมความพร้อม
แผนการด าเนินงาน รวมท้ังพื้นท่ีด าเนินการโดยได้มีการเตรียมความพร้อมการเผยแพร่เรื่องราว
ทางวัฒนธรรมของชุมชนบนพื้นท่ีสูงให้สังคมรับรู้ และส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอัตลักษณ์ เพื่อให้
เกิดการพัฒนาพื้นท่ีอย่างยั่งยืน 
  ๗.๑.๒ สนับสนุนความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนผ่านเทคโนโลยี 
    ๑) จ าหน่ายสินค้าชุมชนผ่านระบบ e-Commerce โดยให้บริษัท ไปรษณีย์
ไทย จ ากัด ด าเนินโครงการจ าหน่ายสินค้าชุมชนผ่านระบบ e-Commerce เพื่อส่งเสริมให้ผู้ผลิต
สินค้าชุมชนท่ีขาดโอกาสและช่องทางการจ าหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ สามารถน าสินค้า  
มาจ าหน่ายผ่านเว็บไซต์ thailandpostmart.com โดยได้จัดสัมมนา ฝึกอบรมให้ความรู้ 
และจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการและพัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ค้าขายสินค้า
ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ thailandpostmart.com รวมท้ังเปิดจุดรับสมัครลงทะเบียนสมาชิก
จ าหน่ายสินค้า ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ มีผู้ลงทะเบียนเป็นผู้ขายสินค้า ๕,๗๘๗ ร้าน ประกอบด้วย
ร้านค้าท่ัวไป ๒,๘๔๒ ร้าน และร้านค้าชุมชน ๒,๙๔๕ ร้าน เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ มียอดจ าหน่าย
สินค้าแบบออนไลน์เป็นเงิน ๙๐๕,๐๔๔ ล้านบาท และยอดจ าหน่ายสินค้าแบบออฟไลน์ 
ณ ท่ีท าการไปรษณีย์ เป็นเงิน ๑๓.๙ ล้านบาท 
    ๒) ยกระดับชุมชนท้อง ถ่ินสู่ ชุมชนดิ จิทัล  (Digital Community)  
โดยส่งเสริมให้ชุมชน ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในการด าเนินกิจกรรมของชุมชน
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และต่อยอดภูมิป ญญาท้องถ่ินด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินความมั่นคงด้านพลังงาน 
และสิ่งแวดล้อม เกษตรอัจฉริยะและสุขภาพ อันน าไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน ต้ังแต่
ระบบการผลิต การประกันคุณภาพ การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาด และการบริหาร
การเงิน จ านวน ๖๑ ชุมชน มีผลการด าเนินงาน ร้อยละ ๗๕ 
    ๓) ด าเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินคา้ชุมชน โดยพัฒนาผู้ประกอบการ
และยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ดังน้ี 
     (๑) พัฒนา OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ในรูปแบบ “คูปองวิทย์เพื่อโอทอป” โดยใหบริการดานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ใหกับกลุมเปาหมายผูประกอบการ OTOP ท่ีตองการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ ใหมีคุณภาพ
มาตรฐาน เปนท่ีตองการของตลาดและเพิ่มรายไดใหกับผูประกอบการใน ๖ ประเด็นการพัฒนา 
ประกอบดวย การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ การพัฒนา 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๔๑๘ 

 

และออกแบบกระบวนการผลิต การพัฒนามาตรฐาน การพัฒนาและออกแบบเครื่องจักร  
และการพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบตนน้ า โดยในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ก าหนดพื้นท่ีเปาหมาย 
การใหบริการ ๔๑ จังหวัด ซึ่งปจจุบันมีผูประกอบการ OTOP ในพื้นท่ีเปาหมาย ๔๑ จังหวัด  
เขารวมโครงการ สมัครเขารวมโครงการ จ านวน ๑๔๑ ใบสมัคร โดยอยูระหวางการคัดกรอง 
ใบสมัคร และจะแจงผลการคัดกรองแกผูประกอบการในล าดับตอไป 
     (๒) ด า เ นินโครงการจากการจัดกิจกรรมการน า เสนอแนวคิด 
ในการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของผู้ประกอบการ 
จากใบสมัครตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ในปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๓ ท่ียังไม่ได้
ด าเนินการ พื้นท่ีจังหวัดพิจิตร ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรีและนครนายก จ านวน ๒๘ โครงการ  
๒๘ ผู้ประกอบการ โดยอยู่ ระหว่างด า เนินการอนุมั ติสนับสนุนงบประมาณการพัฒนา
ผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นท่ีภาคใต้ และอยู่ระหว่างการอนุมัติสนับสนุนงบประมาณฯ  
ให้ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย จ านวน ๑๗๑ ราย 
     (๓) ด าเนินโครงการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑผาทอลานนาดวยนวัตกรรม 
ภายใตโครงการพัฒนาผลิตภัณฑสินคาชุมชน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน ๑๕ ผลิตภัณฑ์
๑๕ ผู้ประกอบการ ในพื้นท่ี ๓ จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม ล าพูน และล าปาง โดยมอบหมาย
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอภาคเหนือเป็นผู้ด าเนินโครงการฯ 
     (๔) ด าเนินงาน “การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน” ภายใต้
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑสินค้าชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังน้ี 

 (๔.๑) ด าเนินโครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑชุมชน ส าหรับ 
ผูประกอบการประเภทผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องด่ืม ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า
ชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน ๓๐ สถานประกอบการ ๓๐ ผลิตภัณฑ์ 

 (๔.๒) ด าเนินโครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน ส าหรับ 
ผู้ประกอบการประเภทผลิตภัณฑผ้าและเครื่องแต่งกาย และของใช้ ของตกแตง และของท่ีระลึก 
ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน ๓๐ สถาน
ประกอบการ ๓๐ ผลิตภัณฑ์ 
     (๕) จัดกิจกรรมสร้างความรู้  ความเข้าใจ ในการพัฒนา OTOP  
ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีใหกับผูประกอบการผลิตภัณฑสินคาชุมชนและประชาชนท่ัวไป 
จ านวน ๑๕๐ ราย (๑๕ หลักสูตร)จ านวน ๔ ครั้ง ๔ จังหวัด ได้แก่ ล าพูน ลพบุรี หนองบัวล าภู  
และสุราษฎรธานี โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างอาชีพให้แก่ผู้ท่ีต้องการเริ่มต้นประกอบธุรกิจ 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๔๑๙ 

 

และเพิ่มช่องทางในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการท่ีด าเนินธุรกิจอยู่ แล้ว แต่ต้องการ
กระตุ้นยอดขายให้ธุรกิจ 
    ๔) ส่งเสริมการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ โดยด าเนินโครงการหน่วย
บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (University Business Incubator : UBI) มีเป้าหมายให้ 
UBI ในสถาบันอุดมศึกษาท าหน้าท่ีบ่มเพาะให้ เกิดผู้ประกอบการใหม่  ( Entrepreneurs)  
และบริษัทจัดต้ังใหม่ (Startup Companies) โดยมีเครือข่ายอุดมศึกษา จ านวน ๙ เครือข่าย 
ได้แก่ (๑) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน (๒) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง 
(๓) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียง เหนือตอนบน (๔) เครือข่ายอุดมศึกษา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (๕) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน (๖) เครือข่าย
อุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง (๗) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก (๘) เครือข่ายอุดมศึกษา
ภาคใต้ตอนบน และ (๙) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ประกอบการเข้าร่วม 
จ านวนท้ังสิ้น ๑๒๕ ราย มีผลการด าเนินงาน ร้อยละ ๒๐ 
    ๕) พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน  ด าเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ ชุมชน 
ในรูปแบบการถายทอดองคความรูและเทคโนโลยี และการสงเสริมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
ชุมชน โดยพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการ วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจรายยอย เกษตรกร  
และกลุมประชากรท่ีมีรายไดนอย ใหเปนผูประกอบการธุรกิจ ดวยองคความรูดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถดานกระบวนการผลิต การพัฒนามาตรฐาน
ผลิตภัณฑ การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ สรางความเช่ือมั่นใหแกผูบริโภค และขยายตลาดได
เพิ่มข้ึน 
    ๖) พัฒนาผลิตภัณฑอัตลักษณอาหารไทย ๔ ภาค เพื่อการสงออกดวย
เทคโนโลยีแชเยือกแข็งในระบบไนโตรเจน เพื่อสงเสริมอาหารไทยพรอมบริโภคแชแข็งใหเปน 
อาหารทางเลือกรูปแบบใหม ท่ีมีประโยชนส าหรับผูบริโภค และคงความเปนอัตลักษณดวย
เทคโนโลยีการแชเยือกแข็ง โดยการศึกษาการคงคุณภาพ คุณคาในเชิงโภชนาการและสารส าคัญ
ของวัตถุดิบ/สมุนไพรไทยท่ีเปนสวนประกอบ ในอาหารไทย ๔ ภาค และคัดเลือกวัตถุดิบ/สมุนไพรไทย
เขาสูกระบวนการแปรรูปอาหารไทยพรอมบริโภคแชแข็งอยางปลอดภัย ต้ังแตตนน้ า - ปลายน้ า  
โดยคาดวาจะสามารถพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑอัตลักษณอาหารไทย ๔ ภาค พรอมบริโภคแชแข็ง 
จ านวน ๑๐ ผลิตภัณฑ และกระบวนการท่ีเหมาะสมกับการเตรียมวัตถุดิบ/สมุนไพร จ านวน  
๑๐ ชนิด รวมถึงเทคโนโลยีในการปรุงท่ีเหมาะสมกับการแชเยือกแข็ง ๓ เทคโนโลยี 
    ๗) พัฒนาชุมชนพึ่งตนเองตามแนวทางพระราชด าริจากการถายทอด
นวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถผูประกอบการ OTOP กลุมทอผา จังหวัดบุรีรัมย สูเศรษฐกิจ 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๔๒๐ 

 

สรางสรรค มูลคาสูง เพื่อถายทอดนวัตกรรมการพัฒนากระบวนการการผลิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
และการถายทอดเทคนิคการออกแบบและพัฒนาลายผามัดหมี่ จากลวดลายเอกลักษณของทองถ่ิน 
รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเชิงพาณิชยแก่ผูประกอบการ OTOP จังหวัดบุรีรัมย ๑๐ กลุม 
    ๘) ส่งเสริมนวัตกรรมเทคนิคการม้วนเส้นด้ายยืน โดยถ่ายทอดเทคโนโลยี
เทคนิคการม้วนเส้นด้ายยืนด้วยนวัตกรรมท่ีออกแบบและพัฒนาข้ึนใหม่สู่ชุมชนเชิงพาณิชย์ในพื้นท่ี
จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นการผลักดันให้เกิดการน าผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม มาจัดการ
ความรู้ก่อนน าไปถ่ายทอดเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้แก่กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ 
เพื่อให้น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม มีผลการด าเนินงาน ร้อยละ ๑๐๐ 

   ๙) พัฒนากระบวนการผลิตเห็ดเศรษฐกจิครบวงจร “การผลิตและการแปรรปู 
เห็ดเศรษฐกิจ” และให้ความรู้เร่ืองบัญชีและการท าแผนธุรกิจ มีผลการด าเนินงาน ร้อยละ ๕๐ 

   ๑๐) พัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ปี ๒๕๖๓ มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ 
OTOP ลงทะเบียน จ านวนท้ังสิ้น ๙๐,๒๘๙ กลุ่ม/ราย แยกเป็น กลุ่มผู้ผลิตชุมชน ๕๐,๐๓๑ กลุ่ม/
ราย ผู้ผลิตชุมชนท่ีเป็นเจ้าของรายเดียว ๓๘,๙๐๒ กลุ่ม/ราย และผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อม ๑,๓๕๖ ราย และมีผลิตภัณฑ์ท่ีลงทะเบียน จ านวน ๑๙๘,๙๘๘ ผลิตภัณฑ์ แยกเป็น 
อาหาร ๗๔,๗๗๔ ผลิตภัณฑ์ เครื่องด่ืม ๙,๘๑๑ ผลิตภัณฑ์ ผ้าและเครื่องแต่งกาย ๓๘,๓๐๔ 
ผลิตภัณฑ์ ของใช้ ของตกแต่ง ของท่ีระลึก ๕๑,๑๒๖ ผลิตภัณฑ์ และสมุนไพรท่ีไม่ใช่อาหาร 
๒๔,๙๗๓ ผลิตภัณฑ์ นอกจากน้ี มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ท่ีได้รับการพัฒนา จ านวน ๔,๔๔๘ 
กลุ่ม/ราย โดยด าเนินการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค ๔.๐ พัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ 
OTOP ก้าวสู่สังคมดิจิทัล การส่งเสริมผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP และด้านการจ าหน่ายสินค้า 
Online 

   ๑๑) พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม  โดยมี
ผลิตภัณฑ์ชุมชน/OTOP ได้รับการพัฒนา จ านวน ๓,๗๒๖ ผลิตภัณฑ์ จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีคุณภาพมาตรฐาน การส่งเสริมเครือข่าย 
องค์ความรู้ KBO (Knowledge-Based OTOP) การยืดอายุผลิตภัณฑ์ OTOP อาหารถ่ินรสไทยแท้ 
การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ในหมู่บ้านคชานุรักษ์ จังหวัดจันทบุรี และการพัฒนา
และยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง 
    ๑๒) ด าเนินกิจกรรมปั้นดาว โดยมีเป้าหมายเพื่อฝึกทักษะให้แก่ผู้ผลิตหรือ
ธุรกิจชุมชนในการเพิ่มมูลค่าสินค้า/บริการ หรือลดความสูญเสียและลดค่าใช้จ่าย รวมถึง  
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต/การบริการ และได้รับการส่งเสริมช่องทางการขายให้แก่ ผู้ผลิตหรือ
ธุรกิจชุมชน โดยเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการในทุกภาคของประเทศ ท้ัง น้ี  



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๔๒๑ 

 

มีผู้ประกอบการ จ านวน ๒๑๒ ราย ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือสร้างผลิตภัณฑ์ 
และถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการน าการออกแบบ หรือวิทยาศาสตร์ หรือนวัตกรรมมาใช้ เพื่อเพิ่ม
มูลค่าหรือลดความสูญเสีย หรือลดค่าใช้จ่าย พร้อมพัฒนา Brand หรือ Logo รวมท้ังการประเมิน
และวิเคราะห์ การน าเทคโนโลยี เครื่องจักร นวัตกรรม หรือมาตรฐานท่ีเหมาะสมมาใช้ในธุรกิจ 
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต การบริหาร หรือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน มีผลการด าเนินงาน 
ร้อยละ ๑๐๐ 

   ๑๓) สนับสนุนการน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนในพื้นท่ี โดยบูรณาการกับสถาบันการศึกษาในพื้นท่ี มีผลการด าเนินงาน ดังน้ี 
     ๑๓.๑) สร้างแพลตฟอร์มเพื่อส่งเสริมการน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ไปใช้เพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
จ านวน ๓ แพลตฟอร์ม ได้แก่ 
       (๑) แพลตฟอร์มการบริการให้ค าปรึกษา (Technology 
Consulting Service: TCS) ด าเนินการสนับสนุนงบประมาณ จ านวน ๗๒ โครงการ รวมงบประมาณ
สนับสนุน ๑๗.๒๖๐๔ ล้านบาท ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
       (๒) แพลตฟอร์มการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ
ชุมชน (Building Capacity Enterprise: BCE) จ านวน ๔๕ โครงการ รวมงบประมาณสนับสนุน 
๙.๕๓๒๐ ล้านบาท ได้ด าเนินการสนับสนุนงบประมาณ จ านวน ๓๘ โครงการ งบประมาณรวม 
๗.๙๖๖๔ ล้านบาท 
       (๓) แพลตฟอร์มบ่มเพาะชุมชน/หมู่บ้านให้มีศักยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์ (Science Community Incubator: SCI) จ านวน ๗๖ โครงการ รวมงบประมาณ
สนับสนุน ๑๕.๑๑๕๙ ล้านบาท ได้ด าเนินการสนับสนุนงบประมาณ จ านวน ๖๓ โครงการ 
งบประมาณรวม ๑๒.๔๙๐๗ ล้านบาท 
     ๑๓.๒) การถ่ายทอดเทคโนโลยี มีผลการด าเนินงาน ดังน้ี 
       (๑) มีผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย จ านวน ๑๙,๕๗๕ คน  
       (๒) จ านวนสถานประกอบการ/ชุมชนท่ีใช้ผลงานวิจั ย 
และพัฒนาไปเพิ่มมูลค่าลดรายจ่าย เพิ่มรายได้มีจ านวน ๓๖ ราย 
       (๓) จ านวนผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ท่ีส่งเสริมไปใช้ในการเพิ่มศักยภาพ จ านวน ๓๑ เร่ือง  



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๔๒๒ 

 

  ๗.๑.๓ สร้างโอกาสและส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยและบริการ 
ทางการเงินของวิสาหกิจชุมชน 
    ๑) พัฒนา SME PORTAL และระบบการให้บริการวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อม ซึ่งใช้เป็นฐานข้อมูลสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อม รวมถึงพัฒนาเว็บไซ ต์  smeone. info ซึ่ ง เป็น Single Platform เพื่ อ ให้
ผู้ประกอบการ SME สามารถเข้าถึงข้อมูลและการให้บริการของภาครัฐ โดยเป็นแหล่งรวบรวม
บริการของภาครัฐ จากทุกหน่วยงานและยังรวบรวมความรู้ และเรื่องราวท่ีเกี่ยวข้องกับการท ามา
หากินของ SME ให้ได้เรียนรู้ เพื่อน าไปพัฒนาและยกระดับประสิทธิภาพการด าเนินธุรกิจ  
โดยปัจจุบันอยู่ ระหว่างการปรับปรุงแผนการด า เ นินงาน รวมถึงการสรรหาท่ีปรึกษา  
ท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะทางในด้านท่ีเกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีจ านวน 
ผู้เข้าใช้งานระบบ จ านวน ๕๒๑,๐๒๕ ราย และสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือ โดยการบูรณาการ
ข้อมูลกับหน่วยงานท่ีมีการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จ านวน ๗๓ หน่วยงาน  
โดยมีผลการด าเนินงาน ร้อยละ ๑๐๐ 
    ๒) พัฒนาแอปพลิเคชัน SME CONNEXT ซึ่งเป็นช่องทางในการสื่อสาร
และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม องค์ความรู้ รวมถึงสนับสนุนการท าธุรกิจออนไลน์ 
เพื่อให้ผู้ประกอบการ SME สามารถเข้าถึงข้อมูลและกิจกรรมต่าง ๆ ได้ตลอดเวลา โดยมีเป้าหมาย
สร้างระบบการสร้างแรงจูงใจให้ใช้งานในรูปแบบดิจิทัลให้มากข้ึน ปัจจุบันได้เร่ิมด าเนินงานจัดท า
แผนการด าเนินงานต่าง ๆ ได้แก่ แผนการพัฒนาการให้คะแนนและการแลกคะแนน (Reward 
and Redeem Features) แผนการพัฒนาฐานข้อมูลผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ หรือการบริการ
แบบออนไลน์ (Market Place Online) แผนการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการส าหรับ
ผู้ดูแลระบบ (Admin) เพื่อบริหารจัดการข้อมูลภายในแอปพลิเคชัน ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 
และแผนการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ SME CONNEXT (https://smeconnext.com/)  
เพื่อการแสดงผลสินค้าใน LINE Official Account (LINE OA) เพื่อสร้างแรงจูงใจให้มีการใช้งาน
ในรูปแบบดิจิทัลให้มากขึ้น โดยมีผลการด าเนินงาน ร้อยละ ๑๐๐ 
  ๗.๑.๔ ส่งเสริมการลงทุนในชุมชนเพื่อสร้างงานในชุมชน 
    ๑) ถ่ายทอดความรู้เรื่อง GAP/Organic สมุนไพร ให้แก่เกษตรกรรายใหม่ 
ในจังหวัด เมืองสมุนไพรคลัสเตอร์เกษตรวัตถุดิบสมุนไพร จ านวน ๕ จังหวัด รวมเกษตรกร 
ท่ีเข้าอบรม ๓๔๕ ราย 
    ๒) มีพื้นท่ีท่ีได้รับการรับรอง Organic ในจังหวัดเมืองสมุนไพรคลัสเตอร์
เกษตรวัตถุดิบสมุนไพร จ านวน ๑๑ แหล่ง มีผู้ประกอบการสมุนไพรมากกว่า ๙๒๐ ราย 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๔๒๓ 

 

มีโรงงานผลิตแปรรูปสมุนไพร จ านวน ๓๕ แห่ง มีนักท่องเท่ียวของจังหวัด จ านวน ๑,๐๒๐,๗๖๗ 
ราย มูลค่าการท่องเท่ียวในจังหวัดเมืองสมุนไพร จ านวน ๔,๘๖๘ ล้านบาท 
    ๓) ส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างความเช่ือมั่นวัตถุดิบสมุนไพรโดยการส่ง
วัตถุดิบสมุนไพรของจังหวัดเมืองสมุนไพร จ านวน ๑๔ จังหวัด จังหวัดละ ๒ ตัวอย่าง รวมเป็น  
๒๘ ตัวอย่าง เพื่อตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (สารส าคัญและโลหะหนัก) 
  ๗.๑.๕ สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื อต่อการด าเนินธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน ดังน้ี 
    ๑) ด าเนินโครงการ SME Academy ๓๖๕ โดยเสริมสร้างความรู้และพัฒนา
ทักษะผู้ประกอบการให้ปรับตัวเข้าสู่ยุค Digital โดยการพัฒนาองค์ความรู้ผ่านหลักสูตรออนไลน์
และสร้างเครื่องมือให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้และใช้ประโยชน์ผ่าน Platform “SME Academy 
365” มีผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ จ านวน ๑๐,๑๐๐ ราย มียอดผู้เข้าใช้บริการ  
E - learning แล้ว ๑๗๓,๓๙๗ ครั้ง และคาดว่าจะก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจรวม ๑๐ ล้านบาท 
มีผลการด าเนินงาน ร้อยละ ๑๐๐ 
    ๒) ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-stop Service Center : OSS) 
บริการให้ค าปรึกษาแนะน าเบื้องต้นในการด าเนินธุรกิจแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ใน
ด้านต่าง ๆ ได้แก่ บัญชีและการเงิน การตลาด การบริหารจัดการ การผลิต กฎหมาย  
และด้านอื่น ๆ รวมถึงบูรณาการความร่วมมือในการส่งต่อความช่วยเหลือไปยังโครงการต่าง ๆ  
ท้ังท่ีเป็นของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) หรือภาครัฐและเอกชน
ทุกจังหวัดท่ัวประเทศ โดยมีผู้เข้ารับบริการแล้ว ๑๙๖,๓๓๑ ราย ข้ึนทะเบียนและปรับปรุงข้อมูล
ผู้ประกอบการแล้ว ๑๑๖,๐๗๙ ราย และมีหน่วยงานในพื้นท่ีท่ีประสานความร่วมมือในการส่งต่อ
ผู้ประกอบการแล้ว ๒๒๖ หน่วยงาน มีผลการด าเนินงาน ร้อยละ ๙๔ 
 
 ๗.๒  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  ๗.๒.๑ สร้างผู้น าชุมชน ยกย่องปราชญ์ชาวบ้าน   
    ๑) โครงการพัฒนาเกษตรยั่งยืน โดยมีผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 
๗๗.๗๗ ดังน้ี 
     (๑) คัดเลือกศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านเข้าร่วมโครงการฯ ๑๒๕ แห่ง 
ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร จ านวน ๒,๒๐๘ ราย 

    (๒) ส่งเสริมเกษตรกรให้ท าเกษตรกรรมตามแนวทางทฤษฎีใหม่ 
โดยก ากับดูแล และติดตาม ความก้าวหน้าผลการด าเนินงานของเกษตรกร 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๔๒๔ 

 

    (๓) สรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน โดยท าความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงาน
ระดับจังหวัดและจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน และจัดท าสื่อเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ ์
    ๒) กิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน  โดยมี
แนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จ านวน ๒ กิจกรรม ประกอบด้วย 

    (๑) กิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมา ชีพ ชุมชนในระ ดับห มู่ บ้ าน 
ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนได้ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน  
เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มข้ึน โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ด าเนินการ จ านวน ๖,๐๐๐ 
หมู่บ้าน ๑๒๐,๐๐๐ คน 

    (๒) กิจกรรมจัดต้ังและพัฒนากลุ่มอาชีพ ส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมาย 
ท่ีได้รับการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน มีการจัดต้ังและพัฒนากลุ่มอาชีพ จ านวน 
๖๐๐ กลุ่ม ๑๒,๐๐๐ คน 

    (๓) ด าเนินโครงการสรางผูน าการเปลี่ยนแปลงชุมชน เพื่อพัฒนา 
ผูน าการเปลี่ยนแปลงชุมชน โดยใชกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน นวัตกรรมการเรียนรู
และการจัดการชุมชนแบบพึ่งตนเองได โดยคาดวาจะสามารถพัฒนาผูน าการเปลี่ยนแปลงในชุมชน 
จ านวน ๖๐๐ คน 
  ๗.๒.๒ ยกระดับคุณภาพตลาดชุมชน สถาบันการเงินของชุมชน สวัสดิการชุมชน 
สาธารณสุขชุมชน ป่าชุมชน ไม้มีค่า ท่องเที่ยวชุมชน และส่งเสริมการขยายตลาดออกสู่
ต่างประเทศ  
    ๑) ส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมสิ่งอ านวย
ความสะดวก รวมถึงการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเท่ียวท่ีสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน 
และส่งเสริมให้ใช้งบประมาณอุดหนุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเท่ียวซึ่งน าไปสู่  
การสร้างเศรษฐกิจชุมชน โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/
ซ่อมแซม/ปรับปรุง และพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 
๕๕ จังหวัด ๔๑๒ โครงการ งบประมาณ ๒,๓๘๙.๓๐๓๗ ล้านบาท 
    ๒) พัฒนาตลาดเกษตรกร พัฒนาแหล่งเท่ียวเชิงเกษตร ส่งเสริมและพัฒนา 
การบริหารจัดการด้านการตลาด และเช่ือมโยงเครือข่าย/คลัสเตอร์ให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ดังน้ี 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๔๒๕ 

 

     (๑) ส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในส าหรับสินค้าเกษตร (ตลาด
เกษตรกร) จ านวน ๗๓ จังหวัด ให้เป็นแหล่งจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร 
มีผลการด าเนินงาน ร้อยละ ๑๐๐ 
     (๒) เช่ือมโยงตลาดข้าวสารคุณภาพ อ.ต.ก. โดยเช่ือมโยงตลาด 
และกระจายผลผลิตข้าวของสหกรณ์ได้ จ านวน ๒๒.๑๗ ตัน มีมูลค่าจ าหนาย ๗๗๑,๓๔๘ บาท  
มีผลการด าเนินงาน ร้อยละ ๑๐๐ 
     (๓) จัดกิจกรรมสนับสนุนการกระจายผลไม้และส่งเสริมตลาดผู้บริโภค
ผลไม้ไทย โดยจัดประชาสัมพันธ์งาน “ช้อปวิถีใหม่ ส่งสุขท่ัวไปถึงหน้าบ้าน” น าสินค้าจากร้าน 
Mini อ.ต.ก. และ Ortorkor.com รวมท้ังสินค้าฝากขายของเกษตรกร ไปจ าหน่าย ณ ศูนย์การค้า
พาราไดซ์ พาร์ค มีรายการสินค้า จ านวน ๕๒ รายการ มียอดจ าหน่าย ๓๔,๐๐๕ บาท 
     (๔) จัดกิจกรรมตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพปลอดภัยทุกวันอังคารหน้า
ส านักงาน อ.ต.ก. เขต ๔ จังหวัดสงขลา ต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ - ตุลาคม ๒๕๖๔ มีเกษตรกร 
เขารวม ๒๕๑ รานคา มูลคาจ าหนาย ๒๘๑,๕๗๕ บาท  
     (๕) จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมสินค้าเกษตรคุณภาพ Brand 
อ.ต.ก. ณ ตลาดน้ า อ.ต.ก. จตุจักร ระหว่างวันท่ี ๒๖ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ มีเกษตรกรเข้าร่วม ๑๐ 
ร้านค้า รายการสินค้า ๘๐ ชนิด มูลค่าจ าหน่าย ๘๕,๐๐๐ บาท 
     (๖) จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ผลไม้ “ชม ชิม ช้อป 
ผลไม้สดจากสวน ณ ตลาด อ.ต.ก. จตุจักร ระหว่างวันท่ี ๑ - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๔ มีเกษตรกร
วิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน ๕๑ กลุ่ม มีสมาชิกรวม ๘๗๐ ราย 
สามารถจ าหน่ายผลไม้และช่วยกระจายผลผลิตผลไม้ออกนอกแหล่งผลิตในช่วงผลผลิตออกมาก  
ในฤดูกาลได้ จ านวน ๗๒.๒๓๑ ตัน และมีมูลค่าจ าหน่ายท้ังสิ้น ๖,๘๖๓,๘๘๒ บาท 
     (๗) จัดกิจกรรม “ซื้อลิ้นจี่เกษตรกรไทย ปันน้ าใจ ๒ ต่อ” เพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรกระจายผลผลิตและมีช่องทางการจ าหน่าย จ านวน ๓ ช่องทาง ได้แก่ เรือนจ ากลางต่าง ๆ  
ผู้ประกอบการในตลาด อ.ต.ก. และบุคลากรภาครัฐจากการ Pre - Order โดยลิ้นจี่ท่ีลูกค้าสั่งซื้อ 
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ เป็นการส่งก าลังใจในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด - 19 รวมท้ังส่งมอบให้ผู้ป่วยโรคโควิด - 19 ตามโรงพยาบาล 
และโรงพยาบาลสนามต่าง ๆ ระหว่างวันท่ี ๑๙ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยมีเกษตรกร 
และวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม ๗ ราย และมีเครือข่ายสมาชิกรวม จ านวน ๔๙๑ ราย สามารถ
เช่ือมโยงตลาดและกระจายผลผลิตลิ้นจี่ได้จ านวนท้ังสิ้น ๑๒.๔๕๐ ตัน และมีมูลค่าจ าหน่าย 
รวมท้ังสิ้น ๑,๒๐๑,๗๐๐ บาท 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๔๒๖ 

 

     (๘) จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมตลาดผลไม้คุณภาพไทยตาม
ฤดูกาลทางภาคเหนือ ณ ลานกิจกรรมมีโชคพลาซ่า อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันท่ี ๑๖ 
- ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ มีเกษตรกรเข้าร่วม ๒๐ ร้านค้า สมาชิกในกลุ่มรวมท้ังหมด ๑,๑๒๗ ราย โดยมี
มูลค่าจ าหน่ายรวม ๓๔๖,๔๕๐ บาท และมีผู้เข้าชมงาน ๑,๓๔๕ ราย 
     (๙) พัฒนากลไกการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายสินค้าของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรโดยมีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร
จัดการด้านการตลาด จ านวน ๒ แห่ง จากเป้าหมาย ๑๔๖ แห่ง  
     (๑๐) ส่งเสริมการตลาดน าการผลิตด้านสินค้าหม่อนไหม ด าเนินการ
จ าหน่ายผ้าไหมภายใตโครงการ จ านวน ๑๖,๙๗๑ เมตร ซึ่งมีผลการด าเนินงาน ร้อยละ ๔๑ 
     (๑๑) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียววิถีเกษตร โดยพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร ๗๗ แหล่ง เพื่อยกระดับแหล่งท่องเท่ียวท่ีได้มาตรฐานและมีคุณภาพ โดยมี 
ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ๑๐๐ 
 ๓) พัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสถาบัน (สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร 
ธุรกิจชุมชน) ดังนี  
  (๑) พัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสถาบัน โดยการฝึกอบรมด้าน
การบริหารจัดการทางการเงินการบัญชีให้สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร จ านวน ๔๐๐ แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ 
  (๒) เพิ่มศักยภาพการด าเนินธุรกิจรวบรวม จัดเก็บ และแปรรูปผลผลิต
การเกษตรในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยการพัฒนาศักยภาพในการรวบรวม จัดเก็บ และแปรรูป
ผลผลิตการเกษตรให้แก่สหกรณ์ จ านวน ๖๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๙๔ 
  (๓) เพิ่มขีดความสามารถในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ให้เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับอ าเภอ โดยด าเนินการเตรียมการพัฒนาศักยภาพ
การด าเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ซึ่งด าเนินการแล้ว ๕๘๘ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๔๗ 
 ๔) ส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตสมุนไพรและผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร  
โดยให้ค าปรึกษา พัฒนาศักยภาพ เจรจาจับคู่ธุรกิจสินค้าสมุนไพรให้แก่ผู้ประกอบการผลิต
สมุนไพร และผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
 ๕) ส่งเสริมภาพลักษณ์วัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ  
โดยจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรและจัดท าข้อมูลผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ท่ีเข้ารับคัดเลือก Premium Herbal Products จ านวน ๒๘๑ รายการ 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๔๒๗ 

 

 ๖) ส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างความเชื่อม่ันทางการตลาดในรูปแบบ 
Online ทั งในและต่างประเทศ เช่น BEC-TERO KLANGONE ส่วนรูปแบบ Offline มีการจับคู่
เจรจาธุรกิจการค้า 
 ๗) ออกบูธจ าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรในงานต่าง ๆ ในงานเที่ยว
เ มืองไทย สุขภาพดี วิ ถี ถ่ิน ณ ห้างสรรพสินค้า ไอคอนสยาม และงาน OTOP CITY  
ณ ศูนย์การแสดงสินค้า เมืองทองธานีและมีการคัดเลือกผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อรับรองเป็น
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ โดยมีผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรส่งผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
เข้ารับคัดเลือก รวมท้ังสิ้น จ านวน ๓๗๓ ผลิตภัณฑ์ 
 ๘) ขับเคลื่อนการส่งเสริมผู้ประกอบการสมุนไพรในเมืองสมุนไพร ๑๔ 
จังหวัด แบ่งออกเป็น ๓ คลัสเตอร์ ได้แก่ คลัสเตอร์เกษตรวัตถุดิบสมุนไพร ประกอบด้วย จังหวัด
อ านาจเจริญ สุรินทร์ มหาสารคาม อุทัยธานี และสกลนคร คลัสเตอร์อุตสาหกรรมสมุนไพร 
ประกอบด้วย จังหวัดนครปฐม สระบุรี ปราจีนบุรี และจันทบุรี คลัสเตอร์ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 
ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย พิษณุโลก อุดรธานี สุราษฎร์ธานี และสงขลา ท้ังน้ี เมืองสมุนไพร
ทุกแห่งผ่านเกณฑ์การประเมินเมืองสมุนไพร ครบท้ัง ๑๔ จังหวัดเมืองสมุนไพร คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐ 
 ๙) ขับเคลื่อนส่งเสริมผู้ประกอบการสมุนไพรในเมืองสมุนไพร โดยอบรม 
ส่งเสริมผู้ประกอบการพร้อมให้ค าปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ได้มาตรฐาน และประกวด
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร(Saraburi product award)  ในจังหวัดสระบุรี  อบรมผู้ประกอบการ 
ด้านการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในจังหวัดจันทบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอด
ความรู้การปลูกสมุนไพรให้กับเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องในจังหวัดอุทัยธานี ส่งเสริมและพัฒนาการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้ได้มาตรฐาน อย. และสนับสนุนกลุ่มเกษตรกร
ให้ปลูกพืชสมุนไพรร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในจังหวัดมหาสารคาม และส ารวจ รวบรวม 
ติดตามการด าเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ 
 ๑๐) ส่ ง เสริมการใช้ส มุนไพร  โดยให้ขมิ้ น ชันและฟ้ าทะลายโจร 
เป็นล าดับแรก (First Line Drug) ในสถานบริการสาธารณสุข พร้อมท้ังตรวจสารส า คัญ 
และตรวจหาโลหะหนัก ๑๖ รายการ ในสมุนไพร ท้ัง ๒ ชนิด เพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตยา
สมุนไพรให้ได้มาตรฐาน 
 ๑๑) จัดท าชุดข้อมูลทางวิชาการการกล่าวอ้างทางสุขภาพ (Health 
Claims) สมุนไพรไทย จ านวน ๒๑ ชนิด 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๔๒๘ 

 

 ๑๒) ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน โดยมีป่าชุมชนตามพระราชบัญญัติ 
ป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๑๑,๓๒๗ แห่ง พื้นท่ี ๖.๒๙ ล้านไร่ เช่ือมร้อยเครือข่ายป่าชุมชน 
จ านวน ๑๑,๙๐๕ แห่ง มีสมาชิกป่าชุมชน จ านวน ๑๗๗,๖๒๓ คน ขยายการจัดต้ังป่าชุมชนเพิ่มข้ึน 
จ านวน ๓๐๐ ป่าชุมชน ส่งเสริมให้ชุมชนจัดท าแผนจัดการป่าชุมชนตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน 
พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๖,๐๐๐ ป่าชุมชน สนับสนุนงบเงินอุดหนุนให้ชุมชนบริหารจัดการป่าชุมชน 
จ านวน ๒๔๒ ป่าชุมชน และออกกฎหมายอนุบัญญัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
ป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๑๓ ฉบับ 
 ๑๓) บริหารการจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพื นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกส์ ปัจจุบันมีครัวเรือนท่ีมีข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน ๑๒,๗๙๗,๕๓๐ ครัวเรือน (ข้อมูล 
ณ วันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) โดยมีการด าเนินการปรับปรุงพัฒนา ดังน้ี  
   (๑ )  ด า เ นินการเพิ่ มประสิทธิภาพระบบบันทึก ประมวลผล 
และโครงสร้างพื้นฐาน 
   (๑.๑) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยใช้ Cloud Computing 
ส าหรับรองรับการท างานของระบบจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน 
   (๑.๒) เพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็น
พื้นฐาน และข้อมูล กชช. ๒ค ส าหรับให้บริการทางเว็บเซอร์วิส (http://ebmn.cdd.go.th)  
เพื่อรองรับการจัดเก็บข้อมูลและออกรายงาน ปี ๒๕๖๔ 
   (๑.๓) พัฒนาระบบให้มีบริการ Web Application ส าหรับ
ผู้บริหารและผู้ใช้งานท่ัวไป 
   (๑.๔) มีบริการ Application ส าหรับจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็น
พื้นฐาน 
   (๑.๕) มีบริการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจากการใช้งาน (Call 
Desk Service) 
   (๑.๖) การย้ายฐานข้อมูลจากระบบ Cloud Computing มาเก็บ
ไว้ใน Server ของกรม 
  (๒) ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) 
และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ค) ให้ประชาชนในพื้นท่ีรับทราบอย่างทั่วถึง 
  (๓) จัดเตรียมบุคลากร โดยจัดเตรียมอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล จปฐ. 
ต าบลละ ๒๐ คน รวม ๑๕๕,๕๐๐ คน 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
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๔๒๙ 

 

  (๔) จัดให้มีเวทีรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน โดยมี ผู้น าชุมชน ผู้น าอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้น า อช.) ผู้แทนภาคราชการ จากหน่วยงาน
รับผิดชอบตัวช้ีวัดข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (ระดับต าบลและอ าเภอ) เป็นกลไกรับรองคุณภาพ
ข้อมูลร่วมกับคณะท างานบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับต าบล และผู้จัดเก็บข้อมูล 
ความจ าเป็นพื้นฐาน 
  (๕) จัดให้มีเวทีรับรองคุณภาพข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ค) 
โดยมีคณะท างานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับต าบล ผู้บริหารท้องท่ี และผู้น าชุมชน เป็นกลไก
รับรองคุณภาพข้อมูลในท่ีประชุมระดับต าบล 
  (๖) น าข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน วางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนแบบบูรณาการ ก าหนดด าเนินการ ๒ ระดับ ได้แก่ ระดับอ าเภอ และระดับจังหวัด  
โดยจัดให้มีการประชุมคณะท างานบริหารจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐานระดับอ า เภอ 
(นายอ าเภอเป็นประธาน พัฒนาการอ าเภอเป็นเลขานุการ) และระดับจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นประธาน พัฒนาการจังหวัดเป็นเลขานุการ) โดยคณะท างานบริหารจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็น
พื้นฐาน ได้แก่ หัวหน้าหน่วยงานระดับอ าเภอ/จังหวัด ท่ีรับผิดชอบตัวช้ีวัดข้อมูลความจ าเป็น
พื้นฐาน 
  (๗) ประชาสัมพันธ์และน าเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
จังหวัด 
  (๘) รายงานแผนและผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางเว็บไซต์ 
  (๙) เผยแพร่ผลการจัดเก็บข้อมูลและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ค) แก่หน่วยงานต่าง ๆ 
 ๑๔) โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยพัฒนาชุมชนท่องเทีย่ว 
OTOP นวัตวิถีในพื นที่ ๗๖ จังหวัด ๕ ด้าน ได้แก่ พัฒนาคนในชุมชนรองรับการท่องเท่ียว 
(People) พัฒนาภูมิทัศน์/สถานท่ี (Place) พัฒนาสินค้า OTOP และบริการด้านการท่องเท่ียว 
พัฒนาเช่ือมโยงเส้นทางและทดสอบโปรแกรมการท่องเท่ียว (Preservation) รวมถึงส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์และการตลาด (Public Relations/Promotion) ท่องเท่ียว OTOP นวัตวิถี โดยมี
หมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับการพัฒนาด้านการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน จ านวน ๓,๖๘๐ หมู่บ้าน/
ชุมชน กระจายใน ๗๖ จังหวัด มีผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (ผลิตภัณฑ์ 
Quadrant D) ได้รับการพัฒนา จ านวน ๕๒,๖๖๖ ผลิตภัณฑ์ มีผลิตภัณฑ์ในชุมชนท่องเท่ียว 
OTOP นวัตวิถี ได้รับการพัฒนา ๑ ,๕๘๗ ผลิตภัณฑ์ มีนักท่องเท่ียวเข้าสู่ ชุมชน จ านวน 
๑๒,๐๓๖,๕๗๐ คน (ต้ังแต่มิถุนายน ๒๕๖๑ - กรกฎาคม ๒๕๖๔) สร้างรายได้และกระจายรายได้
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๔๓๐ 

 

ในชุมชน ๖,๔๗๐ ล้านบาท ท้ังน้ี ผู้ได้รับประโยชน์ ประกอบด้วย ผู้ประกอบการ ๙๘,๙๗๐ คน  
ท่ีพักในชุมชน ๑๘,๐๐๔ แห่ง ด้านอาหาร/เครื่องด่ืมในชุมชน ๓๙,๘๐๖ แห่ง 
 ๑๕) สนับสนุนและส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุนชุมชน และการบริหาร
จัดการทุนชุมชนและองค์กรการเงินชุมชน ดังน้ี 
  ๑๕.๑) กองทุนแม่ของแผ่นดิน  โดยจัดสรรงบประมาณ จ านวน 
๒๓.๔๙๙๙ ล้านบาท ซึ่งโอนงบประมาณให้ส่วนภูมิภาคด าเนินการ ประกอบด้วย ๒ กิจกรรม ดังน้ี 
   (๑) การเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
งบประมาณ ๑๑.๙๑๙๒ ล้านบาท โดย ๓ กิจกรรม ประกอบด้วย  
     (๑.๑) การเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายกองทุน 
แม่ของแผ่นดินระดับอ าเภอ เป้าหมาย ๘๗๘ รุ่น จ านวน ๘,๗๘๐ คน คณะกรรมการได้รับ 
การพัฒนาศักยภาพ และมีการยกระดับการพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน จากระดับ C 
เป็นระดับ B จ านวนไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๖ หมู่บ้าน หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของหมู่บ้านกองทุน
แม่ของแผ่นดินระดับ C และด าเนินกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น การจัด
กิจกรรมในวันส าคัญต่าง ๆ การรณรงค์หาทุนเพิ่ม การจัดเวรยามเฝ้าระวังหมู่บ้าน/ชุมชน การรับ
สมัครสมาชิกเพิ่ม การตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน ฯลฯ อย่างน้อยหมู่บ้านละ ๕ กิจกรรม 
    (๑.๒) เพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของ
แผ่นดินระดับจังหวัด เป้าหมาย ๗๖ รุ่น จ านวน ๑,๑๔๐ คน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้คณะกรรมการ
ศูนย์เรียนรู้มีองค์ความรู้ของศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินในการพัฒนาสู่ศูนย์เรียนรู้กองทุน  
แม่ของแผ่นดินต้นแบบท้ัง ๗๖ แห่ง สามารถดูแลเยาวชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ ผ่านการบ าบัด  
และให้การดูแลช่วยเหลือด้านการประกอบอาชีพ 
    (๑.๓) สนับสนุนกิจกรรมศูนย์ เรียนรู้ ต้นแบบหนุนเสริม
สัมมาชีพชุมชนแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ผ่านการบ าบัด จ านวน ๗๖ จังหวัด จังหวัดละ ๑๕ คน 
รวมท้ังสิ้น ๑,๑๔๐ คน ท้ังน้ี มีการปรับแผนการด าเนินงานจากไตรมาส ๓ เป็นไตรมาสท่ี ๔ 
และได้ด าเนินการฝึกอบรมให้ความรู้และสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ต้นแบบหนุนเสริมสัมมาชีพ
ชุมชนแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ผ่านการบ าบัด เป้าหมาย ๗๖ รุ่น จ านวน ๑,๑๔๐ คน 
   (๒) การพัฒนาหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน งบประมาณ 
๑๑.๕๘๐๗ ล้านบาท 
    (๒.๑) ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้า
กองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยกรมการพัฒนาชุมชนจะจัดสรรงบประมาณให้ส่วนภูมิภาคด าเนินการ 
ในพื้นท่ี ๗๖ จังหวัด ๘๗๘ หมู่บ้าน  
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๔๓๑ 

 

    (๒.๒) สนับสนุนกิจกรรมหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของ
แผ่นดิน โดยมีการปรับแผนการด าเนินงานจากไตรมาสท่ี ๓ เป็นไตรมาสท่ี ๔ งบประมาณ 
๔,๓๙๐,๐๐๐ บาท ซึ่งได้ด าเนินการสนับสนุนวัสดุในการขับเคลื่อนกิจกรรมหมู่บ้านกองทุนแม่ของ
แผ่นดิน 
  ๑๕.๒) กลุ่มการออมเพื่อการผลิต โดยเสริมสร้างขีดความสามารถ
ของชุมชนในการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนตามโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพ  
การบริหารกองทุนเพื่อเกษตรกร และแหล่งสินเช่ือภาครัฐเพื่อการเข้าถึงแหล่งทุน ซึ่งมีประชาชน
สามารถเข้าถึงแหล่งทุนท่ีมีอยู่ในชุมชน จ านวน ๑๕๐,๐๐๐ คน เป็นเงิน ๑๐,๓๒๑.๕๓๒๐ ล้านบาท 
โดยอาชีพของผู้ท่ีสามารถเข้าถึงแหล่งทุน ประกอบด้วย เกษตรกร จ านวน ๑๒๘,๓๕๑ คน ค้าขาย 
จ านวน ๗,๙๓๑ คน รับจ้างท่ัวไป จ านวน ๘,๘๖๙ คน โรงงานอุตสาหกรรม จ านวน ๒๑๗ คน 
พนักงานบริษัท จ านวน ๒๙๙ คน ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน ๖๕๐ คน นักเรียน นักศึกษา 
จ านวน ๑๙๕ คน ว่างงาน จ านวน ๙๕๔ คน และอื่น ๆ จ านวน ๒,๕๓๔ คน 
  ๑๕.๓) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)  ปัจจุบัน 
มีหมู่บ้านตามโครงการ กข.คจ. จ านวน ๒๙,๒๓๑ หมู่บ้าน และมีเงินทุนโครงการ จ านวน 
๘,๙๑๕.๐๑๒๓ ล้านบาท โดยมีจ านวนครัวเรือนท่ีได้รับเงินยืม ๑,๒๓๗,๒๘๖ ครัวเรือน จ านวนเงิน
ยืมท่ีครัวเรือนได้รับ ๗,๖๐๕.๕๙๑๑ ล้านบาท เงินทุนท่ีฝากธนาคาร ๗๙๓.๘๐๐๕ ล้านบาท  
และเงินทุนท่ีอยู่ระหว่างเร่งรัดติดตาม จ านวน ๓,๕๙๐ กองทุน รวมเป็นเงิน ๕๑๕,๖๒๐๖ บาท 
โดยมีการด าเนินงานท่ีส าคัญ ได้แก่ จัดท าเครื่องมือในการตรวจสุขภาพทางการเงินและประเมินผล
การพัฒนากิจกรรม จ านวน ๒๙,๒๓๑ หมู่บ้าน และการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการโครงการ
แก้ไขปัญหาความยากจน และกลไกการขับเคลื่อนทุนชุมชนในพื้นท่ี โดยการสร้างความรู้   
ความเข้าใจและทบทวนการด าเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) เพื่อให้มี 
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  ๑๕.๔) แก้ไขปัญหาหนี สินภาคครัวเรือนของประชาชน  โดยศูนย์
จัดการกองทุนชุมชน มีผลการด าเนินการท้ังสิ้น ๓ กิจกรรม โดยมีความก้าวหน้า ดังน้ี 
       (๑) กิจกรรมท่ี ๑ จัดต้ังศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ๑๐๗ แห่ง 
แห่งละ ๖๙,๐๐๐ บาท งบประมาณรวมท้ังสิ้น ๗.๓๘๓๐ ล้านบาท 
       (๒) กิจกรรมท่ี ๒ ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหน้ี 
“ส านึกดี แผนดี บริหารหน้ีได้” งบประมาณ ๑๕.๕๓๖๔ ล้านบาท จ านวน ๒๑๔ แห่ง แห่งละ 
๗๒,๖๐๐ บาท 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๔๓๒ 

 

       (๓) กิจกรรมท่ี ๓ ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนสู่การเป็นต้นแบบ
ด้านการบริหารจัดการหน้ี ปัจจุบันได้ติดตามสนับสนุนและจัดการองค์ความรู้เพื่อพัฒนางาน 
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน จ านวน ๑๕ จังหวัด จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ 
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนสู่การเป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการหน้ี และสนับสนุน 
การด าเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนสู่การเป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการหน้ี 
  ๑๕.๔) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
       (๑) จ านวนสมาชิก (ข้อมูล ณ วันท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔)  
มีสมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา รวมท้ังสิ้น ๑๔,๓๖๘,๐๑๔ คน และมีสมาชิกประเภทองค์กรสตรี 
รวมท้ังสิ้น ๖๙,๑๐๖ องค์กร 
       (๒ )  เงินทุนหมุนเวียน วง เงิน ท่ีอ นุมั ติ  ๖๐๐ ล้ านบาท  
เงินอุดหนุน วงเงินท่ีอนุมัติ ๑๔๓ ล้านบาท 
    ๑๖) สนับสนุนการพฒันาและสมทบกองทุนสวัสดกิารชุมชน ๑,๐๕๐ กองทนุ 
ท าให้สมาชิกกองทุนได้รับการสมทบงบประมาณ ๗๙๔,๘๖๗ คน ในการจัดสวัสดิการพื้นฐานให้
สมาชิกครอบคลุมต้ังแต่เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคงขปองคนในชุมชน
ให้มีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน และเกิดรายได้จากการออมเงินของสมาชิกในชุมชน น าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ าในชุมชน เกิดรูปแบบการจัดสวัสดิการของชุมชน 
โดยชุมชน เพื่อชุมชน อันเป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตของคนในชุมชน  
มีผลการด าเนินงาน ร้อยละ ๑๐๐ 
    ๑๗) โครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ ราชพัสดุ ” 
ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน โดยได้ก าหนดให้ส านักงาน 
ธนารักษ์พื้นท่ีจัดพิธีมอบสัญญาเช่าท่ีดินราชพัสดุ ภายใต้โครงการฯ ดังกล่าว เพื่อสนับสนุนพื้นท่ีให้
มีแหล่งจ าหน่ายสินค้าชุมชน และก่อให้เกิดรายได้และสร้างอาชีพ มีผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
๗๖.๖๗ 
 ๑๘) โครงการสถาบันการเงินประชาชน เพื่อสนับสนุนแนวทางการด าเนินงาน 
สถาบันการเงินประชาชน ภายใต้พระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๒  
ให้สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกและประชาชน
ผู้ใช้บริการ โดยมีงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ๓๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
๓๑,๘๐๐ บาท โดยใช้จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ และจัดประชุมคณะกรรมการ  



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
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๔๓๓ 

 

มีจ านวนองค์กรการเงินชุมชนจดทะเบียนจัดต้ังเป็นสถาบันการเงินประชาชนภายใ ต้
พระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๔ ราย ดังน้ี 

(๑) กลุ่มสัจจะออมทรัพย์บ้านสระแก้ว ใช้ช่ือว่า “สถาบันการเงิน
ประชาชนต าบลบ้านเป้า” (ต าบลบ้านเป้า อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์) จดทะเบียนจัดต้ัง 
เมื่อวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓  

(๒) สถาบันการเงินชุมชนบ้านคูตีน ใช้ช่ือว่า “สถาบันการเงิน
ประชาชนต าบลน้ าขาว” (ต าบลน้ าขาว อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา) จดทะเบียนจัดต้ัง เมื่อวันท่ี 
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

(๓) สถาบันการเงินชุมชนบ้านทานพอ ใช้ช่ือว่า “สถาบันการเงิน
ประชาชนบ้านทานพอ” (ต าบลไม้เรียง อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช) จดทะเบียนจัดต้ัง
เมื่อวันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

(๔) สถาบันการเงินชุมชนต าบลแม่ข้าวต้ม ใช้ช่ือว่า “สถาบันการเงิน
ประชาชนต าบลแม่ข้าวต้ม” (ต าบลแม่ข้าวต้ม อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย) จดทะเบียน
จัดต้ังเมื่อวันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ 
 ๑๙) โครงการ พม. เราไม่ทิ งกัน โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อลงพื้นท่ีช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายท่ีประสบปัญหาทาง
สังคม จ านวน ๔๙ ชุมชน น าร่องของกรุงเทพมหานคร โดยมีการจัดท าโครงการ ๑ กรม ๑ พื้นท่ี
พัฒนา ท้ังน้ีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้เลือกชุมชนล าชะล่า (โคกบ่าวสาว) 
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยมีแนวทางในการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดอันดับความยากล าบากของประชากรในชุมชน การจัดท าสมุดพก
ครอบครัว เพื่อจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตรายครัวเรือน ท้ังน้ีได้มีการลงพื้นท่ีส ารวจข้อมูล  
เพื่อบันทึกลงในสมุดพกครัวเรือนแล้ว จ านวน ๑๖๓ ครัวเรือน จากจ านวนครัวเรือนท้ังหมด  
๑๘๒ ครัวเรือน 
  ๗.๒.๓ แก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย ที่ดินท ากิน สร้างชุมชนที่น่าอยู่ 
   ๑) การสนับสนุน คทช.จังหวัดในการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน  โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด าเนินการได้ ๒๓๖ แปลง 
   ๒) โครงการต าบลม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน ในพื นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ด าเนินการซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับราษฎรยากจนและด้อยโอกาส ในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ให้มีคุณภาพชีวิต ท่ีดีข้ึน โดยด าเนินการในนิคมสร้างตนเอง ๗ แห่ง ในพื้นท่ีจังหวัดปัตตานี ยะลา 
นราธิวาส อ าเภอจะนะ นาทวี เทพา สะบ้าย้อย ผลการด าเนินการซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎร
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๔๓๔ 

 

ยากจนและด้อยโอกาสในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ มีเป้าหมาย 
จ านวน ๑,๗๐๐ หลัง ดังน้ี (๑) นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ๔๐๐ หลัง (๒) นิคมสร้าง
ตนเองเทพา จังหวัดสงขลา ๒๓๐ หลัง (๓) นิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลา ๑๗๕ หลัง  
(๔) นิคมสร้างตนเองเบตง จังหวัดยะลา ๑๕๐ หลัง (๕) นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัด
ยะลา ๑๕๖ หลัง (๖) นิคมสร้างตนเองศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ๓๐๘ หลัง และ (๗) นิคมสร้าง
ตนเองสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ๒๘๑ หลัง 
   ๓) การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยส าหรับคนพิการ  กระทรวง 
การพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการปรับ
สภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัยส าหรับคนพิการ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จ านวน ๕๐ ล้านบาท  
โดยก าหนดเป้าหมายการปรับสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัยส าหรับคนพิการ จ านวน ๑,๒๕๐ หลัง 
ท้ังน้ี อยู่ระหว่างด าเนินการ โดยจะมีการรายงานผลให้ทราบต่อไป 
   ๔) การพัฒนาที่อยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้มีท่ีอยู่อาศัยเป็นของตนเองท่ีได้มาตรฐานในระดับราคาท่ีรับภาระได้ โดยท่ีอยู่
อาศัยท่ีก่อสร้างแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๓ ระหว่างเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ 
จ านวน ๔,๓๖๑ หน่วย ประกอบด้วย 
    (๑) โครงการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยชุดท่ี ๑ ปี ๒๕๕๘ จ านวน ๗๐๑ หน่วย 
    (๒) โครงการพัฒนาท่ีอยู่อาศัย ชุดท่ี ๑ ปี ๒๕๕๙ จ านวน ๗๗๘ หน่วย 
    (๓) โครงการอาคารเช่าส าหรับผู้มีรายได้น้อย ปี ๒๕๕๙ ระยะท่ี ๑ 
จ านวน ๔๘๔ หน่วย 
    (๔) โครงการอาคารเช่าส าหรับผู้มีรายได้น้อย ปี ๒๕๕๙ ระยะท่ี ๒ 
จ านวน ๓๙๒ หน่วย 
    (๕) โครงการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยชุดท่ี ๒ ระยะที่ ๑ จ านวน ๑,๗๗๗ หน่วย 
   ๕) การส่งมอบที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน ณ กรกฎาคม ๒๕๖๓ - ตุลาคม 
๒๕๖๔ จ านวน ๑๐,๗๙๗ หน่วย หรือประมาณ ๓๒,๓๙๑ คน 
   ๖) การพัฒนาที่อยู่อาศัยโครงการบ้านเช่าส าหรับผู้ มีรายได้น้อย  
“บ้านเคหะสุขประชา” พร้อมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และที่ดินท ากิน ในปี ๒๕๖๔ ดังน้ี 
    ๖.๑) แผนงานน าร่อง ๒ พื้นท่ี รวม ๕๗๒ หน่วย ประกอบด้วย 
     (๑) บ้านเคหะสุขประชากรุงเทพมหานคร (ร่มเกล้า) จ านวน  
๒๗๐ หน่วย ได้ผู้รับจ้างก่อสร้างแล้วเมื่อวันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง 
มีผลการด าเนินงาน ร้อยละ ๗๕.๗๔ 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
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๔๓๕ 

 

     (๒) บ้านเคหะสุขประชากรุงเทพมหานคร (ฉลองกรุง) จ านวน 
๓๐๒ หน่วย ได้ผู้รับจ้างก่อสร้างแล้ว เมื่อวันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ปัจจุบันอยู่ระหว่าง 
การก่อสร้าง มีผลการด าเนินงาน ร้อยละ ๖๑.๙๘ 
     (๓) จัดพิธีจับฉลากผู้มีสิทธิเช่าโครงการ “บ้านเคหะสุขประชา” 
(ฉลองกรุงและร่มเกล้า) เมื่อวันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๖๔ 
     (๔) นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีเปิดโครงการบ้านเช่าส าหรับ 
ผู้มีรายได้น้อย “บ้านเคหะสุขประชา” (ฉลองกรุง - ร่มเกล้า) เมื่อวันท่ี ๕ เมษายน ๒๕๖๔  
ณ โครงการบ้านเคหะสุขประชา ฉลองกรุง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 
     (๕) การเคหะแห่งชาติจัดพิธีส่งมอบสิทธิโครงการบ้านเช่าส าหรับ 
ผู้มีรายได้น้อย โครงการบ้านเคหะสุขประชาร่มเกล้า โดยมีพลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี เมื่อวันศุกร์ท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ โครงการบ้านเคหะ  
สุขประชาร่มเกล้า เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 
    ๖.๒) โครงการกลุ่มเร่ง ด่วนและต่อเ น่ือง จ านวน ๑๓ โครงการ  
รวม ๓,๙๔๘ หน่วย น าเสนอคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ  ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๗ 
กันยายน ๒๕๖๔ โดยคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ มีมติ รับทราบความคืบหน้าการจัดท า
โครงการฯ และมอบการเคหะแห่งชาติ ปรับปรุงข้อมูลให้ครบถ้วน มีความสมบูรณ์ รวมท้ัง 
ประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาเป็นแนวทางในการจัดท า
โครงการฯ และเตรียมน าเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติ ต่อไป 
   ๗) การปรับปรุงที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สู งอายุ ซ่ึง เป็นผู้ มีรายได้น้อย 
และผู้ยากไร้ (บ้านสบายเพื่อยายตา) การด าเนินงานปัจจุบันประกอบด้วย 
    ๗.๑) ปี ๒๕๖๓ ปรับปรุงท่ีอยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นผู้มีรายได้
น้อยและผู้ยากไร้ใน ๓ จังหวัด ได้แก่ สมุทรสงคราม ราชบุรี และอุดรธานี รวมท้ังสิ้น จ านวน ๓๗ หลัง 
และได้ส่งมอบบ้านให้กับผู้สูงอายุแล้วเสร็จระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ 
    ๗.๒) ปี ๒๕๖๔ ด าเนินการ จ านวน ๖๔ หลัง ใน ๗ จังหวัด ได้แก่ บุรีรัมย์ 
พิษณุโลก สุพรรณบุรี ชลบุรี พังงา สุราษฎร์ธานี และนครปฐม พร้อมรายงานผลการประเมิน 
ความพึงพอใจในโครงการปรับปรุงท่ีอยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้  
(บ้านสบายเพื่อยายตา) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นผู้สูงอายุ 
มีความพึงพอใจในระดับมาก ท่ีค่าเฉลี่ย ๔.๐๔ คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๘๐ 
    ๗.๓) ปี ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างการเตรียมแผนการด าเนินงานและก าหนด
พื้นท่ีด าเนินการ 
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๔๓๖ 

 

   ๘) ด าเนินโครงการที่ดินของรัฐที่จัดให้แก่ประชาชนที่ยากจน มีเป้าหมาย 
๓,๔๐๐ แปลง จ านวน ๑,๘๕๐ ครัวเรือน 
   ๙) จัดที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน  โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีเป้าหมาย ๒,๑๐๐ แปลง จ านวน ๑,๐๕๐ ครัวเรือน  
   ๑๐) บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหา 
ความยากจน มีเป้าหมายรังวัดวางผังแนวเขตการครอบครองท่ีดินท ากินและท่ีอยู่อาศัย จ านวน 
๑,๓๐๐ แปลง จ านวน ๘๐๐ ครัวเรือน 
   ๑๑) การพัฒนาชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน  เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัยในชุมชนอย่างต่อเน่ือง โดยยึดหลักชุมชนเป็นศูนย์กลาง สนับสนุนให้ชุมชน
มีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาชุมชนของตนเอง บนพื้นฐานความต้องการของชุมชน 
โดยด าเนินการพัฒนาชุมชนเป็น ๓ ระดับ คือ 
    - ระดับที่ ๑ ชุมชนเข้มแข็ง คือ ชุมชนท่ีมีการรวมกลุ่มเพื่อจัดต้ัง 
ให้เกิดการท ากิจกรรมร่วมกันอย่างชัดเจน สมาชิกและภาคีภายนอกชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
กิจกรรมของชุมชนแบบ มีส่วนร่วม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ  
และมีการจัดสรรพื้นท่ีส่วนกลางเพื่อให้สมาชิกใช้ประโยชน์ร่วมกัน  
    - ระดับที่ ๒ ชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเอง คือ ชุมชนท่ีผ่านกระบวนการ 
พัฒนาในระดับท่ี ๑ แล้ว และร่วมกับภาคีภายนอกชุมชนด าเนินกิจกรรมผ่านแผนชุมชนแบบ 
มีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม มีการจัดวิสาหกิจชุมชนท่ีเอ้ืออาทร การสร้างรายได้และอาชีพชุมชน 
สมาชิกรับรู้และตระหนักถึงการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน รวมท้ังการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
(Green Community) 
    - ระดับที่ ๓ ชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน คือ ชุมชนท่ีผ่าน
กระบวนการพัฒนาในระดับท่ี ๑ ระดับท่ี ๒ และมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง โดยความร่วมมือกัน
อย่างเข้มแข็งของสมาชิกในชุมชน ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ไขปัญหาด้วยความเอื้ออาทรเคารพซึ่ง
กันและกัน บูรณาการความร่วมมือจากภาคีท่ีเกี่ยวข้องอันจะน าไปสู่ความสามารถในการพึ่ งพา
ตนเอง อย่างยั่งยืนของชุมชน 
    ท้ังน้ี การพัฒนาชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ระดับ ๓ ชุมชน
จะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินชุมชนครอบคลุม  ๓ มิติ คือ (๑) มิติด้านผู้น าชุมชน 
และการบริหารชุมชน (๒) มิติด้านเศรษฐกิจ และ (๓) มิติด้านคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม  
ผลการด าเนินงานในปี ๒๕๖๓ จ านวน ๖๐ ชุมชน และจะพัฒนาชุมชนให้ผ่านระดับ ๓  
ในปี ๒๕๖๔ จ านวน ๔๙ ชุมชน ปัจจุบันได้ผู้รับจ้างแล้ว ลงนามในสัญญา เมื่อวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม 
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๒๕๖๔ ประชุมร่วมกับท่ีปรึกษา ผู้บริหาร และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อม 
ในการด าเนินการหลังสถานการณ์ โควิด - 19 ดีข้ึน และลงพื้นท่ีประเมินชุมชนแล้วเสร็จ จ านวน 
๔๙ ชุมชน มีผลประเมินชุมชนผ่านเกณฑ์ฯ จ านวน ๔๗ ชุมชน สรุปผลการด าเนินงานน าเสนอ 
ต่อผู้บริหารระดับสูง เมื่อวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ (ร้อยละ ๑๐๐) 
   ๑๒) การยกระดับชุมชนต้นแบบสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน Smart Sustainable 
Community ในปี  ๒๕๖๔ ได้ชุมชนต้นแบบอย่างน้อย ๑ ชุมชนครอบคลุม ๔ มิ ติ  คือ  
(๑) ด้านเศรษฐกิจ (๒) ด้านสังคมและชุมชน (๓) ด้านสิ่งแวดล้อม และ (๔) ด้านสุขภาวะทางสังคม
ประชุมเพื่อคัดเลือกชุมชนท่ีมีความพร้อมในการพัฒนาเป็นชุมชนระดับ ๑ มีการประสานงาน 
กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพความพร้อมของชุมชน/ขับเคลื่อนชุมชนตามแผน
และกิจกรรม และสรุปผลการด าเนินงานการเตรียมความพร้อม การขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนา
ชุมชน ภายใต้ ๓ มิติ เพื่อน าไปประเมินชุมชนเข้มแข็ง ข้ึนระดับ ๑ ในปี ๒๕๖๕ ได้จ านวน ๑๑ 
ชุมชน ตามเป้าหมาย และสรุปผลการด าเนินงาน น าเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง เมื่อวันท่ี ๒๐ 
กันยายน ๒๕๖๔ (ร้อยละ ๑๐๐) ท้ังน้ี ปี ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างก าหนดเป้าหมายการด าเนินงาน 
จ านวน ๕ ชุมชน โดยมีชุมชนผ่านเกณฑ์การประเมินชุมชนต้นแบบสู่การพัฒนาท่ียั่งยืนใหม่ 
จ านวน ๔ ชุมชน และรักษาชุมชนเดิม จ านวน ๑ ชุมชน 
   ๑๓) พัฒนาชุมชนในโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ ๑ (Package 1) 
เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชนในปี ๒๕๖๔ ภายใต้ ๓ มิติ ได้แก่ มิติด้านผู้น าชุมชน 
และการบริหารชุมชน มิติด้านเศรษฐกิจ และมิติ ด้านคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม จ านวน  
๑๑ ชุมชน ๒,๕๗๐ ครัวเรือน หรือประมาณ ๗,๗๑๐ คน และน าเทคโนโลยี IoT มาประยุกต์ 
ใช้ในชุมชน โดยด าเนินการติดต้ัง CCTV ในชุมชน และติดต้ัง LCD แสดงค่าฝุ่น PM2.5 และสามารถ
แสดงผลผ่านมือถือของคนในชุมชน มีผลการด าเนินงาน ร้อยละ ๑๐๐  
    ท้ังน้ี ปี ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างการวางแผนการด าเนินงานเพื่อพัฒนา
ชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ระดับ ๑ ในโครงการพัฒนา ท่ีอยู่อาศัยชุดท่ี ๑ ในปี ๒๕๖๕ 
จ านวน ๑๑ ชุมชน 
  ๗.๒.๔ สร้างพลังในชุมชน   
    ๑) สร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” 
โดยด าเนินกิจกรรมในหมู่บ้านแล้ว ร้อยละ ๘๐ ของจ านวนหมู่บ้านท้ังหมด รวมท้ังสิ้น ๓๖๗,๙๕๙ 
กิจกรรม ได้แก่ ด้านการปกป้องเทิดทูนสถาบันฯ จ านวน ๖๓,๕๔๐ กิจกรรม ด้านพัฒนาคน 
จ านวน ๖๕,๘๔๐ กิจกรรม ด้านสังคม จ านวน ๑๑๕,๑๑๖ กิจกรรม ด้านเศรษฐกิจ จ านวน 
๓๘,๘๔๙ กิจกรรม และด้านสิ่งแวดล้อม จ านวน ๘๔,๖๑๔ กิจกรรม  



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๔๓๘ 

 

   ๒) กรมการพัฒนาชุมชนได้ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวทาง 
การสร้างสัมมาชีพชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มข้ึน โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ด าเนินการแล้ว จ านวน ๖,๐๐๐ หมู่บ้าน ๑๒๐,๐๐๐ คน (ครัวเรือน) และช่วงไตรมาสท่ี ๑ - ๒ 
ด าเนินการแล้ว ๓,๐๐๐ หมู่บ้าน ๖๐,๐๐๐ คน (ครัวเรือน)และอยู่ระหว่างด าเนินการในไตรมาสท่ี ๓ 
จ านวน ๑,๕๐๐ หมู่บ้าน ๓๐,๐๐๐ คน (ครัวเรือน) มีผลการด าเนินงาน ร้อยละ ๘๐ 
   ๓) บูรณาการแผนชุมชนระดับต าบล โดยจัดท าแนวทางการบูรณาการ
แผนพัฒนาต าบลเพื่อส่ง เสริมส นับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาต าบลตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยฯ รวมถึงจัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่กลไก (ก.บ.ต. และ ศอช.  
ทุกระดับ) โดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวนต าบลท่ีมีการบูรณาการแผนพัฒนาต าบล 
๗,๐๓๖ ต าบล ในพื้นท่ีท่ีมีก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
   ๔) น้อมน าแนวพระราชด าริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพ-รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลูกผักสวนครัว 
เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนปลูกผักสวนครัว พืชสมุนไพร รวมท้ัง
เลี้ยงสัตว์/ประมง เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ท าให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มข้ึน และลดรายจ่าย
ครัวเรือน โดยมีครัวเรือนท่ีปลูกผักอย่างน้อย ๑๐ ชนิด จ านวน ๙,๐๐๐,๓๗๐ ครัวเรือน  
มีครัวเรือนท่ีเลี้ยงสัตว์/ประมง จ านวน ๔,๑๕๙,๔๗๘ ครัวเรือน มีการเรียนรู้จากพื้นท่ีต้นแบบ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ จ านวน ๒,๒๗๔,๔๖๖ แห่ง มีการคัดแยกขยะ จ านวน ๕,๕๗๒,๓๙๙ 
ครัวเรือน ท าถังขยะเปียกลดโลกร้อน ๔,๔๖๑,๒๗๗ ครัวเรือน มีการท าปุ๋ยหมัก/น้ าหมักชีวภาพ 
จ านวน ๒,๗๖๖,๑๔๓ ครัวเรือน มีการรณรงค์สร้างคลังอาหารชุมชนโดยใช้พื้นท่ีสาธารณประโยชน์ 
ผ่านการท ากิจกรรมทางน้ีมีผล ผู้คนรักกัน จ านวน ๑,๔๓๕,๒๕๘ แห่ง ถนนกินได้ ปลอดภัย 
ไร้สารพิษ จ านวน ๑,๒๐๕,๓๙๖ แห่ง ปลูกผักร่วมกันในท่ีสาธารณประโยชน์ จ านวน ๑,๓๔๕,๓๙๕ 
แห่ง ปลูกผักสวนครัวจากศาสนสถานสู่ชุมชน จ านวน ๖๖๔,๑๔๖ แห่ง มีการแลกเปลี่ยนผลผลิต
และแบ่งปันในชุมชน จ านวน ๒,๑๑๒,๐๐๔ ครั้ง แลกเปลี่ยนผลผลิตและแบ่งปันระหว่างชุมชน 
จ านวน ๑,๔๖๙,๖๒๒ ครั้ง ท้ังน้ี มีการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน โดยมีครัวเรือนท่ีเพิ่ม
รายได้แล้ว จ านวน ๓,๕๔๘,๘๓๔ ครัวเรือน และครัวเรือนท่ีลดรายจ่าย จ านวน ๔,๖๒๑,๔๔๓ 
ครัวเรือน 
   ๕) พัฒนาพื นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ 
ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โครงการภายใต้แผนงาน/โครงการท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคมตามบัญชีท้ายพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไข



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๔๓๙ 

 

ปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 (๑) ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจ
พอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา ซึ่งฝึกปฏิบัติโดยวิทยากรจากศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน 
และแกนน าขับเคลื่อนการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นท่ี (ครูพาท า) จ านวน  
๕ วัน สถานท่ีด าเนินการ ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนและพื้นท่ีแปลงท่ีเข้าร่วมโครงการ โดยม ี
ผู้ผ่านการอบรม จ านวน ๓๖๓ รุ่น ๓๗,๘๕๓ คน ท้ังน้ี จ าแนกผลการด าเนินงาน ดังน้ี 

  (๑.๑) ฝึกอบรมรูปแบบปกติ จ านวน ๓๑,๑๙๐ คน 
  (๑.๒) ฝึกอบรมรูปแบบออนไลน์ จ านวน ๖,๖๖๓ คน 

 (๒ )  ส ร้ า งพื้ น ท่ี เ รี ยนรู้ ชุ มชน ต้นแบบการพัฒนา คุณภาพชีวิต 
(Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับต าบล และพัฒนาพื้นท่ีครัวเรือน
ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับ
ครัวเรือน โดยด าเนินการขุดเสร็จสิ้นแล้ว จ านวน ๑๕,๕๙๖ แปลง และอยู่ระหว่างด าเนินการ 
๙,๕๘๓ แปลง 
 (๓) สร้างงานสร้างรายได้รายเดือนให้แก่ เกษตรกร บัณฑิตจบใหม่ 
กลุ่มแรงงานท่ีอพยพกลับท้องถ่ินและชุมชน โดยจ้างลูกจ้างเหมาบริการฯ ประกอบด้วย เกษตรกร 
จ านวน ๑,๙๕๙ ราย บัณฑิตจบใหม่ จ านวน ๒,๐๗๑ ราย ผู้ว่างงาน จ านวน ๔,๐๕๘ ราย แรงงาน
ท่ีอพยพกลับท้องถ่ินและชุมชน จ านวน ๘๖๒ ราย ผู้พ้นโทษ ตาม MOU กับกรมราชทัณฑ์ จ านวน 
๔๗ ราย โดยจ้างลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการฯ จ านวน ๘,๙๙๕ ราย 
 (๔) กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชนผ่านกิจกรรมการพัฒนา
และสนับสนุนพื้นท่ีครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (HLM) ระดับครัวเรือน ส านักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัด/อ าเภอ ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับฝึกปฏิบัติร่วมกันในแปลงของครัวเรือน 
เพื่อการเรียนรู้กิจกรรม โคก หนอง นา โดยมีการจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ครบ ๓ ครั้งแล้ว
จ านวน ๑๕,๒๓๐ แปลง ในพื้นท่ี ๗๑ จังหวัด ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๙๑๓,๘๐๐ คน 
 (๕) บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นท่ีระดับต าบล  
 (๕.๑) สนับสนุนวัสดุส าหรับสร้างฐาน และวัสดุประจ าฐาน ๙ ฐาน 
ได้แก่ ฐานการเรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติ ฐานการเรียนรู้คนหัวเห็ด ฐานการเรียนรู้คนเอาถ่าน  
ฐานการเรียนรู้คนรักษ์แม่ธรณี ฐานการเรียนรู้คนติดดิน ฐานการเรียนรู้คนรักษ์น้ า ฐานการเรียนรู้
คนรักษ์แม่โพสพ ฐานการเรียนรู้คนมีไฟ และฐานการเรียนรู้คันนาทองค า โดยมีแปลงท่ีด าเนินการ
เสร็จสิ้นแล้ว ๑๑๓ แปลง อยู่ระหว่างการด าเนินการ ๒๒๔ แปลง 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๔๔๐ 

 

 (๕.๒) การสนับสนุนครุภัณฑ์เพื่อพัฒนายกระดับการแปรรูปผลผลิต  
โดยมีแปลงท่ีจัดซื้อครุภัณฑ์แล้ว จ านวน ๒ แปลง และมีแปลงท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 
๓๓๕ แปลง 

      (๖) พัฒนาการสร้างมาตรฐานผลผลิตการแปรรูปและการตลาดตาม
มาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรมจากพื้นท่ี CLM ต าบลละ ๒ คน 
ประกอบด้วย เจ้าของแปลง CLM จ านวน ๑ คน และนักพัฒนาพื้นท่ีต้นแบบ (นพต.) จ านวน  
๑ คน เป้าหมาย ๖๗๔ คน ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 

      (๗) สร้างโปรแกรมและระบบฐานข้อมูลพัฒนาระบบ Digital รองรับ 
Economy ประกอบด้วย ๗ กิจกรรมย่อย แยกเป็น 
 (๗.๑) การจัดซื้อ/จัดหาภาพถ่ายดาวเทียม ได้ด าเนินการจัดท าแผน
ท่ีฐาน (Base Map) ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ แล้วเสร็จ คิดเป็นจ านวนภาพประมาณ ๑,๕๐๐ ภาพ 
ท้ังน้ี อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าแผนท่ีฐาน (Base Map) ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ 
 (๗.๒) การส ารวจเก็บข้อมูลและจัดท าแผนท่ีภาพถ่ายดาวเทียม 
และภาพถ่ายทางอากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับ ด าเนินการส ารวจเก็บข้อมูลและจัดท าแผนท่ี
ภาพถ่ายทางอากาศและแผนท่ีภูมิประเทศ ด้วยอากาศยานไร้คนขับ โดยบินส ารวจแปลงก่อนปรับ
พื้นท่ี จ านวน ๓๒๕ แปลง และบินส ารวจหลังปรับพื้นท่ี ๑๔๑ แปลง 
 (๗.๓) การจัดหา Infrastructure โดย GISTDA ได้รับผลการพิจารณา
อุทธรณ์จากกรมบัญชีกลางให้ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง 
 (๗.๔) การจ้างศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยข้อมูล อยู่ระหว่างออกแบบ
วางแผนการสัมภาษณ์ การเก็บรวบรวมข้อมูล ใน ๙ จังหวัด กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
จ านวน ๒,๔๐๐ คน 
 (๗.๕) การพัฒนาระบบ Digital Platform ได้รับผลการพิจารณา
อุทธรณ์จากกรมบัญชีกลางให้ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง 
 (๗.๖) การจ้างเหมาบุคลากรประจ าโครงการฯ จ านวน ๓๓ คน 
 (๗.๗) การส่งเสริมการใช้ประโยชน์แบบมีส่วนร่วม (Co-Creation) 
ด าเนินการออกแบบหลักสูตร (การใช้แผนท่ี/เครื่องมือภูมิสารสนเทศ) แล้วเสร็จ ผู้เข้าอบรม 
จ านวน ๒,๔๒๐ คน  
 ๖) โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับ
การส่งเสริมการประกอบอาชีพท่ีตรงตามความต้องการของตนเอง ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง
สังคม และได้พัฒนาศักยภาพด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้หรือภูมิปัญญา และให้ผู้สูงอายุได้



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๔๔๑ 

 

ประกอบอาชีพ มีงานท า มีรายได้ โดยมีผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมการประกอบอาชีพ จ านวน 
๑,๘๕๘ คน 
 ๗) โครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัย 
และประสบการณ์ โดยส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพท่ีเหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ 
เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมการประกอบอาชีพท่ีตรงตามความต้องการ มีส่วนร่วมในกิจกรรม
และเข้าร่วมทางสังคมรวมท้ังได้รับการเสริมสร้างภาวะทางร่างกาย จิตใจ ตระหนักถึงคุณค่า  
และศักยภาพของตนเอง น าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ผู้สูงอายุมีงานท า มีรายได้ ลดการพึ่งพิง  
มีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน จ านวน ๑๒,๒๖๙ คน 
 ๘) โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และพึ่งตนเองได้ของชุมชน รวมท้ังสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงภายใน
ปี ๒๕๖๕ โดยเริ่มต้นจากการสร้างการพึ่งตนเองของครัวเรือน ท้ังการบริหารจัดการและระบบ
เศรษฐกิจในครัวเรือน รวมถึงการร่วมมือเกื้อหนุนเจือจานระหว่างกันในชุมชน สร้ างการท างาน 
ในรูปแบบกลุ่มการผลิต สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสร้างภูมิคุ้มกัน ท่ีเป็นสวัสดิการ
ของชุมชน ท้ังน้ี มีหมู่บ้านท่ีได้รับการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน๑๑,๔๑๔ หมู่บ้าน 
มีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จ านวน ๑๑,๔๑๔ แห่ง โดยหมู่บ้านท่ีได้รับการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสุขมวลรวมตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ร้อยละ ๘๕ และศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงสามารถให้บริการประชาชนได้ร้อยละ ๘๐ 
 ๙) สร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร  โดยอยู่ระหว่าง
ด าเนินการ ดังน้ี 
  ๙.๑) พัฒนาความเข้มแข็งกลุ่ มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยง ไหม 
ด าเนินการแล้ว ๒๖ กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ ๑๒๔ 
  ๙.๒) จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพให้แก่กลุ่มส่งเสริม
อาชีพการเกษตรกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มยุวเกษตรกร รวมจ านวน ๒๕,๐๐๑ ราย คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐  
  ๙.๓) ประเมินศักยภาพและจัดท าแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน 
จ านวน ๑๗,๖๔๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
  ๙.๔) ส่งเสริมสาธิตการพัฒนาท่ีดินปรับปรุงบ ารุงดินให้มีความเหมาะสม
กับการผลิตพืชเพิ่มศักยภาพการผลิตให้เกษตรกรในพื้นท่ี ส.ป.ก. ด าเนินการได้ ๗๕๐ ราย คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๔๔๒ 

 

 ๑๐) ขยายผลองค์ความรู้ เทคโนโลยีด้านการเกษตรเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ
การผลิต 
  ๑๐.๑)  การ ขับเคลื่ อนและผลัก ดันให้ เ กิดการน าผล งา นวิ จั ย 
และนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
และนวัตกรรม โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้การวิจัยและนวัตกรรมให้ผู้รับประโยชน์ จ านวน ๓๕ 
โครงการ เช่น โครงการการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรแม่นย าส าหรับการท า
มังคุดนอกฤดูกาล การถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมการปรับปรุงระบบการผลิตโคเน้ือโดยใช้
แหล่งอาหารในท้องถ่ิน และการพัฒนาเครื่องส าอางและสปาสมุนไพรจากงานวิจัยต่อยอดเชิง
พาณิชย์ มีผลการด าเนินงาน ร้อยละ ๕๘ 
  ๑๐.๒) ร่วมมือกับกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
(กอ.รมน.) ในการใช้ประโยชน์องค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นท่ี : 
ชุมชนเข้มแข็ง ด้วยวิจัยและนวัตกรรม เพื่อร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมท่ีได้มีการเช่ือมโยง ส่งเสริม 
สนับสนุน ขยายผลถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ตามความต้องการของพื้นท่ี
ชุมชน สังคม ปราชญ์ชุมชน ก าหนดพื้นท่ีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างต าบลมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ใน ๑๕ 
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี สุพรรณบุรี สระแก้ว พระนครศรีอยุธยา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด 
สุรินทร์ กาฬสินธุ์ เชียงใหม่ พะเยา พิจิตร อุตรดิตถ์ พัทลุง และชุมพร ในปัจจุบันนักวิจัย
ด าเนินการปรับปรุงข้อเสนอโครงการตามข้อเสนอแนะของคณะท างาน เพื่อขอรับการสนับสนุน
การท ากิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและ นวัตกรรม จ านวน ๙ โครงการ 
มีผลการด าเนินงาน ร้อยละ ๑๐๐ 
 ๑๑) พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน  า
ตามแนวพระราชด าริโดยชุมชนอย่างยั่งยืน มีผลการด าเนินงาน ร้อยละ ๑๐๐ 
  ๑๑.๑) ด าเนินงานสร้างบุคลากร พัฒนาศักยภาพคนในพื้นท่ีให้สามารถ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ าชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง เพื่อบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าตามแนวพระราชด าริ และขยายผลไปสู่พื้นท่ีอื่น โดยถ่ายทอดองค์ความรู้  
การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าชุมชน จัดอบรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ เพื่อการท างานและวางแผนบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ ดังน้ี 
   (๑) อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความส าเร็จผ่านพิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติ จัดการน้ าชุมชนตามแนวพระราชด าริ เพื่อถ่ายทอดความส าเร็จผ่านพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๔๔๓ 

 

จัดการน้ าชุมชน ตามแนวพระราชด าริ เมื่อวันท่ี ๑, ๓ และ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ในรูปแบบ
ออนไลน์ 
   (๒) ถ่ายทอดองค์ความรู้การประยุกต์ ใ ช้ วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ าชุมชน ระหว่างวันท่ี ๘ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔  
ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอรีนรีสอร์ทแอนด์สปา อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี โดยอบรม
เชิงปฏิบัติการ ด้านประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศ 
   (๓) การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทฤษฎีใหม่ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” ระหว่างวันท่ี ๒๔ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ชุมชนศาลาดิน ต าบลมหาสวัสด์ิ 
อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางด าเนินงานทฤษฎีใหม่ 
   (๔) การถ่ายทอดความรู้เชิงปฏิบัติการพี่น าน้องรักษ์น้ าตามแนว
พระราชด าริ ร.๙ ระหว่างวันท่ี ๑๗ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ บ้านสาละวะ และบ้านไล่โว่ 
อ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเรียนรู้การสร้างฝายชะลอความชุ่มช้ืนและดักตะกอน  
การอนุรักษ์ ดิน น้ า ป่า ตามแนวพระราชด าริ ให้กับกลุ่มเยาวชน ชาวบ้าน ครู และบุคคลากร
ทางการศึกษา 
  ๑๑.๒) ด าเนินงานประสานการท างาน และวางแผนบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าชุมชน เพื่อน าไปสู่งานพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ า สร้างต้นแบบการบริหา รจัดการ
ทรัพยากรน้ าท่ีเหมาะสมกับภูมิสังคม โครงสร้างหรือแหล่งน้ าให้สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยชุมชนเครือข่าย ๖๐ ชุมชน ได้จัดท าข้อเสนอโครงการและสัญญาเพื่อด าเนินงาน
ด้านพัฒนาแหล่งน้ า ตัวอย่างเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ และพัฒนาศักยภาพเยาวชน  
  ๑๑.๓) ด าเนินงานพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ าและเกษตร สร้างต้นแบบ
ความส าเร็จการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า โดยแบ่งการด าเนินงานออกเป็น ๓ ด้าน ได้แก่ ด้าน
พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ า ด้านพัฒนาเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ และด้านพัฒนาเครือข่ายเยาวชน 
 ๑๒) พัฒนาชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนระดับ ๓ โดยชุมชน
จะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินชุมชนครอบคลุม ๓ มิติ ได้แก่ มิติด้านผู้น าชุมชน 
และการบริหารชุมชน มิติด้านเศรษฐกิจ และมิติด้านคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยจะพัฒนา
ชุมชนให้ผ่านระดับ ๓ ในปี ๒๕๖๔ จ านวน ๔๙ ชุมชน มีผลประเมินชุมชนผ่านเกณฑ์ฯ จ านวน 
๔๗ ชุมชน 
 ๑๓) ด าเนินโครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อความสุขของชุมชน 
เพื่อยกระดับความสามารถของชุมชนในการจัดการความรู เพื่อเสริมสรางความสุข และความเขมแข็ง 
ของชุมชนบนฐานศักยภาพพื้นท่ี ดวยกระบวนการเรียนรู/ชุดหลักสูตร และท างานรวมกับชุมชน 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๔๔๔ 

 

ในการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตในฐานะท่ีชุมชนเปนผูรับประโยชน และเสริมสรางความเขมแข็ง 
ชุมชน โดยคาดวาจะสามารถพัฒนาศักยภาพท่ีสอดคลองกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงใหประชาชน 
จ านวน ๕,๐๐๐ คน 
  ๗.๒.๕ สร้างเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง  
   ๑) พัฒนาสภาองค์กรชุมชนที่จัดตั งแล้วให้มีคุณภาพเพิ่มขึ น ๗๐๗ ต าบล 
โดยสภาองค์กรชุมชนมีบทบาทในการพัฒนาชุมชนท้องถ่ินตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน
ต าบล พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นกลไกกลางในการเช่ือมโยงชุมชน ภาครัฐ และภาคประชาสังคม  
ในการจัดท าแผนพัฒนาชุมชนท้องถ่ินระดับต าบล และขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน
ท่ีสอดคล้องกับปัญหาความต้องการและบริบทของพื้นท่ีในมิติต่าง ๆ ของชุมชน เช่น การพัฒนา  
ท่ีอยู่อาศัยในชนบท การพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชน เป็นต้น โดยกระบวนการมีส่วนร่วม  
ของทุกภาคส่วน อันเป็นประชาธิปไตยชุมชนจากฐานราก มีผลการด าเนินงาน ร้อยละ ๗๕.๒๑ 
   ๒) ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อความสุขของชุมชน โดยวิทยาลัยชุมชน 
๒๐ แห่ง ด าเนินการวิเคราะห์ศักยภาพชุมชน คัดเลือกชุมชน และท าความเข้าใจชุมชนเพื่อทราบ
ความเป็นอยู่ ศักยภาพ ปัญหา/ความต้องการท่ีจะแก้ไข/พัฒนา และมีการสร้างเครือข่าย  
เพื่อวิทยาลัยชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนา จัดท าแผนร่วมกับชุมชน พัฒนาองค์ความรู้ 
และฝึกอบรมหรือจัดกิจกรรมเพื่อสร้างทักษะท่ีสนองต่อชุมชน มีเป้าหมายจ านวนประชาชน  
ท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพท่ีสอดคล้องกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง เช่น โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ
และคุณภาพชีวิตกลุ่มเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ และโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภาชนะรักษ์
โลกจากวัสดุธรรมชาติเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตยุค New Normal เป็นต้น มีผู้เข้าร่วมท้ังสิ้น 
๗,๒๐๐ คน มีผลการด าเนินงาน ร้อยละ ๑๓๑ 
   ๓) พัฒนาหมู่บ้าน “คนรักษ์ช้าง” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
สนับสนุน “โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์” โดยเน้นการจัดการพื้นท่ี การสร้างอาชีพเสริม 
และการจัดการความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า มาประยุกต์ใช้ภายใต้หลักนิติธรรม เพื่อเป็น  
การสนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้าน การสร้างเครือข่ายการพัฒนาท่ียั่งยืนในพื้นท่ีหมู่บ้านท่ี ได้รับ
ผลกระทบจากช้างป่าในพื้นท่ี ๕ จังหวัดภาคตะวันออก โดยกลุ่มอาชีพได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
จ านวน ๔๕ กลุ่มอาชีพ มีผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ท่ีได้รับการพัฒนา จ านวน ๔๕ ผลิตภัณฑ ์
และกลุ่มอาชีพมีรายได้เพิ่มข้ึน ร้อยละ ๘๐ 
   ๔) พัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้สูงอายุ จ านวน ๓๘๕ เครือข่าย ให้เป็น
เครือข่ายเข้มแข็ง และส่งเสริมความร่วมมือเครือข่ายเพื่อการมีอาชีพของผู้สูงอายุ ตลอดจน
ส่งเสริมช่องทางการจ าหน่ายสินค้าออนไลน์ มีผลการด าเนินงาน ร้อยละ ๑๒๘.๓๓ 
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   ๕) พัฒนาศักยภาพผูสู้งอายุ จ านวน ๑๖๐ คน (ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 
๒๕๖๔) ซึ่งมีกิจกรรม ดังน้ี 
    (๑) ส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ (ศรผส.) เช่น กิจกรรม
นันทนาการส่งเสริมสุขภาพพลานามัย เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน โครงการ
สูงวัยใส่ใจอาชีพ โครงการหน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนอบรมหลักสูตร
พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ (๑๘ ช่ัวโมง) หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชน และโครงการ
ตลาดนัดภูมิปัญญา เป็นต้น 
    (๒) เสริมพลังคลังปัญญาเพื่อคนทุกวัย โดยขับเคลื่อนสังคมด้วย 
ภูมิปัญญา ซึ่งมีผู้สูงอายุเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการถ่ายทอดภูมิปัญญา 
   ๖) สร้างพื นที่ส าหรับการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้สูงอายุและคนทุกวัย 
ในชุมชน โดยจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) โดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม รวมท้ังสิ้นจ านวน ๑๔,๔๐๐ คน 
   ๗) เสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน  
โดยสนับสนุนงบประมาณในการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ีเฉพาะกิจ ประจ าปี ๒๕๖๔ เพื่อเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนให้เป็นต้นแบบสนับสนุนการขับเคลื่อนงาน 
ด้านสังคมในทุกมิติ และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจอันเน่ืองมาจากการแพร่ระบาด 
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ต้ังแต่เดือนเมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๔ จ านวน 
๗๕ คน 
   ๘) โครงการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาต าบล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลการด าเนินงาน ดังน้ี 
    (๑) มีแผนพัฒนาต าบลท่ีเช่ือมโยงสู่แผนพัฒนาอ าเภอและแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน จ านวน ๗,๐๓๖ ต าบล ในพื้นท่ีท่ีมีก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
    (๒) กลไกขับเคลื่อนแผนพัฒนาต าบล (ก.บ.ต. และ ศอช.ต.) มีความรู้
ความเข้าใจกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาต าบลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาพื้นท่ีระดับอ าเภอและต าบล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
    (๓) มีแผนพัฒนาต าบลท่ีเป็นเครื่องมือในการพัฒนาพื้นท่ี 
    (๔) มีแผนพัฒนาต าบลท่ีเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงแหล่งงบประมาณ
ของรัฐและอื่น ๆ 
   ๙) โครงการ ๑ กรม ๑ พื นที่พัฒนา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ ได้ด าเนินโครงการ พม. เราไม่ท้ิงกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงพื้นท่ีช่วยเหลือประชาชน
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กลุ่มเป้าหมายท่ีประสบปัญหาทางสังคมใน ๔๙ ชุมชนน าร่องของกรุงเทพมหานคร โดยมีการจัดท า
โครงการ ๑ กรม ๑ พื้นท่ีพัฒนา ท้ังน้ี  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้เลือกชุมชน
ล าชะล่า (โคกบ่าวสาว) แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยมีแนวทางในการด าเนินงาน 
ประกอบด้วย  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดอันดับความยากล าบากของประชากรในชุมชน การจัดท า
สมุดพกครอบครัว เพื่อจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตรายครัวเรือน ความคืบหน้าการด าเนินงาน
โครงการ การลงพื้นท่ีส ารวจข้อมูลและบันทึกลงในสมุดพกครัวเรือนสะสม จ านวน ๑๖๓ ครัวเรือน 
จากจ านวนครัวเรือนท้ังหมด  ๑๘๒ ครัวเรือน  
    การจ าแนกระดับความเปราะบางของครัวเรือนท่ีต้องการความช่วยเหลือ 
หรือการพัฒนาคุณภาพชีวิต ดังน้ี  
    - ระดับท่ี ๑ (ครัวเรือนท่ีมีรายได้น้อยและมีปัญหาท่ีอยู่อาศัย) จ านวน 
๑๒๗ ครัวเรือน  
    - ระดับท่ี ๒ (ครัวเรือนท่ีมีรายได้น้อยและ มีบุคคลท่ีอยู่ในภาวะพึ่งพิง  
๑-๒ คน) จ านวน  ๒๒ ครัวเรือน  
    - ระดับท่ี ๓ (ครัวเรือนท่ีมีรายได้น้อย และมีบุคคลท่ีอยู่ในภาวะพึ่งพิง
มากกว่า ๒ คน) จ านวน ๑๔ ครัวเรือน  
    การให้ความช่วยเหลือครัวเรือน กลุ่มเปราะบางตามแผนการพัฒนา 
รายครัวเรือน ยอดสะสม โดยการท างานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร ประธาน
ชุมชน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นท่ี 
ดังน้ี   
    - มิติด้านสุขภาพ ด าเนินการแล้ว จ านวน๒๕ ครัวเรือน โดยการมอบ
เวชภัณฑ์/ถุงยังชีพ/ การประสานเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลสนามฯ ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ/คน
พิการ/ผู้ติดเช้ือโควิด – 19 จ านวน ๕๔ คน  
    - มิติด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ ด าเนินการแล้ว จ านวน ๑๐ ครัวเรือน 
โดยการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ จ านวน ๗ คน/การมอบรถสามล้อ
ชนิดมือโยกส าหรับคนพิการ จ านวน ๓ คน/การปรับสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัยส าหรับคนพิการ 
จ านวน  ๔ คน จ านวน ๑๔ คน 
   ๑๐) ด าเนินโครงการเครือขายกระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (อว.) สนับสนุนการใชประโยชน งานดานการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาจังหวัด (อว. สวนหนา) โดยจัดต้ังหนวยปฏิบัติการสวนหนาของ อว. 
ในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนไทยไปดวยกัน จ านวน ๗๖ จังหวัด ท่ัวประเทศ 
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เพื่อสอดรับนโยบาย “ขับเคลื่อนไทยไปดวยกัน” ในระดับพื้นท่ีจังหวัด โดยเนนคณะท างานระดับ
จังหวัดท่ีมีสถาบันการศึกษาในสังกัด อว. เป นหนวยขับเคลื่อนและประสานงานร วมกับ
คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปดวยกันระดับจังหวัด โดยในปจจุบัน ด าเนินการ ดังน้ี 
    ๑๐.๑) จัดต้ังเครือขาย อว. ระดับภาค จ านวน ๔ ภูมิภาค ประกอบดวย
เครือขาย อว. ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต รวมถึงภาคกลางและตะวันออก  
    ๑๐.๒) มีหนวยปฏิบัติการสวนหนาของ อว. ในการสนับสนุนการพัฒนา
จังหวัดเพื่อขับเคลื่อนไทยไปดวยกัน จ านวน ๗๖ จังหวัด 
   ๑๑) สงเสริมการน าวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อศักยภาพ
การผลิตและเศรษฐกิจชุมชน  โดยสงเสริมและสนับสนุนการน าวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม (วทน.) มาพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในพื้นท่ีโดยบูรณาการกับสถาบันการศึกษาในพื้นท่ี 
ซึ่งเปนเครือขายคลินิกเทคโนโลยี ซึ่งมีสถาบันอุดมศึกษาเสนอขอเสนอโครงการ ๔๔๘ โครงการ 
และไดรับการคัดเลือกจ านวน ๒๕๘ โครงการ แบงตามแพลตฟอรม ดังน้ี (๑) แพลตฟอรมบริการ
ใหค าปรึกษาและขอมูลเทคโนโลยี (Technology Consulting Service : TCS) จ านวน ๗๔ โครงการ 
(๒) แพลตฟอรมเพิ่มศักยภาพเครือขาย (Network Capacity Building : NCB) จ านวน ๓ โครงการ  
(๓) แพลตฟอรมเพิ่มศักยภาพธุรกิจชุมชน (Building Community Enterprise: BCE) จ านวน  
๙๙ โครงการ และ (๔) แพลตฟอรมบมเพาะหมูบานวิทยาศาสตร (Science Community 
Incubator: SCI) จ านวน ๘๓ โครงการ และจะประกาศผลการคัดกรองขอเสนอโครงการเบ้ืองต้น
พรอมท้ังแจงเครือขายคลินิกเทคโนโลยีท่ีรับผิดชอบโครงการจัดท าขอเสนอโครงการฉบับสมบูรณ
ต่อไป 
   ๑๒) ด าเนินโครงการพฒันาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการ
ทรัพยากรน  าตามแนวพระราชด าริโดยชุมชนอยางยั่งยืน เพื่อถายทอดและขยายผลการประยุกต
ใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาใหทองท่ี ทองถ่ิน และชุมชนสามารถจัดท าขอมูลน้ า 
แผนท่ีน้ า มีขอมูลแหลงน้ าเชิงพื้นท่ีครบถวน ปจจุบันอยูระหวางด าเนินการวางแผนถายทอด 
องคความรูการประยุกตใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าชุมชน 
และเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลเชิงพื้นท่ีรวมกับชุมชน ท าใหเกิดความมั่นคงทางดานน้ า  
ดานอาหาร ดานเศรษฐกิจชุมชน และดานพลังงาน 
   ๑๓) พัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพื นที่ดวยงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนา
และตอยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีเขาถึงไดงายและท่ีมีอยู เดิมสู การใชประโยชนตาม 
ความเหมาะสมของพื้นท่ี และท าใหเกิดผลส าเร็จอยางเปนรูปธรรม ใหประชาชนในพื้นท่ีหรือ
ชุมชนตนแบบสามารถประยุกตใชเทคโนโลยี และนวัตกรรมในการพัฒนา หรือแก ไขปญหา 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๔๔๘ 

 

ท่ีเกิดข้ึนไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการรวมมือแบบบูรณาการท างานรวมกับภาคีเครือขาย 
มหาวิทยาลัยในพื้นท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และหนวยงาน 
ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
   ๑๔) จัดการความรูการวิจัยเพื่อการใชประโยชนรวมการปฏิบัตแิละถายทอด
สูพื นที่ โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการความรูการวิจัย ท่ีเนนการถายทอดองคความรจูากการวิจัย
และนวัตกรรม น าไปสูการใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม เพื่อแกไขปญหาหรือพัฒนาสูกลุมเปาหมาย 
ผูใชประโยชนในระดับตาง ๆ ซึ่งเปนการขับเคลื่อนการใชประโยชนจากองคความรู การวิจัย 
และนวัตกรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สรางการมีสวนรวมกับทุกภาคสวนในการใช้ 
ประโยชนจากองคความรูการวิจัยและนวัตกรรม สงเสริมและสนับสนุนองคความรูการวิจัย 
และนวัตกรรมท่ีพรอมใช  
 
 ๗.๓  ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนในการช่วยพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจฐานราก 
       ๗.๓.๑ ส่งเสริมสถานประกอบการเพื่อสุขภาพให้ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยว  
โดยประเมินมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในพื้นท่ีเป้าหมาย ๓๑๒ แห่ง ได้แก่ จังหวัด
ภูเก็ต ๑๔๗ แห่ง จังหวัดชลบุรี ๑๐๘ แห่ง จังหวัดสุราษฎรธานี ๔๓ แห่ง และจังหวัดเชียงราย  
๑๔ แห่ง โดยมีจ านวนสถานประกอบการเพิ่มข้ึนจากปีท่ีผ่านมา ร้อยละ ๕๙.๓๑ 
       ๗.๓.๒ พัฒนาศักยภาพและช่องทางการตลาดเชิงลึกส าหรับผู้ประกอบการ SME 
โดยมีผู้ประกอบการ Micro, Small and Medium Enterprises หรือ MSME ได้รับการพัฒนาองค์
ความรู้ ด้านการตลาดสมัยใหม่และสนับสนุนการตลาดท้ังในและต่างประเทศ ๒,๕๗๗ ราย 
เกิดการเจรจาจับคู่ธุรกิจ ๕,๐๗๙ คู่ เกิดยอดขายและมูลค่าการเจรจาการค้าท้ังในและต่างประเทศ 
จ านวน ๓,๗๒๘.๕๖ ล้านบาท 
   ๗.๓.๓ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ปี ๒๕๖๔  
 ๑) จัดท าแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
 ๒) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ผ่านสื่อออนไลน์ Page Facebook  
 ๓) จัดประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด  
๗๖ จังหวัด  
 ๔) ส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย ๗๖ จังหวัด  



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๔๔๙ 

 

 ๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของบริษัทประชารัฐรักสามัคคี
จังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ ากัด ๗๖ จังหวัด  
 ๖) จัดประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (ส่วนกลาง)  
ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนกรมการพัฒนาชุมชน ผู้แทนภาคเอกชน (บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด 
(มหาชน)) ผู้แทนบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทยจ ากัด) เพื่อสนับสนุน
การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐเชิงพื้นท่ี จ านวน ๙ ครั้ง 
 ๗) จัดประชุมหารือระดับผู้ช่วยเลขานุการ ๓ ฝ่าย (ภาครัฐ ภาคเอกชน  
และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จ ากัด) เพื่อสื่อสารแลกเปลี่ยน 
และรวบรวมข้อมูลการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
น าไปใช้สนับสนุนการด าเนินงานของกลไกประชารัฐระดับจังหวัด จ านวน ๑ ครั้ง 
 ๘) จัดท าข้อมูลกลไกประชารัฐ กรณีร่วมกระจายสินค้าแบบ New Normal 
เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
 ๙) เช่ือมโยงภาคีภาคเอกชนร่วมแก้ไขปัญหาสินค้าล้นตลาดในพื้นท่ีต่าง ๆ 
 ๑๐) ลงพื้นท่ีถอดบทเรียนและสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากและประชารัฐในพื้นท่ีจังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดนนทบุรี 
 ๑๑) ประชาสัมพันธ์ช่องทางสร้างการรับรู้เกี่ยวกับวิสาหกิจเพื่อสังคม  
หรือกลุ่มกิจการเพื่อสังคม ประชาสัมพันธ์กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการโครงการหน่ึงต าบล  
หน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) และกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ท่ีมีความสนใจ สมัคร ขอจดทะเบียนเพื่อเป็น
วิสาหกิจเพื่อสังคมหรือกิจการเพื่อสังคม ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 
๒๕๖๒  
 ๑๒) จัดประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 
ด้วยกลไกวิสาหกิจเพื่อสังคม จ านวน ๗๖ จังหวัด ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting จ านวน  
๑ ครั้ง 
  ๑๓) จัดท าวิจัยเพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงาน
วิสาหกิจเพื่อสังคมกรณีศึกษา : บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ ากัด 
จ านวน ๑ เร่ือง 
   ๗.๓.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจฐานราก โดยเฉพาะกลุ่มสหกรณ์ ซึ่งเป็นองค์กร
ส าคัญในการรวมกลุ่มผู้ประกอบการฐานรากในแต่ละพื้นท่ี เพื่อให้มีความเข้มแข็งและสามารถ
ขยายโอกาสทางธุรกิจได้มากข้ึน โดยมีสหกรณ์ได้รับการพัฒนา ๑๐๒ สหกรณ์ และมีผลิตภัณฑ์/
บริการของสหกรณ์ได้รับการพัฒนา ๘๑ ผลิตภัณฑ์/บริการ 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
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๔๕๐ 

 

   ๗.๓.๕ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากยุค ๔.๐ โดยส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจฐานราก 
โดยเฉพาะวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ภาคการเกษตร ภาคการค้า ภาคบริการ หรือกลุ่ม OTOP  
รวมไปถึงผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร ผู้ประกอบการรายย่อย (Micro SME) ผู้ประกอบการขนาดย่อม 
(SME) ซึ่งเป็นองค์กรส าคัญในการรวมกลุ่มผู้ประกอบการฐานรากในแต่ละพื้นท่ี เพื่อให้มี 
ความเข้มแข็งและสามารถขยายโอกาสทางธุรกิจให้มากข้ึน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดอบรม  
เชิงปฏิบัติการและกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจยุค ๔.๐ ในภาคการผลิต 
การบริการ การค้า ให้แก่สหกรณ์/วิสาหกิจชุมชน ท่ีเข้าร่วมโครงการ จ านวน ๑๕๐ แห่ง โดยมี 
ผลการด าเนินงานร้อยละ ๑๐๐ 
 ๗.๓.๖ พัฒนาศักยภาพและช่องทางการตลาดเชิงลึกส าหรับผู้ประกอบการ SME 
พัฒนาศักยภาพและการขยายฐานการค้าและสร้างเครือข่ายในภาคธุรกิจในตลาดต่างประเทศ 
โดยใช้กลไกระบบการช่วยเหลือเงินอุดหนุนผู้ประกอบการ SME ผ่านการจัดกิจกรรมเจรจาจับคู่
ทางการค้า จัดกิจกรรมทดสอบตลาด เข้าร่วมงานแสดงสินค้า ณ จังหวัดชลบุรี รวมท้ังการจัด
กิจกรรม Live จ าหน่ายสินค้าและ Showcase การน าสินค้าผู้ประกอบการข้ึนจ าหน่าย 
ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยมีผู้ประกอบการ SME ได้รับการสนับสนุนจ านวน ๑,๖๙๒ กิจการ  
และเกิดคู่ธุรกิจแล้ว ๒,๒๙๐ คู่ มีผลการด าเนินงาน ร้อยละ ๑๐๐ 
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๔๕๑ 

 

 
ผลการด าเนินงานตามนโยบายหลัก ๑๒ ด้าน 

 
ด้านที่ ๘   การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ 

และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
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๔๕๒ 

 

นโยบายหลักข้อ ๘  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพ

ของคนไทยทุกช่วงวัย  
 
 ๘.๑ ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
  ๘.๑.๑ ให้มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่องจนถึงเด็กวัยเรียนให้มีโอกาส
พัฒนาตามศักยภาพ 
   ๑) การพัฒนาเด็กปฐมวัยศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย 
ในพระราชูปถัมภ์ (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงานมีบุตร ในความดูแลของศูนย์เด็กเล็ก
วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์) เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุตรของผู้ใช้
แรงงานท่ีอยู่ในความดูแลของศูนย์เด็กเล็ก วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์  โดยได้
ด าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงานท่ีมีบุตรในความดูแลของศูนย์เด็กเล็ก วิทยาเขตสิรินธร
ราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม และสมุทรปราการ จ านวน ๑,๙๙๖ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๗๙.๘๔ 
   ๒) โครงการส่งเสริมทักษะพื นฐานด้านสุขภาพ พลานามัย พ.ศ.๒๕๖๔  
นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคท่ีถูกต้องออกก าลังกายทุกวัน
และรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ สามารถน าความรู้ ประสบการณ์และทักษะดูแล
สุขภาพของตนเอง ตลอดจนบุคคลใกล้ชิดได้เป็นอย่างดี โรงเรียนในโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพอนามัยของนักเรียนให้มีสุขภาพดี มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง สามารถลดภาวะ  
ทุพโภชนาการของนักเรียนได้ร้อยละ ๕๐ 
  ๘.๑.๒ ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
   ๑) การคัด เลือกสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ เป็น  Good Practice  
ถอดบทเรียนพื นที่รายจังหวัด 
   ๑.๑) ประชุมคณะท างานจัดท าเกณฑ์การคัดเลือกสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ท่ีมีการปฏิบัติท่ีดี (Good Practice) ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ ท่ีประชุมสรุปเกณฑ์การคัดเลือกสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีมี
การปฏิบัติท่ีดี (Good Practice) ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ๓ ด้าน คือ 
มาตรฐานท่ี ๑ การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  มาตรฐานท่ี ๒ ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล 
และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย  มาตรฐานท่ี ๓ คุณภาพ 
ของเด็กปฐมวัย แบ่งเป็น ๓ หลักเกณฑ์ ดังน้ี  



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๔๕๓ 

 

    (๑) คัดเลือกสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย จ านวน ๒ แห่ง แบ่งเป็น 
     (๑.๑) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีมีผลการประเมินตนเองระดับ
คุณภาพ A ดีมาก ร้อยละ ๙๕ ข้ึนไป สังกัดละ ๑ แห่ง 
     (๑.๒) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีมีจุดเน้นด้านคุณภาพของเด็ก
ปฐมวัยอยู่ ในระดับดีมากทุกตัวบ่งช้ี สังกัดละ ๑ แห่ง และอยู่ ในพื้นท่ีพิเศษตามประกาศ
กระทรวงการคลัง รวมถึงพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้  
    (๒) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีเอกสารหลักฐานท่ีแสดงให้เห็น 
การปฏิบัติตามมาตรฐาน  
    (๓) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีได้รับการคัดเลือก อนุญาตให้ 
ถอดบทเรียนการด าเนินงาน โดยมอบให้คณะท างาน ฯ ขอความร่วมมือต้นสังกัดคัดเลือกสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยเข้าร่วม สังกัดละ ๒ แห่ง แบ่งตามสังกัด ดังน้ี สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ (กรุงเทพมหานคร ตราด ปราจีนบุรี ) สังกัดองค์การปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน (นราธิวาส แม่ฮ่องสอน) สังกัดต ารวจตระเวนชายแดน (กาญจนบุรี) สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (อุบลราชธานี ลพบุรี พัทลุง) สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
(สระแก้ว นครสวรรค์) และสังกัดกรุงเทพมหานคร ๑๓ แห่ง ซึ่งการคัดเลือกสถานพัฒนา 
เด็กปฐมวัยกลุ่มแรกท่ีจะเข้าร่วมถอดบทเรียนการด าเนินงาน จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ตามข้อมูล
การประเมินตนเองในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ (ระบบ
ประเมินออนไลน์) ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง  
ของมนุษย์ พบว่า ข้อมูลสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ัวประเทศท่ีมีคุณภาพ A ระดับดีมาก มีจ านวนมาก  
จึงเสนอวิธีกรองข้อมูลจากพื้นท่ีภูมิภาค จังหวัด และขนาดของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อให้
สามารถเจาะจงกลุ่มรายพื้นท่ีท่ีต้องการ 
   ๒) ขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามพระราชบัญญัติ การพัฒนา 
เด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒ 
    ๒.๑) ประชุมหารือแนวทางการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ 
เพื่อรองรับการด าเนินงานภายใต้คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย เมื่อวันท่ี  
๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
    ๒.๒) ประชุมคณะอนุกรรมการด้านสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ครัง้ท่ี ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
    ๒.๓) ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีมีความต้องการพิเศษ
และด้อยโอกาส ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
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    ๒.๔) พัฒนาองค์ความรู้ ด้านเด็กปฐมวัย เช่น การศึกษาแนวทาง 
การพัฒนาสมรรถนะหลักของครูปฐมวัยไทยภายใต้มาตรฐานวิชาชีพครูในระดับสากล การศึกษา
แนวทางการด าเนินการช่วงรอยเช่ือมต่อของเด็กปฐมวัย ต้ังแต่ ๐ - ๘ ปี 
  ๘.๑.๓ โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย จัดการประชุม
ปฏิบัติการพัฒนาเครื่องมือการประเมินพัฒนาการนักเรียนท่ีจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
   ๑) การประเมินพัฒนาการนักเรียนท่ีจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ รวบรวมและตรวจสอบความครบถ้วน ความถูกต้อง และ
ความสมบูรณ์ของข้อมูลการประเมินพัฒนาการนักเรียนท่ีจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จาก ๑๘๓ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  
ซึ่งได้ด าเนินงานประเมินพัฒนาการในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน ๒๕๖๔ เพื่อน าข้อมูลท้ังหมด 
สู่การวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS และสรุปจัดท าเป็นเอกสารรายงานผลการประเมินพัฒนาการ
นักเรียนท่ีจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
   ๒) การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีมุ่งเสริมสร้างพหุปัญญาเด็ก
ปฐมวัย เผยแพร่เอกสาร “พหุปัญญาบนฐานวิถีชีวิตใหม่ส าหรับเด็กอนุบาล” ในรูปแบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เพื่อแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัด
น าไปใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดการศึกษาระดับอนุบาลให้สอดคล้องกับสังคมฐานวิถีชีวิตใหม่ 
และตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ท่ีหลากหลาย โดยความร่วมมือระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา 
ศึกษานิเทศก์ท่ีรับผิดชอบงานด้านการศึกษาปฐมวัย ครูผู้สอน และพ่อแม่ ผู้ปกครอง โดยได้
น าเสนอเอกสารดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ http://academic.obec.go.th/group.php 
  ๘.๑.๔ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมมอนเตสซอรีเพื่อการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน คณะกรรมการร่วมกับคณะท างานโครงการ
การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางมอนเตสซอรีได้ร่วมมือจัดท าหลักสูตรการเรียนการสอนตาม
แนวทางมอนเตสซอรี บริบท การแต่งต้ังณะกรรมการวิทยากรประจ าศูนย์มอนเตสซอรี จ านวน 
๑๕ ท่าน จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จ านวน ๕ อัตรา จัดท า
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตสซอรี (AMI) จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุน 
ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตสซอรี บริบทส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ข้ันพื้นฐาน ระดับโรงเรียนและระดับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา จ านวน ๖ ศูนย์ ๆ 
ละ ๖๐๐,๐๐๐ บาท รวมท้ังสิ้น ๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท และจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาโรงเรียน
ส่งเสริมการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามแนวคิดมอนเตสซอรี 
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(Montessori) ในบริบท ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส าหรับครูปฐมวัย   
ณ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตสซอรี บริบทส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ข้ันพื้นฐานท้ัง ๖ ศูนย์ ขณะน้ีได้จัดสรรงบประมาณให้กับศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ตามแนวคิด 
มอนเตสซอรี บริบท สพฐ. โรงเรียนวัดแสลง สพป.จันทบุรี เขต ๑  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
ประชุม เพื่อจัดท าหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ระดับประถมศึกษาตามแนวคิดมอนเตสซอรี บริบท 
สพฐ.และจัดสรรงบประมาณให้กับศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตสซอรี บริบท สพฐ. 
โรงเรียนวัดด่านช้าง สพป.สุพรรณบุรี เขต ๓ ส าหรับจัดอบรมครูผู้บริหารสถานศึกษา และ
ศึกษานิเทศก์ หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ระดับประถมศึกษาตามแนวคิดมอนเตสซอรี บริบท สพฐ. 
  ๘.๑.๕ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยของ
สถานรับเลี ยงเด็กเอกชน เรื่อง ดูแล พัฒนา สร้างสุขให้เด็กปฐมวัย เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยให้มีศักยภาพในการดูแล พัฒนา และส่งเสริมการเรียนรู้
แก่เด็กปฐมวัยท่ีเข้ารับบริการในสถานรับเลี้ยงเด็กให้มีพัฒนาการสมวัย เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านเด็กปฐมวัย พัฒนาความรู้ทางวิชาการและทักษะอาชีพอย่างต่อเน่ือง และเพื่อส่งเสริมให้เด็ก
ปฐมวัยท่ีเข้ารับบริการในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ได้รับการดูแลพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้  
ให้มีพัฒนาการสมวัยท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
ผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัย ก าหนดจัดอบรม ๒ รุ่น ดังน้ี รุ่นท่ี ๑ ระหว่างวันท่ี ๒๑ - ๒๓ เมษายน 
๒๕๖๔ ผู้เข้าอบรมจ านวน ๑๑๗ คน และรุ่นท่ี ๒ ระหว่างวันท่ี ๒๘ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ 
ผู้เข้าอบรมจ านวน ๑๑๗ คน 
  ๘.๑.๖ โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน มีการด าเนินงานในการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย ดังน้ี 
   ๑) การพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ ผ่านระบบการประเมินตนเองแบบ Online ท่ีครอบคลุมท่ัวประเทศ ปัจจุบัน 
มีสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ัวประเทศ จ านวน ๕๓,๙๕๖ แห่ง มีเด็กจ านวน ๒,๑๐๒,๐๔๔ คน  
มีสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีได้เข้าประเมินตนเองแล้ว จ านวน ๓๒,๓๓๘ แห่ง ผลการประเมินจัดอยู่
ในระดับดีมาก จ านวน ๑๗,๘๙๓ แห่ง ระดับดี จ านวน ๑๒,๑๓๐ แห่ง ระดับผ่านเกณฑ์ข้ันต้น 
จ านวน ๑,๖๑๓ แห่ง และระดับต้องปรับปรุง จ านวน ๗๐๒ แห่ง ซึ่งจากการประเมินฯ ส่งผลให้
เด็กปฐมวัยท่ีเข้ารับบริการในสถานฯ มีพัฒนาการสมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ  



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๔๕๖ 

 

   ๒) การจัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ๔ กระทรวง ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งผลการประชุม
ท าให้ทราบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยสู่การปฏิบัติ ภายใต้กรอบ
การบูรณาการความร่วมมือกลุ่มเด็กปฐมวัย รวมท้ังการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานแห่งชาติ 
   ๓) การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัย โดยการจัดประชุม 
เชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยส่วนภูมิภาค จ านวน ๗๕ คน  
   ๔) การจัดท าแผนยกระดับคุณภาพสถานรับเลี ยงเด็กตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบงานสถานรับเลี้ยงเด็ก 
ผู้ด าเนินกิจการสถานรับเลี้ยงเด็กในส่วนภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร จ านวน ๗๕ คน มีความรู้ 
และสามารถจัดท าแผนยกระดับการพัฒนาสถานรับเลี้ยงเด็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ 
  ๘.๑.๗ การประชุมหารือจัดท าร่างกรอบการบรูณาการความร่วมมือการพัฒนาคน
ตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัย) ปี ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ ได้จัดท า (ร่าง) บทบาทหน้าท่ีในการพัฒนา 
เด็กปฐมวัย ภาพรวมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปี ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ 
(ร่าง) กรอบการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัย) ปี ๒๕๖๕ - 
๒๕๖๙ ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ แนวคิดการบูรณาการมาตรการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
และกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 
 ๘.๒  พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 
  ๘.๒.๑ ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพของคน 
ทุกช่วงวัยส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ 
   ๑) พัฒนาการประกอบวิชาชีพ ของครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด าเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งมาตรฐานวิชาชีพทาง
การศึกษา โดยได้ด าเนินการรับรองปริญญาทางการศึกษา จ านวน ๒๑ หลักสูตร ออกใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ จ านวน ๑๑,๙๓๑ ราย และต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จ านวน ๘,๗๙๖ ราย 
สืบสวน/สอบสวนการประพฤติผิดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จ านวน  
๖ เร่ือง ประกาศผลการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจ าปี ๒๕๖๔ “ระดับภูมิภาค” 
จ านวน ๓๑ รางวัล และผลการคัดสรรรางวัล “หน่ึงโรงเรียน หน่ึงนวัตกรรม” ประจ าปี ๒๕๖๔ 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
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๔๕๗ 

 

“ระดับภูมิภาค” จ านวน ๕๓๒ รางวัล รวมท้ังจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ 
ด้านการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ โดยใช้แหล่งเรียนรู้นอกช้ันเรียนและเทคโนโลยีเป็นฐาน (ออนไลน์
ระดับพื้นฐาน) มีผู้ผ่านการอบรม รอบท่ี ๔-๖ จ านวน ๒,๗๒๐ คน นอกจากน้ี มูลนิธิรางวัลสมเด็จ
เจ้าฟ้ามหาจักรี ได้ประกาศผลการคัดเลือกครู ผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งท่ี ๔ 
จ านวน ๑๑ คน (๑๑ ประเทศ) รับรองปริญญาทางการศึกษา จ านวน ๔๕๐ หลักสูตร 
ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จ านวน ๑,๔๗๒ ราย และต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
จ านวน ๕,๙๕๒ ราย สืบสวน/สอบสวนการประพฤติผิดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา จ านวน ๓ เรื่อง และเริ่มการประชุมวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจ าปี ๒๕๖๔ 
ภายใต้แนวคิด “การศึกษาท่ีผันเปลี่ยนในโลกหลังโควิด” ในรูปแบบ Webinar เฟสท่ี ๑  
Pre Webinar โดยการเผยแพร่คลิป ๑๑ ครูผู้สร้าง 
   ๒) ระบบการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  จัดประชุม
ผู้ทรงคุณวุฒิน าเสนอผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) ส าหรับการทดสอบและประเมิน 
สมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งท่ี ๒ 
เมื่อวันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๔ ผลจากการประชุมได้ร่างผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) 
ส าหรับการทดสอบและประเมิน สมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งท่ี ๒ จัดประชุมเพื่อพิจารณาข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนโครงการ
ระบบการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู (ระยะที่ ๒) ส าหรับด าเนินการสร้างข้อสอบและจัดการ
ทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู ครั้งท่ี ๒ เมื่อวันท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ ผลจากการประชุมได้ร่างข้อตกลงการรับเงิน
อุดหนุนการสร้างข้อสอบและจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้  
และประสบการณ์วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ นอกจากน้ีคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุม
ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ได้มีมติเห็นชอบในการด าเนินการทดสอบ 
และประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
คงเหลือการทดสอบ จ านวน ๔ วิชา ได้แก่ การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร การใช้ภาษาอังกฤษ 
เพื่อการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา และวิชาชีพครู ต้ังแต่ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ 
เป็นต้นไป 
   ๓) พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิด
วิเคราะห์ การแก้ปัญหาและกระตุ้นให้เกิดและใช้ความคิดสร้างสรรค์ และสามารถน าไปใช้ได้จริง 
มีหลักสูตร สื่อ และกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ท่ีได้รับการพัฒนา 
๔๕ รายการ 
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๔๕๘ 

 

   ๔) สนับสนุนการจัดตั งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการก ากับ
ดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ ๒  
   - สนับสนุนการจัดหลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ในหลักสูตร เฉพาะส าหรับผู้ มี ความสามารถพิ เศษด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี   
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน ๕๔ ห้องเรียน โดยแบ่งเป็น ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  
เทอม ๒ จ านวน ๓๐ ห้อง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ เทอม ๒ จ านวน ๒๔ ห้อง ท้ังน้ี อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ จ านวน ๓๐ ห้อง) 
   - ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 
ในโรงเรียน โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย จ านวน ๔ ครั้ง  
   - รับสมัครนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (๑) จัดประชุม
คณะอนุกรรมการจัดท าข้อสอบกลางส าหรับการสอบรอบสองของการสอบคัดเลือกนักเรียน 
เข้าเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ใน “โครงการ วมว. ระยะท่ี ๓” วิชา
คณิตศาสตร์ จ านวน ๓ ครั้ง และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดท าข้อสอบกลางส าหรับการสอบรอบ
สองของการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
ใน “โครงการ วมว. ระยะที่ ๓” วิชาวิทยาศาสตร์ จ านวน ๘ ครั้ง 
   ๕) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถ่ินโดยมี
สถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี ยง (U-School Mentoring) ด าเนินโครงการ ดังน้ี  
    (๑) จัดท าข้อก าหนดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนา
ท้องถ่ินโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
    (๒) จัดประชุมช้ีแจงข้อก าหนดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
และการพัฒนาท้องถ่ินโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
    (๓) พิจารณาข้อเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนา
ท้องถ่ินโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน ๙ เครือข่าย 
    (๔) จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการด าเนินงานโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถ่ินโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
กับเครือข่ายอุดมศึกษา 
    (๕) อนุมัติงบประมาณสนับสนุนการบริหารจัดการเครือข่ายอุดมศึกษา
ภูมิภาค ๙ เครือข่าย จ านวนเงิน ๖,๔๑๐,๐๐๐ บาท 
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    (๖) อนุมัติงบประมาณสนับสนุนการด าเนินโครงการฯ เครือข่ายอุดมศึกษา
ภูมิภาค ๘ เครือข่าย จ านวนเงิน ๒๖,๓๑๘,๒๐๐.๕๐ บาท 
  ๖) เสริมสร้างขีดความสามารถก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม มีผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์และร่วมกิจกรรมท้ังสิ้น ๓,๐๕๐,๖๘๙ คน ตัวอย่างกิจกรรม/
พิพิธภัณฑ์ เช่น (๑) พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (๒) พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา (๓) พิพิธภัณฑ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ (๔) พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า (๕) กิจกรรมค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์  
(๖) กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สานใจไทยสู่ใจใต้ (๗) กิจกรรมจัดประกวดแข่งขันวิทยาศาสตร์  
(๘) กิจกรรมจัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนท่ี (๙) กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อการสื่อสารทาง
วิทยาศาสตร์ (๑๐) กิจกรรมมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (๑๑) กิจกรรมมหกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (Online)  (๑๒) กิจกรรมจั ตุรัสวิทยาศาสตร์ และ 
(๑๓) กิจกรรมสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ และภูมิปัญญาไทยในการปรับตัวเข้า AEC  
   ๗) โครงการการพัฒนานโยบายก าลังคนและการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของภาคเศรษฐกิจและสังคม 
   - พลิกโฉมระบบการอุดมศึกษา (Reinventing University System) 
กลไกนวัตกรรมการอุดมศึกษา (Higher Education Sandbox) เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคน 
ให้ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ สอวช. มุ่งจัดท ากลไกและแนวทางรองรับการทดลองใช้
นวัตกรรมการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ ซึ่งจะน าไปสู่การปรับมาตรฐานการอุดมศึกษาในกระบวนทัศน์
แบบใหม่ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาก าลังคนให้พร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลงและวิกฤติการณ์  
ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต โดย สอวช. ได้ศึกษากฎระเบียบท่ีเป็นข้อจ ากัดต่อการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ 
ตัวอย่างนวัตกรรมการอุดมศึกษาของต่างประเทศ รวมท้ังระบบประกันคุณภาพการอุดมศึกษาของ
ไทยและต่างประเทศ และได้จัดท า (ร่าง) เกณฑ์การจัดการศึกษาท่ีเข้าข่าย Sandbox รวมท้ัง
มาตรการสนับสนุนส าหรับสถาบันอุดมศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ และจัดเตรียมกลไกการบริหาร
จัดการ นอกจากน้ี เพื่อส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นตัวขับส าคัญในการพัฒนา เศรษฐกิจ 
และสังคมของประเทศ ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติอยู่ระหว่างการพัฒนาข้อเสนอกลยุทธ์ส่ งเสริมและสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
และกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมท้ังตอบโจทย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
   - ข้อเสนอนโยบาย เรื่อง ระบบส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong 
Learning) เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาก าลังคนรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ลดความเหลื่อมล้ า 
และสร้างภูมิคุ้มกันให้ประเทศ ซึ่งข้อเสนอแนะการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับ  
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๔ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา อายุ ๑๕-๑๘ ปี ประมาณ ๔-๕ แสนคน 
นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ๑.๖ ล้านคน ก าลังแรงงาน ในระบบ ๙.๔ ล้านคน นอกระบบ  
๒๘.๙ ล้านคน ผู้สูงอายุ ๗.๓๔ ล้านคน โดย สอวช. อยู่ระหว่างการจัดท า (ร่าง) ข้อเสนอนโยบายฯ  
ซึ่งประกอบ (๑) การพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา (๒) การบูรณาการการเรียนรู้กับ
การท างาน (๓) การพัฒนาก าลังแรงงาน และ (๔) การส่งเสริมการเรียนรู้และอาชีพให้ผู้สูงวัย 
ในล าดับถัดไปจะได้มีการประชุมระดมความเห็นเพื่อขอความเห็นต่อ (ร่าง) ข้อเสนอแนะนโยบาย  
และเตรียมน าเสนอในท่ีประชุม Thailand Workforce Agency (TWA) ภายใต้คณะอนุฯ ปฏิรูป
ด้านแรงงาน 
   - Manpower & Brainpower อยู่ระหว่างการจัดท าข้อเสนอกลไกปลดล็อก
นักเรียนทุนให้สามารถไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน สนับสนุนการใช้ศักยภาพของนักเรียน  
ทุนรัฐบาลให้ได้ใช้ความสามารถตามความถนัดสูงสุด เกิดการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน 
ทุนจากการท างานท่ีมีความท้าทาย ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน และเพิ่มโอกาส  
ในการพัฒนาประเทศ 
  ๘) โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ต้ังแต่ปี ๒๕๖๒-ปัจจุบัน เพื่อสร้าง
ก าลังคนท่ีมีสมรรถนะสูง ส าหรับการท างานในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (First and 
New S-Curve) และสร้างฐาน (Platform) การพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งอนาคต 
โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตบัณฑิตให้มีกระบวนการจัดการศึกษาแบบใหม่ มีการสร้างต้นแบบ
ของหลักสูตรแนวใหม่และเน้นการร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอน  
โดยการปฏิบัติงานจริง ผ่านการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือท่ีทันสมัยในสถานประกอบการ 
หรือภาคเอกชนเป็นแหล่ง เรียนรู้  มีผู้ เ ช่ียวชาญจากสถานประกอบการเป็นพี่ เลี้ยงท่ีดูแล 
ให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา/ผู้เรียน อาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษามีหน้าท่ีก ากับดูแล (Coaching) 
นักศึกษา/ผู้เรียน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ การวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ ส่งผลให้
นักศึกษา/ผู้เรียนมีทักษะและสมรรถนะในการเรียนรู้ด้วยตนเองและทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ 
เพื่อให้มีความสามารถในการท างานได้หลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน และตอบโจทย์
ภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ โดยได้จัดสรรงบประมาณให้กับนักศึกษาในระดับ
ปริญญาไปแล้ว ๖,๕๖๙ คน และประกาศนียบัตร จ านวน ๕,๖๖๗ คน  
  ๙) โครงการเรียนรู้ เรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต 
เพื่อเพิ่มพูนทักษะให้กับก าลังคนของประเทศ (Upskill) เพิ่มเติมทักษะใหม่ ๆ เสริมทักษะเดิม 
ท่ีมีอยู่ (Reskill) และเพิ่มเติมทักษะใหม่ๆ ส าหรับการด ารงชีวิต (Newskill) ให้กับก าลังคน 
ของประเทศ (Work force) เพื่อการมีงานท าและเตรียมความพร้อมในการรองรับการท างาน 
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ในอนาคต เพื่อเพิ่มผลิคภาพให้กับภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่าง
ด าเนินงานซึ่งคาดว่าในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ จะมีจ านวนผู้ท่ีได้รับการยกระดับและส่งเสริมทักษะ
ระดับสูงและพัฒนาทักษะใหม่ให้แก่แรงงาน จ านวนไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ คน และมีการพัฒนา
หลักสูตรระยะสั้นสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต (Upskill/Reskill) 
ภายในสถาบันการศึกษาท่ีได้มาตรฐานไม่น้อยกว่า ๗๐ หลักสูตร โดยท่ีผ่านมาได้ด าเนินการ 
(๑) จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการด าเนินงานโครงการยกระดับสมรรถนะก าลังคน 
วัยแรงงานเพื่ออนาคต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างส านักงานปลัดกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ (๒) อยู่ระหว่าง
การด าเนินการอนุมัติงบประมาณสนับสนุนการด าเนินโครงการฯ งวดท่ี ๑ จ านวนเงิน 
๘,๙๗๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 
  ๑๐) การขับเคลื่อนความร่วมมือเครือข่ายและส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน โดยมีแรงงานในสถานประกอบกิจการ ได้รับการฝึกอบรม จ านวน ๑,๙๓๑,๒๐๖ คน
(เป้าหมาย ๓,๐๐๐,๑๕๐ คน) คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๓๗ 
  ๑๑) โครงการพัฒนาครูผ่าน E-Learning Platform ของศูนย์ HCEC 
ในพื นที่ โดยการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านหลักสูตรฟินแลนด์แบบออนไลน์ มีครู
และบุคลากรทางการศึกษาเข้าฝึกอบรมหลักสูตรออนไลน์ของประเทศฟินแลนด์ จ านวน ๓๖ คน 
ด้วยหลักสูตรมาตรฐานระดับสากล การสอบ CEFR ของครูภาษาอังกฤษท่ี HCEC ท้ัง ๑๘๕ แห่ง 
ครูภาษาอังกฤษพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและรู้ระดับความสามารถของตนเองตามกรอบ 
CEFR ผ่านการสอบด้วยชุดข้อสอบมาตรฐานสากล รวมท้ังโอนจัดสรรงบประมาณให้กับศูนย์ 
HCEC ท าให้ศูนย์ HCEC มีค่าบริหารจัดการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดสอบวัดระดับความสามารถ
ทางภาษา เทคโนโลยีดิจิทัลและข้อสอบอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนาให้กับครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
  ๘.๒.๒ จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน 
   ๑) จัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ 
ประจ าปี ๒๕๖๓ มีนักเรียน นักศึกษาจากระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา เข้าร่วมการแข่งขัน 
จ านวน ๕๐ คน 
   ๒) การพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
ถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ตลอดจนการเข้าถึงสื่อ
ในรูปแบบ Lifelong Learning จ านวนรวม ๘,๖๒๐ คน ตัวอย่างหลักสูตรอบรม เช่น การพัฒนา
กระบวนการผลิตผ้าทอด้วยสีธรรมชาติ ณ วิสาหกิจชุมชนไทลื้อและเกษตรกรบ้านกล้วยหลวง



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๔๖๒ 

 

จังหวัดล าปาง การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางสมุนไพร (แชมพูสมุนไพร ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว 
และเจลล้างมือแอลกอฮอล์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ลูกประคบสมุนไพร) จังหวัดกาฬสินธุ์ 
การผลิตสารกรองสนิมเหล็กในน้ าและการผลิตเครื่องกรองน้ าเพื่อการอุปโภคและบริโภค  
และการย้อมสีธรรมชาติและป้องกันเช้ือราในผลิตภัณฑ์จักสาน ณ กลุ่มจักสานกระต๊ิบข้าวบ้านรัตนวาปี 
จังหวัดหนองคาย  
   ๓) ยกระดับผลิตภาพและพัฒนาก าลังคนเพื่อสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม โดยกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ แรงงานในสถานประกอบกิจการ 
นักศึกษาปีสุดท้ายผู้ว่างงาน และบุคคลท่ัวไป จ านวน ๔,๒๐๐ คน มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมแล้ว 
จ านวน ๕,๔๓๓ คน 
   ๔) โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง  
(ภาษาท่ีสาม : ญี่ปุ่น เกาหลี ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน รัสเซีย เมียนมา เวียดนาม เขมร และมลายู)  
   (๑) ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศท่ีสองผ่าน
เครือข่ายความร่วมมือ โดยจัดประชุมความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 
ท่ีสองร่วมกับองค์กรเจ้าภาษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
   (๒) สรรหาครูเจ้าของภาษามาสอนในโรงเรียนสังกัดส า นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นครูชาวเกาหลี จ านวน ๔๘ คน เพื่อสอนในภาคเรียนท่ี ๒  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
    - จัดกิจกรรมวิชาการพัฒนาทักษะภาษาต่างประ เทศท่ีสอง 
เชิงบูรณาการในระดับประเทศส าหรับผู้เรียน โดยการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษา 
ต่างประเทศ (ฝรั่งเศสและเกาหลี) การแข่งขันทักษะภาษาเยอรมันออนไลน์ การจัดค่าย
ภาษาเยอรมันโครงการ PASCH การจัดการแข่งขันคลิปวิดีโอทักษะภาษาอาเซียน (ภาษาเมียนมา 
เวียดนาม เขมร และมลายู) และการจัดการแข่งขัน Story Telling ภาษาญี่ปุ่นออนไลน์  
    - สรรหาและแปลองค์ความรู้จากสื่อต่างประเทศเพื่อสนับสนุน
การพัฒนา การเรียนการสอน โดยด าเนินการแปลหนังสือต่างประเทศ ด้านCompetency-based 
Education 
   ๕)  โค รงการสร้ า ง เ สริ มศักยภาพในการเป็นพล เ มืองอาเ ซียน 
และการเตรียมสู่การเป็นพลเมืองโลกอย่างยั่งยืน  
    (๑) อบรมปฏิบัติการครูแกนน าการใช้หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้น า
นักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (OBEC Young Leaders for 
SDGs)  



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
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๔๖๓ 

 

    (๒) ปรับเกณฑ์การประกวดนวัตกรรมการศึกษา เพื่อส่ง เสริม 
การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
   ๖) ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนอย่างมีคุณภาพ  
    (๑) จัดท าแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน และน าเสนอ
คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนสู่สากล เพื่อให้โรงเรียน  
ท่ีจัดการเรียนการสอนภาษาจีนและศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน จ านวน 
๒,๓๓๙ โรง มีแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน  
    (๒) ประชุมปฏิบั ติการ ศูนย์ เครือ ข่ายพัฒนาการสอนภาษาจีน  
๕ ภูมิภาค และเครือข่ายความร่วมมือการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนร่วมกับสถาบันขงจื่อ 
๑๖ แห่ง 
   ๗) โครงการเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ สังคมรายต าบลแบบบูรณาการ  
๑ ต าบล ๑ มหาวิทยาลัย โดยด าเนินการร่วมกับ ๓,๐๐๐ ต าบลท่ัวประเทศ รวมท้ังสร้างอนาคต 
สร้างโอกาส สร้างรายได้ให้กับนักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ และประชาชน ๖๐,๐๐๐ คน ให้เข้าไป
ปฏิบัติงานในพื้นท่ี เพื่อให้เกิดการสร้างงานและพัฒนาแก้ไขปัญหาและเศรษฐกิจของต าบลแบบพุ่งเปา้ 
โดยด าเนินการ ๑ ปี ขณะน้ีผู้เข้าร่วมโครงการได้เริ่มพัฒนาทักษะการท างานในด้านต่าง ๆ  
ผ่านระบบออนไลน์ ท้ังการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะด้านการเงิน ภาษาอังกฤษ และทักษะสังคม 
รวมท้ังทักษะเฉพาะด้านท่ีสอดคล้องกับงานพัฒนาชุมชน พร้อมๆกับการจัดท าข้อมูลชุมชน ข้อมูล
ต าบลใน ๕ มิติ ได้แก่ สุขภาพ ความเป็นอยู่ การศึกษา รายได้ และการเข้าถึงบริการภาครัฐ  
เพื่อวิเคราะห์ความเข้มแข็งหรืออ่อนแอของต าบลน้ัน ๆ ในการใช้ท าแผนการยกระดับเศรษฐกิจ 
และสังคม ซึ่งจะจัดเก็บลงในระบบการจัดเก็บข้อมูล หรือ Data Lake ผ่าน application U2T  
ในมือถือ โดยข้อมูลจะมีท้ังด้านการท่องเท่ียว ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม ด้านชุมชนเมืองของต าบล เป็นต้น และปัจจุบันได้ด าเนินการ ดังน้ี จ้างงานแล้ว 
จ านวน ๕๓,๒๖๔ คน ด าเนินกิจกรรมการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบล และจัดท าข้อมูล
ต าบล (Tambon Profile) ใน ๓,๐๐๐ ต าบล ท่ัวประเทศ และในปัจจุบันมีกิจกรรมท่ีด าเนินการ 
ดังน้ี (๑) การจ้างงานประชาชนท่ัวไป บัณฑิต และนักศึกษา จ านวน ๖๐,๐๐๐ คน มีผลการจ้างงาน 
ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ จ านวนผู้รับจ้างรวม ๕๘,๔๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๔๐ จ าแนกเป็น 
ประเภทบัณฑิต ๒๙,๒๔๔ คน ประเภทนักศึกษา ๑๔,๓๘๕ คน และประเภทประชาชนท่ัวไป 
๑๔,๘๑๑ คน (๒) การด าเนินการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของสถาบันอุดมศึกษารายต าบลในพื้นท่ี 
๓,๐๐๐ ต าบลโดยสถาบันอุดมศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ จ านวน ๗๖ แห่ง ได้จัดท ารายงาน
สถานภาพต าบล (Tambon Profile) เพื่อประเมินศักยภาพต าบล ๓,๐๐๐ ต าบล แล้วจัดกิจกรรม
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การด าเนินการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมรายต าบล รวมท้ังสิ้น ๙,๖๗๙ กิจกรรม จ าแนกเป็น
ประเภทกิจกรรมหลัก ได้ ๕ ประเภท ดังน้ี (๑) กิจกรรมการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ 
(การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่นๆ) จ านวน ๒,๗๓๐ โครงการ (๒) กิจกรรมการสร้าง 
และพัฒนา Creative Economy จ านวน ๒,๐๔๗ โครงการ (๓) กิจกรรมการน าองค์ความรู้ไปช่วย
บริการชุมชน จ านวน ๒,๔๒๒ โครงการ (๔) กิจกรรมการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular 
Economy จ านวน ๒,๓๑๘ โครงการและกิจกรรมอื่น ๆ ๑๖๒ โครงการ และ (๕) การจัดท าข้อมูล
ชุมชนขนาดใหญ่ (Community Big Data) เพื่อเป็นการจัดท าข้อมูลชุมชนท่ีประกอบด้วย ข้อมูล
พื้นฐานท่ีส าคัญ ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) และความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม (Cultural Diversity) ของพื้นท่ี เพื่อให้ทุกภาคส่วนรวมถึงชุมชน สามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์จากข้อมูลชุมชนท่ีได้จัดท า ข้ึน โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรมส่วนหน้า จะเป็นหน่วยงานหลักท่ีใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล Community Big 
Data ของโครงการ U2T ในการวางแผนและการท ากิจกรรมในพื้นท่ีจังหวัดต่อไป ขณะน้ีอยู่
ระหว่างให้สถาบันอุดมศึกษาซึ่งเข้าร่วมโครงการด าเนินการเก็บข้อมูล Community 
 
 ๘.๓  พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม ๔.๐ 
  ๘.๓.๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ตรงกบัความต้องการอตุสาหกรรมเป้าหมาย 
ฝึกอบรมให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ซึ่งได้ด าเนินกิจกรรมพัฒนา
บุคลากรร่วมกับสถานประกอบการในรูปแบบ EEC Model Type A ด าเนินการในสถานศึกษา 
น าร่อง จ านวน ๗ แห่ง ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคบางแสน วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา วิทยาลัยเทคนิคระยอง วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย วิทยาลัยสารพัดช่าง
ระยอง และวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน ๘๘๑ คน 
  ๘.๓.๒ พัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา (Quality) ยกระดับสถาบัน 
การอาชีวศึกษา ๒๓ แห่งท่ัวประเทศ ในการจัดการศึกษาปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ 
สายปฏิบัติการ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ 
ในการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาท่ีมีความเป็นเลิศเฉพาะทาง และสอดคล้องกับทิศทาง  
การพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ โดยมุ่งเน้น ๑๐ อุตสาหกรรมแห่งอนาคต  
หรือ S-Curve และ New S-Curve 
  ๘.๓.๓ พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับอุตสาหกรรม ๔.๐ กระทรวงอุตสาหรรม
ด าเนินการ ดังน้ี ๑) พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ตามแนวคิด Bio Economy เป้าหมาย
จ านวน ๔๕ คน ปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการ ๒) พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
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ให้แก่บุคลากรในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ เป้าหมายจ านวน ๖๐ คน ด าเนินการแล้ว จ านวน 
๖๐ คน ๓) พัฒนาบุคลากรให้เป็น SI Warrior และ SI Designer ท่ีสามารถประกอบ ติดต้ัง/
ออกแบบ ระบบทางกล ระบบควบคุม ระบบประมวลผล และซอฟต์แวร์ปฏิบัติการให้สามารถ
ท างานร่วมกันเป็นระบบอัตโนมัติเป้าหมายจ านวน ๗๓๕ คน ด าเนินการแล้ว จ านวน ๑๗๕ คน 
และ ๔) พัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ เทคโนโลยีการผลิตส าหรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมายหรืออุตสาหกรรมท่ีสร้างมูลค่าเพิ่มสูงอื่น ๆ เป้าหมายจ านวน ๘๕ คน 
ด าเนินการแล้ว จ านวน ๘๕ คน 
  ๘.๓.๔ การพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม (โครงการ
พัฒนาศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตศรีราชา) ด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์และเครื่องมือทางด้านพาณิชยนาวีท่ีทันสมัย  
เพื่อรองรับการวิจัย ให้บริการวิชาการ การจัดอบรม และการจัดการเรียนการสอน ได้แก่  
ชุดปฏิบัติการทดสอบถังลากเรือจ าลอง (Towing Tank) งบประมาณ ๓๐ ล้านบาท ซึ่งได้ส่งมอบ
งานงวดท่ี ๑ คณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณงวดท่ี ๑ 
(สัญญาครบก าหนดวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔) ชุดปฏิบัติการทดสอบแอ่งคลื่น (Wave Basin) 
งบประมาณ ๑๐ ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ในกระบวนการขอซื้อขอจ้างฯ ครั้งท่ี ๓ และชุดปฏิบัติการ
ทดสอบอุโมงค์น้ า (Cavitation Tunnel) งบประมาณ ๑๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างการขออนุมัติ
ขยายสัญญา เน่ืองจากมีการส่งมอบพื้นท่ีติดต้ังอุปกรณ์ล่าช้า 
  ๘.๓.๕ การพัฒนาอาชีวะและยกระดับแรงงานไทย 
 ๑) โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน โดยมี
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ แรงงานใหม่ แรงงาน ในสถานประกอบกิจการผู้ว่างงาน และแรงงานท่ัวไป 
จ านวน ๑๑,๓๘๐ คน มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จ านวน ๑๔,๐๐๓ คน 
 ๒) โครงการฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั นสูง  โดยมี
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ แรงงานในสถานประกอบกิจการ นักศึกษาปีสุดท้าย ผู้ว่างงาน และบุคคล
ท่ัวไป จ านวน ๓,๓๘๐ คน มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จ านวน ๓,๗๑๘ คน 
 ๓) โครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับ
การแข่งขัน โดยมีแรงงานท่ัวไปท้ังท่ีอยู่ในระบบการจ้างงาน และไม่อยู่ในระบบการจ้างงาน 
รวมท้ังกลุ่มนักศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาท่ีจบการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
ในสาขาท่ีจะเข้าทดสอบซึ่งมีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์ มีเป้าหมาย จ านวน ๑๙,๖๒๐ คน  
มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม/ทดสอบแล้ว จ านวน ๒๖,๖๕๒ คน 
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 ๔) การขับเคลื่อนความร่วมมือเครือข่าย และส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงานโดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ แรงงานในสถานประกอบกิจการ จ านวน ๒,๐๘๐,๑๑๐ คน   
มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมแล้ว จ านวน ๑,๗๕๖,๓๖๘ คน 
  ๘.๓.๖ โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งก าลังคนด้านการศึกษา 
เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ   
   ๑) แผนขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ 
ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓  
   ๒) แผนปฏิบัติการด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคนในสาขาอา ชีพ 
ท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนต่อการพัฒนาประเทศตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ 
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓  
    - จัดท า (ร่าง) ข้อเสนอการจัดต้ังหน่วยงานรับผิดชอบ/องค์กรกลาง  
เพื่อขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ  
    - จัดท า (ร่าง) ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี/กระทรวงศึกษาธิการ  
ท่ีเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เพื่อปลดล็อคกลไกที่ส าคัญ จ านวน ๒ เร่ือง คือ 
การจัดการศึกษาและการฝึกอบรมตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และการเทียบโอนผลการเรียนรู้ 
และประสบการณ์ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ  
    - จัดท าระบบ Visual Lab กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ โดยเช่ือมโยงระบบ
ฐานข้อมูลรายบุคคล 
 
 ๘.๔  ดึงดูดคนเก่งจากทั่วโลกเข้ามาร่วมท างานกับคนไทย และส่งเสริมผู้ มี
ความสามารถสูง 
  ๘.๔.๑ การประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบ
ธุรกิจ (Ease of Doing Business) ส านักงานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทุนได้อ านวยความสะดวก
แก่บุคลากรทักษะสูง ผู้เช่ียวชาญ นักลงทุน ผู้บริหาร และผู้ประกอบการวิสาหกิจเร่ิมต้น (Startup) 
ท่ีประสงค์จะเข้ามาท างานหรือลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ผ่านวีซ่าประเภทพิเศษ 
SMART VISA ท้ังน้ี ระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีผู้ขอรับรองคุณสมบัติ ๘๓ ค าขอ 
และมีผู้ผ่านการรับรองคุณสมบัติ ท้ังสิ้น ๕๔ ค าขอ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ มีผู้ขอรับรองคุณสมบัติ 
๔๐ ค าขอ และมีผู้ผ่านการรับรองคุณสมบัติ ท้ังสิ้น ๔๘ ค าขอ และระหว่างวันท่ี ๑ - ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๖๔ มีผู้ขอรับรองคุณสมบัติท้ังสิ้น ๓๕ ค าขอ และมีผู้ผ่านการรับรองคุณสมบัติท้ังสิ้น ๓๐ ค าขอ 
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  ๘.๔.๒ ความร่วมมือกับต่างประเทศและการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมโลก  
   ประกอบด้วย ๗ กิจกรรมย่อย รายละเอียดดังน้ี  
   ๑) โครงการการส่งเสริมการเคลื่อนย้ายนักศึกษาข้ามพรมแดน ได้แก่ 
    (๑ )  โครงการ Asian International Mobility for Students (AIMS) 
Programme ได้จัดประชุมแนวทางการด าเนินโครงการ Asian International Mobility for 
Students (AIMS) Programme ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา
สมาชิก ปัจจุบันอยู่ระหว่างคัดเลือกนักศึกษาให้เข้าร่วมโครงการ  
    (๒) โครงการ DUO -Thailand Fellowship Programme ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ มีนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO-Thailand Fellowship 
Programme จ านวน ๑ คู่ (๒ คน) จากสถาบันอุดมศึกษาไทยและยุโรป  
    (๓) โครงการ Thailand Scholarships มีสถาบันอุดมศึกษาไทย จ านวน 
๑๑ แห่ง จัดสรรทุนให้ผู้เรียนมีชาวกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ปัจจุบันอยู่ระหว่าง  
การเปิดรับใบสมัคร  
   ๒) โครงการการสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็น ท่ี ต้ั งของหน่วยงาน 
ด้านการศึกษาในระดับภูมิภาค ได้แก่ 
    (๑) เป็นเจ้าภาพท่ีต้ังและสนับสนุนงบประมาณการด าเนินงานของ
ส านักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน โดยสนับสนุนงบประมาณ จ านวน 
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
    (๒) เป็นเจ้าภาพท่ีต้ังและสนับสนุนงบประมาณการด าเนินงานของศูนย์ 
SEAMEO Regional Centre for Higher Education and Development โดยสนับสนุนงบประมาณ 
จ านวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
    (๓) สรรหาผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์ SEAMEO RIHED ซึ่งจะเร่ิม
ปฏิบัติงานในเดือนเมษายน ๒๕๖๔  
    (๔ )  ส นับสนุนงบประมาณการด า เ นินงานของศูนย์ยุ โ รปศึกษา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
    (๕) สนับสนุนงบประมาณการด าเนินงานของศูนย์ออสเตรเลียศึกษา 
สถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
    (๖) สนับสนุนงบประมาณการด าเนินงานของศูนย์ศึกษาเอเปค สถาบัน
อาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
   ๓) โครงการการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ ได้แก่ 
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    (๑) ได้ตกลงกับสถานเอกอัครราชทูต สป. จีน ประจ าประเทศไทย 
ในการขยายระยะเวลาการด าเนินโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง -ล้านช้างร่วมกับรัฐบาล
สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการการตรวจสอบ
และจัดการปัญหาพยาธิใบไม้ตับในภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง และโครงการการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ปฏิบัติงานด้าน food security โดยท้ังสองโครงการด าเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
    (๒) ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เสนอข้อเสนอโครงการภายใต้กองทุน
พิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน ๑ โครงการ ได้แก่ โครงการการตรวจสอบ
และจัดการปัญหาพยาธิใบไม้ตับในภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ระยะท่ี ๒ 
    (๓) การร่วมเป็นคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม เพื่อจัดท าแผน
อาเซียนด้านการศึกษา จ านวน ๑ ครั้ง  
    (๔) การเข้าร่วมการประชุม APTWG on Student Mobility and Quality 
Assurance of Higher Education among ASEAN Plus Three Countries จ า นวน  ๑  ครั้ ง  
เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ เพื่อจัดท าแนวทางและมาตรการส่งเสริมการเคลื่อนย้ายนักศึกษา
ข้ามพรมแดนในภูมิภาคอาเซียนบวกสาม 
    (๕) การเข้าร่วมการประชุม 16 th APEC Future Education Forum  
เพื่อรายงานกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการประจ าปี ๒๕๖๓ และ 2020 APEC e-Learning 
Training (AeLT) Program Alumni Day โดยด าเนินการร่วมกับ Institute of APEC Collaborative 
Education สาธารณรัฐเกาหลี ภายใต้กรอบเอเปค 
    (๖) การประชุมคณะท างาน เอเปคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
ณ ประเทศนิวซีแลนด์ ผ่านระบบออนไลน์ 
    (๗) สนับสนุนงบประมาณโครงการ ACI ระยะท่ี ๓ ปี ท่ี ๒ ท้ังหมด 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (งวดท่ี ๑ จ านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท งวดท่ี ๒ จ านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท) 
    (๘) การจัดท ารายช่ือโรงเรียนในสังกัด สป.อว. และกระทรวงศึกษาธิการ 
เพื่อเข้าร่วมเครือข่าย ASNet สาธารณรัฐเกาหลี  
   ๔) โครงการการส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับการศึกษาไทย ได้แก ่
    (๑) การเป็นเจ้าภาพร่วมกับศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ ASEAN Citation 
Index (ACI) ครั้งท่ี ๗  
    (๒) การสนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการสมัครขอรับการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาจาก Accreditation Board for Engineering and Technology 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๔๖๙ 

 

(ABET) ให้แก่สถาบันอุดมศึกษาน าร่อง จ านวน ๔ แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ จ านวนหางละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท จ านวนเงินรวมท้ังสิ้น ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
   ๕) การด าเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศ ได้แก่ 
    (๑) ความร่วมมือระหว่างไทย-สปป. ลาว สป.อว. ร่วมกับ สวทช.  
และกรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้จัดท าแผนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย-สปป.ลาว 
ระยะ ๓ ปี โดยในส่วนท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมรับผิดชอบได้ให้
ความช่วยเหลือเรื่องการพัฒนาศักยภาพการบิรหารการวิจัยและการพัฒนานักวิจัยให้แก่ สปป. ลาว 
    (๒) รับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้ารับทุนรัฐบาลฮังการีภายใต้โครงการ
แลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศและการค้าและกระทรวง
นวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งประเทศฮังการี ประจ าปี ค.ศ. ๒๐๒๑-๒๐๒๒ 
    (๓) กิจกรรมความร่วมมือภายใต้กรอบ Asia-Europe Meeting (ASEM) 
ประกอบด้วย การเข้าร่วมการประชุม ASEM Expert Group on Interregional Credit Transfer 
Mechanisms and Learning Outcome Systems เ ดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ผ่ านระบบ 
การประขุมออนไลน์, การเข้าร่วมการประชุม ASEM Workshop Action Plan 2030 เดือนธันวาคม 
๒๕๖๓ ผ่านระบบการประขุมออนไลน์และการประกาศรับสมัครนักศึกษาไทยเข้าร่วมโครงการ
ASEM Work Placement 
   ๖) โครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยภายใต้โครงการวิจัยร่วมไทย-ฝรั่ง เศส 
ได้สนับสนุนให้อาจารย์และนักศึกษาไทยไปปฏิบัติงานวิจัยตามโครงการวิจัยร่วม ณ สถาบันอุดมศึกษา/
หน่วยงานวิจัยในประเทศฝรั่งเศส จ านวน ๑๑ โครงการ 
   ๗) โครงการพัฒนาความเป็นสากลอุดมศึกษาไทย มีการจัดการประชุมคณะ 
อนุกรรมการด้านการขับเคลื่อนความเป็นสากล ( International Hub for Higher Education) 
จ านวน ๒ ครั้ง ณ สป.อว. ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล 
 
 ๘.๕  วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
  ๘.๕.๑ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อขจัดความเหลื่อมล  าและความ
ยากจน  
   ๑) การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการด้านชีววิทยาศาสตร์สุขภาพ 
เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ  
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๔๗๐ 

 

   (๑) สร้างอุตสาหกรรมการแพทย์ใหม่บนฐานการก้าวกระโดดของ
เทคโนโลยีด้านชีววิทยาศาสตร์  
    (๑.๑) การพัฒนาเครื่องมือแพทย์  ได้แก่  เลนส์แก้วตาเทียม 
ข้อสะโพกเทียม ข้อเข่าเทียม โดยการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เข้ากับสรีระของคนไทย
และได้มาตรฐานสากลเทียบเท่าผลิตภัณฑ์ท่ีน าเข้าจากต่างประเทศ  
    (๑.๒) น าร่องและส่งเสริมการใช้งานนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ไทย 
โดยได้ส่งเสริมการน าเครื่องไบโอพลาสมาท่ีผลิตได้โดยนักวิจัยไทย ไปสู่การใช้งาน ปัจจุบันอยู่
ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลการรักษาและวิเคราะห์ความคุ้มค่าจากการใช้งาน เพื่อใช้
ประกอบการน าเสนอผลักดันเข้าสู่ระบบการเบิกจ่ายส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(สปสช.) ต่อไป  
    (๑.๓) ยกระดับความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องมือแพทย์ 
ยา วัคซีน เสริมอาหาร เครื่องส าอาง ให้ได้มาตรฐานสากล ปัจจุบันได้สนับสนุนการยกระดับ
ห้องปฏิบัติการจ านวน ๔ แห่ง ได้แก่ ศูนย์ไพรเมทแห่งชาติ characterization Lab ศูนย์ความเป็น
เลิศด้านการค้นหาตัวยา (ECDD) และศูนย์จีโนมทางการแพทย์  
    (๑.๔) การค้นหาสารออกฤทธิ์จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและพัฒนายา
ใหม่ (Modified drugs) เพื่อพัฒนาต่อเป็นยา โดยอยู่ระหว่างกระบวนการวิจัยครีมจากสารสกัด
กัญชา และการพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชาส าหรับใช้แก้ปวดในรูปแบบยาอมใต้ลิ้น 
    (๑.๕) พัฒนาปัญญาประดิษฐ์การแพทย์ เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้
ปัญญาประดิษฐ์ในการพัฒนายา การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) โดยจัดท าต้นแบบ
เทคโนโลยี AI ใช้ในการคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคน าร่องในพื้นท่ีจังหวัดสงขลา  
    (๑.๖) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่องานบริการทางด้านจีโน
มิกส์และสุขภาวะ พัฒนานวัตกรรมการให้บริการตรวจวินิจฉัยและวิเคราะห์โรคท่ีเกี่ยวข้อง
พันธุกรรม เช่น ตรวจการติดเช้ือโรคโควิด – 19 ด้วยวิธี real-time RT-PCR  
    (๑.๗) พัฒนานวัตกรรมหน้ากากอนามัยชนิด N95/KN95 ใช้ทาง
การแพทย์ ท่ีผ่านการทดสอบตามมาตรฐานจากห้องปฏิบัติการ ซึ่งได้ผลิตจ านวน ๒๐,๐๐๐ ช้ิน 
   (๒) พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการด้านชีววิทยาศาสตร์สุขภาพ 
เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ  เพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าถึง/ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการดูแล  
และส่งเสริมสุขภาวะท่ีดีของผู้สูงอายุ ผ่านการด าเนินการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ 
ท่ีเกิดจากนวัตกรรมของคนไทย ส่งเสริมให้เกิดการใช้การน าไปใช้ประโยชน์ให้แพร่หลาย น าร่อง
การใช้งานในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยในปี ๒๕๖๔ ได้ให้บริการฝังรากฟันเทียมท่ีผลิตโดยนักวิจัยไทย
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๔๗๑ 

 

ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี ๔ ด าเนินการร่วมกับเครือข่ายโรงพยาบาลในแต่ละภูมิภาค ปัจจุบันรวม ๕๒ แห่ง  
แก่ผู้สูงอายุท่ีอายุ ๖๐ ปีข้ึนไป ท่ีสูญเสียฟันบดเค้ียว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต
ให้กับผู้สูงอายุ ลดความเหลื่อมล้ า และเก็บข้อมูลผลการรักษาเพื่อพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ 
ขณะน้ีมี จ านวนผู้ท่ีลงทะเบียนและผ่านการคัดกรอง (รอการฝังรากฟันเทียม) จ านวน ๑,๔๓๗ คน 
และให้บริการฝังรากฟันเทียมไปแล้ว จ านวน ๔๕๗ คน ๖๓๗ ราก (ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๙ กรกฎาคม 
๒๕๖๔) นอกจากน้ัน ได้มีการจัดอบรมทันตแพทย์จ านวน ๔ รุ่น และอยู่ระหว่างการประสานงาน
การตรวจเยี่ยมหน่วยบริการเครือข่าย รวมถึงการสนับสนุนยาสีฟันส าหรับผู้สูงอายุ จ านวน  
๑,๗๖๔ คน และให้บริการเครื่องไบโอพลาสมาฯ (แผลเบาหวาน) จ านวน ๑๙๘ คน 
   ๒) การวิจัยและพัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณสุข  
    ๒.๑) โครงการ Medicopolis เพื่อพัฒนาพื้นท่ี ลดความเหลื่อมล้ า 
และสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการด้านชีววิทยาศาสตร์ตลอดจนสร้างวิสาหกิจฐานนวัตกรรม 
โดยพัฒนานวัตกรรมบริการ/ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและการแพทย์ท่ีเกิดในแต่ละพื้นท่ีพร้อมออกสู่
ตลาด เช่น (๑) ระบบเช่ือมต่อการส่งต่อผู้ป่วยแบบข้ามสังกัด (๒) ระบบพยากรณ์และแนะน า
แนวทางปฏิบัติต่อปัญหาหมอกควันแบบจ าเพาะเจาะจง (๓) พัฒนาและประเมินประสิทธิภาพ
เครื่องท าลายเช้ือในอากาศด้วยรังสีอัลตร้าไวโอเลต ผสานเทคนิคเชิงไฟฟ้าสถิตส าหรับโรงพยาบาล 
ในประเทศไทย (๔) โปรแกรมการวิเคราะห์อาการปวดศีรษะส าหรับผู้ป่วยโรคไมเกรนอัตโนมัติ 
และ (๕) พัฒนาและฝึกอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุส าหรับมัคคุเทศก์ ท่ีได้รับผลกระทบจาก 
การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด - 19) 
    ๒.๒) โครงการระดมทุนและความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อสร้าง 
ขีดความสามารถการวิจัย นวัตกรรม และบุคลากร เพื่อสร้างขีดความสามารถการวิจัย นวัตกรรม 
และบุคลากรเพื่อรองรับอุตสาหกรรมใหม่ฐานชีววิทยาศาสตร์ โดยร่วมมือกับกลุ่มสถาบันวิจัยช้ันน า
ของโลกหรือหน่วยงานให้ทุนท่ีส าคัญ จ านวน ๒ แห่ง คือ (๑) Southeast Asia-Europe Joint 
Funding Scheme for Research and Innovation และ (๒) e-Asia Joint Research Project 
โดยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจ านวน ๒๐ ล้านบาท จากโครงการวิจัยร่วม ๖ โครงการระหว่าง
ด าเนินการรวบรวมผู้เข้าอบรมท่ีมีช่ัวโมงอบรมครบ ๖๐ ช่ัวโมง เพื่อสนับสนุนยื่นขอข้ึนทะเบียน 
RTTP และด าเนินการอบรมความรู้ความสามารถด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่าน webinar  
ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ 
    ๒.๓) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั นสูงเพื่อการบ าบัดรักษา
โรคที่ยังรักษาไม่ได้และสร้างมูลค่าเพิ่ม ด าเนินการ ดังน้ี  
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      (๑) การผลิตแอนติบอดีท่ีจ าเพาะและมีฤทธิ์ยับยั้งการติดเช้ือ EV71 
(โรคมือเท้าปาก) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์ ท่ีจะใช้ส าหรับ 
การทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยในสัตว์ทดลอง และการเก็บตัวอย่างเลือดส าหรับ  
การผลิตเพิ่มเพื่อใช้ในการทดสอบทางคลินิก และเตรียมการถ่ายทอดการผลิต Convalescent 
plasma ส าหรับการรักษาโรคสภากาชาดไทย หลังการทดสอบความแข็งแรงของกระบวนการผลิต 
และความคงตัวของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการทดสอบทางคลินิก  
      (๒) พัฒนาการรักษาด้วยเซลล์บ าบัดเพื่อการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง
เม็ดเลือดขาวชนิดบีเซลล์พร้อมท้ังได้ท าการวิจัยทางคลินิกในผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวบีเซลล์
ต้ังแต่ปี ๒๕๕๙ ถึงปี ๒๕๖๓ มีผู้ป่วยอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการจ านวน ๙ ราย โดยมีผู้ป่วย
จ านวน ๓ ราย ท่ีได้รับการรักษาและได้รับการติดตามเป็นเป็นระยะเวลานาน ๑๒ เดือน ไม่พบ
ภาวะแทรกซ้อน ปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบริษัท Genepeutic 
Bio)  
      (๓) เกิดการรับรองวิธีการรักษาใหม่เป็นวิธีมาตรฐาน ได้แก่ 
แผ่นกระจกตาจาก limbal stem cell โดยสมาคมจักษุแพทย์ ได้เสนอเรื่องถึงแพทยสภา 
เพื่อพิจารณาการรับรองวิธีการรักษา  
      (๔) พัฒนากระบวนการคัดกรองยาต้านเช้ือไวรัสโควิด - 19  
จากสารสกัดธรรมชาติ (กระชายขาว) ท้ังในรูปแบบสารสกัด และสารบริสุทธิ์ Panduratin A 
พบว่ามีฤทธิ์ต้านเช้ือ SARS-CoV-2 มากกว่าสารสมุนไพรชนิดอื่นท่ีได้ท าการ Screen กว่า ๑๒๑ 
สาร โดยกระชายขาวมีฤทธิ์ยับยั้งการผลิตไวรัสออกจากเซลล์ และสามารถยับย้ังการอักเสบในปอด
ได้ ๕๐% ท่ีความเข้มข้น ๒๕ ug/ml พร้อมท้ังสามารถยับย้ังกระบวนการเกิด Hypercytokinemia 
(ลดการเกิด cytokine storm) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการทดสอบในสัตว์ทดลอง  
      (๕) การผลิตครีมป้องกันการติดเช้ือก่อโรคโควิด - 19 จากฟ้าทะลายโจร 
การใช้เจลแอลกอฮอล์ฆ่าเช้ือมีประสิทธิภาพในการฆ่าเช้ือในระยะเวลาท่ีจ ากัดเฉพาะเมื่อแอลกอฮอล์
ระเหย และเมื่อใช้ต่อเน่ืองจะท าให้ผิวแห้งแตกก่อให้เกิดการติดเช้ืออื่น ๆ ท่ีผิวหนังได้ง่ายข้ึน  
จึงศึกษาวิจัยผลิตครีมทามือท่ีคุณสมบัติในการฆ่าเช้ือแบคทีเรียและไวรัส ซึ่งปราศจากแอลกอฮอล์ 
เหมาะส าหรับการใช้ทดสอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เจลฆ่าเช้ือในบุคคลท่ีแพ้แอลกอฮอล์ พร้อมท้ัง
ให้ความชุ่มช้ืนถนอมผิว ปัจจุบันสามารถผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์ครีมทามือส าหรับใช้ทดแทน  
เจลแอลกอฮอล์ล้างมือในระดับห้องปฏิบัติการได้แล้ว 
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  ๘.๕.๒ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขั นสูง 
   ๑) วิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการก ากับดูแลความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสี ด าเนินการ ดังน้ี ประสานงานกับ มทส. เกี่ยวกับก าหนดการในการเข้าพื้นท่ี
เตรียมการทดสอบวงจรของระบบวัดรังสี กับโปรแกรมท่ีเขียนลงบนบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ 
จัดประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลความปลอดภัยการจัดการกากกัมมันตรังสี ในอุตสาหกรรม 
เศษโลหะแบบออนไลน์ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ วัสดุส านักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ท่ีเกี่ยวข้อง
ศึกษาแนวปฏิบัติในการก ากับดูแลความปลอดภัยในสินค้าอุปโภคฯ ตามข้อก าหนดของ IAEA GSR 
Part 3 อยู่ระหว่างเตรียมการฝึกอบรมแบบ on-line ในเดือนมีนาคม พฤษภาคม และสิงหาคม 
๒๔๖๔ อยู่ระหว่างด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประสานกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
ในการเก็บตัวอย่างน้ าทะเล และตะกอนดิน พร้อมท้ังเก็บตัวอย่างเรียบร้อยแล้วบางส่วน 
   ๒) พัฒนาเทคโนโลยีขั นสูงและระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน  า ด าเนินการจัดท าแนวทางการพัฒนา คิดค้น วิจัยและออกแบบระบบส ารวจทางน้ า
แบบหน่ึงระบบหลายรูปลักษณ์ แล้วเสร็จ จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ส าหรับ 
ซื้อชุดอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพระบบส ารวจทางน้ าแบบหยั่งความลึก รวบรวมแบบจ าลองสภาพ
ภูมิอากาศโลกไว้เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จ านวน ๕ ชุดข้อมูล ได้แก่ CESM 2 MRI-ESM BCC-CSM 2-MR 
GFDL-ESM4 และ CanESM พัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ร่วมกับการวิเคราะห์ 
ฝนสุดข้ัว ๑๐ ดัชนี เพื่อใช้ในการประเมินผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อดัชนี 
ฝนสุดข้ัวของประเทศไทย 
   ๓) ขับเคลื่อนบัญชีนวัตกรรมไทย คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี ๒๒ กันยายน 
๒๕๕๘ มอบหมายให้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยส านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยตรวจสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
และบริการนวัตกรรมท่ีขอข้ึนทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย และมอบหมายให้ส านักงบประมาณเป็น
หน่วยงานตรวจสอบราคาของผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมท่ีผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ 
รวมท้ังจัดท าและประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย ท้ังน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
ผลงานนวัตกรรมท่ีขอข้ึนทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
ได้มีมติเห็นชอบให้มีการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการข้ึนทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย 
เพื่อพิจารณาคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการนวัตกรรมไทยท่ีขอข้ึนทะเบียนบัญชีนวัตกรรม  
โดยตลอดปี ๒๕๕๙-๒๕๖๔ มีผลงานนวัตกรรมท่ียื่นแบบค าขอข้ึนทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย
มายัง สวทช. แล้วท้ังสิ้น ๑,๐๒๕ ผลงาน และมีผลงานท่ีผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ
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ตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมท่ีขอข้ึนทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย จ านวน ๕๓๐ ผลงาน 
และส านักงบประมาณได้ประกาศข้ึนบัญชีนวัตกรรมไทยเรียบร้อยแล้ว จ านวน ๔๙๑ ผลงาน 
  ๘.๕.๓ สร้างเครือข่ายการท าวิจัยระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ 
   ขับเคลื่อนเครือข่ายวิจัยภูมิภาค ในการขยายผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
ท่ีมีศักยภาพในพื้นท่ีภูมิภาคไปสู่การใช้ประโยชน์ โดยมอบหมายให้สถาบันการศึกษาใน ๔ ภูมิภาค 
ประกอบด้วย ภาคเหนือ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคกลาง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาคใต้ : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เพื่อด าเนินการ 
ดังน้ี ประสานงานเพื่อการเช่ือมโยงและขับเคลื่อนการวิจัยกับภาคีเครือข่ายระดับภูมิภาค ผลักดัน
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติสู่การปฏิบัติในท้องถ่ิน ท าหน้าท่ีเปรียบเสมือนส านักงาน
การวิจัยแห่งชาติภูมิภาค ในการช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาภูมิภาคด้วยการน าผลงานวิจัยของ
ภูมิภาคไปพัฒนาท้องถ่ิน ชุมชน และสังคม การด าเนินงานผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคสว่น 
ในการให้ชุมชน/สังคม ได้เข้าถึงงานวิจัย ได้น าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ ผ่านกลไกศูนย์วิจัยชุมชน 
ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เครือข่ายวิจัยภูมิภาคได้จัดต้ังศูนย์วิจัยชุมชนเสร็จสิ้นแล้ว จ านวน 
๓๗ ศูนย์ท่ัวประเทศ และในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ก าลังอยู่ระหว่างการประสานงานเครือข่าย 
ในการสรุปผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อหารือทิศทางและก าหนดกรอบ 
การด าเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 
 ๘.๖  ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 
  ๘.๖.๑ มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู  
   ๑) การปรับเพิ่มสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้ครูโรงเรียนเอกชน  
เพิ่มเพดานการเบิกเงินสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล ของผู้อ านวยการ ครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา โรงเรียนเอกชน จากไม่เกินคนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท/คน/ปี เป็น ๑๕๐,๐๐๐ บาท/คน/ปี 
เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของครูโรงเรียนเอกชน จากการท่ีสวัสดิการ 
ค่ารักษาพยาบาลไม่เพียงพอ โดยเริ่มเบิกจ่ายตามเพดานค่ารักษาพยาบาลใหม่ได้ 
   ๒) การพัฒนาระบบแอพลิเคชัน “Khuru On Mobile By Khurusapha” 
เพื่อให้บริการด้านวิชาการ และวิชาชีพต่าง ๆ ของคุรุสภา ผ่านระบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ อาทิ 
ให้รองรับการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางดิจิทัล การร้องเรียน ร้องทุกข์ การติดตาม 
ตรวจสอบ การประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รวมท้ัง
ส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ และการขับเคลื่อนภารกิจของคุรุสภา ส่งผลให้ผู้ประกอบ
วิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร เข้าถึงองค์ความรู้ นวัตกรรม  



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
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๔๗๕ 

 

และคลังของวิชาชีพ รวมท้ังการรับบริการต่าง ๆ  ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว โดยมีผู้ประกอบวิชาชีพคร ู
และบุคลากรทางการศึกษาท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าใช้บริการแล้วกว่า ๙๐๐,๐๐๐ ราย 
   ๓) การด าเนินงานโครงการส่งเสรมิการผลิตครทูี่มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่  ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗) ท่ีประชุม
คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบ การด าเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
เพื่อผลิตครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMT) ท่ีมีศักยภาพสูงเข้าสู่ระบบโรงเรียน
มัธยมศึกษาให้ทันกับแผนความต้องการข้าราชการครูของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน โดยมีเป้าหมายในการผลิตครูบรรจุ ในสถานศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานทุกจังหวัด ท่ัวประเทศอย่างต่อเ น่ือง ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๓  
รวม ๑,๒๐๐ คน ภายใต้งบประมาณ ๑,๖๕๔.๙๘ ล้านบาท แบ่งเป็นงบบุคลากรประมาณ ๑,๓๗๗ 
ล้านบาท และงบด าเนินงาน ประมาณ ๒๗๘ ล้านบาท  ส าหรับแผนการด าเนินงานโครงการ
ส่งเสริมการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ระยะท่ี ๔ ในส่วน
ทุนการศึกษาแบ่งเป็นน ๒ รูปแบบ คือ รูปแบบท่ี ๑ ทุนระดับปริญญาตรีและโท รวม ๖๐๐ ทุน 
โดยสรรหาคัดเลือกผู้รับทุนต้ังแต่ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ ให้เข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ในระดับ
ปริญญาตรี และศึกษาต่อเน่ืองในคณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ในระดับปริญญาโท และรูปแบบ 
ท่ี ๒ ทุนระดับปริญญาโท รวม ๖๐๐ ทุน โดยสรรหาคัดเลือกผู้รับทุนต้ังแต่ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗  
จากผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เพื่อศึกษาต่อในคณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ในระดับปริญญาโท ปัจจุบันสนับสนุนทุนการศึกษา
แก่นักเรียนและนักศึกษา เพื่อพัฒนาให้เป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีค่าของประเทศในด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี และเพื่อศึกษาต่อเน่ืองอย่างเต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล  
และสู่อาชีพเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นนักวิจัย และครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
ซึ่งเป็นสาขาส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศต่อไป รวม ๑,๖๘๖ คน ประกอบด้วย (๑) ทุนพัฒนา
และส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ๑,๔๙๙ คน 
(๒) ทุนโอลิมปิกวิชาการสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
(ทุนโอลิมปิกวิชาการ) ๑๗๔ คน และ (๓) ทุนส่งเสริมการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ทุน สควค.) ๑๓ คน   
   ๔) พัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาสู่สมรรถนะการแข่งขัน 
ในศตวรรษที่ ๒๑ มาตรฐานสากล จัดสรรงบประมาณเพื่อด าเนินการพัฒนา และประกาศผล
โรงเรียนท่ีได้รับรางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังน้ี  
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๔๗๖ 

 

    (๑) จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและประเมิน 
การบริหารและจัดการศึกษาตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ข้ันพื้นฐาน (OBECQA)   
    (๒) ประกาศผลโรงเรียนในโครงการมาตรฐานสากลท่ีได้รับรางวัล
คุณภาพระดับโรงเรียน ScQA 
   ๕) พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผลการด าเนินงาน 
    (๑) ต าแหน่งข้าราชการครู สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
        จัดท าและพัฒนา แบบประเมินสมรรถนะวิชาชีพครู และแบบ
แผนพัฒนาตนเอง (ID PLAN) ของข้าราชการครู และแบบสรุปผลการประเมินสมรรถนะวิชาชีพครู 
เพื่อให้ข้าราชการครู ท าการประเมินสมรรถนะและจัดท าแผนพัฒนาตนเอง พร้อมแบบสรุปผล 
การประเมินสมรรถนะวิชาชีพครู ได้จัดประชุมช้ีแจงในแบบการประเมิน ฯลฯ ให้เข้าใจในการด าเนินการ
ตามกระบวนการข้ันตอนให้เสร็จสิ้น และจัดส่งเอกสาร ภายในวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔  
เพื่อด าเนินการพัฒนาตามสมรรถนะท่ีจ าเป็นต่อไป 
    (๒) ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 
        ศึกษานิเทศก์ แกนน าท่ีเข้ารับการอบรมจัดท าแบบประเมิน
สมรรถนะ และแผนพัฒนาตนเองของศึกษานิเทศก์ สป. จ านวน ๗๗ จังหวัด โดยน าผลการอบรม
ไปขยายผลต่อให้กับศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการท่ัวประเทศ  
เพื่อด าเนินการประเมินสมรรรถนะและจัดท าแผนพัฒนาตนเอง หลังจากน้ัน จังหวัดจัดท าสรุปผล
การประเมินฯ เป็นภาพรวมจังหวัด 
   ๖) โครงการพัฒนาสมรรถนะบคุลากรของกระทรวงศึกษาธิการ (หลักสูตร
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษที่ ๒๑) อยู่ระหว่างด าเนินการ
พัฒนาบุคลากรของระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะทักษะภาษาอังกฤษฯ  
ผ่านระบบออนไลน์ โดยผู้เข้ารับการพัฒนาอยู่ระหว่างการเรียนรู้หลักสูตรท่ี ๒ (เป็นการจัดการเรียนรู้
ผ่านระบบออนไลน์ในรูปแบบของการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-directed learning) ผ่านโปรแกรม
ส าเร็จรูป ๒ หลักสูตร ซึ่งด าเนินการก ากับติดตามโดย สคบศ.ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายร่วม
พัฒนาในพื้นท่ีระดับภาคและจังหวัดท่ัวประเทศ) ระยะเวลาด าเนินการพัฒนาระหว่างวันท่ี ๑ 
มีนาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
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   ๗) โครงการการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as 
Learning Community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ ด้านการพัฒนาครู จัดสรร
งบประมาณเพิ่มเติมให้กับ ๒๙ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และ ๓๑ โรงเรียนน าร่องในโครงการ
รุ่นท่ี ๒ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาครู Model Teacher การพัฒนาคุณภาพ 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
ตลอดจนการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และการศึกษาดูงานในโรงเรียนในโครงการ รุ่นท่ี ๑ 
และด้านการพัฒนาโรงเรียน สนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียน เพื่อปรับปรุงห้องเรียน ให้มีความพร้อม
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
   ๘) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเป็นต้นแบบในการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ มีผู้ได้รับรางวัล โครงการครูดีในดวงใจ ครั้งท่ี ๑๘ ระดับส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ท้ังสิ้น จ านวน ๒๑๖ คน 
  ๘.๖.๒ พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล 
   โครงการเรียนโค้ดดิ งพัฒนา STEM ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
(สศด.) ได้ด าเนินโครงการเรียนโค้ดด้ิงพัฒนา STEM อยู่ระหว่างการพัฒนาโรงเรียนในเขตเมือง 
เขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล ในการพัฒนาการเรียนการสอน Coding STEM and IoT 
เพื่อยกระดับและปรับเปลี่ยนสถานศึกษาเพื่อรองรับการเรียนเชิงปฏิบัติการท่ีผสมผสานวีซ่า 
STEM และ coding โดยมีผลการด าเนินงาน ดังน้ี 
   ๑) โรงเรียนในเขตเทศบาล จ านวน ๒๕ โรงเรียน และ โรงเรียนนอกเขต
เทศบาล จ านวน ๖๑ โรงเรียน ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและทักษะ 
ด้านดิจิทัล  
   ๒) ร่วมกับสถาบันการศึกษาภารครัฐและเอกชน ๕ แห่ง ยกระดับทักษะ  
โค้ดด้ิงสู่การประยุกต์ใช้ในระดับท้องถ่ิน ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โดยมี
เป้าหมายในการอบรม จ านวน ๗,๗๐๐ ราย 
   ๓) ร่วมกับสถาบันการศึกษาภารครัฐและเอกชน ๑ แห่ง ยกระดับทักษะ 
โค้ดด้ิงสู่การสร้างสรรค์โครงงานนวัตกรรมอัจฉริยะ โดยมีเป้าหมายในการอบรม จ านวน ๗๐๐ ราย 
   ๔) ร่วมกับสถาบันการศึกษาภารครัฐและเอกชน ๑ แห่ง เพื่อยกระดับครู
ดิจิทัล (dTeacher) โดยมีเป้าหมายในการอบรม จ านวน ๒๐๐ ราย 
  ๘.๖.๓ ลดความเหลื่อมล  าทางการศึกษา  
   ๑) การบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้การเรียน
การสอนท่ีมีประสิทธิภาพจากการท่ีมีครูครบช้ัน ครบวิชา ในส่วนของโรงเรียนก็จะได้รับเงิน



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๔๗๘ 

 

อุดหนุนท่ีสามารถจัดการท ากิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนให้ความส าคัญกับ
วางรากฐานระบบการส่งต่อนักเรียนจากช้ันประถมศึกษา ไปยังระดับช้ันมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา 
อุดมศึกษา รวมถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วย โดยการผนึกก าลังการท างานอย่างเป็นเอกภาพของ
ทุกหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการใน ๓ รูปแบบ คือ โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยม
ดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone ขณะน้ี ท าการคัดเลือกโรงเรียน จ านวน ๓๔๙ แห่ง 
ประกอบด้วย โรงเรียนคุณภาพของชุมชนจ านวน ๑๘๓ แห่ง โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง จ านวน 
๗๗ แห่ง และโรงเรียน Stand Alone จ านวน ๘๙ แห่ง เพื่อเสนอของบประมาณในการพัฒนา
และยกระดับคุณภาพการศึกษาในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว ในขณะเดียวกันก็ได้ท า 
การคัดเลือกโรงเรียนน าร่องท่ีสามารถเป็นต้นแบบของโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดี
สี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone แบ่งเป็น ๕ ภูมิภาค จ านวน ๑๕ แห่ง โดยให้แต่ละโรงเรียน
เขียนโครงการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนน้ัน  
เพื่อเสนอของบประมาณปี ๒๕๖๔ ภายใต้กรอบวงเงินโรงเรียนละไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ส่วนโรงเรียนอีกจ านวน ๓๓๔ แห่ง จะได้รับงบประมาณสนับสนุนโรงเรียนละไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
   ๒) การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั นพื นฐาน จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน ใน ๕ รายการ (ค่าจัดการเรียน
การสอน ค่าหนังสือเรียนค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน) ส าหรับเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ได้จัดสรรรายการค่าจัดการเรียนการสอน 
(ปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๓ ให้นักเรียนในสังกัดท่ีผ่านเกณฑ์
ระบบการคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
    - ระดับช้ันประถมศึกษา ๒,๐๓๗,๓๕๓ คน   
    - ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ๖๙๒,๘๐๑ คน 
    รวมท้ังสิ้น ๒,๗๒๓,๔๖๕ คน (จัดสรรรอบ ๒ ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๔  
ร้อยะละ ๗๐ จัดสรรไปเมื่อต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔) 
   ๓) การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั นพื นฐาน จัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน   
    (๑) ค่าหนังสือเรียน  
    (๒) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๔๗๙ 

 

    (๓) ค่าจัดการเรียนการสอน ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๓ 
จ านวน ๘๗๑,๕๕๙ คน แยกเป็นรายระดับ ดังน้ี 
     - ประถมศึกษา จ านวน ๖๘,๒๙๓ คน   
     - มัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน ๓๓๓,๒๖๘ คน   
     - มัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน ๔๖๓,๗๕๖ คน   
     - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ จ านวน ๖,๒๔๒ คน 
   ๔) ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่  ๒ (เงินอุดหนุน) โอนเงิน
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ให้แก่นักเรียนทุนฯ ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นละ ๒๑๐ คน 
ปัจจุบันมีนักเรียนทุน ๓ รุ่น รวม ๖๓๐ คน โดยได้รับเงินทุนการศึกษา ทุนละ ๒๕,๐๐๐ บาท 
(ภาคเรียนละ ๑๒,๕๐๐ บาท) 
   ๕) โครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากล าบากในเขตพื นที่สูงภาคเหนือ
จัดสรรทุนการศึกษาให้กับส านักงาน กศน.จังหวัด ๘ จังหวัด (จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย น่าน 
แม่ฮ่องสอน ตาก ล าพูน พะเยา และแพร่) จ านวน ๖,๑๘๗ ทุน และได้โอนจัดสรรงบประมาณ  
ไตรมาส ๑ - ๒ ให้กับ ๘ จังหวัดดังกล่าวก่อน จ านวน ๓,๐๘๘ ทุน  
   ๖) ขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน จัดสรร
งบประมาณไปยังพื้นท่ี ๗ อ าเภอใน ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และตาก 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒ กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมการส่งเสริมการรู้หนังสือ จ านวน ๑,๓๓๑ คน 
และกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต จ านวน ๖,๓๘๐ คน รวมผู้รับบริการท้ังสิ้น ๗,๗๑๑ คน 
   ๗) ส่งเสริมการศึกษานอกระบบผ่านทีวีสาธารณะ (ติวเข้มเต็มความรู้) 
มีผลการด าเนินงาน ดังน้ี  
    (๑) ผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาออกอากาศทางสถานี ETV 
จ านวน ๔๘๐ รายการ 
    (๒) จัดพิมพ์เอกสารประกอบการรับชมรายการ จ านวน ๑,๐๐๐ เล่ม  
    (๓) จัดกิจกรรมติวเข้มเติมเต็มความรู้สัญจร จ านวน ๒ ครั้ง  
     - ครั้งท่ี ๑ วันท่ี ๑๔ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ
จังหวัดตรัง มีนักเรียน ม.ปลาย เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๕๐๐ คน 
        - ครั้งท่ี ๒ วันท่ี ๒๒ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนห้องสอน
ศึกษา จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีนักเรียน ม.ปลาย เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๕๐๐ คน 
    (๔) ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากรายการของ ETV 
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น Youtube, Facebook, Line ฯลฯ 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๔๘๐ 

 

    (๕) มีผู้รับบริการติวเข้มท้ังชมสด และรายการย้อนหลัง ผ่าน website 
ETV ท้ังสิ้นจ านวน ๑,๖๘๕,๓๑๓ คน 
   ๘) การยกระดับโรงเรียนขนาดเล็ก มีผลการด าเนินงาน ดังน้ี (๑) โรงเรียน
ขนาดเล็กมีจ านวนลดลง คุณภาพการศึกษาเพิ่มสูงข้ึน การจัดการเรียนการสอนประสิทธิภาพ 
และลดภาระค่าใช้จ่ายงบประมาณด้านบุคลากรและการบริหารจัดการด้านการศึกษา (๒) จัดสรร
ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ให้กับนักเรียน และ (๓) จัดสรรค่าบริหารจัดการรถรับ-ส่งนักเรียน 
(รวมทุกประเภท) 
   ๙) พื นที่นวัตกรรมการศึกษา ด าเนินการแต่งต้ังคณะท างานเพื่อศึกษา 
วิเคราะห์การจัดท านโยบาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ประกาศ หรือแนวปฏิบัติเพื่อเพิ่มความคล่องตัว
ในการบริหารและการจัดการศึกษา ในพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาตามพระราชบัญญัติพื้นท่ี
นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ จัดท านโยบาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ประกาศ หรือแนวปฏิบัติ
เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาในพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา โดยมี
นวัตกรรมการศึกษาท่ีสถานศึกษาน าร่องพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาท้ัง ๘ จังหวัด คือ จังหวัดศรีสะเกษ 
เชียงใหม่ กาญจนบุรี ระยอง สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส มีการด าเนินการคิดค้น  
และพัฒนานวัตกรรม และด าเนินการใช้นวัตกรรมการศึกษาเพื่อยกระดับพัฒนาการของผู้เรียน 
จ านวน ๑๗ นวัตกรรม 
  ๘.๖.๔ พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย   
   ๑) การส่งเสริมสวัสดิการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเกษียณ 
อย่างมีคุณภาพของประชากรวัยแรงงานอายุ ๒๕ - ๕๙ ปี 
   (๑) กิจกรรมส่งเสริมสวัสดิการแรงงานสูงอายุ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
โดยด าเนินการส่งเสริมสวัสดิการแรงงานสูงอายุ จ านวน ๓,๑๘๑ คน (เป้าหมาย ๕,๐๐๐ คน) 
คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๖๒ 
   (๒) กิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนท่ีเพื่อให้บริการสวัสดิการด้านการดูแล
สุขภาพแก่แรงงานสูงอายุ จ านวน ๙๑๗ คน (เป้าหมาย ๑,๐๐๐ คน) คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๗๐ 
 ๒) โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้า ถึงระบบการคุ้มครอง ทางสังคม 
ส่งเสริมสิทธิหน้าที่แรงงานสูงอายุ และแรงงานนอกระบบกลุ่มผู้สูงอายุ  โดยมีโครงการสร้าง
เครือข่ายการคุ้มครองแรงงานนอกระบบในสังคมสูงวัยและมีผ้สูงวัยได้รับการส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกับสิทธิหน้าท่ีตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานนอกระบบ จ านวน ๑๑๓ คน (เป้าหมาย ๔๕๐ คน) 
คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๑๑ 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๔๘๑ 

 

 ๓) โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบ
อาชีพ โดยมีผู้สูงอายุ ๕๐ ปี ข้ึนไป ได้รับการฝึกอบรม จ านวน ๓,๘๕๓ คน (เป้าหมาย ๓,๖๖๐ คน) 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๕.๒๗ 
 ๔) โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาส 
ในการประกอบอาชีพ โดยมีผู้ต้องขัง/เยาวชนสถานพินิจ คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ แรงงาน 
นอกระบบ ทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจ าการ และแรงงานตามโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
ได้รับการฝึกอบรมจ านวน ๔,๗๑๒ คน (เป้าหมาย ๓,๘๐๐ คน) คิดเป็นร้อยละ ๑๒๔.๐๐ 
  ๕) โครงการเตรียมความพร้อมแก่ก าลังแรงงาน (แนะแนวอาชีพ 
และส่งเสริมอาชีพ) 
   (๑) แนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยได้แนะแนวอาชีพ 
ให้นักเรียน นักศึกษา และส่งเสริมอาชีพให้เด็กและเยาวชนในสถานพินิจผู้ถูกคุมประพฤติ 
และผู้ต้องขัง จ านวน ๙๓,๐๑๑ คน (เป้าหมาย ๗๘,๙๑๐ คน ) คิดเป็นร้อยละ ๑๑๗.๘๗ 
   (๒) แนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานท า โดยได้แนะแนวอาชีพให้
ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ประชาชนท่ัวไป ผู้ท่ีหางานยาก และส่งเสริมการมีงานท าให้ทหารกอง
ประจ าการท่ีจะปลดเป็นทหารกองหนุน จ านวน ๕๗,๙๙๑ คน (เป้าหมาย ๕๓,๒๖๕ คน) คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๘.๘๗ 
   (๓) แนะแนวอาชีพผู้ไม่อยู่ในระบบการจ้างงาน โดยเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ 
ให้แก่ ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ท่ีรอฤดูกาล ผู้ประสบภัยธรรมชาติ แรงงานนอกระบบ และคนพิการ
หรือผู้ดูแลคนพิการสามารถประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม และส่งเสริมการรับงานไปท าท่ีบ้าน 
จ านวน ๑,๙๖๑ คน (เป้าหมาย ๒,๕๑๖ คน) คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๙๔ 
  ๖) โครงการก้าวสู่งานที่ดีคนมีคุณภาพ โดยมีกิจกรรมให้บริการจัดหางาน
ของศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย และมีผู้สมัครงานมาใช้บริการ จ านวน ๘๔,๐๑๘ คน 
(เป้าหมาย ๔๔,๑๐๐ คน) คิดเป็นร้อยละ ๑๙๐.๕๒ 
  ๗) ผลผลิตประชาชนทุกกลุ่มได้รับบริการส่งเสริมการมีงานท า 
      (๑) การให้บริการจัดหางานในประเทศ ได้แก่ โครงการจัดหางานเชิงรุก 
เพื่อการมีงานท าอย่างยั่งยืน โครงการนัดพบแรงงานใหญ่ โครงการนัดพบแรงงานย่อย โครงการ
ให้บริการจัดหางานแก่กลุ่มคนพิเศษ (กิจกรรมจัดหางานพิเศษส าหรับผู้พ้นโทษ, กิจกรรมประชารัฐ
รวมพลังสร้างยุวแรงงาน, กิจกรรมจัดหางานให้คนพิการมีงานท า, กิจกรรมส่งเสริมคนพิการ
ท างานในหน่วยงานภาครัฐ) โครงการ ๓ ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) และโครงการจัดหา



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๔๘๒ 

 

งานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต (ผู้ประกันตน + ๒๔ ช่ัวโมง) ท้ังน้ี มีประชาชนได้รับบริการส่งเสริม
การมีงานท า รวมท้ังสิ้น ๕๙๗,๒๑๒ คน (เป้าหมาย ๒๐๓,๓๑๕ คน) คิดเป็นร้อยละ ๒๙๓.๗๔ 
  (๒) การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ ได้แก่ การพิจารณาค าขอ 
การจัดส่งคนหางานและพาลูกจ้างไปท างาน/ฝึกงานต่างประเทศ จัดส่งคนหางานไปท างาน
ต่างประเทศโดยรัฐ และรับแจ้งการเดินทางด้วยตนเองและเดินทางกลับไปท างานต่างประเทศ  
(Re - entry) คนหางานได้รับบริการด้านการจัดหางานต่างประเทศ สามารถเดินทางไปท างาน  
ในต่างประเทศได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมท้ังสิ้น ๑๔,๓๕๒ คน (เป้าหมาย ๓๘,๔๐๐ คน) 
คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๓๘ 
  (๓) การให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน (โครงการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารตลาดแรงงาน) โดยมีประชาชนได้รับบริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน จ านวน 
๓,๘๐๙,๕๖๔ คน (เป้าหมาย ๓,๐๕๐,๐๐๐ คน) คิดเป็นร้อยละ ๑๒๔.๙๐ 
  ๘) โครงการออกใบอนุญาตท างานให้ผู้เชี่ยวชาญ ออกใบอนุญาตท างาน
ให้ผู้เช่ียวชาญ เป้าหมาย ๑๔,๒๒๐ คน/๑๗,๖๐๐ ครั้ง มีคนต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตให้ท างานตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน (BOI) กฎหมายว่าด้วยการปิโตรเลียม หรือตามกฎหมายอื่น 
และจัดท าทะเบียนคนต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตท างาน จ านวน ๙,๖๘๐ คน ๒๕,๕๐๕ ครัง้ 
  ๙) การพัฒนาทักษะเพื่อรองรับตลาดแรงงานหลังวิกฤติโควิด - 19  
หลังการฟื้นตัวของตลาดแรงงานในช่วงวิกฤติโควิด - 19 จ าเป็นต้องเตรียมผู้ ท่ีกลับคืนสู่
ตลาดแรงงานให้มีทักษะใหม่หรือเพิ่มพูนทักษะเดิม (Reskill - Upskill) ให้สอดคล้องความต้องการ
ของตลาดแรงงาน เช่น อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ธุรกิจ ด้านอาหาร สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม 
เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ โลจิสติกส์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงได้จัดหลักสูตร
ระยะสั้นส าหรับอาชีพตามความต้องการของตลาดแรงงาน จ านวน ๕๐ หลักสูตร โดยมีเป้าหมาย 
๘๕๘,๐๐๐ คน ในส่วนส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้มี 
การยกระดับทักษะแรงงานในชุมชนท่ีเน้นให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต หรือ Lifelong Learning 
เพื่อให้มีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเปิดโอกาสให้เรียนรู้ได้ด้วยตัวเองสามารถใช้สื่อต่าง  ๆ  
ในรูปแบบท่ีหลากหลาย เตรียมการรองรับการท่องเท่ียวในท้องถ่ิน ท่ีเน้นคุณค่าของผลิตภัณฑ์สินค้า 
บริการให้เกิดความรู้สึกประทับใจ  
  ๑๑) โครงการห้องเรียนกีฬา  ด าเนินการในพื้นท่ี ๙ โรงเรียน ๘ จังหวัด 
ครอบคลุม ๔ ภูมิภาค เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางร่างกายและทักษะทางด้านกีฬา ของนักเรียน  
(๑๒ - ๑๘ ปี) ท่ีมีความสามารถพิเศษทาง ด้านกีฬาในชนิดกีฬาฟุตบอล (ชายและหญิง) 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
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วอลเลย์บอล (หญิง) และบาสเกตบอล (หญิง) โดยใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาและโภชนาการเป็นฐาน  
โดยมีผลการด าเนินงาน ดังน้ี  
   (๑) โอนจัดสรรงบประมาณงบด าเนินงาน ค่าจ้างบุคลากร การเสริมสร้าง
ประสบการณ์ด้านกีฬาให้แก่นักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ค่าจ้างผู้ฝึกสอนพิเศษ และค่าใช้จ่าย
จัดซื้อจัดจ้างและการด าเนินการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์โครงการห้องเรียนกีฬา  
   (๒) การประเมินสมรรถนะผู้ฝึกสอนและนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา 
   (๓) ติดตาม ตรวจเยี่ยม การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนโครงการ
ห้องเรียนกีฬา และการด าเนินงานของโรงเรียนในโครงการห้องเรียนกีฬา (การก่อสร้าง ซ่อมแซม 
การปฏิบัติงานของบุคลากรด้านกีฬาในโครงการ)  
  ๑๒) ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ส านักงาน กศน. จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเน่ือง  
ในการจัดหลักสูตรฝึกอาชีพตามความต้องการตามแนวทางการด าเนินงานการจัดการศึกษา
ต่อเน่ือง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) ในรูปแบบกลุ่มสนใจ ช้ันเรียนวิชาชีพ และ ๑ อ าเภอ  
๑ อาชีพ ให้แก่กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมอาชีพ จ านวน ๓๗๑,๑๘๗ คน 
  ๑๓) การจัดการศึกษาขั นพื นฐานส าหรับโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษ 
ในโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ านวน ๔๗ โรงเรียนใน ๑๐ จังหวัดได้แก่ เชียงราย ตาก 
กาญจนบุรี สระแก้ว ตราด หนองคาย นครพนม มุกดาหาร สงขลา และปัตตานี)  โดยม ี
การด าเนินงาน ดังน้ี พัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะโรงเรียนในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ พัฒนาสื่อการสอนความรู้ ฉลาดรู้ด้านการเงิน (Financial Literacy) รวมท้ังนิเทศ
และติดตามการด าเนินงาน 
  ๑๔) ส่ง เสริมสวัสดิการแรงงานสูงอายุ เพื่อ เตรียมความพร้อมเข้าสู่ 
การเกษียณอย่างมีคุณภาพ เป้าหมาย ๕,๐๐๐ คน โดยมีการส่งเสริมสวัสดิการแรงงานสูงอายุ 
จ านวน ๓,๑๘๑ คน 

 ๑๕) โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาส 
ในการประกอบอาชีพ (ไม่รวมกลุ่มเป้าหมายผู้ผ่านการบ าบัดยาเสพติด) กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
ผู้ต้องขัง/เยาวชนสถานพินิจ คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ แรงงานนอกระบบ ทหารเกณฑ์ก่อนปลด
ประจ าการ และแรงงานตามโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริจ านวน ๒,๘๖๔ คน มีผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมจ านวน ๕,๘๕๒ คน 
  ๘.๖.๔ ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง 
   ๑) โรงเรียนฝึกอาชีพ จ านวน ๑๐ แห่ง กรุงเทพมหานครด าเนินการจัดการ
เรียนการสอนวิชาชีพระยะสั้นมาอย่างต่อเน่ืองโดยแบ่งออกเป็น ๓ ภาคเรียน ดังน้ี 
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   - ภาคเรียนท่ี ๑ (วันท่ี ๑๕ พฤษภาคม - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓) จ านวน  
๘๑ หลักสูตร มีผู้สมัครเรียน จ านวน ๒,๕๗๘ คน ส าเร็จการศึกษา ๒,๐๓๗ คน และมีงานท า 
๑,๖๖๒ คน  
   - ภาคเรียนท่ี ๒ (วันท่ี ๑ กันยายน - ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓) จ านวน  
๑๓๙ หลักสูตร มีผู้สมัครเรียน จ านวน ๒,๖๙๔ คน (อยู่ระหว่างรวบรวมผู้ส าเร็จการศึกษา 
และมีงานท า) 
   - ภาคเรียนท่ี ๓ (๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) เลื่อนเปิด
ภาคเรียนเป็นวันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เน่ืองจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ท้ังน้ี อยู่ระหว่างรวบรวมผู้สมัครเรียน 
   ๒) ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน วิทยาลัยชุมชน ๒๐ แห่ง จัดบริการวิชาการ
ฝึกอบรมในหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามความต้องการของปัจเจกบุคคลและชุมชนในลักษณะของการตอบสนองท่ีรวดเร็ว  
และสอดคล้องตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ เช่น การท าขนมไทยเพื่อการค้า การแปรรูปอาหาร 
การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เทคนิคการพูดไลฟ์สด นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 
นวดไทยเพื่อสุขภาพ การเลี้ยงผึ้งโพรงป่า มีผู้รับบริการ ณ เดือนพฤษภาคม จ านวน ๕๘๗ คน  
(จ านวนสะสม ๔,๖๙๓ คน) จากเป้าหมาย ๘,๐๐๐ คน 
 
 ๘.๗  จัดท าระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั น 
  ๘.๗.๑ การให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สถาบันวิทยาลัยชุมชน (สวชช.) มีวิทยาลัย
ชุมชน ๒๐ แห่ง จัดบริการวิชาการฝึกอบรมในหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ 
ด้านอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามความต้องการของปัจเจกบุคคลและชุมชนในลักษณะ  
ของการตอบสนองท่ีรวดเร็ว และสอดคล้องตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ เช่น การท าขนมไทย
เพื่อการค้า การแปรรูปอาหาร การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เทคนิคการพูดไลฟ์สด 
นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ นวดไทยเพื่อสุขภาพ การเลี้ยงผึ้งโพรงป่า มีผู้รับบริการ ณ เดือนกรกฎาคม 
จ านวนสะสม ๖,๕๔๓ คน จากเป้าหมาย ๘,๐๐๐ คน 
  ๘.๗.๒ การจัดการเรียนการสอนวิชาชีพระยะสั น กรุงเทพมหานครมีโรงเรียน 
ฝึกอาชีพ จ านวน ๑๐ แห่ง ด าเนินการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพระยะสั้นมา อย่างต่อเน่ือง 
โดยแบ่งออกเป็น ๓ ภาคเรียน ดังน้ี 
   ๑) ภาคเรียนท่ี ๑ (๑๕ พฤษภาคม- ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓) จ านวน  
๘๑ หลักสูตร มีผู้สมัครเรียน ๒,๕๗๘ คน ส าเร็จการศึกษา ๒,๐๓๗ คน และมีงานท า ๑,๖๖๒ คน  



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๔๘๕ 

 

   ๒) ภาคเรียนท่ี ๒ (๑ กันยายน - ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓) จ านวน ๑๓๙ หลักสูตร 
มีผู้สมัครเรียน จ านวน ๖,๑๗๖ คน มีผู้ส าเร็จการศึกษา ๕,๐๑๗ คน ผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพ
สามารถน าความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพและมีรายได้เพิ่มข้ึน ๔,๑๔๙ คน 
   ๓) ภาคเรียนท่ี ๓ (๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔)  
มีผู้สมัครเรียน จ านวน ๗,๖๔๓ คน  ขณะน้ีอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลผู้ส าเร็จและมีงานท า 
 
 

 
 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๔๘๖ 

 

 
ผลการด าเนินงานตามนโยบายหลัก ๑๒ ด้าน 

 

ด้านที่ ๙  การพัฒนาระบบสาธารณสุข 

และหลักประกันทางสังคม 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๔๘๗ 

 

นโยบายหลักข้อ ๙  การพัฒนาระบบสาธารณสุข และหลักประกันทางสังคม 

 
 ๙.๑ พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข แพทย์สมัยใหม่ และแพทย์แผนไทย 
  ๙.๑.๑ การพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
ได้ส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข ด้วยการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพ
ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในแผนกผู้ป่วยนอก รวมถึงการพัฒนา 
ภูมิปัญญาท้องถ่ินเพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพประชาชน โดยมีผู้ป่วยนอกเข้ารับบริการการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ๒๗,๙๕๗,๓๘๗ ครั้ง จากผู้ป่วยนอกท้ังหมด ๑๕๓,๙๐๓,๔๔๙ ครั้ง 
คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๒ (เป้าหมายร้อยละ ๒๐.๕) 
  ๙.๑.๒ การปฏิรูปห้องฉุกเฉินและการพัฒนาโรงพยาบาลจตุรทิศ ในส่วนของ 
การปฏิรูปห้องฉุกเฉิน เน่ืองจากเป็นห้องท่ีมีความชุลมุนท่ีสุดในโรงพยาบาล โดยเฉพาะโรงพยาบาล
ขนาดใหญ่จะมีความเสี่ยงต่อความไม่ เข้าใจระหว่างผู้ ให้บริการและผู้รับบริการมากท่ีสุด  
และจากข้อมูลปี ๒๕๕๙ มีผู้รับบริการถึง ๓๕ ล้านครั้ง ในจ านวนน้ีครึ่งหน่ึงไม่ใช่ผู้ป่วยฉุกเฉิน 
ดังน้ันในการปฏิรูปจึงได้แบ่งห้องฉุกเฉินเป็น ๒ ห้อง คือ ห้องฉุกเฉินผู้ป่วยวิกฤต และห้องฉุกเฉิน 
ท่ีผู้ป่วยรอได้ เพื่อให้ผู้ป่วยวิกฤตได้รับบริการทันท่วงที และผู้ป่วยท่ีรอได้ก็ได้รับการดูแล  
อย่างเหมาะสม ท้ังน้ี ได้มีการประเมินศักยภาพหน่วยบริการตาม “แนวทางการปฏิรูปห้องฉุกเฉิน” 
ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในโรงพยาบาลศูนย์ครบท้ัง ๓๔ แห่ง  
   ขณะท่ีการพัฒนาระบบบริการโรงพยาบาลจตุรทิศ เพื่อแก้ไขปัญหาความแออัด
ในโรงพยาบาลรอบกรุงเทพมหานคร ท่ีมีผู้ป่วยนอกมารับบริการในแต่ละวันเป็นจ านวนมาก  
ได้พัฒนาโรงพยาบาลจตุรทิศ ๕ จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร  
และนครปฐม ให้มีความพิเศษแตกต่างจากโรงพยาบาลในต่างจังหวัดท่ัวไป โดยเพิ่มศักยภาพของ
โรงพยาบาลท้ังจังหวัดให้สามารถดูแลประชาชนได้โดยไม่ต้องส่งต่อ ครอบคลุมท้ังคนในพื้นท่ี  
ตามทะเบียนราษฎร์และคนต่างถ่ินท่ีเข้ามาท างานตามบริบทของพื้นท่ี  
   เน่ืองจากการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) จึงได้ยกเลิก
กิจกรรมการจัดประชุมและการลงพื้นท่ีเยี่ยมประเมินโรงพยาบาลจตุรทิศ ๕ จังหวัด และลงพื้นท่ี
เย่ียมประเมินห้องฉุกเฉินคุณภาพ และได้ด าเนินการ ดังน้ี 
    ๑) แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลจตุรทิศ 
    ๒) ขยายผลการด าเนินการปฏิรูปห้องฉุกเฉิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ในโรงพยาบาลศูนย์ทุกแห่ง 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๔๘๘ 

 

    ๓) ประเมินศักยภาพหน่วยบริการตาม “แนวทางการปฏิรูปห้องฉุกเฉิน” 
ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในโรงพยาบาลศูนย์ทุกแห่ง 
   ท้ังน้ี ผลการด าเนินงานโรงพยาบาลศูนย์ทุกแห่ง ผ่านเกณฑ์ห้องฉุกเฉิน
คุณภาพ ร้อยละ ๑๐๐ (๓๔ แห่ง) 
  ๙.๑.๓ โครงการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ก าหนดให้มีระบบ
การแพทย์ปฐมภูมิท่ีมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชนในสัดส่วนท่ีเหมาะสม เพื่อลด
ความเหลื่อมล้ าและสร้างโอกาสเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของรัฐอย่างทัดเทียม เพื่อให้ประชาชน
ทุกคนเข้าถึงบริการสุขภาพใกล้บ้าน เข้าถึงสะดวก ช่วยลดเวลารอคอยและลดความแออัด 
และเพื่อให้เกิดกลไกกระบวนการในการจัดระบบสุขภาพปฐมภูมิท่ีมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
ได้ออกพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒ พร้อมท้ังออกกฎหมายล าดับรองภายใต้
พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๓๔ ฉบับ โดยได้ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
จ านวน ๒๑ ฉบับ และอยู่ระหว่างด าเนินการ ๑๓ ฉบับ มีการข้ึนทะเบียนของหน่วยบริการปฐมภูมิ
และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ๒,๖๙๐ ทีม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๗.๖ (เป้าหมาย ๒,๕๐๐ ทีม) 
ประชาชนท่ีมีรายช่ืออยู่ในหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิได้รับการดูแล
โดยมี อสม.หมอประจ าบ้าน คณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ และแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 
หรือแพทย์ท่ีผ่านการอบรมกว่า ๒๖,๐๐๐,๐๐๐ คน 
   นอกจากน้ี ได้ขับเคลื่อนนโยบาย “คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจ าตัว ๓ คน” 
วัตถุประสงค์เน้นการดูแลท่ีบ้านและชุมชน “ดูแลใกล้ตัว ใกล้บ้าน ใกล้ใจ” สัดส่วนในการดูแล
ประชาชน รายละเอียด ดังภาพ 

 
 

 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๔๘๙ 

 

๙.๑.๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
และดูแลกลุ่มเปราะบางในพื้นท่ีให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนโดยใช้หลักการ “พื้นท่ีเป็นฐาน ประชาชน
เป็นศูนย์กลาง” เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับพื้นท่ีพ.ศ. ๒๕๖๑ ได้สร้างกลไกขับเคลื่อนท่ีเช่ือมโยงระบบบริการปฐมภูมิกับชุมชน 
และท้องถ่ิน ผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ทุกอ าเภอ (๘๗๘ อ าเภอ)  
ในการคัดเลือกประเด็นท่ีส าคัญเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต และจัดท าแผนด าเนินการพัฒนา/
แก้ไขปัญหาส าคัญตามบริบทในพื้นท่ี อย่างน้อย ๒ ประเด็น/อ าเภอ ส่งผลให้ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ เกิดประเด็นในพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ๒,๗๗๗ ประเด็น โดยประเด็น 
ท่ีมีการขับเคลื่อนสูงสุด ๕ อันดับ คือ 

๑) การดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้เปราะบาง  จ านวน ๕๑๗ 
อ าเภอ (ร้อยละ ๕๘.๘๘ ของจ านวนอ าเภอท้ังหมด)   

๒) การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม จ านวน ๔๕๗ อ าเภอ (ร้อยละ ๕๒.๐๕ 
ของจ านวนอ าเภอท้ังหมด) 

๓) อุบัติเหตุ จ านวน ๔๑๓ อ าเภอ (ร้อยละ ๔๗.๐๔ ของจ านวนอ าเภอ
ท้ังหมด ) 

๔) อาหารปลอดภัย เกษตรปลอดสารเคมี จ านวน ๒๙๔ อ าเภอ (ร้อยละ 
๓๓.๔๘ ของจ านวนอ าเภอท้ังหมด) 

๕) โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) จ านวน ๒๓๐ อ าเภอ (ร้อยละ 
๒๖.๑๙ ของจ านวนอ าเภอท้ังหมด) 

พชอ.ร่วมกับ อปท. ท้องท่ี ภาคเอกชน คณะกรรมการโรคติดต่ออ าเภอ/
จังหวัด ด าเนินการค้นหา เฝ้าระวัง ป้องกันโรค ลดความเสี่ยงและแก้ปัญหาการแพร่ระบาดโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงการบริหารจัดการการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชน และสร้างการ
ตระหนักรู้ให้กับประชาชนในพื้นท่ีเพื่อร่วมเฝ้าระวังและปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขท่ีก าหนด 

ผลการประเมินตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพชีวิต มี พชอ.ท่ีผ่านเกณฑ์ ๖๕๙ 
อ าเภอ คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๑ จาก ๘๗๘ อ าเภอ และได้มีการดูแลกลุ่มเปราะบาง จ านวน 
๑๑,๐๑๕,๑๗๔ คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากโควิด – 19 ประกอบด้วยผู้สูงอายุ  
ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ได้รับผลกระทบจากประเด็นปัญหาอื่น ๆ 
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 ๙.๒  ส่งเสริมการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ 
  ๙.๒.๑ การพัฒนาระบบการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนแบบบูรณาการ
ได้ขับเคลื่อนการด าเนินงานการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) โดยบูรณาการร่วมกับ
กระทรวงท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีองค์ประกอบท่ีส าคัญ คือ การวางแผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล 
(Care Plan) เพื่อเกิดการดูแลผู้สูงอายุแบบมีภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ  
ในการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล มุ่งเน้นในการดูแลผู้ สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงท้ังกลุ่มติดสังคม  
กลุ่มติดบ้าน และกลุ่มติดเตียง เน้นการสร้างศักยภาพของบุคลากรและเครือข่ายในชุมชน 
สนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพ  
พัฒนาทักษะกายใจในผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง ผลการด าเนินงาน ดังน้ี 
   ๑) ผู้สูงอายุได้รับการประเมินและคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น จ าแนก 
ตามความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวัน จ านวน ๗,๖๙๔,๓๖๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๔  
จากจ านวนผู้สูงอายุท่ีอยู่ในระบบ HDC จ านวน ๙,๑๖๑,๖๖๖ คน แบ่งเป็นติดสังคม ๗,๔๔๔,๔๓๐ คน  
ติดบ้าน ๒๐๔,๗๔๓ คน และติดเตียง ๔๕,๑๘๗ คน    
   ๒) ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan ๓๒๐,๑๒๘ คน 
จากจ านวนผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงทุกสิทธิ์ ๓๔๕,๔๐๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๗ (เป้าหมายร้อยละ 
๘๕)    
   ๓) ต าบลท่ีมีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term 
Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ ๖,๙๙๗ ต าบล จากจ านวนต าบลท้ังหมด ๗,๒๕๕ ต าบล คิดเป็นร้อยละ 
๙๖.๔๔ (เป้าหมายร้อยละ ๙๕)   
  ๙.๒.๒ การส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและสุขภาวะให้แก่ประชาชน ได้ช้ีแจง
กรอบการด าเนินงาน ทิศทาง เครื่องมือ และสนับสนุนด้านวิชาการในการขับเคลื่อนงานความรอบรู้
ด้านสุขภาพแก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  จัดท าร่างแผนปฏิบัติการด้านความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ระดับประเทศ เฝ้าระวังและตอบโต้ข้อมูลเท็จ และข้อมูลท่ีท าให้ประชาชนสับสนบนโลกออนไลน์ 
ในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ มีการตอบโต้ข่าว จ านวน ๒๘๗ ข่าว ผลิตสื่อเสียงตามสาย ๗ ภาษา  
(ไทยกลาง ไทยอีสาน ไทยใต้ ไทยเหนือ ลาว พม่า กัมพูชา) ๑๐ ตอน และส่งเสริมการออกก าลังกาย
เพื่อสุขภาพผ่านโครงการก้าวท้าใจ season 3 และมีจ านวนครัวเรือนท่ีเข้าร่วมโครงการ ๑๐ ล้าน
ครอบครัวไทยออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วม ๕,๗๕๐,๖๒๕ บัญชี ประชาชน
เข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ค่าเฉลี่ยร้อยละ ๘๒.๑๐ จากเป้าหมาย (อย่างน้อย) 
ร้ อ ยล ะ  ๗ ๘  นอกจ า ก น้ี ยั ง มี ก า รล งพื้ น ท่ี เ ยี่ ย ม เ ส ริ มพลั ง  แล ะ ส า รว จคว ามรอบรู้ 
ด้านสุขภาพในการป้องกันโรคโควิด - 19 และการรับวัคซีน ในสนามกอล์ฟปัญญาอินทรากอล์ฟ
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คลับ, ตลาดบางขุนศร,ี สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ และลงพื้นท่ีสื่อสารสร้างความรอบรู้ กิจกรรม 
“ครอบครัวรอบรู้ อยู่กับโควิด - 19” ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพคนไร้บ้านปทุมธานี ศูนย์คนไร้บ้าน 
สุวิทย์ วัดหนู หัวล าโพง ชุมชนในแขวงจักรวรรดิ ชุมชนในต าบลสวนพริกไทย ชุมชนก านันสังวาล 
ต าบลหน้าไม้ชุมชนไพลิน มูลนิธิศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ชุมชนฟื้นนครร่มเกล้า 
ชุมชนคลองสามวา ศูนย์พักคอยชุมชนมัสยิดรุ๊ลอีบาด๊ะห์ ชุมชนฟื้นนครร่มเกล้าระยะ ๒ โซน ๙ 
และศูนย์พักคอยชุมชนฟื้นนครร่มเกล้าระยะ ๒ โซน ๙ เพื่อช้ีเป้าในการพัฒนาขับเคลื่อนงาน 
ความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อไป และมีการรณรงค์ “ตัดความเสี่ยง สร้างภูมิคุ้มกัน มุ้งมั่น ป้องกันโควิด”
ณ มหาวิทยาลัยรังสิต รวมท้ังเตรียมความพร้อม ในการเปิดภาคเรียนและแผน เผชิญเหตุกรณี
ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ระลอกใหม่ในสถานศึกษา ณ กระทรวงศึกษาธิการ 
และส ารวจพื้นท่ีและหารือแนวทางในการจัดต้ังศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) 
ณ บริษัท รุ่งตะวัน เนอร์สซิ่งแคร์ และพื้นท่ีในเทศบาลนครรังสิต ๒ แห่ง พร้อมให้ค าแนะน าเร่ือง
การจัดการอาคารสถานท่ี การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล อ านวยความสะดวก ประสานเร่ือง
การจัดการระบบบริการและกลุ่มแพทย์ท้ังในกรมและนอกกรมอนามัยในการรองรับบริการ และได้
มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและเปิดศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (Community 
Isolation) ณ บริษัท รุ่งตะวัน เนอร์สซิ่งแคร์ จังหวัดกรุงเทพฯ และ ณ อาคารหอประชุม ๑๐๐ ปี 
เมืองธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
  ๙.๒.๓ การพัฒนาระบบเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ อุบัติซ  า  
ตามมาตรการลดความเสี่ยงในการติดเชื อโควิด - 19 
   ๑) ได้ติดตามสถานการณ์โควิด - 19 ท้ังในและต่างประเทศ พบว่าไทย 
มีอัตราป่วยตายของผู้ป่วยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของท้ังประเทศ คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๐ 
ขณะท่ีท่ัวโลกมีอัตราป่วยตาย ร้อยละ ๒.๐๐ 
   ๒) การควบคุมสถานการณ์การระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
ทุกเหตุการณ์ให้สงบได้ภายใน ๒๑ - ๒๘ วัน โดยมีการด าเนินงานท้ังหมด ๒๗ จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 
๓๕.๑ จังหวัดท่ีอยู่ระหว่างการติดตามจนครบ ๒๘ วัน จ านวน ๕๐ จังหวัด 
   ๓) การได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 สะสม ๗๖,๓๙๖,๔๘๓ โดส  
โดยแบ่งเป็นเข็มท่ี ๑ สะสมจ านวน ๔๒,๗๑๒,๓๗๙ โดส คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๓ และเข็มท่ี ๒ สะสม
จ านวน ๓๑,๒๓๓,๔๗๑ โดส คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๔ (ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) 
  ๙.๒.๔ โครงการสร้างความม่ันคงด้านยาและเวชภัณฑ์ในภาวะฉุกเฉิน  
(กรณีโควิด - 19) เป็นการส่งเสริมการผลิตยาและเวชภัณฑ์ในประเทศไทยและอ านวยความสะดวก 
การน าเข้ายาและเวชภัณฑ์ให้เพียงพอต่อความต้องการในสถานการณ์การระบาดของโควิด - 19  
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โดยได้จัดท ากรอบรายการยา/เครื่องมือแพทย์/เครื่องส าอาง/วัตถุอันตรายจ าเป็นในภาวะฉุกเฉิน 
(โควิด - 19) จ านวน ๗๓ รายการ แยกเป็นยา ๕๘ รายการ เครื่องมือแพทย์ ๑๔ รายการ 
เครื่องส าอางและวัตถุอันตรายอย่างละ ๑ รายการ อนุมัติแล้วเมื่อวันท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔  
ออกประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา จ านวน ๕ ฉบับ ท่ีเกี่ยวข้องกับการก าหนด
มาตรฐานเครื่องมือแพทย์ในภาวะฉุกเฉิน (กรณีโควิด - 19) และข้ึนทะเบียนยาและวัคซีนในภาวะ
ฉุกเฉิน ๓ รายการ ได้แก่ Favipirevir Remdesivir  และวัคซีนโควิด - 19 และมีการส ารวจอัตรา
การผลิตยาโรคเร้ือรัง (NCD) จ านวน ๓๕ รายการยา กับผู้ผลิตและผู้น าเข้ายา ๑๑ ราย เพื่อรับมือ
ส ารองยาของโรงพยาบาล ๑ - ๓ เดือน ในช่วงระบาดโควิด – 19 นอกจากน้ียังได้มีการจัดท า
ราย ช่ือผู้ ผลิต เครื่ องมือแพทย์ ท่ีจ า เป็นและไ ด้รับอนุญาตจาก อย.  เป็น Positive list  
เพื่อประชาสัมพันธ์ให้โรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์และประชาชน ได้รับทราบ  
และเป็นแนวทางในการจัดซื้อของโรงพยาบาลต่อไป นอกจากน้ียังมีการทบทวนกฎระเบียบ 
ท่ีเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการส่งเสริมการผลิตและอ านวยความสะดวกการน าเข้ายาและเวชภัณฑ์
ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด - 19 จ านวน ๗ ฉบับ 

๙.๒.๕ การเตรียมความพร้อมรับมือโควิด – 19 ระลอกใหม่ 
   การระบาดของโรคโควิด - 19 คลัสเตอร์สถานบันเทิง มีแนวโน้มพบผู้ติดเช้ือ
รายใหม่เพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเน่ืองและกระจายไปท่ัวประเทศ กระทรวงสาธารณสุข ได้บริหารจัดการ  
และเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร เพื่อรองรับการระบาดท่ีเกิดข้ึน ได้ด าเนินมาตรการด้านยา
และเวชภัณฑ์เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินโควิด - 19 ดังน้ี 
  ๑) ส ารองเตียงเพื่อรองรับผู้ป่วยจ านวนท้ังสิ้น ๗๔,๗๖๔ เตียง ซึ่งมีท้ัง 
เตียงในโรงพยาบาลรัฐ และโรงพยาบาลเอกชน เตียงในโรงแรมท่ีปรับใช้เป็น HOSPITEL  
และเตียงในโรงพยาบาลสนาม 

๒) การเตรียมพร้อมทางห้องปฏิบัติการวินิจฉัยโรคโควิด - 19 เพื่อค้นหา
ผู้ป่วยรายใหม่ให้เร็วและมากท่ีสุด รองรับการตรวจวินิจฉัย การรักษาและติดตามผู้ป่วย  
สอบสวนโรค และเฝ้าระวังโรค โดยปัจจุบันมีห้องปฏิบัติการท่ีสามารถตรวจหาเช้ือ โควิด – 19
จ านวน ๒๗๗ แห่ง ศักยภาพการตรวจตัวอย่าง/วัน ๘๑,๗๐๐ ตัวอย่าง กระจายอยู่ท่ัวประเทศ 
รายละเอียดดังตาราง 

  ตาราง ห้องปฏิบัติการตรวจโควิด - 19 ในประเทศไทย 

เขตสุขภาพ 
จ านวน 

เปดิตรวจแล้ว(แห่ง) ศักยภาพการตรวจ (ตัวอย่าง/วัน) 
๑ ๒๓ ๘,๐๒๔ 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๔๙๓ 

 

เขตสุขภาพ 
จ านวน 

เปดิตรวจแล้ว(แห่ง) ศักยภาพการตรวจ (ตัวอย่าง/วัน) 
๒ ๒๐ ๔,๕๐๐ 
๓ ๙ ๑,๓๗๖ 
๔ ๒๘ ๘,๒๐๒ 
๕ ๑๘ ๓,๘๓๐ 
๖ ๓๑ ๑๕,๕๐๒ 
๗ ๑๐ ๒,๖๐๐ 
๘ ๑๑ ๒,๓๗๖ 
๙ ๑๐ ๒,๓๘๒ 
๑๐ ๙ ๒,๗๗๖ 
๑๑ ๑๘ ๔,๙๒๓ 
๑๒ ๑๕ ๔,๑๓๘ 

๑๓ (กทม.) ๗๓ ๑๖,๙๗๑ 
แล็บอ้างอิง ๒ ๔,๑๐๐ 

รวม ๒๗๗ ๘๑,๗๐๐ 
 

๓) ปรับแผนเพิ่มการส ารองยาฟาวิพิราเวียร์ ในเดือนสิงหาคม-กันยายน 
๒๕๖๔ จ านวน ๒ เดือน ๑๒๐ ล้านเม็ด เดือนตุลาคม-ธันวาคม ๓๐๐ ล้านเม็ด รองรับการรักษา 
ท่ีจ่ายยาเร็วข้ึน และจัดหายาแรมเดซิเวียร์ (Remdesivir) ๒ แสนขวด และจะพิจารณาจัดหาเพิ่ม
อย่างต่อเน่ือง เพื่อให้เพียงพอตามเกณฑ์การรักษาใหม่ โดยยาเรมเดซิเวียร์น้ัน แพทย์ผู้เช่ียวชาญ
จะพิจารณาฉีดให้กับผู้ป่วยท่ีติดเช้ือโควิด – 19 ท่ีเป็นหญิงต้ังครรภ์ ผู้มีปัญหาในการดูดซึมยา 
ผู้ปว่ยท่ีมีอาการปอดบวมอย่างรุนแรง และผู้ป่วยท่ีไม่สามารถใช้ยาฟาวิพิราเวียร์ได้ 

๔) เพิ่มมาตรการรองรับการระบาดระลอกใหม่ โดยเปิดสายด่วน ๑๖๖๘ 
ช่วยเหลือผู้ติดเช้ือท่ียังไม่มีเตียงรักษา และเปินศูนย์บริหารจัดการเตียงท างานแบบ One Stop 
Service ด าเนินการต้ังแต่การรับแจ้งผู้ป่วยจนสามารถหาเตียงให้กับผู้ป่วยเพื่อเข้ารับการรักษา  
ในสถานพยาบาล หรือ Hospitel  

๕) จัดต้ังศูนย์แรกรับผู้ป่วยโควิด - 19 โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกับ
กระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา ปรับอาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติให้เป็นศูนย์แรกรับผู้ป่วย 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๔๙๔ 

 

โรคโควิด - 19 สามารถรองรับผู้ป่วยได้ ๒๐๐ ราย และเปิดสายด่วน ๐๒-๐๗๙-๑๐๐๐  
เพื่อประเมินอาการและน าเข้าระบบการรักษา 

๖) จัดต้ังโรงพยาบาลบุษราคัม ศูนย์กลางการดูแลผู้ป่วยโรคโควิด - 19  
เกณฑ์สีเหลือง (อาการปานกลาง) โดยปรับอาคารชาเลนเจอร์ IMPACT AREANA เมืองทองธานี  
ให้กลายเป็นโรงพยาบาลท่ีเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอ านวยความสะดวก อุปกรณ์ทางการแพทย์  
และยารักษาโรค อาทิ เครื่องช่วยหายใจกว่า ๑๐๐ เครื่อง ห้องตรวจเช้ือ รถ X-RAY ห้องความดันลบ 
ยาฟาวิพิราเวียร์ พร้อมท้ังมีห้องปฐมพยาบาลกรณีฉุกเฉิน และมีทีมแพทย์จากท่ัวประเทศ  
เตรียมความพร้อม ๒๔ ช่ัวโมง ส าหรับดูแลผู้ป่วยโรคโควิด - 19 อาการปานกลาง ผ่านระบบ 
TELEMEDICINE โรงพยาบาลบุษราคัมเป็นโรงพยาบาลขนาด ๕,๐๐๐ เตียง ขณะน้ีรับผู้ป่วยรายใหม่
วันละ ๓๐๐ กว่าราย ยอดผู้ป่วยสะสมต้ังแต่ ๑๔ พฤษภาคม – ๑ กันยายน ๒๕๖๔ จ านวน 
๒๐,๐๗๙ ราย ขณะน้ีมีผู้ป่วยนอนรักษาในโรงพยาบาล ๑,๑๙๘ ราย นอกจากน้ีโรงพยาบาล
บุษราคัมได้ต้ังไอซียูสนามแยกส าหรับดูแลผู้ป่วยอาการหนัก ขนาด ๑๗ เตียง แบ่งเป็นหอผู้ป่วย
รวม (Cohort Ward) จ านวน ๑๓ เตียง และห้องแยกความดันลบ จ านวน ๔ ห้อง พร้อมอุปกรณ์
การแพทย์มาตรฐานเดียวกับไอซียูในโรงพยาบาล ดูแลโดยทีมแพทย์เช่ียวชาญ และพยาบาลไอซียู
จากต่างจังหวัดอย่างใกล้ชิด ลดการส่งต่อ และลดการรอคิวเตียงไอซียูของโรงพยาบาลอื่น ๆ 

ในขณะน้ีโรงพยาบาลบุษราคัมได้จบภารกิจในการดูแลผู้ป่วยโควิด – 19 
โดยได้มีการดูแลฝู้ป่วยต้ังแต่วันท่ี ๑๔ พฤษภาคม – ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ รวมท้ังสิ้น ๑๓๐ วัน  
ซึ่งดูแลรักษาผู้ป่วยในพื้นท่ีกทม. และปริมณฑล จ านวน ๒๐,๔๓๖ ราย ท้ังน้ีการดูแลรักษาผู้ติดเช้ือ
โควิด - 19 ได้ปรับรูปแบบใหม่ โดยให้ผู้ติดเช้ือท่ีไม่มีอาการหรืออาการน้อยเข้าระบบการรักษาตัว
ท่ีบ้าน (Home Iisolation), กักตัวท่ีชุมชน, ศูนย์พักคอย(Community isolation), โรงพยาบาล
สนาม หรือ HOSPITEL ส่วนผู้ท่ีมีอาการปานกลางถึงอาการหนักให้ส่งเข้าสู่กระบวนการรักษา 
ในโรงพยาบาล  

๗) การฟื้นฟูจิตใจของประชาชนในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส  
โคโรนา 2019 (โควิด - 19) ได้ปฏิบัติงานค้นหา คัดกรอง ติดตามช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ท่ีมี
ปัญหาสุขภาพจิต จากสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ต้ังแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๒๙ 
สิงหาคม ๒๕๖๔ จ านวน ๑,๖๖๘,๘๘๘ คน พบมีความเสี่ยงต่อปัญหาสขุภาพจติ จ านวน ๕๘,๓๐๘ คน 
และติดตามให้การช่วยเหลือจิตใจ ให้ค าปรึกษากลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตไปแล้วท้ังสิ้น 
๔๖,๘๐๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๒๘ 

๘) กระทรวงสาธารณสุข ได้เตรียมความพร้อมสถานประกอบการต่าง ๆ 
รองรับการเปิดประเทศ โดยจัดท ามาตรการ COVID Free Setting ให้สถานประกอบการได้



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๔๙๕ 

 

ยกระดับมาตรการป้องกันโรคอย่างเข้มข้นไม่ให้เป็นแหล่งการแพร่ระบาด จนเกิดกลุ่มก้อนการระบาด 
หรือคลัสเตอร์ใหม่ โดยมาตรการ COVID Free Setting ให้ความส าคัญกับ ๓ องค์ประกอบ คือ  
(๑) การจัดสภาพแวดล้อม หรือ COVID Free Environment ในเร่ือง การจัดการเรื่องความสะอาด 
การจัดให้มีการเว้นระยะห่างไม่แออัด และการจัดให้มีการระบายอากาศท่ีดี (๒) การจัดการผู้ให้
บริการ หรือ COVID Free Personnel ซึ่งเป็นเรื่องส า คัญท่ีพนักงานต้องได้รับวัคซีนครบ  
ตามเกณฑ์ หรือมีภูมิคุ้มกัน หากไม่มีต้องได้รับการคัดกรองท่ีแสดงว่าไม่เป็นโรคด้วย ATK หรือ RT-
PCR และต้องมีการคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงทุกวันด้วย Thai Save Thai และ (๓) ผู้รับบริการ หรือ 
COVID Free Personnel ซึ่งต้องมีการแสดงว่าผู้รับบริการมีความปลอดภัย ด้วยการแสดงการฉีด
วัคซีน หรือได้รับการตรวจหาเช้ือด้วย ATK หรือ RT-PCR และทุกสถานประกอบการให้เน้นย้ าการ
ใช้มาตรการบุคลคลด้วยการป้องกันตนเองข้ันสูงสุด หรือ DMHTA และได้จัดท าแพลตฟอร์ม Thai 
Stop COVID Plus เป็นเครื่องมือให้สถานประกอบการประเมินรับรองตนเองว่าท าตามมาตรการ 
และเมื่อปฏิบัติจนผ่านเกณฑ์จะได้รับใบรับรอง หรือ E-Certificate ซึ่งใบรับรองดังกล่าวจะมี  
QR – Code ให้ผู้รับบริการ ลูกค้า หรือประชาชนตรวจสอบ ขณะน้ีมีสถานประกอบการในระบบ 
Thai Stop COVID Plus จ านวน ๕๐ ประเภทกิจการ อาทิ ตลาด ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า 
ร้านค้าปลีก/ค้าส่ง เป็นต้น ซึ่งมีผู้ประกอบการให้ความสนใจและเข้าร่วมยกระดับมาตรฐาน  
การป้องในโรค จ านวน ๔๒๔,๓๕๘ แห่ง และสามารถด าเนินการตามเกณฑ์ จ านวน ๓๒๔,๙๐๕ แห่ง 
ร้อยละ ๗๗ (ข้อมูล ณ วันท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔) 
 
 ๙.๓  พัฒนาและยกระดับความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 

โครงการสร้างเสริมศักยภาพ อสม. ในการจัดบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิ  
โดยการพัฒนาศักยภาพ อสม. เป็น อสม. หมอประจ าบ้าน ดูแลสุขภาพคนในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ผลการด าเนินงานการพัฒนาศักยภาพ อสม. เป็น อสม. หมอประจ าบ้านมี อสม. ท่ีเข้ารับ 
การอบรม “อสม. หมอประจ าบ้าน” ๘๓,๓๓๗ คน จากเป้าหมาย ๗๕,๐๓๒ คน คิดเป็นร้อยละ 
๑๑๑.๑ ปัจจุบัน อสม.หมอประจ าบ้าน ได้ด าเนินการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยจ านวนท้ังสิ้น 
๘๗๗,๖๒๗ คน ดังน้ี 

- ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง จ านวน ๑๘๖,๗๒๘ คน 
- ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จ านวน ๕๕๒,๖๑๒ คน 
- ผู้ป่วยโรคไตวายเร้ือรัง จ านวน ๕๔,๕๙๐ คน 
- ผู้มีภาวะพึ่งพิง จ านวน ๘๓,๖๙๗ คน 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๔๙๖ 

 

ท้ังน้ี สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ส่งผลให้บางพื้นท่ีไม่สามารถ
ด าเนินการได้ ท าให้ยอดการดูแลผู้ป่วยลดลง 

 
 ๙.๔  สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมด้านการศึกษา สุขภาพ การมีงานท า 
ที่เหมาะสมกับประชากรทุกกลุ่ม 
  ๙.๔.๑ โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ การบริหารกองทุน ท าหน้าท่ี
โดยคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เน้นการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน และภาคี
เครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังภาคประชาชน ภาคเอกชน โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชน 
และระบบสาธารณสุขโดยรวมของประเทศ โดยการสร้างความครอบคลุมสิทธิหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง / สิทธิ UC) มีประชาชนลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
๔๗,๕๖๖,๘๐๖ คน จากประชากรผู้มีสิทธิ ๔๗,๗๒๕,๕๔๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๗ มีหน่วย
บริการท่ีข้ึนทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จ านวน ๑๒,๐๗๕ หน่วย โดยใน พ.ศ. 
๒๕๖๔ รัฐบาลได้จัดสรรงบเหมาจ่ายรายหัวในอัตรา ๓,๗๑๙.๒๓ บาทต่อผู้มีสิทธิฯ 
   การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อให้ประชาชน
ได้รับบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขตามสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ 
ตาราง จ านวนและร้อยละการรับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ของผู้มีสิทธิในระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จ าแนกตามรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

รายการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ร้อยละ 
เป้าหมาย ผลงาน 

๑. การให้บริการผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก    
 ๑.๑ บริการผู้ป่วยนอก (ล้านครั้ง) ๑๗๔.๒๙๙ ๑๓๖.๕๓๑ ๗๘.๓ 
 ๑.๒ บริการผู้ป่วยใน (ล้านครั้ง) ๖.๖๔๕ ๕.๔๕๐ ๘๒ 
๒. บริการผู้ติดเช้ือเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์    

๒.๑ ผู้ติดเช้ือเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์
ได้รับการดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัสอย่าง
ต่อเน่ือง (คน) 

๒๗๑,๗๐๔ ๒๘๗,๗๕๗ ๑๐๕.๒๖ 
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รายการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ร้อยละ 
เป้าหมาย ผลงาน 

 ๒.๒ กลุ่มเสี่ยงท่ีได้รับบริการส่งเสริม
และป้องกันการติดเช้ือ เอชไอวี (คน) 

๗๒,๕๐๐ ๘๔,๕๙๘ ๑๑๖.๖๙ 

๓. ผู้ป่วยไตวายเร้ือรังเข้ารับบริการดูแล
รักษาสุขภาพ (ราย) 

๖๓,๘๑๕ ๖๗,๓๓๑ ๑๐๕.๕ 

๔. ผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
ที่ได้รับการควบคุมป้องกันความรุนแรงของ
โรค (ราย) 

๓,๖๙๙,๑๐๐ ๓,๙๕๘,๘๒๖ ๑๐๗.๐๒ 

๕. ผู้ป่วยจิตเวชเร้ือรังท่ีได้รับบริการในชุมชน 
(ราย) 

๑๒,๐๐๐ ๑๑,๘๒๕ ๙๘.๕๔ 

๖. ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงท่ีมีภาวะพึ่งพิง 
ท่ีได้รับบริการสาธารณสุข (ราย) 

๑๓๙,๖๗๑ ๑๘๖,๕๗๕ ๑๓๓.๖ 

๗. หน่วยบริการท่ีให้บริการประชาชน 
ในพื้นท่ีกันดาร/เสี่ยงภัยพื้นท่ี ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ท่ีได้รับจัดสรรงบเพิ่มเติม) 

๒๐๗ ๒๐๗ ๑๐๐.๐๐ 

๘. การเข้าถึงบริการผู้ป่วยนอกเพิ่มข้ึน  
จากบริการระดับปฐมภูมิที่มีคลินิกหมอ
ครอบครัว (Primary Care Cluster: PCC) 

๒,๖๘๐,๐๐๐ ๒,๙๐๑,๒๖๓ ๑๐๘.๓ 

 

ท่ีมา: ส านักงานหลักประกันกันสุขภาพแห่งชาติ ข้อมูล ณ วันท่ี วันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
 

  ๙.๔.๒ โครงการยกระดับบัตรทอง สู่หลักประกันสุขภาพยุคใหม่      
   ผลการด าเนินงาน ยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเร่ิมด าเนินการ  
๑ มกราคม ๒๕๖๔ เพิ่มการเข้าถึงบริการ ๔ สิทธิ ดังน้ี  
   ๑) ประชาชนที่เจ็บป่วยไปรับบริการกับหมอประจ าครอบครัวในหน่วย
บริการปฐมภูมิที่ไหนก็ได้ โดยน าร่อง กทม.และปริมณฑลและเขต ๙ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
ปัจจุบันการด าเนินงานในเขตพื้นท่ีกรุงเทพฯ มีประชาชนรับบริการในเครือข่ายปฐมภูมิ รูปแบบใหม่ 
โดยท่ีไม่ถูกเรียกเก็บเงิน จ านวน ๙๐๗,๒๗๓ ครั้ง ในหน่วยบริการ ๒๕๐ แห่ง และในเขตบริการ
สุขภาพท่ี ๗ - ๑๐  มีผู้รับบริการปฐมภูมิต่างหน่วยบริการประจ า โดยท่ีประชาชนไม่ถูกเรียกเก็บเงิน 
รวมท้ังสิ้น ๓๔,๘๒๐ ครั้ง ในหน่วยบริการ ๑๖๐ แห่ง  
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   ๒) ผู้ป่วยในไม่ต้องกลับไปรับใบส่งตัว น าร่องกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
และเขต ๙ เดิมการขอใบส่งตัวรักษาจากคลินิกหรือโรงพยาบาลท่ีลงทะเบียนใช้สิทธิหรือหน่วยบริการ
ประจ าท่ีผู้ป่วยเลือกไว้ เพื่อไปนอกรักษาต่อเน่ืองด้วยสาเหตุทางการรักษา ท่ีโรงพยาบาลเฉพาะทาง  
ซึ่งในกรณีท่ีใบส่งตัวครบก าหนด จะเป็นภาระท่ีผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง เพราะการขอใบส่งตัวรักษา  
ต้องท าทุก ๆ ๓ เดือนจนกว่าจะสิ้นสุดการรักษา ผู้ป่วยหรือญาติต้องกลับไปยังหน่วยบริการประจ า 
เพื่อขอใบส่งตัวใหม่ เกิดความไม่สะดวกและเป็นปัญหา โดยเฉพาะผู้ป่วยท่ีอยู่ ต่างจังหวัด  
และประชาชนต้องแบกรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อกลับไปขอใบส่งตัวในส่วนน้ีเอง 
   ดังน้ันเพื่ออ านวยความสะดวกในกรณีน้ี ส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติได้ปรับระบบให้ผู้ป่วยในสามารถรักษาต่อเน่ืองได้ทันทีตามการวินิจฉัยของแพทย์  
โดยไม่ต้องกลับไปรับใบส่งตัวท่ีหน่วยบริการประจ า ใช้เพียงบัตรประชาชนตรวจสอบตัวตนผู้ป่วย 
โดยส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติดูแลเรื่องเงินสนับสนุน ส่วนโรงพยาบาลจะดูแลเรื่อง
ระบบบริการ ใบส่งต่อรักษา รวมท้ังประวัติต่าง ๆ ของผู้ป่วย เพื่อแก้ไขจุดท่ีเป็นปัญหาของ
ประชาชน โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคมะเร็ง อาจต้องต่อคิวรอรับการวินิจฉัย CT SCAN หรือ MRI  
เป็นระยะเวลานาน ส่งผลท าให้การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาล่าช้า เสี่ยงอันตรายถึงชีวิต
ความก้าวหน้าการด าเนินงาน ในเขต ๙ ประชาชนใช้สิทธิรักษาพยาบาลได้ทุกท่ีในโรงพยาบาล
ระดับปฐมภูมิ หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (เกือบ ๑,๐๐๐ แห่ง) และโรคท่ีซับซ้อน
ยุ่งยากจะส่งต่อไปยังโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลท่ัวไป และโรงพยาบาลชุมชน (เกือบ ๙๐ แห่ง) 
ผู้ป่วยท่ีต้องนอนโรงพยาบาล และผู้ป่วยมะเร็ง ไม่ต้องใช้ใบส่งตัว ปัจจุบันพบว่าผู้ป่วยหรือญาติ
ผู้ป่วยได้รับความสะดวกมากข้ึนโดยไม่ต้องกลับไปขอใบส่งตัวกรณีไปรับการรักษาในต่างหน่วย
บริการประจ า มีจ านวนผู้รับบริการท้ังสิ้น ๑๔๖,๗๘๕ ครั้ง 
   ๓) โรคมะเร็งไปรับบริการรักษาได้ทุกที่ที่มีความพร้อม (Cancer Anywhere) 
โรคมะเร็งเป็นภาวะเจ็บป่วยท่ีต้องรับการรักษาโดยเร็ว เพื่อไม่ให้อาการลุกลามและมะเร็งบางชนิด
ยังเป็นการเพิ่มโอกาสท่ีจะรักษาให้หายขาดได้ แต่ด้วยข้ันตอนการส่งตัวผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง
บางครั้งอาจเป็นอุปสรรคท าให้ผู้ป่วยมะเร็งไม่สามารถเข้าถึงการรักษาได้โดยเร็ว ดังน้ัน กระทรวง
สาธารณสุข ได้ปรับระบบการดูแลผู้ป่วยกลุ่มน้ี โดยผู้ป่วยท่ีถูกวินิจฉัยแล้วว่าเป็นมะเร็งจะได้
ใบรับรองและประวัติ หรือ Code เพื่อเลือกไปรับบริการผ่าน ๓ ช่องทาง คือ (๑) ผ่านสายด่วน
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ๑๓๓๐ (๒) แอปพลิเคชันส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ และ (๓) ติดต่อท่ีหน่วยบริการโดยตรง เฉพาะท่ีโรงพยาบาลรักษามะเร็งท่ีมีความพร้อม
เข้าร่วม ให้บริการตามโปรโตคอลรักษามะเร็ง บริการระบบสาธารณสุขทางไกล (Telehealth) 
บริการปรึกษาเภสัชกรทางไกล (Tele pharmacy) และการให้ยาเคมีบ าบัดท่ีบ้าน (Home 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๔๙๙ 

 

Chemotherapy) โดยค่าบริการจะถูกส่งข้อมูลเบิกจ่ายมายังส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ซึ่ ง ไ ด้มีการออกแบบการบริหารจัดการแล้ว  กระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนา  
๔ โปรแกรม ข้ึนมารองรับนโยบายมะเร็งรักษาทุกที่ท่ีมีความพร้อม ได้แก่  

(๑) โปรแกรมฐานข้อมูลทะเบียนมะเร็ง Thai Cancer Based (TCB)  
ท่ีต่อยอดเป็น TCB Plus เพื่อให้ใช้ลงทะเบียนและรับส่งต่อผู้ป่วย 

(๒) The One Program เพื่อใช้บริหารจัดการคิวในการตรวจทางรั งสี
วินิจฉัย และการรักษาด้วยรังสีรักษาและเคมีบ าบัด โดยผู้ป่วยมะเร็งสามารถเลือกประเภทการตรวจ
หรือรักษา เช่น การท า MRI, Mammogram, CT Scan ซึ่งแต่ละบริการจะระบุจ านวนโรงพยาบาล
ท่ีมีความพร้อมให้บริการ เมื่อเลือกโรงพยาบาลท่ีต้องการแล้ว สามารถเลือกวันและเวลาท่ีผู้ ป่วย
สะดวกได้ ซึ่งจะมีตารางให้เห็นว่า รอบบริการไหนท่ีมีคิวเต็มแล้วหรือยังว่างอยู่  

(๓) โปรแกรม DMS bed Monitoring เพื่อใช้บริหารจัดการเตียง  
(๔) แอปพลิเคชัน DMS Telemedicine ท่ีใช้นัดคิวเพื่อรับการปรึกษา

ทางไกล (Tele-Consult) กับแพทย์ได้ ขอนัดรับยา ติดตามการรับยาทางไปรษณีย์ เป็นต้น 
    จากรายงานก ากับติดตาม Management Review and Monitoring 
ส านักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ข้อมูล 
ณ วันท่ี ๑ มกราคม – ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ พบว่า มีโรงพยาบาลท่ีข้ึนทะเบียนเป็นหน่วยบริการ
และให้บริการตรวจรักษาโรคโรคมะเร็งในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จ านวน ๑,๐๓๐ แห่ง 
ท่ัวประเทศ ผู้ป่วยมะเร็งรับบริการ ดังน้ี 
     (๑) ผู้ป่วยรับบริการแบบผู้ป่วยนอก ๔๗๒,๒๑๒ ครั้ง 
     (๒) ผู้ป่วยรับบริการแบบผู้ป่วยใน ๓๓๐,๖๘๐ ครั้ง 
   ๔) ย้ายหน่วยบริการได้สิทธิทันที ไม่ต้องรอ ๑๕ วัน มีประชาชนสิทธิ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีการเปลี่ยนหน่วยบริการประจ า ๑,๐๕๑,๖๔๒ ครั้ง แบ่งเป็นผ่าน
หน่วยบริการ ๙๒๐,๒๙๑ ครั้ง ผ่าน Mobile Application ๑๓๑,๓๕๑ ครั้ง และมีการใช้สิทธิทันที
ในหน่วยบริการ ๒๒๖,๕๓๕ ครั้ง 
  ๙.๔.๓ โครงการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety 
Thailand) 
  ๑) โครงการยกระดับและประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความ
ปลอดภัยในการท างานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในโอกาสพระชนมายุ ๖๐ พรรษา โดยด าเนินการประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๕๐๐ 

 

ความปลอดภัยฯ ให้กับแรงงาน จ านวน ๔,๕๙๕๐ คน (เป้าหมาย ๔,๕๐๐ คน) คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๒.๑๑ 
  ๒) โครงการสร้างการรับรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแรงงานนอกระบบ
ภาคเกษตร เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมการท างาน และลดปัจจัยเสี่ยงต่อการสัมผัสสารเคมี
อันตราย เพื่อขับเคลื่อนความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) 
โดยด าเนินการสร้างการรับรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแรงงานนอกระบบภาคเกษตรฯ 
จ านวน ๓,๖๖๑ คน (เป้าหมาย ๔,๖๐๐ คน) คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๕๙ 
  ๓) กิจกรรมรณรงค์ให้แรงงานในสถานประกอบกิจการรับรู้ เกี่ยวกับ 
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
โดยได้รณรงค์ให้แรงงานในสถานประกอบกิจการรับรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน จ านวน ๑๐๐,๙๔๓ คน 
(เป้าหมาย ๙๙,๔๐๐ คน) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๑.๕๕ 
  ๔) โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการต้นแบบระบบการบริหาร 
และการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานสู่อาเซียน 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีเป้าหมาย ดังน้ี 
   - ระดับจังหวัด (เป้าหมาย ๑๕๐ แห่ง /๑๕๐ ครั้ง /๑๕,๐๐๐ คน)  
   - ระดับประเทศ (เป้าหมาย ๑๐๐ แห่ง /๑๐๐ ครั้ง /๔๕,๐๐๐ คน)  
  ๙.๔.๔ โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพือ่ยกระดับคณุภาพชีวิตแรงงาน 
นอกระบบ  
   ๑) โครงการขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต โดยมี
เป้าหมาย ๕๐๐ คน  
   ๒) กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งชมรมแรงงานนอกระบบ ได้ด าเนินการสร้าง
ความเข้มแข็งชมรมแรงงานนอกระบบ จ านวน ๓๓๒ คน (เป้าหมาย ๑,๕๒๐ คน) คิดเป็นร้อยละ 
๒๑.๘๔ 
   ๓) กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยให้แก่กลุ่มแรงงานนอกระบบได้ด าเนินการ
ส่งเสริมความปลอดภัยให้แก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ จ านวน ๙๓๕ คน (เป้าหมาย ๘๖๐ คน) 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๘.๗๒ 
  ๙.๔.๕ การยกระดับคุณภาพชีวิตและผลิตภาพแรงงาน (กิจกรรมส่งเสริมระบบ
แรงงานสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนด้วยรูปแบบ (Model) ที่ เหมาะสม)  โดยมีแรงงานท่ีได้รับ 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๕๐๑ 

 

การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและผลิตภาพ จ านวน ๘๑๐ แห่ง ๘๐๕ ครั้ง ลูกจ้าง จ านวน ๒๔๑,๑๓๕ คน 
(เป้าหมาย ๙๕๓ แห่ง /๙๕๓ ครั้ง /๓๐๘,๓๐๐ คน) 
  ๙.๔.๖ สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและแรงงานได้รับสิทธิ
ตามกฎหมายแรงงาน  
   ๑) การก ากับ ดูแลให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมาย  
และสนับสนุนให้แรงงานมีความรู้ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 
 (๑) กิจกรรมตรวจแรงงานในระบบ โดยได้ตรวจสถานประกอบกิจการ
ของแรงงานในระบบ จ านวน ๑๒,๗๓๕ แห่ง ลูกจ้าง จ านวน ๔๒๘,๑๙๑ คน (เป้าหมาย ๑๘,๔๕๙ 
แห่ง/๕๙๙,๒๔๐ คน) 
 (๒) กิจกรรมตรวจแรงงานนอกระบบ โดยได้ตรวจสถานประกอบกิจการ
ของแรงงานนอกระบบ จ านวน ๑๖,๑๘๗ คน (เป้าหมาย ๒๘,๘๑๐ คน) 
 ๒) การก ากับ ดูแล ให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมาย 
และสนับสนุนให้แรงงานมีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีในการท างาน 
 (๑) กิจกรรมตรวจและก ากับสถานประกอบกิจการ/หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจให้ปฏิบัติตามมาตรฐานกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม 
ในการท างานข้ันพื้นฐาน โดยได้ตรวจและก ากับสถานประกอบกจิการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจให้ปฏิบติั
ตามมาตรฐานกฎหมาย ความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ จ านวน ๔๕,๗๑๙ แห่ง  ๗,๖๗๘ ครั้ง ลูกจ้าง 
จ านวน ๒๘๕,๗๐๓ คน (เป้าหมาย ๙,๖๓๔ แห่ง จ านวน ๙,๖๓๔ ครั้ง ๔๑๘,๙๘๙ คน) 
 (๒) กิจกรรมตรวจและก ากับสถานประกอบกิจการ/หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจให้ปฏิบัติตามมาตรฐานกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม 
ในการท างานข้ันเทคนิควิชาการ โดยได้ตรวจและก ากับสถานประกอบกิจการ/หน่วยงาน 
รัฐวิสาหกิจให้ปฏิบัติตามมาตรฐานกฎหมาย ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม 
ในการท างานข้ันเทคนิควิชาการ จ านวน ๗๑๐ แห่ง ๑,๓๐๘ ครั้ง ลูกจ้าง จ านวน ๖๕,๙๒๐ คน
(เป้าหมาย ๑,๖๐๘ แห่ง /๑,๖๐๘ ครั้ง /๑๒๗,๒๐๐ คน) 
 ๓) ส่งเสริมและสนับสนุนให้แรงงานได้รับความเป็นธรรมและเกิดความ
สมานฉันท์ในวงการแรงงาน 
 (๑) กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ 
มีการบริหารแรงงานสัมพันธ์ด้วยระบบทวิภาคี โดยได้รณรงค์ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการ 
และรัฐวิสาหกิจมีการบริหารแรงงานสัมพันธ์ด้วยระบบทวิภาคี จ านวน ๔,๒๔๗ แห่ง ๔,๒๘๒ ครั้ง 
ลูกจ้าง จ านวน ๒๖๕,๖๐๓ คน(เป้าหมาย ๖,๕๙๔ แห่ง /๖,๕๙๔ ครั้ง /๔๑๔,๘๘๐ คน) 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๕๐๒ 

 

 (๒) กิจกรรมตรวจเยี่ยม ให้ค าปรึกษาแนะน า และติดตามเฝ้าระวัง
ปัญหาความขัดแย้งในสถานประกอบกิจการ โดยได้ตรวจเยี่ยม ให้ค าปรึกษาแนะน า และติดตาม
เฝ้าระวังปัญหาความขัดแย้ง ในสถานประกอบกิจการ จ านวน ๑๙๒ แห่ง ๑๙๑ ครั้ง ลูกจ้าง 
จ านวน ๖๘,๓๖๒ คน (เป้าหมาย ๓๐๔ แห่ง /๓๐๔ ครั้ง /๑๐๘,๖๐๐ คน) 
  ๙.๔.๗ การจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานและครอบครัว  
   ๑) กิจกรรมส่งเสริมสวัสดิการเพื่อแรงงาน ครอบครัว และสังคม โดยได้
ส่งเสริมสวัสดิการเพื่อแรงงาน ครอบครัว และสังคม จ านวน ๕,๐๐๓ แห่ง ลูกจ้าง จ านวน 
๒๖๗,๖๓๙ คน (เป้าหมาย ๙,๑๖๔ แห่ง /๕๓๖,๒๐๘ คน) 
   ๒) กิจกรรมส่งเสริมให้มีการจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานหญิง
ในสถานประกอบกิจการ โดยได้ส่งเสริมให้มีการจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานหญิง
ในสถานประกอบกิจการ จ านวน ๙๒ แห่ง ลูกจ้างหญิง ๑,๘๑๓ คน (เป้าหมาย ๑๓๘ แห่ง/
๒,๗๖๐ คน) 
  ๙.๔.๘ การด าเนินงานด้านประกันสังคม  
   ๑) โครงการลูกจ้างและผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้
กฎหมายประกันสังคม โดยมีเป้าหมายเป็นลูกจ้างและผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ 
กับส านักงานประกันสังคม ๑๓.๔๒ ล้านคน ผลการด าเนินงาน ดังน้ี 
    (๑) กองทุนประกันสังคม ณ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ 
    - สถานประกอบการ จ านวน ๔๘๔,๓๙๘ แห่ง  
    - ผู้ประกันตน จ านวน ๑๒.๙๕ ล้านคน  
    - การจ่ายสิทธิประโยชน์ (เหตุไม่เน่ืองจากการท างาน) จ านวน 
๓๐.๘๓ ล้านราย เป็นเงิน ๙๔,๖๓.๖๘๕ ล้านบาท (ข้อมูล ณ เดือนมกราคม - ตุลาคม ๒๕๖๔) 
    (๒) กองทุนเงินทดแทน ณ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ 
 - นายจ้าง จ านวน ๔๓๕,๔๓๗ ราย 
 - ลูกจ้าง จ านวน ๑๑.๐๓ ล้านคน 
 - การจ่ายสิทธิประโยชน์ ให้แก่ลูกจ้าง (เหตุเน่ืองจากการท างาน)  
จ านวน ๕๘,๑๘๖ ราย เป็นเงิน ๑,๐๓๘.๓๓ ล้านบาท (ข้อมูล ณ เดือนมกราคม - ตุลาคม ๒๕๖๔) 
 ๒) โครงการแรงงานนอกระบบผู้มีสิทธิเข้าสู่ความคุ้มครองภายใต้
กฎหมายประกันสังคม โดยมีเป้าหมายเป็นแรงงานนอกระบบท่ีเข้าสู่ระบบประกันสังคมมาตรา ๔๐ 
มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์กับส านักงานประกันสังคม ๓,๖๐๐,๐๐๐ คน และมีผลการด าเนินงาน 
(ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔) ดังน้ี 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๕๐๓ 

 

  - มีผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ จ านวน ๑๐,๕๓๖,๖๕๕ ราย 
  - จ านวนการจ่ายประโยชน์ทดแทนของผู้ประกันตนมาตรา ๔๐ จ านวน 
๑๕,๗๓๖ ราย เป็นเงิน ๘๖.๘๕๙๘ ล้านบาท  
 ๓) การขับเคลื่อนเครือข่ายประกันสังคมทั่วไทยผ่านกลไก “บวร”  
เพื่อสร้างเครือข่ายการขยายความคุ้มครองประกันสังคมมาตรา 40 โดยให้เครือข่าย มีส่วนร่วม  
ในการประชาสัมพันธ์ การเข้าถึงสิทธิประโยชน์ประกันสังคม  โดยมี “หมู่บ้านประกันสังคม”
จ านวน ๗๙๙ หมู่บ้าน/ชุมชน 
 ๔) ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อโควิด - 19  
และสายด่วน ๑๕๐๖ เพื่อให้บริการสอบถามข้อมูลประกันสังคม รับเรื่องร้องเรียน ประสาน 
และจัดหาสถานพยาบาลในการดูแลผู้ประกันตนท่ีติดเช้ือโควิด - 19 ให้ได้รับการดูแลโดยเร็ว 
และเร่ืองการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด – 19 โดยมีผลการด าเนินงาน (ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๖ เมษายน 
- ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔)   
  - การให้บริการผ่านสายด่วน ๑๕๐๖ กด ๗ (เรื่องวัคซีน) จ านวน 
๙๗,๓๗๒ ราย  
  - การให้บริการผ่านสายด่วน ๑๕๐๖ กด ๗ (เรื่องการตรวจคัดกรอง 
เชิงรุก) จ านวน ๒๐,๗๕๙ ราย 
 ๕) การปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตร ฝากครรภ์ และสงเคราะห์บุตร 
โดยผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์ ดังน้ี (๑) กรณีคลอดบุตรเหมาจ่าย จากเดิม ๑๓,๐๐๐ บาท
ต่อครั้ง เป็นเหมาจ่าย ๑๕,๐๐๐ บาทต่อครั้ง (๒) ค่าฝากครรภ์ จากเดิม จ านวน ๓ ครั้ง  
ในอัตราไม่เกิน ๑ ,๐๐๐ บาท เป็น จ านวน ๕ ครั้ง ในอัตราไม่เกิน ๑ ,๕๐๐ บาท และ  
(๓) ผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตรเพิ่มข้ึน จาก ๖๐๐ เป็น ๘๐๐ บาท  
ต่อบุตร ๑ คน โดยให้ได้รับคราวละไม่เกิน ๓ คน และมีการเบิกจ่ายสิทธิประโยชน์ (ข้อมูลเดือน
มกราคม - กันยายน ๒๕๖๔) ดังน้ี 
  - กรณีคลอดบุตร จ านวน ๑๘๕,๓๙๙ ราย เป็นเงิน ๒,๗๕๖,๓๗๘,๐๐๐ บาท  
  - ค่าตรวจและรับฝากครรภ์  จ านวน ๑๓๐ ,๓๒๕ ราย เป็นเงิน 
๓๙,๔๖๓,๒๑๐ บาท 
  - การเบิกจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตร จ านวน ๑,๓๔๔,๘๙๙ 
ราย เป็นเงิน ๙,๖๑๒,๗๐๕,๕๕๐ บาท 
 ๖) โครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน ระยะที่  ๒ (วันที่  ๑๗ 
พฤษภาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔) เพื่อให้สถานประกอบการท่ีข้ึนทะเบียนกับส านักงาน
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ประกันสังคมขอสินเช่ือกับธนาคารท่ีเข้าร่วมโครงการน าไปเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการเสริมสร้าง
สภาพคล่องสถานประกอบการและมีการรักษาการจ้างงานอย่างต่อเน่ืองมีธนาคารท่ีเข้าร่วม
โครงการ ๕ แห่ง ได้แก่ (๑) ธนาคารยูโอบี (๒) ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย 
(๓) ธนาคารกรุงเทพ (๔) ธนาคารกรุงไทย และ (๕) ธนาคารกสิกรไทย โดยมียอดปล่อยสินเช่ือ
ให้แก่สถานประกอบการ จ านวน ๖๕๙ ราย วงเงิน ๓,๘๘๕,๘๐๓ ล้านบาท สามารถรักษาการจ้างงาน
ลูกจ้างในระบบไว้ได้ จ านวน ๓๖,๖๐๕ คน 
 ๗) การฉีดวัคซีนโควิด - 19 ส านักงานประกันสังคม บูรณาการร่วมกับ
กระทรวงมหาดไทย โดยกรุงเทพมหานคร กระทรวงสาธารณสุข โดยส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พร้อมท้ังเ ช่ือมโยง ข้อมูลกับแอพพ ลิ เค ช่ัน “หมอพร้อม” 
กระทรวงการคลัง โดยธนาคารกรุงไทย และสถานพยาบาลเครือข่ายประกันสังคมท้ังภาครัฐ 
และเอกชนให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ให้กับผู้ประกันตนมาตรา ๓๓ ในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานครและจังหวัดพื้นท่ีสีแดง รวม ๑๘ จังหวัด ผ่านระบบ e-service ของส านักงาน
ประกันสังคม ท้ังน้ี ฉีดวัคซีนให้ผู้ประกันตน จ านวน ๓,๐๙๐,๔๒๔ โดส (ข้อมูล ณ วันท่ี ๖ มิถุนายน - 
๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) 
 ๘) โครงการเยียวยาผู้ประกันตน มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐ ที่ได้รับ
ผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา 
บรรเทาความเดือนร้อนแก่ผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐ ท่ีได้รับผลกระทบจาก
มาตรการของรัฐตามข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการ 
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับท่ี ๒๕ ฉบับท่ี ๒๘ และฉบับท่ี ๓๐) ในพื้นท่ีควบคุม 
สูงสุดและเข้มงวด ๒๙ จังหวัด กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกันตนมาตรา ๓๙ จ านวน ๑.๔๓ ล้านคน 
และผู้ประกันตนมาตรา ๔๐ จ านวน ๗.๙๕ ล้านคน โดยได้โอนเงินให้ผู้ประกันตน มาตรา ๓๙ 
และมาตรา ๔๐ ส าเร็จแล้วท้ังสิ้นจ านวน ๘.๔๖ ล้านราย เป็นเงิน ๗๐,๒๙๕.๗๓๐ ล้านบาท 
 ๙) โครงการ Factory Sandbox (ตรวจ รักษา ควบคุม ดูแล) โดยมุ่งเป้า
ไปท่ีโรงงานภาคการผลิตส่งออกขนาดใหญ่ ซึ่งถือเป็นกลไกหลักท่ีพยุงประเทศ ได้แก่ ยานยนต์ 
ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อาหาร และอุปกรณ์การแพทย์ โดยด าเนินการ ดังน้ี   
  (๑) ตรวจ หาเช้ือแบบ RT-PCR เพื่อแยกคนป่วยออกจากคนไม่ป่วย 
ให้ลูกจ้างท้ังหมด และตรวจแบบ Self-ATK (Antigen Test Kit)  ในกลุ่มเสี่ยง ทุก ๗ วัน 
  (๒) รักษา โดยจัดให้มี FAI (Factory Accommodation Isolation)  
มีแผนรองรับกลุ่มผู้ป่วยสีเหลืองซึ่งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสนาม ICU และกลุ่มสีแดง  
เข้ารับการรักษาในห้องผู้ป่วยวิกฤติ  
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๕๐๕ 

 

  (๓) ควบคุม ด าเนินการ Bubble and Seal โดยก าหนดให้ลูกจ้าง
เดินทางกลับท่ีพักโดยตรงไม่แวะระหว่างทาง และอยู่แต่ในเคหะสถานเท่าน้ัน  
  (๔) ดูแล โดยการฉีดวัคซีนให้ลูกจ้างท่ีมีผลตรวจ RT-PCR เป็นลบ 
โดยนายจ้างสนับสนุนค่าฉีดวัคซีนให้กับสถานพยาบาล จ านวน ๑๐๐ บาท/คน      
  - ระยะท่ี ๑ เริ่มด าเนินการต้ังแต่วันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 
ส าหรับโรงงาน ท่ีเป็นภาคการผลิตเพื่อการส่งออกและมีลูกจ้างต้ังแต่ ๕๐๐ คนข้ึนไป ในพื้นท่ี  
๔ จังหวัดน าร่อง ได้แก่ นนทบุรี ปทมุธานี สมุทรสาคร และชลบุรี 
  - ระยะท่ี ๒ เริ่มด าเนินการต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 
ในพื้นท่ี ๑๑ จังหวัด ในสถานประกอบการท่ีมีลูกจ้าง ต้ังแต่ ๑๐๐ คนข้ึนไป ได้แก่จังหวัดน าร่อง  
๔ จังหวัด และเพิ่มเติม ๗ จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ ระยอง 
ลพบุรี สระบุรี และปราจีนบุรี 
  ท้ังน้ี มีสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการและได้รับการตรวจคัดกรอง
โรคโควิด - 19 จ านวน ๑๕๘ แห่ง ผู้ประกันตนได้รับการคัดกรอง ๑๔๗,๕๑๐ คน และผู้ประกันตน
ได้รับการฉีดวัคซีน จ านวน ๕๕,๖๗๐ คน 
 ๑๐) โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุก/วัคซีนไข้หวัด โดยมี
ผู้ประกันตนท่ีมีอายุ ๕๐ ปีข้ึนไป ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (ต้ังแต่วันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๖๔) จ านวน ๓๔๓,๙๐๐ คน  
 ๑๑) การจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ตรวจโรคไวรัสโคโรนา 2019  
และการตรวจคัดกรองโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุกในสถานประกอบการส าหรับพื นที่เสี่ยง 
  (๑) การจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ตรวจโรคไวรัสโคโรนา 2019
เป้าหมาย ผู้ประกันตนท่ีได้รับการยืนยันว่าติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือต้องสงสัยว่าติดเช้ือ 
ต้องได้รับการรักษา โดยมีผู้ประกันตนท่ีเบิกสิทธิประโยชน์ ๒๐๕,๑๒๙ ราย เป็นเงิน ๖,๗๙๔.๗๒ 
ล้านบาท (เดือนมกราคม – สิงหาคม ๒๕๖๔) 
 (๒) การตรวจคัดกรองโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุกในสถาน
ประกอบการส าหรับพื้นท่ีเสี่ยง เป้าหมาย ตรวจเชิงรุกในสถานประกอบการ ภายใต้โครงการ 
“แรงงาน…เราสู้ด้วยกัน” 
   (๒.๑) การตรวจคัดกรองโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุก 
ในสถานประกอบการ ระลอกท่ี ๒ (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๔) ผู้ประกันตนได้รับการตรวจ 
คัดกรองเชิงรุก ๑๑๖,๖๘๕ ราย มีผู้ติดเช้ือยืนยันสะสม ๙,๒๘๘ ราย 
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๕๐๖ 

 

   (๒.๒) การตรวจคัดกรองโควิด - 19 เชิงรุก ในสถานประกอบการ 
และจัดต้ังศูนย์ให้บริการตรวจคัดกรองโควิด - 19 ให้แก่ผู้ประกันตนนอกสถานพยาบาล ส าหรับ 
การแพร่ระบาดโควิด ระลอกท่ี ๓ ต้ังแต่เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ภายใต้โครงการ “แรงงาน…
เราสู้ด้วยกัน”ด าเนินการใน ๑๓ จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ ปทุมธานี สมุทรปราการ นนทบุรี ชลบุรี 
เชียงใหม่ สมุทรสาคร ภูเก็ต ระยอง พระนครศรีอยุธยา สระบุรี สงขลา และฉะเชิงเทรา 
   - ผู้ประกันตนเข้ารับการตรวจคัดกรอง โรคโควิด  - 19 
(ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๖ เมษายน – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔) มีผู้ประกันตนเข้ารับการตรวจคัดกรอง 
จ านวน ๔๐๙,๙๗๒ ราย พบผู้ติดเช้ือยืนยันสะสม ๑๔,๔๑๗ ราย ไม่ติดเช้ือ ๓๙๕,๕๕๕ ราย 
   - จัดหาเตียงเพื่อรองรับผู้ประกันตนท่ีป่วย ด้วยโรคโควิด - 19  
(ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) จัดหาโรงพยาบาล Hospitel ในเครือข่ายประกันสังคม
รองรับผู้ประกันตนท่ีป่วยด้วยโรคโควิด - 19 จ านวน ๒๒,๘๒๙ เตียง ได้แก่ Hospitel จ านวน 
๑๗,๐๑๒ เตียง โรงพยาบาล จ านวน ๕,๘๑๗ เตียง 
   - ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ 
โควิด - 19 และสายด่วน ๑๕๐๖ กด ๖ (ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๖ เมษายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 
สอบถามข้อมูล และประสานโรงพยาบาลเพื่อหาเตียง จ านวน ๑๙,๙๔๗ ราย 
 ๑๒) การปรับเพิ่มอัตราเงินสมทบกรณีชราภาพ เพื่อจ่ายบ าเหน็จให้
ผู้ประกันตนเพิ่มขึ น เมื่อวันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๖๔ คณะกรรมการ
ประกันสังคมฯ (ชุดท่ี ๑๓) มีมติเห็นชอบในหลักการจ่ายบ าเหน็จชราภาพให้แก่ผู้ประกันตน 
ซึ่งออกเงินสมทบเข้ากองทุน ในช่วงท่ีมีการลดอัตราเงินสมทบ ในงวดเดือนมกราคม  ๒๕๖๔  
(ตามกฎกระทรวงก าหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๖๓) โดยให้ค านวณจาก
อัตราเงินสมทบเพิ่มในอัตราร้อยละ ๐.๔๕ ของค่าจ้าง และในงวดเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 
๒๕๖๔ (ตามกฎกระทรวงก าหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔) 
โดยให้ค านวณจากอัตราเงินสมทบเพิ่มในอัตราร้อยละ ๑.๓๐ ของค่าจ้าง และให้ด าเนินการออก
กฎกระทรวงก าหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณี
ชราภาพเป็นการเฉพาะในช่วงเวลาท่ีมีการลดอัตราเงินสมทบ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
  การปรับเพิ่มอัตราเงินสมทบกรณีชราภาพ  เพื่อจ่ายบ าเหน็จให้
ผู้ประกันตนเพิ่มข้ึน จะท าให้ผู้ประกันตนได้รับเงินบ าเหน็จชราภาพเพิ่มข้ึนในช่วงท่ีมีการลดอัตรา
เงินสมทบ ดังน้ี  



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๕๐๗ 

 

  - ผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๓ ท่ีส่งเงินสมทบ ในงวดเดือนมกราคม - 
มีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินบ าเหน็จชราภาพ จะได้รับเงินบ า เหน็จชราภาพเพิ่มข้ึน
เฉลี่ย ๔๕๘ บาทต่อคน  
  - ผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙ ท่ีส่งเงินสมทบ ในงวดเดือนมกราคม - 
มีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินบ าเหน็จชราภาพ จะได้รับเงินบ าเหน็จชราภาพเพิ่มข้ึน
เฉลี่ย ๑๔๗ บาทต่อคน 
 ๑๓) การขยายก าหนดเวลาการแสดงความจ านงเป็นผู้ประกันตน  
และการน าส่งเงินสมทบของผู้ประกันตน ตามมาตรา ๓๙  
  (๑) การขยายระยะเวลาการแสดงความจ านงเป็นผู้ประกันตนตาม
มาตรา ๓๙ ส าหรับผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๓ ท่ีสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างต้ังแต่วันท่ี ๑ กันยายน 
๒๕๖๒ ถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีจ านวนท้ังสิ้น ๑,๔๗๒,๒๙๗ ราย มีผู้ประกันตนมาสมัคร
แล้ว จ านวน ๖,๗๔๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๖ 
  (๒) การคืนสิทธิให้ผู้ประกันตนมาตรา ๓๙ ท่ีสิ้นสภาพความเป็น
ผู้ประกันตน ต้ังแต่วันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ด้วยสาเหตุไม่ส่งเงิน
สมทบ ๓ เดือนติดต่อกัน และภายในระยะเวลา ๑๒ เดือน  ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่ครบ ๙ เดือน 
มีจ านวนท้ังสิ้น ๑๐๐,๓๕๘ ราย มีผู้ประกันตนมาช าระเงินแล้ว จ านวน ๑๑,๒๒๑ราย คิดเป็น 
ร้อยละ ๑๑.๑๘ 
 ๑๔) โครงการ ม๓๓ เรารักกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และ
แบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา ๓๓ เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัส โคโรนา 2019 ระลอกใหม่ โดยจ่ายวงเงินจ านวน ๔,๐๐๐ บาทต่อคน ให้แก่
ผู้ประกันตนมาตรา ๓๓ ด้วยวิธีการโอนวงเงินผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” (G-wallet) เพื่อใช้จ่าย
ซื้อสินค้าและบริการ ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” (G-wallet) ผู้ประกอบการ/ร้านค้า/บริการ  
ท่ีตกลงยินยอม เข้าร่วมโครงการ ม๓๓เรารักกัน ในช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม ๒๕๖๔  
มผีลการด าเนินงาน (ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔) ผู้ประกันตนมาตรา ๓๓ ท่ีได้รับสิทธิ
โครงการ  มีจ านวนท้ังสิ้น ๘,๑๑๐,๒๔๕ คน 
  - ผู้ประกันตนมาตรา ๓๓ ท่ีได้รับสิทธิโครงการ มีจ านวนท้ังสิ้น 
๘,๑๓๘,๖๒๗ คน 
  - ผู้ประกันตนใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการ รวมเป็นเงินจ านวนท้ังสิ้น 
๓๙,๓๑๗,๒๐๘,๗๐๔.๕๕ บาท 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๕๐๘ 

 

 ๑๕) การจัดหาเตียงเพื่อรองรับผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคโควิด - 19 
จัดหาโรงพยาบาล Hospital ในเครือข่ายประกันสังคมรองรับผู้ประกันตนท่ีป่วยด้วยโรค 
โควิด - 19 จ านวน ๑๔,๑๒๔ เตียง (ข้อมูล ณ วันท่ี ๕ เมษายน – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔) ดังน้ี  
  - Hospitel จ านวน ๑๐,๓๒๖ เตียง   
  - โรงพยาบาล จ านวน ๓,๗๙๘ เตียง  
 ๑๖) ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อโควิด - 19 
และสายด่วน ๑๕๐๖ กด ๖ (ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๖ เมษายน - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔) รวมจ านวน  
๖,๒๔๖ ราย ดังน้ี  
  - สอบถามข้อมูล จ านวน ๕,๔๙๘ ราย  
  - ประสานโรงพยาบาลเพื่อหาเตียง จ านวน ๗๔๘ ราย (ยังรักษาตัวอยู่
ในโรงพยาบาล จ านวน ๒๒๘  ราย กลับบ้าน จ านวน ๕๐๘ ราย ติดต่อไม่ได้ จ านวน ๑๑ ราย 
และเสียชีวิต  ๑ ราย) 
 ๑๗) โครงการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety 
Thailand) สถานประกอบกิจการกลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม
ในการท างาน โยมีสถานประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริม ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม 
ในการท างาน จากกิจกรรมต่าง ๆ  เช่น การอบรมท่ีปรึกษา ด้านความปลอดภัยฯ การให้ค าปรึกษา
ด้านความปลอดภัยฯ แก่สถานประกอบกิจการ การจัดงานสัมมนาวิชาการความปลอดภัย 
และอาชีวอนามัยภูมิภาค และสื่อประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัยฯ ต่าง ๆ เป็นต้น จ านวน 
๒,๓๔๐ แห่ง (เป้าหมาย ๔,๔๐๐ แห่ง) คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๑๘ 
 ๑๘) ผลผลิตสถานประกอบกิจการได้รับการส่งเสริม และพัฒนาการจัดการ
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ได้รณรงค์ลดสถิติการประสบอันตรายจากการท างานให้เป็นศูนย์ 
โดยมีผลการด าเนินงาน ดังน้ี  
  (๑) กิจกรรมถ่ายทอดให้ความรู้เกี่ยวกับงาน Zero Accident Online 
   - ครั้ ง ท่ี  ๑ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔ : แนะน า การสมัคร  
และการกรอกเอกสารในระบบ 
   - ครั้งท่ี ๒ วันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ : เชิญผู้บริหารบริษัท 
TOYOTA ซึ่งได้รางวัลระดับ Gold ในปี ๒๕๖๓ มาให้สัมภาษณ์  
  (๒) กิจกรรมรับสมัครและคัดเลือก สถานประกอบกิจการท่ีเข้าร่วม
โครงการ โดยได้เปิดรับสมัครสถานประกอบกิจการ เข้าร่วมโครงการ วันท่ี ๑ มกราคม - ๓๑ 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๕๐๙ 

 

มีนาคม ๒๕๖๔ โดยมีสถานประกอบกิจการสมัครเข้าร่วม จ านวน ๑,๒๑๑ แห่ง ขณะน้ีมี 
สถานประกอบกิจการท่ีผ่านเกณฑ์การพิจารณาแล้ว ๘๘๓ แห่ง 

 
 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๕๑๐ 

 

 
ผลการด าเนินงานตามนโยบายหลัก ๑๒ ด้าน 

 
ด้านที่ ๑๐   การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

และการรักษาส่ิงแวดล้อม เพื่อสร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๕๑๑ 

 

นโยบายหลักข้อ ๑๐  การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม 

 เพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
 

 ๑๐.๑ ปกป้อง รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
 ๑๐.๑.๑ การป้องกันรักษาป่า และแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

โดยได้ด าเนินคดีการกระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้คดีไม้ของกลางต้ังแต่เดือนตุลาคม 
๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบัน ดังน้ี 

(๑.๑) คดีบุกรุกป่า จ านวน ๑,๘๗๗ คดี จับกุมผู้ต้องหา ๓๔๕ คน เน้ือท่ี  
๒๙,๑๖๑ ไร่ ๓ งาน ๔๓ ตารางวา 

(๑.๒) คดีไม้ ๑,๒๔๓ คดี จับกุมผู้ต้องหา ๖๗๖ คน  
(๑.๓) คดีไม้ของกลาง ๒๕,๔๓๒ ท่อน/แผ่น/เหลี่ยม/ปริมาตร ๔,๘๙๖.๖๑ 

ลูกบาศก์เมตร 
  ๑๐.๑.๒ โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า  
   ๑) ด าเนินโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า จนถึงปัจจุบันได้ปลูกไปแล้ว 
๒๒,๗๐๑ ไร่ โดยปลูกกล้าไม้ รวมท้ังสิ้น ๓,๒๕๐,๓๘๓ ต้น เร่งรัดขับเคลื่อนโครงการปลูกป่า 
และป้องกันไฟป่า ในปี ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕ เร่งรัดด าเนินการในพื้นท่ีต้นน้ า ๑๒ จังหวัดเร่งด่วน 
ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ตาก น่าน พะเยา ล าปาง ล าพูน แม่ฮ่องสอน ชัยภูมิ นครศรีธรรมราช 
และนครราชสีมา โดยจังหวัดอื่นด าเนินการในส่วนของการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวท้ังในและนอกเขตป่า 
ร่วมกับชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องตามความเหมาะสม 
ของสภาพพื้นท่ี แต่งต้ังคณะกรรมการโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าระดับจังหวัด โดยมี  
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ท าความเข้าใจราษฎรท่ีอยู่อาศัยในพื้นท่ีต้นน้ า (ช้ันคุณภาพ  
ลุ่มน้ า ๑/๒) ให้ร่วมกันปลูกไม้ยืนต้นหรือไม้ผลในรูปแบบของวนเกษตร โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมสนับสนุนกล้าไม้/ให้ความรู้ในการปลูกและดูแล/พัฒนาแหล่งน้ าหรือฝายต้นน้ า 
เพื่อฟื้นความชุ่มช้ืนของระบบนิเวศน์ และเป็นแหล่งน้ าต้นทุนในการอยู่อาศัย องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินร่วมกับชุมชน พิจารณาจัดต้ังเรือนเพาะช าชุมชน เพื่อจัดเตรียมกล้าไม้ส าหรับฟื้นฟูป่า
และเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว และจัดท าโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
ในการปลูกป่าต้นน้ าและเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๕๑๒ 

 

 ๒) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด าเนินการเตรียมความพร้อมในการแก้ปัญหา 
ไฟป่าและหมอกควัน โดยก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันประกอบด้วย 
๓ มาตรการ และ ๕ กิจกรรม ดังน้ี 
 (๑) มาตรการป้องกันการเกิดไฟป่า โดยจัดเตรียมพนักงานดับไฟป่า
และเครื่องมือดับไฟป่าท่ัวประเทศ และจ้างราษฎรตามโครงการเฝ้าระวังสร้างแนวกันไฟสร้าง
รายได้ชุมชนกิจกรรมการจัดการเช้ือเพลิง โดยการชิงเผาตามหลักวิชาการในพื้นท่ี ๙ จังหวัด
ภาคเหนือ การใช้เทคโนโลยี เพื่อการควบคุมไฟป่า โดยใช้ Application “Burn check”  
เพื่อจัดการการจองเผาพื้นท่ี ซึ่งเป็นการจองช่วงเวลาการเผาของแต่ละอ าเภอ เพื่อจัดระเบียบ  
การเผา และการฝึกอบรมหลักสูตร “จิตอาสา” ตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า 
 (๒) มาตรการปฏิบัติการควบคุมไฟป่า ประกอบด้วย กิจกรรม 
การประชาสัมพันธ์ และการให้ความรู้เชิงรุก กิจกรรมการป้องกันไฟป่า กิจกรรมการมีส่วนร่วม
และกิจกรรมการดับไฟป่า 
 (๓) มาตรการแก้ไขสถานการณ์รุนแรงสู่ภาวะปกติ เป็นการปฏิบัติ
ตามแผนระดมพลดับไฟป่าท่ี ๒ สถานการณ์รุนแรง หรือแผนระดมพลดับไฟป่าท่ี ๓ สถานการณ์
วิกฤติและส ารวจพื้นท่ีปฏิบัติงานและลาดตระเวนอย่างเข้มข้นตลอด ๒๔ ช่ัวโมง พร้อมด าเนินคดี 
เมื่อพบเห็นผู้กระท าผิด 
 การด าเนินงานในการแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในปี ๒๕๖๔  
อย่างเข้มข้น ส่งผลให้จุดความร้อนในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นท่ีเกษตร และพื้นท่ี
ชุมชน ในภาพรวมท้ังประเทศลดลงจากปี ๒๕๖๓ ถึงร้อยละ ๕๑ (ข้อมูล ณ วันท่ี ๑ มกราคม - ๓๑ 
ตุลาคม ๒๕๖๔) ดังน้ี 

 

จ านวนจุดความร้อนสะสมภาพรวมทั งประเทศ 
 ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ส่วนต่าง ลดลงรอ้ยละ 
๒๐๐,๘๐๒ ๙๙,๒๙๓ ๑๐๑,๕๐๙ ๕๑ 

 

ในส่วนจุดความร้อน ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ แบ่งเป็นข้อมูลรายจังหวัด ดังน้ี 
 

ล าดับ จังหวัด 
จ านวนจุดความร้อนสะสม 

ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ส่วนต่าง ลดลงรอ้ยละ 
๑ เชียงราย ๗,๐๖๑ ๑,๒๒๐ ๕,๘๔๑ ๘๓ 
๒ เชียงใหม่ ๒๑,๑๘๓ ๗,๗๙๔ ๑๓,๓๘๙ ๖๓ 
๓ ล าปาง ๘,๓๕๙ ๕,๗๔๔ ๒,๖๑๕ ๓๑ 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๕๑๓ 

 

ล าดับ จังหวัด 
จ านวนจุดความร้อนสะสม 

ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ส่วนต่าง ลดลงรอ้ยละ 
๔ ล าพูน ๓,๑๔๒ ๒,๗๙๒ ๓๕๐ ๑๑ 
๕ แม่ฮ่องสอน ๑๖,๕๐๒ ๑๑,๗๘๙ ๔,๗๑๓ ๒๙ 
๖ น่าน ๗,๒๗๐ ๑,๓๖๕ ๕,๙๐๕ ๘๑ 
๗ แพร ่ ๔,๘๗๙ ๒,๖๘๓ ๒,๑๙๖ ๔๕ 
๘ พะเยา ๓,๘๓๖ ๑,๗๑๐ ๒,๑๒๖ ๕๕ 
๙ ตาก ๑๔,๔๔๑ ๗,๔๑๐ ๗,๐๓๑ ๔๙ 
๑๐ อุตรดิตถ์ ๔,๙๖๖ ๒,๑๒๑ ๒,๘๔๕ ๕๗ 
๑๑ สุโขทัย ๔,๓๓๕ ๑,๗๖๗ ๒,๕๖๘ ๕๙ 
๑๒ พิษณุโลก ๔,๗๗๔ ๒,๓๑๗ ๒,๔๕๗ ๕๑ 
๑๓ ก าแพงเพชร ๕,๔๗๓ ๒,๓๓๙ ๓,๑๓๔ ๕๗ 
๑๔ พิจิตร ๒,๔๑๒ ๙๘๔ ๑,๔๒๘ ๕๙ 
๑๕ เพชรบูรณ์ ๖,๔๗๘ ๔,๓๙๕ ๒,๐๘๓ ๓๒ 
๑๖ นครสวรรค์ ๔,๖๙๗ ๒,๕๒๗ ๒,๑๗๐ ๔๖ 
๑๗ อุทัยธานี ๖,๕๙๒ ๑,๐๙๔ ๕,๔๙๘ ๘๓ 

 

  ๓) จัดท าแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษ
ด้านฝุ่นละออง” ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบเมื่อวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยประกอบด้วย 
๓ มาตรการหลัก ได้แก่ มาตรการท่ี ๑ การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพื้นท่ี  
มาตรการท่ี ๒ ป้องกันและลดการเกิดมลพิษท่ีต้นทาง (แหล่งก าเนิด) และมาตรการท่ี ๓ 
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ โดยมีผลการด าเนินการดังน้ี 

(๑) ป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างต่อเน่ือง ภายใต้กลไกของพระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามแนวทาง “๔ มาตรการเชิงพื้นท่ี ๕ มาตรการ
บริหารจัดการ” ประกอบด้วย ๔ พื้นท่ีหลัก ได้แก่ พื้นท่ีป่าอนุรักษ์และพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ พื้นท่ี
เกษตรกรรม พื้นท่ีชุมชนและเขตเมือง และพื้นท่ีริมทาง  

(๒) จัดท าแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นท่ีสีเขียวอย่างยั่งยืน 
(๓) พัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุน

สิ่งแวดล้อมในการแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นท่ีภาคเหนือ 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๕๑๔ 

 

(๔) ก าหนดกลไกการสั่งการระดับพื้นท่ีและมาตรการยกระดับ 
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา PM2.5 ในช่วงวิกฤตท้ังในเขตเมืองและนอกเขตเมือง 

(๕) ประกาศงดการเผาในท่ีโล่ง ลดการใช้รถยนต์ จอดรถดับเครื่องยนต์ 
ระบายการจราจรให้คล่องตัว เฝ้าระวังและรักษาสุขภาพ เมื่อวันท่ี ๑ - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และจังหวัดภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก 
และเมื่อวันท่ี ๒๒ - ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และจังหวัด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก 

(๖) เร่งรัดด าเนินการตามแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง
จากไฟป่าและการเผาในท่ีโล่ง ในพื้นท่ีภาคเหนือ ปี ๒๕๖๔ แผนปฏิบัติการระดับจังหวัด 
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองจากไฟป่าและการเผาในท่ีโล่ง ในพื้นท่ีภาคเหนือ ปี ๒๕๖๔ 
และแผนเฉพาะกิจ เพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ๑๒ มาตรการ 

ท้ัง น้ี กระทรวงทรัพยากรธรรมชา ติและสิ่ งแวดล้อม ได้มีนโยบาย 
ให้หน่วยงานขับเคลื่อนพันธกิจร่วม (Joint Mission) เรื่อง ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง 
ขนาดเล็ก PM2.5 (กรมควบคุมมลพิษ/กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช/กรมป่าไม้)  
และโครงการชิงเก็บ ลดเผา (ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/  
กรมควบคุมมลพิษ/ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช/กรมป่าไม้) เพื่อเพิ่มศักยภาพการท างาน และยกระดับภารกิจ  
ให้สามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ  
  ๑๐.๑.๓ แก้ไขปัญหาช้างป่าออกนอกพื นที่ โดยการฟื้นฟูแหล่งน้ าและแหล่งอาหาร 
ปลูกพืชอาหารช้าง ๑๒,๔๗๘ ไร่ ปรับปรุงทุ่งหญ้า ๒๖,๑๑๐ ไร่ ปรับปรุงแหล่งน้ า ๖๗๐ แห่ง 
สร้างฝายชะลอน้ า ๑๐๙ ฝาย โป่งเทียม ๓,๓๐๘ แห่ง การป้องกันช้างป่าออกนอกสถานท่ี 
โดยการจัดท าคูกันช้าง ๕๙๒ กิโลเมตร รั้วไฟฟ้า ๑๑๗ กิโลเมตร รั้วไผ่หนาม ๒๖๔.๕ กิโลเมตร 
รั้วคอนกรีตกึ่งถาวร ๙๘.๘ กิโลเมตร เจ้าหน้าท่ีชุดเคลื่อนท่ีเร็ว ๔๑ ชุด ซึ่งมีผลการด าเนินงาน ดังน้ี 
   ๑) จัดท าแผนการจัดการช้างป่าในพื้นท่ีประสบปัญหา (เร่งด่วน) ๕ กลุ่ม
ป่า ได้แก่ กลุ่มป่าตะวันออก (ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด) กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ กลุ่มป่าตะวันตก 
กลุ่มป่าแก่งกระจาน และกลุ่มป่าภูเขียว-น้ าหนาวแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการจัดท าร่างแผนฯ 
และขออนุมัติใช้แผนฯ อีก ๗ กลุ่มป่า 
   ๒) จัดต้ังชุดเคลื่อนท่ีเร็วในการป้องกันและเฝ้าระวังช้างป่า ๔๑ ชุด 
ใน ๔๑ ชุด พื้นท่ีป่าอนุรักษ์ที่ประสบปัญหาช้างป่า 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๕๑๕ 

 

   ๓) ด าเนินการติดตามพฤติกรรมและการเคลื่อนท่ีของช้างป่าในพื้นท่ี
เป้าหมายท่ีประสบปัญหา โดยการติดปลอกคอสัญญาณดาวเทียมให้กับช้างป่าไปแล้ว ๑๗ ตัว 
ใน ๗ พื้นท่ีป่าอนุรักษ์ ได้แก่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง 
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ าเขาสอยดาว 
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา อุทยานแห่งชาติกุยบุรี และอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง 
  ๑๐.๑.๔ ความขัดแย้งระหว่างคนกบัเสือโครง่ โดยการบริหารจัดการความขัดแย้ง
การจัดการปัญหาอย่างมีส่วนร่วม การจัดการข้อมูลและการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีและการสร้าง
จิตส านึกของชุมชนในการอยู่ร่วมกับเสือโคร่ง 
  ๑๐.๑.๕ การแก้ไขปัญหาลิงในพื นที่ชุมชน โดยการจัดการปัญหาลิงอย่างเป็นระบบ 
ต้ังแต่ปี ๒๕๖๑ ได้ด าเนินการส ารวจประชากรลิงเพื่อเป็นฐานข้อมูล จัดท าคู่มือแนวทางปฏิบัติ  
ในการจัดการปัญหาลิงเผยแพร่ให้หน่วยงานปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีปัญหาลิง ๕๑ จังหวัด 
จ านวน ๒,๕๐๐ เล่ม และท าหมันลิงมาแล้วท้ังสิ้น ๑๖,๙๘๓ ตัว ซึ่งมีผลการการด าเนินงาน ดังน้ี 
   ๑) ด าเนินการท าหมันลิง รวมจ านวนท้ังสิ้น ๘๘๑ ตัว (เพศผู้ ๕๗๓ ตัว 
และเพศเมีย ๓๐๘ ตัว) โดยด าเนินการในพื้นท่ีจังหวัดลพบุรี จ านวน ๒๐๕ ตัว (เพศผู้ ๑๔๓ ตัว 
และเพศเมีย ๖๒ ตัว) จังหวัดนราธิวาส จ านวน ๑๑๓ ตัว (เพศผู้ ๗๒ ตัว และเพศเมีย ๔๑ ตัว) 
โดยใช้งบประมาณจากหน่วยงานในพื้นท่ี และจังหวัดเพชรบุรี จ านวน ๕๖๓ ตัว (เพศผู้ ๓๕๘ ตัว 
และเพศเมีย ๒๐๕ ตัว) 
   ๒) จัดต้ังหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนท่ีเร็วในการแก้ ไขปัญหาลิง จ านวน 
๗ หน่วย รับผิดชอบ ๑๐ พื้นท่ีประสบปัญหาลิงเร่งด่วน 
  ๑๐.๑.๖ แผนพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ประกอบแผนสั่งใช้ก าลังสมาชิกกองอาสา
รักษาดินแดน ปฏิบัติภารกิจประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
   ๑) หยุดยั งการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ 
    (๑) สนธิก าลังระหว่างฝ่ายปกครอง กองอาสารักษาดินแดน ทหาร 
ต ารวจ และพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ในการป้องกันและปราบปราม  
การลักลอบตัดไม้ท าลายป่าและทรัพยากรของชาติ ตลอดจนบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังภาคเอกชนและประชาชนในพื้นท่ี ในการจับกุมด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิด 
โดยเฉพาะผู้กระท าความผิดเป็นขบวนการ กลุ่มนายทุน กลุ่มอิทธิพล  
    (๒) จัดให้มีการลาดตระเวนร่วมกันของหน่วยงานด้านความมั่นคง  
ในบริเวณพื้นท่ีล่อแหลมตามแนวเขตติดต่อระหว่างประเทศ   



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๕๑๖ 

 

    (๓) ให้มีการจัดต้ังจุดตรวจและจุดสกัด เพื่อท าการตรวจค้นและจับกุม
การล าเลียงไม้และสัตว์ป่าผิดกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
    (๔) ส ารวจและจัดท าบัญชี ผู้มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการลักลอบตัดไม้
ท าลายป่า เพื่อด าเนินการเฝ้าระวังมิให้กระท าความผิด  
    (๕) เร่งรัดการจับกุมผู้บุกรุกป่าไม้ โดยให้จัดล าดับความเร่งด่วน 
กับผู้บุกรุกรายใหญ่เป็นล าดับแรก แล้วด าเนินการกับรายอื่น ๆ ต่อไป 
    (๖) ควบคุม ดูแลให้มีการปฏิบัติ และบังคับใช้กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด โดยมีการท างานแบบบูรณาการข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปราม ระหว่าง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ี 
    (๗) ในกรณีท่ีมีการตรวจยึด หรือจับกุมโดยไม่ ได้ ตัวผู้ ต้องหา  
ให้ก าหนดเวลาผู้ต้องหา มารายงานตัวหรือน าหลักฐาน/ เอกสารสิทธิ์มาแสดง โดยหากพ้น
ก าหนดให้สามารถท าลาย รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องได้โดยไม่ต้องรอ  
การพิจารณาตัดสินของศาล ถือว่าเป็นพื้นท่ีของราชการ ท าให้การฟื้นฟูป่าไม้กระท าได้อย่าง
รวดเร็ว ป้องกันการกลับมาลักลอบใช้ประโยชน์ของผู้ต้องหาในระหว่างท่ียังไม่ถูกจับกุมด าเนินคดี 
    (๘) เข้มงวดกวดขันการตรวจสอบ ไม้น าเข้าและส่งออกจาก
ต่างประเทศ เพื่อป้องกันมิให้มีการลักลอบตัดไม้ท าลายป่าของประเทศไทย 
    (๙) กรณีผู้บุกรุกรายใหม่เป็นประชาชนผู้ยากไร้ มีรายได้น้อย 
และผู้ไร้ท่ีดินท ากินจะต้องด าเนินการสอบสวนและพิสูจน์ทราบ เพื่อก าหนดวิธีการปฏิบัติท่ีเหมาะสม 
และด าเนินการตามข้ันตอนต่อไป 
   ๒) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการท าลาย
ทรัพยากรป่าไม้ 
    (๑) เพิ่มช่องทางการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ในการแจ้งข่าวสาร 
เช่น ศูนย์ด ารงธรรม หรือจัดต้ังศูนย์รับแจ้งเหตุ ศูนย์ร้องเรียน เป็นต้น  
    (๒) ประสานความร่วมมือสื่อมวลชน ให้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ข่าวสารการป้องกันการบุกรุกตัดไม้ท าลายป่าอย่างกว้างขวาง และให้ประณามการบุกรุกตัดไม้
ท าลายป่าและกระท าผิดกฎหมายป่าไม้ เพื่อให้สังคมช่วยกันต่อต้านและหยุดยั้งการบุกรุกตัดไม้
ท าลายป่า  
    (๓ )  ประสานความร่ วมมือจากภาคเอกชน ภาคประชาชน 
และกลุ่มจิตอาสาในการร่วมยับยั้ง การบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้  



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๕๑๗ 

 

    (๔) รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารการป้องกันและปราบปราม
การบุกรุกตัดไม้ท าลายป่าให้เข้าถึงประชาชนในชุมชนในเขตพื้นท่ีป่าและพื้นท่ีรอบป่าอย่างชัดเจน
และต่อเน่ือง 
   ๓) จัดระบบการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วม 
กับประชาชน  
    (๑) จัดต้ังป่าหมู่บ้านเพิ่มข้ึน และมอบให้หมู่บ้านรับผิดชอบดูแล  
โดยส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ  ท้ังภาครัฐ และเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม ให้การสนับสนุนในการจัดต้ัง 
และการดูแลป่าชุมชนให้ครบทุกแห่ง  
    (๒) ดูแลประชาชนและชุมชนในพื้นท่ีป่าและพื้นท่ีรอบป่าให้มีพออยู่ 
พอกิน พอใช้ โดยจัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้อยู่อย่างมีความสุขเกื้อกูลกันระหว่างป่า  
กับคนอย่างยั่งยืน  
    (๓) จัดต้ังอาสาสมัครในหมู่บ้านท่ีมีเขตติดต่อพื้นท่ีป่า ท าหน้าท่ีดูแล
รักษาป่าให้ครอบคลุมพื้นท่ีป่า 
     (๔) ตรวจสอบและติดตามโครงการปลูกป่าและฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาติ
ท่ีผ่านมา เพื่อให้มั่นใจว่าการปลูกป่าและฟื้นฟูสภาพป่าไม้ได้ผลตามวัตถุประสงค์ และหากพบว่า 
มีประเด็นปัญหาให้เร่งด าเนินการแก้ไข เพื่อให้ป่าท่ีปลูกเจริญเติบโตและฟื้นฟูสู่สภาพป่าธรรมชาติ
โดยเร็วอย่างต่อเน่ืองและจริงจัง  
    (๕) แสวงหาความร่วมมือ และสนับสนุนจากหน่วยงานท้ังภาครัฐ 
ประชาชน และเอกชนในการเพิ่มและพัฒนาพื้นท่ีสีเขียวในเขตเมืองและหมู่บ้าน 
   ๔) ส่งเสริมให้คนอยู่กับป่าพึ่งพากันอย่างมีความสุข  
 (๑) ส่งเสริมสนับสนุนและขยายผล การด าเนินการพัฒนาตาม
แนวทางพระราชด าริและโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้  
 (๒) ดูแลประชาชนและชุมชนในพื้นท่ีป่าและพื้นท่ีรอบป่าให้มีพออยู่ 
พอกิน พอใช้ และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุขเกื้อกูลกันระหว่างป่ากับคน อย่างยั่งยืน  
 (๓) จัดท าโครงการเสริมรายได้ให้กับประชาชนท่ีอยู่ในพื้นท่ีป่า 
และพื้นท่ีรอบป่า เช่น โครงการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ โครงการเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 
โครงการป่าสมุนไพร เป็นต้น 
 (๔) น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักในการพัฒนา
โครงสร้างความเป็นอยู่และรายได้ ให้สามารถพึ่งพาตนเอง โดยส่งเสริมให้มีวิสาหกิจชุมชน 
และระบบสหกรณ์ ให้กับหมู่บ้านในพื้นท่ีป่าและพื้นท่ีรอบป่า 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๕๑๘ 

 

 ๑๐.๒  ปรับปรุงระบบที่ดินท ากินและลดความเหลื่อมล  าด้านการถือครองที่ดิน 
 การจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน โดยส านักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดนิแห่งชาติ 
พื้นท่ีเป้าหมายการจัดท่ีดินท ากินให้ชุมชน ต้ังแต่ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔ จ านวน ๑,๐๗๐ พื้นท่ี  
๗๐ จังหวัด เน้ือท่ีประมาณ ๑,๙๙๑,๔๔๖-๒-๘๓.๙๕ ไร่ โดยปัจจุบันได้ด าเนินการออกหนังสือ
อนุญาตแล้ว จ านวน ๒๕๖ พื้นท่ี ๖๖ จังหวัด เน้ือท่ี ๖๙๘,๑๘๒-๒-๔๕.๒๖ ไร่ จัดคนลงพื้นท่ี 
จ านวน ๕๗,๑๐๕ ราย ใน ๒๗๕ พื้นท่ี ๖๕ จังหวัด เน้ือท่ี ๓๘๔,๐๖๕-๐-๒๔.๐๑ ไร่ และส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพ ๑๗๖ พื้นท่ี ๖๐ จังหวัด เน้ือท่ี ๔๖๗,๑๔๐-๑-๒๔.๓๔ ไร่ โดยมีผลการด าเนินงาน
ของอนุกรรมการและกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง ดังน้ี 

 ๑) คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ได้ด าเนินการจัดหาและอนุญาตการใช้ประโยชน์ท่ีดินภายใต้คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ 
(คทช.) ในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ โดยมีผลการด าเนินงานต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงปัจจุบัน ดังน้ี 

(๑) พื้นท่ีเป้าหมายตามท่ี คทช. ก าหนด จ านวน ๓๗๕ พื้นท่ีป่า ๖๓ จังหวัด  
เน้ือท่ี ๑,๘๙๐,๖๔๘-๓-๙๘.๗๔ ไร ่

(๒) พื้นท่ีเป้าหมายตามค าขออนุญาต จ านวน ๓๗๕ พื้นท่ีป่า ๖๓ จังหวัด 
เน้ือท่ี ๑,๘๖๔,๗๔๑-๓-๘๖.๐๖ ไร่ จ านวน ๓๘๖ ค าขอ 

(๓) อนุญาตให้จังหวัดใช้พื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อจัดท่ีดินท ากินให้ชุมชน
แล้ว จ านวน ๑๖๔ พื้นท่ี ๕๘ จังหวัด เน้ือท่ี ๗๖๙,๑๔๖-๓-๗๓.๑๐ ไร ่จ านวน ๑๗๓ ค าขอ 

(๔) กรมป่าไม้รับเอกสารค าขอแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณา จ านวน ๗๔ พื้นท่ี
ป่า ๓๔ จังหวัด เน้ือท่ี ๒๓๕,๒๕๗-๒-๗๑.๕๖ ไร ่จ านวน ๗๔ ค าขอ 

(๕) กรมป่าไม้ยังไม่ได้รับค าขอ อยู่ระหว่างจังหวัดยื่นขออนุญาต จ านวน 
๑๓๖ พื้นท่ี ๔๖ จังหวัด เน้ือท่ี ๘๔๗,๓๘๗-๑-๓๒.๙๔ ไร ่
 ๒) คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน โดยกระทรวงมหาดไทย ได้ด าเนินโครงการท่ีดิน 
ของรัฐท่ีจัดให้แก่ประชาชนท่ียากจน ซึ่งมีผลการด าเนินการดังน้ี 
 (๑) กิจกรรมจัดท่ี ดินท ากินและท่ีอยู่อาศัยให้กับประชาชนท่ียากจน 
โดยมีผลการด าเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ - ตุลาคม ๒๕๖๔) ด าเนินการได้ 
๒,๕๐๒ แปลง (เป้าหมาย ๒,๕๐๐ แปลง) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๘ 
 (๒) กิจกรรมบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหา
ความยากจน โดยมีผลการด าเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ - ตุลาคม ๒๕๖๔) 
อยู่ระหว่างช่างรังวัดวางผัง/ปักหลักเขตรอบแปลง/โยงยึดหลักเขต ผลการด าเนินการได้  
๑,๘๙๕ แปลง ๑,๖๒๔ ครัวเรือน (เป้าหมาย ๑,๓๐๐ แปลง ๘๐๐ ครัวเรือน) คิดเป็นร้อยละ ๑๔๕.๗๗ 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๕๑๙ 

 

 (๓) โครงการสนับสนุน คทช.จังหวัด ในการจัดท่ีดินท ากินให้ชุมชนตาม
นโยบายรัฐบาล ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ แบ่งเป็นรายกิจกรรม ดังน้ี 

- กิจกรรมสนับสนุน คทช.จังหวัด ในการจัดท่ีดินท ากินให้ ชุมชน 
ตามนโยบายรัฐบาล ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ – ตุลาคม ๒๕๖๔) ด าเนินการได้               
๑๓,๗๖๔ แปลง (เป้าหมาย ๑๑,๙๐๐ แปลง) คิดเป็นร้อยละ ๑๑๕.๖๖ 

- กิจกรรมจัดท า ข้อมูล ท่ี ดินเพื่ อการจัดท่ี ดินตามนโยบาย คทช. 
โดยมีผลการด าเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ - ตุลาคม ๒๕๖๔) ด าเนินการได้ 
๑๓,๙๐๐ แปลง (เป้าหมาย ๑๔,๐๐๐ แปลง) คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๒๘ 

๓) คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ได้ด าเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาท่ีดินท ากินของเกษตรกรส่งเสริม 
และพัฒนาอาชีพการเกษตรให้เกษตรกร/สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ๑๐,๗๔๐ ราย ๒๔ พื้นท่ี
ซึ่งมีผลการด าเนินการดังน้ี 

(๑) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ีให้สมาชิกสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร ๒๔ พื้นท่ี ๗๔๒ ราย (เป้าหมาย ๒๔ พื้นท่ี ๗๒๐ ราย) ด าเนินการไปแล้ว ร้อยละ 
๑๐๓.๐๖ 

(๒) ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตพืชท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นท่ี 
แก่เกษตรกร ๒,๖๓๕ ราย (เป้าหมาย ๓,๐๓๕ ราย) ด าเนินการไปแล้ว ร้อยละ ๘๗.๘๓ 

(๓) ส่ง เสริมอาชีพแก่ เกษตรกรถ่ายทอดองค์ความรู้และ เทคโนโลยี 
การเลี้ยงไก่พื้นเมือง สุกรชีวภาพโคเน้ือ และการปลูกพืชอาหารสัตว์ จ านวน ๙๙๒ ราย (เป้าหมาย 
๑,๐๐๐ ราย) ด าเนินการไปแล้ว ร้อยละ ๙๙.๒๐ 

(๔) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประมง เพื่อแก้ไขปัญหาท่ีดินท ากินให้กับ
เกษตรกรภายใต้การจัดสรรท่ีดินให้กับผู้ยากไร้ คัดเลือกเกษตรกร ๒,๓๗๑ ราย และส่งเสริมความรู้ 
๒,๓๗๑ ราย และสนับสนุนปัจจัยการผลิต ๒,๓๗๑ ราย (เป้าหมาย ๒,๓๕๐ ราย) ด าเนินการไปแล้ว 
ร้อยละ ๑๐๐ 

(๕) เกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์ในพื้นท่ี คทช. ได้รับการพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรรม ๖๐๐ ราย (เป้าหมาย ๖๐๐ ราย) ด าเนินการไปแล้ว ร้อยละ ๑๐๐ 

(๖) ปรับปรุงและสาธิตการพัฒนาท่ีดินในแปลงเกษตรกรท่ีได้รับการจัด 
ท่ีดินท ากิน ส่งเสริมและสาธิตปัจจัยการผลิตในการปรับปรุงบ ารุงดินด าเนินการได้ ๔,๐๐๐ ราย 
(เป้าหมาย ๔,๐๐๐ ราย) ด าเนินการไปแล้ว ร้อยละ ๑๐๐ 

 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๕๒๐ 

 

 ๑๐.๓  ส่งเสริมการบริหารจัดการน  าทั งระบบ แหล่งน  าชุมชนและทะเล 
  ๑๐.๓.๑  ส่งเสริมการบริหารจัดการน  าทั งระบบแหล่งชุมชนและทะเล  
ผลการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ๒๐ ปี (๒๕๖๑ - 
๒๕๘๐) ๖ ด้าน เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ทุกหมู่บ้านมีน้ าสะอาดอุปโภคบริโภค น้ าเพื่อการผลิต
มั่นคง ความเสียหายจากอุทกภัยลดลง คุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน บริหารจัดการน้ าอย่าง
ยั่งยืน ภายใต้การพัฒนาอย่างสมดุล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน” ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๓ ท่ีผ่านมา มีการพัฒนาด้านแหล่งน้ าครอบคลุมพื้นท่ี ๗๖ จังหวัด โดยเน้นการพัฒนา
โครงการเพื่อการจัดการน้ าอุปโภคบริโภค การสร้างความมั่นคงของน้ าภาคการผลิต และการจัดการ 
น้ าท่วมและอุทกภัย ได้มีการพัฒนาระบบประปาเมือง การขยายเขตเพิ่มเขตจ าหน่ายน้ า  
และเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน ๓,๗๕๕ แห่ง ท าให้มีประชาชนท่ีสามารถเข้าถึง
น้ าประปาได้ ๕๘,๐๙๑ ครัวเรือน ส าหรับการพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ า ท้ังในพื้นท่ีชลประทาน
และนอกเขตชลประทาน สามารถเพิ่มปริมาณน้ า ได้ ๑,๑๓๙.๘๔ ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นท่ีรับ
ประโยชน์ ๒.๕๑ ล้านไร่ และประชาชนได้รับประโยชน์ ๒.๒๗ ล้านครัวเรือน 
 ๑๐.๓.๒ การจัดหาแหล่งน  าต้นทุนเพื่อการอุปโภคบริโภค  การจัดหาแหล่งน้ า
ต้นทุนเพื่อการอุปโภคบริโภคสนับสนุนภาคการผลิตและรักษาระบบนิเวศ ด าเนินการเพิ่ม
ประสิทธิภาพแหล่งน้ าเพื่อเก็บกักน้ าในฤดูฝน (เพิ่มน้ าต้นทุน) และระบบกระจายน้ า (กิจกรรม : 
ขุดลอก อนุรักษ์ ฟื้นฟู ปรับปรุง ซ่อมแซม ก่อสร้างแหล่งน้ า และระบบกระจายน้ า) สนับสนุนพื้นท่ี
เกษตรกรรมและแหล่งน้ าต้นทุนเพื่อการอุปโภคบริโภค ท้ังน้ี หากด าเนินการแล้วเสร็จจะสามารถ
เพิ่มน้ าต้นทุน ๓๒๓.๗๘ ล้านลูกบาศก์เมตร ประชาชนได้รับประโยชน์ ๑๕๓,๗๕๙ ครัวเรือน พื้นท่ี
ได้รับประโยชน์ ๔๙๐,๓๐๕ ไร ่
 ๑๐.๓.๓ การเพิ่มประสิทธิภาพการเตือนภัยให้ครอบคลุมทุกพื นที่เสี่ยง กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ าได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตร ี
เมื่อวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๗ ให้ด าเนินการโครงการติดต้ังระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) 
ส าหรับพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัยดินถล่มในพื้นท่ีลาดชันและพื้นท่ีราบเชิงเขา เพื่อเป็นกลไกในการติดตาม
สถานการณ์เฝ้าระวังและเตือนภัยท่ีเกิดจากน้ าท่วมฉับพลันโดยการตรวจวัดข้อมูลปริมาณน้ าฝน
และระดับน้ าในพื้นท่ีหมู่บ้านท่ีอยู่ในพื้นท่ีเสี่ยงภัยท่ีอาจเกิดน้ าท่วมฉับพลัน และจัดสร้างมาตรฐาน
การเฝ้าระวังและเตือนภัยในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีพัฒนาข้ึนพร้อมท้ังฝึกอบรมอาสาสมัครประจ า
หมู่ บ้ านให้สามารถน าไปประยุก ต์ในงานการเ ตื อนภัยได้อย่ างมีประสิทธิภาพ โดยมี 
ผลการด าเนินงานต้ังแต่ปี ๒๕๔๘ – ๒๕๖๓ ได้ติดต้ังระบบเตือนภัย จ านวน ๑,๗๙๖ สถานี ๕,๔๘๒ 
หมู่บ้าน 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๕๒๑ 

 

 ๑๐.๓.๔ การด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยเตรียมความพร้อม
ในการป้องกัน/บรรเทาภาวะน้ าแล้ง ดังน้ี 
 ๑) จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการด้านการป้องกัน/บรรเทาภาวะน้ าแล้ง ดังน้ี 
  (๑ )  ศูนย์ ปฏิ บั ติ ก า รทรัพยากรธรรมชา ติและสิ่ ง แวดล้ อม  
(ด้านทรัพยากรน้ า) 
  (๒) ศูนย์อ านวยการติดตามและแก้ไขปัญหาภาวะน้ าแล้ง (ศูนย์เมขลา) 
  (๓) ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ภัยแล้ง  
(ศูนย์นาคราช) 
  (๔) ศูนย์อ านวยการติดตามและแก้ไขปัญหาภาวะน้ าแล้งส่วนหน้า  
 ๒) แผนปฏิบัติการในภาวะน้ าแล้ง ประกอบด้วย 

(๑) ศูนย์ผลิตน้ าสะอาด จ านวน ๒๕ จุด ปริมาณน้ า ๑๑.๗๖ ลิตร 
  (๒) จุดแจกจ่ายน้ าช่วยเหลือน้ าแล้ง จ านวน ๒๙๖ จุด ปริมาณน้ า 
๑๕.๑๔ ล้านลิตร 
  (๓) จุดสูบน้ าช่วยเหลือภัยแล้ง จ านวน ๑๐๖ จุด ปริมาณน้ า ๖๐  
ล้านลูกบาศก์เมตร 
  (๔) จุดจ่ายน้ าสะอาด จ านวน ๒๐๐ จุด ปริมาณน้ า ๑๐ ล้านลิตร 
 ๓) ด้านบุคลากร ประกอบด้วย 
  (๑) ผู้ประสานงานให้ความช่วยเหลือและเฝ้าระวังสถานการณ์ 
จ านวน ๒๕๐ คน  
  (๒) เจ้าหน้าท่ีด้านการปฏิบัติงานในพื้นท่ี รายจังหวัด จ านวน ๓๘๗ คน 
 ๔) เตรียมความพร้อมด้านแหล่งน้ าผิวดิน ประกอบด้วย อ่างเก็บน้ า 
๓๙๘ แห่ง และฝาย ๘๒๓ แห่ง 
 ๕) ด้านอุปกรณ์และเครื่องมือ ประกอบด้วย เครื่องสูบน้ า ๓๑๓ เครื่อง 
รถบรรทุกน้ า ๑๔๒ คัน สถานีเตือนภัยน้ าหลาก ดินถล่ม ๑,๕๔๗ สถานี สถานีโทรมาตร ๒๒๘ สถานี 
สถานีกล้อง CCTV ๗๕ สถานี สถานีอุตุ - อุทกวิทยา ๓๘๕ สถานี ชุดขุดเจาะน้ าบาดาล ๘๕ ชุด  
และรถผลิตน้ าด่ืมสะอาดเคลื่อนท่ี ๑๘ คัน 
 ๖) โครงการจัดหาแหล่งน้ าบาดาล และโครงการก่อสร้างสถานีจ่ายน้ า
บาดาลเพื่อประชาชน งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ด าเนินการแล้วเสร็จ ๒ โครงการ 
ได้แก่ (๑) โครงการจัดหาแหล่งน้ าบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นท่ีแล้งซ้ าซากหรือน้ าเค็ม 
เป้าหมาย จ านวน ๒๒ แห่ง (๘๘ บ่อ) มีผลการเจาะน้ าบาดาลแล้ว จ านวน ๒๒ แห่ง (๘๘ บ่อ) 
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และ (๒) โครงการก่อสร้างสถานีจ่ายน้ าบาดาลเพื่ อประชาชน จ านวน ๘ แห่ง (๑๖ บ่อ) 
มีผลการเจาะบ่อน้ าบาดาลแล้ว จ านวน ๘ แห่ง (๑๖ บ่อ) และอยู่ระหว่างด าเนินการโครงการ 
๑ โครงการ ได้แก่ โครงการส ารวจหาแหล่งน้ าบาดาลในพื้นท่ีศักยภาพต่ า เป้าหมาย ๒๙ แห่ง 
(๑๔๕ บ่อ) ด าเนินการเจาะบ่อน้ าบาดาลแล้ว ๓ แห่ง (๑๗ บ่อ) คิดเป็นร้อยละ ๑๒ 
 ๗) การฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ าบาดาล ได้รับจัดสรรงบประมาณ  
งบกลาง ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ด าเนินโครงการเติมน้ าใต้ดินในพื้นท่ีท่ัวประเทศ ภายใต้โครงการ
บรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ าท่วมในพื้นท่ี ๗๖ จังหวัดท่ัวประเทศ เป้าหมาย จ านวน ๑,๐๐๐ แห่ง  
มีผลการก่อสร้างระบบเติมน้ าใต้ดินแล้ว จ านวน ๖๘๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๖๘ 
 ๑๐.๓.๕ ด าเนินโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน  า และการขุดเจาะบ่อบาดาล 
และก่อสร้างระบบกระจายน  า ดังน้ี 
  ๑) ด าเนินโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ าพร้อมระบบกระจายน้ า  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน ๓๘๑ โครงการ และเตรียมแผนงานโครงการอนุรักษ์  
ฟื้นฟูแหล่งน้ าพร้อมระบบกระจายน้ า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ านวน ๒๘๖ โครงการ  
เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนท่ีประสบปัญหาขาดแคลนน้ า และจัดหาน้ าอุปโภคบริโภค 
ท่ีสะอาดให้กับประชาชนใช้ได้ตลอดปี โดยโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ าพร้อมระบบกระจายน้ า
เป็นการจัดหาแหล่งน้ าต้นทุนในพื้นท่ีเกษตรน้ าฝน เติมน้ าให้กับแหล่งน้ า เพิ่มประสิทธิภาพ  
การกักเก็บน้ า เพื่อสร้างสมดุลของปริมาณน้ าให้สอดคล้องกับความต้องการใช้น้ าของประชาชน  
ในพื้นท่ี และสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรได้อย่างยั่งยืน ท้ังน้ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ า ได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ าภายใต้
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑ และบูรณาการแผนงานและแผนปฏิบัติการท่ีเกี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ ากับส านักงานทรัพยากรน้ าแหงชาติและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

๒) ด าเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลและก่อสร้างระบบกระจายน้ า ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ านวน ๑,๘๕๐ แห่ง แล้วเสร็จ ประกอบด้วย 

(๑) โครงการพัฒนาน้ าบาดาลเพื่อการเกษตร งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ๒๕๖๓ จ านวน ๗๙๓ แห่ง (เจาะบ่อน้ าบาดาลเป้าหมาย ๗๒๔ แห่ง ก่อสร้างระบบ
กระจายน้ า ๗๙๓ แห่ง)  

(๒) โครงการเพิ่มน้ าต้นทุนและระบบกระจายน้ าเพื่อสนับสนุน
แผนปฏิบัติการฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนท้ิงช่วงและอุทกภัย ปี ๒๕๖๒ (งบกลาง) 
จ านวน ๑๓๘ แห่ง  
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(๓) โครงการส ารวจและพัฒนาน้ าบาดาลเพื่อเสริมแหล่งน้ าดิบ  
(งบกลาง) จ านวน ๗๐๔ แห่ง ผลการเจาะบ่อบาดาลแล้วเสร็จ ๖๙๐ แห่ง  

(๔) โครงการเร่งด่วนเพื่อเก็บกักน้ าในฤดูฝนปี ๒๕๖๓ ตามมาตรการ
ด้านงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
(โควิด - 19) และสถานการณ์ภัยแล้ง (งบกลาง) จ านวน ๑๓๒ แห่ง ผลการเจาะบ่อบาดาลแล้ว
เสร็จ ๑๓๒ แห่ง  

(๕) โครงการพัฒนาน้ าบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังแสงอาทิตย์ 
พื้นท่ี ๓๐๐ ไร่ (งบเหลือจ่าย) จ านวน ๔ แห่ง ด าเนินการเจาะบ่อน้ าบาดาลและก่อสร้างระบบ
ประปาแล้วเสร็จ จ านวน ๔ แห่ง  

(๖) การพัฒนาแหล่งน้ าบาดาลเพื่อการเกษตร ดังน้ี  
(๖.๑) งบประมาณรายจ่าย งบกลาง ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ด าเนินการแล้วเสร็จ ๕ โครงการ ดังน้ี  
- โครงการพัฒนาน้ าบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงาน

แสงอาทิตย์ พื้นท่ี ๑๒๐ ไร่ เป้าหมาย ๕๗ แห่ง (๑๑๔ บ่อ)  
- โครงการพัฒนาน้ าบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงาน

แสงอาทิตย์ พื้นท่ี ๕๐๐ ไร่ เป้าหมาย จ านวน ๕ แห่ง (๒๐ บ่อ)   
- โครงการพัฒนาน้ าบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ 

รูปแบบท่ี ๑ พื้นท่ี ๕๐๐ ไร่ เป้าหมาย จ านวน ๓๑ แห่ง (๑๘๖ บ่อ)  
- โครงการพัฒนาน้ าบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ 

รูปแบบ ท่ี ๒ พื้นท่ี ๕๐๐ ไร่ เป้าหมาย จ านวน ๑๑ แห่ง (๔๔ บ่อ)  
- โครงการพัฒนาน้ าบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ 

รูปแบบท่ี ๓ พื้นท่ี ๓๐๐ ไร่ เป้าหมาย จ านวน ๒๒ แห่ง (๖๖ บ่อ)  
(๖.๒) งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ด าเนิน

โครงการ ดังน้ี 
- โครงการพัฒนาน้ าบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยเครื่องสูบ

น้ าไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ า เป้าหมาย จ านวน ๓๖๐ แห่ง (๓๖๐ บ่อ) มีผลการเจาะบ่อบาดาลแล้ว จ านวน 
๒๙๕ แห่ง (๒๙๕ บ่อ) คิดเป็นร้อยละ ๘๒ 

- โครงการพัฒนาน้ าบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์เป้าหมาย จ านวน ๒๐๑ แห่ง (๒๐๑ บ่อ) มีผลการเจาะบ่อน้ าบาดาลแล้ว จ านวน  
๑๙๗ แห่ง (๑๙๗ บ่อ) คิดเป็นร้อยละ ๙๘ 
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-  โครงการพัฒนาน้ าบาดาล เพื่อการเกษตรด้วย
เทคโนโลยีสูง เพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป้าหมาย จ านวน ๓๐ แห่ง (๑๒๐ บ่อ) มีผลการเจาะ
บ่อน้ าบาดาล จ านวน ๒๙ แห่ง (๑๑๘ บ่อ) คิดเป็นร้อยละ ๙๘ 

(๗) การพัฒนาแหล่งน้ าบาดาลเพื่อการอุปโภคและบริโภคแล้วเสร็จ 
ประกอบด้วย งบประมาณรายจ่าย งบกลาง ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ด าเนินโครงการพัฒนา 
น้ าบาดาลเพื่อเสริมความมั่นคงระดับชุมชน เป้าหมาย ๗๐ แห่ง (๑๔๐ บ่อ) โดยมีผลการเจาะ 
บ่อน้ าบาดาลแล้ว จ านวน ๗๐ แห่ง  (๑๔๐ บ่อ)  

ท้ังน้ี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีนโยบาย 
ให้หน่วยงานขับเคลื่อนพันธกิจร่วม ( Joint Mission)  เรื่อง การพัฒนาระบบกระจายน้ า 
(กรมทรัพยากรน้ า/กรมทรัพยากรน้ าบาดาล) เพื่อเพิ่มศักยภาพการท างาน และยกระดับภารกิจ  
ให้สามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๑๐.๓.๖ โครงการจัดการอุทกภัยโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (Community-Based 
Flood Management: CBFM) เป็นโครงการท่ีให้ภาคประชาชนในพื้นท่ี เสี่ยงอุทกภัยเข้ามา 
มีส่วนร่วมต้ังแต่การประเมินความเสี่ยง การวางแผนจัดการอุทกภัยในชุมชนท่ีเป็นพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย 
การเตรียมความพร้อม การเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉิน และการฟื้นฟูหลังเกิดอุทกภัย รวมถึงลักษณะ
โครงสร้างทางสังคมของชุมชน ในพื้นท่ี ๑๔ จังหวัด ๒๐ อ าเภอ ดังน้ี 
  ๑) ภาคกลาง ๖ จังหวัด ๑๐ อ าเภอ ได้แก่  

- จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ าเภอผักไห่ และอ าเภอบางซ้าย 
- จังหวัดสุพรรณบุรี อ าเภอบางปลาม้า และอ าเภออู่ทอง 
- จังหวัดลพบุรี อ าเภอเมืองลพบุรี และอ าเภอท่าวุ้ง 
- จังหวัดปราจีนบุรี อ าเภอบ้านสร้าง และอ าเภอศรีมหาโพธิ 
- จังหวัดนครปฐม อ าเภอบางเลน 
- จังหวัดอ่างทอง อ าเภอวิเศษชัยชาญ 

๒) ภาคเหนือ ๒ จังหวัด ๓ อ าเภอ ได้แก่ 
- จังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอชุมแสง 
- จังหวัดสุโขทัย อ าเภอกงไกรลาศ และอ าเภอเมืองสุโขทัย 

๓) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕ จังหวัด ๕ อ าเภอ ได้แก่ 
- จังหวัดบุรีรัมย์ อ าเภอแคนดง 
- จังหวัดร้อยเอ็ด อ าเภอเชียงขวัญ 
- จังหวัดอุบลราชธานี อ าเภอเมืองอุบลราชธานี 
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- จังหวัดศรีสะเกษ อ าเภอราศีไศล 
- จังหวัดหนองคาย อ าเภอโพธิ์ตาก 

๔) ภาคใต้ ๑ จังหวัด ๒ อ าเภอ ได้แก่ 
   - จังหวัดสงขลา อ าเภอระโนด และอ าเภอกระแสสินธุ์ 
    โดยมีผลการด าเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๙๘ ซึ่งผู้รับจ้างและลงนาม
สัญญาแล้วทุกโครงการ อยู่ระหว่างเบิกจ่ายตามงวดงานปัจจุบันได้เบิกจ่ายงวดท่ี ๑ แล้ว   
 ๑๐.๓.๗ ก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ ประกอบด้วย 
  ๑) โครงการเพิ่มปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ า เข่ือนแม่กวงอุดมธารา จังหวัด
เชียงใหม่ ก่อสร้างโครงการเพิ่มปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ าเข่ือนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ 
อาทิ อุโมงค์ส่งน้ าและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่นอุโมงค์ส่ งน้ าช่วงแม่งัด-แม่กวง 
และอุโมงค์ส่งน้ าและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ าช่วงแม่แตง-แม่งัด 
โดยมีผลการด าเนินงานภาพรวม ร้อยละ ๖๒.๐๗ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ร้อยละ ๘๙.๘๐ 
  ๒) โครงการพัฒนาลุ่มน้ าตาปี -พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยการ
ก่อสร้างระบบสูบน้ าและระบบส่งน้ า MC1 พร้อมอาคารประกอบ จ านวนพื้นท่ีชลประทานเพิ่มข้ึน 
๒๒,๐๐๐ ไร่ โดยมีผลการด าเนินงานภาพรวม ร้อยละ ๗๓.๙๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ร้อยละ ๖๔.๙๓ 
  ๓) โครงการเข่ือนทดน้ าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ด าเนินการก่อสร้างเข่ือนทด
น้ าและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น ระบบส่งน้ าสายใหญ่ฝั่งขวาพร้อมอาคารประกอบ 
ส่วนท่ี ๑ ระบบส่งน้ าสายใหญ่ฝั่งซ้าย พร้อมอาคารประกอบ และระบบส่งน้ าสายใหญ่ฝั่งซ้าย 
พร้อมอาคารประกอบ โดยมีผลการด าเนินงานภาพรวม ร้อยละ ๔๕.๔๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ร้อยละ ๙๓.๓๔ 
  ๔) โครงการอ่างเก็บน้ าคลองหลวง จังหวัดชลบุรี ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บ
น้ าคลองหลวง จังหวัดชลบุรี เกษตรกรรม ด าเนินการก่อสร้าง คลองส่งน้ าและคลองระบายน้ า 
พร้อมอาคารประกอบฝั่งซ้าย และคลองส่งน้ าและคลองส่งน้ าพร้อมอาคารประกอบฝั่งซ้าย 
โดยมีผลการด าเนินงานภาพรวม ร้อยละ ๙๑.๖๖ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ร้อยละ ๙๐.๙๙ 
  ๕) โครงการห้วยโสมงอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จังหวัดปราจีนบุรี  
โดยการก่อสร้าง อาทิ ระบบชลประทานฝั่งขวา ระบบชลประทานฝั่งซ้าย ระบบระบายน้ าฝั่งซ้าย 
พร้อมอาคารประกอบพื้นท่ีชลประทานเพิ่มข้ึน ๙๔,๐๐๐ ไร่ โดยมีผลการด าเนินงานภาพรวม 
ร้อยละ ๘๙.๐๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ร้อยละ ๕๔.๗๕ 
  ๖) โครงการอ่างเก็บน้ าห้วยน้ ารีอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จังหวัด
อุตรดิตถ์ ก่อสร้างอ่างเก็บน้ าห้วยน้ ารี อันเน่ืองเน่ืองมาจากพระราชด าริ จังหวัดอุตรดิตถ์  



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๕๒๖ 

 

โดยการก่อสร้างเข่ือนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมอุโมงค์ส่งน้ า ระบบท่อส่งน้ าและอาคาร
ประกอบ พื้นท่ีชลประทานเพิ่มข้ึน ๓,๐๐๐ ไร่ โดยมีพื้นท่ีได้รับการป้องกันและลดผลกระทบ 
จ านวน ๗๘,๓๕๘ ไร่ โดยมีผลการด าเนินงานภาพรวม ร้อยละ ๗๒.๖๖ และปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ ร้อยละ ๘๑.๕๙ 
  ๗) โครงการอ่างเก็บน้ าน้ าปี้อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จังหวัดพะเยา 
ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ าน้ าปี้อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จังหวัดพะเยา ก่อสร้างเข่ือน 
และอ่างเก็บน้ า ก่อสร้างระบบส่งน้ าเพื่อการชลประทาน โดยมีผลการด าเนินงานภาพรวม  
ร้อยละ ๓๓.๘๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ร้อยละ ๒๐.๔๐ 
  ๘) โครงการประตูระบายน้ าศรีสองรัก จังหวัดเลย ก่อสร้างโครงการประตู
ระบายน้ าศรีสองรัก อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยด าเนินการ
ก่อสร้างประตูระบายน้ า และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โดยมีผลการด าเนินงาน
ภาพรวม ร้อยละ ๑๐.๑๐ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ร้อยละ ๖๕.๖๐ 
  ๙) โครงการพัฒนาลุ่มน้ าห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย 
โดยก่อสร้างสถานีสูบน้ าและอาคารประกอบ ประตูระบายน้ าล าน้ าสาขาฝั่งขวา ประตูระบายน้ า  
ล าน้ าสาขาฝั่งซ้าย ประตูระบายน้ าดงสะพัง โดยมีผลการด าเนินงานภาพรวม ร้อยละ ๖.๕๘ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ร้อยละ ๔๕.๒๗ 
  ๑๐) โครงการผันน้ าจากอ่างเก็บน้ าประแสร์-หนองค้อ-บางพระ จังหวัดชลบุรี 
โดยการก่อสร้างสถานีสูบน้ าและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น อยู่ระหว่างรวบรวม 
ผลการด าเนินงาน 
  ๑๑) โครงการอ่างเก็บน้ าล าสะพุง อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จังหวัด
ชัยภูมิ โดยการก่อสร้างท านบดินหัวงานและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น โดยม ี
ผลการด าเนินงานภาพรวม ร้อยละ ๓๗.๘๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ร้อยละ ๙๔.๕๔ 
  ๑๒) โครงการประตูระบายน้ าบ้านก่อพร้อมระบบส่งน้ า จังหวัดสกลนคร 
ก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ าบ้านก่อ พร้อมระบบส่งน้ า จังหวัดสกลนคร โดยก่อสร้างประตู
ระบายน้ าพร้อมอาคารประกอบอื่น โดยมีผลการด าเนิ นงานภาพรวม ร้อยละ ๑๘.๗๗ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ร้อยละ ๙๕.๘๕ 
  ๑๓) โครงการอ่างเก็บน้ าล าน้ าชี อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จังหวัดชัยภูมิ 
ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ าล าน้ าชี อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จังหวัดชัยภูมิ โดยก่อสร้างเข่ือน 
ดินถม ประเภท Zone Dam โดยมีผลการด าเนินงานภาพรวม ร้อยละ ๑๓.๓๘ และปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ร้อยละ ๘๓.๙๓ 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๕๒๗ 

 

  ๑๔) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ภาคใต้) วางระบบป้องกันและแก้ปัญหาการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ 
โดยมีกิจกรรม อาทิ ก่อสร้างระบบส่งน้ า ประตูระบายน้ า ฝาย สถานีสูบน้ า ระบบระบายน้ า 
อาคารอัดน้ า และอาคารบังคับน้ า เป้าหมายพื้นท่ีชลประทานเพิ่มข้ึน ๕ ,๑๕๐ ไร่ โดยม ี
ผลการด าเนินงานภาพรวม ร้อยละ ๖๐.๙๖ 
  ๑๕) โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพ
การเกษตร (ภาคใต้ชายแดน) เพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร (ภาคใต้ชายแดน) โดยมีกิจกรรม
ก่อสร้างฝาย แก้มลิง อาคารบังคับน้ าเป้าหมายพื้นท่ีชลประทานเพิ่มข้ึน ๑๐๐ ไร่ โดยม ี
ผลการด าเนินการภาพรวม ร้อยละ ๒๖.๘๕ 
  ๑๖) โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
(ภาคกลาง) ปัจจัยสนับสนุนเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีกิจกรรม  
อาทิ ก่อสร้างฝาย สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า แก้มลิง อาคารบังคับน้ า อาคารป้องกันตลิ่ง และคันกั้นน้ า 
เป้าหมายพื้นท่ีชลประทานเพิ่มข้ึน ๒,๘๕๕ ไร่ โดยมีผลการด าเนินงานภาพรวม ร้อยละ ๗๙.๑๐ 
  ๑๗) โครงการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฟื้นฟู 
(ภาคตะวันออก) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออก โดยมีกิจกรรม
ก่อสร้างอาคารบังคับน้ า ฝาย สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า และประตูระบายน้ า เป้าหมายพื้นท่ี
ชลประทานเพิ่มข้ึน ๑,๐๐๐ ไร่ โดยมีผลการด าเนินงานภาพรวม ร้อยละ ๗๓.๘๑ 
  ๑๘) โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ) 
ฟื้นฟู อนุรักษ์ป่าต้นน้ า โดยมีกิจกรรมก่อสร้างอาคารบังคับน้ า ระบบส่งน้ า แก้มลิง ฝาย สถานี 
สูบน้ าด้วยไฟฟ้า และโครงการปรับปรุง เป้าหมายพื้นท่ีชลประทานเพิ่มข้ึน ๑๕,๑๒๐ ไร่  
โดยมีผลการด าเนินงานภาพรวม ร้อยละ ๕๘.๔๘ 
  ๑๙) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ปรับปรุง พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ า โดยมีกิจกรรมก่อสร้างสถานีสูบน้ า
ด้วยไฟฟ้า ฝาย ประตูระบายน้ า แก้มลิง อาคารบังคับน้ า และงานปรับปรุงอาคารชลประทาน 
เป้าหมายพื้นท่ีชลประทานเพิ่มข้ึน ๒๙,๔๑๘ ไร่ โดยมีผลการด าเนินงานภาพรวม ร้อยละ ๗๘.๔๐ 
 ๑๐.๓.๘ การปรับปรุงงานชลประทาน โดยการเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน
และการบริหารจัดการน้ าในพื้นท่ีชลประทาน ซ่อมแซม/ปรับปรุงงานชลประทาน พื้นท่ีชลประทาน
ได้รับการปรับปรุง ๘๒๑,๖๘๗ ไร่ จ านวน ๔๐๑ รายการ โดยมีผลการด าเนินงานภาพรวม ร้อยละ 
๖๔.๙๓ 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๕๒๘ 

 

 ๑๐.๓.๙ โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน  าชลประทาน สนับสนุน 
การบริหารจัดการน้ าชลประทาน โดยการซ่อมแซมและขุดลอก ระบบส่งน้ า ระบายน้ าชลประทาน 
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง ผลการด าเนินงาน
ภาพรวมร้อยละ ๗๖.๑๘ 
 ๑๐.๓.๑๐ การจัดหาแหล่งน  าและเพิ่มพื นที่ชลประทาน  ก่อสร้างโครงการ
ชลประทานขนาดกลาง ก่อสร้างแหล่งน้ าและระบบส่งน้ าขนาดเล็ก ในพื้นท่ีชุมชน/ชนบท ก่อสร้าง
โครงการแก้มลิง ตลอดจนท าการศึกษา ส ารวจ ออกแบบ และจัดหาท่ีดิน ผลการด าเนินการ
ภาพรวม ร้อยละ ๖๐.๐๘ 

๑๐.๓.๑๑ ลดการใช้น  าภาคอุตสาหกรรมและพื นที่ชลประทานเดิม  
  ๑) จัดรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมอยู่ระหว่างจัดรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 
เป้าหมาย ๒๖,๔๕๗ ไร่ ด าเนินการไปแล้ว ร้อยละ ๙๗ 
  ๒) จัดระบบน้ าเพื่อเกษตรกรรมอยู่ระหว่างจัดระบบน้ าเพื่อเกษตรกรรม 
เป้าหมาย ๖๓,๑๑๑ ไร่ ด าเนินการไปแล้ว ร้อยละ ๙๖.๙๓ 

๑๐.๓.๑๒  โครงการจัดการคุณภาพน  า  จัดการคุณภาพน้ า  โดยกิจกรรม 
ท่ีด าเนินงาน อาทิ ประตูระบายน้ า ปรับปรุงคันกั้นน้ า ก่อสร้างสถานีสูบน้ าและประตูระบายน้ า 
จ านวนพื้นท่ีได้รับประโยชน์ ๓๗๘,๙๐๐ ไร่ โดยมีผลการด าเนินการภาพรวม ร้อยละ ๔๒.๐๑ 

๑๐.๓.๑๓ โครงการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และฟื้นฟูพื นที่เกษตรกรรม
ด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน  า อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลในพื้นท่ีเพื่อด าเนินการป้องกันการชะล้าง
พังทลายของดินและฟื้ นฟูพื้น ท่ี เกษตรกรรมด้วย ระบบอนุรักษ์ ดินและน้ า  ( เป้าหมาย  
๕ แห่ง) ด าเนินการไปแล้ว ร้อยละ ๑๐๐ 

๑๐.๓.๑๔ โครงการปรับปรุงท่อเพื่อลดน  าสูญเสีย โดยได้ด าเนินการปรับปรุง 
ท่อจ่ายน้ าเพื่อลดน้ าสูญเสีย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน 
๒๕๖๔) จ านวน ๕๘๙.๒๑๔ กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๖๑ 
 
 ๑๐.๔  สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรแร่ และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
เพื่อการพัฒนาประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  
  ๑๐.๔.๑ ทรัพยากรแร่ 

๑) การปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ โดยมีผลการด าเนินการ
คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๕๐ ดังน้ี 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๕๒๙ 

 

    (๑) การส ารวจ เก็บข้อมูล รวมท้ังปรับปรุงข้อมูลพื้นท่ีศักยภาพแร่ 
แล้วเสร็จ ๕๕ จังหวัด มีเน้ือท่ีรวม ๕.๖๐ ล้านไร่ ล้านไร่ เมื่อน าพื้นท่ีศักยภาพแร่กันจากพื้นท่ี 
หวงห้ามตามกฎหมายตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้แก่ เขตอุทยาน
แห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า เขตวนอุทยาน เขตสวนพฤกษศาสตร์  
สวนรุกขชาติและแหล่งซากดึกด าบรรพ์ท่ี ข้ึนทะเบียน สามารถก าหนดพื้ นท่ีท่ีมี ศักยภาพ 
ในการท าเหมือง มีเน้ือท่ีรวม ๓.๖๐ ล้านไร่ 
    (๒) การเร่งรัดส ารวจและจัดท าแผนท่ีศักยภาพแร่ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการส ารวจธรณีวิทยา ธรณีวิทยาแหล่งแร่ และธรณีเคมี ของการส ารวจทรัพยากรแร่
ข้ันตอนท่ีสองครอบคลุมพื้นท่ีด าเนินการ จังหวัดพังงา 
    (๓) จัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพในการท า
เหมืองเสนอต่อคณะอนุกรรมการด้านก าหนดหลักเกณฑ์การจ าแนกทรัพยากรแร่และก าหนดเขต
แหล่งแร่เพื่อการท าเหมือง เพื่อพิจารณาความเหมาะสมส าหรับก าหนดเป็นเขตแหล่งแร่เพื่อการท า
เหมืองต่อไป โดยมีแผนด าเนินการในไตรมาสท่ี ๔ 
    (๔) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแร่ โดยมี 
การด าเนินการดังน้ี 
     - การเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการแร่ให้แก่
ประชาชน รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ในการจัดท าแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ และการก าหนดเขตแหล่งแร่
เพื่อการท าเหมืองภายใต้แผนแม่บท 
     - การส่งเสริมการด าเนินกิจการเหมืองแร่ตามหลักธรรมภิบาล
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม “Green and smart mining” มีการเตรียมความพร้อมการจัด
กิจกรรม Green and Smart Mining และแต่งต้ังคณะอนุกรรมการด้านกิจกรรมเหมืองแร่ท่ีเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีธรรมาภิบาลผ่านการพิจารณาของ คนร. 
     -  การประ ชุม ช้ีแจง ข้อมูล  และรับฟั งความคิดเห็นต่อ 
แนวทางการด าเนินงานภารกิจด้านทรัพยากรแร่ของกรมทรัพยากรธรณี รวมถึงการด าเนินการ
บริหารจัดการแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom) ในวันท่ี ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
     - การประชุมคณะอนุกรรมการด้านกิจกรรม เหมืองแร ่
ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีธรรมาภิบาล ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
เพื่อพิจารณากรอบแนวทางในการด าเนินการส่งเสริมกิจกรรมเหมืองแร่ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๕๓๐ 

 

และมีธรรมาภิบาล และแต่งต้ังคณะท างาน ๒ คณะ ได้แก่ คณะท างานด้านส่งเสริมกิจกรรม 
เหมืองแร่ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีธรรมาภิบาล และคณะท างานก าหนดหลักเกณฑ์ 
และตรวจประเมินรางวัลเหมืองแร่ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุน 
การด าเนินการของคณะอนุกรรมการฯ ต่อไป   
   ๒) การอนุรักษ์มรดกทางธรณแีละอทุยานธรณี โดยมีผลการด าเนินการ
ดังน้ี 

(๑) อยู่ระหว่างการจัดท าข้อมูลธรณีวิทยาภายในแหล่งมรดกธรณี 
และอุทยานธรณี ๔ ภาค ภาคละ ๑๐ แห่ง 

(๒) การส่งเสริมอุทยานธรณีและแหล่งมรดกธรณี ได้แก่  
- การเตรียมความพร้อมในการรองรับการประเมินซ้ าของยูเนสโก 

ของอุทยานธรณีโลกสตูล และการประเมินขอรับรองอุทยานธรณีโคราชเป็นอุทยานธรณีโลก  
ของยูเนสโก รวมถึงการเตรียมการประเมินซ้ าเพื่อคงสถานการณ์เป็นอุทยานธรณีประเทศไทย 

- จัดท า ข้อมูลแหล่งเรียนรู้อุทยานธรณีผาชัน-สามพันโบก 
ติดต้ังท่ีโรงเรียนเหล่างามพิทยาคม ต าบลเหล่างาม อ าเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 

- ประชุมหารือร่วมกับบริษัท ปตท. ในกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับ 
การบันทึกสถิติไม้กลายเป็นหินท่ียาวท่ีสุดในโลก Guiness World Record เพื่อสนับสนุนความโดดเด่น
ทางธรณีวิทยาของอุทยานธรณีไม้กลายเป็นหินตาก รวมถึงประสานงานกับจังหวัดตาก เพื่อให้ทาง
จังหวัดตากร่วมผลักดันโครงการให้เข้าสู่แผนยุทธศาสตร์จังหวัด  

- การแต่งต้ังคณะท างานอุทยานธรณีสุพรรณบุรี 
(๓) การด าเนินกิจกรรมภายใต้คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/

คณะท างาน ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานแหล่งมรดกธรณีและอุทยานธรณี ได้แก่ 
- จัดท าประกาศแนวทางและหลักเกณฑ์เพื่อการอนุรักษ์แหล่ง

ธรณีวิทยาและจัดต้ังอุทยานธรณีประเทศไทย และประกาศตราสัญลักษณ์อุทยานธรณีประเทศไทย 
และค าสั่งแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ ๑๐ คณะ แล้วเสร็จ 

- เตรียมเอกสารเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดทราบการเป็น
เจ้าภาพการจัดประชุมเครือข่ายอุทยานธรณีโลกภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ครั้งท่ี ๗ ในปี ๒๕๖๕  
ณ อุทยานธรณีโลกสตูล และพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ (งบกลาง) โดยให้กระทรวงมหาดไทย 
(จังหวัดสตูล) เป็นหน่วยงานจัดท าค าของบประมาณ 

- ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งมรดกธรณี
และการด าเนินงานอุทยานธรณี ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ ในวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๕๓๑ 

 

- อยู่ระหว่างการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์แหล่ง
มรดกธรณีและการด าเนินงานอุทยานธรณี ระยะที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๗๐) 

 (๔) อยู่ระหว่างการเตรียมการจัดประชุมเครือข่ายอุทยานธรณี
ประเทศไทย) ณ อุทยานธรณีโลกสตูล (TGN, Thailand Geopark Network)    

(๕) การส ารวจศึกษาแหล่งมรดกธรณีประเภทถ้ าเพื่อการบริหารจัดการ
อย่างยั่งยืน โดยจัดท าแหล่งเรียนรู้เร่ือง “ถ้ าและธรณีวิทยาเพื่อการท่องเท่ียว” แล้วเสร็จ ๑ แห่ง  
และอยู่ระหว่างจัดท าแหล่งเรียนรู้ ๒ แห่ง และอยู่ระหว่างการจัดท าสื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับ
ถ้ าและอยู่ระหว่างจัดท าแนวทางบริหารจัดการถ้ า 

(๖) การด าเนินงานกิจกรรมภายใต้คณะกรรมการนโยบายบริหาร
จัดการถ้ าแห่งชาติ  

- จัดท ากรอบการด าเนินงานและแผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
บริหารจัดการถ้ าแห่งชาติและจัดท านโยบายและแผนแม่บทการบริหารจัดการระบบถ้ าแห่งชาติ 
(พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๘๐) และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการระบบถ้ าระยะท่ี ๑  
(พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) 

- ประกาศคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการถ้ าแห่งชาติ 
เร่ือง ตราสัญลักษณ์คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการถ้ าแห่งชาติ 
   ๓) การส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื นฐาน 
สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีผลการด าเนินการคิดเป็นร้อยละ ๗๘.๘๖ ดังน้ี 

๓.๑) เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมพื้นท่ีประกอบการ 
(๑) การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมท้ังให้ค าแนะน าการจัดการสิ่งแวดล้อม จ านวน ๓๐๐ ราย 
(๒) เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณพื้นท่ีการท าเหมือง 

ท่ีมีความอ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม จ านวน ๘ พื้นท่ี  
(๓) เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นท่ีประกอบการ

เกลือสินเธาว์ จ านวน ๕ จังหวัด 
โดยมีผลการด าเนินงานระหว่างเดือนพฤศจิกายน – กันยายน

๒๕๖๔ ดังน้ี 
(๑) การตรวจประเมินการปฏิบั ติตามมาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการเหมืองแร่ และให้ค าปรึกษาแนะน าการจัดการ
สิ่งแวดล้อม จ านวน ๔๒๒ ราย ใน ๓๙ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระบี่ กาญจนบุรี ก าแพงเพชร 
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ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชุมพร เชียงใหม่ เชียงราย ตาก พังงา นครศรีธรรมราช น่าน บุรีรัมย์ 
ปราจีนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ พะเยา พัทลุง พิจิตร เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระนอง ราชบุรี ล าปาง เลย 
สงขลา สระแก้ว สระบุรี สุราษฎร์ธานี หนองบัวล าภู ตรัง อุบลราชธานี จังหวัดอุดรธานี สุพรรณบุรี 
ลพบุรี นครราชสีมา นราธิวาส สุรินทร์ และนครสวรรค์ 

(๒) การเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นท่ีการท าเหมือง 
ท่ีมีความอ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม โดยได้ด าเนินการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศ 
ระดับเสียง และแรงสั่นสะเทือนบริเวณชุมชนโดยรอบพื้นท่ีเหมืองแร่และโรงโม่หิน จ านวน ๔ พื้นท่ี 
ได้แก่  ชุมชนโดยรอบพื้นท่ีประกอบการเหมืองหินบริ เวณต า บลหน้าพระลาน อ า เภอ 
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี บริเวณต าบลสวายจีก และต าบลอิสาณ อ าเภอเมือง จังหวัด
บุรีรัมย์ บริเวณต าบลห้วยกะปิ และต าบลหนองข้างคอก อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี บริเวณต าบล
อ่างหิน และต าบลทุ่งหลวง อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 

(๓) การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าบริเวณพื้นท่ีประกอบการ 
เหมืองแร่ทองค า จังหวัดพิจิตร เพชรบูรณ์ และพื้นท่ีประกอบการเหมือ งแร่สังกะสี จังหวัดตาก 
จ านวน ๓ พื้นท่ี 

ท้ังน้ี การเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมพื้นท่ีประกอบการได้
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๓.๒) พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการด้านแร่ 
ประกอบด้วย 

(๑) สถานประกอบการท่ีได้รับการตรวจประเมินมาตรฐาน
ประจ าปี จ านวน ๙๕๐ ราย 

(๒) ผู้ผ่านการอบรมด้านวัตถุระเบิด จ านวน ๒๐๐ ราย 
(๓) ผู้ได้รับค าปรึกษาหรือได้รับการถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนา

ยกระดับคุณภาพการประกอบการ จ านวน ๒๐๐ ราย 
 โดยมีผลการด าเนินงานระหว่างเดือนพฤศจิกายน - กันยายน 
๒๕๖๔ ดังน้ี 
 (๑) การตรวจประเมินมาตรฐานเดือนกันยายน จ านวน  
๑๓๖ ราย และยอดสะสมต้ังแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔ รวมจ านวน ๙๗๘ ราย 

 (๒) จ านวนการอบรมด้านวัตถุระเบิด (โครงการอบรมทบทวน
ความรู้เพื่อการต่ออายุใบรับรองการผ่านการฝึกอบรม เป็นผู้ควบคุมการใช้วัตถุระเบิดในงาน 
เหมืองแร่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) ผ่านรูปแบบการอบรมออนไลน์ Zoom จ านวน 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๕๓๓ 

 

๑๐๔ ราย และผ่านอบรมผ่านระบบ E-learning (DPIM Academy) จ านวน ๓๔ ราย โดยม ี
ผู้ เ ข้าอบรมรวมจ านวนท้ังสิ้น ๑๓๘ ราย โดยขณะน้ีก าลังด า เนินการจัดส่งใบรับรองฯ  
แก่ผู้เข้าอบรมท้ังหมด 

(๓) การให้ค าปรึกษาหรือถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนายกระดับ
คุณภาพการประกอบการ รวมจ านวนท้ังสิ้น ๑๕๗ ราย ขณะน้ีอยู่ระหว่างด าเนินการจัดส่ง 
ใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าอบรมท้ังหมด 

(๔) จัดสัมมนาเร่ือง “การใช้เทคโนโลยี ๔.๐ เพื่อเพิ่มผลิตภาพ 
ในงานเหมืองแร่” ผ่านรูปแบบการประชุมออนไลน์ เมื่อวันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ เพื่อถ่ายทอด
ความรู้แก่ผู้ประกอบการเหมืองแร่ เจ้าหน้าท่ีรัฐ และผู้สนใจ ในการเพิ่มผลิตภาพในงานเหมืองแร่
และสร้างความตระหนักถึงประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการใช้เทคโนโลยีดังกล่าว โดยมีผู้เข้าร่วม
สัมมนาฯ ท้ังสิ้น ๑๖๓ ราย 

ท้ังน้ี การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการ 
ด้านแร่ ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๓.๓) ส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้มี
มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DPIM) ประกอบด้วย 

(๑) ผู้ประกอบการท่ีได้รับการอบรม CSR-DPIM Beginner 
จ านวน ๙๐ ราย 

(๒) สถานประกอบการอุตสาหกรรมแร่ ผ่านการประเมิน
มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแร่ (CSR-DPIM) จ านวน ๗ ราย 

(๓) ผู้ประกอบการท่ีได้รับการฝึกอบรม (Coaching) ให้ความรู้
ความเข้าใจข้อก าหนดตามเกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรม (CSR-DPIM) จ านวน ๔๐ ราย 

(๔) สถานประกอบการท่ีเป็นสมาชิก CSR-DPIM Network 
ผ่านการประเมินการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม CSR-DPIM Network อย่างต่อเน่ือง  
จ านวน ๔๐ แห่ง 

โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้ด าเนินการ
จัดงานเปิดตัวโครงการ (Kick off) และงานมอบรางวัล CSR-DPIM ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เมื่อวันพุธท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ และได้ด าเนินการคัดเลือกสถานประกอบการท่ีสมัครเข้าร่วม
โครงการ CSR-DPIM ประจ าปี ๒๕๖๔ และสถานประกอบการท่ีสมัครเป็นสมาชิกเครือข่าย 
CSR-DPIM ๒๕๖๔ ดังน้ี 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๕๓๔ 

 

(๑) แจ้งผลการคัดเลือกสถานประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการ  
CSR-DPIM ประจ าปี ๒๕๖๔ จ านวน ๑๐ ราย 

(๒) ด าเนินการอบรมสถานประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการ  
CSR-DPIM ประจ าปี ๒๕๖๔ ผ่านทางระบบออนไลน์ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมผ่านระบบออนไลน์ 
ท้ัง ๔ ครั้ง รวมท้ังสิ้น ๑๖๗ ราย 

- ครั้งท่ี ๑ เมื่อวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มีผู้เข้ารับ 
การอบรม จ านวน ๔๓ ราย 

- ครั้ ง ท่ี  ๒ วันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มีผู้ เ ข้ารับ 
การอบรม จ านวน ๔๒ ราย 

- ครั้งท่ี ๓ วันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ มีผู้เข้ารับการอบรม 
จ านวน ๔๑ ราย  

- ครั้งท่ี ๔ (แยกตามรายสถานประกอบการ) ระหว่างวันท่ี  
๒๐ มิถุนายน - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน ๔๑ ราย  

ดังน้ัน ผู้ เข้ารับการอบรมผ่านระบบออนไลน์ ท้ัง ๔ ครั้ง 
รวมท้ังสิ้น ๑๖๗ ราย 

(๓) ด าเนินการจัดท าหนังสือประชาสัมพันธ์และเชิญชวน
เจ้าหน้าท่ี สรข. สอจ. และสถานประกอบการเข้ารับการอบรม CSR-DPIM Beginner ประจ าปี 
๒๕๖๔ จ านวน ๓ รุ่น ประกอบด้วย รุ่นท่ี ๑ ระหว่างวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม - ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔  
มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน ๓๒ คน รุ่นท่ี ๒ ระหว่างวันท่ี ๗-๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ มีผู้เข้ารับ 
การอบรม จ านวน ๒๖ คน และรุ่นท่ี ๓ ระหว่างวันท่ี ๑๔-๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ มีผู้เข้ารับ 
การอบรม จ านวน ๓๔ คน รวมมีผู้เข้ารับการอบรมท้ังสิ้น ๙๒ ราย ขณะน้ี คณะกรรมการฯ 
พิจารณาขยายเวลาด าเนินโครงการฯ เมื่อวันท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยขยายระยะเวลาด าเนิน
โครงการฯ ออกไป ๔๙ วัน สิ้นสุดสัญญาวันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

(๔) ด า เนินการทวนสอบการจัดท ารายงานประเมินตน เอง 
ตามกรอบการจัดท ารายงานของ CSR-DPIM จ านวน ๗๑ แห่ง และคัดเลือกบุคลากรดีเด่น 
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (OMOP) จ านวน ๓ รางวัล ได้แก่ รางวัลด้านการมีส่วนร่วม 
และพัฒนาชุมชน รางวัลด้านแรงงาน/อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และรางวัลด้านสิ่งแวดล้อม 

ท้ังน้ี โครงการสิ้นสุดการด าเนินงานวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔  
และขอขยายเวลาด าเนินโครงการฯ ครั้งท่ี ๑ โดยขยายระยะเวลาด าเนินโครงการฯ ออกไปอีก  



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๕๓๕ 

 

๔๙ วัน สิ้นสุดสัญญาวันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ และได้ขอขยายระยะเวลาครั้งท่ี ๒ ออกไปอีก  
๖๑ วัน สิ้นสุดสัญญาวันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งมีการด าเนินการ ดังน้ี 

-  ด า เ นินการอบรมสถานประกอบการ ท่ี เ ข้าร่ วมโครงการ  
CSR-DPIM ประจ าปี  ๒๕๖๔ ผ่านทางระบบออนไล น์ ครั้ ง ท่ี  ๕ เพื่อน า เสนอแผนงาน 
ด้านสิ่งแวดล้อมและแผนงานร่วมกับชุมชน พร้อมท้ังเตรียมความพร้อมในการเข้ารัยการทวนสอบ
เมื่อวันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน ๒๖ ราย 

- ด าเนินการจัดฝึกอบรมกลุ่ม (Group Training) เพื่อส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Show & Share ของเครือข่าย) 
ให้กับสมาชิกเครือข่าย CSR-DPIM Network ระหว่างวันท่ี ๑๙-๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ มีผู้เข้ารับ 
การอบรม จ านวน ๑๑๗ ราย 

๓.๔) ส่งเสริมผู้ประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน 
ให้เข้าสู่มาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว 

(๑) ให้ค าแนะน าและประเมินสภาพเบื้องต้นแก่สถาน
ประกอบการดังน้ี  

 - วันท่ี ๑-๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ จังหวัดอ่างทอง สิงห์บุรี 
สระบุรี  

 - วันท่ี ๑๔-๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ จังหวัดลพบุรี 
(๒) ลงพื้นท่ีให้ค าแนะน าให้ความรู้สถานประกอบการตาม

มาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว ระหว่างวันท่ี ๒๒-๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ เลย 
นครพนม และจังหวัดร้อยเอ็ด 

(๓) ลงพื้นท่ีไปให้ค าแนะน าและประเมิน สภาพเบื้องต้นแก่
สถานประกอบการท่ีมีศักยภาพ เมื่อวันท่ี ๒๒-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี 
และสุพรรณบุรี ๑๒ ราย โดยมีผู้ประกอบการสมัครแล้ว และได้เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ 
ท่ีเข้าร่วมโครงการ ๔ ราย 

(๔) ลงพื้นท่ีไปให้ค าแนะน าและประเมินสภาพเบื้องต้นแก่
สถานประกอบการท่ีมีศักยภาพ ระหว่างวันท่ี ๑-๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ แพร่ 
น่าน ล าปาง และอุตรดิตถ์ จ านวน ๑๙ ราย ระหว่างวันท่ี ๘-๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ จังหวัดสุรินทร์ 
อุบลราชธานี ชัยภูมิ และนครราชสีมา จ านวน ๑๐ ราย พร้อมเตรียมความพร้อมเบื้องต้นส าหรับ
สถานประกอบการท่ีสมัครเข้าร่วมโครงการ จ านวน ๕ ราย และระหว่างวันท่ี ๑๔-๒๑ มีนาคม 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๕๓๖ 

 

๒๕๖๔ ในพื้นท่ีจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ยะลา ตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ต และระนอง 
จ านวน ๑๔ ราย 

(๕) ลงพื้นท่ีไปให้ค าแนะน าและประเมินสภาพเบื้องต้นแก่
สถานประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี จ านวน ๘ ราย  

(๖) ด าเนินการเตรียมความพร้อมฯ ควบคู่ไปกับการลงพื้นท่ี 
โดยมีผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม ๓๒ ราย  

(๗) จัดประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกเหมืองแร่สีเขียวฯ 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ วันท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม โพแทช และผ่านโปรแกรม zoom 

(๘) ยกเลิกจัดท าขอบเขตการจ้างในการจัดงานพิธีมอบรางวัล
เหมืองแร่สีเขียว Green Mining Award เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา
2019 (โควิด - 19) 

(๙) มีสถานประกอบการท่ีเข้ารับการตรวจประเมินแบบ
ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกเหมืองแร่สีเขียว  
และได้พิจารณาคัดเลือกเหมืองแร่สีเขียวในรูปแบบดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี ๒๗ 
ตุลาคม ๒๕๖๔ จ านวน ๒๙ ราย และคณะกรรมการพิจารณาเหมืองแร่สีเขียว จะพิจารณา
คัดเลือกอีกครั้ง ประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
 ๓.๕) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน 
เข้าสู่มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับท่ี ๒ โดยมีผลการด าเนินการดังน้ี 

(๑) ประสานงานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อการประชา สัมพันธ์
โครงการ และเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ 
จ านวน ๖ ราย  

(๒) จัดอบรมกิจกรรม ๕ส เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
ในการท ากิจกรรม ๕ส ให้แก่ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าท่ี ท่ีเกี่ยวข้อง และลงพื้นท่ีท่ีเข้าร่วม
โครงการฯ เพื่อตรวจติดตามและแนะวิธีการด าเนินกิจกรรม ๕ส เบื้องต้นให้ผู้ประกอบการ 
จ านวน ๔ ราย ในพื้นท่ีจังหวัดอุบลราชธานี ๓ ราย และจังหวัดขอนแก่น ๑ ราย 
 (๓) เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด - 19) ท าให้ไม่สามารถเดินทางไปปฏิบัติราชการต่างจังหวัดได้ตามแผนงาน 
ท้ังน้ี ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประเมินสถานประกอบการท่ีผ่านการอบรมแล้ว เป็นการประเมิน
ในรูปแบบออนไลน์ โดยในเดือนกันยายนก าหนดแผนงานกิจกรรมการประเมินผลการด าเนินงาน
ภายใต้กิจกรรม ๕ส ในระหว่างวันท่ี ๑๓-๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ จ านวน ๔ ราย ประกอบด้วย 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๕๓๗ 

 

๑) บริษัท ดงลานศิลา จ ากัด ๒) บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จ ากัด ๓) บริษัท มรรคาสาธิต จ ากัด  
และ ๔) บริษัท บ้านทองศิลาทรัพย์ จ ากัด ขณะน้ีอยู่ในระหว่างจัดท ารายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานของโครงการฯ 

 ท้ังน้ี ได้จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานของโครงการฯ  
เสร็จเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการขออนุมัติเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 

๓.๖) ส่งเสริมและพัฒนาฟื้นฟูพื้นท่ีประกอบการท าเหมืองแร่ให้มี 
การปรับสภาพและใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ  ตามความต้องการของชุมชน โดยมีผลการด าเนินการ 
ดังน้ี 

(๑) พื้นท่ีท่ีผ่านการท าเหมืองแร่ได้รับการปรับสภาพเพื่อให้มี
ความปลอดภัย และมีสภาพธรรมชาติท่ีกลมกลืนกับพื้นท่ีโดยรอบ และสามารถใช้ประโยชน์พื้นท่ี 
จ านวน ๑ พื้นท่ี 

(๒) พื้นท่ีภายหลังจากการพัฒนาและปรับสภาพโดย กพร. แล้ว 
ได้รับการติดตามบ ารุงรักษาการเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้ จ านวน ๘ พื้นท่ี จ านวน ๕ แปลง 

โดยมีผลการด าเนินงานดังน้ี 
(๑) ติดตามและบ ารุงรักษาต้นไม้ท่ีปลูกในพื้นท่ีโครงการปลูกป่า

และฟื้นฟูพื้นท่ีท่ีผ่านการท าเหมืองแร่แล้ว จ านวน ๘ พื้นท่ี ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ ๑ พื้นท่ี 
จังหวัดน่าน ๒ พื้นท่ี จังหวัดเชียงใหม่ ๑ พื้นท่ี และจังหวัดล าปาง ๔ พื้นท่ี 

(๒) ศึกษารวบรวม ส ารวจพื้นท่ี และวิเคราะห์คุณภาพน้ า 
จ านวน ๑๔ แปลง ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ๕ แปลง จังหวัดบุรีรัมย์ ๔ แปลง จังหวัดหนองบัวล าภู 
๒ แปลง จังหวัดอุดรธานี ๑ แปลง และจังหวัดขอนแก่น ๒ แปลง และใช้ประโยชน์ของพื้นท่ี
ปัจจุบัน จ านวน ๑๐ แปลง ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ๔ แปลง จังหวัดบุรีรัมย์ ๒ แปลง จังหวัด
หนองบัวล าภู ๒ แปลง จังหวัดอุดรธานี ๒ แปลง และจังหวัดขอนแก่น ๑ แปลง ด าเนินงาน ดูแล 
บ ารุงรักษา การเจริญเติบโตของต้นไม้ท่ีปลูกในพื้นท่ีโครงการจังหวัดนครสวรรค์ จ านวน ๑ พื้นท่ี 
 (๓) มีการปรับแผนการด าเนินงาน โดยในเดือนกันยายน 
๒๕๖๔ ได้จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของโครงการฯ  
เสร็จเรียบร้อยแล้ว คือ รายงานผลการด าเนินโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูพื้นท่ีท่ีผ่านการท า  
เหมืองแร่แล้วในพื้นท่ีต าบลหัวเสือ อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง และรายงานท่ีอยู่ในระหว่าง  
การจัดท าฯ ประกอบด้วย (๑) รายงานผลการด าเนินงานโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูพื้นท่ีท่ีผ่าน 
การท าเหมืองแร่แล้ว พื้นท่ีต าบลเขาทอง อ าเภอพะยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ และ (๒) รายงาน 
การส ารวจพื้นท่ีท่ีผ่านการท าเหมืองแร่ พื้นท่ีจังหวัดอุดรธานี บุรีรัมย์ หนองบัวล าภู และขอนแก่น 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๕๓๘ 

 

ท้ังน้ี การส่งเสริมและพัฒนาฟื้นฟูพื้นท่ีประกอบการท าเหมืองแร่
ให้มีการปรับสภาพและใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ตามความต้องการของชุมชน ได้ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

๓.๗) พัฒนาระบบงานรังวัดส ารวจเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเหมืองแร่ 
๔.๐ โดยมีผลการด าเนินการดังน้ี 

(๑) จัดสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจและทดสอบ 
ข้ึนทะเบียนผู้ปฏิบัติงานรังวัดด้วยอากาศยานไร้คนขับให้กับภาคเอกชน จ านวน ๒ ครั้ง 

(๒) ออกภาคสนามเพื่อสอบทานข้อมูลงานรังวัดด้วยอากาศ
ยานไร้คนขับ จ านวน ๖ ครั้ง  

โดยมีผลการด าเนินงาน ดังน้ี 
 (๑) จัดอบรมและทดสอบเพื่อข้ึนทะเบียนผู้ควบคุมงานรังวัด
ด้วยอากาศยานไร้คนขับ ครั้งท่ี ๑ รูปแบบออนไลน์ ในวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และได้
ด าเนินการจัดสอบสัมภาษณ์เพื่อข้ึนทะเบียนผู้ควบคุมงานรังวัดด้วยอากาศยานไร้คนขับ ครั้งท่ี ๑ 
ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันท่ี ๑๙-๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ และระหว่างวันท่ี ๒๓-๒๖ สิงหาคม 
๒๕๖๔ โดยเมื่อวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ มีการจัดอบรม และทดสอบเพื่อข้ึนทะเบียนผู้คุมงาน
รังวัด ด้วยอากาศยานไร้คนขับ ครั้งท่ี ๒ 
 (๒) ออกภาคสนามเพื่อสอบทานข้อมูลงานรังวัดด้วยอากาศยาน 
ไร้คนขับ จ านวน ๒ ครัง้ ในพื้นท่ีจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดอุบลราชธานี 
 (๓) เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด - 19) ท าให้ไม่สามารถเดินทางออกไปปฏิบัติการ เพื่อสอบทานข้อมูลงานรังวัดด้วย
อากาศยานไร้คนขับได้ตามแผนงานเป้าหมายท่ีก าหนด 
 ท้ั ง น้ี  การพัฒนาระบบงานรั งวัดส ารวจ เพื่ อส นับสนุน
อุตสาหกรรมเหมืองแร่ ๔.๐ ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๓.๘) จัดท าฐานข้อมูลแผนท่ีภูมิประเทศเหมืองแร่เพื่อการบริหาร
จัดการทรัพยากรแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานท่ีมีประสิทธิภาพ 

(๑) เพิ่มประสิทธิภาพ ในการอนุญาตตรวจสอบ และการก ากับ
ดูแลการประกอบการเหมืองแร่ให้เป็นไปตามหลักวิชาการ ถูกต้องตามกฎหมาย และเงื่อนไข 
การอนุญาต จ านวน ๘๔ แปลง 

(๒) จัดสร้างสถานีควบคุมงานรังวัดค่าพิกัดบนพื้นหลักฐาน
สากล WGS 84 (Word Geodetic System 1984) ให้ครอบคลุมพื้นท่ีอุตสาหกรรมเหมืองแร่  
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๕๓๙ 

 

ใช้เป็นหมุดหลักฐานแรกออกและเข้าบรรจบในการรังวัดค าขอ ตามพระราชบัญญัติแร่หรืองาน
รังวัดอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

โดยมีผลการด าเนินงาน ดังน้ี 
(๑ )  รั งวัดจัดท าแผน ท่ี เพื่ อหาปริ มาตร ในการจั ด เก็ บ

ค่าภาคหลวงแร่หินอ่อน, หินแกรนิต, หินประดับ, แร่แคลไซต์ และแร่โดโลไมต์ เพื่อช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บ ค่าหลวงแร่ให้เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ และทันเวลาถูกต้องตาม
ความเป็นจริง ด าเนินการไปแล้วจ านวน ๕๒ แปลง 

(๒) ด าเนินการจัดสร้างสถานีควบคุมงานรังวัดค่าพิกัดบนพื้น
หลักฐานสากล WGS 84 (Word Geodetic System 1984) ครอบคลุมพื้นท่ีอุตสาหกรรมเหมือง
แร่เพื่อใช้เป็นหมุดหลักฐานแรกออก และบรรจบในการรังวัดค าขอตาม พ.ร.บ.แร่ หรืองานรังวัดอื่น ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้อง จังหวัดนครราชสีมา จ านวน ๙ สถานี 
 ท้ัง น้ี การจัดท าฐานข้อมูลแผนท่ีภูมิประเทศเหมืองแร่ 
เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานท่ีมีประสิทธิภาพ ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 ๑๐.๔.๒ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
  ๑) การประกาศก าหนดพื นที่คุ้มครองทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ประกาศก าหนด
พื้นท่ีคุ้มครองทางทะเลและชายฝั่ง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จ านวน ๒ พื้นท่ี ได้แก่ กลุ่มเกาะสมุย 
ตอนเหนือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และกลุ่มเกาะภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยผลการด าเนินการ 
อยู่ในข้ันตอนการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดต้ังพื้นท่ีคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
  ๒) จัดท าแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการป้องกันการกัดเซาะ
ชายฝั่ง 
   ๒.๑) คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันท่ี ๑๖ มกราคม 
๒๕๖๑ ก าหนดแนวทางและรูปแบบการป้องกันและแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง แบ่งออกเป็น  
๔ แนวทาง ๓ มาตรการ ได้แก่ ๔ แนวทาง ประกอบด้วย (๑) การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ 
(๒) การป้องกันปัญหาการกัดเซาะ (๓) การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ และ (๔) การฟื้นฟูเสถียรภาพ
ชายฝั่ง ๓ มาตรการ ประกอบด้วย (๑) มาตรการสีขาว เพื่อลดผลกระทบต่อชีวิต/ทรัพย์สินท่ีอาจ
เกิดจากการกัดเซาะชายฝั่ง (๒) มาตรการสีเขียว เพื่อรักษาเสถียรภาพชายฝั่ง โดยไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อพื้นท่ีข้างเคียง และ (๓) มาตรการสีเทา เพื่อรักษาเสถียรภาพชายฝั่ง โดยใช้โครงสร้าง
ทางวิศวกรรม โดยเหมาะกับบริเวณชายฝั่งทะเลเปิด คลื่นขนาดใหญ่ ชายฝั่งมีความลาดชันสูง 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๕๔๐ 

 

   ๒.๒) พื้นท่ีกัดเซาะชายฝั่งของประเทศ ระยะทาง ๗๒๖.๗๖ 
กิโลเมตร ได้รับการแก้ไขแล้วโดยหน่วยงานต่าง ๆ เป็นระยะทาง ๖๓๗.๔๘ กิโลเมตร (ร้อยละ 
๘๗.๗๕) และยังไม่ได้ด าเนินการแก้ไข เป็นระยะทาง ๘๙.๒๘ กิโลเมตร (ร้อยละ ๑๒.๒๕) โดยในปี 
๒๕๖๓ มีเป้าหมายในการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่น ๑๕,๘๕๐ เมตร ในพื้นท่ีจังหวัด
เพชรบุรี สมุทรปราการ และจันทบุรี มีผลด าเนินการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นในพื้นท่ีหาดโคลนไปแล้ว 
๖,๓๗๗ เมตร ใน ๒ พื้นท่ี ๒ จังหวัด ได้แก่ (๑) สมุทรปราการ ๒,๓๔๒ เมตร และ (๒) จันทบุรี 
๔,๐๓๕ เมตร และในปี ๒๕๖๔ มีเป้าหมายในการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่น 
๑๑,๑๕๐ เมตร ในพื้นท่ีจังหวัด สมุทรสงคราม เพชรบุรี ตราด จันทบุรี และนครศรีธรรมราช 
ท้ังน้ี ได้ด าเนินการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่นแล้ว ๖,๖๙๐ เมตร ดังน้ี 

   (๑) จังหวัดตราด ระยะทางไม้ไผ่ ๓,๐๐๐ เมตร ปักไม้ไผ่แล้ว 
๑,๖๐๐ เมตร 

   (๒) จังหวัดจันทบุรี ระยะทางไม้ไผ่ ๑,๖๐๐ เมตร ปักไม้ไผ่
แล้ว ๔๘๐ เมตร 

 (๓) จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะทางไม้ไผ่ ๘๐๐ เมตร  
ปักไม้ไผ่แล้ว ๘๐๐ เมตร 

 (๔) จังหวัดเพชรบุรี ระยะทางไม้ไผ่ ๑,๗๕๐ เมตร ปักไม้ไผ่
แล้ว ๑,๓๕๐ เมตร 

 (๕) จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะทางไม้ไผ่ ๔,๐๐๐ เมตร  
ปักไม้ไผ่แล้ว ๒,๕๐๐ เมตร 
   ๒.๓) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ด าเนินการดังน้ี 
    (๑) เตรียมจัดท ามาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
ตามมาตรา ๒๑ แห่ง พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
     - เตรียมจัดท ากฎกระทรวงก าหนดเขตพื้นท่ีใช้มาตรการ
ในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งส าหรับการด าเนินโครงการก่อสร้างก าแพงป้องกั นคลื่น 
ริมชายหาดและเข่ือนป้องกันตลิ่งริมทะเล พ.ศ. .... (ใช้ Environmental Checklist เป็นมาตรการ
ด้านสิ่งแวดล้อม) ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและแผนบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง เมื่อวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ขณะน้ีอยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
     - เตรียมจัดท ากฎกระทรวงส าหรับรักษาพื้นท่ีสมดุลท่ียัง
ไม่มีปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งออกเป็นระบบหาด ไม่น้อยกว่า ๓๐ ระบบหาด (ปี ๖๐-๖๕) ปัจจุบัน



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๕๔๑ 

 

ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายฯ แห่งชาติ ๒ ระบบหาด (ระบบหาด หาดบ้านบ่อเมา 
จังหวัดชุมพร / ระบบหาดท้ายเหมือง จังหวัดพังงา) /เสนอคณะกรรมการนโยบายฯ จังหวัดระบบหาด 
    (๒) มาตรการการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง มาตรการสีขาว 
มาตรการสีเขียว และมาตรการสีเทา 
    (๓) จัดท าระบบกลุ่มหาดประเทศไทย เพื่อเป็นข้อมูลวิชาการ
ระบบกลุ่มหาดประเทศไทย (๘ กลุ่มหาดหลัก ๔๔ กลุ่มหาด ๓๑๘ ระบบหาดย่อย) 
    (๔) จัดท าหลักเกณฑ์ประกอบการจัดท าแผนงาน/โครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนงาน/โครงการ
ป้องกัน   และแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง/เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ 
    (๕) เตรียมจัดท ากฎกระทรวงก าหนดเขตพื้นท่ีใช้มาตรการ 
ในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ส าหรับการด าเนินโครงการก่อสร้ างก าแพงป้องกันคลื่น 
ริมชายหาดและเข่ือนป้องกันตลิ่งริมทะเล พ.ศ. .... อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติส่งเสริม 
การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘ (ม.๒๑) และใช้ Environmental 
Checklist เป็นมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการก่อสร้างก าแพงป้องกันคลื่นริมชายหาด
และเข่ือนป้องกันตลิ่งริมทะเล 
  ๓) กรมทรัพยากรธรณีจัดท าพันธกิจร่วม (Joint Mission) ร่วมกับ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยการส ารวจศึกษาทางทะเล การบริหารจัดการชายฝั่ง
การอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง นอกจากน้ี ยังมีการวางแผนเตรียมการแก้ไขปัญหาหินร่วงในพื้นท่ี
ชายทะเลภาคใต้ โดยใช้การส ารวจธรณีฟิสิกส์ในทะเล 
  ๔) การบริหารจัดการขยะทะเล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีแผนเก็บ
ขยะ ๒๔ จังหวัดชายฝั่ งทะเล จ านวน ๓๐๐ ตัน โดยผลการด า เนินงานระหว่างเดือน 
ตุลาคม ๒๕๖๓ – กรกฎาคม ๒๕๖๔ ด าเนินการโครงการบริหารจัดการขยะทะเล สรุปได้ดังน้ี 
  ๔.๑) ส ารวจประเมิน วิเคราะห์ และจัดท าระบบฐานข้อมูลขยะทะเล  

(๑) ศึกษาปริมาณขยะปากแม่น้ าบริเวณอ่าวไทย จัดเก็บรวบรวม
ตัวอย่างแล้ว ๓ ครั้ง/ปากแม่น้ า (จากแผนเก็บตัวอย่าง ๔ ครั้ง/ปากแม่น้ า) ปริมาณขยะลอยน้ า 
ท่ีไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทย ๙ ปากแม่น้ า ได้แก่ ปากแม่น้ าบางปะกง ปากแม่น้ าเจ้าพระยา  
ปากแม่น้ าท่าจีน ปากแม่น้ าแม่กลอง ปากแม่น้ าบางตะบูน ปากทะเลสาบสงขลา ปากแม่น้ า
ปัตตานี ปากแม่น้ าบางนรา และปากแม่น้ าโกลก พบขยะประเภทพลาสติกแผ่นบาง (ถุงแกง/ 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๕๔๒ 

 

ถุงขนม/ถุงอาหารส าเร็จรูป) มากท่ีสุด รองลงมาเป็นพลาสติกแข็ง และวัสดุผ้าและไฟเบอร์ 
ตามล าดับ พบกิจกรรมชายฝั่งและการพักผ่อนก่อให้เกิดขยะมากที่สุด รองลงมาเป็นกิจกรรมการ
ประมงและการเดินเรือ และกิจกรรมเกี่ยวกับการสูบ 

(๒) ศึกษาผลกระทบขยะทะเลต่อระบบนิเวศแนวปะการัง 
ท าการศึกษาแล้วท้ังหมด ๓๖ สถานี (จากสถานีท้ังหมด ๓๘ สถานี) ผลการศึกษาเบื้องต้น 
หมู่เกาะสีชังและหมู่เกาะล้าน พบขวดแก้ว (๑๘.๖%) และขวดพลาสติก (๒๔%) มากท่ีสุด
ตามล าดับ ส่วนเกาะข้ีปลา (ระยอง) พบขยะส่วนใหญ่เป็นเชือก และเอ็น (๓) ศึกษาผลกระทบ 
ของขยะทะเลต่อระบบนิเวศชายหาด โดยอยู่ระหว่างการวางแผนการทดลอง จัดเตรียมวัสดุ 
อุปกรณ์ และคาดว่าจะด าเนินการทดลองได้ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ (เลื่อนการทดลองออกไป 
เน่ืองจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ระลอก ๓ การวิเคราะห์
ตัวอย่างในมหาวิทยาลัยยังไม่สามารถด าเนินการได้ 

(๓) ศึกษาผลกระทบของขยะทะเลต่อระบบนิเวศชายหาด ศึกษา
การเจริญเติบโต องค์ประกอบเลือด การเปลี่ยนแปลงทางเน้ือเยื่อวิทยา การติดเช้ือปรสิต และเช้ือ
แบคทีเรียของปูลมท่ีอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกันโดยออกแบบการทดลองเลี้ยงปูลมใน
ถังพลาสติกที่มีสภาพจ าลองการปนเป้ือนขยะพลาสติกชนิดต่างๆ แบ่งเป็น ๕ ชุดการทดลอง ได้แก่ 
ชุดการทดลองท่ีมีขยะ ๔ ประเภท คือ ขยะโฟม (Polystyrene, PS) ขยะพลาสติกแข็ง (Polyrthylene 
terephthalate ethylene, PETE)  ข ย ะ พ ล า ส ติ กบา ง  ( Polyethelene, PE)  ข ย ะ เ ชื อ ก 
(Polyamode/Nylon) และชุดควบคุมท่ีไม่มีขยะ ด าเนินการได้ร้อยละ ๖๐ โดยได้ด าเนินการ
ทดลองเลี้ยงปูลมในถังพลาสติกท่ีมีสภาพจ าลองการปนเปื้อนขยะพลาสติกชนิดต่าง ๆ ใช้เวลา 
๒ เดือน จึงด าเนินการเก็บตัวอย่างและส่งวิเคราะห์ท่ีมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

(๔) ศึกษาผลกระทบของขยะทะเลต่อสัตว์ทะเลหายากพบสัตว์
ทะเลหายากท่ีได้รับกระทบจากขยะทะเลท้ังหมด ๘๙ ตัว จากจ านวนสัตว์ทะเลหายากเกยต้ืน
ท้ังหมด ๕๑๗ ตัว แบ่งเป็นสัตว์ทะเลหากยากท่ีได้รับผลกระทบจากขยะโดยการกิน ๕๔ ตัว 
จากพันรัดภายนอก ๒๖ ตัว และจากการกิน+พันรัด ๘ ตัว ประเภทขยะท่ีพบมากท่ีสุด ได้แก่ 
เชือกไนล่อน และถุงพลาสติก (ร้อยละ ๑๘) ส่วนขยะประเภทอื่น ๆ ได้แก่ พลาสติกแข็ง เศษอวน 
เศษเอ็น เชือกฟาง เชือก ใยยักษ์ ฟองน้ า ผ้าอ้อม ลวด ด้าย ยางวง เป็นต้น(๕) การศึกษาวิจัยไมโคร 
พลาสติกในน้ าทะเล ได้ด าเนินงานเก็บรวบรวมตัวอย่างแล้วจ านวน ๗๗ สถานี (จาก ๑๕๔ สถานี) 
ขณะน้ีอยู่ระหว่างการจ าแนกตัวอย่าง 

(๕) การศึกษาวิจัยไมโคร พลาสติกในน้ าทะเล ศึกษาประเภท 
และปริมาณของขยะไมโครพลาสติก ในตะกอนดิน น้ าทะเล และสิ่งมีชีวิต ตลอดแนวชายฝั่ง



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๕๔๓ 

 

ประเทศไทย ๓๕ พื้นท่ีเก็บรวบรวมตัวอย่างไมโคร พลาสติก ๒ ครั้ง เพื่อเป็นตัวแทนฤดูกาล 
รวมสถานีสะสม ๑๕๔ สถานี ได้ด าเนินงานเก็บรวบรวมตัวอย่างแล้วจ านวน ๑๐๗ สถานี 
(จาก ๑๕๔ สถานี) ขณะน้ีอยู่ระหว่างการเตรียมตัวอย่างและวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ 

๔.๒) จัดเก็บขยะภายใต้กิจกรรมต่าง ๆ 
 (๑) จัดเก็บขยะตกค้างในระบบนิเวศท่ีส าคัญแบบมีส่วนร่วม 
(ระบบนิเวศชายหาด นิเวศปะการัง และนิเวศป่าชายเลน) 
 (๒) จัดท ามาตรการลดปริมาณขยะในพื้นท่ีเป้าหมายตามหลัก
วิชาการ 
 (๓) จัดเก็บขยะร่วมกับหน่วยงาน ชุมชน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  
 (๔) จัดเก็บขยะโดยใช้ทุ่นกักขยะ (Boom) 
 (๕) จัดเก็บขยะโดยใช้ทุ่นกักขยะลอยน้ า (litter trap) 
 (๖) เก็บขยะโดยใช้เรือเก็บขยะ (Garbage Boat)  
   โดยเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ จัดเก็บขยะได้จ านวน ๓๐,๖๔๘ กิโลกรัม 
(๓๐.๖๕ ตัน) และรวมจัดเก็บขยะท้ังสิ้นต้ังแต่ตุลาคม ๒๕๖๓ – กรกฎาคม ๒๕๖๔ จัดเก็บขยะได้
รวมท้ังสิ้น ๓๔๖,๙๔๒ กิโลกรัม (๓๔๗ ตัน) 
 ๕) ปลูกเสริมปะการัง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีแผนด าเนินการ 
จ านวน ๑๕๐ ไร่ ๒๔๐,๐๐๐ กิ่ง ๙ จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ภูเก็ต พังงา ระนอง กระบี่ สุราษฎร์ธานี 
ประจวบคีรีขันธ ์จันทบุรี ตราดโดย มีผลด าเนินการดังน้ี 

(๑) พื้นท่ีเกาะกูด จังหวัดตราด ๘,๐๐๐ กิ่ง ๕ ไร ่
(๒) พื้นท่ีเกาะไม้เหล็ก จังหวัดตราด ๘,๐๐๐ กิ่ง ๕ ไร ่
(๓) พื้นท่ีเกาะนมสาว จังหวัดจันทบุรี ยังไม่มีการปลูก 
(๔) พื้นท่ีเกาะสาก จังหวัดชลบุรี ๖,๔๐๐ กิ่ง ๔ ไร ่
(๕) พื้นท่ีเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี ๙,๖๐๐ กิ่ง ๖ ไร ่
(๖) พื้นท่ีขามน้อย จังหวัดชลบุรี ๑,๖๐๐ กิ่ง ๐.๙๘ ไร ่
(๗) พื้นท่ีเกาะไผ่ จังหวัดชลบุรี ๘,๐๐๐ กิ่ง ๕ ไร ่
(๘) พื้นท่ีเกาะทะลุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยังไม่มีการปลูก 
(๙) พื้นท่ีเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒๒,๐๐๐ กิ่ง ๑๒ ไร ่
(๑๐) พื้นท่ีเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒๔,๐๐๐ กิ่ง ๑๕ ไร ่
(๑๑) พื้นท่ีเกาะปู จังหวัดกระบี่  ๑๖,๐๐๐ กิ่ง ๑๐ ไร ่



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๕๔๔ 

 

(๑๒) พื้นท่ีเกาะพยาม จังหวัดระนอง ๘,๐๐๐ กิ่ง ๕ ไร ่
(๑๓) พื้นท่ีเกาะไข่นอก จังหวัดพังงา ๓,๒๐๐ กิ่ง ๒ ไร ่
(๑๔) พื้นท่ีเกาะไข่ใน จังหวัดพังงา ๓,๒๐๐ กิ่ง ๒ ไร ่
(๑๕) พื้นท่ีเกาะไข่นุ้ย จังหวัดพังงา ๑,๖๐๐ กิ่ง ๑ ไร ่
(๑๖) พื้นท่ีเกาะไข่นอก จังหวัดพังงา ๓,๒๐๐ กิ่ง ๒ ไร ่
(๑๗) พื้นท่ีเกาะแอว จังหวัดภูเก็ต ๘,๐๐๐ กิ่ง ๕ ไร ่
(๑๘) พื้นท่ีอ่าวป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ๘,๐๐๐ กิ่ง ๕ ไร ่
(๑๙) พื้นท่ีเกาะราชาใหญ่ จังหวัดภูเก็ต ๘,๐๐๐ กิ่ง ๕ ไร ่
(๒๐) พื้นท่ีอ่าวกมลา จังหวัดภูเก็ต ยังไม่มีการปลูก 
(๒๑) พื้นท่ีอ่าวบางเทา จังหวัดภูเก็ต ยังไม่มีการปลูก 
(๒๒) พื้นท่ีอ่าวกะตะน้อย จังหวัดภูเก็ต ยังไม่มีการปลูก 
โดยมีผลด าเนินการรวมท้ังสิ้น ๑๙๗,๐๐๐ กิ่ง ๑๑๓.๕ ไร่ คิดเป็น

ร้อยละ ๘๒.๓๐ 
 ๖) ปลูกเสริมหญ้าทะเล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีแผนด าเนินการ 
จ านวน ๖๐ ไร่ ๙๖,๐๐๐ ต้น/กอ ในพื้นท่ี ๔ จังหวัด ได้แก่  จังหวัดพังงา ตราด ชุมพร  
และนครศรีธรรมราช โดยมีผลด าเนินการ ดังน้ี 

(๑) พื้นท่ีอ่าวพังงา จังหวัดพังงา ๓๘,๔๐๐ กอ ๒๔ ไร ่
(๒) พื้นท่ีเกาะบ้านเขาล้าน จังหวัดตราด ๑๙,๒๐๐ กอ ๑๒ ไร ่
(๓) พื้นท่ีเกาะพิทักษ์ จังหวัดชุมพร ๑๙,๒๐๐ กอ ๑๒ ไร ่
(๔) พื้นท่ีอ่าวเตล็ด จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑๙,๒๐๐ กอ ๑๒ ไร่   
โดยมีผลด าเนินการรวมท้ังสิ้น ๔ พื้นท่ี ๔ จังหวัด ๖๐ ไร่ ๙๖,๐๐๐ 

ต้น/กอ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
๗) การส ารวจธรณีวิทยาเพือ่การบริหารจัดการทางทะเลและชายฝั่ง 

โดยมีผลการด าเนินการคิดเป็น ร้อยละ ๙๕ ดังน้ี 
(๑) การส ารวจธรณีสัณฐานเพื่อการบริหารจัดการทางทะเล 

และชายฝั่งจังหวัดตราด อยู่ระหว่างการส ารวจจัดท าแผนท่ีธรณีสัณฐานชายฝั่ง ส ารวจหน้าหาด  
ในแนวด่ิง จัดเก็บตะกอนท่ีไหลลงสู่ทะเล วิเคราะห์ ประเมินสถานภาพและวิเคราะห์แนวโน้ม 
การเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง พร้อมจัดท าข้อมูลจากการส ารวจในรูปแบบดิจิทัล และจัดท าร่าง
ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการเชิงพื้นท่ี 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๕๔๕ 

 

(๒) การส ารวจข้อมูลธรณีวิทยาทางทะเล จังหวัดตราด รวมเน้ือท่ี 
๒๐๐ ตารางกิโลเมตร โดยอยู่ระหว่างการส ารวจเพื่อจัดท าแผนท่ีภูมิสัณฐานพื้นท้องทะเล แผนท่ี
ธรณีวิทยาตะกอนพื้นทะเลและช้ันดาน แผนท่ีโลหะหนักและแหล่งทรัพยากรธรณีในทะเล  
และวิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินการส ารวจภาคสนามเพื่อจัดท าข้อเสนอแนะแนวทางการบริหาร
จัดการเชิงพื้นท่ีทางทะเลและชายฝั่ง 

(๓) การส ารวจการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ าทะเลท่ีสัมพันธ์กับ 
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก ในอ่าวไทยและอันดามัน รวม ๒๓ จังหวัดชายทะเล โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลระดับน้ าทะเลและข้อมูลค่าระดับความสูง เป็นระยะเวลา ๑๑ เดือนนับถึง 
เดือนสิงหาคม ด าเนินการจัดท ารายงานข้อมูลระดับน้ าทะเลรายเดือน วิเคราะห์และประมวลผล
ข้อมูลจากสถานีตรวจวัด ๘ สถานี อยู่ระหว่างจัดท ารูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ 

 
 ๑๐.๕  แก้ไขปัญหาก๊าซเรือนกระจกและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

  ๑๐.๕.๑ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีผลการด าเนินการ ดังน้ี 
  ๑) จัดท าแผนท่ีน าทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
- ๒๕๗๓ เพื่อเป็นกรอบการด าเนินงานท่ีจะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก  
ของประเทศท่ีร้อยละ ๒๐ จากกรณีปกติ ในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแล้ว 
เมื่อวันท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยด าเนินการใน ๓ สาขาหลัก ได้แก่ ภาคพลังงาน 
และภาคขนส่ง ภาคกระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ และภาคการจัดการของเสีย 
คิดเป็นศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจก ในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ ท้ังสิ้นประมาณ ๑๑๕.๖ ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 
  ๒) สนับสนุนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ในการจัดท าแผนปฏิบัติการลดก๊าซ
เรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๗๓ รายสาขา ได้แก่ สาขาพลังงาน สาขาคมนาคม
ขนส่ง สาขาการจัดการของเสียชุมชน และสาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้
ผลิตภัณฑ์ รวมถึงน้ าเสียอุตสาหกรรม โดยคิดศักยภาพในการลดก๊าซ เรือนกระจกภายใต้
แผนปฏิบัติการฯ ท้ัง ๔ สาขา ในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ ท้ังสิ้น ๑๕๖.๘๖ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าจากกรณีปกติ หรือร้อยละ ๒๘.๒ ซึ่งคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศแห่งชาติ ได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการฯ แล้ว เมื่อวันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
  ๓) จัดท าร่างแผนปฏิบัติการสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนท่ีน าทาง 
การลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ เพื่อสนับสนุนศักยภาพ การด าเนินงานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๕๔๖ 

 

ให้บรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้แผนท่ีน าทางฯ ซึ่งคณะกรรมการนโยบาย 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติมมีติเห็นชอบเมื่อวันท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ 
  ๔) การจัดท ารายงานความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับท่ี ๓ เพื่อด าเนินการ
ตามพันธกรณีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเป็นการ
สื่อสารให้ประชาคมโลกทราบสถานการณ์การด าเนินงานของประเทศไทยด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในเรื่องของบัญชีก๊าซเรือนกระจกปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ปล่อยก๊าซเรือนกระจกท้ังสิ้น 
๓๕๔,๓๕๗.๖๑ กิกะกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าหรือราว ๓๕๔ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า การด าเนินการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในภาคพลังงาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑  
ตามเป้าหมาย Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMA) ลดก๊าซเรือนกระจก 
ได้ท้ังสิ้น ๕๗.๘๔ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (ร้อยละ ๑๕.๗๖) จากกรณีปกติ ซึ่งบรรลุ
เป้าหมาย NAMA แล้ว นอกจากน้ีได้รายงานความต้องการสนับสนุนด้านการลดก๊าซเรือนกระจก 
ด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านเทคโนโลยีและการเงิน พร้อมท้ังรายงาน
การได้รับการสนับสนุนท่ีประเทศไทยได้รับ โดยประเทศได้จัดท ารายงานความก้าวหน้ารายสองปี 
ฉบับท่ี ๓ แล้วเสร็จและจัดส่งไปยังส านักเลขาธิการกรอบอนุสัญญาฯ แล้วเมื่อวันท่ี ๒๕ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๓ และ มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของส านักเลขาธิการกรอบอนุสัญญาฯ แล้ว ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดท าอินโฟกราฟิค ( Infographic)  
สรุปสาระส าคัญของรายงานความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับท่ี ๓ ให้ประชาชนท่ัวไปเข้าใจอย่างง่าย
และมีเผยแพร่ในเว็บไซต์ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
http://www.onep.go.th 
  ๕) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ได้ขับเคลื่อน 
การด าเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกที่ส าคัญ ดังน้ี 

 ๕.๑) จัดท ายุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือน
กระจกต่ าของประเทศไทย (Thailand’s Long-Term Low Greenhouse Gas Emission evelopment 
Strategy) เพื่อศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการก าหนดแนวทางและเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศในระยะยาว รวมท้ังเป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับการจัดท าการมีส่วนร่วมท่ีประเทศ
ก าหนด (NDC) ฉบับต่อไป โดยจะจัดส่งยุทธศาสตร์ระยะยาวฯ ไปยังส านักเลขาธิการอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) เพื่อเป็นการสื่อสาร 
ถึงความมุ่งมั่นของประเทศในการร่วมกับประชาคมโลกในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ซึ่งยุทธศาสตร์ระยะยาวฯ ได้ก าหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงสุด  
(Peak emission) ในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ (ค.ศ. ๒๐๓๐) เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ 
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๕๔๗ 

 

(Net-zero GHG emission) และมาตรการด าเนินงานตามแนวทางในกรณี ๒ องศาเซลเซียส 
นอกจากน้ี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกระทรวงพลังงาน จัดท า
เป้าหมายการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ซึ่งสอดคล้องตามกรอบแผน
พลังงานชาติของกระทรวงพลังงาน โดยคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
แห่งชาติ มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ระยะยาวฯ เมื่อวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยได้น าเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนจัดส่งต่อ UNFCCC ในการประชุมสมัชชาประเทศ
ภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Conference of Parties: COP) 
ครั้งท่ี ๒๖ (COP26) เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ในการน้ี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าว
ถ้อยแถลงในการประชุม COP26 เมื่อวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร 
ว่า “ประเทศไทยจะยกระดับการแก้ไขปัญหาภูมิอากาศอย่างเต็มท่ีและด้วยทุกวิถีทาง เพื่อให้ประ
เทศไทยบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี ๒๐๕๐ และบรรลุเป้าหมาย 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ได้ ในปี ๒๐๖๕ และด้วยการสนับสนุนทางด้านการเงิน
และเทคโนโลยีอย่างเต็มท่ีและเท่าเทียม รวมถึงการเสริมสร้างขีดความสามารถจากความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ และกลไกภายใต้กรอบอนุสัญญาฯ ซึ่งประเทศไทยจะสามารถยกระดับ NDC  
ข้ึนเป็น ร้อยละ ๔๐” 

๕.๒) จัดท าการส่งเสริมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตาม
มาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program:  T - VER) 
สนับสนุนการแบ่งปันคาร์บอนเครดิต จากโครงการด้านป่าไม้และพื้นท่ีสีเขียว โดยปรับปรุงวิธีการ
ประเมินการกักคาร์บอนภาคป่าไม้ และหารือกับกระทรวงพลังงาน และกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน เพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจไฟฟ้าสะอาดพัฒนาโครงการ 
T-VER เพิ่มข้ึน เพื่อเป็นรายได้เสริมและสนับสนุนนโยบายการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ 
(Carbon Neutral) ภาคพลังงานต่อไป 

๕.๓) ร่วมกับกระทรวงพลังงาน และกระทรวงคมนาคม ในการรายงาน
ผลการลดก๊าซเรือนกระจกติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาคพลังงาน
และขนส่ง ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ประเทศไทยลดก๊าซเรือนกระจกได้ท้ังสิ้น ๖๔.๒๐ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า (ร้อยละ ๑๗.๔๙) จากมาตรการภาคพลังงานจ านวน ๙ มาตรการและมาตรการภาคขนส่ง 
จ านวน ๑ มาตรการ รวมท้ังสิ้น ๑๐ มาตรการ 

ท้ังน้ี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มี
นโยบายให้หน่วยงานขับเคลื่อนพันธกิจร่วม (Joint Mission) เร่ือง การประเมินการปล่อย ลดก๊าซ
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เรือนกระจกในระดับต่าง ๆ (ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/
องค์การบริหารการจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)) การประเมินคาร์บอนเครดิตของ
โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า (องค์การบริหารการจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)/
กรมป่าไม้) และการออกระเบียบ เร่ือง การแบ่งปันคาร์บอนเครดิต (๙๐/๑๐) จากโครงการด้านป่า
ไม้และพื้นท่ีสีเขียว (องค์การบริหารการจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)/กรมป่าไม้/  
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง) เพื่อเพิ่มศักยภาพการท างาน และยกระดับภารกิจให้สามารถ
ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ   
  ๑๐.๕.๒ การลดผลกระทบธรณีพิบัติภัยที่เกิดจากธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ โดยมีผลการด าเนินการคิดเป็น ร้อยละ ๙๐ ดังน้ี 

๑) พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจ
จัดการธรณีพิบัติภัย โดยการตรวจสอบข้อมูลการแปลร่องรอยดินถล่ม ข้อมูลวิทยาหิน  
และธรณีวิทยาโครงสร้าง เพื่อน ามาวิเคราะห์พื้นท่ีอ่อนไหวต่อการเกิดธรณีพิบัติภัยแผ่นดินถล่ม
และการปรับแก้ไขต าแหน่งหมู่บ้านให้มีความถูกต้องมากยิ่งข้ึนพร้อมท้ังจัดท าหมู่บ้านเสี่ยงภัย
เบื้องต้น และได้จัดท าหนังสือบัญชีพื้นท่ีอ่อนไหวต่อการเกิดดินถล่มและหมู่บ้านเสี่ยงภัยดินถล่ม 
และบัญชีหินและกลุ่มวิทยาหิน ในพื้นท่ี ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดน่าน อุตรดิตถ์ อุทัยธานี 
ประจวบคีรีขันธ์และกระบี่ ซึ่งอยู่ระหว่างรอผลการวิเคราะห์ตัวอย่างหิน จ านวน ๑๓ ตัวอย่าง 

๒) รายงานแผนท่ีเสี่ยงภัยดินถล่มระดับชุมชน และ (ร่าง) แผนท่ีเสี่ยงภัย
ดินถล่มระดับชุมชน จ านวน ๓๕ ต าบล 

๓) การจัดต้ังโครงข่ายชุมชนเข้มแข็ง โดยมีประชาชนและภาคีเครือข่าย
ในพื้นท่ีเป้าหมาย มีความพร้อมรับมือกับธรณีพิบัติภัย (สะสม ๓๗๓ คน) ประกอบด้วย การสร้าง
แกนน าเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย โดยถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการธรณี
พิบัติภัยภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ท้ังน้ี อยู่ระหว่างการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านเอกสาร
เผยแพร่ และสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อให้กับประชาชนและภาคีเครือข่ายในพื้นท่ีเป้าหมาย  
มีความพร้อมรับมือกับธรณี  พิบัติภัย ภายใต้การมีส่วนร่วมตามประมาณการกลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน ๖๑๒ คน โดยมีแผนและแนวทางการด าเนินการในช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๔ ดังน้ี 

(๑) การถ่ายทอดองค์ความรู้ภายใต้ “โครงการเสริมสร้างความร่วมมือ
ของชุมชนให้ปลอดภัยจากธรณีพิบัติภัย” โดยการประสานงาน การให้ค าแนะน าด้านการเตรียม
ความพร้อมรับมือสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยดินถล่ม และการจัดส่งเอกสารเผยแพร่ในรูปแบบฉบับ
ประชาชนท่ีสามารถเข้าใจง่ายส่งถึงกลุ่มเป้าหมาย ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ และจัดต้ังกลุ่มเครือข่ายฯ 
จังหวัดอุทัยธานี และเพชรบุรี ท าให้มีการเรียนรู้ได้ในลักษณะการสื่อสาร ๒ ทาง เพื่อให้เกิดความรู้ 
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ความเข้าใจ อันจะน าไปสู่การตรวจสอบ ติดตาม เฝ้าระวัง และแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยในชุมชนของ
ตนเองต่อไป โดยด าเนินการในช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๔ ในพื้นท่ีลุ่มน้ าแม่กลอง 
(จังหวัดอุทัยธานี) เป้าหมายจ านวน ๗๓ คน และลุ่มน้ าชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ (จังหวัด
เพชรบุรี) เป้าหมายจ านวน ๗๔ คน 

(๒) การถ่ายทอดองค์ความรู้ภายใต้ “โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้
ธรณีพิบัติภัยให้กับโรงเรียนท่ีอยู่ในพื้นท่ีเสี่ยงต่อธรณีพิบัติภัย” โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับ
เยาวชน ในด้านธรณีวิทยา ธรณีพิบัติภัย ตลอดจนมีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับ
ภัยพิบัติตามธรรมชาติ ผ่านการเรียนในรูปแบบห้องเรียนออนไลน์ โดยด าเนินการในพื้นท่ีลุ่มน้ า
ชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ (จังหวัดเพชรบุรี) ในวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป้าหมายจ านวน 
๒๐๘ คน ลุ่มน้ าชายฝั่งทะเลตะวันออก (จังหวัดจันทบุรี) ในวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป้าหมาย
จ านวน ๑๗๔ คน และลุ่มน้ าแม่กลอง (จังหวัดอุทัยธานี) ในวันท่ี ๘ กันยายน ๒๕๖๔ เป้าหมาย
จ านวน ๑๐๐ คน 

๔) การจัดท าแผน มาตรการ แนวทาง ข้อก าหนด เพื่อป้องกัน บรรเทา 
และลดผลกระทบธรณีพิบัติภัยชุมชน โดยด าเนินการเฝ้าระวัง ติดตามข่าวสารสถานการณ์อากาศ  
เพื่อประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยในช่วงท่ีมีพายุหรือมรสุม และประกาศ
แจ้งให้อาสาสมัครเครือข่ายท าการเฝ้าระวังสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย โดยความส าเร็จของ 
การประกาศแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าได้ทันเหตุการณ์ดินถล่มร้อยละ ๑๐๐ 
  ๑๐.๕.๓ การรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน จัดท าระบบ
อนุรักษ์ดินและน้ า พร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว ลดการเผาพื้นท่ีโล่งเตียน ๑๒,๐๐๐ ไร่ (เป้าหมาย 
๑๒,๐๐๐ ไร่) รณรงค์งดเผาตอซัง ๕๐ แปลง เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน โดยด าเนินการไปแล้ว 
ร้อยละ ๑๐๐ 
  ๑๐.๕.๔ โครงการรายงานและติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจก
ภาคอุตสาหกรรม ผลการด าเนินการคิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ ดังน้ี 
   ๑) ศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการของเสียและสารท าความเย็น 
ท่ีเสื่อมสภาพ ให้ข้อเสนอแนะการพัฒนาระบบการจัดการของเสียสารท าความเย็น เสนอการปรับปรุง
กฎระเบียบเพื่อก าหนดให้มีการก าจัดท าลายสารท าความเย็นอย่างถูกวิธี รวมท้ังการประเมิน
ศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการจัดการของเสียและสารท าความเย็นท่ีเสื่อมสภาพด้วย 
โดยออกส ารวจรูปแบบ และเก็บข้อมูลจากโรงงานและ/หรือสถานประกอบการ จ านวนไม่น้อยกว่า 
๕ แห่ง ดังน้ี 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๕๕๐ 

 

(๑) จัดท าแบบฟอร์มการส ารวจข้อมูลโรงงานและ/หรือสถาน
ประกอบการ เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการของเสียและสารท าความเย็นท่ีเสื่อมสภาพของ
ประเทศไทย 

(๒) จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ส ารวจข้อมูลโรงงานและ/หรือ
สถานประกอบ เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการของเสียและสารท าความเย็นท่ีเสื่อมสภาพ
ของประเทศไทย 

(๓) จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าส ารวจข้อมูลโรงงานและ/
หรือสถานประกอบท่ีมีการจัดการของเสียและสารท าความเย็น  

๒) รวบรวม จัดเก็บ และวิเคราะห์ ข้อมูลกิจกรรม สถานการณ์   
และประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกลุ่มอุตสาหกรรมในหมวด 2D ผลิตภัณฑ์
เช้ือเพลิงท่ีไม่ได้เป็นพลังงานและตัวท าละลาย 2E อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และ 2G การผลิต
และการใช้อื่น ๆ ตามคู่มือการจัดท าบัญชีก๊าซเรือนกระจกแห่งชาติ ปี ค.ศ. ๒๐๐๖ (2006 IPCC 
Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories) โดยรวมถึงการออกส ารวจรูปแบบ 
และเก็บข้อมูลจากโรงงาน จ านวนไม่น้อยกว่า ๕ แห่ง 

(๑) จัดท าแบบฟอร์มการส ารวจข้อมูลกิจกรรมโรงงานและ/หรือ
สถานประกอบการจากกลุ่มอุตสาหกรรมในหมวด 2D ผลิตภัณฑ์เช้ือเพลิงท่ีไม่ได้เป็นพลังงาน 
และตัวท าละลาย 2E อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และ 2G อุตสาหกรรมการผลิตและการใช้อื่น ๆ 
เพื่อประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

(๒) จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ส ารวจข้อมูลกิจกรรมโรงงาน
และ/หรือสถานประกอบในหมวด 2D ผลิตภัณฑ์เช้ือเพลิงท่ีไม่ได้เป็นพลังงานและตัวท าละลาย 2E 
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และ 2G การผลิตและการใช้อื่น ๆ เพื่อประเมินการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก 

(๓) จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าส ารวจข้อมูลโรงงานและ/
หรือสถานประกอบในหมวด 2D ผลิตภัณฑ์เช้ือเพลิงท่ีไม่ได้เป็นพลังงานและตัวท าละลาย 2E 
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และ 2G การผลิตและการใช้อื่น ๆ  

(๔) รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐท่ีมีการจัดเก็บข้อมูล 
และประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกลุ่มอุตสาหกรรมในหมวด 2D1 การใช้
น้ ามันหล่อลื่น และ 2G1 อุตสาหกรรมอุปกรณ์ไฟฟ้า 
 ๓) รวบรวม จัดเก็บ และประเมินผล การควบคุมคุณภาพและการทวนสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลและวิธีการค านวณ เพื่อให้ได้ตัวเลขการลดก๊าซเรือนกระจกรายปี  



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๕๕๑ 

 

(ปี พ.ศ. ๒๕๖๓) ส าหรับมาตรการทดแทนปูนเม็ด มาตรการทดแทน/ปรับเปลี่ยนสารท าความเย็น 
และมาตรการจัดการน้ าเสียอุตสาหกรรม ตาม “แผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ  
ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๗๓ สาขากระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ รวมถึงน้ าเสีย
อุตสาหกรรม” 

(๑) จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ศส.) กรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อใช้ในการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล
การปล่อยและการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม ประกอบด้วย 

- ข้อมูลปริมาณสารกลุ่มไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCs)  
และกลุ่มเพอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PFCs) ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามแบบ วอ./อก.๖ ใบแจ้งข้อเท็จจริง 
ผู้น าเข้า ผู้ส่งออก และแบบ วอ./อก.๗ ใบแจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้
ครอบครอง 

- ข้อมูลปริมาณสารซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ (Sulphur 
Hexafluoride: SF6) ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ ตามแบบ วอ./อก.๖ ใบแจ้งข้อเท็จจริง ผู้น าเข้า 
ผู้ส่งออก และแบบ วอ./อก.๗ ใบแจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ครอบครอง 

- ข้อมูลปริมาณเถ้าลอยจากโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากถ่านหิน 
(Coal-fired power plant fly-ash) ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามแบบ วอ./อก.๖ ใบแจ้งข้อเท็จจริง 
ผู้น าเข้า ผู้ส่งออก และแบบ สก.๓ ใบแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว 
ส าหรับผู้ก่อก าเนิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว  

- ข้อมูลน้ าเสียอุตสาหกรรมตามแบบ รว.๑ และ รว.๒ ปี พ.ศ. 
๒๕๖๓ เพื่อประเมินตัวเลขการลดก๊าซเรือนกระจกรายปี (ปี พ.ศ. ๒๕๖๓) 

(๒) ส าหรับมาตรการทดแทนปูนเม็ด มาตรการทดแทน/ปรับเปลี่ยน
สารท าความเย็น และมาตรการจัดการน้ าเสียอุตสาหกรรม ด าเนินการดังน้ี 

 - จัดท าแบบฟอร์มการรายงานข้อมูลกิจกรรม ส าหรับ
มาตรการทดแทน/ปรับเปลี่ยนสารท าความเย็นและมาตรการทดแทนปูนเม็ด  

- จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลกิจกรรมโรงงานและ/
หรือสถานประกอบการ เพื่อประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกรายปี (ปี พ.ศ. ๒๕๖๓) ส าหรับ
มาตรการทดแทนปูนเม็ด มาตรการทดแทน/ปรับเปลี่ยนสารท าความเย็น และมาตรการจัดการน้ าเสีย
อุตสาหกรรม 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๕๕๒ 

 

- จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าส ารวจข้อมูลโรงงาน
และ/หรือสถานประกอบการ เพื่อติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการด าเนินงานด้านการลด
ก๊าซเรือนกระจก 

๔) ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๗๓ สาขากระบวนการอุตสาหกรรม
และการใช้ผลิตภัณฑ์ รวมถึงน้ าเสียอุตสาหกรรม วัดผลส าเร็จตามตัวช้ีวัด (เชิงปริมาณ  
และเชิงคุณภาพ) และค่าเป้าหมายท่ีก าหนด รวมท้ังประเมินปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
และแนวทางการแก้ไขท่ีเกี่ยวข้อง ในส่วนของกิจกรรมน้ี ให้รวมถึงการออกส ารวจข้อมูล  
จากโรงงานและ/หรือสถานประกอบการ จ านวนไม่น้อยกว่า ๕ แห่ง 

(๑) จัดท าแบบสอบถามการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๓ สาขากระบวนการ
อุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ รวมถึงน้ าเสียอุตสาหกรรม 

(๒) จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์รายงานความก้าวหน้า 
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๓ สาขา
กระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ รวมถึงน้ าเสียอุตสาหกรรม  

๕) ดูแลรักษาระบบ (Maintenance) และปรับปรุงระบบฐานข้อมูลก๊าซ
เรือนกระจกของกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นปัจจุบัน โดยจัดท าเลขท่ี TSIC เทียบกับกลุ่ม
อุตสาหกรรมตามคู่มือ IPCC 2006 เพื่อน าเข้าระบบฐานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

๖) ส ารวจข้อมูลโรงงานและ/หรือสถานประกอบการ จ านวน ๕ แห่ง 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการของเสียและสารท าความเย็น 
ท่ีเสื่อมสภาพของประเทศไทย 

๗) ส ารวจข้อมูลโรงงานและ/หรือสถานประกอบการ จ านวน ๕ แห่ง 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกลุ่มอุตสาหกรรมในหมวด 2D 
ผลิตภัณฑ์เช้ือเพลิงท่ีไม่ได้เป็นพลังงานและตัวท าละลาย 2E อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และ 2G 
การผลิตและการใช้อื่น ๆ และรวบรวมข้อมูลกิจกรรมในหมวด 2D และ 2G จากหน่วยงานภาครัฐ
ท่ีมีการจัดเก็บข้อมูลจากโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อประเมินค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศ 

๘) รวบรวมและประเมินผลข้อมูลจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อประเมิน
ค่าการลดก๊าซเรือนกระจกรายปี (ปี พ.ศ. ๒๕๖๓) ส าหรับมาตรการทดแทนปูนเม็ด มาตรการ



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๕๕๓ 

 

ทดแทน/ปรับเปลี่ยนสารท าความเย็น และมาตรการจัดการน้ าเสียอุตสาหกรรม ตาม “แผนปฏิบัติ
การลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี ๒๕๖๔-๒๕๗๓ สาขากระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้
ผลิตภัณฑ์ รวมถึงน้ าเสียอุตสาหกรรม” 

๙) ส ารวจข้อมูลกิจกรรมโรงงานและ/หรือสถานประกอบการ จ านวน  
๕ แห่ง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการด าเนินงานด้านการลด
ก๊าซเรือนกระจก และติดตามความก้าวหน้าและการด าเนินงานมาตรการ/กิจกรรมลดก๊าซเรือน
กระจกจากหน่วยงานรับผิดชอบหลักและหน่วยงานสนับสนุนตามแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือน
กระจกของประเทศ ปี ๒๕๖๔-๒๕๗๓ 

๑๐) น าเข้าข้อมูลประเภทอุตสาหกรรมตามเลขท่ี TSIC ในระบบฐานข้อมูล
ก๊าซเรือนกระจกของกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีผลการด าเนินการดังน้ี 

(๑) จัดท าเอกสารดาวน์โหลดประเภทอุตสาหกรรมตามเลขท่ี TSIC  
บนหน้าเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

(๒) ปรับปรุงจ านวนข้อมูลโรงงานท่ีเข้าข่ายต้องรายงานก๊าซเรือนกระจก
ในฐานข้อมูลการรายงานข้อมูลกิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคกระบวนการ
อุตสาหกรรม และการใช้ผลิตภัณฑ์ ( IPPU Greenhouse Gas Inventory Reporting) ต้ังแต่
หมวดอุตสาหกรรม 2A-2H  

(๓) น าข้อมูลท่ีได้จากการส ารวจโรงงานอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (ตาม TOR ข้อ ๕.๑๐ ของโครงการฯ) 

๑๑) การประชุมรับฟังความเห็นต่อผลการศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการ
ของเสียและสารท าความเย็นท่ีเสื่อมสภาพของประเทศไทย เมื่อวันท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ท้ังสิ้น จ านวน ๕๘ คน 

๑๒) การสัมมนาสรุปผลการด าเนินโครงการรายงานและติดตามประเมินผล
การลดก๊าซเรือนกระจกภาคอุตสาหกรรม เมื่อวันท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ ท้ังสิ้น จ านวน ๑๕๖ คน 

๑๓) จัดประชุมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการรายงาน 
และการลดก๊าซเรือนกระจกในสาขา IPPU รวมถึงน้ าเสียอุตสาหกรรม จ านวน ๕ ครั้ง มีผู้เข้าร่วม
รวม ๔๒๑ คน 

๑๔) พัฒนาแบบฟอร์มการรายงาน และเก็บข้อมูลกิจกรรมภาคกระบวนการ
อุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ (IPPU) รวมถึงประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซ เรือนกระจกจาก
หมวด 2D ผลิตภัณฑ์เช้ือเพลิงท่ีไม่ได้เป็นพลังงานและตัวท าละลาย , 2E อิเล็กทรอนิกส์ และ 2G 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๕๕๔ 

 

อุปกรณ์ไฟฟ้า/SF6/PFCs/N2O ตามคู่มือการจัดท าบัญชีก๊าซเรือนกระจกแห่งชาติ ปี ค.ศ. ๒๐๐๖ 
โดยผลการศึกษาพบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากหมวดหมู่ย่อย 2D1 การใช้
น้ ามันหล่อลื่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๒๘๙.๖๘ Gg CO2-eq และหมวดหมู่ย่อย 2G1 อุปกรณ์ไฟฟ้า  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๙.๓๔ Gg CO2-eq ท้ังน้ี ส าหรับหมวดหมู่ย่อยอื่น ๆ ภายใต้หมวด 2D และหมวด 
2G ส่วนใหญ่ยังไม่สามารถประเมินค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เน่ืองจากปัจจุบันยังไม่มี
หน่วยงานในการรวบรวม และจัดเก็บข้อมูลในระดับประเทศ นอกจากน้ี พบว่าประเทศไทยไม่มี
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในหมวด 2E อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เน่ืองจากข้ันตอน
กระบวนการผลิตอิเล็กทรอนิกส์ท่ีก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาจากกระบวนการผลิต
ข้ันต้น ซึ่งประเทศไทยเป็นกระบวนการผลิตข้ันกลางจากการน าเข้าแผ่นเวเฟอร์เพื่อน ามาผลิต
แผงวงจรรวม (Integrated Circuit: IC) และแผงวงจรพิมพ์ (Printed Circuited Board: PCB) 
แล้วถูกน าไปใช้ต่อในกระบวนการผลิตข้ันปลายเพื่อประกอบเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ส าเร็จรูปเท่าน้ัน 

๑๕) ประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกรายปี และติดตามความก้าวหน้าตาม
แผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๓ สาขากระบวนการ
อุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ รวมถึงน้ าเสียอุตสาหกรรม โดยพบปริมาณการลดก๊าซเรือน
กระจก ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จาก (๑) มาตรการทดแทนปูนเม็ด กล่าวคือ จากการใช้วัสดุทดแทนปูน
เม็ดในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก และการใช้วัสดุทดแทนปูนซีเมนต์ในคอนกรีต
ผสมเสร็จ มีค่าเท่ากับ ๒๐๐,๘๐๕.๔๘ ตัน CO2eq ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๒๗ จากเป้าหมาย 
ท่ีก าหนดไว้ ๗๕๐,๐๐๐ ตัน CO2eq ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ (๒) มาตรการทดแทน/ปรับเปลี่ยน
สารท าความเย็น จากการปรับเปลี่ยนสารท าความเย็นชนิด R-410A เป็น R-32 ส าหรับ
เครื่องปรับอากาศ มีค่าเท่ากับ ๔,๑๘๕.๔๓ ตัน CO2eq ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๑.๔๐ จากเป้าหมาย 
ท่ีก าหนดไว้ ๓๐๐,๐๐๐ ตัน CO2eq ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ และ (๓) มาตรการจัดการน้ าเสีย
อุตสาหกรรมจากการเพิ่มการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ าเสียอุตสาหกรรมด้วยการน าก๊าซมีเทนกลับมา
ใช้ประโยชน์ มีค่าเท่ากับ ๔,๙๔๕,๘๙๕ ตัน CO2eq ซึ่งเกินเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ตัน 
CO2eq ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ 

๔.๑๖) ศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการของเสียสารท าความเย็น รวมถึง
ประเมินศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการก าจัดท าลายของเสียและสารท าความเย็น 
ท่ีเสื่อมสภาพอย่างถูกวิธี นอกจากน้ี ได้มีการคาดการณ์แนวโน้มค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
ปริมาณสารท าความเย็นประเภท R410A และ HFC-๓๒ จากเครื่องปรับอากาศท่ีขอฉลากเบอร์ ๕ 
ท่ีถูกจ าหน่ายในประเทศ ระหว่างปี พ.ศ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๓ หลังการหมดอายุการใช้งานในอนาคต 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๕๕๕ 

 

ปริมาณรวม ๒๒.๖ ล้านตัน CO2eq และประเมินค่าการลดก๊าซเรือนกระจกจากการก าจัดสารท า
ความเย็นอย่างถูกวิธี ระหว่างปี พ.ศ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๓ ปริมาณรวม ๕๓๓,๗๘๔ ตัน CO2eq 

๔.๑๗) ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ให้เป็นปัจจุบัน โดยมีการจัดท าเอกสารดาวน์โหลดประเภทอุตสาหกรรมตามเลขท่ี TSIC ส าหรับ
ภาคกระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้อุตสาหกรรม ต้ังแต่หมวดหมู่ 2A-2H บนเว็บไซต์ 
http://ghg.diw.go.th:8080/ghg/login.htm การน าข้อมูลกิจกรรมจากผู้ประกอบการท่ีตอบ
กลับแบบส ารวจข้อมูลเข้าระบบระบบฐานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
เพื่อประเมินค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายโรงงานอุตสาหกรรม และการปรับปรุงจ านวนข้อมูล
โรงงานท่ีเข้าข่ายต้องรายงานก๊าซเรือนกระจกส าหรับภาคกระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้
ผลิตภัณฑ์ ต้ังแต่หมวดหมู่ 2A - 2H จ านวนท้ังหมด ๖๑,๑๑๐ โรงงาน 
 ๑๐.๕.๕ มาตรการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๑ 
มิถุนายน ๒๕๖๒ การด าเนินงานในฤดูการผลิตปี ๒๕๖๓/๒๕๖๔ คณะกรรมการอ้อยและน้ าตาล
ทรายในการประชุมครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบแนวทาง 
การด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ในฤดูการผลิตปี ๒๕๖๓/๒๕๖๔ เป้าหมายลดปริมาณ
อ้อยไฟไหม้ เหลือร้อยละ ๒๐ ปริมาณอ้อยสด ร้อยละ ๘๐ กรณีมีนโยบายการช่วยเหลือจาก
ภาครัฐจะช่วยเหลือเฉพาะชาวไร่อ้อยท่ีตัดอ้อยสดเท่าน้ัน จัดซื้อเครื่องสางใบอ้อยมาให้เกษตรกร
ชาวไร่อ้อยได้ยืม จ านวน ๘๐ เครื่อง เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือชาวไร่อ้อยในการตัดอ้อยสด โดยมี 
ผลการด าเนินการตามมติของคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาล เมื่อวันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ดังน้ี 
 ๑) การส่งเสริมการตัดอ้อยสด ภาครัฐให้การสนับสนุนเครื่องจักรกล
การเกษตร ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบขยาย
โครงการส่งเสริมสินเช่ือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ วงเงินปีละ ๒,๐๐๐ ล้านบาท ระยะเวลา ๓ ปี รวมเป็นเงิน ๖,๐๐๐ ล้านบาท 
มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาแหล่งน้ าและการบริหารจัดการน้ า ในไร่อ้อย จัดซื้อรถตัดอ้อย 
รถคีบอ้อย รถแทรกเตอร์ รถบรรทุกอ้อย และเครื่องจักรกลการเกษตรอื่น ๆ มีวงเงินคงเหลือ 
ให้จ่ายเงินกู้ทุกวัตถุประสงค์ จนถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ รวมแล้ว ๒,๐๐๐ ล้านบาท โดยจ่ายไป 
๖๓๐ ล้านบาท และคงเหลือ ๑,๓๖๙ ล้านบาท   
 ๒) ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย ได้จัดท าโครงการ
จัดซื้อเครื่องสางใบอ้อย โดยงบประมาณกองทุนอ้อยและน้ าตาลทราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ท้ังสิ้น ๑๑๒ เครื่อง และอยู่ระหว่างการโครงการจัดท า



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๕๕๖ 

 

เครื่องต้นแบบแยกใบอ้อย มีชุดต้นก าลังจากรถแทรกเตอร์หรือเครื่องยนต์อื่น ๆ โดยสามารถแยก
ใบอ้อยได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน/ช่ัวโมง 
 ๓) อ้อยไฟไหม้จะถูกหักเงินค่าอ้อยจากราคาอ้อยข้ันต้นไว้ตันละ ๓๐ บาท 
และการจัดการเงินท่ีหักจากอ้อยไฟไหม้ อ้อยยอดยาว หรืออ้อยท่ีมีกาบใบ ให้โรงงานน้ าตาลส่งเงิน
ให้คณะท างานควบคุมการผลิตประจ าโรงงาน และให้คณะท างานควบคุมการผลิตประจ าโรงงาน
พิจารณาเฉลี่ยจ่ายเงินคืนชาวไร่อ้อยทุกรายที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีเป็นรายโรงงาน   
 ๔) ก าหนดให้โรงงานรับอ้อยไฟไหม้จากชาวไร่อ้อยรวมท้ังฤดูการผลิต 
ไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของปริมาณอ้อยท่ีโรงงานน้ันรับท้ังหมดในฤดูการผลิตน้ัน โดยอ้อยไฟไหม ้
ส่วนท่ีเกินร้อยละ ๒๐ โรงงานมีสิทธิ์ปฏิเสธการรับอ้อยน้ันได้ และไม่มีการก าหนดโทษโรงงานท่ีรับ
อ้อยไฟไหม้เกินกว่าท่ีกฎหมายก าหนด ผลการด าเนินงานลดอ้อยไฟไหม้ ฤดูการผลิตปี ๒๕๖๓/
๒๕๖๔ สามารถลดอ้อยไฟไหม้ เหลือเพียง ร้อยละ ๒๖ (ข้อมูล ณ วันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๖๔) 
 

๑๐.๖  พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 
 ๑๐.๖.๑ ความหลากหลายทางชีวภาพ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ได้ด าเนินการภายใต้
แผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ 
โดยก าหนดประเด็นปฏิรูป ๓ ประเด็นท่ีเกี่ยวกับเศรษฐกิจชีวภาพ ได้แก่ ปฏิรูประบบข้อมูล 
ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ ปฏิรูประบบและเครือข่ายฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 
ให้ครอบคลุมท่ัวประเทศ และปฏิ รูประบบกลไกรองรับการใ ช้ประโยชน์และอนุรักษ์ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีผลการด าเนินการ ดังน้ี 

ด้านสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนฯ 
(๑)  สนับสนุนการสร้างรายได้แก่ชุมขน ๑๓๒ แห่ง เป้าหมาย ๙๐ ล้านบาท  

ผลการด าเนินงาน ๙๐.๕๒ ล้านบาท 
(๒) ยกระดับเพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการธุรกิจชีวภาพ 

เป้าหมาย พัฒนา ๒๐ ราย ผลการด าเนินงาน พัฒนาศักยภาพด้านการตลาดให้ชุมชน ๒๐ ชุมชน 
คัดเลือกวิสาหกิจชุมชน ๑๐ วิสาหกิจชุมชน เพื่อส่งเสริมการตลาด 

 (๓)  ผลประเมินความสุขมวลรวมชุมชน (GCH) เป้าหมาย ร้อยละ ๘๐ 
ผลการด าเนินงานอยู่ระหว่างทดสอบแบบส ารวจ ปรับปรุง ร้อยละ ๘๐.๔๐ 

 
 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๕๕๗ 

 

ด้านจัดท าฐานข้อมูลและองค์ความรู้ฯ 
(๑) ส ารวจข้อมูลบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถ่ินระดับ

ชุมชน (พืชสมุนไพรท่ีชุมชนมีการใช้ประโยชน์) และน าเข้าระบบฐานข้อมูล เป้าหมาย ๑๖ จังหวัด 
ผลการด าเนินงาน ข้อมูลบัญชีรายการพืชสมุนไพรท่ีชุมชนมีการใช้ประโยชน์ ๑๖ จังหวัด 
ตรวจสอบและน าเข้าระบบฐานข้อมูล 

(๒) บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถ่ิน ได้เผยแพร่ 
และคืนองค์ความรู้สู่ชุมชน เป้าหมาย ๑๖ จังหวัด ผลการด าเนินงานแล้วเสร็จ 

(๓) ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการอนุรักษ์ใน Community 
BioBank เป้าหมาย ๑๘ แห่ง ผลการด าเนินงาน สนับสนุนการจัดต้ังธนาคารความหลากหลาย 
ทางชีวภาพระดับชุมชน วิสาหกิจชุมชนใหม่ ๑๙ แห่ง ได้รับอนุมัติสนับสนุนการด าเนินงาน
โครงการธนาคารฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้รับการสนับสนุนการด าเนินงานโครงการธนาคารฯ (ต่อเน่ือง) จ านวน ๕ แห่ง 

(๔) คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาฯ ๑๙ รายการ ผลการด า เนินงาน  
๑๙ รายการ 

(๕) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผลการด าเนินงานส านักงานทุกช่องทาง 
เป้าหมาย จ านวนผู้ ท่ีได้รับข้อมูล ข่าวสารไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ราย ผลการด าเนินงาน 
๑๙๔,๖๗๕ ราย 

(๖) จ านวนผู้ใช้งานข้อมูลผ่านระบบการให้ บริการแก่ประชาชนผ่านระบบ
ฐานข้อมูล เว็บไซต์บริการ และแอพพลิเคช่ัน Line BOT Thaibiodiversity เป้าหมายไม่น้อยกว่า 
๓๐,๐๐๐ ราย ผลการด าเนินงาน ๙๔,๖๗๕ ราย 

ด้านส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมฯ 
(๑) มูลค่าบริการระบบนิเวศจากการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ 

เป้าหมาย ๕๐๐ ล้านบาท ผลการด าเนินงาน ๕๓๓.๙๔ ล้านบาท (ร้อยละ ๗๖) 
(๒) จ านวนพื้นท่ีสีเขียวท่ีเกิดจากการร่วมด าเนินการของชุมชน เป้าหมาย 

๕,๐๐๐ ไร่ ผลการด าเนินงาน ๕,๒๕๘ ไร่ (ร้อยละ ๖๘) 
(๓) เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์/การเงิน เพื่อยกระดับพื้นท่ีสีเขียวนอกเขต

อนุรักษ์ เป้าหมาย ๑ เครื่องมือแล้วเสร็จ 
 ๑๐.๖.๒ โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื นที่การเกษตร ด าเนินการถ่ายทอด
ความรู้ ส่งเสริมให้มีการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรทดแทนการเผาท าลาย ปรับเปลี่ยน



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๕๕๘ 

 

วิธีการผลิตจากเดิมมุ่งสู่การเกษตรปลอดการเผาแก่เกษตรกร จ านวน ๑๖,๘๙๕ ราย (เป้าหมาย 
๑๖,๘๐๐ ราย) ผลการด าเนินการ ร้อยละ ๑๐๐.๕๗ 
 ๑๐.๖.๓ ส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อป้องกันหมอกและควันไฟ 
ในพื นที่เกษตรภาคเหนือ ส่งเสริมและด าเนินการไถกลบตอซัง ด าเนินการแล้ว ๕๒,๗๕๑ ไร ่
และผลิตปุ๋ยหมักสูตร พด. ด าเนินการแล้ว ๓,๑๔๗.๕๐ ตัน (เป้าหมาย ๖๐,๐๐๐ ไร่) โดยมี 
ผลการด าเนินการ ร้อยละ ๘๗.๙๒ 
 
 ๑๐.๗  พัฒนากลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
 ๑๐.๗.๑ การพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA 
  ๑) EIA เข้าสู่การพิจารณาของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (โครงการ) ต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
รวมท้ังสิ้น ๙๓๒ โครงการ ได้แก่ 

- โครงการไม่เสนอคณะรัฐมนตรี จ านวน ๗๒๘ โครงการ 
- โครงการเสนอคณะรัฐมนตรี จ านวน ๒๑ โครงการ 
- โครงการเปลี่ยนแปลง จ านวน ๑๘๐ โครงการ 
- โครงการอื่น ๆ จ านวน ๓ โครงการ 

 ๒) สถานภาพการพิจารณา EIA ต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ 
ธันวาคม ๒๕๖๔ รวมท้ังสิ้น ๙๓๒ โครงการ ได้แก่ 
 - เห็นชอบรายงาน จ านวน ๔๐๔ โครงการ 

- ไม่ให้ความเห็นชอบรายงาน จ านวน ๒๕ โครงการ  
- อยู่ระหว่างการพิจารณา จ านวน ๒๙๙ โครงการ 
- ถอนรายงาน จ านวน ๘๐ โครงการ 
- อื่น ๆ จ านวน ๑๒๔ โครงการ 

 ๓) ด าเนินการเปรียบเทียบปรับ 
- EIA ท่ีเข้าข่ายการกระท าความผิดตามมาตรา ๑๐๑/๑ จ านวน 

๙ โครงการ แบ่งเป็น อาคาร ๕ โครงการ พลังงาน ๑ โครงการ และอุตสาหกรรม ๓ โครงการ 
- คดีท่ีมีการเปรียบเทียบปรับ มาตรา ๑๐๐ จ านวน ๑ คดี มาตรา ๑๐๑/

๑ จ านวน ๔ คดี มาตรา ๑๐๑/๒ จ านวน ๗ คดี 
 ๔) การปรับปรุงกฎหมาย 
  - ทบทวน ประเภท/ขนาดโครงการ 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๕๕๙ 

 

  - ออกพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณา
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  - ออกประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
  - ช้ีแจงกฎกระทรวงการขออนุญาต เป็นผู้จัดท ารายงานวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ๕) ติดตามตรวจสอบ โครงการท่ีรักษามาตรการตามรายงาน EIA ร้อยละ 
๖๓.๒๕ 
  - จัดท าคู่มือการด าเนินงานตามประกาศ Monitor และรายงานผล 
ต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เมื่อวันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ 
  - ประชุมสัมมนาการด าเนินการตามประกาศ Monitor จ านวน ๓ ครั้ง 
 ๖) การอนุญาตผู้จัดท ารายงาน 
  - ออกใบอนุญาต จ านวน ๔๑ ราย 
  - ปรับปรุงกระบวนการขออนุญาต 
  - ก ากับดูแล/เรื่องร้องเรียน ก าชับ ๑ ราย ตักเตือน ๔ ราย เพิกถอน ๑ ราย 
 ๗) Smart EIA  
  - แนวทางเปิดเผยข้อมูลในรายงาน EIA/Monitor ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  - ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลในรายงานท่ีเผยแพร่ Smart EIA 
  - ย้ายระบบ Smart EIA ไปยังระบบคลาวด์กลางภาครัฐ 
  - อบรมการย่ืนรายงาน Monitor ทางอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน ๑๐ ครั้ง 
 ๘)  พัฒนากระบวนการและเผยแพร่ 
  - การกระจายภารกิจ อบรมให้ความรู้และติดตามผล จ านวน ๑๒ จังหวัด 
  - ส ารวจการยอมรับและเช่ือมั่นต่อระบบ EIA 
  - ออกค าแนะน าต่อแนวทางสาธารณะในสถานการณ์โควิด - 19 
  - ประชุมสัมมนา เร่ือง ความคืบหน้าการปฏิรูประบบ EIA  
  - อบรมให้ความรู้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน ๑๐ จังหวัด 
 ๑๐.๗.๒ การพัฒนากฎหมายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดยการจัดท ากฎหมายหลักและกฎหมายล าดับรองท่ีต้องออกตาม พระราชบัญญัติ มีจ านวนท้ังสิ้น 
๒๔๙ ฉบับ ดังน้ี 
 
 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๕๖๐ 

 

  ๑) กฎหมายหลัก จ านวน ๕ ฉบับ ดังน้ี 
   - ร่าง พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. ....  
   - ร่าง พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ....  
   - ร่าง พระราชบัญญัติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
พ.ศ. ....  
   - ร่าง พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
   - ร่าง พระราชบัญญัติน้ าบาดาล พ.ศ. ....  
  ๒) กฎหมายล าดับรองเกี่ยวกับการจัดต้ังรัฐวิสาหกิจ จ านวน ๓ ฉบับ ดังน้ี 
   - พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การสวนสัตว์แห่งประ เทศไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๓  
   - พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ฉบับท่ี ..)  
พ.ศ. ....  
   - พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 
(องค์การมหาชน) (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓  
  ๓) กฎหมายล าดับรอง จ านวน ๒๔๑ ฉบับ ดังน้ี 
   - พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๓ ฉบับ  
   - พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๓๕ จ านวน ๓๑ ฉบับ  
   - พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม จ านวน ๘ ฉบับ  
   - พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ จ านวน ๖ ฉบับ  
   - พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๔ ฉบับ  
   - พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๓๓ ฉบับ  
   - พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๒๖ ฉบับ  
   - พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๗๕ ฉบับ  
   - พระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกด าบรรพ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ จ านวน ๓ ฉบับ  
   - พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล 
และชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘ จ านวน ๑๖ ฉบับ  



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๕๖๑ 

 

   - ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๕๘ ลงวันท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๑๕ 
จ านวน ๒ ฉบับ  
   - พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๖ ฉบับ  
   - พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ าบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม จ านวน ๒๗ ฉบับ  

- กฎหมายล าดับรองท่ีออกตามความในร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ พ.ศ. .... (เฉพาะในส่วนท่ีเกี่ยวกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน))  
 
 ๑๐.๘  แก้ไขปัญหาการจัดการขยะและของเสียอย่างเป็นระบบ 

๑๐.๘.๑ การบริหารจัดการขยะของของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ประกอบด้วย 
 ๑) จัดการขยะมูลฝอย  

(๑) ฝึกอบรม/ให้ค าแนะน าในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้กับ
ส านักงานสิ่งแวดล้อม ภาคท่ี ๑ - ๑๖ ส านักงานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 
ทุกจังหวัด ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดทุกจังหวัด กรุงเทพมหานครกรมอนามัย 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน และองค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ินท่ีมีสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอย 
ท่ีไม่ถูกต้อง ๒,๒๗๒ แห่ง 

(๒) การติดตามตรวจสอบสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยและให้ข้อเสนอแนะ
ทางวิชาการในการปรับปรุงสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ๑๘๑ แห่ง 

(๓) ลงพื้นท่ีส ารวจสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยและสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย 
รวมท้ังรายงานผ่านระบบสารสนเทศ http//waste.dla.go.th จ านวน ๒,๔๓๔ แห่ง 

(๔) คณะอนุกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
บนเกาะ ภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหา 
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนบนเกาะเชิงพื้นท่ี จ านวน ๔ ชุด เพื่อจัดท ามาตรการ 
และแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ๑๔ เกาะ คือ เกาะเสม็ด เกาะสีชัง เกาะล้าน เกาะช้าง 
เกาะหมาก เกาะกูด เกาะสมุย เกาะเต่า เกาะพงัน เกาะยาวน้อย เกาะยาวใหญ่ เกาะลันตา เกาะพีพี 
และเกาะหลีเป๊ะ ประกอบด้วย ๓ มาตรการ ดังน้ี 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๕๖๒ 

 

 ๑) การจัดการขยะที่ต้นทาง เช่น สนับสนุนการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
การจัดท ากิจกรรม 3R เพื่อลดขยะท่ีน าไปก าจัดให้เหลือน้อยท่ีสุด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ออกข้อบัญญัติ ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมจัดการขยะและการรณรงค์ต่าง ๆ  

 ๒) การจัดการขยะ ณ กลางทาง เช่น รูปแบบการเก็บขนขยะ 
ท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ี ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน ให้เอกชนเข้าร่วมด าเนินงาน 

 ๓) การจัดการขยะ ณ ปลายทาง เช่น ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธภิาพ
สถานท่ีก าจัดขยะท่ีด าเนินการไม่ถูกต้อง ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากการก าจัด 
ขยะมูลฝอย 

๒) การจัดการขยะพลาสติก คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔ เห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) 
ภายใต้ Road map การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๗๓ ซึ่งมีผลการด าเนินการ ดังน้ี  

(๑) การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติก 
และขยะอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๒ กันยายน ๒๕๖๔ ได้มีวาระการพิจารณา
ทบทวนนโยบายและมาตรการก ากับการน าเข้าเศษพลาสติก ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน โดยท่ีประชุมได้มีมติมอบหมายกรมควบคุมมลพิษหารือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ถึงแนวทางเลือกด้านเง่ือนไขระยะเวลาการห้ามน าเข้าเศษพลาสติก จัดท าข้อดี ข้อเสีย โดยก าหนด
แล้วเสร็จภายใน ๒ เดือน ก่อนเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาและเสนอ
คณะรัฐมนตรีต่อไป โดยแนวทางการด าเนินงาน ๓ ทางเลือก มีดังน้ี 

- แนวทางท่ี ๑ ห้ามน า เ ข้า เศษพลาสติก ในปี  ๒๕๖๔ ตามมติ
คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะท่ี ๕ (กขป.๕)  

- แนวทางท่ี ๒ ห้ามน าเข้าเศษพลาสติก ในปี  ๒๕๖๙ ตามมติ
คณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ 

- แนวทางท่ี ๓ ห้ามน าเข้าเศษพลาสติก ในปี ๒๕๖๖ 
ท้ังน้ี หากมีการด าเนินงานตามแนวทางท่ี ๒ และ ๓ จะต้องมี 

การก าหนดสัดส่วนเพื่อส่งเสริมการใช้เศษพลาสติกภายในประเทศ และเพื่อเป็นการเตรียม 
ความพร้อมเมื่อต้องใช้เป็นวัตถุดิบในโรงงาน ๑๐๐% สอดคล้องกับนโยบายการขับเคลื่อนประเทศ
ไทยด้วยระบบโมเดลเศรษฐกิจ BCG 

(๒) ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมผลักดันการออกประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรมเพื่อเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ได้แก่ พลาสติกผสมสาร oxo โฟมบรรจุอาหาร 
ถุงพลาสติกแบบบางความหนาน้อยกว่า ๓๖ ไมครอน แก้วพลาสติกแบบบางความหนาน้อยกว่า 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๕๖๓ 

 

๑๐๐ ไมครอน และหลอดพลาสติก ซึ่งขณะน้ีอยู่ระหว่างจัดท าข้อมูลหลักการและเหตุผล
ประกอบการพิจารณาในการออกประกาศฯ ดังกล่าว 

(๓) ออกประกาศกรมควบคุมมลพิษ  เรื่ อ ง  ความหมายของ  
“ขยะพลาสติก” และ “เศษพลาสติก” เมื่อวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

(๔) มาตรการจัดการขยะพลาสติกจาก food delivery และ ๑๓ หน่วยงาน 
ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับ Platform ท่ีให้บริการส่งอาหารเมื่อวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เพื่อผลักดัน
ให้มีการลด เลิกใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวจากการบริการส่งอาหารและใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมทดแทน ภายใต้แนวคิด food delivery วิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
 ๓) การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี ๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔ รับทราบมาตรการการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในคราวการประชุม โดยมี
แนวทางแก้ไขปัญหา ดังน้ี  

(๑) การแก้ไขปัญหาการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเกิดข้ึนภายในประเทศ 
ซึ่งมีผลการด าเนินการดังน้ี  

- จัดท าร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....  

- ผลักดันให้ท้องถ่ินออกข้อบัญญัติท้องถ่ินเพื่อก าหนดให้กิจการ
ถอดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นกิจการท่ีอันตรายต่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕  

- เฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษท่ีเกิดจากการประกอบกิจกรรม 
ถอดแยกและรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างไม่ถูกต้อง 

- สนับสนุนจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีรูปแบบ
การจัดการของเสียอันตรายชุมชนอย่างถูกต้อง พัฒนารูปแบบและแนวทางในการจัดการของเสีย
อันตรายชุมชน ให้มีการด าเนินการจัดการของเสียอันตรายอย่างถูกต้องครบวงจร 

- ด า เนินโครงการ “คนไทย ไร้  E-Waste” ร่วมกับ บริษัท  
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) เพื่อสร้างความตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วม 
ในการจัดเก็บและท้ิงขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง สนับสนุนจังหวัดและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินให้มีรูปแบบการจัดการของเสียอันตรายชุมชนอย่างถูกต้อง พัฒนารูปแบบและแนวทาง 
การจัดการของเสียอันตรายชุมชนให้ด าเนินการอย่างถูกต้องครบวงจร 

- จัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณาการ (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) เพื่อรับฟังความคิดเห็น



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๕๖๔ 

 

และข้อเสนอแนะและรับฟังความคิดเห็นโดยการแจ้งเวียนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และผ่านเว็บไซต์ 
คพ. ระหว่างวันท่ี ๑๙ กรกฎาคม – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ และอยู่ระหว่างปรับแก้ไข (ร่าง) 
แผนปฏิบัติการฯ ตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะท่ีได้รับ 

(๒) การแก้ไขปัญหาการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ท่ีน าเข้าจากต่างประเทศ  
- กระทรวงพาณิชย์ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องก าหนด 

ให้ขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นสินค้าท่ีต้องห้ามในการน าเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๓ จ านวน 
๔๒๘ รายการ  

- กรมศุลกากรเร่งรัดการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการ
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ท่ีน าเข้าอย่างผิดกฎหมาย 

 ๑๐.๘.๒ การบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 
๑) คณะอนุกรรมการลงพื้นท่ีเพื่อประเมินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 

“จังหวัดสะอาด” เพื่อตรวจประเมินจังหวัด ระหว่างวันท่ี ๑๖ มิถุนายน – ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
๒) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ

ประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓  
เพื่อพิจารณาผลการลงพื้นท่ีประเมินผลงานการจัดการขยะมูลฝอยระดับกลุ่มจังหวัด ในวันท่ี ๔ 
สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยมีมติดังน้ี  

(๑) ระดับกลุ่มจังหวัดขนาดใหญ่ 
- รางวัลชนะเลิศ จังหวัดอุดรธานี 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ จังหวัดลพบุรี 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๒ จังหวัดชัยภูมิ 
- รางวัลชมเชย จังหวัดอุบลราชธานี 
- รางวัลชมเชย จังหวัดศรีสะเกษ  

(๒) ระดับกลุ่มจังหวัดขนาดกลาง 
- รางวัลชนะเลิศ จังหวัดเลย 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ จังหวัดจันทบุรี 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๒ จังหวัดยโสธร 
- รางวัลชมเชย จังหวัดพิจิตร 
- รางวัลชมเชย จังหวัดพิษณุโลก 

(๓) ระดับกลุ่มจังหวัดขนาดเล็ก 
- รางวัลชนะเลิศ จังหวัดล าพูน 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
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- รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ จังหวัดอ่างทอง 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี ๒ จังหวัดบึงกาฬ 
- รางวัลชมเชย จังหวัดสิงห์บุรี 
- รางวัลชมเชย จังหวัดอุทัยธานี  

 ๓) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ได้มีหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๒๐.๒/ว ๔๖๕๐ ลงวันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ แจ้งประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง ผลการคัดเลือกจังหวัดท่ีมีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” 
ระดับประเทศ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๒๐.๒/ว ๒๔๔๔ 
ลงวันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ แจ้งจัดสรรเงินรางวัลให้แก่จังหวัดท่ีได้รับรางวัล รวม ๙ จังหวัด  
 ๔) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ได้จัดพิธีมอบรางวัลการจัดการขยะ 
มูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้แก่จังหวัดท่ีมีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
“จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ณ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) เมื่อวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ 
 ๑๐.๘.๓ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกากอุตสาหกรรมที่มีปัญหาเสี่ยง
ต่อการลักลอบทิ ง โดยใช้หลักการ 3Rs และ KAIZEN เพื่อส่งเสริมการหมุนเวียนใช้ประโยชน์ 
ของเสียและลดปริมาณของเสียท่ีต้องก าจัด จัดท าตัวอย่างความส าเร็จของการท า Zero Waste  
to Landfill ในระดับอุตสาหกรรม ส่งเสริมและกระตุ้นความรู้ความเข้าใจของภาคอุตสาหกรรม  
ในการจัดการกากอุตสาหกรรมตามหลัก 3Rs และ KAIZEN โดยมีผลการด าเนินการ คิดเป็นร้อยละ 
๗๐ ดังน้ี 
  ๑) พิจารณาคัดเลือกโรงงานเข้าร่วมโครงการฯ ได้ตามเป้าหมาย ๔๐ 
โรงงาน ในพื้นท่ีเป้าหมาย ประกอบด้วย จังหวัดระยอง ๑๐ โรงงาน จังหวัดชลบุรี ๑๙ โรงงาน 
และจังหวัดฉะเชิงเทรา ๑๑ โรงงาน 
  ๒) จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) การเข้าร่วมโครงการ ระหว่าง
กรมโรงงานอุตสาหกรรม บริษัทท่ีปรึกษาโครงการ และโรงงานท่ีเข้าร่วมโครงการ เมื่อวันพฤหัสบดี
ท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ ช้ัน ๒ สโมสร
ทหารบก (วิภาวดี) กรุงเทพมหานคร 
  ๓) ส่งเสริมการจัดการของเสียภายในโรงงานตามหลัก 3Rs และ KAIZEN 
โดยการเข้าให้ค าปรึกษาแก่โรงงาน ครั้งท่ี ๑ เพื่อให้ความรู้การประเมินและการวิเคราะห์ 
การสูญเสีย การจัดท าแผนการลดการสูญเสีย และการจัดการของเสียโดยใช้วิธีการ KAIZEN 
ร่วมกับวิธีการอื่น ๆ เช่น PREMA, CT, TQM เป็นต้น และครั้งท่ี ๒ (บางแห่ง) เพื่อให้ค าแนะน า
แก้ไขพัฒนากิจกรรม 3Rs และ KAIZEN/Zero Waste to Landfill 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
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  ๔) จัดท าแผนงาน รายละเอียดโครงการ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน
นโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียน 
  ๕) เตรียมจัดการประชุมกลุ่มย่อยโรงงานท่ีเข้าร่วมโครงการ เพื่อแลกเปลี่ยน
ผลการด าเนินงาน และแนวทางการปรับปรุง ในวันท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

๓.๖) จัดการประชุมกลุ่มย่อยโรงงานท่ีเข้าร่วมโครงการ เพื่อแลกเปลี่ยน
ผลการด าเนินงาน และแนวทางการปรับปรุง เมื่อวันท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ 
จ านวน ๙๒ คน 

๓.๗) ตรวจประเมินโรงงานเพื่อให้รางวัลตามหลักเกณฑ์การจัดการของ
เสียภายในโรงงานตามหลัก 3Rs, KAIZEN และ Zero Waste to Landfill ทางออนไลน์ ระหว่าง
วันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔- ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ครบท้ัง ๔๐ โรงงานแล้ว  

๓.๘) จัดท าแผนงานและรายละเอียดโครงการ เพื่อส่งเสริมการใช้
ประโยชน์กากอุตสาหกรรมในการบริหารจัดการวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว และสนับสนุนการขับเคลื่อน
นโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 

๓.๙) จัดท าเอกสารเผยแพร่หลักปฏิบัติการจัดการของเสียท่ีดีตาม
หลักเกณฑ์ของโครงการฯ เทคนิค และตัวอย่างการจัดการของเสียตามหลัก 3Rs และ KAIZEN 
จ านวนไม่น้อยกว่า ๓๐๐ เล่ม 

๓.๑๐) เผยแพร่ผลการด าเนินงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมจัดท าวิดิ
ทัศน์ ความยาวไม่เกิน ๕ นาที  

(๓.๑๑) จัดพิธีมอบรางวัล 3Rs และ KAIZEN และ Zero Waste to Landfill 
ให้กับโรงงานท่ีผ่านการตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์ เมื่อวันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผู้เข้าร่วมงานฯ จ านวน ๑๑๒ คน (เป้าหมายไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน) 

(๓.๑๒) จัดท าหลักเกณฑ์การจัดการของเสียตามหลัก 3Rs และ KAIZEN  
และเกณฑ์การประเมินการใช้ประโยชน์ของเสียได้ท้ังหมด (Zero Waste to Landfill) เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลประกอบในการเชิญชวนโรงงานเข้าร่วมโครงการฯ 

(๓.๑๓) ประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนโรงงานและรับสมัครโรงงานเข้าร่วม
โครงการฯ (เป้าหมายจ านวน ๑๐๐ คน) ผู้เข้าร่วมท้ังสิ้น ๑๑๔ คน จัดข้ึน ๓ ครั้ง ดังน้ี 

    - ครั้งท่ี ๑ วันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมโกลเด้น ซิต้ี ระยอง
จังหวัดระยอง โดยมีผู้เข้าร่วมจ านวน ๑๘ คน 

    - ครั้งท่ี ๒ วันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมเจปาร์ค ชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมจ านวน ๔๑ คน       
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    - ครั้งท่ี ๓ วันท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส 
จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีผู้เข้าร่วมจ านวน ๕๕ คน 

(๓.๑๔) จัดท าเกณฑ์การคัดเลือก และคัดเลือกโรงงานในพื้นท่ีจังหวัดระยอง 
ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ท่ีมีความพร้อม ในอุตสาหกรรม ๕ ประเภทท่ีก่อให้เกิดของเสียท่ีมีการขอ
อนุญาตส่งก าจัดในปริมาณมาก เข้าร่วมโครงการ (เป้าหมายไม่น้อยกว่า ๔๐ โรงงาน) ด าเนินการ
เมื่อวันท่ี ๒๒ มีนาคม - ๕ เมษายน ๒๕๖๔ สรุปการคัดเลือกโรงงานเข้าร่วมโครงการฯ ดังน้ี 

   - จังหวัดระยอง จ านวน ๑๐ โรงงาน 
   - จังหวัดชลบุรี จ านวน ๒๒ โรงงาน 
   - จังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวน ๑๔ โรงงาน 

   รวมท้ังสิ้น ๔๖ โรงงาน (ณ วันท่ี ๕ เมษายน ๒๕๖๔) ต่อมาโรงงานขอถอน 
การเข้าโครงการฯ จ านวน ๙ โรงงาน และมีการแจ้งเข้าร่วมโครงการฯ เพิ่ม ๓ โรงงาน ท าให้มี
โรงงานเข้าร่วมโครงการฯ ท้ังสิ้น จ านวน ๔๐ โรงงาน (ณ วันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔) 

(๓.๑๕) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง กรอ. กับผู้เข้าร่วม
โครงการฯ เมื่อวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ ช้ัน ๒ 
สโมสรทหารบก (วิภาวดี) กรุงเทพมหานคร โดยมีกิจกรรมดังต่อไปน้ี 

   -  พิ ธี เปิดการจัดพิธี ลงนามในบันทึก ข้อตกลง ( MOU)  โดยม ี
นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธาน 

   - การบรรยายหัวข้อ “หลักเกณฑ์ประเมินการจัดการของเสียด้วยหลัก 
3Rs และ KAIZEN และแนวทางการตรวจประเมิน” 

(๓.๑๖) จัดท าแผนการจัดกิจกรรม 3Rs, KAIZEN และ Zero Waste to 
Landfill และน าเครื่องมือ KAIZEN มาใช้ในการบริหารจัดการของเสีย รวมท้ังส่งเสริมการจัดการ
ของเสียภายในโรงงาน ดังน้ี 

   - เข้าให้ค าปรึกษา ครั้งท่ี ๑ ระหว่างวันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔  
ถึงวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ สถานประกอบการ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

   - จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนผลการด าเนินงาน และแนวทาง
การปรับปรุงการด าเนินงาน หรือการลดการสูญเสีย เมื่อวันท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ รวมท้ังสิ้น ๙๒ คน (เป้าหมายไม่น้อยกว่า ๙๐ คน) 

   - เข้าให้ค าปรึกษา ครั้งท่ี ๒ ระหว่างวันท่ี ๑-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๕๖๘ 

 

(๓.๑๗) ตรวจประเมินการจัดการของเสียภายในโรงงานตามหลัก 3Rs, 
KAIZEN และ Zero Waste to Landfill เพื่อให้รางวัล โดยได้ด าเนินการเมื่อวันท่ี ๙ สิงหาคม 
๒๕๖๔ - ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

(๓.๑๘) จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการจัดการของเสีย 
(๓.๑๙) จัดท าเอกสารเผยแพร่หลักปฏิบัติ การจัดการของเสียท่ีดีตาม

หลักเกณฑ์ พร้อมตัวอย่างการจัดการของเสียตามหลัก ๓Rs และ KAIZEN จ านวนอย่างน้อย  
๓๐๐ เล่ม 

(๓.๒๐) เผยแพร่ผลการด าเนินงาน พร้อมจัดท าวิดิทัศน์ ความยาวไม่เกิน ๕ นาที 
(๓.๒๑) จัดพิธีมอบรางวัลให้แก่โรงงานท่ีผ่านการตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์ 

เมื่อวันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผู้เข้าร่วมงานฯ ท้ังสิ้น ๑๑๒ คน 
(เป้าหมายไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน) รางวัลท่ีมอบให้แก่โรงงาน แบ่งเป็น 

- 3Rs Award จ านวน ๓๔ รางวัล 
- Zero Achievement Award จ านวน ๒๑ รางวัล 
- 3Rs+ Award ท่ีมีประสิทธิภาพท้ัง ๓ ด้าน จ านวน ๕ รางวัล 
- 3Rs+ Award แต่ละด้าน ได้แก่ ด้านนวัตกรรมหรือความคิด

สร้างสรรค์ ด้านผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ จ านวน ๗ รางวัล และด้านการลดปริมาณของเสีย
ท่ีต้องจัดการ จ านวน ๓ รางวัล  

(๓.๒๒) การประเมินผลส าเร็จของโครงการ 
- ด้านการลดปริมาณของเสีย ปริมาณกากของเสียลดลง ๑,๓๙๔ ตัน

ต่อป ี
- ด้านการลดปริมาณฝังกลบ ลดปริมาณกากของเสียท่ีน าไปฝังกลบ

ได้ ๔๘๐ ตันต่อป ี
- ด้านผลตอบแทนทางเศรษฐกิจผลประหยัด ๙๐,๙๒๙,๓๔๘ บาท

ต่อปี รายได้เพิ่มข้ึน ๔,๒๕๒,๕๓๙ บาทต่อป ี
 ๑๐.๘.๔ โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียภาคอุตสาหกรรม  
เพื่อยกระดับการให้บริการและการประกอบกิจการการจัดการของเสียให้เ ป็นมาตรฐาน 
เกิดการจัดการของเสียอย่างยั่งยืน และให้ผู้รับบ าบัดก าจัดของเสียยกระดับมาตรฐานโรงงาน 
เพื่อเป็นทางเลือกท่ีดีให้แก่ผู้ก่อก าเนิดของเสีย โดยมีผลการด าเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๙๐ ดังน้ี 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๕๖๙ 

 

  ๑) ทบทวนหลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีดีส าหรับโรงงานผู้รับ
บ าบัด ก าจัดกากของเสีย ซึ่งแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มมาตรฐานการปฏิบัติท่ีดีท่ัวไป และกลุ่มมาตรฐาน
เฉพาะส าหรับการเข้าสู่ระบบอนุญาตอัตโนมัติ (AI)  
  ๒) จัดการสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ เมื่อวันท่ี ๑๗ มีนาคม 
๒๕๖๔ ณ โรงแรมใบหยกสกาย ๒ กรุงเทพมหานคร 
  ๓) จัดท าหลักเกณฑ์การคัดเลือกโรงงาน และคัดเลือกโรงงานเข้าร่วม
โครงการ จ านวน ๓๔ โรงงาน แบ่งเป็น กลุ่มท่ี ๑ จ านวน ๑๐ ราย และกลุ่มท่ี ๒ จ านวน ๒๔ ราย 
  ๔) จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเข้าร่วมโครงการ 
และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการของเสียให้กับโรงงานท่ี เข้าร่วมโครงการพัฒนา 
และยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม เมื่อวันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ 
ณ โรงแรมใบหยกสกาย ๒ กรุงเทพมหานคร 
  ๕) อยู่ระหว่างการตรวจประเมินและให้ค าปรึกษาแก่โรงงานท่ีเข้าร่วม
โครงการท่ีเข้าร่วมโครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตราย
ภาคอุตสาหกรรม เมื่อวันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมใบหยกสกาย ๒ กรุงเทพมหานคร 
  ๖) ตรวจประเมินเพื่อให้ตราสัญลักษณ์โรงงานท่ียังไม่เคยเข้าร่วม
โครงการลักษณะน้ีมาก่อน เพื่อติดตามการด าเนินงานในประเด็นท่ีเป็นปัญหาหรือประเด็น 
ท่ีโรงงานควรปรับปรุงแก้ไขจากการตรวจประเมินครั้งก่อนเพื่อยกระดับวิธีปฏิบัติงานให้สอดคล้อง
กับเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติท่ีดี จ านวน ๑๐ โรงงาน ครบถ้วนแล้ว 
  ๗) ตรวจประเมินเพื่อให้ตราสัญลักษณ์โรงงานท่ีเคยเข้าร่วมโครงการ
ลักษณะน้ีมาแล้ว จ านวน ๒๕ โรงงาน  
  ๘) จัดเตรียมสรุปผลการให้ตราสัญลักษณ์แก่โรงงานท่ีเข้าร่วมโครงการฯ 
เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างฯ พิจารณาผลการให้คะแนนตรวจประเมินฯ , รูปแบบคู่มือ
การด าเนินการพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการบ าบัด/ก าจัดกากของเสีย และเอกสาร
หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีดีต่อไป  
  ๙) กรอ. ได้พิจารณาผลการให้คะแนนตรวจประเมินฯ , รูปแบบคู่มือ 
การด าเนินการพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการบ าบัด/ก าจัดกากของเสีย และเอกสาร
หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีดีเรียบร้อยแล้ว ท้ังน้ีจะได้น าไปจัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่ต่อไป  
  ๑๐) จัดประชุมเพื่อพิจารณาให้ตราสัญลักษณ์ส าหรับมาตรฐาน 
การปฏิบัติงานท่ีดีท่ัวไป และมาตรฐานการปฏิบัติงานเฉพาะการเข้าสู่ระบบอนุญาตอัตโนมัติ (AI) 
แก่โรงงานท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านโปรแกรม ZOOM เมื่อวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔  



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๕๗๐ 

 

  ๑๑) เตรียมการพิจารณาเอกสารเผยแพร่ข้อมูลโรงงานท่ีได้รับตรา
สัญลักษณ์มาตรฐานการจัดการกากอุตสาหกรรม และหารือการจัดสัมมนา เผยแพร่  
ผลการด าเนินงานโครงการฯ และมอบตราสัญลักษณ์ให้โรงงานท่ีผ่านการตรวจประเมินตาม
หลักเกณฑ์ฯ ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องท้ังหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ต่อไป  
  ๑๒) จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการด าเนินงานโครงการฯ , การเสวนาหัวข้อ 
“แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานเข้าสู่ระบบการอนุญาต
โดยอัตโนมัติ (AI)” และพิธีมอบรางวัลให้แก่โรงงานท่ีประสบความส าเร็จ และประกาศนียบัตร 
แก่โรงงานท่ีเข้าร่วมโครงการฯ เมื่อวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุม ๕๐๙ ช้ัน ๕ อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM)  
ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มีโรงงานท่ีเข้าร่วมโครงการฯ จ านวนท้ังสิ้น ๓๔ โรงงาน โดยโรงงานท่ีได้รับ
รางวัลมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม มีจ านวน ๒๕ โรงงาน แบ่งเป็นรางวัล  
   - ระดับ Gold Plus จ านวน ๑ โรงงาน  
   - ระดับเหรียญทอง จ านวน ๒๐ โรงงาน  
   - ระดับเหรียญเงิน จ านวน ๒ โรงงาน  
   - ระดับเหรียญทองแดง จ านวน ๒ โรงงาน 
 ๑๓) จัดท าเอกสารหลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีดีท่ัวไป 
และหลักเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะส าหรับการเข้าสู่ระบบการอนุญาตอัตโนมัติ (AI) และคู่มือ 
การด าเนินการพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการบ าบัด/ก าจัดกากของเสีย จ านวน ๑๐๐ เล่ม 
 ๑๔) จัดท าวีดีทัศน์ ความยาวไม่เกิน ๕ นาที เผยแพร่บนเว็บไซต์ 
ของโครงการฯ 

 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๕๗๑ 

 

 
ผลการด าเนินงานตามนโยบายหลัก ๑๒ ด้าน 

 

ด้านที่ ๑๑  การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๕๗๒ 

 

นโยบายหลักข้อ ๑๑  การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
 ๑๑.๑  พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ 

๑๑.๑.๑ การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ หน่วยงานภาครัฐให้สอดคล้องกับ 
ความต้องการของประชาชน มีความคืบหน้า ดังน้ี 

๑) การขับเคลื่อนการถ่ายโอนงานให้ภาคเอกชน ส านักงาน ก.พ.ร. 
ร่วมกับส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง ขับเคลื่อนการถ่ายโอนงานให้ภาคเอกชน (Sandbox) จ านวน 
๘ งาน ได้แก่ (๑) งานตรวจสถานประกอบการให้ปฏิบัติตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัด
การพลังงานในอาคารควบคุม (๒) งานรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านท่องเท่ียวและบริการ 
(๓) งานรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานภาคอุตสาหกรรม (๔) งานรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร  
๙ ชนิด (๕) งานรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (๖) งานรับรองหลักสูตร 
และสถานศึกษา (นวด/สปา) (๗) งานข้ึนทะเบียนรายช่ือผู้ประกอบการและขอรับรองรายการ
สินค้าท่ีผลิตในประเทศไทย(Made in Thailand) และ (๘) งานตรวจเรือเพื่อออกใบส าคัญรับรอง
การตรวจเรือ ซึ่งพบปัจจัยความส าเร็จ ได้แก่ การมีกฎหมายรองรับการด าเนินการของภาคเอกชน
ในภารกิจของภาครัฐ การท่ีผู้บริหารส่วนราชการในระดับนโยบายให้ความส าคัญหรือสนับสนุน  
การด าเนินงาน ความคุ้มค่าในการด าเนินงานของภาคเอกชน และการฝึกอบรมให้ความรู้แก่
ภาคเอกชนเพื่อให้เอกชนสามารถปฏิบัติได้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ และพัฒนา
บุคลากรท่ีมีปริมาณและคุณภาพเพียงพอต่อความต้องการของผู้รับบริการ 

๒) การศึกษา เรื่อง “ท าไมการถ่ายโอนภารกิจภาครัฐในประเทศไทย
จึงไม่ประสบความส าเร็จ (Why Outsourcing fails in Thailand ?)” มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ได้จัดท าสรุปผลการส ารวจสถานภาพ ความพร้อมหรือข้อจ ากัด และข้อเสนอแนะเพื่อการถ่ายโอนงาน
ของส่วนราชการ ๔๑ ส่วนราชการ จ านวน ๘๗ งาน และอยู่ระหว่างประมวลผลการส ารวจในกลุ่ม
ตัวอย่างเป้าหมายท่ีเป็นภาคเอกชน เพื่อน าผลส ารวจท้ังสองส่วนมาประมวลและสรุปผล  
ในภาพรวมของการศึกษาเร่ืองน้ีต่อไป  
 ๑๑.๑.๒ การส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารราชการในส่วนภูมิภาค 
และท้องถิ่น 

๑) การพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ 
ในจังหวัดให้มีการท างานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง ส านักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย 
ขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจั งหวัดให้มีการท างาน 
ท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูง โดยการน าระบบดิจิ ทัลมาใช้ในการพัฒนางาน (Digital Government)  
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การพัฒนานวัตกรรมของภาครัฐ (Public Innovation) และการขับเคลื่อนราชการระบบเปิด 
(Open Government) ซึ่งจังหวัดท่ีเข้าร่วมด าเนินการรวม ๓๔ จังหวัด ได้เสนอประเด็นนโยบาย
ส าคัญ (Agenda) ในการขับเคลื่อน รวมถึงรูปแบบและกลไกการพัฒนาจังหวัด เช่น การพัฒนา 
การเกษตร การจัดการขยะมูลฝอย การจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
และการจัดการสิ่งแวดล้อม แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 
ท่ีมีความรุนแรงและกระจายไปท่ัวประเทศ จึงมีการปรับแนวทางการขับเคลื่อนโดยให้ทุกจังหวัด
น าการบริหารจัดการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 มาด าเนินการถอดบทเรียน ท้ังน้ี 
มีจังหวัด ๒๐ จังหวัด จาก ๓๔ จังหวัด ท่ีมีความพร้อมขับเคลื่อนประเด็นนโยบายส าคัญต่อเน่ืองไป
ได้ ปัจจุบันจังหวัดได้รายงานการถอดบทเรียนมาแล้ว อยู่ระหว่างรวบรวมและสรุปข้อมูลเพื่อจัดท า
ข้อเสนอให้คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.) เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนา
ระบบการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคและท้องถ่ินพิจารณา นอกจากน้ี อ.ก.พ.ร. ได้แต่งต้ัง
คณะท างานศึกษาแนวทางการการบูรณาการประสานแผนและงบประมาณของจังหวัดตามแนวทาง 
การขับเคลื่อนจังหวัดท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูง เพื่อศึกษาการก าหนดแนวทางและปฏิทินการท างานเพื่อให้
มีการบูรณาการประสานแผนและงบประมาณของหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
และส่วนท้องถ่ิน รวมท้ังระบบการประเมินผล ให้มีความสอดคล้องเช่ือมโยงกันและเกิดความ
คล่องตัว 

๒) การจัดท าแนวทางการบริหารสินทรัพย์ที่เกิดจากงบประมาณของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้เกิดความคล่องตัว ในกรณีการจัดการสินทรัพย์คงค้างสะสม  
โดยคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) และคณะกรรมการนโยบาย 
การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ได้เห็นชอบหลักเกณฑ์  
การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยให้น างบประมาณเหลือจ่ายและงบบริหารจัดการมาใช้จ่ายส าหรับ
การดูแลสินทรัพย์ประเภทดังกล่าว โดยให้เจียดจ่ายจากงบประมาณเหลือจ่ายเป็นล าดับแรก ท าให้
จังหวัดสามารถดูแลและบ ารุงรักษาสินทรัพย์ท่ีอยู่ระหว่างรอโอนให้กับส่วนราชการอื่นได้ 

๑๑.๑.๓ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐ : การพัฒนาระบบต าแหน่งและการบริหารก าลังคนภาครัฐ โดยส านักงาน ก.พ.
ประกอบด้วย ๗ กิจกรรม ดังน้ี  
 ๑) กิจกรรมที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน ๑ กิจกรรม คือ โครงการ
จัดท าเอกสารสถานภาพของส่วนราชการ   
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 ๒) กิจกรรมที่อยู่ระหว่างการด าเนินกิจกรรม จ านวน ๓ กิจกรรม ได้แก่  
(๑) การด าเนินการตามภารกิจประจ า (ค่าวัสดุส านักงานและคอมพิวเตอร์) (๒) การด าเนินการตาม
ภารกิจประจ า (การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ) และ (๓) โครงการสร้างความเข็มแข็งด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและการบริหารต าแหน่งให้กับส่วนราชการ โดยกิจกรรมน้ีได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบ
กิจกรรมจากการประชุมสัมมนาเป็นการท าสื่อการสอนในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ใช้งบประมาณ 
 ๓) ยกเลิกการจัดกิจกรรม จ านวน ๓ กิจกรรม 

๑๑.๑.๔ โครงการการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากร
ภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
 ๑) แจ้งส่วนราชการเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการปรับปรุงแนวทาง 
การบริหารจัดการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (ว ๘/๒๕๖๔) ในการปรับปรุง
บทบาท หน้าท่ีของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน 
การพัฒนาองค์กรและบุคลากรเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
 ๒) การพัฒนาความรู้และทักษะด้านดิจิทัลให้แก่ข้าราชการ โดยก าหนด
รายวิชาท่ีเกี่ยวข้องในหลักสูตรของส านักงาน ก.พ. 

๑๑.๑.๕ โครงการการเสริมสร้างความมีประสิทธิภาพของกลไกการบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ด าเนินการแจ้งส่วนราชการเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี   
เร่ืองแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) จัดท าข้อมูลเร่ืองดังกล่าวเผยแพร่
ทางเว็บไซต์ของส านักงาน ก.พ. รวมท้ังจัดประชุมกลุ่มย่อย Focus group กับส่วนราชการ 
และหน่วยงานภาครัฐ จ านวน ๒ กลุ่ม เพื่อช้ีแจงตลอดจนหาแนวทางการบูรณาการการท างาน
ร่วมกัน และจัดประชุมช้ีแจงผ่านระบบ Zoom meeting ให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ เกี่ยวข้องจาก 
ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ จ านวนประมาณ ๒๘๐ คน 
 
 ๑๑.๒  ปรับเปลี่ยนกระบวนการอนุมัติ อนุญาตของทางราชการที่มีความส าคัญ 
ต่อการประกอบธุรกิจและด าเนินชีวิตของประชาชนให้เป็นระบบดิจิทัล 

๑๑.๒.๑ การยกระดับระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส ์
(Biz Portal) ส านักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง พัฒนางานบริการภาครัฐ
ดิจิทัลเต็มรูปแบบ (Fully Digital) แล้วเสร็จ จ านวน ๒๐ งานบริการ เช่น การขอใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถบรรทุกของกรมการขนส่งทางบก และการขอใบอนุญาต 
ในการประกอบโรคศิลปะ (สาขากายอุปกรณ์) ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รวมท้ังได้มีการจัด
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อบรมให้ เจ้าหน้า ท่ีผู้ ท าหน้า ท่ีอนุมั ติ  อนุญาต การประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทาง ต่าง ๆ 
และการจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการและผู้ให้บริการ เพื่อน าความคิดเห็น 
ท่ีได้มาปรับปรุงและพัฒนาระบบให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้มากที่สุด 

๑๑.๒.๒ การพัฒนาระบบศูนย์กลางการบริการประชาชนในการติดต่อราชการ
แบบเบ็ดเสร็จครบวงจร (Citizen Portal) ส านักงาน ก.พ.ร. ด าเนินการจัดท ารายงานผล 
การวิเคราะห์กระบวนงาน (Service Flow Model) แล้วเสร็จ จ านวน ๕๔ กระบวนงาน เพื่อเป็น
ต้นแบบให้ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) พัฒนาเป็นงานบริการดิจิทัล
ต่อไป โดยในปัจจุบัน สพร. ได้เปิดให้บริการประชาชนผ่านแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” แล้วจ านวน 
๔๕ บริการ เช่น สิทธิประกันสังคม เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด การตรวจสอบข้อมูล
เครดิตบูโร สิทธิหลักประกันสุขภาพ สิทธิประโยชน์ของ อสม. การตรวจสอบและติดตามผล  
การให้บริการและความช่วยเหลือของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ การขอ
มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ การขอรับเงินช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจ าเลย 
ในคดีอาญา รวมถึงบริการค่าน้ า ค่าไฟ ท่ีสามารถช าระค่าบริการผ่าน QR Code รวมถึงได้มี 
การจัดการอบรมการใช้งานระบบ Citizen Portal ให้กับเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานผู้ให้บริการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้ว 

๑๑.๒.๓ การขับเคลื่อนการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Service) มีระบบการให้บริการ e-Service ท่ีพัฒนาแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
จ านวน ๗๔ งานบริการ เช่น ระบบให้บริการจองคิวยื่นค าขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
และการรังวัดทางอินเทอร์เน็ต (e-Qlands) (กรมท่ีดิน) การช าระภาษีรถยนต์ออนไลน์กรณีรถยนต์
ท่ีมีอายุเกิน ๗ ปี (กรมการขนส่งทางบก) ระบบลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรองการเดินทางเข้า
ประเทศไทยทางอากาศส าหรับชาวไทยและชาวต่างชาติเพื่อรองรับการเดินทางในช่วงสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (กระทรวงการต่างประเทศ) ระบบ
บริการแพทย์ทางไกล (กรมการแพทย์) นอกจากน้ี ยังได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เตรียมการ
ยกระดับงานบริการภาครัฐให้เป็น e-Service ในลักษณะ Agenda ท่ีต้องมีการบูรณาการ 
การท างานร่วมกันหลายหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ตามมติคณะรัฐมตรีเมื่อวันท่ี ๓ 
สิงหาคม ๒๕๖๔ จ านวน ๑๒ งานบริการ เช่น ระบบการแจ้งเตือนสิทธิ์และช่วยเหลือในการรับ
สวัสดิการของประชาชนตลอดช่วงชีวิต ระบบการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทาง (Ease of 
Traveling) ระบบการข้ึนทะเบียนเกษตรกรและการขอรับความช่วยเหลือด้านการเกษตร 

 
 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๕๗๖ 

 

๑๑.๒.๔ โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ 
๑) กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาแบบจ าลองมาตรฐานและแบบจ าลอง

ข้อมูล (Data Model) ที่ ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพื่อสนับสนุน 
ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐ ข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ท่ีจ าเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA Recommendation) ว่าด้วยข้อก าหนดทางเทคนิค
ของชุดข้อมูลร่วมส าหรับการเช่ือมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เวอร์ช่ัน ๑.๐ (Core Component 
Specification for Data Interoperability) ท้ังน้ี ได้มีการประกาศแล้ว เมื่อวันท่ี ๒ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๒) กิจกรรมที่ ๒ การจัดท ามาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ Digital ID และการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ ปรับปรุง
ร่างเอกสาร Consultation Paper เรื่อง รายงานการศึกษาระบบจัดการกุญแจเข้ารหัสแบบ
กระจายศูนย์ (DECENTRALIZED KEY MANAGEMENT SYSTEM: DKMS) แล้วเสร็จ 

๓) กิจกรรมที่ ๓ สร้างความพร้อมและความตระหนักของบุคลากร
ภาครัฐ 

(๑) การอบรมเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนระบบเพื่อออก
เอกสารราชการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีน่าเช่ือถือ (e-Licensing Transformaton Workshop) 
หลักสูตรข้ันพื้นฐาน โดยจัดอบรมในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ และมีผู้เข้าร่วมอบรมรวมจ านวน ๕๑๖ คน   

(๒) การซักซ้อมเพื่อรับมือภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศของบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยแบ่งการจัดกิจกรรมออกเป็น ๒ ครั้ง  
และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม ๙๐ คนจาก ๙๐ หน่วยงาน 

๔) กิจกรรมที่ ๔ ให้บริการโครงสร้างพื นฐานส าคัญส าหรับการสร้าง
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์  

(๑) ระบบการประทับรับรองเวลาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Timestamping) 
มีปริมาณการใช้งาน ๑๓,๔๖๖,๓๗๖ ฉบับ (ข้อมูลสะสมจนถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔) 

(๒) ระบบการจัดท าและน าส่งใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ให้กับคู่ค้า
ทาง e-Mail ผ่านการประทับรับรองเวลา (e-Tax Invoice by e-Mail) มียอดรวม ๓๗๔,๐๔๒ ฉบับ 
(ข้อมูลสะสมจนถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔) 

(๓) ระบบบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National Root 
CA : NRCA) จัดท ารายงานข้อมูล NRCA Transaction ครั้งท่ี ๔ แล้วเสร็จ โดยมีจ านวน Transaction 
ของระบบจ านวนท้ังสิ้น ๕,๑๑๑ ครั้ง (ข้อมูลเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๔) 
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๕๗๗ 

 

ท้ังน้ี มีการด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการโครงสร้าง
พื้นฐาน โดยมีความพึงพอใจเท่ากับร้อยละ ๘๗.๒ 

๕) กิจกรรมที่ ๕ ให้บริการเฝ้าระวังภัยคุกคามไซเบอร์ให้กับโครงสร้าง
พื นฐานดิจิทัลและบริการออนไลน์ของหน่วยงานภาครัฐเพื่อเพิ่มความเชื่อม่ันในการให้บริการ 

(๑) มีระบบเฝ้าระวังภัยคุกคามไซเบอร์ (Government Monitoring 
System: GMS) ให้กับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและบริการออนไลน์ของหน่วยงานภาครัฐจ านวน 
๒๕๐ หน่วยงาน โดยมีการติดต้ังระบบทดแทนแล้วจ านวน ๒๐๐ หน่วยงาน (ข้อมูล ณ เดือน
กันยายน ๒๕๖๔) 

(๒) ด าเนินการวิเคราะห์สถิติร้อยละของการแจ้งเตือนและด าเนินการ
เพื่อระงับหรือป้องกันการโจมตี ท่ีอาจส่งผลกระทบรุนแรงกับระบบท่ีมีการ เฝ้า ระวั ง  
โดย ThaiCERT ภายใน ๑ ช่ัวโมง คือ ร้อยละ ๙๘ (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๔) 

(๓) จัดท ารายงานการด าเนินการและสถานะของระบบสนับสนุน 
การรับมือและประสานเหตุภัยคุกคามไซเบอร์ส าหรับหน่วยงานโค รงสร้างพื้นฐานส าคัญ 
ทางสารสนเทศ (Critical Information Infrastructure: CII) ประจ าเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔  
และอยู่ระหว่างการเช่ือมโยงข้อมูลกับระบบเฝ้าระวังภัยคุกคามท่ีอยู่ระหว่างการติดต้ัง โดยระบบ
สามารถให้บริการได้ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง ๗ วันต่อสัปดาห์ 

นอกจากน้ี มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของส านักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) โดยผู้ใช้บริการโครงสร้างพื้นฐาน (ความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์) มีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๕.๒ 

๑๑.๒.๕ โครงการพัฒนากฎหมายและกลไกก ากับดูแลธุรกิจดิจิทัล 
๑) กิจกรรมที่ ๑ การจัดท ามาตรฐานและแนวทางเพื่อดูแลการใช้

เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดิจิทัลและบริการ (Digital Service) เกี่ยวกับธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความส าคัญ 

(๑) จัดท า (ร่าง) มาตรฐานการใช้ Mobile ID ส าหรับการพิสูจน์ 
และยืนยันตัวตน ร่วมกับส านักงาน กสทช. โดยท่ีประชุม กสทช. เห็นชอบเอกสารข้อก าหนด 
การใช้ Mobile ID ส าหรับการพิสูจน์ตัวตนและยืนยันตัวตน และส านักงาน กสทช. ไ ด้เผยแพร่
เอกสารดังกล่าวเมื่อวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เพื่อใช้ส าหรับด าเนินโครงการ Mobile ID ระยะ
ทดสอบ  

(๒) น าเสนอ (ร่าง) มาตรฐานการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล 
(Digital Identity) จ านวน ๓ ฉบับ ท่ีปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ ต่อคณะอนุกรรมการมาตรฐาน 
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และก ากับดูแลและเสนอ (ร่าง) มาตรฐานฯ ต่อคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็ กทรอนิกส์ 
ในการประชุม ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

(๓) อยู่ระหว่างการจัดท า (ร่าง) มาตรฐานการมอบอ านาจทาง
อิเล็กทรอนิกส์  

๒) กิจกรรมที่ ๒ การจัดท าหลักเกณฑ์ กฎ หรือกฎหมาย เพื่อก ากับ
ดูแลธุรกิจดิจิทัลและบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Service) ที่มีความส าคัญ 

(๑) ร่างกฎหมายลูกล าดับพระราชกฤษฎีกา น าเสนอ (ร่าง) พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลท่ีต้องแจ้งให้ทราบ พ.ศ . ....  
ต่อคณะอนุกรรมการมาตรฐานและก ากับดูแลฯ คณะอนุกรรมการกฎหมาย และคณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว รวมถึงได้ด าเนินการจัดรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) 
กฎหมายดังกล่าวในกลุ่มหน่วยงานก ากับดูแลและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเมื่อวันท่ี ๒ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ และจัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มผู้ประกอบการเมื่อวันท่ี ๑๕ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ นอกจากน้ี ได้เสนอหลักการเรื่องบันทึกอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเปลี่ยนมือได้ (Electronic 
Transferable Records: ETR) ตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(ฉบับท่ี..) พ.ศ. …. ต่อคณะอนุกรรมการกฎหมาย และคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เรียบร้อยแล้ว 

(๒) ร่างกฎหมายลูกล าดับรองลงมา คู่มือ หรือแนวปฏิบัติท่ีดี   
ได้เสนอหลักการของร่างหลักเกณฑ์ ๓ ฉบับ ประกอบด้วยร่างหลักเกณฑ์ Digital Identity 
Platform Service ร่างหลักเกณฑ์  Identity Provider Service และร่างหลักเกณฑ์  Fraud 
Control ผ่านการรับฟังความคิดเห็นและได้เสนอต่อคณะอนุกรรมการกฎหมายเรียบร้อยแล้ว 

(๓) จัดกิจกรรมส ารวจการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและเน้ือหาท่ีเกี่ยวข้อง
กับร่างกฎหมาย มาตรฐาน คู่มือหรือแนวปฏิบัติ โดยมีผลการส ารวจความพึงพอใจเท่ากับ ร้อยละ 
๙๘.๒๗ 

๓) กิจกรรมที่  ๓ การผลักดันและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐ 
จัดท าหรือทบทวน Security Policy หรือ Data Protection Policy อย่างเข้าใจ รวมทั ง 
มีการตรวจประเมินความสอดคล้องในการด าเนินการตาม Policy ทั งสองเรื่อง จัดกิจกรรม
สร้างความรู้และความเข้าใจให้กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อจัดท าหรือทบทวน Security Policy / 
Data Protection Policy โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมและจัดท าหรือทบทวน Security Policy / 
Data Protection Policy แล้วจ านวนท้ังสิ้น ๙๖ หน่วยงาน 
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๕๗๙ 

 

๔) กิจกรรมที่ ๔ การให้บริการตรวจประเมินรับรองความสอดคล้อง
ของธุรกิจดิจิทัลตามที่กฎหมายก าหนด ด าเนินการตรวจประเมิน Security Policy / Data 
Protection Policy เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีหน่วยงานของรัฐ
ส่งข้อมูลจัดท า Security Policy / Data Protection Policy จ านวนท้ังสิ้น ๓๐ หน่วยงาน 

๕) กิจกรรมที่ ๕ การสร้างความเข้าใจต่อธุรกิจดิจิทัลและบริการ
เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Service) ที่มีความส าคัญ 

(๑) จัดสัมมนาเพื่อสร้างความรับรู้ต่อแนวทางในการปรับตัวต่อ 
การใช้งานเทคโนโลยีแล้วท้ังสิ้น ๓ ครั้ง 

(๒) จัดท าสื่อเพื่อสร้างความเข้าใจต่อ Digital Service โดยได้มี 
การเผยแพร่ผ่านทาง Facebook Page: ETDA Thailand และ YouTube: ETDA Channel แล้วเสรจ็
ท้ังสิ้นจ านวน ๑๐ เร่ือง 

(๓) จัดสัมมนาเพื่อสร้างความรับรู้ต่อแนวทางในการปรับตัวต่อ 
การใช้งานเทคโนโลยีแล้วท้ังสิ้น ๔ ครั้ง 

 
 ๑๑.๓  พัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ในการบริหารราชการแผ่นดิน 

 ๑๑.๓.๑ โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท า
ระบบข้อมูล ได้แก่ ระบบการบูรณาการข้อมูลและจัดท ารายงาน ระบบการวิเคราะห์ข้อมูล  
(Big Data Analytics) ระบบปฏิทินการผลิต ระบบ Coaching และระบบ Public AI 

 ๑๑.๓.๒ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อยู่ระหว่าง
ด าเนินการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อให้ประชาชน เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร 
สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน หน่วยงานภาครัฐ เข้าถึงการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และการสื่อสารของกรมปศุสัตว์ โดยมีอัตราการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากโครงการเป็นไปตาม  
ค่าเป้าหมายท่ีก าหนด (ร้อยละ ๙๐) 

 ๑๑.๓.๓ โครงการจัดท าบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการบริหารจัดการระบบสถิติของ
ประเทศและหน่วยงานท่ีได้รับข้อ สั่งการให้ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีได้ด าเนินการโครงการ
จัดท าบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) ข้ึน เพื่อสนับสนุนหน่วยงานให้มี 
การจัดท าบัญชีข้อมูลหน่วยงาน ท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกันและสนับสนุนให้หน่วยงานท่ีจัดท าบัญชี
ข้อมูลหน่วยงานแล้ว สามารถลงทะเบียนเข้าสู่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data 
Catalog : GDC) โดยมีผลด าเนินการ ดังน้ี 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๕๘๐ 

 

 ๑) ศึกษาและวางแผนการด าเนินงานและแนวทางการพัฒนาระบบ 
 ๒) เข้าร่วมหารือหน่วยงานเพื่อสนับสนุนการจัดท าบัญชีข้อมูลแล้ว 
ท้ังสิ้น ๓๑ หน่วยงาน และ ๓ จังหวัด (ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา) 
 ๓) ร่วมกับหน่วยงานน าร่องจัดท าตาราง Template 1 ท่ีแสดง
ความสัมพันธ์ของกระบวนงานกับภารกิจหลักของหน่วยงาน เพื่อสรุปหาชุดข้อมูลท่ีสอดคล้องกับ
กระบวนงานและภารกิจแล้ว ๓๑ หน่วยงาน (ร้อยละ ๑๐๐) และจัดท าตาราง Template 2 
ค าอธิบายชุดข้อมูลแล้ว ๓๑ หน่วยงาน (ร้อยละ ๑๐๐) 
 ๔) สนับสนุนหน่วยงานท าการลงทะเบียนชุดข้อมูลจากระบบบัญชีข้อมูล
หน่วยงาน 
 ๕) จัดท าและเผยแพร่เว็บเพจการสนับสนุนระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ 
http://gdhelppage.nso.go.th และ http://gdhelpdesk.nso.go.th เรียบร้อยแล้ว 
 ๖) เตรียมการทดสอบระบบลงทะเบียนบัญชีข้อมูลภาครัฐ และประสาน
หน่วยงานให้เข้าร่วมการทดสอบ (ร้อยละ ๑๐๐) 
 ๗) ประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าใช้งานระบบลงทะเบียน บัญชีข้อมูล
ภาครัฐ เมื่อวันท่ี ๑๒-๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ให้แก่ ๓๑ หน่วยงาน และ ๓ จังหวัดน าร่อง 

๘) สนับสนุนหน่วยงานท าการลงทะเบียนชุดข้อมูลจากระบบบัญชีข้อมูล
หน่วยงาน และหน่วยงานน าร่องท าการลงทะเบียนบัญชีข้อมูลเข้าสู่ระบบ จ านวน ๓๔ หน่วยงาน
เรียบร้อยแล้ว 

 ๑๑.๓.๔ โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ กิจกรรมพัฒนาระบบคลาวด์ 
กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Service : GDCC) ปัจจุบันมีการให้บริการ 
GDCC แก่หน่วยงานภาครัฐเพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการบริการประชาชนด้านต่าง ๆ ดังน้ี 

๑) จ านวน ๒๘๑ กรม (๖๖๘ หน่วยงาน) รวม ๒,๕๘๙ ระบบงาน (ข้อมูล 
ณ เดือนกันยาน ๒๕๖๔) 

๒) คอมพิวเตอร์เสมือน (VM) ๓๐,๐๑๑ VM หน่วยประมวลผล (vCPU) 
๒๒,๕๔๑ vCPU 

๓) หน่วยความจ าหลัก (RAM)  ๙๓ ,๙๖๙ GB พื้นท่ีจัดเก็บข้อมูล 
(Storage) ๓,๑๐๒,๐๑๓ GB  

๑๑.๓.๕ โครงการจัดตั งสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาด
ใหญ่ภาครัฐ (Government Big Data Institute : GBDI) ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
โดยสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ มีหน้าท่ีส่งเสริมและสนับสนุน



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๕๘๑ 

 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขนาดใหญ่ (Big Data) ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) 
ผ่านการให้ค าปรึกษาและร่วมพัฒนาระบบเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ของข้อมูลขนาดใหญ่ 
ไปประกอบการตัดสินใจ (Data Driven Decision) และการด าเนินงาน (Insight to Operation) 
ภายในหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ โดยมีผลงานดังน้ี 
 ๑) พัฒนาระบบบริหารจัดการเตียงส าหรับผู้ป่วยโควิด - 19 ภายใต้ช่ือ 
CO-link สนับสนุนการท างานของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข แก้ปัญหาการจัดสรรผู้ป่วย
เข้าสู่ระบบรักษา ภายใน ๒๔ ช่ัวโมง น าร่องพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พร้อมพัฒนา
รองรับข้อมูลผู้ป่วยโควิด - 19 ท่ัวประเทศ 
 ๒) ร่วมกับส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจัดท าระบบติดตามข้อสั่งการ
นายกรัฐมนตรีผ่าน PMOC โดยมีการเช่ือมโยงข้อมูลโครงการและความคืบหน้าโครงการจากระบบ 
eMENSCR และจัดท า Dashboard อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดเตรียมเครื่องมือและออกแบบ
กระบวนการส าหรับการส ารวจและเช่ือมโยงชุดข้อมูลและ Dashboard ท่ีเกี่ยวข้องกับนโยบาย
รัฐบาล รวมถึงปรับปรุงระบบบัญชีข้อมูลให้ครอบคลุมการใช้งาน 
 ๓) หารือร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อพัฒนาระบบบริการข้อมูลอัจฉริยะ
ด้านการท่องเท่ียวในฐานวิถีชีวิตใหม่ (Travel Link) และระบบเช่ือมโยงข้อมูลเด็กและเยาวชน 
(Youth Link) 
 ๔) ร่วมกับสถาบันการศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน จ านวน ๑๑ แห่ง 
เสริมสร้างและยกระดับทักษะบุคลากรด้าน Data Science เพื่อน าทักษะการวิเคราะห์และบริหาร
ข้อมูลขนาดใหญ่ มาใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนา จ านวน 
๑,๘๐๐ ราย 
 ๕) พัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าท่ี และ/หรือผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐ
ด้าน Data Science, Data Engineering & Data Analytics ให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
การใช้ประโยชน์ข้อมูลและแนวทางในการด าเนินการท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 
รวมถึงพัฒนาผู้เช่ียวชาญด้าน Big Data (Train the Trainer) จ านวน ๒,๓๘๙ ราย 
 ๖) ให้ค าปรึกษาในการจัดท า Model  ทางคณิตศาสตร์ตามประเด็น
ปัญหา และ การวิเคราะห์/วางแผนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามประเด็นปัญหาให้กับหน่วยงาน
ภาครัฐ โดยมีการด าเนินงานในหลายมิติ ท้ังด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน ด้านสุขภาพ ด้านการเกษตร 
ด้านท่องเท่ียว ด้านข้อมูลวิจัย ด้านแรงงาน ด้านอุตสาหกรรม จ านวน ๔๑ หน่วยงาน 
 ๗) วิเคราะห์/วางแผนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมท้ัง
ให้ค าปรึกษาด้านธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) การให้ค าปรึกษาด้านการออกแบบ



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๕๘๒ 

 

ระบบ Big Data ในรูปแบบของคณะท างาน ให้แก่ (๑) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน Big Data  
และ Gov tech ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (๒) คณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินการเพื่อ
ใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ของ สปสช. และ (๓) คณะอนุกรรมการพัฒนานโยบายและก ากับ
ดูแลระบบ National Single Window ของกรมศุลกากร เป็นต้น 
 ๘) ร่วมพัฒนาระบบ Data Catalog ด้วย CKAN ในรูปแบบศูนย์ข้อมูล 
และหน่วยงาน เช่น ศูนย์ข้อมูลท่องเท่ียว ศูนย์ข้อมูล ศบค. ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
 ๙) พัฒนา platform การให้บริการข้อมูล การท่องเท่ียวอัจฉริยะ โดยเป็น
บริการข้อมูลแหล่ง ท่องเท่ียวในรูปแบบ API ช่วยให้ภาคเอกชน สามารถเช่ือมต่อข้อมูล 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ โดยจังหวัดน าร่องในระยะแรก ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดกระบี่ รวมถึงอยู่ระหว่างท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ  
๒๒ หน่วยงาน 
 ๑๐) พัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูลสุขภาพ เพื่อการสาธารณสุข (HIE) 
เพื่อให้แพทย์สามารถเข้าถึงประวัติการรักษาพยาบาลของผู้เข้ารับการรักษาจากโรงพยาบาลต่าง ๆ  
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยร่วมกับโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย และแพทยสภา โดยคาดว่าจะมีโรงพยาบาลเข้าร่วม
โครงการ ในระยะแรก ๑๐๐ แห่ง และได้ร่วมกับโรงพยาบาลในการจัดเตรียมข้อมูลผู้ป่วยตาม
มาตรฐานระบบกลาง HIE  พัฒนาส่วนติดต่อโปรแกรมเช่ือมต่อกับระบบ HIE รวมไปถึงแนวทาง 
การให้ค าปรึกษาส าหรับโรงพยาบาลท่ีเข้าร่วมโครงการ 
 
 ๑๑.๔  เปิดเผยข้อมูลภาครัฐสู่สาธารณะ 

 ๑๑.๔.๑ การส่งเสริมความร่วมมือในการเปดิระบบราชการ (Open Government 
Partnership : OGP) เปิดช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ 
ภาคส่วนต่าง ๆ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ www.opengovernment.go.th  
และ Facebook Page Opengovthailand เพื่อสร้างการรับรู้และเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนางานภาครัฐ รวมท้ังเผยแพร่ข้อมูลผลการด าเนินการ 
ท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดกิจกรรม MY BETTER 
COUNTRY HACKATHON การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชุมชน ผลงานต้นแบบการมีส่วนร่วม  
ท่ีได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ตลอดจนข่าวสารท่ีอยู่ในความสนใจ
ของสังคม รวมถึงยกระดับการสร้างระบบนิเวศภาครัฐระบบเปิดและการมีส่วนร่วม (Open 
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Government and Meaningful Participation Ecosystem) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ด าเนินการในประเด็นการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) 

๑๑.๔.๒ โครงการเพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการให้บริการ
ภาครัฐ  
 ๑) การให้บริการศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data Platform) 
บนเว็บไซต์ data.go.th ปัจจุบัน มีชุดข้อมูลเปิดภาครัฐ จ านวน ๓,๗๗๗ ชุด (ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๐  
กันยายน ๒๕๖๔) รวมท้ังสร้างองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรภาครัฐของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทย กระทรวงคมนาคม ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรการสร้างความเข้าใจ
กรอบธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Framework Awareness) 
  ๒) การขับเคลื่อนให้เกิดข้อมูลเปิดบนศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open 
Data Driven - Dataset) ผ่านการเผยแพร่ผ่าน data.go.th เพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ ๔ ด้าน 
ได้แก่ (๑) ด้านการศึกษา คะแนนเฉลี่ยผลสอบ O-NET (๒) ด้านเศรษฐกิจ ข้อมูลโรงงานในเขต 
EEC จ านวนผู้เข้ารับบริการกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มูลค่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ การผลิต 
และซื้อพลังงานไฟฟ้าแยกตามประเภทโรงไฟฟ้า (๓) ด้านการเกษตร การบริหารจัดการน้ า  
และ (๔) ด้านสวัสดิการและความเป็นอยู่ของประชาชน ข้อมูลผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 
ปริมาณการใช้เน็ตประชารัฐพฤติกรรมการใช้สื่อเพื่อติดตามข่าวแต่ละช่วงวัย 
  ๓) พัฒนาระบบการเช่ือมโยงข้อมูลเปิดแบบอัตโนมัติ (Auto Upload) 
เพื่อเช่ือมโยงข้อมูลเปิดของหน่วยงานภาครัฐมายังศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ data.go.th 

๑๑.๔.๓ โครงการขับเคลื่อนแนวทางการเผยแพร่กฎหมายและสร้างการรับรู้
ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานของรัฐ ปี ๕ ส านักงานกิจการยุติธรรม ด าเนินการ ดังน้ี  
  ๑) จ้างเหมาบริการผลิตรายการให้ความรู้กฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม (Podcast) 
  ๒) ส านักงานกิจการยุติธรรม ผลิตรายการเสียงเผยแพร่ความรู้กฎหมาย  
และกระบวนการยุติธรรม (Podcast) จ านวน ๑๒ ตอน รวมท้ังสรุปข้อมูลกฎหมายในรายการเสียง
เผยแพร่ความรู้กฎหมายฯ จ านวน ๑๒ เรื่อง ส าหรับจัดท าสื่ออินโฟกราฟิก เพื่อเผยแพร่ผ่าน
ช่องทางออนไลน์ของส านักงานกิจการยุติธรรม และกระตุ้นการเข้าถึงกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนท่ัวไป ให้เกิดการเรียนรู้
และเข้าใจกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ในรอบการด าเนินการปัจจุบัน ได้ลงนามสัญญาจ้าง
วันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ขณะน้ีอยู่ระหว่างด าเนินการจ้างเหมาบริการผลิตรายการให้ความรู้
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กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (Podcast) ซึ่งด าเนินการระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - 
มกราคม ๒๕๖๕ 
 ๑๑.๔.๔ การเผยแพร่กฎหมายส าคัญ เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน 
ภาคเอกชนและหน่วยงานของรัฐ โดยจัดท าสรุปสาระส าคัญของกฎหมาย วันท่ีมีผลใช้บังคับ 
เผยแพร่ ผ่านทางเว็บไซต์ของ สลค. โดยต้ังแต่วันท่ี ๑ ถึงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ มีกฎหมาย
ส าคัญท่ีเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของ สลค. จ านวน ๑ ฉบับ ได้แก่ พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุม
รัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 ๑๑.๕  ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ 

 ๑๑.๕.๑ การส่งเสริมหน่วยงานของรัฐพัฒนาองค์กรด้านต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ ผ่านกลไกการมอบรางวัลเลิศรัฐ (Public Sector Excellence Awards: PSEA
) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีหน่วยงานภาครัฐสนใจสมัครรางวัลเลิศรัฐ รวมท้ังสิ้น ๑,๖๖๗ 
ผลงาน เพิ่มข้ึนถึงร้อยละ ๑๔ จากปีท่ีผ่านมา โดยได้เพิ่มรางวัลบริการภาครัฐประเภทใหม่ ๒ 
ประเภทรางวัล ได้แก่ ๑) ประเภทยกระดับการอ านวยความสะดวกในการให้บริการ (รางวัล ลด 
ละ เลิก) ซึ่งจะมอบให้กับหน่วยงานท่ีมีความโดดเด่นในการพัฒนายกระดับการให้บริการ  
เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ ๒) ประเภทยกระดับบริการท่ีตอบสนองต่อสถานการณ ์
โควิด - 19 ส าหรับหน่วยงานท่ีมีการจัดบริการ การเพิ่มประสิทธิภาพ หรือยกระดับการให้บริการ 
ท่ีเป็นภารกิจหลักของหน่วยงานในการควบคุม/ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 เพื่อให้
การบริการมีความต่อเน่ือง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ท้ังน้ี ผลการพิจารณารางวัลเลิศรัฐ 
ประจ าปี ๒๕๖๔ ได้ประกาศเมื่อวันท่ี ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลงานได้รับรางวัลรวม ๒๓๔ 
รางวัล แบ่งเป็น รางวัลเลิศรัฐยอดเยี่ยม จ านวน ๒ รางวัล (รางวัลท่ีมอบให้กับหน่วยงานท่ีได้รับ
รางวัลระดับดีเด่น ท้ัง ๓ สาขารางวัลในปีเดียวกัน ประกอบด้วยรางวัลบริการภาครัฐ รางวัล 
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมและรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ) รางวัลเลิศรัฐ
สาขาบริการภาครัฐ จ านวน  ๑ รางวัล รางวัลเลิศรัฐสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 
จ านวน ๑ รางวัล รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จ านวน ๔๙ รางวัล รางวัลบริการ
ภาครัฐ จ านวน ๑๐๓ รางวัล และรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม จ านวน ๗๘ รางวัล 
โดยได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติหน่วยงานท่ีได้รับรางวัลเมื่อวันท่ี ๑๖ กันยายน พ.ศ. 
๒๕๖๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานในพิธี 
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 ๑๑.๕.๒ การส่งเสริมธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ และการเป็นระบบราชการ ๔.๐ 
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ด าเนินการให้หน่วยงานภาครัฐประเมินตนเองในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ 
โดยมีหน่วยงานภาครัฐที่ผ่านเกณฑ์การประเมินจนได้รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ๔.๐ 
จ านวน ๑๕ ส่วนราชการ ประกอบด้วย รางวัลระดับพัฒนาจนเกิดผล จ านวน ๑ ส่วนราชการ  
และระดับก้าวหน้า จ านวน ๑๔ ส่วนราชการ รวมท้ังมีหน่วยงานท่ีได้รับการรับรองการเป็นระบบ
ราชการ ๔.๐ ในระดับพื้นฐาน จ านวน ๖ ส่วนราชการ ท้ังน้ี อยู่ระหว่างปรับปรุงเพิ่มเติมแนวทาง 
การด าเนินการตามเกณฑ์การประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ ๔.๐  
ตามมติคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
และยกระดับคุณภาพประสิทธิภาพภาครัฐ ในการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๖๔ ซึ่งให้น าความเห็น 
และข้อเสนอแนะของคณะท างานปรับปรุงเกณฑ์รางวัลไปปรับปรุงเกณฑ์การประเมินฯ โดยเพิ่ม
ตัวอย่างและแนวทางการด าเนินการให้สอดคล้องกับแนวโน้มองค์การยุคใหม่ ๑๐ ประเด็น (New 
trends of modern organization) และ ๑๔ หลักการขององค์กรในอนาคต (14 Principles of 
the Future Organization) ท่ีครอบคลุมและตอบสนองกับสถานการณ์ที่เกิดข้ึน 

 ๑๑.๕.๓ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาวัฒนธรรม
องค์กร 
 ๑) การช้ีแจงระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดท าประมวลจริยธรรม ข้อก าหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริ ยธรรม 
ของหน่วยงานและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ และการรับฟังความคิดเห็น ประเด็นปัญหา 
ในการจัดท าประมวลจริยธรรมขององค์กรท่ีมีหน้าท่ีจัดท าประมวลจริยธรรม  
 ๒) การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทาง
จริยธรรม และการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)  
 ๓) การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทาง
จริยธรรม และการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ (องค์กรท่ีมีหน้าท่ีจัดท าประมวลจริยธรรม)  
 ๔) การเตรียมการเป็นท่ีปรึกษาในการขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรม  
 ๕) การเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่ข้าราชการเพื่อการก าหนดกลยุทธ์ 
และแผนงานการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม 
 ๖) การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 
และการจัดพิธีมอบเข็มเชิญชูเกียรติและเกียรติบัตร 

๗) การจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการท่ีดีและพลังของ
แผ่นดิน 
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๕๘๖ 

 

 ๑๑.๕.๔ ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 
 ๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการข้อมูลอย่างมีธรรมาภิบาล 
รองรับการน าข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการจัดอบรมสร้างองค์
ความรู้ไปแล้ว จ านวน ๑,๒๖๙ คน เช่น หลักสูตรการจัดท าธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance 
Framework) หลักสูตรการจัดท าค าอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) การจัดท าธรรมาภิบาล
ข้อมูลภาครัฐในระดับหน่วยงาน และหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 
(Data Governance Framework : DGF)  เป็นต้น 
 ๒) ให้ค าปรึกษาและส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการบริหารจัดการ
ข้อมูลได้ตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Framework : DGF) จ านวน 
๒๐ กระทรวง ๑ หน่วยงาน จากเป้าหมายท้ังหมด ๒๐ กระทรวง 
 ๓) ร่วมกับส านักงาน ก.พ.ร. ในการเตรียมพร้อมให้แก่หน่วยงานรัฐ 
ผ่านการจัดท าตัวช้ีวัดการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล Data Catalog ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ เพื่อน าไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open data) 
 
 ๑๑.๖ พัฒนากลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการสาธารณะ 
และการตรวจสอบภาครัฐ 

 ๑๑.๖.๑ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในการร่วมออกแบบ
งานภาครัฐที่ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของประชาชน  

๑) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ จัดกิจกรรม MY 
BETTER COUNTRY HACKATHON ครั้งท่ี ๘ - ๑๐ โดยครั้งท่ี ๘ ร่วมกับจังหวัดล าปางในหัวข้อ
ล าปางสดใส ลดฝุ่น PM2.5 ครั้งท่ี ๙ ร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาในหัวช้อ Data Hack for IP 
เปลี่ยนข้อมูลเป็นนวัตกรรมขับเคลื่อนทรัพย์สินทางปัญญา และครั้งท่ี ๑๐ ร่วมกับกระทรวง 
การท่องเท่ียวและกีฬาในหัวข้อท่องเท่ียววิถีใหม่ กระตุ้นเศรษฐกิจไทย โดยได้มีการเผยแพร่วีดิทัศน์
ประมวลผลการจัดกิจกรรมรวมถึงเน้ือหาและภาพประกอบผ่านเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์
ช่องทางต่าง ๆ เพื่อสร้างการรับรู้และเกิดเป็นวัฒนธรรม  

๒) การขับเคลื่อนข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกจากกิจกรรม MY BETTER 
COUNTRY HACKATHON ครั้งท่ี ๘ - ๑๐ มีความคืบหน้า ดังน้ี 

๒.๑) ข้อเสนอจากกิจกรรม MY BETTER COUNTRY HACKATHON 
ครั้งท่ี ๘ : ล าปางสดใส ลดฝุ่น PM2.5 ได้มีการพัฒนา Line Chatbot น้องเข้ม เพื่อใช้เป็นช่องทาง
ในการสื่อสารเกี่ยวกับข่าวสารและแจ้งเบาะแสเรื่องหมอกควันไฟป่าในจังหวัดล าปาง และได้มี  



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๕๘๗ 

 

การจัดรายการวิทยุท้องถ่ินอย่างต่อเน่ืองมาต้ังแต่เดือนมีนาคมจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีการประชาสัมพันธ์
เรื่องต่าง ๆ อาทิ ไฟป่า สมุนไพร พันธุ์ไม้ท้องถ่ิน และการใช้ประโยชน์จากป่าทางตรง และมีการจัดท า
ชุดวีดิทัศน์สั้นความยาวไม่เกิน ๒ นาที ประกอบด้วย ๕ ตอน  

๒.๒) ข้อเสนอจากกิจกรรม MY BETTER COUNTRY HACKATHON 
ครั้งท่ี ๑๐ : การท่องเท่ียววิถีใหม่ กระตุ้นเศรษฐกิจไทย ได้มีการหารือกับผู้บริหารของกระทรวง
การท่องเท่ียวและกีฬา และได้มีการมอบหมายให้ส านักงานท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา 
นครสวรรค์ และล าปาง ประสานงานกับหน่วยงานในพื้นท่ีท่ีเกี่ยวข้องร่วมสนับสนุนองค์ความรู้  
ในส่วนของ upskill-reskill และทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนข้อเสนอให้เกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรม รวมท้ังได้มีการมอบหมายให้ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาพัฒนา
เว็บไซต์ Thailand Tourism Directory ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึนตามข้อเสนอท่ีได้รับ 
การคัดเลือกอีกด้วย 

๑๑.๖.๒ การพัฒนานวัตกรรมงานบริการภาครัฐ (Government Innovation 
Lab) ด าเนินการในส่วนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้วเสร็จ โดยมีผลการด าเนินการดังน้ี 
   ๑) การเสริมสร้างขีดสมรรถนะบุคลากรท้ังจากภาครัฐ ภาคเอกชน  
และภาคประชาชนโดยจัดหลักสูตรอบรม “โครงการห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ” มีผู้เข้าอบรม
ท้ังสิ้น ๗๓ คน และได้มีการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมประเภท “หน่วยงานภาครัฐ” จากผู้เข้าร่วม  
๔ หน่วยงาน ได้แก่ (๑) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม : Learning Connect ช่องทางอบรมออนไลน์ 
แบบครบวงจรส าหรับผู้ประกอบการ (๒) กรมการค้าภายใน : DITP easy connect แก้ปัญหา 
การติดต่อสื่อสาร บริการข้อมูลข่าวสาร (๓) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ : Prompt Police รับแจ้งความ
ออนไลน์ และ (๔) ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร : BMA easy license  
แอปพลิเคชันประเมินและยื่นขอใบอนุญาตธุรกิจท่ีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมใน กทม. 
   ๒) การพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมงานบริการภาครัฐ จ านวน ๕ ต้นแบบ 
ได้แก่ (๑) การออกแบบงานบริการภาครัฐช่วงวัยอุดมศึกษา : Your Path Design แพลตฟอร์ม
วางแผนสายอาชีพเพื่อเช่ือมต่อวัยอุดมศึกษาไปสู่วัยท างานได้อย่างมั่นคง (๒) การออกแบบงาน
บริการภาครัฐช่วงวัยท างานตอนต้น : Bangkok Brand แพลตฟอร์มอ านวยความสะดวก
ผู้ประกอบการในการขอรับคัดสรรเข้าโครงการ Bangkok Brand (๓) การออกแบบงานบริการ
ภาครัฐช่วงวัยก่อนเกษียณ : Pensions Dashboard แพลตฟอร์มวางแผนการเงินและการออม
ก่อนเกษียณ เช่ือมกับระบบสวัสดิการผู้สูงอายุ (๔) การพัฒนากลไกสร้างพลเมืองท่ีมีส่วนร่วมและ
ใส่ใจสังคม (Active Citizen) : The Citizen แพลตฟอร์มรวมอาสาสมัคร และการสร้างกลไก 
การมีส่วนร่วมของประชาชน (๕) โมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG : การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ : Mobile 
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Solar โมเดลระบบเช่า Solar ประเภทท่ีอยู่อาศัยเพื่อดึงดูดการใช้งานและลดความกังวล 
ในการลงทุนอุปกรณ์   
   ๓) การพัฒนาต่อยอดต้นแบบนวัตกรรมงานบริการ จ านวน ๑ ต้นแบบ 
ได้แก่ การส่งเสริมการเร่ิมธุรกิจ e - Commerce ซึ่งเป็นการต่อยอดต้นแบบนวัตกรรมการส่งเสริม
การประกอบธุรกิจท่ีเคยได้รับการพัฒนาผ่านโครงการฯ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยพัฒนาเป็นต้นแบบ
นวัตกรรม Go Planting เป็นการสร้างความรู้ ในการเริ่มประกอบธุ รกิจ  e-Commerce  
และความตระหนักในการน าธุรกิจเข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์ โดยประยุกต์ใช้เกมส์ (Gamification)  
สร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการเข้าใช้บริการต้ังแต่ต้นทาง คือ การเริ่มวางแผนธุรกิจ และการให้
ความรู้ ในการเริ่ม ต้นธุรกิจ ไปจนจบกระบวนการซึ่งจะน าไปสู่การจดทะเบียนพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ มีกลุ่มเป้าหมายคือผู้ประกอบการเริ่มต้นประกอบธุ รกิจ e-Commerce ท่ีก าลัง
ขยายตัวข้ึนอย่างรวดเร็ว 
   ท้ังน้ี ส านักงาน ก.พ.ร. จะด าเนินการส่งมอบต้นแบบนวัตกรรมไปยัง
หน่วยงานท่ีเป็นเจ้าของต้นแบบนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมให้เกิดการน าต้นแบบนวัตกรรมไปขยายผล
สู่การปฏิบัติ รวมท้ังเผยแพร่ผลงานต้นแบบนวัตกรรมงานบริการภาครัฐและองค์ความรู้เกี่ยวกับ
กระบวนการคิดเชิงออกแบบผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อขยายผลให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นแนวทาง
สร้างนวัตกรรมต่อไป 
 ๑๑.๖.๓ การขับเคลื่อนการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมโดยยึดประชาชน 
เป็นศูนย์กลาง มีผลการด าเนินการและความคืบหน้าท่ีส าคัญ ดังน้ี 
  ๑) การปรับเกณฑ์รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 
ประเภท “เปิดใจใกล้ชิดประชาชน” ให้สอดคล้องกับองค์ประกอบระบบนิเวศภาครัฐระบบเปิด
และการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย (Open Government and Meaningful Participation 
Ecosystem : OG & MP) โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ
เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพภาครฐั 

๒) การจัดท าแผนการขับเคลื่อนการสร้างระบบนิเวศภาครัฐระบบเปิด
และการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยผ่านความเห็นชอบของ 
อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารภาครัฐระบบเปิดและการมีส่วนร่วมแล้ว ซึ่งมีประเด็น  
จะด าเนินการท้ังในส่วนกลางและส่วนท้องถ่ิน ในส่วนกลาง ได้แก่ การสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าร่างกฎหมาย (Open Legal Resources) และการจัดการข้อร้องเรียนผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Petitions) ส่วนท้องถ่ิน ได้แก่ การพัฒนาแพลตฟอร์มกลางในการสร้าง
การมีส่วนร่วมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Participation) การจัดท างบประมาณแบบมีส่วนร่วม 
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(Participatory budgeting)  การเปิดเผยข้อมูลของท้องถ่ิน การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Procurement) การจัดการข้อร้องเรียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Petitions) 
การเปิดเผยข้อมูลท่ีส าคัญของโรงเรียน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้แก่นักเรียนและคนในชุมชน 
การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาอย่างยั่งยืน การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
PM2.5 

๓) การพัฒนาแพลตฟอร์มกลางเพื่อเปิดเผยข้อมูลและเช่ือมโยงฐานข้อมูล
ของภาครัฐในเร่ืองปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) 

๔) การเผยแพร่องค์ความรู้และผลการด าเนินการเกี่ยวกับการสร้างระบบ
นิเวศภาครัฐระบบเปิดและการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายให้แก่หน่วยงานภาครัฐและประชาชน
ท่ีสนใจ โดยการจัดประชุมสัมมนาและการจัดท าวีดิทัศน์เผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ 
 ๑๑.๖.๔ การให้ภาคเอกชนและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน
ภาครัฐ และการป้องกัน และเฝ้าระวังการทุจริตในโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ 
  ๑) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) 
ได้สอดส่องโครงการและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ
และเจ้าหน้าท่ีของรัฐในจังหวัด รวม ๑๔๙ โครงการ/เรื่อง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการด้านสาธารณูปโภค 
พบว่ามีโครงการท่ีไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี รวม๗๒ โครงการ/เรื่อง  
(ร้อยละ ๔๘.๓๒) ส่วนใหญ่เป็นโครงการท่ีขาดผลสัมฤทธิ์  ประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า อาทิ 
ไม่มีการติดต้ังสัญญาณไฟจราจรและป้ายป้องกันด้านความปลอดภัย  ขาดการช้ีแจงท าความเข้าใจ
กับประชาชนในการใช้ประโยชน์จากโครงการของรัฐ ซึ่ง ก.ธ.จ. ได้แจ้งให้จังหวัด/หน่วยงานรับ
ข้อเสนอแนะไปด าเนินการแล้ว 

๒) อยู่ระหว่างด าเนินการทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกับ
หน่วยงานท่ีร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยจะมีการประชุมหารือร่วมกับผู้แทน
หน่วยงานต่อไป 

๓) ประกาศรับรองรายช่ือกรรมการ ก.ธ.จ. ประเภทสมาชิก อบจ.  
แล้วเสร็จ จ านวน ๔๒ จังหวัด และอยู่ระหว่างด าเนินการสรรหา จ านวน ๓๔ จังหวัด ประเภท
สมาชิกสภาเทศบาลแล้วเสร็จ จ านวน ๓ จังหวัด และอยู่ระหว่างด าเนินการสรรหาจ านวน  
๗๒ จังหวัด 
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๔) จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน พร้อมผลการปฏิบัติงานของแต่ละจังหวัดเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
ww.ggc.opm.go.th 
 ๑๑.๖.๕ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมบริการภาครัฐ 
การพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (Thailand Government Spending) 
ในช่ือ "ภาษีไปไหน" บนเว็บไซต์ govspending.data.go.th ถือเป็นบริการท่ีน าเสนอข้อมูลในด้าน
งบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ (Open Government Data) ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) เพื่อการเปิดเผย
และส่งเสริมความโปร่งใส ให้อ านาจภาคประชาชนในการส ารวจตรวจสอบและการต่อต้าน 
การทุจริต โดยน าเทคโนโลยีใหม่เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพ ท่ีผ่านมาได้เปิดเผยโครงการจัดซื้อจัด
จ้าง/ การจัดสรรงบประมาณของภาครัฐต้ังแต่ปี ๒๕๕๘ แล้วกว่า ๒๑ ล้านโครงการ มูลค่ากว่า 
๖ พันล้านล้านบาท 
 
 ๑๑.๗  ปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย เพื่อเอื อต่อการท าธุรกิจและการใช้ชีวิตประจ าวัน 

๑๑.๗.๑ ปรับปรุงขั นตอนและระยะเวลาการให้บริการ การอ านวยความสะดวก 
ต้นทุนค่าใช้จ่าย กฎหมาย กฎ และระเบียบต่าง ๆ ของภาครัฐ 
 ๑) พระราชกฤษฎีกาการก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตช าระค่าธรรมเนียม
การต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นค าขอตอ่อายุใบอนุญาต พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อวันท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และจะมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
เป็นต้นไป โดยส า นักงาน ก.พ.ร. ได้ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยว ข้องจัดกิจกรรมสื่อสาร  
และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแนวทางการด าเนินการตามพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าว ให้แก่
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาคท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ท่ีท าการ
ปกครองจังหวัด ส านักงานพลังงานจังหวัด รวมถึงเจ้าหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ท่ัวประเทศ กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา เมื่อวันท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
 ๒) การแก้ไขหรือทบทวนกฎหมายที่ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา 
การให้บริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) หน่วยงานต่าง ๆ ได้ด าเนินการแก้ไขหรือ
ทบทวนกฎหมายฯ แล้วเห็นว่าไม่เป็นอุปสรรค เน่ืองจากสามารถใช้กฎหมายหรือกฎระเบียบฉบับ
อื่นรองรับได้ โดยไม่ต้องแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเดิม จ านวน ๖๒ ฉบับ เช่น การแก้ไข
ประกาศส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอ
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อนุญาตน าคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ท้ังน้ี อยู่ระหว่างด าเนินการ 
๒๒ ฉบับ 
 ๓) การพัฒนาการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบ
ดิจิทัล ด าเนินการส่งเสริมองค์ความรู้ ให้ค าปรึกษา และข้อเสนอแนะแก่ส่วนราชการ ดังน้ี 
  (๑) ศึกษาและให้ข้อเสนอแนะส าหรับการปรับกระบวนการออก
เอกสารให้สามารถรองรับการด าเนินการผ่านระบบดิจิทัล โดยทบทวนกระบวนการในปัจจุบัน 
(As is) และออกแบบ/ปรับกระบวนการใหม่ให้สามารถรองรับการด าเนินงานผ่านระบบดิจิทัล 
(To be) รวม ๑๒ กระบวนงาน ใน ๘ หน่วยงาน 
  (๒) ให้ค าปรึกษาในการพัฒนาการออกเอกสารผ่านระบบดิจิทัล 
ร่วมกับ ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) เพื่อตอบปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ รวมท้ังติดตามผลด าเนินงานของ
หน่วยงาน ซึ่งได้ให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานกว่า ๑๕ ครั้ง รวม ๑๒ หน่วยงานแก่กรมวิทยาศาสตร์
บริการ 
  (๓ )  ติดตามและถอดบทเรียนการด า เนินงานเพื่ อขยายผล 
การส่งเสริมการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบ ดิจิทัล โดยศึกษาข้อมูล 
การด าเนินงานก่อนและหลังการพัฒนา ปัจจัยแห่งความส าเร็จ ข้อจ ากัด/ปัญหาอุปสรรค รวมถึง 
การพัฒนาต่อยอดในอนาคต โดยด าเนินศึกษาจ านวน ๔๑ เอกสาร ใน ๒๔ หน่วยงาน 
  (๔) จัดท าสื่อเผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์แนวทางการออกเอกสาร
หลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัลต้ังแต่ต้นจนจบกระบวนการ ในรูปแบบคลิปวิดีโอ  
จ านวน ๙ คลิป ซึ่งได้มีการเผยแพร่ผ่าน Youtube ของส านักงาน ก.พ.ร. 
 ๔) ปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดท าร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการให้ความเห็นชอบหลักสูตร รายละเอียดท่ีเกี่ยวข้อง และรายการค่าใช้จ่ายท่ีใช้ในการฝึก
ยกระดับฝีมือแรงงาน และการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพด้วยวิธีการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 ๕) พัฒนาปรับปรุงระบบหรือเพิ่มช่องทางให้บริการรับ - จ่ายเงินผ่าน
ธนาคารและหน่วยบริการ  โดยส านักงานประกันสังคมได้เพิ่มช่องทางให้บริการรับช าระ
เงินกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ธนาคาร
ทหารไทย จ ากัด (มหาชน) ผลการด าเนินงาน มีผู้ใช้บริการรับช าระเงิน (๑) กองทุนประกันสังคม 
จ านวน ๑,๖๑๓ ราย เป็นเงินจ านวน ๑๐๒.๗๕ ล้านบาท (๒) กองทุนเงินทดแทน จ านวน ๒ ราย 
เป็นเงินจ านวน ๖,๑๐๕ บาท ท้ังน้ี อยู่ระหว่าพัฒนาช่องทางให้บริการรับช าระเงินกองทุน
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ประกันสังคมผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙ โดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน และช่องทาง
ให้บริการจ่ายเงินกองทุนเงินทดแทนผ่านบริการพร้อมเพย์ (Prompt Pay) ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) 
 ๑๑.๗.๒ ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐจัดให้มีสนามทดลองแนวคิดทางธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรมใหม่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงาน 
  ๑) การสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื อจัดจ้างภาครัฐ ส านักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมร่วม (สสว.) กับกรมบัญชีกลาง ด าเนินมาตรการจัดซื้อ
จัดจ้ า งภาครัฐ เพื่ อ ให้ผู้ ประกอบการ SME ไ ด้ เ ข้า ถึ งการจัดซื้ อจัดจ้ า งภาครัฐมากข้ึน 
โดยกรมบัญชีกลางได้ออกกฎกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุท่ีรัฐต้องการ
ส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างสินค้าหรือ
บริการจากผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ท่ีได้ข้ึนบัญชีรายการพัสดุ
และบัญชีรายช่ือไว้กับส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ปัจจุบันได้ร่วมมือกับ NECTEC ด าเนินการในส่วนของการพัฒนาระบบ 
SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เป็น Beta Version ให้มีประสิทธิภาพสามารถรองรับการใช้งาน
จากหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ในอนาคต รวมท้ังรองรับการเปลี่ยนแปลงของผู้ใช้บริการระบบท่ีจะ
เพิ่มจ านวนมากข้ึนในอนาคต และร่วมกับกรมบัญชีกลาง โดยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU) การพัฒนาระบบ e-GP เพื่อรองรับ SME ท่ีจะเข้ามาใช้งาน รวมท้ังการสร้างการรับรู้ 
ในวงกว้าง โดยเผยแพร่แพร่มาตรการฯ ผ่านสื่อต่าง ๆ  ท้ังโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และสื่อออนไลน์ 
ให้มากขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้างโดยมียอดการรับชมกว่า ๒,๑๘๓,๙๕๑ ครั้ง  

นอกจากน้ี ยั งได้ร่วมกับสถาบันการเงิน จ านวน ๘ แห่ง ได้แก่  
ธนาคารกรุงไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน 
ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารทีเอ็มบีธนชาติ ธนาคาร
กสิกรไทย สนับสนุนเงินทุนส าหรับ SME เพื่อการเป็นคู่ค้ากับภาครัฐ โดย สสว. ได้จัดท าร่าง MOU 
เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดของแต่ละสถาบันการเงิน มีผลการข้ึน
ทะเบียน SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จ านวน ๘๔,๙๒๕ ราย มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 
๓๐๑,๐๓๘ ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ท้ังน้ี คณะกรรมการบริหาร สสว. 
ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ มีมติอนุมัติให้ขยาย
ระยะเวลาโครงการฯ ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  ๒) การขยายการค้าการลงทุนสู่สากล โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศด าเนินการ ดังน้ี  



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๕๙๓ 

 

   ๒.๑) ส่งเสริมนักออกแบบไทย สู่ตลาดโลก (Designers Room/Talent 
Thai Promotion) โดยจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการฯ พร้อมท้ังจัดเสวนาเกี่ยวกับประสบการณ์
ของนักออกแบบในการด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศ และพิจารณาคัดเลือกนักออกแบบ 
เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ๑๖๑ ราย  
   ๒.๒) ส่งเสริมนักออกแบบเครื่องประดับไทยสู่ตลาดจีนในรูปแบบ 
Showroom โดยเข้าร่วมแสดงผลงานและเจรจาการค้าโชว์รูมงาน DADASHOW 21 WINTER & 
22 RESORT SHANGHAI เมื่อวันท่ี ๒๖ มิถุนายน - ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ สาธารณรัฐประชาชน
จีน มีการเจรจาธุรกิจ ๗๖ คู่ ผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริม ๑๐ แบรนด์ ยอดคาดการณ์สั่งซื้อ
ภายใน ๑ ปี ๒.๒๙ ล้านบาท  
   ๒.๓) น านักออกแบบแฟช่ันเข้าร่วมงาน MQ Vienna Fashion 
Week 2021 โดยคัดเลือกนักออกแบบแฟช่ันเข้าร่วมงาน จ านวน ๖ แบรนด์ เมื่อวันท่ี ๑๕ 
กันยายน ๒๕๖๔ และได้มีการจัดงานแถลงข่าวและข้ึนโชว์บนเวทีรันเวย์ Thai Fashion Night 
เมื่อวันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ ยอดการซื้อขายทันที ๐.๗๑ ล้านบาท ยอดคาดการณ์สั่งซื้อภายใน 
๑ ปี ๑๕ ล้านบาท  
   ๒.๔) ส่งเสริมนักออกแบบไทยสู่ตลาดโลก ปี ๒๕๖๔ ในงาน Maison 
& Objet 2021 โดยน านักออกแบบรุ่นใหม่ จ านวน ๒๐ แบรนด์ เข้าร่วมเจรจาการค้าในรูปแบบ 
Hybrid ณ กรุงปารีส เมื่อวันท่ี ๙ - ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ มีมูลค่าการสั่งซื้อทันที ๐.๖๒ ล้านบาท 
ยอดคาดการณ์สั่งซื้อใน ๑ ปี ๗๓.๗๘ ล้านบาท  
   ๒.๕) ส่งเสริมอุตสาหกรรมบริการออกแบบ (Design Services 
Society) จัดกิจกรรมให้ค าปรึกษา ภายในงาน Bangkok Design Week เมื่อวันท่ี ๘ พฤษภาคม - 
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มีผู้เข้ารับค าปรึกษา ๑๒๗ คู่   
   ๒.๖) กิจกรรมบ่มเพาะแบรนด์ไทย (Thai Brand Incubation 
Program) (MOC 4i) ดังน้ี  
    (๑) บ่มเพาะแบรนด์ไทย รุ่นท่ี ๔ (IDEA LAB 4) โดยจัดสัมมนา
ออนไลน์ รวม ๕ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมเฉลี่ยวันละ ๘๐ ราย มีการทดสอบความรู้ภายหลังการอบรม 
เพื่อคัดเลือก ๓๐ แบรนด์ โดยคัดเลือกแบรนด์หัวกะทิเพียง ๑๕ แบรนด์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
เชิงลึกกับผู้เช่ียวชาญด้านการสร้างแบรนด์ โดยมีผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกจากกรุงเทพมหานคร ๕ ราย 
และภูมิภาค ๑๐ ราย และได้มีการน าเสนอแผนกลยุทธ์แต่ละแบรนด์ รวมท้ังมอบประกาศนียบัตร 
เมื่อวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๕๙๔ 

 

    (๒) บ่มเพาะผู้ประกอบการแบรนด์ไทยสู่ตลาดจีน (Over the 
Great Wall New Normal Era) โดยสัมมนาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการรวม ๓ วัน ซึ่งผู้ประกอบการ 
๒๐ แบรนด์ ได้น าเสนอแผนธุรกิจของสินค้าท่ีจะวางจ าหน่ายในตลาดจีน โดยมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิ
ให้ค าปรึกษา และคณะกรรมการร่วมกันพิจารณาคัดเลือกจาก ๒๐ แบรนด์ ให้เหลือ ๑๐ แบรนด์ 
เพื่อทดสอบตลาดโดยน าวางจ าหน่ายสินค้าบน Platform Cross Border e-Commerce (CBEC) 
Taobao เป็นเวลา ๑ เดือน (๑ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔)  
   ๒.๗) ส่งเสริมแบรนด์ศักยภาพสู่ตลาดสากล (เจาะตลาดเฉพาะ)  
    (๑) จัดกิจกรรมจับคู่เจรจาการค้าออนไลน์เพื่อส่งเสริมแบรนด์
ศักยภาพสู่ตลาดเวียดนาม (ณ กรุงฮานอย) มีผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริม ๑๐ ราย มูลค่า  
ซื้อขายกว่า ๕ ล้านบาท  
    (๒) จัดนิทรรศการต่อยอดแบรนด์ไทยสู่ตลาดโลก ( IDEALAB 
Festival 2021) เมื่อวันท่ี ๑๔ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ ๒๒ ราย   
   ๒.๘) ส่งเสริมสินค้า/บริการด้านนวัตกรรมและการออกแบบไทย 
สู่สากล (Thailand Innovation and Design Promotion)  
    (๑) กิจกรรมเสวนาและพิธีลงนาม MOU ด้านการพัฒนา
เช่ือมโยงการค้า การตลาด การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม เมื่อวันท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ 
มีผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ๑๗๖ ราย 
    (๒) กิจกรรม Smart Value Creation เมื่อวันท่ี ๑๖ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ โดยร่วมกับหน่วยงานนวัตกรรม ภายใต้ MOU อาทิ สกสว. บพข. และ ITAP  
โดยผู้ประกอบการได้จับคู่กับนักวิจัย จ านวน ๑๘ คู่ และด าเนินการพัฒนาโครงการร่วมกัน   
   ๒.๙)  โครงการส่ ง เสริมแบรนด์ไทยต้นแบบด้วยการสร้ า ง
ประสบการณ์ในช่องทางออนไลน์ (Thaigroove 2021) โดยในเดือนมกราคม - กันยายน ๒๕๖๔ 
ได้ประชาสัมพันธ์สินค้าในกลุ่มสินค้าอาหาร สุขภาพ/ความงาม ไลฟ์สไตล์ แฟช่ัน และเฟอร์นิเจอร์ 
ผ่านเว็บไซต์ www.thaigroove.com มีผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมกิจกรรม ๑๗๖ ราย 

 ๑๑.๗.๓ ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่เสรีและเป็นธรรม ด าเนินการ ดังน้ี 
 ๑) โครงการเผยแพร่เสียงบนแพลตฟอร์มออนไลน์  (Podcasts) 
และถ่ายทอดสด (Live Streaming) ผ่าน Social Media อยู่ระหว่างการยื่นข้อเสนอประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์  



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๕๙๕ 

 

 ๒) ร่างประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า  เรื่อง แนวทาง
พิจารณาการปฏิบัติทางการค้าท่ีเป็นธรรมเกี่ยวกับระยะเวลาการให้สินเช่ือการค้า (Credit Term) 
ส าหรับผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) รอประกาศลงราชกิจจานุเบกษา  
 ๓) ปรับปรุง มาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า 
พ.ศ. ๒๕๖๐ อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็น  
 ๔) จัดจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์โครงสร้างตลาด ติดตามพฤติกรรม 
การประกอบธุรกิจ และข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจในตลาดสินค้าอุปโภคที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิด
การผูกขาด อยู่ระหว่างศึกษาตลาด โดยการสัมภาษณ์ เก็บรวบรวม และประมวลผลข้อมูล  
 ๕) จัดจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์โครงสร้างตลาด ติดตามพฤติกรรม 
การประกอบธุรกิจ และข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจในตลาดสินค้าบริโภคที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิด
การผูกขาด อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดท่ี ๑  
 ๖) จัดจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์โครงสร้างตลาด ติดตามพฤติกรรม 
การประกอบธุรกิจ และข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจในตลาดธุรกิจบริการที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิด 
การผูกขาด อยู่ระหว่างการจัดท าผลการศึกษาเบ้ืองต้น 
 
 ๑๑.๘  กระจายอ านาจ ความรับผิดชอบ และเพิ่มบทบาทการปกครองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และส่งเสริมบทบาทของเอกชนและชุมชนในการให้บริการสาธารณะ 
  ๑๑.๘.๑ การถ่ายโอนภารกิจ ก าหนดภารกิจถ่ายโอนไว้ ๓ ด้าน รวมท้ังสิ้น  
๒๕ ภารกิจ ได้แก่ ด้านท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จ านวน ๕ ภารกิจ จาก ๙ กรมใน ๓ กระทรวง  
ด้านท่ี ๒ ด้านสังคม จ านวน ๑๕ ภารกิจ จาก ๑๑ กรม ใน ๖ กระทรวง ด้านท่ี ๓ ด้านเศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อม จ านวน ๕ ภารกิจ จาก ๕ กรม ๑ รัฐวิสาหกิจ ใน ๓ กระทรวง ประเภทของ
ภารกิจถ่ายโอนตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับท่ี ๓ ได้แก่  
   ๑) ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ กรมกิจการ
ผู้สูงอายุ  
   ๒) การสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี กรมกิจการ
ผู้สูงอายุ  
   ๓) งานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) กรมกิจการผู้สูงอายุ  
   ๔) ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกของผู้ สูงอายุ  
กรมกิจการผู้สูงอายุ  
   ๕) การอนุญาตให้จัดต้ังสุสานและฌาปนสถาน กรมการปกครอง  



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๕๙๖ 

 

   ๖) การควบคุมการปิดป้ายแสดงราคาสินค้า กรมการค้าภายใน  
   ๗) โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรมกิจการเด็ก 
และเยาวชน  
   ๘) การจัดต้ังและการด าเนินการของสภาเด็กและเยาวชน กรมกิจการ
เด็กและเยาวชน  
   ๙) ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  
   ๑๐) ศูนย์รับแจ้งเหตุและจ่ายงานการแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน 
  ๑๑.๘.๒ ร่างพระราชบัญญัติกระจายหน้าที่และอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... ได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว  และขณะน้ีอยู่ระหว่างการพิจารณา
ของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  ๑๑.๘.๓ การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามแผนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน ๙ ฉบับ  ดังน้ี   
   ๑) ร่างพระราชบัญญัติน้ าบาดาล (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....   
   ๒) ร่างพระราชบัญญัติสุสานและ ฌาปนสถาน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
   ๓) ร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
   ๔) ร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
   ๕) ร่างพระราชบัญญัติโรงแรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
   ๖) ร่างพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
   ๗) ร่างพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
   ๘)ร่างพระราชบัญญัติช่ือบุคคล  (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
   ๙) ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
   ท้ังน้ี ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ได้น าร่างกฎหมายดังกล่าว
เสนอต่อส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว เพื่อน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป 
  ๑๑.๘.๔ การถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั นตอน การกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมภารกิจถ่ายโอนตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับท่ี ๑ 
และฉบับท่ี ๒ จ านวน ๓๕๙ เร่ือง ถ่ายโอนแล้ว ๒๖๒ ภารกิจ ดังน้ี 
   ๑) ฉบับท่ี ๑  ภารกิจท้ังหมด ๒๔๕ เร่ือง ถ่ายโอนแล้ว ๑๘๖ ภารกิจ 
   ๒) ฉบับท่ี ๒ ภารกิจท้ังหมด ๑๑๔ เร่ือง ถ่ายโอนแล้ว ๗๖ ภารกิจ 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๕๙๗ 

 

 
ผลการด าเนินงานตามนโยบายหลัก ๑๒ ด้าน 

 

ด้านที่ ๑๒   การป้องกันและปราบปรามทุจริต 

และประพฤติมชิอบ และกระบวนการยุติธรรม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
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๕๙๘ 

 

นโยบายหลักข้อ ๑๒  การป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 และกระบวนการยุติธรรม 
 
 ๑๒.๑  แก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ๑๒.๑.๑ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการท างาน 
ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และวินัยข้าราชการ เมื่อวันพุธท่ี ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
โดยมีจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม/ผู้สังเกตการณ์ จ านวน ๖๒ คน ท้ังน้ี ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้
ความเข้าใจคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
  ๑๒.๑.๒ โครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้าน
การทุจริต “ดวงตาแรงงาน” กระทรวงแรงงาน โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ด าเนินการจัด
โครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต “ดวงตาแรงงาน” 
ระหว่างวันท่ี ๑๖ – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมพิมานการ์เด้น บูติคโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น  โดยมี
กลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการ/เจ้าหน้าท่ีในสังกัดส านักงานแรงงานจังหวัด ภาคประชาชน 
และเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานภาคเหนือและภาคอีสาน ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ท้ังสิ้น ๔๖๓ คน 
  ๑๒.๑.๓ โครงการพัฒนาการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA) 
กระทรวงแรงงาน โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จัดโครงการพัฒนาการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของกระทรวงแรงงาน เพื่อยกระดับขีดค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต 
โดยใช้แนวทางและเครื่องมือ การประเมินตามท่ีส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด ณ ห้องจอมพล  
ป.พิบูลสงคราม ช้ัน ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน ประกอบด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีสังกัดกระทรวง
แรงงาน จ านวน ๘๗ คน 
   ๑๒.๒.๔ โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิด
ทุจริตและประพฤติมิชอบ  
   ๑) ให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องวินัยและเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ในโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีของส านักงานประกันสังคม เพื่อสร้างองค์ความรู้และส่งเสริม
ให้ข้าราชการและเจ้าหน้า ประพฤติตนปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต 
   ๒) กิจกรรม SSO Zero Tolerance  ร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้าน
การทุจริตภายใต้แนวคิด “ส านักงานประกันสังคมโปร่งใส ร่วมใจต้านการทุจริต (SSO Zero 
Tolerance) เพื่อร่วมกันสร้างวัฒนธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดข้ึนในส า นักงานประกันสังคม



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๕๙๙ 

 

อย่างยั่งยืน สอดรับกับเจตจ านงของรัฐบาลท่ีให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริต  
โดยก าหนดเป็นวาระแห่งชาติ   
   ท้ังน้ี มีการจัดกิจกรรมท้ังหมด ๒๙ ครั้ง 
  ๑๒.๑.๕ การชี แจงแนวทางการน าข้อมูลสาธารณะ OIT เผยแพร่บนเว็บไซต์
ของหน่วยงานของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
   ๑) ขออนุมัติข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายในระบบ ITAS โดยมอบหมาย 
ให้กลุ่มบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลจัดท ารายช่ือบุคลากรในสังกัดกรมคุ้มครองสิทธิ  
และเสรีภาพท่ีปฏิบัติงานในส่วนกลาง จ านวน ๒ กลุ่ม รวมจ านวน ๑๘๑ คน แบ่งเป็นกลุ่มท่ี ๑ 
ข้าราชการ กลุ่มท่ี ๒ พนักงานราชการ 
   ๒) แจ้งเวียนรายงานการประชุมและมติท่ีประชุมคณะท างานจัดท า  
และขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ครั้งท่ี๓/๒๕๖๔ เรื่อง การน าข้อมูลสาธารณะ OIT เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานของ 
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ   
   ๓) ขออนุมัติข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายนอกลงในระบบ ITAS โดยคัดเลือก
จากส านักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจ าเลยในคดีอาญา กองพิทักษ์สิทธิ 
และเสรีภาพ ส านักงานคุ้มครองพยาน และกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท จ านวน ๑๓๐ คน
เอกสารอ้างอิง หนังสือท่ี ยธ ๐๔๑๓/๐๑๐๗ ลงวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 
  ๑๒.๑.๖ จัดประชุมคณะท างานจัดท าและขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เมื่อวันท่ี ๗ เมษายน ขับเคลื่อน ๒๕๖๔ 
ณ ห้องประชุม ๕-๐๑ ช้ัน ๕ อาคารกระทรวงยุติธรรม โดยมีนายวรากร โสมนะพันธุ์ ผู้เช่ียวชาญ
เฉพาะด้านการส่งเสริมการระงับข้อพาท เป็นประธาน เพื่อร่วมกันหารือและการด าเนินงาน  
ด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้
ข้าราชการ พนักงานราชการ ได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ แนวทาง  
การขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานมีประสิทธิภาพ และเป็นไป  
ในทิศทางเดียวกัน 
  ๑๒.๑.๗ การประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจาก 
การปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ผลการด าเนินงาน : กรมบังคับคดีประกาศเจตนารมณ์ไม่รับ
ของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี (No Gift Policy) เพื่อเป็นการแสดง
เจตนารมณ์ท่ีเข้มแข็งในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้เกิดความโปร่งใสในการด าเนินงาน



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
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๖๐๐ 

 

และไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนใดๆ รวมถึงเป็นการสร้างทัศนคติท่ีถูกต้อง ของบุคลากร 
ในกรมบังคับคดี 
  ๑๒.๑.๘ การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ กรมบังคับคดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยกรมบังคับคดีได้จัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมบังคับคดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
โดยในแผนดังกล่าวได้ก าหนดให้มีโครงการเพื่อวางมาตรการการป้องกันการรับสินบนฯ  
และผลประโยชน์ทับซ้อนทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการสร้างความรับรู้ ความเข้าใจและการสร้าง
ค่านิยมในเรื่องดังกล่าว และได้ก าหนดให้บุคลากรกรมบังคับคดี ท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
ด าเนินการทดสอบเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
  ๑๒.๑.๙ การจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   ๑) ขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  
โดยส่งแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ และคู่มือประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ให้เรือนจ า/ทัณฑสถาน ๑๔๓ แห่ง 
   ๒) จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและทุจริตประพฤติ มิชอบ และส่งเสริม
คุณธรรมกรมราชทัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้เรือนจ า/ทัณฑสถาน ๑๔๓ แห่ง 
รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ และส่งเสริม
คุณธรรมกรมราชทัณฑ์ทุกไตรมาส 
  ๑๒.๑.๑๐ การด าเนินการด้านการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การในการป้องกัน 
การทุจริตและยกระดับธรรมาภิบาลในองค์กร  
    กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  โดยศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้ด าเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศ ( Big Rock) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ในการเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งในท้องถ่ินในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม ดังน้ี 
    ๑) เป็นคณะท างานปฏิรูปด้านคุณธรรม 
    ๒) ร่วมจัดท ากรอบแนวคิดการถอดบทเรียนชุมชน 
    ๓) เสนอช่ือชุมชนท้องถ่ินท่ีมีความโดดเด่นด้านคุณธรรม พร้อมข้อมูล
ประกอบตามกรอบการถอดบทเรียนต้นแบบ (Story Telling) เพื่อคัดเลือกเป็นชุมชนต้นแบบ 
ด้านคุณธรรม รวมท้ังสิ้นจ านวน ๓๐ ชุมชน 
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๑๒.๑.๑๑ ชี แจงแนวทางในการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และการให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากร 
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ” เมื่อวันพุธท่ี  ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมมิราเคิล 
แกรนด์ คอนเวนช่ัน กรุงเทพมหานคร จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ/หรือผู้สังเกตการณ์ จ านวน 
๖๕ คน โดยผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๑๒.๑.๑๒ การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพด าเนินการตามหนังสือส านักงาน ป.ป.ช. ด่วนท่ีสุด ท่ี ปช ๐๐๑๐/ 
ว๐๐๒๗ ลงวันท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔  

๑) แจ้งเวียนหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา ได้แก่ (๑) หลักสูตรการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน (รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต (๒) หลักสูตรอุดมศึกษา (วัยใส ใจสะอาด) 
“youngster with good heart” (๓) หลักสูตรกลุ่มทหารและต ารวจ (หลักสูตรตามแนวทาง 
รับราชการทหารและต ารวจ) (๔) หลักสูตรวิทยากร ป.ป.ช./บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ (สร้าง
วิทยากรผู้น าการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต) (๕) หลักสูตรโค้ช (โค้ชเพื่อการรู้คิด
ต้านทุจริต)  

๒) ได้น าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้ในโครงการฝึกอบรม  
การสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ระหว่างวันท่ี ๒๒ - ๒๓ 
มกราคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนช่ัน กรุงเทพมหานคร 

๓) ได้มีหนังสือท่ี ยธ ๐๔๑๓/ว๑๒๕๙ ลงวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔  
ขอความร่วมมือ ส านัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ แจ้งบุคลกรในสังกัดท่ีมีรายช่ือเข้ารับการอบรมในหลักสูตร
ดังกล่าว จัดส่งท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล มายังกลุ่มผู้เช่ียวชาญ รวบรวมและจัดส่งให้
ส านักงาน ป.ป.ช. เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรต้านทุจริต 

๑๒.๑.๑๓ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาและเพิ่มทักษะบุคลากร 
ด้านการด าเนินการทางวินัย” รุ่นที่ ๑ - ๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรมบังคับคดี 
จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาและเพิ่มทักษะบุคลากรด้านการด าเนินการทางวินัย” 
รุ่นท่ี ๑ - ๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านวินัย อุทธรณ์ หรือ
ร้องทุกข์ มีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินการทางวินัยอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึนและมีความ
เป็นธรรม โดยเฉพาะเรื่องความผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าท่ีราชการ และเพื่อให้บุคลากรผู้ได้รับ  
การแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยมีความรู้ความเข้าใจในการสืบสวนสอบสวน  
และประเด็นการพิจารณาให้เป็นไปตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีผู้เข้าร่วมท้ังสิ้น จ านวน ๗๘ คน 
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๑๒.๑.๑๔ จัดอบรมให้ความรู้ ก ารประ เ มินคุณธรรมและความโปร่ งใส 
ในหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรมบังคับคดีจัดอบรมให้ความรู้ 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเพื่อเป็นการยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของกรมบังคับคดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมท้ังเพื่อเป็นการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานการพัฒนากระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนต่อไป 

๑๒.๑.๑๕ การทดสอบความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัตมิาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 
๒๕๖๒ และประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรมบังคับคดี จัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในยุทธศาสตร์ท่ี ๑ กลยุทธ์ท่ี ๑ วางระบบรากฐาน
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างวินัยข้าราชการด้วยความพอเพียง มีวินัย สุจริต  
จิตอาสา โดยได้จัดท าแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ และประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน จ านวน ๒๐ ข้อ เพื่อให้ผู้บริหาร 
และเจ้าหน้าท่ีสังกัดกรมบังคับคดีท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทุกต าแหน่ง ด าเนินการท า
แบบทดสอบ ภายในวันพฤหัสบดีท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยให้ก าหนดผู้ทดสอบต้องผ่านเกณฑ์
การทดสอบ ๑๒ ข้อ (ร้อยละ ๖๐) ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและสรุปผลการด าเนินงาน 

๑๒.๑.๑๖ ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะส่งเสรมิ และพัฒนากรมบังคบัคดใีหเ้ปน็
องค์กรที่มีคุณธรรม “ปัญหาที่อยากแก้ ” และ “ความดีที่อยากท า” กรมบังคับคดีได้จัดท า
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมบังคับคดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
โดยสาระส าคัญของแผนดังกล่าวในยุทธศาสตร์ ท่ี ๓ สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือ ด้าน 
การส่งเสริมคุณธรรม กลยุทธ์ท่ี ๒ พัฒนาและส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่ายของกระทรวง
ยุติธรรมในการด าเนินการด้านคุณธรรม ความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา และเพื่อเป็น 
การเตรียมความพร้อมในการประเมินองค์กรคุณธรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรมบังคับคดี
จึงขอความร่วมมือผู้บริหาร/เจ้าหน้าท่ีในสังกัดกรมบังคับคดี ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคร่วมกัน
ก าหนด “ปัญหาท่ีอยากแก้ ” และ “ความดีท่ีอยากท า” โดยมี “คุณธรรมเป้าหมาย” ดังน้ี 
   ปัญหาท่ีอยากแก้ 
   - การไม่รักษาทรัพย์สินของทางราชการ และใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
อย่างฟุ่มเฟือย 
   - การเพิกเฉย ละเลย ไม่ช่วยเหลือผู้อื่นและส่วนร่วม 
   - การลดเร่ืองร้องทุกข์ ร้องเรียน ท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
   ความดีท่ีอยากท า 
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   - การรักษาทรัพย์สินของทางราชการ และใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
อย่างประหยัดและคุ้มค่า 
   - มีความเอื้อเฟื้อ มีน้ าใจ พร้อมช่วยเหลือผู้อื่นและส่วนรวม 
   - ปฏิบัติตนโดยยึดมั่นในความถูกต้อง เป็นธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
และมีจิตมุ่งบริการ 
 ๑๒.๑.๑๗ จัดประชุมคณะท างานจัดท าและขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & Transparency 
Assessment: ITA) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ านวน ๒ 
ครั้ง ดังน้ี 
  ๑) ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๕  ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings ในวันอังคารท่ี 
๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  
๖ - ๑๑ ช้ัน ๓ อาคารกระทรวงยุติธรรม เพื่อติดตามและทบทวนการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามหนังสือ ท่ี ยธ ๐๔๑๓/ว๐๓๕๓ ลงวันท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
  ๒) ครั้ ง ท่ี  ๒/๒๕๖๕ ในวันพฤหัสบดีท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  
ณ ห้องประชุมกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ๖ - ๑๑ ช้ัน ๖ อาคารกระทรวงยุติธรรม และผ่าน
โปรแกรม Cisco Webex Meetings เพื่อพิจารณาก าหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต/ 
จัดท าการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และ ท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ขับเคลื่อน  
การประเมินความเสี่ยงทุจริต ตามหนังสือ ท่ี ยธ ๐๔๑๓/๐๓๘๘ ลงวันท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
 
 ๑๒.๒  ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม  
   ๑๒.๒.๑ โครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั นบังคับคดี กรมบังคับคดีมีนโยบายเชิงรุก 
เชิงลึก และครอบคลุมในการสนับสนุนและพัฒนาระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทช้ันบังคับคดี  
โดยน ามาปรับใช้ควบคู่กับกระบวนการบังคับคดี เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้ประชาชน  
ในการยุติข้อพิพาท โดยผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทช้ันบังคับคดีท่ัวประเทศ ปี งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ ต้ังแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔ มีเรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย  
รวมจ านวน ๑๖,๓๓๓ เรื่อง ทุนทรัพย์ ๑๑,๖๖๗,๒๐๔,๒๖๓.๐๙ บาท ไกล่เกลี่ยส าเร็จ จ านวน 
๑๕,๐๙๓ เรื่อง ทุนทรัพย์ ๙,๓๙๘,๓๑๗,๔๑๐.๓๕ บาท คิดเป็นผลส าเร็จร้อยละ ๙๒.๔๑  
ของเรื่องท่ีเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔) มีเรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย รวมจ านวน ๓,๑๓๘ เรื่อง ทุนทรัพย์ 
๑ ,๒๓๕ ,๐๐๖,๔๙๑ .๖๓  บาท ไกล่ เ กลี่ ยส า เ ร็ จ  จ านวน ๓ ,๐๑๙  เ รื่ อ ง  ทุนทรัพย์  



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๖๐๔ 

 

๑,๑๘๓,๓๒๓,๑๓๗.๒๒ บาท คิดเป็นผลส าเร็จร้อยละ ๙๖.๒๑ ของเรื่องท่ีเข้าสู่กระบวนการไกล่
เกลี่ย 
 ๑๒.๒.๒ การขับเคลื่อนงานไกล่ เกลี่ ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติ 
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีผลการด าเนินการ ดังน้ี 
  ๑) หน่วยงานของรัฐ จ านวน ๘๒ แห่ง  
  ๒) ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน จ านวน ๕๓๒ แห่ง 
  ๓) ผู้ไกล่เกลี่ย จัดฝึกอบรม ๓๔ รุ่น ผ่านการการอบรม ๑,๗๒๘ คน  
  ๔) ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามท่ี กพยช.
รับรองเพื่ อ ข้ึนทะเบียนผู้ ไกล่ เกลี่ ยตามกฎหมายผู้ ท าห น้า ท่ีการ ไกล่ เกลี่ ย ข้อพิพ าท  
(ภาคประชาชน) จ านวน ๒๕๒ คน คิดเป็น 
  ๕) จ านวนข้อพิพาททางแพ่งและ ข้อพิพาททางอาญา ท่ีเ ข้าสู่
กระบวนการไกล่เกลี่ยสามารถยุติได้ ๔๒ คดี (แพ่ง ๔๑ เร่ือง อาญา ๐ เร่ือง) 
  ๖) การไกล่ เกลี่ย ข้อพิพาทสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายภาครัฐ 
และค่าใช้จ่ายภาคประชาชน จ านวน ๘๒.๓๙๙๓ ล้านบาท 
  ๗) ความร่ วมมือระหว่ า งหน่วยงาน ตามมติมหาเถรสมาคม  
๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ วันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง 
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกับส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อให้วัดเจ้าคณะ
กรุงเทพมหานคร วัดเจ้าคณะจังหวัด วัดเจ้าคณะอ าเภอ วัดเจ้าคณะต าบล และวัดท่ีมีความพร้อม
เป็นสถานท่ีต้ังศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน 
  ๘) จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) จ านวน ๑๗ หน่วยงาน 
สถาบันการศึกษา จ านวน ๑๓ หน่วยงาน หน่วยงานของรัฐ จ านวน ๔ หน่วยงาน 
  ๙) จัดมหกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ลูกหน้ีเช่าซื้อ/ลิสซิ่ง วันท่ี ๒๐ 
มีนาคม ๒๕๖๔ จัดมหกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างลูกหน้ีสินเช่ือรถยนต์ และสินเช่ือ 
ส่วนบุคคลท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด - 19 กับบริษัท ศรีสวัสด์ิ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 
(มหาชน) ณ กระทรวงยุติธรรม 
  ๑๐) เปิดระบบ e-mediation (ส่วนกลาง) 
  ๑๑) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ ผ่านระบบออนไลน์ ร่วมกับประธานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน 
ท้ัง ๙๖ ศูนย์ ท่ัวพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร และจัดท าแผนการจัดต้ังศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
ภาคประชาชนในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน 
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การด าเนินงานของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนท้ังสิ้น ๙๖ แห่ง และเพื่อขยายศูนย์ไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทภาคประชาชนในพื้นท่ีแขวงให้ครอบคลุม ๑๘๐ แขวง ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  ๑๒) จัดประชุมหารือแนวทางการฝึกอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาทรูปแบบออนไลน์ และการจัดท าร่างหลักสูตรผู้น าการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททระดับสูง วันท่ี 
๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meeting 
  ๑๓) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน พ.ร.บ.การไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ และจัดท าแผนการจัดต้ังศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ผ่านสื่อ
ออนไลน์ในรูปแบบการสื่อสารแบบสองทาง (E - Learning) โดยใช้ Application Webex จ านวน 
๘ รุ่น รุ่นละ ๑ วัน 
  ๑๔) ประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของลูกหน้ี
สินเช่ือเช่าซื้อ ร่วมกับผู้แทนจากส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย สถาบันการเงิน และผู้ประกอบธุรกิจเช่าซื้อ กว่า ๒๐ บริษัท 
ผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebexMeeting เมื่อวันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เพื่อหาแนวทาง
ช่วยเหลือประชาชนผู้ประกอบอาชีพท่ีใช้รถยนต์ และได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์  
การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 กว่า ๑,๕๕๕ ราย 
  ๑๕) จัดอบรมคณะท างานบริหารศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน 
รุ่นท่ี ๘ ผ่านระบบออนไลน์ ส่วนภูมิภาคท้ัง ๗๖ จังหวัด 
  ๑๖) จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริม พัฒนาและขับเคลื่อน 
การด าเนินงานการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ วันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
โดยใช้วิธีการประชุมทางไกล (Video Conference) ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting 

๑๗) จัดประชุมช้ีแจงแนวทางการจัดอบรมหลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการสอนแบบ Online 
เมื่อวันจันทร์ท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เพื่อช้ีแจงและท าความเข้าใจหน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตน า
หลักสูตรไปใ ช้  จ านวน ๑๙ หน่วยงาน ให้สามารถด า เ นินการจัดการเรียนการสอน 
ตามมติคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ   

๑๘) จัดประชุมขับเคลื่อนการขยายศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน
ในจังหวัดน าร่อง 

๑๙) จัดประชุมขับเคลื่อนงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
กับการเคหะแห่งชาติ 
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๒๐) จัดประชุมถวายความรู้พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 
๒๕๖๒ แด่พระสังฆาธิการ และจัดท าแผนการจัดต้ังศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน 

๒๑) จัดประชุมอ านวยความเป็นธรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ 
ของประชาชนกับส านักงานเขตในกรุงเทพมหานคร 

๒๒) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ และจัดท าแผนการจัดต้ังศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนเพื่อให้
ความรู้หลักสูตรอาสาสมัครยุติธรรม ในรูปแบบการสื่อสารแบบสองทาง (E-Learning) ประจ าเดือน
สิงหาคม รุ่นท่ี ๑๓ - ๑๗  

๒๓) จัดประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
สมาคมการค้าเครือข่ายแท็กซี่ไทยท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรค 
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อวันท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

๒๔) หารือแนวทางขับเคลื่อนการขยายศูนย์ ไกล่เกลี่ย ข้อพิพาท 
ภาคประชาชน ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ครอบคลุม จ านวน 
๑๘๐ แขวง โดยจะปักหมุดในวัด จ านวน ๖๘ วัด ในพื้นท่ี ๖๘ แขวง ผ่านกลไก “บวร” บ้าน วัด 
โรงเรียน ท้ังน้ี ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ให้วัดเจ้าคณะเขตกรุงเทพมหานคร วัดเจ้าคณะเขตวัดเจ้า
คณะแขวง และวัดท่ีมีความพร้อม เป็นสถานท่ีต้ังศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน 
เพื่อเสริมสร้างสังคมสู่ความสมานฉันท์ด้วยวัฒนธรรมการไกล่เกลี่ยต่อไป 

๒๕) จัดฝึกอบรม หลักสูตรอบรมการไกล่ เกลี่ ย ข้อพิพาทตาม
พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพ.ศ. ๒๕๖๒ 
  - รุ่นท่ี ๒๗ ระหว่างวันท่ี ๒๗ – ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ ด้วยวิธีการ
เรียนการสอนแบบ Online ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings กลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการ
ฝึกอบรมฯ ๕๐ คน 
  - รุ่นท่ี ๒๘ ระหว่างวันท่ี ๑๗ – ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ ด้วยวิธีการ
เรียนการสอนแบบ Online ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings กลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการ
ฝึกอบรมฯ ๕๑ คน 
  - รุ่นท่ี ๒๙ ระหว่างวันท่ี ๑๘ – ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ ด้วยวิธีการ
เรียนการสอนแบบ Online ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings กลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการ
ฝึกอบรมฯ ๕๑ คน 
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  - รุ่นท่ี ๓๐ ระหว่างวันท่ี ๒๔ – ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ ด้วยวิธีการ
เรียนการสอนแบบ Online ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings กลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการ
ฝึกอบรมฯ ๕๐ คน 
  - รุ่นท่ี ๓๑ ระหว่างวันท่ี ๒๕ – ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ ด้วยวิธีการ
เรียนการสอนแบบ Online ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings กลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการ
ฝึกอบรมฯ ๕๑ คน 
  - รุ่นท่ี ๓๒ ระหว่างวันท่ี ๒๕ – ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ ด้วยวิธีการ
เรียนการสอนแบบ Online ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings กลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการ
ฝึกอบรมฯ ๕๑ คน 
  - รุ่นท่ี ๓๓ ระหว่างวันท่ี ๒๖ – ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ และระหว่าง
วันท่ี ๒ - ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ด้วยวิธีการเรียนการสอนแบบ Online ผ่านระบบ Cisco Webex 
Meetings จ านวนท้ังสิ้น ๕๐ คน   

๒๖) ผลิตสื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ย (เพลงศูนย์ไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาทภาคประชาชน) ช่ือเพลง “เราคุยกันได้ - ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน”  
โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนผ่านทางช่อง youtube  
ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ ในกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
และกระทรวงยุติธรรม 

๒๗) จัดประชุมหารือการจัดท าแนวทางพิจารณาอัตราค่าตอบแทน 
และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของผู้ไกล่เกลี่ย ในวันท่ี ๑๖ 
กันยายน ๒๕๖๔ โดย ดร.ธปภัค บูรณะสิงห์ ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท หารือ
ร่วมกับนางนงภรณ์ รุ่งเพ็ชรวงศ์ ท่ีปรึกษาด้านส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ (กฎหมาย) เพื่อจัดท า
แนวทางพิจารณาอัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ของผู้ไกล่เกลี่ย ส าหรับรองรับระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่น
ท่ีจ าเป็นในการด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. .... ซึ่งอยู่ระหว่างการประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา โดยท่ีประชุมได้หารือถึงอัตราค่าตอบแทนส าหรับผู้ไกล่เกลี่ย หลักเกณฑ์ รวมถึงวิธีการ
ส าหรับการจ่ายค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมในกรณีต่างๆ ท้ังน้ี ทางกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท   
จะรวบรวมข้อมูลท่ีได้ประกอบการออกประกาศกระทรวงยุติธรรม เพื่อรองรับระเบียบดังกล่าวฯ 
ต่อไป 
  ๒๘) จัดโครงการฝึกอบรมผู้ไกล่เกลี่ยและคณะท างานบริหารประจ าศูนย์
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ภายใต้โครงการ “ขับเคลื่อนการด าเนินงาน ตามพระราชบัญญัติ
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การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒” ระหว่างวันท่ี ๑๓ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ โรงแรมอ่าวนาง 
วิลล่า รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ เพื่อส่งเสริมให้มีศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนท่ีสามารถ
ด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมถึงเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เครือข่ายภาคประชาชนและทุกภาคส่วน 
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เพื่อจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี
นอกจากน้ี เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ และยอมรับเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ ให้แก่
ประชาชน ได้เลือกใช้ในการยุติธรรมข้อพิพาท ท้ังทางแพ่งและทางอาญา ตามพระราชบัญญัติ  
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  ๒๙) จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน 
๒๕๖๔ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อให้เกิดความร่วมมือและร่วมกันด าเนินกิจกรรม
ทางวชิาการ การพัฒนาองค์ความรู้ การศึกษาวิจัย การพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม การเผยแพร่
องค์ความรู้หรือการก าหนดแนวทางนโยบายท่ีเกี่ยวกับกฎหมาย สิทธิ เสรีภาพ สิทธิมนุษยชน  
และการบริหารงานยุติธรรม และเพื่อสร้าง  ความร่วมมือและบูรณาการการท างานระหว่าง
บุคลากร คณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาในด้านกฎหมาย สิทธิ เสรีภาพ สิทธิมนุษยชน  
การบริหารงานยุติธรรม การให้บริการทางวิชาการ และศาสตร์อื่นท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังน้ี เพื่อพัฒนา  
สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ นอกจากน้ี ยังได้ร่วมเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ต าบล
ขุนทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี และปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  
ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่นท่ี ๑ 
  ๓๐) จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการด าเนินงานด้านการคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพของประชาชน ระหว่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรว งยุติธรรม  
กับ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ในวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ อาคารกระทรวง
ยุติธรรม โดยมี นายสมศักด์ิ  เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธี  
พร้อมด้วยนายเรืองศักด์ิ  สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และนายชัยณรงค์ ผู้จัดการ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือและมีนางสาวณัฐธ์ภัสส์  
ยงใจยุทธ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย ดร.โฆสิต สุวินิจจิต คณะท่ีปรึกษา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นางทัศนีย์ เปาอินทร์ รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดี 
กรมบังคับคดี คณะผู้บริหารท้ัง ๒ หน่วยงาน ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง ร่วมเป็น 
สักขีพยาน โดยการจัดท าบันทึกข้อตกลงในครั้งน้ี กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม  
และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้บูรณาการความร่วมมือเพื่อด าเนินงานเกี่ยวกับ 
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การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทลูกหน้ีกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษาก่อนฟ้อง ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยค านึงถึง
ความยินยอมของคู่กรณีเป็นส าคัญ ท าให้ข้อพิพาทยุติได้ก่อนข้ึนสู่ศาลลดปัญหาความขัดแย้ง  
ลดค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างคู่กรณี  
และความสมานฉันท์ในสังคม ซึ่งภายหลังการลงนามดังกล่าวท้ังสองหน่วยงานจะร่วมกันจัด
มหกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้แก่ลูกหน้ีท่ีผิดนัดช าระหน้ีท่ีมีจ านวนหน่ึงล้านรายท่ัวประเทศ  
 ๑๒.๒.๓ โครงการพัฒนาระบบบริหารคดีพิเศษด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(CIS) ปัจจุบันกรมสอบสวนคดีพิเศษ อยู่ระหว่างวิเคราะห์และออกแบบระบบการจัดการเรื่อง
ตรวจสอบข้อเท็จจริง ส านวนสืบสวน ส านวนสอบสวนคดีพิเศษ โดยได้พัฒนาระบบบริหารจัดการ
คดีพิเศษ ระยะที่ ๑ ส านวนร้องทุกข์ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมการเพื่อใช้งานจริง โดยมี 
๒ หน่วยงานน าร่อง ได้แก่ (๑) กองบริหารคดีพิเศษ (๒) ส านักเลขานุการกรม และอยู่ระหว่าง
ปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานของระบบให้ถูกต้องและสมบูรณ์ตามท่ีได้มีการรวบรวมปัญหา
การใช้งานจากหน่วยงานน าร่อง 
 ๑๒.๒.๔ โครงการหลักสูตรการป้องกันอาชญากรรมกับการอ านวย 
ความยุติธรรมในสังคม รุ่นที่ ๕ คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.)  
มีการเสนอกรอบแนวทางในการป้องกันอาชญากรรมต่อท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งท่ีจะต้องเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าท่ีผู้บังคับใช้กฎหมายและบุคลากรในกระบวนการ
ยุติธรรมท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อปรับตัวให้รู้เท่าทัน พัฒนาศักยภาพของตนเองและองค์กร ท้ังในด้าน 
องค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิด ทักษะการปฏิบัติงานท่ีทันสมัย ทันต่ออาชญากรรม
ในยุคดิจิทัล รวมไปถึงทัศนคติในการปฏิบัติต่อผู้กระท าความผิด และการอ านวยความเป็นธรรม
ให้แก่ประชาชนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ส านักงานกิจการยุติธรรม จัดฝึกอบรมหลักสูตรฯ 
รุ่นท่ี ๕ ระหว่างวันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ - ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน ๔๕ คน 
ขณะน้ีอยู่ระหว่างจัดเตรียมการฝึกอบรมตามก าหนดการ 
 ๑๒.๒.๕ โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงโทษประหารชีวิต  
โดยจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงโทษประหารชีวิต  
ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม 
อาทิ อัยการศาลทหาร ต ารวจ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ส านักงานยุติธรรมจังหวัด เรือนจ ากลาง
เชียงใหม่ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ เป็นต้น ซึ่งเป็นการบรรยายเกี่ยวกับแนวคิดการน าโทษ
ประหารชีวิตและจ าคุกตลอดชีวิตมาใช้กรณีฐานความผิดท่ีมีความร้ายแรง รวมถึงกรณีศึกษาของ
การลงโทษ การบริหารโทษและการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าผิดในบริบทของสังคมศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง 
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โดยผู้เข้าร่วมการเสวนาได้แบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นเพื่อให้ความเห็น ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการยกเลิกหรือคงไว้ซึ่งบทบัญญัติท่ีมีฐานความที่มีโทษประหารชีวิตสถานเดียวด้วย ขณะน้ี 
ได้ด าเนินการจัดประชุมฯ ณ จังหวัดขอนแก่น และสงขลา ในรูปแบบ Online เรียบร้อยแล้ว 

๑๒.๒.๖ โครงการขับเคลื่อนมาตรการด้านการป้องกันอาชญากรรมตามมติ
คณะรัฐมนตรี 

  ๑) ด าเนินโครงการจัดเก็บข้อมูลตัวช้ีวัดตามกรอบแนวทางในการป้องกัน
อาชญากรรมท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อด าเนินการเก็บข้อมูลตัวช้ีวัด และจัดท า
รายงานสถานการณ์ตัวช้ีวัดตามกรอบแนวทางในการป้องกันอาชญากรรมท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งผล
การด าเนินงานงวดท่ี ๑ ประกอบด้วย (๑) แผนการด าเนินงานจัดเก็บตัวช้ีวัดตามกรอบแนวทาง 
ในการป้องกันอาชญากรรมท่ีมีประสิทธิภาพ และ (๒) การก าหนดกลุ่มตัวอย่างประชากร 
ในการเก็บข้อมูล ไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐ กลุ่ม-ตัวอย่าง โดยกลุ่มตัวอย่างต้องสามารถเป็นตัวแทน 
ของประชาชนท่ัวประเทศ จ านวน ๖ ชุด  
  ๒) โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ปลูกจิตส านึกที่ดีในงานยุติธรรมและป้องกัน
อาชญากรรมให้กับเด็กและเยาวชน ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ดังน้ี (๑) ประชุมขับเคลื่อน
โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ (๒) จัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนในโรงเรียน 
(๓) กิจกรรมห้องเรียนกระบวนการยุติธรรม (๔) จ้างเหมาบริการจัดกิจกรรม “พลังเยาวชนพลัง
ยุติธรรม” ภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 
  ๓) ลงพื้นท่ีเพื่อรับฟังสถานการณ์อาชญากรรม สถิติ และข้อมูลเชิงพื้นท่ี 
อีกท้ังแนวทางในการแก้ไขและป้องกันปัญหาอาชญากรรมในพื้นท่ี ซึ่งเป็นการสร้างการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในฐานะเป็นเจ้าของชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับกรอบแนวทางดังกล่าวในด้านท่ี ๒  
การป้องกันอาชญากรรมโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยจากการด าเนินการขับเคลื่อนกรอบ
แนวทางดังกล่าวท าให้มีฐานข้อมูลสถานการณ์ สถิติ กลุ่มเป้าหมายท่ีเกี่ยวข้องในกระบวน 
การยุติธรรม ข้อมูลเชิงพื้นท่ี และข้อมูลการจ าแนกบริบทชุมชนต่าง ๆ ในประเทศไทย โดยแบ่ง
ออกเป็น ๕ บริบท ได้แก่ ชุมชนเมือง ชุมชนอุตสาหกรรม ชุมชนท่องเท่ียว ชุมชนเกษตรกรรม 
และชุมชนชายแดน 
  ๔) กิจกรรม : การจ้างเหมาบริการจัดท าหลักสูตรการเรี ยนรู้ 
และชุดความรู้ ภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ เพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนท่ัวประเทศ โดยการสนับสนุนองค์ความรู้ด้านกฎหมาย 
และกระบวนการยุติธรรมปลูกฝังจิตส านึกรักความยุติธรรม มีวินัย เป็นคนดี ควบคู่กับการเป็น  
คนเก่ง สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี ด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพตน  
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และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
มนุษย์ โดยการปรับเปลี่ยนคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม  
ท่ีพึงประสงค์ ซึ่งการด าเนินโครงการท่ีผ่านมา เป็นการด าเนินกิจกรรมในลักษณะการลงพื้นท่ีจัด
กิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนในโรงเรียนผ่านทางหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
ยุติธรรม ๑๐ หน่วยงานท่ีเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งในระยะแรกท่ีด าเนินโครงการ ยังไม่มีชุดความรู้ 
ท่ีเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายในแต่ละกลุ่ม ซึ่งมีพัฒนาการและศักยภาพการเรียนรู้ของแต่ละช่วงวัย 
ท่ีแตกต่างกัน จึงได้เล็งเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็ก
และเยาวชน รวมท้ังกระตุ้นจิตส านึกให้ครู และประชาชนในรอบการด าเนินการปัจจุบัน ได้ก าหนด
แผนการด าเนินงาน โดยมีรายละเอียดในแต่ละข้ันตอน รวมท้ังกรอบแนวคิดการด าเนินโครงการ 
(Concept Design) และแนวทางการด า เนินงาน ซึ่ งอยู่ ระหว่างการจัดท าผลการส ารวจ 
และจัดหมวดหมู่สื่อการเรียนรู้ตามกรอบเน้ือหาการด าเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 
รวมท้ังเค้าโครงร่างการจัดท าหลักสูตรและความเช่ือมโยงรายวิชาประกอบหลักสูตร 
  ๕) กิจกรรม : การจ้างเหมาบริการจัดท า Model ต้นแบบในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตามบริบทของพื้นท่ี โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 
ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อสร้างภูมิ คุ้มกันทางสังคมส าหรับเด็กและเยาวชน 
 ในโรงเรียน ไม่ให้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมและไม่เป็นผู้กระท าความผิด โดยการสนับสนุน  
องค์ความรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพื่อปลูกฝังจิตส านึกรักความยุ ติธรรม มีวินัย  
ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปลอดภัย สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับเด็กและเยาวชนเป็นคนดีควบคู่  
กับการเป็นคนเก่ง โดยส านักงานกิจการยุติธรรม ได้เห็นถึงความส าคัญของสภาพปัญหา ซึ่งมี 
ความแตกต่างกันตามบริบทการใช้ชีวิต จึงได้ด าเนินการจ้างเหมาบริการจัดท า  Model ต้นแบบ 
ในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตามบริบทของพื้นท่ี เพื่อพัฒนารูปแบบ 
ในการด าเนินงานด้านการป้องกันอาชญากรรมโดยการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงท่ีมีโอกาสท่ีจะกระท า
ความผิด และการลดโอกาสการตกเป็นเหยื่อ โดยใช้สถาบันการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา 
(ครู) เป็นแกนหลักในการสร้าง Model ต้นแบบในการด าเนินงานด้านการป้องกันอาชญากรรม
ส าหรับเด็กในโรงเรียนท่ีเหมาะสมตามบริบทของพื้นท่ีต่อไป ในรอบการด าเนินการปัจจุบัน  
ได้ก าหนดแผนการด าเนินงาน โดยมีรายละเอียดในแต่ละข้ันตอน รวมท้ังกรอบแนวทางการด าเนิน
โครงการ (Concept Design) ซึ่งอยู่ระหว่างจัดท าเค้าโครงร่างแนวทางการด าเนินโครงการ
โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ รวมท้ังแผนการนิเทศและประเด็นการเก็บข้อมูล 
  ๖) กิจกรรม : การจ้างเหมาบริการ “โครงการศึกษาแนวทาง 
เพื่อการจัดท าเครื่องมือส าหรับการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย” “การป้องกันอาชญากรรม”  
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เป็นประเด็นส าคัญในการบริหารงานยุติธรรมของประเทศ โดยสืบเน่ืองจากมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ เห็นชอบกรอบแนวทางในการป้องกันอาชญากรรมท่ีมีประสิทธิภาพ 
๖ ด้าน ตามท่ีส า นักงานกิจการยุ ติธรรมในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนา 
การบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) เสนอ ซึ่งภายหลังท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกรอบ
แนวทางในการป้องกันอาชญากรรมท่ีมีประสิทธิภาพ และส านักงานกิจการยุติธรรม ได้มีการแจ้ง
มติคณะรัฐมนตรีให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับทราบ เพื่อใช้เป็นกรอบการด าเนินโครงการด้านการ
ป้องกันอาชญากรรม ท้ังในระดับนโยบายและระดับพื้นท่ี ซึ่งปัจจุบันได้ด าเนินงานด้านการป้องกัน
อาชญากรรมอย่างต่อเน่ือง โดยเป็นการบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
กับงานด้านการป้องกันอาชญากรรมเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแนวทางการป้องกันอาชญากรรม  
ไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดประสิทธิภาพในการป้องกันอาชญากรรมให้แก่ประชาชนและสังคม
ต่อไป ในรอบการด าเนินการปัจจุบัน ได้จัดท าแผนระยะเวลาการด าเนินงาน (Project Plan)  
ผลิตสื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจร่างพระราชบัญญัติป้องกันการกระท าความผิดซ้ าของผู้กระท าผิด
อุกฉกรรจ์ท่ีใช้ความรุนแรง พ.ศ. .... และก าหนดรูปแบบหรือธีมของสื่อแต่ละประเภท ได้แก่  
สปอตโฆษณาทางวิทยุ และสปอตโฆษณาทางโทรทัศน์ เป็นต้น ในรอบการด าเนินการปัจจุบัน  
ผู้รับจ้างได้รายงานผลการศึกษาและข้อเสนอจัดท าเครื่องมือในการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม (ฉบับร่าง) และจัดท าผังโครงสร้างเครื่องมือ กระบวนการ  
และการติดตามประเมินผลในการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย (ฉบับร่าง) 
  ๗) กิจกรรม : การขับเคลื่อนมาตรการป้องกันอาชญากรรมตาม 
มติคณะรัฐมนตรี จัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนในโรงเรียน และปลูกฝังจิตส านึก  
รักคุณธรรมให้กับโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ
อาชญากรรม และผู้กระท าความผิด โดยให้การสนับสนุนโรงเรียนในฐานะสถาบันหลักสถาบันแรก
ท่ีใกล้ชิดเด็กและเยาวชนซึ่งจะเติบโตเป็นก าลังส าคัญของประเทศในอนาคต โดยการปลูกฝัง  
บ่มเพาะ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนในวัยเรียนให้เป็น “คนดี” ควบคู่กับ 
การเป็น “คนเก่ง” ท่ีมีพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันในการป้องกันตนเอง 
จากภัยต่าง ๆ เพื่อมิให้ตนเองตกเป็นเหยื่อหรือต้องตกเป็นผู้กระท าผิด สามารถด ารงชีพในสังคม  
ได้อย่างปกติสุข ด้วยกรอบการด าเนินงาน ๔ ด้าน คือ (๑) การป้องกันตนเองจากภัยสังคม  
(๒) การสร้างจิตส านึกและวิ นัยในตนเอง (๓) การรู้ เท่าทันและห่างไกลจากยาเสพติด  
และ (๔) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งรออนุมัติเพื่อด าเนินกิจกรรมในไตรมาสท่ี ๓ 
  ๘) กิจกรรม : การจัดกิจกรรมในสถานศึกษา จัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้เด็กและเยาวชนในโรงเรียน และปลูกฝังจิตส านึกรักคุณธรรมให้กับโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ
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โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ไม่ให้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม และผู้กระท าความผิด โดยให้  
การสนับสนุนโรงเรียนในฐานะสถาบันหลักสถาบันแรกท่ีใกล้ชิดเด็กและเยาวชนซึ่งจะเติบโต  
เป็นก าลังส าคัญของประเทศในอนาคต โดยการปลูกฝัง บ่มเพาะ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
ของเด็กและเยาวชนในวัยเรียนให้เป็น “คนดี” ควบคู่กับการเป็น “คนเก่ง” ท่ีมีพร้อมด้วยคุณธรรม 
จริยธรรม และภูมิ คุ้มกัน รู้ เ ท่า ทันในการป้องกันตนเองจากภัยต่าง ๆ เพื่อมิ ให้ตนเอง 
ตกเป็นเหยื่อหรือต้องตกเป็นผู้กระท าผิด สามารถด ารงชีพในสังคมได้อย่างปกติสุข ด้วยกรอบ 
การด าเนินงาน ๔ ด้าน คือ (๑) การป้องกันตนเองจากภัยสังคม (๒) การสร้างจิตส านึกและวินัย 
ในตนเอง (๓) การรู้เท่าทันและห่างไกลจากยาเสพติด และ (๔) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่ง
รออนุมัติเพื่อด าเนินกิจกรรมในไตรมาสท่ี ๓ 
  ๙) กิจกรรม : การเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย จัดท าเครื่องมือส าหรับ
การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเด็กและเยาวชนในโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการโรงเรียนยุติธรรม
อุปถัมภ์ ครู ผู้ปกครอง ประชาชนท่ัวไป ในรูปแบบท่ีเหมาะสม และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
ได้อย่างท่ัวถึงและต่อเน่ือง เน่ืองด้วยสถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยยังประสบปัญหาการแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ท าให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
ไม่สามารถด าเนินการจัดกิจกรรมในโรงเรียนท่ีรับผิดชอบในรูปแบบเดิมได้ รวมถึงข้อจ ากัด 
การเผยแพร่ความรู้ ท่ียังไม่ท่ัวถึง และขาดเครื่องมือในการติดตามข้อมูลผู้เรียน ซึ่งรออนุมัติ 
เพื่อด าเนินกิจกรรมในไตรมาสท่ี ๓ 
 ๑๒.๒.๗ โครงการขับเคลื่อนแนวทางการเผยแพร่กฎหมายและสร้างการรับรู้
ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานของรัฐ ปี ๔ 
  ๑) ผลิตและประชาสัมพันธ์สื่อเสียงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
(Podcast ชาวบ้าน) จ านวน ๓๖๕ ตอน ซึ่งมีเน้ือหากฎหมาย ท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน  
สิทธิควรรู้ต่าง ๆ รวมถึงช่องทางการบริหารงานยุติธรรม เพื่อกระจายองค์ความรู้สู่ท้องถ่ิน โดยจะ
จัดส่งไปยังศูนย์ยุติธรรมชุมชน ชุมชนในพื้นท่ีท่ีสนใจ รวมถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
  ๒) ด าเนินการกระตุ้นการเรียนรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมผ่าน
สื่อให้ความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (เกมจับคนผิด Justice Game) รวมท้ังสร้าง
แรงจูงใจ ความสนใจในการเรียนรู้มากยิ่งข้ึน และมีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการยุติธรรมอาญา
ท่ียุ่งยากซับซ้อนได้ง่ายข้ึนในระยะเวลาอันสั้น ผู้ท่ีเข้าร่วมการอบรมจะน าสื่อให้ความรู้เป็นเครื่องมือ
กระตุ้นและส่งเสริมการเรียนรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม สามารถน า “เกมจับคนผิด” 
ไปถ่ายทอดประยุกต์ใช้ให้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอน และด าเนินกิจกรรมให้ความรู้ต่าง ๆ โดยจัด
อบรมในรูปแบบท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
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(โควิด - 19) และเป็นการลดความเสี่ยงในการติดเช้ือและการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรนา 2019 (โควิด - 19) ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ขณะน้ี ได้ด าเนินการจัดท า
แผนการด าเนินงานการจัดอบรมสื่อให้ความรู้ฯ และเตรียมความพร้อมการอบรมออนไลน์ต่อไป 
  ๓) ผลิตสื่อสรุปบทเรียนความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาจาก “เกมจับคนผิด Justice Game” เพื่อให้ครู อาจารย์ ผู้จัดการเรียนรู้ และคอมมิวนิต้ี
ออนไลน์ด้านการศึกษา มีสื่อสรุปบทเรียน: ความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
น าไปประยุกต์ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนประกอบกับการใช้เครื่องมือเกมดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้
เด็กและเยาวชนเกิดความรู้ความเข้าใจกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาได้อย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน รวมท้ังส่งเสริมการเรียนรู้เพิ่มเติมให้แก่ภาคการศึกษาของเด็กและเยาวชน 
  ๔) ด าเนินการศึกษาการเข้าถึงสื่อเสียงกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมสารคดีวิทยุ ชุด “กฎหมายง่ายจัง แค่ฟังก็เข้าใจ” ของประชาชน รวมท้ังความรู้ 
ความเข้าใจในสื่อเสียงท่ีจัดท าข้ึนต่อประชาชน โดยจะสร้างเป็นข้อเสนอแนะส าหรับน าไปปรับปรุง
และพัฒนาการด าเนินงานผลิตสื่อเสียงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และสื่อส่งเสริม 
การเรียนรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมอื่น ๆ ต่อไป 
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ผลการด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง 

 
เร่ืองที่ ๑   การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน 
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นโยบายเร่งด่วนเร่ืองท่ี ๑  การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน 
 

 ๑.๑  ลดข้อจ ากัดการประกอบอาชีพ 
  ๑.๑.๑ การฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ  
เพื่อฝึกอาชีพ เพิ่มทักษะให้กับผู้สูงอายุ ให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะฝีมือ มีอาชีพ มีรายได้ 
เพื่อสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีผู้สูงอายุเข้าฝึกอบรม 
จ านวน ๕๘๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๑๗ 
  ๑.๑.๒ การฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบ
อาชีพ โดยมีผู้ผ่านการบ าบัดยาเสพติด ผู้ต้องขัง/เยาวชนสถานพินิจ คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ 
แรงงานนอกระบบ ทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจ าการ และแรงงานตามโครงการอันเ น่ืองมาจาก
พระราชด าริ ได้รับการฝึกอบรม ๙๖๘ คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๙๓ 
  ๑.๑.๓ โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ (จ้างงานเร่งด่วน 
และพัฒนาฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนดา้นอาชีพ) โดยการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาฝีมือ 
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ เพื่อช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ประสบความเดือดร้อน 
ด้านอาชีพหลังประสบภัยพิบัติอันเน่ืองมาจากภัยธรรมชาติ และภัยจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ  
การว่างงานไม่มีรายได้ และช่วยเหลือก าลังแรงงาน ผู้เดือดร้อนด้านอาชีพ ให้มีโอกาสในการ
เพิ่มพูนศักยภาพในทักษะใหม่ (Reskill) และมีก าลังแรงงานได้รับการเสริมสร้างศักยภาพ  
และประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จ านวน 
๕๕๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๖๓ 
  ๑.๑.๔ ประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื นที่ โดยอาสาสมัครแรงงาน
ประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื นที่ โดยประชาชนวัยแรงงานในพื้นท่ีได้รับบริการ  
ด้านแรงงาน จ านวน ๕๔,๐๓๐ คน 
 
 ๑.๒  การปราบปราม การฉ้อโกงหลอกลวงประชาชน 
  ๑.๒.๑ การด าเนินคดีที่มีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกับฐานความผิดแชร์ลูกโซ่ 
และฐานความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน ประกอบด้วย  
   ๑) เร่ืองสืบสวน รับมา จ านวน ๓๗ เร่ือง ยุติเร่ืองแล้ว ๒๖ เร่ือง อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ ๑๑ เร่ือง (๑ กันยายน ๒๕๖๓ – ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

๒) คดีพิเศษ รับมา จ านวน ๑๖ เร่ือง (รับมาก่อน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ จ านวน 
๑๑ เรื่อง รับมา ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จ านวน ๖ เรื่อง) อยู่ระหว่าง
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ด าเนินการ ๑๖ เรื่อง (ฐานความผิดตามพระราชก าหนดการกู้ยืมเงินท่ีเป็นการฉ้อโกงประชาชน 
พ.ศ. ๒๕๒๗ จ านวน ๘ คดี และฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
๘ คดี) 
  ๑.๒.๒ การปราบปรามเงินกู้นอกระบบ ศูนย์ป้องกันปราบปรามการกระท าความผิด
เกี่ยวกับหน้ีนอกระบบ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้ปราบปรามเงินกู้นอกระบบตามนโยบายของ
รัฐบาล โดยมีผลการด าเนินงาน รวม ๓๑๗ ราย แบ่งเป็น ดอกเบี้ยเกินอัตรา ๖๔ ราย  
หมวกกันน็อค ๖๖ ราย กู้ออนไลน์ ๑๘๓ ราย จ าน ารถ ๑ ราย ขายฝากท่ีดิน ๒ ราย  
วางหลักประกัน ๑ ราย ท้ังน้ี ด าเนินการเสร็จสิ้น ๑๗๓ ราย และอยู่ระหว่างด าเนินการ ๑๔๔ ราย 
 
 ๑.๓  กรุงเทพมหานครเมืองหลวงสตรีทฟู้ด 
 กระทรวงมหาดไทย (โดยกรุงเทพมหานคร) ด าเนินการ ดังน้ี  
 (๑) ประสานหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ เช่น การรถไฟแห่งประเทศไทย  
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นต้น เพื่อขอใช้พื้นท่ีท่ี ไม่ ได้  
ท าประโยชน์ น ามาเป็นพื้นท่ีรองรับผู้ค้าและผู้มีรายได้น้อยในการแก้ไขปัญหาการด ารงชีวิต  
 (๒) จัดโครงการถนนคนเดิน (Street Food) บริเวณถนนข้าวสาร ถนนเยาวราช 
ถนนสีลม และคลองโอ่งอ่าง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับผู้ค้า และมีแผนจัด
โครงการถนนคนเดินในเขตต่าง ๆ ท่ัวกรุงเทพมหานครอย่างต่อเน่ือง ภายหลังสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) เข้าสู่สภาวะปกติ 
 (๓) ประกาศก าหนดให้ท่ีสาธารณะเป็นพื้นท่ีท าการค้า โดยประกาศแล้ว จ านวน ๔ จุด 
และอยู่ระหว่างขอความเห็นชอบจากกองบัญชาการต ารวจนครบาล จ านวน ๘๕ จุด ได้รับ 
การให้ความเห็นชอบเพิ่มเติม ๔๖ จุด ไม่เห็นชอบ ๙ จุด และอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
กองบัญชาการต ารวจนครบาล ๓๒ จุด  
 (๔) ปรับปรุงภูมิทัศน์ของกรุงเทพมหานครให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม 
จูงใจให้นักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติมาเยี่ยมชม เช่น ย่านบางล าพู เขตพระนคร 
บริเวณซอยวังหลัง และเขตบางกอกน้อย เป็นต้น 
 (๕) เปิดโอกาสให้ผู้ค้าท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) มาท าการค้าภายในตลาดท่ีอยู่ในการก ากับดูแลของส านักงาน
ตลาดกรุงเทพมหานคร จ านวน ๑๓ แห่ง 
 (๖) ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพค้าขายหาบเร่และแผงลอย  
ในด้านนวัตกรรมด้านการผลิต ด้านการบรรจุภัณฑ์ และด้านการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๖๑๘ 

 

 (๗) สนับสนุนการประกอบอาชีพค้าขายให้แก่ผู้ ท่ี ด้อยโอกาส โดยประสาน 
ขอความร่วมมือจากภาครัฐ เช่น ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
ภาคเอกชน ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารออมสิน เพื่อขอรับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ แหล่งเงินทุน 
และการพิจารณาให้สินเช่ือดอกเบ้ียต่ า 
 (๘) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ค้าท่ีได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบสามารถแจ้ง 
ความประสงค์ขอท าการค้าในท่ีสาธารณะต่อส า นักงานเขตพื้นท่ี โดยกรุงเทพมหานคร  
จะด าเนินการพิจารณาความเหมาะสมตามข้ันตอนท่ีได้ก าหนดไว้ในประกาศกรุงเทพมหานคร  
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการก าหนดพื้นท่ีท าการค้าและการขายหรือจ าหน่ายสินค้า  
ในท่ีสาธารณะ ลงวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ ต่อไป 
 (๙) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขายหรือจ าหน่ายสินค้าในพื้นท่ี 
ท าการค้าท่ีมีอัตลักษณ์ วิถีชุมชน พื้นท่ีส่งเสริมการท่องเท่ียว บริเวณถนนข้าวสาร และถนน
เยาวราช 
 (๑๐)  ประเมินผลการด า เ นินการจากการตามประกาศกรุ ง เทพมหานคร  
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการก าหนดพื้นท่ีท าการค้าและการขายหรือจ าหน่ายสินค้า  
ในท่ีสาธารณะ ลงวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ รวมท้ังรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย และได้แก้ไข
เพิ่มประกาศกรุงเทพมหานครดังกล่าวในประเด็นคุณสมบัติของผู้ท าการค้าและผู้ช่วยจ าหน่าย
สินค้าและการจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหาร รายละเอียดตามประกาศกรุงเทพมหานคร  
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการก าหนดพื้นท่ีท าการค้าและการขายหรือจ าหน่ายสินค้า  
ในท่ีสาธารณะ (ฉบับท่ี ๒) ลงวันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และจะมีการประเมินอย่างต่อเน่ือง 

 
 ๑.๔  ลดหนี  ๓ ส่วน คือ (๑) กองทุนหมู่บ้าน (๒) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
และ (๓) หนี สินนอกระบบ 

๑.๔.๑ การแก้ไขปัญหาหนี นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน 
กระทรวงการคลังร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ร่วมกันด าเนินการแก้ไข

ปัญหาหน้ีนอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
ใน ๕ มิติ สรุปได้ ดังน้ี 

๑) การด าเนินการอย่างจริงจังกับเจ้าหนี นอกระบบที่ผิดกฎหมาย  
โดยส านักงานต ารวจแห่งชาติได้ด าเนินการจับกุมเจ้าหน้ีนอกระบบท่ีกระท าผิดกฎหมาย มียอด  
การจับกุมสะสมต้ังแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ - ตุลาคม ๒๕๖๔ สะสมจ านวนท้ังสิ้น ๑๐,๒๕๗ ราย 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๖๑๙ 

 

๒) การเพิ่มช่องทางการเข้าถึงสินเชื่อในระบบ ได้แก่ สินเช่ือรายย่อยระดับ
จังหวัดภายใต้การก ากับ (สินเ ช่ือพิ โกไฟแนนซ์ )  ณ สิ้นเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ มีจ านวน 
ผู้ได้รับอนุญาตและเปิดด าเนินการประกอบธุรกิจสินเช่ือพิโกไฟแนนซ์สะสมสุทธิ ๑,๐๐๑๘ ราย ใน 
๗๕ จังหวัด และ ณ สิ้นเดือนสิ งหาคม ๒๕๖๔ มียอดสินเช่ืออนุมัติสะสมรวมจ านวนท้ังสิ้น 
๑,๑๓๕,๐๑๖ บัญชี เป็นจ านวนเงินท้ังสิ้น ๑๖.๑๑๒.๔๑ ล้านบาท 

 ๓) การลดภาระหนี นอกระบบผ่านกลไกการไกล่เกลี่ยประนอมหนี นอกระบบ
ของคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยประนอมหนี นอกระบบประจ าจังหวัดและประจ ากรุงเทพมหานคร 
โดยต้ังแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๔ มีจ านวนเร่ืองท่ีประชาชนขอรับความช่วยเหลือ
ไกล่เกลี่ยประนอมหน้ีนอกระบบจ านวนท้ังสิ้น ๑๑,๒๘๕ เรื่อง ไกล่เกลี่ยส าเร็จ จ านวน ๖,๙๐๑ เรื่อง 
ไกล่เกลี่ยไม่ส าเร็จ จ านวน ๓๑๐ เรื่อง ขอยุติเรื่องเน่ืองจากไม่สามารถติดต่อคู่กรณีได้หรือคู่กรณี 
ไม่ประสงค์ไกล่เกลี่ย จ านวน ๑,๙๘๑ เร่ือง และอยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน ๒,๐๙๓ เร่ือง 

๔) การเพิ่มศักยภาพของลูกหนี นอกระบบผ่านกลไกคณะอนุกรรมการฟื้นฟู
และพัฒนาศักยภาพการหารายได้ของลูกหนี นอกระบบประจ าจังหวัดและประจ ากรุงเทพมหานคร 
    (๑) ต้ังแต่ไตรมาสท่ี ๔ ปี ๒๕๖๓ คณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนา
ศักยภาพการหารายได้ของลูกหน้ีนอกระบบประจ าอุบลราชธานี ได้รับ เรื่องเพื่อพิจารณา 
ให้ความช่วยเหลือประชาชนท่ีเป็นหน้ีนอกระบบและไม่มีศักยภาพภาพในการช าระหน้ีจ านวน  
๘ ราย ซึ่งขณะน้ีคณะอนุกรรมการดังกล่าว อยู่ระหว่างด าเนินการให้ความช่วยเหลือ 
    (๒) ต้ังแต่ตุลาคม ๒๕๖๓ คณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพ 
การหารายได้ของลูกหน้ีประจ ากรุงเทพมหานครได้รับเรื่องเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือ 
แก่ประชาชนท่ีเป็นหน้ีนอกระบบและไม่มีศักยภาพในการช าระหน้ีจ านวน ๒๓ เรื่อง ซึ่งยุติเรื่อง 
ท้ังหมดแล้ว (เน่ืองจากผู้ขอรับความช่วยเหลือต้องการขอสินเช่ือ และไม่ต้องการขอรับ  
ความช่วยเหลือด้านการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้) 

๕) การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหนี นอกระบบของหน่วยงานภาครัฐ 
และองค์กรการเงินชุมชนที่เกี่ยวข้อง โดยนับต้ังแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนพฤศจิกายน 
๒๕๖๔ ส านักงานเศรษฐกิจการคลังได้จัดท าและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหน้ีนอกระบบ เช่น  
สื่อภาพเคลื่อนไหว เรื่อง “ดอกเบี้ย เรื่องใกล้ตัวท่ีควรรู้” การให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับปัญหา 
หน้ีนอกระบบผ่านศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ (สายด่วน ๑๓๕๙) ส านักนโยบายพัฒนาระบบ
การเงินภาคประชาชน ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง พร้อมท้ังพัฒนาปรับปรุงระบบฐานข้อมูล 
ท่ีเกี่ยวกับหน้ีนอกระบบ อาทิ ระบบฐานข้อมูลการไกล่เกลี่ยประนอมหน้ีนอกระบบ เพื่อเป็น  
การสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๖๒๐ 

 

๖) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด าเนินการลดภาระดอกเบี ยให้สมาชิก
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีหนี เงินกู้เพื่อการเกษตร  โดยได้ด าเนินโครงการช่วยเหลือ 
ด้านหน้ีสินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีมีหน้ีเงินกู้  
เพื่อการเกษตรได้รับการลดภาระดอกเบี้ย งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เป้าหมาย จ านวน 
๓๕๘,๐๓๖ ราย) (ข้อมูล ณ วันท่ี ๑ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) 

๑.๔.๒ การแก้ไขปัญหากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้มีมาตรการให้ความช่วยเหลือ 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิด – 19) ต้ังแต่วันท่ี ๑ 
มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ดังน้ี 

๑) ลดเบี้ยปรับหรือค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัดช าระเงินคืนร้อยละ ๑๐๐ 
ส าหรับผู้กู้ยืมทุกรายท่ีช าระหน้ีปิดบัญชีในครั้งเดียว มีผู้กู้ยืมเงินเข้ามาใช้สิทธิ์ จ านวน ๔๖,๕๙๔ ราย 
รวมจ านวนเงินรับช าระหน้ี ๒,๔๘๘.๓๘ ล้านบาท ส่วนลดเบี้ยปรับ ๖๙๗.๖๓ ล้านบาท (ข้อมูล 
ณ วันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) มีเป้าหมายผู้กู้ยืมเงินเข้ามาใช้สิทธิ์ ๓๐,๓๖๙ ราย คิดเป็นร้อยละ 
๑๕๓.๔๓ 

๒) ลดเบ้ียปรับหรือค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัดช าระเงินคืนร้อยละ ๘๐ ส าหรับ
ผู้กู้ยืมเงินท่ียังไม่ถูกด าเนินคดีท่ีช าระหน้ีค้างท้ังหมดให้มีสถานะปกติ (ไม่ค้างช าระ) มีผู้กู้ยืมเงิน  
เข้ามาใช้สิทธิ์ จ านวน ๒๗๙,๘๘๔ ราย รวมจ านวนเงินรับช าระหน้ี ๑,๔๗๐.๙๗ ล้านบาท ส่วนลดเบี้ย
ปรับ ๑๓.๘๘ ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) มีเป้าหมายผู้กู้ยืมเงินเข้ามาใช้สิทธิ์ 
๑๘๔,๙๗๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๔๙.๖๘ 

๓) มาตรการลดเงินต้นร้อยละ ๕ ส าหรับผู้กู้ยืมเงินท่ีไม่เคยผิดนัดช าระหน้ี
และช าระหน้ีปิดบัญชีในคราวเดียว มีผู้กู้ ยืมเงินเข้ามาใช้สิทธิ์  จ านวน ๑๗ ,๓๔๒ ราย  
รวมจ านวนเงินรับช าระหน้ี ๘๕๓.๘๘ ล้านบาท ส่วนลดเงินต้น ๔๒.๑๔ ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๑ 
ตุลาคม ๒๕๖๔) เป้าหมายผู้กู้ยืมเงินเข้ามาใช้สิทธิ์ ๗,๒๗๒ ราย คิดเป็นรอ้ยละ ๒๓๘.๔๘ 

๔) ลดอัตราการคิดเบี้ยปรับกรณีผิดนัดช าระหน้ีเหลือร้อยละ ๐.๕ ต่อปี 
ส าหรับผู้กู้ยืมเงินท่ียังไม่ถูกด าเนินคดีและไม่สามารถช าระหน้ีได้ตามก าหนด ผู้กู้ยืมเงินท่ียังไม่ถูก
ด าเนินคดีและไม่สามารถช าระหน้ีได้ตามก าหนด ได้รับสิทธิ์การลดเบี้ยปรับร้อยละ ๐.๕ ต่อปี 
ทุกราย โดยมีผลต้ังแต่วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

๕) ลดอัตราดอกเบี้ยคงเหลือร้อยละ ๐.๐๑ ต่อปี ส าหรับผู้กู้ยืมเงินท่ีไม่เคย
ผิดนัดช าระหน้ีทุกราย โดยมีผลต้ังแต่วันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๖๒๑ 

 

๖) ยกเลิกการก าหนดให้มีผู้ค้ าประกัน ส าหรับผู้ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงิน 
และท าสัญญากู้ยืมเงินใหม่ ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป  

๗) ชะลอการฟ้องร้องคดี ส าหรับผู้กู้ยืมเงินท่ีผิดนัดช าระหน้ีประจ าปี ๒๕๖๓ 
และปี ๒๕๖๔ ยกเว้นคดีท่ีจะขาดอายุความในปี ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

๘) งดการขายทอดตลาด ทรัพย์สินของผู้กู้ยืมเงิน และ/หรือผู้ค้ าประกันท่ี กยศ. 
ได้ขอให้กรมบังคับคดียึดทรัพย์ไว้จนถึงสิ้นปี ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

 
๑.๕  ปรับปรุงระบบ “ภาษี” และขยายโอกาสการเข้าถึง “สินเชื่อที่อยู่อาศัย” 

  ๑.๕.๑ โครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อย  
  ๑) คณะรัฐมนตรีอนุมัติการจัดต้ังกองทุนเพื่อการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยส าหรับ  
ผู้มีรายได้น้อย เมื่อวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ และการเคหะแห่งชาติ (กคช.) ได้จัดท า 
ค าของบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ วงเงิน ๑,๕๙๙ ล้านบาท โดยส านักงบประมาณ (สงป.)
พิจารณาปรับลดเหลือ ๓๔๖ ล้านบาท 
  ๒) ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติได้ลงนามในค าสั่ งแต่งต้ังคณะ
กรรมการบริหารการให้สินเช่ือเพื่อพัฒนาท่ีอยู่อาศัย (คบส.) ตามค าสั่งคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ  
ท่ี จ.๐๔๘/๒๕๖๓ สั่ง ณ วันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ 
  ๓) คณะกรรมการบริหารการให้สินเช่ือเพื่อพัฒนาท่ีอยู่อาศัย (คบส.)  
อนุมัติสินเช่ือให้กับผู้มีรายได้น้อย ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๔ จ านวน ๓๙๓ ราย วงเงินสินเช่ือ 
๔๓๖.๕๗ ล้านบาท 

๔) ผลการอนุมัติสินเช่ือฯ ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ อยู่ระว่างน าเสนอเข้าท่ีประชุม 
คณะกรรมการบริหารการให้สินเช่ือเพื่อพัฒนาท่ีอยู่อาศัยพิจารณา 

๑.๕.๒ การจัดบริการเพื่อการช่วยเหลือและคุ้มครอง 
๑) สงเคราะห์ผู้ติดเช้ือเอดส์และครอบครัว เพื่อให้ผู้ท่ีติดเช้ือเอดส์ได้รับ  

การสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพ โดยการสนับสนุนเงินสงเคราะห์ผู้ติดเช้ือและครอบครัว  
อยู่ระหว่างรอโอนจัดสรรงบประมาณ 

 ๒) สงเคราะห์เงินทุนประกอบอาชีพแก่ผู้ติดเช้ือเอดส์และผู้ได้รับผลกระทบ
จากปัญหาเอดส์ให้สตรีผู้ท่ีติดเช้ือหรือได้รับผลกระทบจากปัญหาเอดส์ โดยสนับสนุนเงินสงเคราะห์
ด้านทุนประกอบอาชีพอาชีพ อยู่ระหว่างรอโอนจัดสรรงบประมาณ 

 ๓) สงเคราะห์ผู้ตกทุกข์ได้ยากกลับภูมิล าเนา เพื่อให้บริการสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๖๒๒ 

 

เฉพาะหน้าให้ผู้ประสบปัญหาทางสังคมมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับภูมิล าเนา โดยมีการประชุม
คณะกรรมการบริหารเงินอุดหนุนเรียบร้อยแล้ว รอโอนจัดสรรงบประมาณ 

๔) สงเคราะห์แก่ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ท่ีพึ่ง เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่ม
เปราะบางรายครัวเรือน และการให้แบบมีเงื่อนไข อยู่ระหว่างการจัดท าร่างแบบการให้อย่างมีเงื่อนไข 
และแจ้งเวียนหน่วยงานเพื่อน าไปใช้ในกระบวนการสอบข้อเท็จจริงต่อไป 

๕) ช่วยเหลือด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรม อยู่ระหว่างรอกรมบัญชีกลาง
ตอบกลับหนังสือขอท าความตกลง 

๖) โครงการสถานประกอบการเพื่อคนไร้ท่ีพึ่ง ๔ ภาค เพื่อให้คนไร้ท่ีพึ่ง 
มีรายได้จากการท างานในสถานประกอบการ (เตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคม) ด าเนินการ
ในสถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่ง ๑๑ แห่ง ได้แก่ สถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งกุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี 
สถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งหญิงธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี สถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งทับกวาง จังหวัดสระบุรี สถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งบ้านเมตตา 
จังหวัดนครราชสีมา สถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช สถานคุ้มครอง  
คนไร้ท่ีพึ่งวังทอง จังหวัดพิษณุโลก สถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งบ้านนิคมปรือใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ 
สถานคุ้มครองคนไร้ ท่ีพึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งจังหวัดนนทบุรี  
และสถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งสันมหาพน จังหวัดเชียงใหม่  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต  
๓ แห่ง ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมแบะพัฒนาทักษะชีวิต มวกเหล็ก จังหวัดส ระบุรี ศูนย์ส่งเสริม 
และพัฒนาทักษะชีวิตหนองแค จังหวัดสระบุรี และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตห้วยสัตว์ใหญ่  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีภาคีความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีรายได้ และมีผู้ประกอบการ
รองรับกลุ่มเป้าหมายอย่างน้อย ๑ ผู้ประกอบการ/แห่ง ซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการจับคู่สถาน
ประกอบการ Social Matching 

   ๗) “โครงการดืองันฮาตี” การพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นท่ีจังหวัด 
ชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสตูล โดยการบูรณการ
การท างานร่วมกัน เพื่อให้กลุ่มเปราะบางหรือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ไ ด้รับการช่วยเหลือ 
ตามสภาพปัญหารายบุคคล เข้าถึงการบริการของภาครัฐ ในด้านการศึกษา สาธารณสุข อาชีพ 
เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกในครัวเรือน มีกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มเปราะบาง 
เด็ก ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ประสบปัญหาทางสังคม อยู่ระหว่างการจัดท าแผนและพิจารณา 
แบ่งพื้นท่ีเป้าหมายในการรับผิดชอบขับเคลื่อนโครงการ 

 
 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๖๒๓ 

 

๑.๕.๓ แนวทางการจัดตั งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ด าเนินการ  

ในการแก้ไขปัญหาข่าวปลอม ดังน้ี 
๑) มาตรการในการแก้ไขปัญหาข่าวปลอม มีดังน้ี 

(๑) จัดต้ังหน่วยงานประสานต่อต้านข่าวปลอม กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ ในการตรวจสอบ ต่อต้านข่าวปลอมท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าเป็นข่าวท่ีเป็นข้อมูลจริงหรือเป็นข่าวท่ีเป็นข้อมูลเท็จ ประสาน
การท างานร่วมกับหน่วยประสานต่อต้านข่าวปลอม ระดับส่วนราชการในสังกัดและหน่วยงาน 
ในก ากับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการตรวจสอบ ประสาน  
การท างานร่วมกับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และพิจารณา
ด าเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายเกี่ยวกับข่าวปลอม 

(๒) จัดต้ังหน่วยประสานงานต่อต้านข่าวปลอมในระดับส่วนราชการ 
ในสังกัดและหน่วยงานในก ากับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ในการตรวจสอบ ต่อต้านข่าวปลอมท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน และประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่อต้านข่าวปลอม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการตรวจสอบ 
แจ้งผลการตรวจสอบ และแจ้งผลการพิจารณาด าเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายเกี่ยวกับ 
ข่าวท่ีเกี่ยวข้องกับส่วนราชการหรือหน่วยงานให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และครบถ้วน 

(๓) เปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนหรือรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
ข่าวปลอม ท่ีสายด่วน ๑๓๐๐ Line @hotline ๑๓๐๐ ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง 

(๔) ตอบโต้และต่อต้านข่าวปลอม เผยแพร่ข้อมูลจริงเชิงรุกผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ หรือสื่อหลัก 

(๕) เมื่อมีการเผยแพร่ข่าวปลอมท่ีส่วนราชการในสังกัด และหน่วยงาน 
ในก ากับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พิจารณาแล้วเห็นว่าการเผยแพร่  
ข่าวปลอมดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนราชการหรือหน่วยงานดังกล่า วอันควร
ด าเนินการทางกฎหมายกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

๒) ขั นตอนในการแก้ไขปัญหาข่าวปลอม มีดังน้ี (๑) เฝ้าระวังข่าว 
(๒) ตรวจสอบข่าว/คัดกรองข้อมูล (๓) แจ้งผู้บริหารหน่วยงาน และ CIO รวมท้ังแจ้งในกลุ่ม Line 
MCIO กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (๔) รวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริง แก้ไขข่าว 
(๕) แจ้ง/ประสานงาน/ช้ีแจ้งประเด็น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม  (๖) ช้ีแจ้งประเด็น สื่อ/สังคม  
(๗) ด าเนินคดี (ข่าวก่อให้เกิดความเสียหาย)และ (๘) แถลงข่าว 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๖๒๔ 

 

๓) แนวทางการจัดตั งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม มีดังน้ี (๑) เตรียมการจัดต้ัง
ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีการจัดท า
โครงสร้างศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เพื่อก าหนดมาตรการและแนวทางในการตรวจสอบและต่อต้าน
ข่าวปลอม รวมท้ังประสานความร่วมมือในการท างานร่วมกับหน่วยประสานต่อต้านข่าวปลอม 
(๒) การจัดท าร่างระเบียบประกาศเกี่ยวกับมาตรการในการแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (๓) การก าหนด
แนวทางในการท างานเพื่อตรวจสอบและต่อต้านข่าวปลอม 
 
 ๑.๖  ปรับปรุง “ระบบที่ดินท ากิน” ให้เกษตรกรเข้าถึงได้  

๑.๖.๑ บริหารจัดการที่ดินท ากินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส (ข้อมูล  
ณ วันท่ี ๑ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) โครงการบริหารจัดการท่ีดินท ากินแก่ เกษตรกรรายย่อย 
และผู้ด้อยโอกาส จัดท่ีดินให้เกษตรกรได้รับสิทธิเข้าท าประโยชน์ในท่ีดินแล้ว ๔๙๖ ราย เป้าหมาย 
๒๓,๕๐๐ ราย งบประมาณ ๑๕๕.๕๐๘๐ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ๓.๒๒๒๗ ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ ๒.๑๑ 

๑.๖.๒ การจัดที่ดินท ากินแก่ผู้ยากไร้  ได้จัดท่ีดินให้เกษตรกรได้รับสิทธิเข้าท า
ประโยชน์ในท่ีดิน ส.ป.ก. ๔-๐๑ ด าเนินการได้ ๔๐,๔๐๑ ราย (เป้าหมาย ๕๒,๐๐๐ ราย) คิดเป็น
ร้อยละ ๗๗.๖๙ 

๑.๖.๓ ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรและประชาชน 
อยู่ระหว่างด าเนินการร่างพระราชบัญญัติปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม(เป้าหมาย ๑ ฉบับ) คิดเป็น 
ร้อยละ ๐.๑๐ 

๑.๖.๔ การบริหารจัดการที่ดินในรูปแบบสวัสดิการสังคมผ่านการจัดสรรที่ดิน
ให้แก่ราษฎรที่ได้รับการจัดสรรที่ดิน “สมาชิกนิคมสร้างตนเอง” เพื่อช่วยเหลือราษฎรยากจน 
ท่ีขาดแคลนท่ีดินท ากิน และออกหนังสือแสดงการท าประโยชน์ (นค.๓) ให้แก่สมาชิกนิคม 
สร้างตนเอง ผลการด าเนินงานในเดือนพฤศจิกายน ได้ส่งเอกสารเพื่อพิจารณาออกหนังสือ 
แสดงการท าประโยชน์ (นค.๓) จ านวน ๑๘ คน ๒๑ แปลง และด าเนินการจัดท าแผนการตรวจ
รังวัดท่ีดิน เพื่อท าการรังวัดท่ีดินให้กับราษฎรในการเตรียมความพร้อมเพื่อออกหนังสือแสดงการ
ท าประโยชน์ให้กับสมาชิกนิคมสร้างตนเอง เพื่อให้สมาชิกนิคมสร้างตนเอง สามารถใช้ประโยชน์  
ในท่ีดินในการประกอบอาชีพ สร้างงานสร้างรายได้ต่อไป 
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 ๑.๗  ลดอุปสรรคการประกอบอาชีพ “ประมงพาณิชย์” และ “ประมงชายฝั่ง” 
รวมถึงดูแล “ประมงพื นบ้าน” ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
  ๑.๗.๑ การด าเนินการกับกลุ่มผู้กระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับการรื อถอนคอกหอย
ผิดกฎหมาย ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) บูรณาการ
ร่วมกับส านักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานีและส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี พิจารณา
แนวทางการก าหนดพื้นท่ีท่ีอนุญาตให้ท าการประมงพื้นบ้านหรือท าการประมงชายฝั่งให้กับ
ประชาชนตามความถูกต้องเหมาะสม ด าเนินการกับกลุ่มผู้กระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับการร้ือถอน
คอกหอยผิดกฎหมายในพื้นท่ี ๕ อ าเภอท่ีติดชายฝั่งทะเล ประกอบด้วย อ าเภอไชยา อ าเภอท่าฉาง 
อ าเภอพุนพิน อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี อ าเภอกาญจนดิษฐ์ ท้ังน้ี ได้เน้นย้ าไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ในการด าเนินมาตรการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการท าประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์บริเวณ
ชายฝั่ง ตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และมีการหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้องในประเด็นข้อกฎหมายการอนุญาตสร้างสิ่งปลูกสร้างประเภทขน าในพื้นท่ีจังหวัด  
สุราษฎร์ธานี ผ่านคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ 
ภาคประชาชนในพื้นท่ีด้วย 
  ๑.๗.๒ โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ด าเนินการ (ข้อมูล ณ วันท่ี ๑ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) ดังน้ี  

๑) การจัดการทรัพยากรประมง ฟื้นฟูทรัพยากรโดยการผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ า 
๑๔.๖๙๔ ล้านตัว (เป้าหมาย ๕๐๐ ล้านตัว) ประเมินผลการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า (เป้าหมาย  
๑๒๐ แห่ง/ครั้ง) บริหารจัดการสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ า ๑๑ แห่ง (เป้าหมาย ๑๑ แห่ง) จัดสร้าง
แหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (เป้าหมาย ๔ แห่ง) ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรประมงในแหล่งน้ า
ส าคัญ ทะเลสาบสงขลา/อ่าวปากพนัง/หนองหาร/บึงบอระเพ็ด/กว๊านพะเยา/ทุ่งสุโขทัย  
ทุ่งบางระก าและลุ่มน้ าเจ้าพระยา ๗ แห่ง (เป้าหมาย ๑๔ แห่ง) 

๒) จัดระเบียบการท าประมงด าเนินการควบคุมและเฝ้าระวังการท าประมง
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ๓๙ ครั้ง (เป้าหมาย ๖๒๘ ครั้ง) ก าหนดมาตรการ และการอนุญาต 
ให้เป็นไปตาม พ.ร.ก.การประมงและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง (เป้าหมาย ๑๕ ฉบับ) ออกหนังสือ
อนุญาตใบอนุญาต และหนังสือรับรองตามพระราชก าหนดการประมง พระราชบัญญัติสงวน 
และคุ้มครองสัตว์ป่า รวมท้ังระเบียบ ประกาศ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง (เป้าหมาย ๕๑,๔๒๐ ฉบับ) 

๓) ฟื้นฟูและอนุรักษ์สัตว์น้ าหายากใกล้สูญพันธุ์ โดยอนุรักษ์ชนิดพันธุ์สัตว์น้ า
หายากใกล้สูญพันธุ์ โดยผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าลงสู่แหล่งน้ าจืดและทะเล (เป้าหมาย ๓๐ ชนิด) 
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๔) ส ารวจและประเมินสภาวะทรัพยากรประมง ส ารวจและประเมินสภาวะ
ทรัพยากรประมง โดยการประเมินผลผลิตสูงสุดท่ียั่งยืน (MSY) ของสัตว์น้ าในน่านน้ าไทย  
เพื่อก าหนดจุดอ้างอิงส าหรับการออกใบอนุญาตท าการประมง (เป้าหมาย ๒๘๐ ครั้ง )  
ประเมินผลผลิตสัตว์น้ าต่อหน่วยการลงแรงประมง (CPUE) (เป้าหมาย ๑๐๐ เท่ียวส ารวจ)  
ส ารวจประมงและรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรประมงทะเลนอกน่านน้ าไทย (เป้าหมาย ๒ ล า) 

๑.๗.๓ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย ด าเนินการควบคุม 
ตรวจสอบ และรายงานผลการเข้าออกเรือประมงพาณิชย์ ๒๗,๐๐๐ ครั้ง (เป้าหมาย ๑๗๒,๐๐๐ ครั้ง) 
ตรวจสอบการน าเข้าสินค้าประมงจากเรือประมงต่างประเทศ ๑,๖๒๘ ครั้ง (เป้าหมาย ๓๖,๖๕๐ ครั้ง) 
ควบคุมและเฝ้าระวังการท าการประมงในทะเล ๑๕ ครั้ง (เป้าหมาย ๑,๕๖๐ ครั้ง) ตรวจสอบระบบ
ตรวจสอบย้อนกลับของโรงงาน (Traceability) ๒๙ โรงงาน (เป้าหมาย ๑๗๘ โรงงาน)  
ออกใบรับรองการจับสัตว์น้ า และ Annex4 ๕๓๐ ฉบับ (เป้าหมาย ๔,๔๕๕ ฉบับ) สุ่มตรวจชนิด
และปริมาณวัตถุดิบสัตว์น้ าหน้าสถานประกอบการ (Sizing) ๑๑๔ ครั้ง (เป้าหมาย ๘๕๐ ครั้ง) 
 ๑.๗.๔ การลดปัญหาอุปสรรคส าหรับเรือประมงพาณิชย์  กระทรวงคมนาคม 
ในช่วงเวลาระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ด าเนินการตรวจสอบกองเรือประมง
พาณิชย์อย่างต่อเน่ือง เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลจ านวนและขนาดเรือประมงท่ีถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
ตลอดจนท าอัตลักษณ์ประจ าเรือ (Unique vessel Identification, UVI) แต่ละล า รวมท้ัง
ปรับปรุงฐานข้อมูลให้ทันสมัย ผลส าเร็จจากการส ารวจกองเรือประมง เป็นการจัดระเบียบ 
และควบคุมการท าประมงให้เหมาะสมสอดคล้องกับค่าทรัพยากร 
  ณ ปัจจุบัน ประเทศไทยได้ก้าวมาถึงจุดท่ีสามารถบริหารจัดการทรัพยากร
และกองเรือได้ดีข้ึน มีกฎหมายท่ีสนับสนุนการจัดการทรัพยากรและกองเรือท่ีมีประสิทธิภาพ 
อีกท้ังยังสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ดังน้ี 
  ด้านที่ ๑ การพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยของเรือประมง ได้ก าหนด
มาตรฐานเรือ อุปกรณ์ประจ าเรือ อุปกรณ์สื่อสารทางวิทยุให้เป็นสากล 
  ด้านที่  ๒   การยกระดับมาตรการควบคุมเรือเข้า -ออกน่านน้ า ไทย 
ก าหนดให้เรือประมงต้องแจ้งเรือเข้า-ออกตามมาตรการควบคุมของรัฐเมืองท่า ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (NSW) ซึ่งเป็นช่องทางท่ีสะดวกส าหรับผู้ประกอบการประมง ท าให้การก ากับดูแล
เรือท่ีเข้ามาในน่านน้ าไทยมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  ด้านที่ ๓ การยกระดับการควบคุมและก ากับดูแลผู้ท าการในเรือประมง 
โดยพัฒนามาตรการควบคุมและข้ึนทะเบียนผู้ท าการในเรือประมง เพื่อให้สามารถตรวจสอบ 
การท างาน การจ้างงานของผู้ท าการเรือประมงได้ตามมาตรฐานสากล 
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 ๑.๗.๕ การลดปัญหาอุปสรรคส าหรับเรือประมงพื นบ้าน  กระทรวงคมนาคม 
โดยกรมเจ้าท่า ออกประกาศให้เจ้าของเรือประมงพื้นบ้านท่ีมีใบทะเบียนเรือ ใบอนุญาตใช้เรือ  
ท่ีมีขนาดไม่ถึงสิบตันกรอส หรือยังไม่ได้จดทะเบียนเรือและไม่มีใบอนุญาตใช้เรือ น าเรือมาให้ 
กรมเจ้าท่าตรวจสอบและท าเครื่องหมายท่ีแสดงอัตลักษณ์เรือภายในวันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒  
ซึ่งปรากฏว่า เมื่อครบก าหนดเวลาดังกล่าว มีเจ้าของเรือประมงพื้นบ้านยื่นค าขอเป็นจ านวนมาก
ถึง ๔๔,๘๖๐ ล า และมีข้อเรียกร้องจากชาวประมงให้ขยายเวลาออกไป เน่ืองจากยังมีเรือ 
อีกจ านวนหน่ึงอยู่ในพื้นท่ีห่างไกล เช่น ตามเกาะต่าง ๆ  กรมเจ้าท่าจึงขยายระยะเวลาด าเนินการ
ออกไปจนถึงวันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ซึ่งข้อมูล ณ วันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ มีเจ้าของ
เรือประมงพื้นบ้านมายื่นค าขอเพิ่มเติมจ านวน ๔,๓๕๗ ล า และมีเรือประมงพื้นบ้านท่ีมีทะเบียน
ไม่ได้เข้ารับการส ารวจและจัดท าอัตลักษณ์เรือ จ านวน ๔,๕๙๗ ล า กรมเจ้าท่าได้ประสาน
กองทัพเรือและขอขยายระยะเวลาในการส ารวจและท าเครื่องหมายอัตลักษณ์เรือประมงพื้นบ้าน 
ท่ีไม่ได้เข้ารับการส ารวจ ซึ่งกองทัพเรือได้อนุมัติการขยายระยะเวลาด าเนินการให้แล้วเสร็จ  
ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ และภายหลังการด าเนินการในช่วงเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าภารกิจ 
ในการตรวจสอบและจัดท าอัตลักษณ์เรือประมงพื้นบ้าน ตามประกาศกองทัพเรือสิ้นสุด 
  กรมเจ้าท่าอยู่ระหว่างออกประกาศให้เจ้าของเรือประมงพื้นบ้านท่ีมีขนาด 
ไม่เกินสิบตันกรอสน าเรือมาให้กรมเจ้าท่าตรวจสอบเพิ่มเติมครั้งสุดท้าย ซึ่งเมื่อเรือท้ังหมดได้รับ
การตรวจสอบและแก้ไขให้มีความถูกต้องแล้วจะถือว่าประเทศไทยมีข้อมูลเรือประมงครบถ้วน 
ท้ังระบบเพื่อน าไปใช้บริหารจัดการด้านทรัพยากรประมงต่อไป ท้ังน้ี ในการด าเนินการตรวจสอบ
ดังกล่าวจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทยและกฎหมายว่าด้วย 
การเดินเรือในน่านน้ าไทย ซึ่งช่วยบรรเทาภาระส าหรับชาวประมงพื้นบ้าน 
 

๑.๘  พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะด้วยเทคโนโลยดีจิิทัล 
๑.๘.๑ โครงการเตรียมความพร้อมส าหรับการใช้ตั๋วร่วม โดยการด าเนินงาน 

ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ดังน้ี 
๑) ธนาคารกรุงไทยเป็นผู้ลงทุนและพัฒนาระบบต๋ัวร่วมมาตรฐาน (Europay 

Mastercard and Visa: EMV) ได้ว่าจ้างผู้รับจ้างเพื่อด าเนินงานในส่วนท่ีเกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว 
๒) แผนงานก าหนดเป้ าหมายหลัก  (Key Milestones)  ไว้  ๔  ระยะ  

โดยภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ จะท าการสาธิตการใช้บัตร EMV กับประตูจัดเก็บค่าโดยสาร
อัตโนมัติท่ีสถานีตัวอย่าง และภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ จะทดสอบการท างานกับประตูจัดเก็บ 
ค่าโดยสารอัตโนมัติในทุกสถานี (สถานีละ ๑ ชุด) โดยจะเริ่มทดลองให้บริการกับผู้โดยสาร 
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เฉพาะกลุ่ม (Close Group Pilot) ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ และเปิดให้บริการแก่ประชาชนท่ัวไป
ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ 

๓) บรรลุเป้าหมาย Key Milestones แรก ด้วยการสาธิตการใช้บัตร EMV 
กับประตูจัดเก็บ ค่าโดยสารอัตโนมัติท่ีสถานีหัวล าโพง และสถานีสนามไชย เมื่อวันท่ี ๑ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ 

๔) จัดส่งอุปกรณ์ท่ีผลิตและทดสอบจากโรงงานในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว 
มาเก็บไว้ท่ีศูนย์ซ่อมบ ารุงของโครงการสายสีน้ าเงิน เพื่อรอน าเข้าติดต้ังภายในสถานี โดยคิดเป็น 
ร้อยละ ๕๓.๗๔ จากปริมาณของท้ังหมด 

๕) เร่ิมงานเดินสายสัญญาณภายในสถานีแล้ว โดยแบ่งงานเดินสายสัญญาณ
เป็น ๒ ส่วน ได้แก่ การเดินสายสัญญาณท่ี Gate และการเดินสายสัญญาณภายในสถานี 

๑.๘.๒ การศึกษาจัดท าแผนการก ากับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม อยู่ระหว่าง
ด าเนินการศึกษา ระยะเวลาด าเนินการ ๒๐ เดือน (วันท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ - ๒๘ เมษายน  
๒๕๖๕) 
 

๑.๙  การแก้ไขปญัหาความเดือดรอ้นและใหค้วามช่วยเหลือประชาชน 
 ๑.๙.๑ การด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์ผ่านช่องทางการร้องทุกข์ ๑๑๑๑  
มีผลการด าเนินงานเรื่องราวร้องทุกข์ ในระหว่างวันท่ี ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ดังน้ี  
มีประชาชนใช้บริการร้องทุกข์ จ านวนท้ังสิ้น ๕,๖๕๕ เรื่อง ซึ่งสามารถด าเนินการจนได้ข้อยุติจ านวน 
๓,๙๔๖ เร่ือง คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๗๗ อยู่ระหว่างด าเนินการ ๗๐๙ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๒๓ 
ช่องทางท่ีประชาชนใช้ยื่นเรื่องร้องทุกข์มากท่ีสุด ได้แก่ สายด่วนของรัฐบาล ๑๑๑๑ เว็บไซต์ 
(www.1111.go.th) และตู้ ปณ. ๑๑๑๑ ประเภทเร่ืองท่ีประชาชนร้องเรียนมากที่สุด ได้แก่อุทกภัย 
ไฟฟ้า โทรศัพท์ เสียงรบกวน/สั่นสะเทือน ผลกระทบจากนโยบายและโครงการของรัฐท้ังน้ี มีกลุ่ม
มวลชน/องค์กรประชาชนเดินทางมายื่นเรื่องร้องทุกข์ ณ จุดบริการประชาชน ๑๑๑๑  
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จ านวน ๑๖ กลุ่ม เช่น สมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดศรีสะเกษ 
กลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย ๔ ภาค กลุ่มประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองค า เป็นต้น 
  ๑.๙.๒ รายงานสรุปการสอบถามข้อมูล แจ้งเหตุ ร้องขอความช่วยเหลือ และแสดง
ความคิดเห็น ช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19  ต้ังแต่วันท่ี ๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
มี ประชาชนร้องทุกข์ ขอความช่วยเหลือและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 ผ่านสายด่วน ๑๑๑๑ โดยมีประชาชนร้องทุกข์เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
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โคโรนา 2019 จ านวน ๔๔,๖๐๓ เรื่อง ซึ่งสามารถด าเนินการเรื่องร้องทุกข์จนได้ข้อยุติ ๔๔,๓๔๙ เรื่อง 
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๔๓ และอยู่ระหว่างรอผลการพิจารณา ๒๕๔ เร่ือง คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๗   
  ๑.๙.๓ รายงานสรุปข้อมูลการแจ้งเบาะแสการกระท าผิดกฎหมายและการร้องเรียน 
ซ่ึงเป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ผ่านช่องทาง ๑๑๑๑ ต้ังแต่วันท่ี ๗ 
มกราคม - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จ านวน ๑,๖๔๘ เร่ือง 
  ๑.๙.๔ การสนับสนุนถุงยังชีพเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก 
การด าเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 จากกองทุนเงิน
ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา  นาคาศัย) 
ประธานกรรมการเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย มีด าริเห็นสมควรช่วยเหลือสนับสนุน 
ถุงยังชีพให้กับประชาชนในจังหวัดต่าง ๆ ท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งปิดชุมชนหรือหมู่บ้าน  
ตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การรับบริจาคและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
และมติคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ ท่ีเห็นชอบ
ในหลักการให้ประธานกรรมการกองทุนฯ มีอ านาจอนุมัติให้ใช้เงินกองทุน ให้ความช่วยเหลือ  
และหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 
๒๕๖๓ ท้ังน้ี ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีได้โอนเงินให้ความช่วยเหลือให้จังหวัดจัดหา 
และควบคุมการแจกจ่ายถุงยังชีพให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการด าเนินการตามมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ตามด าริของรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชาฯ) 
แล้ว ๑๙ จังหวัด จ านวน ๔๗,๗๗๑ ครัวเรือน เป็นเงิน ๓๓,๔๓๙,๗๐๐ บาท 
  ๑.๙.๕ การให้ความช่วยเหลือเยียวยาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับผลกระทบ 
จากการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด - 19  
   ๑) นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการมอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบฯ 
ท้ัง ๒๔ ราย เมื่อวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า โดยมีรองปลัด 
กระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์ธงชัย  กีรติหัตถยากร) และรองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 
 (พันต ารวจเอก ด ารงศักด์ิ  กิตติประภัสร์) เป็นผู้แทนรับมอบ 
   ๒) คณะกรรมการกรรมการบริหารจัดการเงินบริจาคและทรัพย์สิน 
เพื่อสนับสนุนการด าเนินการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งมีปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔  
ได้อนุมัติการให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าท่ีสนับสนุนของกระทรวงสาธารณสุขและกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย ท่ีได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าท่ีด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๖๓๐ 

 

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 รวม ๖ ราย เป็นเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท และให้
ขอข้อมูลบุคลากรของกรมการปกครองเพิ่มเติม จ านวน ๑ ราย และเห็นชอบในหลักการให้ 
ส่งมอบเงินจ านวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ท่ีได้รับบริจาคจากกลุ่มบริษัท คิงเพาเวอร์ อินเตอร์ 
เนช่ันแนล เพื่อสมทบทุนโครงการเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโควิด - 19 พร้อมท้ังมอบเงินบริจาค
กองทุนโควิด-19 สมทบเพิ่มเติม จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้กับกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ท้ังน้ี ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ได้น าเสนอปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณามีหนังสือกราบเรียน
นายกรัฐมนตรีเพื่อทราบ/พิจารณาการส่งมอบเงินบริจาคของกลุ่มบริษัท คิงเพาเวอร์ฯ จ านวน 
๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เรียบร้อยแล้ว ขณะน้ีอยู่ระหว่างรอข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
  ๑.๙.๖ การใช้กลไกผู้ตรวจราชการและการตรวจราชการเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย
ส าคัญของรัฐบาลและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
   ๑) ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการทุกเขตตรวจราชการ
ได้ด าเนินการตรวจราชการแบบบูรณาการและจัดท ารายงานผลการตรวจราชการรายเขต รอบท่ี ๒ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทุกประเด็นรายงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว  
โดยส านักตรวจราชการจะได้รวบรวม/สรุปผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ
ส านักนายกรัฐมนตรี/ผู้ตรวจราชการกระทรวง และจัดท ารายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ
ในลักษณะภาพรวมท้ังประเทศ น าเสนอปลัดส านักนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาน ากราบเรียน
นายกรัฐมนตรี ภายในวันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔  
   ๒) เมื่อวันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ ส านักตรวจราชการและเร่ืองราวร้องทุกข์
ร่วมกับคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ 
ผ่าน Zoom meeting  
   ๓) การติดตามสถานการณ์น้ าท่วม  
    (๑) เมื่อวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี 
เขตตรวจราชการท่ี ๑๗ (นางสุมิตรา  อติศัพท์) ประชุมร่วมกับรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
ฝ่ายการเมือง (นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดตามสถานการณ์น้ าท่วม 
ของจังหวัดเพชรบูรณ์  
   (๒) เมื่อวันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ ปลัดส านักนายกรัฐมนตรีและหัวหน้า
ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นท่ีจังหวัดเพชรบุรีสนับสนุนการตรวจราชการของ



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๖๓๑ 

 

นายกรัฐมนตรี เพื่อติดตามสถานการณ์การบริหารจัดการน้ า และแผนการแก้ไขปัญหาน้ าท่วม  
ลุ่มน้ าเพชรบุรี 
 
 
  ๑.๙.๗ การสนับสนุนภารกิจของนายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรี  
ในการก ากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค  
   ๑) เมื่อวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี 
เขตตรวจราชการท่ี ๖ (นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง) ลงพื้นท่ีร่วมกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์) ณ จังหวัดพังงาและภูเก็ต 
   ๒) เมื่อวันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี 
เขตตรวจราชการท่ี ๘ (นายธีรวุธ  กลั่นเลี้ยง) ลงพื้นท่ีสนับสนุนการเดินทางไปราชการของ
นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ  จันทร์โอชา) ณ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ จ ากัด (แหลมฉบัง) 
ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
  ๑.๙.๘ การบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 
   ๑) การให้ความช่วยเหลือจากเงินบริจาคบัญชี “ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรีเพื่อรับบริจาคสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)”  
ตามมติคณะกรรมการบริหารจัดการเงินบริจาคและทรัพย์สินเพื่อสนับสนุนการด าเนินการแก้ไข
ปัญหาจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี 
๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ สรุปได้ดังน้ี   
    (๑) อนุมัติการให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าท่ีสนับสนุนของกระทรวง
สาธารณสุขและกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยท่ีได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าท่ี 
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 รวม ๖ ราย
เป็นเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท และให้ขอข้อมูลบุคลากรของกรมการปกครองเพิ่มเติม จ านวน ๑ ราย   
    (๒) เห็นชอบในหลักการให้ส่งมอบเงินจ านวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ท่ีได้รับบริจาคจากกลุ่มบริษัท คิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล เพื่อสมทบทุนโครงการเกี่ยวกับ
วัคซีนป้องกันโควิด - 19 พร้อมท้ังมอบเงินบริจาคกองทุนโควิด - 19 สมทบเพิ่มเติม จ านวน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้กับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสถาบัน
วัคซีนแห่งชาติ ท้ังน้ี ส านักตรวจราชการในฐานะฝ่ายเลขานุการ ได้น าเสนอ ปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณามีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อทราบ/พิจารณาการส่งมอบเงิน



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
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๖๓๒ 

 

บริจาคของกลุ่มบริษัท คิงเพาเวอร์ฯ จ านวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
   ๒) การสนับสนุนเงินจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ส านัก
นายกรัฐมนตรี ให้จังหวัดน าไปจัดหาถุงยังชีพแจกจ่ายให้กับประชาชนในจังหวัดท่ีผู้ว่าราชการ
จังหวัดมีค าสั่งปิดชุมชนหรือหมู่บ้านตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19  
ตามด าริของ รมต.นร. (นายอนุชา  นาคาศัย) ประธานกรรมการกองทุนฯ โดยได้ช่วยเหลือ
ประชาชนในพื้นท่ี ๑๙ จังหวัด จ านวน ๔๗,๗๗๑ ครัวเรือน เป็นเงิน ๓๓,๔๓๙,๗๐๐บาท 
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๖๓๓ 

 

 
ผลการด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง 

 
เร่ืองที่ ๒   การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนา 

คุณภาพชีวิตของประชาชน 
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๖๓๔ 

 

นโยบายเร่งด่วนเรื่องท่ี ๒  การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของประชาชน 
 
 ๒.๑  บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
  ๒.๑.๑ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ  โดยกระทรวงการคลัง 
โดยกรมบัญชีกลางได้ด าเนินการโอนเงินให้แก่ผู้มีสิทธิผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต้ังแต่วันท่ี  
๑ มกราคม - ๓๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ รวมท้ังสิ้น ๔๓,๘๗๓.๔๒ ล้านบาท ประกอบด้วย 
    ๑) สวัสดิการท่ีให้เป็นวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จ านวนท้ังสิ้น 
๔๐,๘๓๓,๙๐ ล้านบาท 
    ๒) สวัสดิการท่ีให้ผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
(e-Money) จ านวนท้ังสิ้น ๓,๐๓๙.๕๒ ล้านบาท 
  ๒.๑.๒ โครงการเพิ่มก าลังซื อให้แก่ผู้ มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่  ๓ 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ รับทราบและอนุมัติตามผลการพิจารณา 
ของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คณะกรรมการฯ) ในคราวประชุม ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๔ 
เมื่อวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และครั้งท่ี ๑๘/๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔  
ซึ่งคณะกรรมการฯ เห็นควรให้ความเห็นชอบและอนุมัติโครงการเพิ่มก าลั งซื้อให้แก่ผู้มีบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ ระยะท่ี ๓ งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรวงเงินไม่เกิน ๑๖,๓๘๐.๑๙ ล้านบาท 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ จ านวน ๒,๖๗๑.๑๘ ล้านบาท 
  ๒.๑.๓ ร้านค้าธงฟ้าพัฒนาเศรษฐกิจท้องถ่ิน รับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการฯ 
ต้ังแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔ จ านวน ๓๗,๑๑๘ ร้าน (ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๔ ต้ังแต่เปิดโครงการมีร้านค้าสมัครเข้าร่วมรวม ๑๖๔,๙๗๔ ร้าน) กรมบัญชีกลางอนุมัติให้
เปิดบริการแล้ว ๑๑๗,๔๐๒ ร้าน (ณ วันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔) เป็นร้านท่ีติดต้ังเครื่อง EDC 
จ านวน ๓๒,๖๓๗ ร้าน และ Mobile Application จ านวน ๘๔,๗๖๕ ร้าน ท้ังน้ี ผลการจ่ายเงิน
สวัสดิการแห่งรัฐให้ร้านค้าฯ ณ วันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ รวม ๒๐๘,๕๖๗.๐๒ ล้านบาท โดยมี
ร้านท่ีติดต้ังเครื่อง EDC ๑๖๗,๑๓๘.๖๓ ล้านบาท และ Mobile Application ๔๑,๔๒๘.๓๙ ล้านบาท 
  ๒.๑.๔ การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผูสู้งอายุที่มีรายได้นอ้ยที่ได้รบัสทิธิ
ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ จากมติท่ีประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ได้เห็นชอบแนวทางขับเคลื่อนการจ่ายเงิน



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๖๓๕ 

 

สงเคราะห์เพื่อการยัง ชีพแก่ผู้สูงอายุ ท่ีมีรายได้น้อยท่ีได้รับสิทธิ ในโครงการลงทะเบียน  
เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ดังน้ี 
   ๑) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้จ่ายเงินสงเคราะห์ฯ ต้ังแต่เดือน
มิถุนายน - กันยายน ๒๕๖๓ เป็นระยะเวลา ๔ เดือน ตามอัตราการจ่ายเงินเดิม ดังน้ี 
    (๑) ผู้สูงอายุท่ีมีรายได้ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาทต่อปี ได้รับเงินช่วยเหลือฯ 
๑๐๐ บาทต่อเดือน 
    (๒) ผู้สูงอายุท่ีมีรายได้มากกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ 
บาทต่อปี ได้รับเงินช่วยเหลือฯ ๕๐ บาทต่อเดือน 
   ๒) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้จ่ายในอัตราการจ่ายเดิม โดยจ่ายแบบ
เดือนเว้นเดือน เร่ิมต้ังแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไปตามอัตราการจ่ายเงินเดิม ดังน้ี 
    (๑) ผู้สูงอายุท่ีมีรายได้ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาทต่อปี ได้รับเงินช่วยเหลือฯ  
๑๐๐ บาทต่อเดือน 
    (๒) ผู้สูงอายุท่ีมีรายได้มากกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ 
บาทต่อปี ได้รับเงินช่วยเหลือฯ ๕๐ บาทต่อเดือน 
    ผลการด าเนินการมีผู้สูงอายุได้รับการจ่ายเงินสงเคราะห์ฯ แล้ว จ านวน 
๔,๘๑๙,๘๗๑ ราย เป็นจ านวนเงินท้ังสิ้น ๔,๒๑๗,๗๗๘,๖๕๐ บาท ดังน้ี 
    ๑) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ่ายต้ังแต่เดือนมิถุนายน - กันยายน 
๒๕๖๓ เป็นระยะเวลา ๔ เดือน 
    ๒) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ่ายในอัตราการจ่ายเดิม โดยจ่ายแบบ
เดือนเว้นเดือน เร่ิมต้ังแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป (จ านวน ๖ งวด) 
 
 ๒.๒  เบี ยยังชีพ “ผู้สูงอายุ” “คนพิการ” ที่มีรายได้น้อย ขยายสิทธิกลุ่ม “มารดา
ตั งครรภ์” “เด็กแรกเกิด” “เด็กวัยเรียน” 
  ๒.๒.๑ การจ่ายเงินสวัสดิการสังคมและเงินอื่น ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูล
สวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางได้ด าเนินการ
จ่ายเงินสวัสดิการสังคมและเงินอื่น ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social 
Welfare) ต้ังแต่วันท่ี ๑ มกราคม - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ รวมท้ังสิ้น ๑๓๐,๗๕๘.๘๔ ล้านบาท 
ประกอบด้วย 
   ๑) ประเภทเงินจ่ายต่อเน่ืองรายเดือน (๖ สวัสดิการ) จ านวนท้ังสิ้น 
๑๒๕,๕๘๓.๔๔ ล้านบาท 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๖๓๖ 

 

   ๒) ประเภทเงินจ่ายไม่ต่อเน่ือง (๑ สวัสดิการ) จ านวนท้ังสิ้น ๕,๑๗๕.๓๙ 
ล้านบาท 
  ๒.๒.๒ การปรับสวัสดิการ เบี ยความพิการเพิ่มจากเดือนละ ๘๐๐ บาท  
เป็น ๑,๐๐๐ บาท แบบถ้วนหน้า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้เสนอขอการปรับสวัสดิการเบี้ยความพิการเพิ่มจากเดือนละ 
๘๐๐ บาท ต่อคนต่อเดือน เป็น ๑,๐๐๐ บาท ต่อคนต่อเดือน ส าหรับคนพิการทุกคนท่ีมีบัตร
ประจ าตัวคนพิการต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ท้ังน้ี มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๘ มกราคม 
๒๕๖๓ และวันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ เห็นชอบการปรบัเพิ่มเบี้ยความพิการจาก ๘๐๐ บาทต่อคนต่อ
เดือนเป็น ๑,๐๐๐ บาท ต่อคนต่อเดือน ให้กับคนพิการ ๒ กลุ่ม โดยกลุ่มท่ีได้รับการปรับเพิ่ม
สวัสดิการเบี้ยความพิการ มีดังน้ี 
   ๑) คนพิการท่ีมีบัตรประจ าตัวคนพิการ และมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีมีรายได้ส่วนบุคคลน้อย 
   ๒) คนพิการท่ีมีบัตรประจ าตัวคนพิการ และมีอายุต่ ากว่า ๑๘ ปี เน่ืองจาก
เป็นกลุ่มท่ีไม่เข้าเกณฑ์การมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมท้ังครอบครัวหรือผู้ดูแลมีภาระค่าใช้จ่าย 
ในการดูแลและฟื้นฟูเด็กพิการท่ีค่อนข้างสูง ส าหรับคนพิการท่ีมีบัตรประจ าตัวคนพิการ แต่ไม่มี
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และมีอายุมากกว่า ๑๘ ปี จ านวนประมาณ ๘๓๔,๘๙๐ คน ไม่ได้รับการปรับ
เพิ่มเบี้ยความพิการ แต่ยังคงได้รับประโยชน์ในการเข้าถึงสิทธิข้ันพื้นฐาน และใช้ประโยชน์ 
จากสิ่งอ านวยความสะดวก อันเป็นสาธารณะตลอดจนสวัสดิการ และความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ 
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๒๐ ท้ัง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านการแพทย์ ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ 
และด้านสวัสดิการสังคม ท้ังน้ี มติคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เห็นชอบให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หารือรายละเอียดร่วมกับ
กระทรวงการคลัง และส านักงบประมาณ เพื่อปรับเพิ่มเบี้ยความพิการให้กับคนพิการท่ีตกหล่น 
จ านวนประมาณ ๘๓๔,๘๙๐ คน ก่อนน าเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีต่อไป 
    ท้ังน้ี งบประมาณส าหรับคนพิการท่ีได้รับการปรับสวัสดิการเบี้ยความพิการ 
ต่อปีจ านวน ๑๔,๘๙๗,๐๗๖,๐๐๐ บาท (๑,๒๔๑,๔๒๓ x ๑,๐๐๐ บาท x ๑๒ เดือน) และคนพิการ 
ได้รับการปรับสวัสดิการเบี้ยความพิการเพิ่มจากเดือนละ ๘๐๐ บาท เป็น ๑,๐๐๐ บาท จ านวน
๑,๒๔๑,๔๒๓ คน 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๖๓๗ 

 

  ๒.๒.๓ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี ยงดูเด็กแรกเกิด กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ด าเนินการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
มนุษย์ ด้วยการสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้กับครอบครัวท่ีมีรายได้น้อย 
เดือนละ ๖๐๐ บาท ต้ังแต่แรกเกิดจนถึงอายุ ๖ ปี โดยมีข้อมูลการประเมินผลโครงการฯ (อ้างอิง
จากคลังข้อมูลสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข) พบว่า เด็กในโครงการฯ ท่ีมีข้อมูลอยู่ในคลังข้อมูล
สุขภาพ (HDC) ได้รับการประเมินพัฒนาการ คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๖๖ และเด็กที่ได้รับการประเมิน
พัฒนาการดังกล่าว มีพัฒนาการสมวัย คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๓๐ ซึ่งผลท่ีพบน้ีถือว่ากลุ่มเป้าหมาย 
มีพัฒนาการในระดับท่ีดีเมื่อเทียบกับประชากรท้ังประเทศด้วยกลุ่มเป้าหมายเงินอุดหนุนฯ เป็นกลุ่ม
ยากจนหรือเสี่ยงจน ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีอาจจะได้รับโภชนาการและการดูแลท่ีน้อยกว่าเด็กท่ัวไป 
สะท้อนได้ว่าเด็กกลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ ได้รับการเลี้ยงดูอย่างเหมาะสม 
   ผลการเบิกจ่ายเดือนตุลาคม ๒๕๖๔  
   - ค่าเป้าหมายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จ านวนเด็ก ๒,๖๒๐,๙๘๔ คน 
   - จ านวนผู้ลงทะเบียน ๒,๔๔๑,๕๘๘ คน 
   - จ านวนผู้มีสิทธิได้รับเงิน ๒,๓๑๐,๖๙๖ คน 
   - จ านวนผู้ได้รับเงิน ๒,๓๐๙,๒๐๒ คน 
    (ข้อมูลการเบิกจ่าย ณ วันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๔) 
  ๒.๒.๔ โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ด าเนิน “โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน” โดยเน้นการด าเนินการแบบบูรณาการกับหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนท่ีเกี่ยวข้องในระดับจังหวัด อ าเภอ ต าบล 
และภาคีเครือข่ายในพื้นท่ี เพื่อให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนาคน
ทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อันจะท าให้ประชาชนสามารถด ารงชีวิต 
และสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง โดยมีผลการด าเนินการกิจกรรม/โครงการ
บูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ประกอบด้วย 
   ๑) โครงการดืองันฮาต ีเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในพื้นท่ีจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ๕ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา  
และจังหวัดนราธิวาส โดยมีผลการด าเนินงานจากการส ารวจข้อมูลครัวเรือนในพื้นท่ี ๕ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ พบว่า มีครัวเรือนท่ีมีปัญหา โดยลักษณะปัญหาท่ีพบมีดังน้ี 
    (๑) ด้านการมีงานท า และมีรายได้ : รายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย  
การว่างงาน ตกงาน มีภาระหน้ีสิน ขาดทักษะและทุนการประกอบอาชีพ 
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    (๒) ด้านท่ีอยู่อาศัย : ไม่มั่นคงแข็งแรง / ไม่มีท่ีอยู่อาศัยเป็นของตนเอง 
สภาพท่ีอยู่อาศัยไม่เหมาะสม  
    (๓) ด้านครอบครัว : ภาระเลี้ยงดู ผู้สูงอายุ คนพิการ เด็กก าพร้า ผู้ป่วย
ติดเตียง ครอบครัวเลี้ยงเด่ียวไร้คนอุปการะ 
    (๔) ด้านการศึกษา : ไม่มีทุนการศึกษา ไม่ได้เรียนหนังสือ 
    (๕) ด้านสุขภาพอนามัย : ป่วยเรื้อรัง หลงลืม จิตเวช สมาชิกในครอบครัว 
ติดยาเสพติด 
    (๖) ด้านการเข้าไม่ถึงสิทธิและความเป็นธรรมในสังคม : ภัยธรรมชาติ  
ไม่สามารถเข้าถึงบริการภาครัฐ 
   ๒) โครงการ ๑ กรม ๑ พื นที่พัฒนา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ ได้ด าเนินโครงการ ๑ กรม ๑ พื้นท่ีพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือ
เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้ครอบคลุมในทุกมิติแบบองค์รวม เพื่อให้กลุ่มเปราะบางสามารถ
เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ รวมท้ังพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางและให้ครอบครัวมั่นคง          
มีความสุข สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และมีฐานข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน       
ในชุมชนของกรุงเทพมหานครท่ีเกิดจากการบูรณาการข้อมูลจากทุกหน่วยงาน โดยให้ความส าคัญ
ต่อกลุ่มเป้าหมายครัวเรือนกลุ่มเปราะบางที่ประสบปัญหาทางสังคม ๘ ชุมชนของกรุงเทพมหานคร 
ในพื้นท่ีด าเนินการ ประกอบด้วย 
    (๑) ชุมชนซอยรัชฎภัณฑ์  (ซอยหมอเหล็ง) เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
    (๒) ชุมชนวัดจอมสุดาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
    (๓) ชุมชนล าชะล่า (โคกบ่าวสาว) เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
    (๔) ชุมชนวัดสุวรรณคีรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 
    (๕) ชุมชนเฟื่องฟ้า เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 
    (๖) ชุมชนภายในซอยจรัญสนิทวงศ์ ๙/๑ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 
    (๗) ชุมชนซอยศรีนครินทร์ ๙ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 
    (๘) ชุมชนกลุ่มริมคลองกะจะ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
    ผลการด าเนินงานจากการส ารวจข้อมูลครัวเรือนกลุ่มเปราะบางท่ีประสบ
ปัญหาทางสังคม ๘ ชุมชนของกรุงเทพมหานคร และได้บันทึกข้อมูลในสมุดพกครอบครัว จ านวน 
๕๖๑ ครัวเรือน พบว่าสมาชิกครัวเรือนมีปัญหาไม่มีกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน ท่ีอยู่อาศัยไม่มั่นคง ว่างงาน
และรายได้ไม่เพียงพอ รวมท้ังเจ็บป่วยเรื้อรัง โดยมีการช่วยเหลือเฉพาะหน้าเบ้ืองต้น การซ่อมแซม 
ท่ีอยู่อาศัย และการส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
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   ๓) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนระดับจังหวัด 
๗๖ จังหวัด ได้ด าเนินงานในการส ารวจข้อมูลครัวเรือนกลุ่มเปราะบางท่ีประสบปัญหาทางสังคม 
ใน ๗๖ จังหวัด และได้บันทึกข้อมูลในสมุดพกครอบครัว จ านวน ๑๑,๒๓๑ ครัวเรือน พบว่า 
สมาชิกครัวเรือนมีปัญหาว่างงาน รายได้ไม่เพียงพอ ท่ีอยู่อาศัยไม่มั่นคง มีภาระต้องเลี้ยงดูผู้พึ่งพิง 
และเจ็บป่วยเรื้อรัง  โดยมีการช่วยเหลือเฉพาะหน้าเบื้องต้น ก ารซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัย 
และการส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
  ๒.๒.๕ โครงการเสริมสร้างระบบการคุ้มครองทางสังคมแบบบูรณาการส าหรับ  
ทุกคนในสังคมไทย เป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์  และหน่วยงานภายใต้องค์การสหประชาชาติประเทศไทย มีวัตถุประสงค์  
เพื่อด าเนินงานด้านการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทยให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้าง
สังคมเสมอภาคและไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง ภายใต้ผลลัพธ์ท่ีคาดหวัง ๓ ด้าน ได้แก่  
   - ผลลัพธ์ท่ี ๑ การแก้ไขปัญหาเชิงนโยบายได้รับการพัฒนาและบูรณาการ
ร่วมกัน หลังจากได้มีการทบทวนระบบการคุ้มครองทางสังคม 
   - ผลลัพธ์ท่ี ๒ การขยายขนาดความคุ้มครองของเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู
เด็กแรกเกิด จากเด็กจ านวน ๗๐๐,๐๐๐ คน เป็น ๒ ล้านคน ภายในสิ้นปี ๒๕๖๔ อันเป็นผล 
มาจากระบบการคุ้มครองทางสังคมท่ีเข้มแข็งข้ึน 
   - ผลลัพธ์ท่ี ๓ ตัวเลือกนโยบายต้องได้รับการออกแบบและทดสอบเพื่อให้
มั่นใจถึงความครอบคลุมท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึนส าหรับแรงงานท่ีท างานในบ้าน ซึ่งรวมถึงแรงงาน
ข้ามชาติท่ีอยู่ภายใต้โครงการประกันสังคมด้วย  
   ท้ังน้ี เมื่อวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน 
หารือต่อร่างรายงานการศึกษาข้อมูล หัวข้อ การเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงานข้ามชาติ
และครอบครัวในประเทศไทย ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล เพลินจิต กรุงเทพมหานคร ซึ่งมี
ผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ เข้าร่วมการประชุม อาทิ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน 
ส านักงานประกันสังคม สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กองต่อต้านการค้ามนุษย์ 
ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มูลนิธิแมพ ( MAP)  
และเจ้าของกิจการ เป็นต้น  
   นอกจากน้ัน ในเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ทีมวิจัยจาก Oxford Policy Management 
ได้น าข้อเสนอจากท่ีประชุมไปปรับปรุงรายงานการศึกษา ข้อมูลดังกล่าวให้มีความครอบคลุม 
ก่อนจะน าเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ในล าดับต่อไป 
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  ๒.๒.๖ การลงทะเบียนเข้าร่วม “โครงการเราชนะ” ให้แก่ประชาชนกลุ่ม
เปราะบาง (ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ)  ด าเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ 
และจัดหน่วยเคลื่อนท่ีไปยังชุมชน หมู่บ้าน พื้นท่ีในจังหวัดปทุมธานี เพื่ออ านวยความสะดวก 
ในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะให้แก่ประชาชนกลุ่มท่ีต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
โดยเป็นการท างานร่วมกับส า นักงานพัฒนาสั งคมและความมั่ นคงของมนุษย์จั งหวัด 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข อาสาสมัครในพื้นท่ี และธนาคารกรุงไทย ระหว่างวันท่ี 
๒๔ - ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
  ๒.๒.๗ โครงการ เรามีเรา ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน เราจะตามไปช่วย 
    กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกองมาตรฐาน 
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับผิดชอบโครงการ เรามีเรา ไม่ว่าคุณจะอยู่ท่ีไหน 
เราจะตามไปช่วย จ านวน ๘ พื้นท่ี ได้แก่ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตบางรัก เขตมีนบุรี 
เขตลาดกระบัง เขตพระโขนง เขตบางนา เขตคลองสามวา และเขตสะพานสูง โดยการมอบสิ่งของ
ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด - 19 ในชุมชนท่ีคัดเลือก 
จากแต่ละพื้นท่ี และการประสานช่วยเหลือรายกรณี ประกอบด้วย เขตป้อมปราบฯ จ านวน ๓ ราย 
(ผู้สูงอายุ ผู้ดูแลคนพิการ และรายได้ไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ) เขตบางรัก จ านวน ๑ ราย 
(ผู้สูงอายุ) เขตมีนบุรี จ านวน ๓ ราย (คนพิการติดเตียง ๑ ราย และคนพิการเดินไม่ได้  ๒ ราย) 
เขตลาดกระบัง จ านวน ๔ ราย (ผู้สูงอายุพิการเข้าสู่ภาวะติดเตียง ผู้สูงอายุถูกทอดท้ิง ผู้สูงอายุ 
และผู้สูงอายุป่วยซึมเศร้า) เขตพระโขนง จ านวน ๔ ราย (รายได้ไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ ๒ ราย 
และผู้ดูแลคนพิการ ๒ ราย) เขตบางนา จ านวน ๒ ราย (ผู้สูงอายุ และคนพิการ) เขตคลองสามวา 
จ านวน ๓ ราย (ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้สูงอายุ ๒ ราย) เขตสะพานสูง จ านวน ๓ ราย (ผู้สูงอายุ 
๒ ราย และรายได้ไม่เพียงพอ ๑ ราย)  
   ในการน้ีสามารถสรุปรวมการช่วยเหลือท้ังหมด ๒๓ ราย แบ่งเป็น คนพิการ 
๔ ราย ผู้สูงอายุ ๑๒ ราย ผู้ดูแลคนพิการ ๓ ราย และรายได้ไม่เพียงพอ ๔ ราย ซึ่งการจัดการ
ประสานส่งต่อเพื่อรับความช่วยเหลือ โดยหน่ึงกรณีอาจประสานส่งต่อมากกว่าหน่ึงหน่วยงาน 
ประกอบด้วย ประสานส่งต่อกรมกิจการผู้สูงอายุ จ านวน ๑๓ ราย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ จ านวน ๖ ราย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จ านวน ๓ ราย กรมกิจการ
เด็กและเยาวชน จ านวน ๔ ราย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จ านวน ๑ ราย ส านักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด จ านวน ๒ ราย ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการต ารวจ 
จ านวน ๒ ราย การเคหะแห่งชาติ จ านวน ๑ ราย ส านักงานเขต จ านวน ๙ ราย กระทรวงการคลัง 
จ านวน ๑ ราย และกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน ๑ ราย เป็นต้น 
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  ๒.๒.๘ การถอดบทเรียนชุมชนย่านกะดีจีน สรุปได้ดังน้ี ชุมชนย่านกะดีจีน 
เป็นชุมชนต้นแบบท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะในการน าหลักการ “บวร” มาใช้ในการด ารงชีวิตร่วมกัน 
ในบริบทความหลากหลายทางวัฒนธรรม ศาสนา ความเช่ือ และประเพณี เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง 
ดังน้ี 
   ๑) การถอดรหัสความส าเร็จ (Key Success) ของชุมชนย่านกะดีจีน : 
ต้นแบบชุมชนเข้มแข็งด้านการพฒันาสังคม ด้วยหลักการ “บวร” ชุมชนย่านกะดีจีน เป็นชุมชน
หน่ึงท่ีมีการน าหลักการ “บวร” มาใช้ในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อพัฒนาสังคม  
และดูแลประชาชนกลุ่มเป้าหมายในทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ซึ่งมีปัจจัยความส าเร็จ 
เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนของชุมชนย่านกะดีจีน ดังน้ี 
    (๑) ปัจจัยด้านครอบครัวและชุมชน ได้ส่งเสริมบทบาทของครอบครัว 
และชุมชนในการจัดสวัสดิการสังคมและพัฒนาสังคม ได้แก่ การดูแลกลุ่มเปราะบาง ผู้น าชุมชน
เข้มแข็งและมีวิสัยทัศน์ และการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ในชุมชนพหุวัฒนธรรม   
    (๒) ปัจจัยด้านวัฒนธรรมและศาสนา เป็นการส่งเสริมให้ชุมชนตระหนัก
ถึงคุณค่าและความส าคัญของทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน ซึ่งมีเป้าหมายเดียวกันในการฟื้นฟู 
และรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม จนท าให้มีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ในเชิงวัฒนธรรม
และศาสนา ท่ีส่งผลให้คนในชุมชนสามารถสร้างอาชีพและสร้างรายได้ จากการท่องเท่ียว  
เชิงวัฒนธรรมและการใช้ภูมิปัญญาของชุมชนได้อย่างชัดเจน ได้แก่ ผู้น าทางศาสนาการฟื้นฟ ู
และรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชุมชน และการใช้ภูมิปัญญาชุมชน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ 
    (๓) ปัจจัยด้านเครือข่ายชุมชน เป็นการส่งเสริมให้เครือข่ายในชุมชน 
มีส่วนร่วมจัดสวัสดิการสังคมให้แก่คนทุกช่วงวัยในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ อาสาสมั คร
ดูแลคนในชุมชน  สภาองค์กรชุมชน และภาคีเครือข่ายร่วมจัดกิจกรรมในชุมชน 
     ดังน้ัน ชุมชนย่านกะดีจีน จึงเป็นชุมชนท่ีประสบความส าเร็จ  
ในการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักหุ้นส่วนสามประสาน (บวร) เน้นการจัดการตนเองโดยไม่ท้ิง
รากเหง้า วิถีชีวิต และวัฒนธรรมเดิมของชุมชนน าไปสู่สังคมดี ซึ่งสอดรับกับนโยบายของรัฐบาล 
ท่ี ไม่ ท้ิงใครไว้ ข้างหลัง รวมท้ังเป็นชุมชนท่ีมีองค์ประกอบท่ีมีความโดดเด่นเป็นพิ เ ศษ 
และเป็นต้นแบบให้กับทุกชุมชนในประเทศไทย 
   ๒) แนวทางการขับเคลื่อนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์ : สร้างชุมชนเข้มแข็ง สู่สังคมดี ด้วยหลักการ “บวร” ชุมชนย่านกะดีจีนเป็นรูปแบบ
ของการพัฒนาชุมชนท่ีเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยการใช้หลักการบวรในการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนเพื่อพัฒนาสังคม และดูแลประชาชนกลุ่มเป้าหมายในทุกช่วงวัยให้ได้รับสวัส ดิการ 
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และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยการน ารูปแบบชุมชนเข้มแข็งย่านกะดีจีน  มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทาง
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง สู่สังคมดีด้วย
หลักการ “บวร” ดังน้ี 
    (๑) ศึกษาและวิเคราะห์ชุมชนในบริบทพื้นท่ีเพื่อค้นหาทุนชุมชน 
โดยมีการค้นหาจุดเด่นของชุมชนจากทุนชุมชนท่ีมีอยู่ ท้ังทุนมนุษย์ ทุนสังคม ทุนกายภาพ 
และทุนธรรมชาติ ซึ่งทุนชุมชนเหล่าน้ีจะเป็นปัจจัยในการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน  
เพื่อก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน และดูแลกลุ่มเปราะบางในชุมชนได้อย่าง
ชัดเจน 
    (๒) เช่ือมหลักการ “บวร” และ “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ตามบริบทพื้นท่ี ชุมชนต้องมีการใช้หลักการ “บวร” มาเช่ือมโยงกับ “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ในการพัฒนาชุมชน 
     (๓) พัฒนาศักยภาพและหนุนเสริม ชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่าย 
ในพื้นท่ี เพื่อพัฒนาและดูแลคนทุกช่วงวัยให้ครอบคลุมทุกมิติ โดยกระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย์ จะมีการท างานร่วมกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนาศักยภาพและหนุน
เสริมชุมชน เพื่อพัฒนาและดูแลคนทุกช่วงวัยในการจัดกิจกรรมชุมชนร่วมกัน น าไปสู่การสร้าง  
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมของชุมชนอย่างยั่งยืน โดยเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน ๕ มิติ 
ได้แก่ ด้านการศึกษา อาชีพ/รายได้ สุขภาพ ท่ีอยู่อาศัย และการเข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐ 
    ดังน้ัน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เสนอ
เรื่อง การถอดบทเรียนชุมชนย่านกะดีจีน เพื่อให้คณะรัฐมนตรีทราบ โดยคณะรัฐมนตรี มีมติ
รับทราบการถอดบทเรียนชุมชนย่านกะดีจีน ในก ารประชุมคณะรัฐมนตรี  เ ม่ือ วันที่ 
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
  ๒.๒.๙ โครงการวิเคราะห์สมรรถนะรายบุคคลเพื่อสร้างต้นแบบอาชีพใหม่ 
ในรูปแบบ Reskill หรือ Upskill 
   กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกองมาตรฐาน 
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุนส่งเสริม ววน.) ในแผนงานการวิเคราะห์สมรรถนะ
รายบุคคลเพื่อสร้างต้นแบบอาชีพใหม่ในรูปแบบ Reskill หรือ Upskil lภายใต้แพลตฟอร์ม 
การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน (Competitiveness Platform) 
ในโปรแกรมท่ี ๑๗ การแก้ปัญหาวิกฤติของประเทศ (National Crisis Management) ระยะเวลา
ด าเนินการ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔ โดยกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มผู้มีรายได้น้อย 
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กลุ่มครอบครัวยากจน กลุ่มผู้ว่ างงาน กลุ่มนักเรียน นักศึกษา ในพื้นท่ี ๑๐ จังหวัด ได้แก่ 
ก าแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุทัยธานี ตาก อุตรดิตถ์ 
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยโครงการย่อย ๒ โครงการ ได้แก่ (๑) โครงการสร้างต้นแบบระบบ
ในการเก็บข้อมูลศักยภาพประชาชนรายบุคคล เพื่อลดความเหลื่อมล้ าโดยการพัฒนาเข้าสู่อาชีพ
ใหม่ และ (๒) โครงการปัจจัยแห่งความส าเร็จในการสร้างต้นแบบประชาชนท่ีเข้าสู่อาชีพใหม่ 
เพื่อสร้างรายได้และลดความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ โดยมีผลการด าเนินงานท่ีส าคัญ ประกอบด้วย 
   ๑) สามารถคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างได้ตามพื้นท่ี  
   ๒) เก็บข้อมูลศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้
ความรู้เรื่องการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ ห่วงโซ่ท่ีเช่ือมโยงในพื้นท่ี การประเมินตนเองเพื่อสร้าง
การหารายได้แก่กลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนใช้กระบวนการในการประชุมในการค้นหากลุ่มอาชีพ  
ท่ีมีศักยภาพมีความเข้มแข็ง มีความพร้อมท่ีจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าในระยะยาว 
   ๓) พิจารณาคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย ทรัพยากรหรือผลิตภัณฑ์ในพื้นท่ีท่ีเป็น
ผลิตภัณฑ์ท่ีโดดเด่นและกลุ่มอาชีพท่ีมีศักยภาพสมควรได้รับการยกระดับผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้เป็น
ต้นทุนทางเลือกในการพัฒนา ส่งเสริมอาชีพประชาชน โดยเฉพาะช่วงท่ีประสบปัญหาทางสังคม 
  ๒.๒.๑๐ โครงการขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการแม่เลี ยงเดี่ยวและครอบครัว  
(ศูนย์บริการแม่เลี้ยงเด่ียวและครอบครัว) เพื่อให้แม่เลี้ยงเด่ียวและครอบครัวท่ีประสบปัญหา ได้รับ
บริการสวัสดิการ มีช่องทางบริการแม่เลี้ยงเด่ียวและครอบครัวท่ีครบวงจร สามารถด ารงชีวิต 
ได้อย่างปกติสุข และเกิดต้นแบบจัดสวัสดิการแม่เลี้ยงเด่ียวและครอบครัวในระดับพื้ นท่ี 
โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้ด าเนินการจัดท าคู่มือด าเนินงานศูนย์บริการแม่เลี้ยงเด่ียว
และครอบครัว และเปิดด าเนินการให้บริการ ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ านวน 
๙ แห่ง โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี  
   ๑) จ านวนแม่เลี้ยงเด่ียวท่ีฝึกอาชีพท่ีศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ 
ท้ัง ๙ ศูนย์ ท้ังหลักสูตรในสถาบัน และการฝึกอาชีพในชุมชน จ านวนท้ังสิ้น ๔๖๗ ราย (ข้อมูล 
ณ วันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔)  
   ๒) จ านวนแม่เลี้ยงเด่ียวท่ีเข้าใช้ศูนย์บริการแม่เลี้ยงเด่ียวฯ ในศูนย์เรียนรู้  
การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ ท้ัง ๙ ศูนย์ จ านวนท้ังหมด ๑๐ ราย (ข้อมูล ณ เมษายน ๒๕๖๔) 
เน่ืองจากสถานการณ์โควิด - 19 ประกอบกับมาตรการของจังหวัด ท าให้ไม่สามารถรับ
บุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการได้ช่ัวคราว 
   ๓) จ านวนแม่เลี้ยงเด่ียวท่ีเข้ารับบริการให้ค าปรึกษา ๑๖๔ ราย และผ่าน
ระบบ @familyLine กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จ านวน ๔ ราย 
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   ๔) อบรมเสริมสร้างทักษะแม่เลี้ยงเด่ียว จ านวน ๓๘ ราย  
          ๔.๑) กคอ.จัดกิจกรรมเสริมพลังแม่เลี้ยงเด่ียว ในวันสตรีสากลท่ีกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ๑๙ ราย      
         ๔.๒) ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดพิษณุโลก 
จัดอบรมเสริมทักษะแม่เลี้ยงเด่ียว จ านวน ๑๙ ราย 
   ๕) รับมอบชุดอุปกรณ์และทุนประกอบอาชีพจากโลตัส จ านวน ๗๗ ราย 
(สนับสนุนชุดอุปกรณ์และทุนประกอบอาชีพ ประกอบด้วย ชุดอุปกรณ์ท าอาหาร มูลค่า ๒๐,๐๐๐ 
บาท พรอ้มท้ังโลตัสกิ๊ฟการ์ด เงินทุนซื้อวัตถุดิบ มูลค่า ๑๐,๐๐๐ บาท รวมมูลค่า ๒,๓๑๐,๐๐๐ บาท) 
   ๖) รับทุนประกอบอาชีพจากมูลนิธิมาดามแป้ง ๕๕ ราย (ทุนละ ๒๐,๐๐๐ 
บาท รวมมูลค่าท้ังสิ้น ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท) ส าหรับครอบครัวเลี้ยงเด่ียว ท่ีได้รับผลกระทบจาก 
โควิด - 19 และประสบปัญหาด้านเงินทุนส าหรับการประกอบอาชีพ 
   ๗) การให้ความช่วยเหลืออื่น ๆ  คือ ส่งเสริมให้มีงานท า ๑๐ ราย การประสาน
ส่งต่อส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อให้ความช่วยเหลือ จ านวน ๕ ราย 
  ๒.๒.๑๑ การเสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพอาสาสมัครพฒันาสังคมและความม่ันคง 
ของมนุษย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนงานของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ด้านการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคมในพื้นท่ี โดยมีผลการด าเนินงาน ดังน้ี  
   ๑) จัดประชุมช้ีแจงแนวทางการขับเคลื่อนอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน สู่การเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
   ๒) จัดประชุมหารือการจัดท าหลักสูตรอาสาสมัครพลเมืองดิจิทัล เมื่อวันท่ี 
๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เพื่อหารือหลักสูตรฯ และปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ โดยมีผู้เข้าร่วมจ านวน ๑๕ 
คน งบประมาณ ๒,๘๕๐ บาท 
   ๓) โครงการอบรมหลักสูตรอาสาสมัครพลเมืองดิจิทัล ระหว่างวันท่ี ๘ – ๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาสาสมัครมีทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ      
ในการน าเทคโนโลยีในการช่วยเหลือประชาชนและกลุ่มเป้าหมายของกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์  โดยมีผู้เข้าร่วมจ านวน ๗๐ คน งบประมาณ ๔๗,๓๐๐ บาท 
   ๔) การประชุมกรรมการอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ในคณะกรรมการ กอพม. กรุงเทพมหานคร เมื่อวันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เพื่อวางแผนการ
ขับเคลื่อนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรุงเทพมหานคร ประจ าปี ๒๕๖๕ 
โดยมีผู้เข้าร่วมจ านวน ๑๕ คน ใช้งบประมาณ ๒,๘๕๐ บาท 
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   ๕) ประชุมประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
กรุงเทพมหานคร ระดับเขต ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๕ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting)  
เมื่อวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เพื่อเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพมหานคร  และวางแผนการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพมหานคร ใหม่ ประจ าปี ๒๕๖๕ โดยมีผู้เข้าร่วมจ านวน ๖๐ คน 
งบประมาณ ๑,๙๐๐ บาท 
   ๖) วางแผนและเตรียมความพร้อม อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย์ ๓๐,๐๐๐ คน โดยให้ความส าคัญต่อการท างานร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นท่ี มุ่งเน้นการเสริมพลังและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อเป็น Para Social worker ให้มีความสามารถในการดูแลกลุ่ม
เปราะบาง ๓ แสน ครัวเรือน (ในสัดส่วน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ๑ คน 
ดูแล ๑๐ ครัวเรือน) 
   ๗) เพิ่มจ านวนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
๓๔๗,๐๐๐ คน เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานและปฏิบัติหน้าท่ีช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายตาม
ภารกิจของกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ และมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว 
  ๒.๒.๑๒ เสริมพลังเครือข่ายเพื่อการช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่ง       
ผู้ประสบปัญหาทางสังคมและกลุ่มเสี่ยง มีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 
     ๑) เพื่อสนับสนุนองค์กรพัฒนาเอกชนในการให้ความร่วมมือด้านการ   
พัฒนาสังคม  
     ๒) เพื่อคุ้มครองและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่กลุ่มเป้าหมาย  
     ๓) เพื่อส่งเสริมการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย             
ท่ีสอดคล้องกับภารกิจของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณา
เงินอุดหนุนแก่องค์การพัฒนาเอกชน เมื่อวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เพื่อสนับสนุนภาคี
เครือข่าย และองค์กรพัฒนาเอกชน มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการพัฒนา
สังคมและจัดสวัสดิการสังคม 
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 ๒.๓  ลดความเหลื่อมล  าของ “คุณภาพการบริการสุขภาพ” ทั งระบบ พัฒนาศักยภาพ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) และสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) เพื่อน าไปสู่การให้บริการการรักษาพยาบาลที่ดีแก่พี่น้องประชาชน 
  ๒.๓.๑ เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่ (Universal Coverage for Emergency 
Patients: UCEP) โดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เบิกจ่ายงบประมาณ ๑,๘๕๖,๘๐๐ บาท 
ด าเนินการ (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔) ดังน้ี 
   ๑) มีผู้ป่วยฉุกเฉินท่ีเข้าระบบบันทึกและประเมินผู้ป่วย UCEP จ านวน 
๔๙๙,๘๙๒ ราย จ าแนกเป็น เข้าเกณฑ์ UCEP จ านวน ๒๕,๙๕๙ ราย (คิดเป็นร้อยละ ๕.๑๙) 
และไม่เข้าเกณฑ์ UCEP จ านวน ๔๗๓,๙๓๓ ราย (คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๘๑) 
   ๒) มีจ านวนเร่ืองร้องเรียนท่ีรับเข้าสู่ระบบ ๑๐๓ เร่ือง คณะท างานร้องเรียน 
พิจารณาแล้วเสร็จ ๗๐ เร่ือง (คิดเป็นร้อยละ ๖๘) 
  ๒.๓.๒ โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบลติดดาว 
โดยส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด าเนินการออกคู่มือแนวทางการพัฒนาคุณ ภาพ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบลติดดาว เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล 
จ านวน ๙,๘๖๓ แห่ง ให้มีคุณภาพจนได้รับการประเมินเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล
ติดดาว 
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ผลการด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง 

 
เร่ืองท่ี ๓   มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับ 

ความผันผวนของเศรษฐกจิโลก 
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นโยบายเร่งด่วนเรื่องท่ี ๓  มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวนของ

เศรษฐกิจโลก 
 

 ๓.๑  มาตรการตั งรับ "การกีดกันทางการค้า" เร่งเพิ่ม "ช่องทาง" การส่งออกที่ถือเป็น
รายได้หลักของประเทศ 
 ๓.๑.๑ เร่งรัดขยายตลาดส่งออก และธุรกิจในต่างประเทศเชิงรุก  เพื่อส่งเสริม 
การส่งออกสินค้าและธุรกิจบริการ โดยใช้กลยุทธ์การรักษาตลาดเดิม เปิดตลาดใหม่ และฟื้นฟู
ตลาดเก่า มีผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริมรวม ๘,๒๗๓ ราย จับคู่เจรจาธุรกิจ ๗,๘๙๑ คู่ 
เกิดมูลค่าการเจรจาการค้ารวม ๔๐,๐๗๐.๗๐ ล้านบาท โดยส่งเสริมและพัฒนาตลาด 
e-Commerce ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ 
  ๑) จัดงานแสดงสินค้าในตลาดอาเซียน ตลาดเอเชียใต้ ตลาดจีน และตลาด
เอเชียตะวันออก ตลาดตะวันกลางและแอฟริกา ตลาดอเมริกา ตลาดยุโรป รัสเซีย และ CIS เช่น 
งานแสดงสินค้า Mini Thailand Week ณ ประเทศลาว งาน Top Thai Brands ณ กรุงฮานอย 
ประเทศเวียดนาม และกรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา จัดกิจกรรมจ าหน่ายสินค้าสุขภาพเครื่องส าอาง  
ณ ห้างสรรพสินค้า Estella Place นครโฮจิมินห์ จัดงาน Top Thai Brands ณ นครโฮจิมินห ์
จัดนิทรรศการพิเศษ /คูหา Mirror & Mirror ของผู้ประกอบการจากส านักงานพาณิชย์จังหวัด
กาญจนบุรี และผลักดันการค้าการลงทุนคู่ขนานโครงการจัดพิธีลงนาม MOU ระหว่างกระทรวง
พาณิชย์ และกระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์แห่งรัฐเตลังคานา สาธารณรัฐอินเดีย จัดกิจกรรม
ร่วมกับห้าง Spencer’s และห้าง Nilgiris ในเมืองต่างๆ อาทิ รัฐเบงกอลตะวันตก รัฐอุตตร
ประเทศ รัฐหรยาณา รัฐเตลังคานา และรัฐทมิฬนาฑู จัดกิจกรรม Thai-India Trade Connect 
2012  (ออนไลน์) ณ เมืองเจนไน จัดกิจกรรมยกระดับการส่งออกผลไม้ และสินค้านวัตกรรมจาก
ผลไม้ไทย ใน ๘ เมืองส าคัญของประเทศจีน อาทิ หนานหนิง ฉงช่ิง ชิงต่าว เซี่ยงไฮ้ และเฉิงตู 
และจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าอาหารและเครื่องด่ืมสินค้าผลไม้ ไทยร่วมกับห้าง makro 
ประเทศกัมพูชา ซูเปอร์มาร์เก็ตริมปิง ประเทศลาว และห้างสรรพสินค้าช้ันน าในประเทศเมียนมา 
จ านวน ๓ แห่ ง  ไ ด้แก่  ห้ า ง  Thai Town Supermarket ห้าง  City Mart และห้ า ง  Makro 
Myanmar จัดงานแสดงสินค้า Thailand week ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ และจัดงาน
เปิดตัว TOPTHAI Store บนแพลตฟอร์ม Blibli.com (ตลาดอินโดนิเซีย) จัดกิจกรรมลงนาม
บันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านความร่วมมือทางการค้าระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ และกรมพาณิชย์มณฑลไห่หนาน จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าไทยแบบออนไลน์ 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๖๔๙ 

 

และออฟไลน์ร่วมกับห้างสรรพสินค้า Carrefour ณ กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา และจัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมอาหารไทยเข้าสู่ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจจัดเลี้ยง (Hotel 
Restaurant and Catering: HoReCa) เผยแพร่ในกรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ กรุงบูดาเปสต์ 
ประเทศฮังการี และกรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมณี รวมท้ังจัดกิจกรรมส่งเสริมนักธุรกิจไทย
แสวงหาโอกาสการลงทุนและด าเนินธุรกิจในกลุ่มประเทศละตินอเมริกา เป็นต้น 
  ๒) ให้บริการผ่านเว็บไซต์ Thaitrade.com เกิดมูลค่าการค้าขายผ่านเว็บไซต์ฯ 
และเครือข่ายพันธมิตรออนไลน์ ๑๗,๙๓๖.๗๑ ล้านบาท 
  ๓) การเจรจาธุรกิจทางออนไลน์ (Online Business Matching) มีการจับคู่
ธุรกิจออนไลน์ ๕,๙๔๘ คู่ เกิดมูลค่าการค้า ๑๖,๒๔๕.๕๗ ล้านบาท อาทิ สินค้ายางพารา มันส าปะหลัง 
ข้าว น้ าตาล เครื่องใช้ไฟฟ้า อาหาร พลาสติก และช้ินส่วนยานยนต์ เป็นต้น 
 ๓.๑.๒ ส่งเสริมอุตสาหกรรมรายคลัสเตอร์ เพื่อผลักดันให้อุตสาหกรรมของไทย 
ท่ีมีศักยภาพสู่ตลาดต่างประเทศ โดยมีผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ๕,๖๑๖ ราย 
จับคู่เจรจาธุรกิจ ๓,๙๑๘ คู่ เกิดมูลค่าการค้า ๙,๒๔๓.๖๙ ล้านบาท ผ่านการส่งเสริมสินค้าประเภท
ต่าง ๆ ได้แก่ สินค้าแฟช่ันและไลฟ์สไตล์ สินค้าอุตสาหกรรม และสินค้าธุรกิจบริการ อาทิ บริการ
สุขภาพและความงาม บริการดิจิทัลคอนเทนท์ และบริการโลจิสติกส์การค้า เป็นต้น 
 
 ๓.๒  ส่งเสริมการท่องเที่ยว “เมืองหลัก” “เมืองรอง” และ “การท่องเที่ยวชุมชน” 

๓.๒.๑ การจัดงานเทศกาลลอยกระทงกรุงเทพมหานคร เม่ือวันที่ ๓๑ ตุลาคม 
๒๕๖๓ เพื่อเป็นการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม 
ประเพณีไทยท่ีดีงาม รวมท้ังเป็นการประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งศูนย์กลาง
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ภายใต้งบประมาณ ๑,๘๔๐,๐๐๐ บาท 

๓.๒.๒ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร  
ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ (Facebook Fanpage) ในช่ือ “Bangkok Tourism Division” 
  ๓.๒.๓ ด าเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน โดยก าหนดแผนการด าเนินการ 
ด้านการท่องเท่ียวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ในพื้นท่ี ๖ กลุ่มเขต และมีกรอบแนวทาง 
ในการด าเนินการ ดังน้ี 
  ๑) จัดการอบรมเชิงบูรณาการ เพื่อให้ความรู้ในการบริหารจัดการการท่องเท่ียว
อย่างยั่งยืนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรด้านการท่องเท่ียวของกรุงเทพมหานคร และเครือข่าย
การท่องเท่ียวภาคประชาชน ๕๐ เขต 
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  ๒) การจัดกิจกรรมกลุ่มเฉพาะ (Focus Group) จ านวน ๖ กลุ่มเขต เขตละ 
๑ ครั้ง รวม ๖ ครั้ง เพื่อก าหนดเส้นทางการท่องเท่ียว ๑ เขต ๑ เส้นทาง และ ๑ กลุ่มเขต 
๑ เส้นทาง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครและเครือข่ายภาคประชาชน 
จ านวน ๕๐ คน ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการท่องเท่ียววิถีถ่ินสู่การท่องเท่ียวท่ียั่งยืน
ในแหล่งท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร รวมเป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท โดยผลการด าเนินงาน 
ณ เดือนเมษายน ๒๕๖๔ คิดเป็นร้อยละ ๓๐ ท้ังน้ี ได้ด าเนินการแล้ว จ านวน ๒ ครั้ง ดังน้ี 

ครั้ง ท่ี ๑ เมื่อวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ จัดกิจกรรม Focus Group 
กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ (จ านวน ๘ ส านักงานเขต ได้แก่ เขตธนบุรี เขตคลองสาน เขตจอมทอง  
เขตบางกอกใหญ่ เขตบางกอกน้อย เขตบางพลัด เขตตลิ่งชัน และเขตทวีวัฒนา) ณ ชุมชนกุฎีจีน 
เขตธนบุรี และกิจกรรมเดินเท้าเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีถ่ินของชุมชนในย่านกุฎีจีน 

ครั้ง ท่ี ๒ เมื่อวันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ จัดกิจกรรม Focus Group 
กลุ่มเขตกรุงธนใต้ (จ านวน ๗ ส านักงานเขต ได้แก่ เขตภาษีเจริญ เขตบางแค เขตหนองแขม 
เขตบางขุนเทียน เขตบางบอน เขตราษฎร์บูรณะ และเขตทุ่งครุ ) ณ มัสยิดนุรุ้ลฮูดา เขตทุ่งครุ 
และกิจกรรมเดินเท้าเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีถ่ินของชุมชนในย่านตลาดมดตะนอย 
  ๓) ศึกษาดูงานแหล่งท่องเท่ียวต้นแบบในพื้นท่ี ๖ กลุ่มเขต เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ กระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน และเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวชุมชนในกรุงเทพมหานคร 
  ๔) พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวด้านความปลอดภัยและสิ่งอ านวยความสะดวก 
หรือบริการในแหล่งท่องเท่ียวร่วมกับ ๖ กลุ่มเขต 
  ๕) มอบหมายส านักงานเขตด าเนินการกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เส้นทาง 
การท่องเท่ียวเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสะอาด ปลอดภัย สวยงาม พร้อมด้วยวัฒนธรรมและอัตลักษณ์
ของแต่ละชุมชน ให้มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเท่ียว ได้แก่ (๑) พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ในแหล่งท่องเท่ียว
ให้สะอาด สวยงาม สะดวก ปลอดภัย มีอัตลักษณ์ และมีจุ ดเช็คอินส าหรับนักท่องเท่ียว  
(๒) อนุญาตให้วาดภาพบนผนังรั้วปูน (Street Art) ตามความเหมาะสม จัดกิจกรรมประกวด 
หน้าบ้านน่ามอง หรือขอความร่วมมือประชาชนในชุมชนเพื่อสร้างบรรยากาศในแหล่งท่องเท่ียว
ชุมชนร่วมกัน (๓) ก าหนดวัน เวลา ให้ชัดเจนในการท่องเท่ียวชุมชนแต่ละแหล่ง (๔) จัดให้มีนักเล่าเรื่อง
ท้องถ่ิน เล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ น า เท่ียวตามเส้นทางท่ีก าหนด และ (๕) จัดกิจกรรม 
และรูปแบบการท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวตามวัฒนธรรมท้องถ่ินหรือวิถีชีวิต 
  ๖) จัดท าเส้นทางการท่องเท่ียว ๖ กลุ่มเขต เช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ี
เขตท่ีใกล้เคียงกัน เช่น กิจกรรมการท่องเท่ียวแบบเท่ียววันเดียว (One Day Trip) “วันเดียวเท่ียว  
๓ เขต” ท่องเท่ียววิถีคลองสายประวัติศาสตร์ ท่องเท่ียวเชิงเกษตร เป็นต้น เพื่อประชาสัมพันธ์ 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๖๕๑ 

 

ส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชนของกรุงเทพมหานครให้กับผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเท่ียว  
เพื่อต่อยอดการบริการด้านการท่องเท่ียวกับนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติในอนาคต  
ท้ังน้ี ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ได้ชะลอการจัดกิจกรรมการส่งเสริม
การท่องเท่ียวชุมชน เน่ืองจากการจัดกิจกรรม Focus group เพื่อพัฒนาการท่องเท่ียววิถี ถ่ิน 
สู่การท่องเท่ียวท่ียั่งยืนในแหล่งท่องเท่ียว เป็นลักษณะการประชุมกลุ่มเครือข่ายการท่องเท่ียว 
ภาคประชาชน จ านวน ๕๐ คน ในพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียว ซึ่งอาจเกิดความเสี่ยงในการติดเช้ือได้ 
  ๓.๒.๔ การส่งเสริมและพัฒนาที่พักนักเดินทาง (Home Lodge) โดยได้
ด าเนินการจัดท าหลักเกณฑ์คุณภาพของท่ีพักนักเดินทาง (Home Lodge) เพื่อพัฒนายกระดับ
ศักยภาพธุรกิจการให้บริการท่ีพักให้มีคุณภาพมากข้ึน เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชน ผู้ประกอบการขนาดเล็ก
และขนาดกลาง มีรายได้เสริมจากการท่องเท่ียวโดยการด าเนินโครงการพัฒนาสถานประกอบการ
และผู้ประกอบการในด้านท่ีพักนักเดินทาง จัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์คุณภาพของ  
ท่ีพักนักเดินทาง (Home Lodge) ในพื้นท่ีภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง  
และภาคใต้ เพื่อสร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์คุณภาพของท่ีพักนักเดินทาง (Home Lodge)  
ซึ่งการด าเนินการดังกล่าว มีผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง รวมถึงชุมชนท่ีสนใจเข้าร่วมรับ
การตรวจประเมินคุณภาพท่ีพักนักเดินทาง (Home Lodge) เป็นจ านวนมากกว่า ๘๐๐ ราย 
  ๓.๒.๕ ส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวในเมืองรอง  โดยได้บูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ดังน้ี 
   ๑) ด้านความปลอดภัย ได้บูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน 
ในและนอกพื้นท่ีในการประสานงานการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ดูแล 
ความสมดุลด้านเศรษฐกิจ ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม สังคม และสาธารณสุขตามมาตรการการเฝ้าระวัง 
การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด - 19 (Amazing Thailand Safety & Health Administration: 
SHA) 
   ๒) ด้านคมนาคม ได้บูรณาการอ านวยความสะดวกการเข้าถึงตัวแหลง่ท่องเท่ียว 
เช่ือมโยงเส้นทางการท่องเท่ียวในพื้นท่ีเมืองหลัก-เมืองรอง และเมืองรอง-เมืองรอง ในการกระจาย
ตัวของการเดินทางท่องเท่ียวข้ามภูมิภาคครอบคลุมทุกพื้นท่ี 
   ๓) ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน โดยมุ่งเน้นส่งเสริมการพัฒนาตาม
แนวทางการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของความสมดุลด้านเศรษฐกิจ สังคม ธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงระบบสาธารณสุขให้เกิดความเป็นมาตรฐาน SHA 
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   ๔) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในการท่องเที่ยว ได้บูรณาการกับหน่วยงาน 
ในจังหวัด ท้ังในและนอกพื้นท่ีเพื่อส่งเสริมการใช้บริการ ท่ีพัก ร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก  
และบริการอื่น ๆ ด้านการท่องเท่ียวท่ีถูกต้องตามกฎหมาย 
   ๕) ด้านพัฒนาบุคลากร  โดยการพัฒนาบุคลากร ด้านการฝึกอบรม  
เพื่อความเป็นมาตรฐานความปลอดภัยและสร้างความประทับใจ ส่งเสริมให้เกิดการเดินทาง
ท่องเท่ียวซ้ า โดยจัดอบรมด้านภาษาต่าง ๆ และการเป็นเจ้าบ้านท่ีดี การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
ฯลฯ 
   ๖) ด้านบูรณาการส่งเสริมการตลาด โดยการบูรณาการแผนการด าเนินงาน 
โดยใช้มาตรการจูงใจให้หน่วยงานต่างๆ จัดการท่องเท่ียว ศึกษาดูงาน อบรมสัมมนาในจังหวัดเมืองรอง
ช่วงนอกฤดูกาลท่องเท่ียว ผ่านแคมเปญส่งเสริมการตลาดของภาครัฐ เช่น โครงการก าลังใจรัฐบาล 
สนับสนุนค่าเดินทางของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) , โครงการเท่ียวปันสุข, โครงการเราไป
เท่ียวด้วยกัน ฯลฯ   
   ๗) ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย/การสื่อสารการตลาด โดยการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการขาย Road Show การโฆษณา/ ประชาสัมพันธ์ การผลิตสื่ออุปกรณ์โฆษณา 
ประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้แก่ผู้ประกอบการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย สร้างกิจกรรมการตลาด
โปรโมช่ัน ลด แลก แจก แถม การชิงรางวัล และจัดแพ็กเกจร่วมกับพันธมิตร เช่น สายการบิน ท่ีพัก 
ร้านอาหาร บริษัทน าเท่ียวฯลฯ เพื่อเป็นการจูงใจและกระตุ้นตลาดการท่องเท่ียว 

๓.๒.๖ การด าเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรม 
 ๑) การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผ่านโครงการ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี”

กระทรวงวัฒนธรรม ได้ด าเนินงานชุมชนคุณธรรมน้อมน าหลั กปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียง 
น าพลังบวรขับเคลื่อนสังคมไทย ต่อเน่ืองมาต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เกิดเป็นชุนชนระดับต่าง ๆ 
รวมกว่า ๒๕,๐๐๐ ชุมชน ท่ัวประเทศ และในจ านวนน้ีมีชุมชนคุณธรรม ท่ีได้รับการพัฒนาต่อยอด 
สู่การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมจ านวน ๑,๐๐๐ ชุมชนหรือท่ีเรียกว่า “เท่ียวชุมชน ยลวิถี” ซึ่งเป็น
ชุมชนท่ีใช้ “พลังบวร” เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนา โดยน าเสน่ห์แห่งวิถีชีวิต ความงดงาม
ทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา ทางวัฒนธรรม อาหารพื้นบ้าน ของฝากของท่ีระลึก
ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ตลอดจนความงดงามทางธรรมชาติ ความเป็นเจ้าบ้านท่ีดี ความอบอุ่น
ด้วยไมตรีแบบคนไทย มาส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชน ส่งผลให้ชุมชนคุณธรรม เป็นชุมชน  
ท่ีมีศักยภาพและความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเท่ียวผู้มาเยือนจากทั่วประเทศ 

 โดยกระทรวงวัฒนธรรม ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน เครือข่ายด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม รวมท้ังภาคประชาชนในการน าทุนทาง
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วัฒนธรรมมาสร้างสรรค์สินค้า และบริการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยจะขับเคลื่อนการท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม ภายใต้โครงการ “เท่ียวชุมชน ยลวิถี” น าอัตลักษณ์วิถีชีวิตวัฒนธรรมและประเพณีของ
ชุมชนมาให้นักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติได้ชมและศึกษาเรียนรู้ ซึ่งจะน าร่องโครงการ
ดังกล่าวโดยคัดเลือกชุมชนคุณธรรมน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลัง
บวร ท่ีมีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเท่ียวในทุกมิติของจังหวัด เพื่อรับรางวัล ๑๐ สุดยอด
ชุมชนต้นแบบ “เท่ียวชุมชน ยลวิถี” 

 ส าหรับการคัดเลือก ๑๐ สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เท่ียวชุมชน ยลวิถี” 
จะคัดเลือกจากชุมชนคุณธรรมฯ ท่ีมีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเท่ียวในทุกมิติของ
จังหวัด ๗๖ จังหวัด รวม ๒๒๘ ชุมชน ให้เหลือ ๑๐ ชุมชนเพื่อรับรางวัล ๑๐ สุดยอดชุมชนต้นแบบ 
“เท่ียวชุมชน ยลวิถี” ซึ่งได้ก าหนดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือก เช่น อัตลักษณ์ความโดดเด่นของชุมชน 
สถานท่ีท่องเท่ียว อาหาร ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) เมื่อคัดเลือกชุมชนได้แล้ว กระทรวง
วัฒนธรรมจะขับเคลื่อนโครงการ “เท่ียวชุมชน ยลวิถี” หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)  คลี่คลาย และเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ   
และเป็นขวัญก าลังใจแก่ชุมชนคุณธรรม ท่ีด าเนินการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมและพัฒนา
ศักยภาพด้านการท่องเท่ียวของชุมชนในทุกมิติอย่างเข้มแข็ง โดยการน าทุนทางวัฒนธรรมท่ีเป็น
ภูมิทางสังคม ภูมิปัญญา และภูมิทางวัฒนธรรมของชุมชน มาพัฒนาต่อยอดเพื่อให้เกิดคุณค่า 
และมูลค่า น าเสน่ห์แห่งวิถีชีวิตของชุมชน มาเป็นจุดดึงดูดนักท่องเท่ียวและผู้มาเยือน เสริมสร้าง
เศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง สร้างโอกาสสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ประชากร ช่วยฟื้นฟู
ชุมชนและสังคมจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 
และเกิด  การอนุรักษ์ สืบสานรักษา ต่อยอด มรกดทางวัฒนธรรมของชุมชนให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
กระทรวงวัฒนธรรม จึงเห็นควรให้ท้ัง ๑๐ สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เท่ียวชุมชน ยลวิถี” รับมอบโล่
รางวัลจากนายกรัฐมนตรี 

 เมื่อวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
(โควิด - 19) คลี่คลายลง การท่องเท่ียวและรายได้หมุนเวียนคึกคัก ย่อมหมายถึงความสุข 
ความหวัง และรอยยิ้มของคนไทยในชุมชนจะกลับมาอีกครั้ง โครงการ  “เท่ียวชุมชน ยลวิถี” 
ภายใต้รากแห่ง “พลังบวร” จึงถือเป็นโครงการส าคัญอีกโครงการหน่ึงของชาติในอันท่ีจะสร้าง
ความพร้อมรองรับผู้คนทันทีท่ีกุญแจประตูอิสรภาพแห่งการท่องโลกกว้างถูกปลดออก  
โดยระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม “เท่ียวชุมชน ยลวิถี” อยู่ในช่วงระหว่างวันท่ี ๒ กรกฎาคม - 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งขณะน้ีหลายจังหวัดได้รายงานข้อมูลด้านต่าง ๆ น าเสนอแล้ว แต่ละพื้นท่ี
ต่างชูสถานท่ีท่องเท่ียว อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และอื่น ๆ ท่ีโดดเด่นไม่แพ้กัน 
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 ท้ังน้ี ได้จัดท าวีดิทัศน์โครงการส่งเสริมพัฒนาการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม 
“เท่ียวชุมชน ยลวิถี” และผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (Cultural Product of Thailand : CPOT) 
เพื่อส่งเสริมทุนทางวัฒนธรรม โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยและการท่องเท่ียวในชุมชน 
โดยได้ลงพื้นท่ีจังหวัดนครปฐมเพื่อด าเนินการถ่ายท ารายการโทรทัศน์ “ข่าวสนุก ปักหมุดเท่ียว”  
ใน ๕ สถานท่ีท่องเท่ียวในจังหวัดนครปฐม ได้แก่ (๑) วัดไร่ขิง พระอารามหลวง (๒) โฮมสเตย์บ้าน
สวนบางเตย (๓) CPOT เบญจรงค์ ร้านจิราวรรณ (๔) ร้านอาหารบ้านสวนริมนา (๕) วัดพระปฐม
เจดีย์ ราชวรมหาวิหาร และ (๖) พระราชวังสนามจันทร์ เพื่อสนับสนุนการท่องเท่ียว ในพื้นท่ี
จังหวัดนครปฐม  

 
 

 
 

๒) แผนงานท่องเที่ยววัฒนธรรม ตามท่ีรัฐบาลได้มีนโยบายเปิดพื้นท่ีรับ
นักท่องเท่ียวต่างชาติของจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดน าร่อง เพื่ อฟื้นฟูการท่องเท่ียวของประเทศ 
และกระตุ้นเศรษฐกิจท่ีได้รับผลกระทบจากโรคโควิด – 19 กระทรวงวัฒนธรรม จึงได้จัดแผนงาน
เพื่อรองรับการเปิดพื้นท่ีรับนักท่องเท่ียวต่างชาติของจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดน าร่อง รวมถึง
จังหวัดอื่นท่ัวประเทศไว้ ๔๕ แผนงาน ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต มีการจัด ๓ โครงการ ประกอบด้วย 
โครงการเท่ียวชุมชน ยลวิถี การยกเว้นค่าเข้าชมแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง  
ระหว่างวันท่ี ๑ กรกฎาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ การจัดนิทรรศการพิเศษศิลปะถ้ า สื่อสังคมดึก
ด าบรรพ์ ระหว่างวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม - ตุลาคม ๒๕๖๔ และจัดท าเกม Phuket Cooking Fever 
เพื่อยกระดับมูลค่าทางเศรษฐกิจของวัฒนธรรมอาหารภูเก็ตสู่เมืองอาหารระดับโลกสอดคล้องกับ
การท่ียูเนสโกประกาศ ให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหาร ส่วนเกาะสมุย 
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จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมบวร On Tour จังหวัดกระบี่จัดโครงการส่งเสริมการท่องเท่ียววิถี
ใหม่ด้วยมิติประวัติศาสตร์และวิถีชีวิต เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม 
ตลาดวัฒนธรรม และโครงการเส้นทางท่องเท่ียวแสวงบุญ โดยในพื้นท่ีจังหวัดอื่น ๆ จัด ๔ ประเภท 
ได้แก่ กิจกรรมการท่องเท่ียววิถีชุมชน ๗ โครงการ ในพื้นท่ี ๒๓ จังหวัด เช่น ถนนสายวัฒนธรรม 
ตลาดวัฒนธรรม การท่องเท่ียวทางศาสนา งานเทศกาลประเพณีประจ าท้องถ่ิน รวมถึงการต่อยอด
ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย ท้ังน้ี ให้จัดกิจกรรมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคของแต่ละจังหวัดเป็นหลัก 

๓) การคัดเลือกและถ่ายท าสารคดี ๑๐ สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน 
ยลวิถี”  

กระทรวงวัฒนธรรม ได้ด าเนินโครงการคัดเลือก ๑๐ สุดยอดชุมชน
ต้นแบบ “เท่ียวชุมชน ยลวิถี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกชุมชนคุณธรรมน้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ท่ีมีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเท่ียว 
จากชุมชนคุณธรรมฯ ท่ัวประเทศ ๒๒๘ ชุมชน ให้ได้ ๑๐ ชุมชนท่ีมีศักยภาพและความพร้อม 
ด้านการท่องเท่ียวในทุกมิติ พร้อมประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เป็น 
ท่ีรู้จักแพร่หลายในวงกว้าง เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดและขยายผลความส าเร็จไปยังชุมชนอื่น ๆ 
ปลุกกระแสการท่องเท่ียววิถีชุมชน สร้างโอกาส สร้างรายได้ ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของชุมชน 
 เมื่อวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) คลี่คลาย 
และเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก ให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยกระทรวงวัฒนธรรมได้คัดเลือก 
๑๐ สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เท่ียวชุมชน ยลวิถี” เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นชุมชนท่ีมีศักยภาพ
และมีความพร้อมด้านการท่องเท่ียวในทุกมิติและมีผลการด าเนินงานดีเด่นเป็นท่ีประจักษ์ ดังน้ี 

(๑) ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านโนนบุรี ต าบลโนนบุรี อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
(๒) ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านศรีดอนชัย ต าบลศรีดอนชัย อ าเภอเชียงของ จังหวัด

เชียงราย 
(๓) ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านโคกเมือง ต าบลจรเข้มาก อ าเภอประโคนชัย จังหวัด

บุรีรัมย์ 
(๔) ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านสามช่องเหนือ ต าบลกะไหล อ าเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัด

พังงา 
(๕) ชุมชนคุณธรรมฯ วัดศรีดอนค า ต าบลห้วยอ้อ อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ 
(๖) ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านผาบ่อง ต าบลผาบ่อง อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด

แม่ฮ่องสอน 
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๖๕๖ 

 

(๗) ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านเก่าริมน้ าประแส ต าบลปากน้ าประแส อ าเภอแกลง 
จังหวัดระยอง 

(๘) ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านท่ามะโอ ต าบลเวียงเหนือ อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัด
ล าปาง 

(๙) ชุมชนคุณธรรมฯ วัดบางใบไม้ ต าบลบางใบไม้ อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

(๑๐) ชุมชนคุณธรรมฯ เมืองลับแล ต าบลศรีพนมมาศ อ าเภอลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ์ ท้ังน้ี ๑๐ สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เท่ียวชุมชน ยลวิถี” 

โดยท้ัง ๑๐ ชุมชน จะได้รับโล่รางวัลของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ต่อไปขณะเดียวกัน กระทรวงวัฒนธรรมอยู่ระหว่างการพัฒนา Mobile 
Application “เท่ียวเท่ ๆ เสน่ห์เมืองไทย” ท้ังในระบบ iOS และ Android ซึ่งเป็น Application 
ท่ีรวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเท่ียวและกิจกรรมการท่องเท่ียว ท่ีโดดเด่น ร้านอาหาร สินค้าทาง
วัฒนธรรม และท่ีพัก ฯลฯ จากท่ัวประเทศ พร้อมจัดท าเป็นเส้นทางการท่องเท่ียวของจังหวัด  
โดยเช่ือมโยงเส้นทางไปยัง ๑๐ สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เท่ียวชุมชนยลวิถี” และชุมชนท่ีเข้าร่วม
โครงการ โดย Application “เท่ียวเท่ ๆ เสน่ห์เมืองไทย” จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการท่องเท่ียว
ช่ืนชมความงดงามของแหล่งท่องเท่ียวท่ัวประเทศ เย่ียมยลเสน่ห์ของวิถีชีวิต ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา
ต่าง ๆ ของชุมชน ตลอดท้ัง เพื่ออ านวยความสะดวกในการสืบ ค้นข้อมูลสารสนเทศ  
ด้านการท่องเท่ียว และเป็นช่องทางส าคัญในการประชาสัมพันธ์กระตุ้นให้เกิดการเดินทาง
ท่องเท่ียวในประเทศ ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการ 
ในท้องถ่ิน และช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศภายหลังโควิด – 19 คลี่คลายลง 

 

๔) การเปิดตัว Mobile Application “เที่ยวเท่ ๆ เสน่ห์เมืองไทย”  
 กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดท า Mobile Application “เท่ียวเท่ ๆ เสน่ห์

เมืองไทย” ท้ังในระบบ iOS และ Android ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันท่ีรวบรวมข้อมูลของ ๑๐ สุดยอด
ต้นแบบ “เท่ียวชุมชน ยลวิถี” และชุมชนคุณธรรมฯ ในโครงการ“เท่ียวชุมชน ยลวิถี” ๒๒๘ แห่ง
ท่ัวประเทศ ท่ีแสดงข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ อาทิ วัด ศาสน
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สถาน โบราณสถาน และพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน รวมถึงแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ สถานท่ีส าคัญ 
และโดดเด่นของท้องถ่ิน ศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม การแสดงพื้นบ้านชุมชนเศรษฐกิจ
พอเพียง ร้านอาหารยอดนิยม ร้านจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม สินค้าเกษตร และท่ีพักแบบ
โฮมเสตย์ รวมถึงจัดกิจกรรมพิเศษ เช่น ไหว้พระ น่ังรถสามล้อชมสวนเกษตร ล่องแพและแล่นเรือ 
ชมธรรมชาติ โดยจัดท าเป็นแผนท่ีเช่ือมโยงเส้นทางการท่องเท่ียวท้ังในโปรแกรมแบบเท่ียววันเดียว
หรือค้างคืน ท าให้สามารถก าหนดโปรแกรมการเดินทางของนักท่องเท่ียวได้ง่ายข้ึน อีกท้ังอ านวย
ความสะดวกในการติดต่อให้กับนักท่องเท่ียวผ่านช่องออนไลน์ เพจ หรือทางโทรศัพท์  

โดยแอปพลิเคชันน้ีจะสามารถค้นหาเทศกาลประเพณีท่ีส าคัญของจังหวัด
ต่าง ๆ ท้ัง ๑๒ เดือน เพื่อเพิ่มในโปรแกรมท่องเท่ียวตามวันเวลาและสถานท่ีจัดงานได้อีก
ด้วย ซึ่ง Mobile Application “เท่ียวเท่ ๆ เสน่ห์เมืองไทย” จะเป็นมิติใหม่ของการน าทุน 
ทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเท่ียว นักท่องเท่ียวสามารถช่ืนชมความงดงามของแหล่งท่องเท่ียว  
ท่ัวประเทศ เย่ียมยลเสน่ห์ของวิถีชีวิต ผลิตภัณฑ์มรดกภูมิปัญญาต่าง ๆ ของชุมชน โดยการสืบค้น
ข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และเป็นช่องทางส าคัญในการประชาสัมพันธ์ให้
เป็นท่ีรู้จักแพร่หลายในวงกว้าง ช่วยกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศเพื่อสร้าง
งาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการจ าหน่ายสินค้าและบริการในท้องถ่ินท่ัวประเทศ 

  ท้ังน้ี การจัดท า Mobile Application “เท่ียวเท่ๆ เสน่ห์เมืองไทย” 
มุ่งขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ตามนโยบายของรัฐบาล โดยน าทุนทางวัฒนธรรม 
มาต่อยอดสร้างสรรค์สินค้าและบริการ (Creative Culture) เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
สร้างรายได้จากการท่องเท่ียว และบริการทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
และชุมชน เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน ช่วยฟื้นฟู เศรษฐกิจของประ เทศ  
หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) คลี่คลาย 

 
 

๕) การลงพื นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนคุณธรรม สุดยอดชุมชนต้นแบบ  
“เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจ าปี ๒๕๖๔ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน นางยุพา ทวีวัฒนะกิจ
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บวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร และข้าราชการ กระทรวงวัฒนธรรม ลงพื้นท่ี
ตรวจเยี่ยมชุมชนคุณธรรมท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็น ๑๐ สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เท่ียวชุมชน  
ยลวิถี” ของกระทรวงวัฒนธรรม ท่ีมีศักยภาพและมีความพร้อมด้านการท่องเท่ียวในทุกมิติ  
และร่วมถ่ายท าวีดิทัศน์เท่ียวชุมชนยลวิถี เพื่อส่งเสริมสนับสนุน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และสร้าง
การรับรู้ อย่างท่ัวถึง ในการส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชน อาทิ ชุมชนวัดบางใบไม้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ วัดสว่างหัวนาค า อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ชุมชนคุณธรรมฯ  
บ้านโนนบุรี อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านโคกเมือง อ าเภอประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรัมย์ ชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ วัดไชยศรี อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
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 ๖) กระทรวงวัฒนธรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม “เที่ยวชุมชน 
ยลวิถี” กระทรวงวัฒนธรรม ได้น าเสนอวีดิทัศน์ ๑๐ สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เท่ียวชุมชน ยลวิถี” 
และการด าเนินงานส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  “เท่ียวชุมชน ยลวิถี” ต่อท่ีประชุม
คณะรัฐมนตรี โดยคณะรัฐมนตรีรับทราบวีดิทัศน์ และการด าเนินงานดังกล่าว  ซึ่งกระทรวง
วัฒนธรรมได้ขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ตามนโยบายรัฐบาลและผลักดัน “Soft Power” 
ความเป็นไทย และอุตสาหกรรมวัฒนธรรมท่ีมีศักยภาพ 5F เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ฐานราก เพื่อให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนและสามารถพึ่งพาตนเอง  ได้อย่างยั่งยืนตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยได้ด าเนินโครงการชุมชนคุณธรรมน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร เพื่อให้ชุมชนยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา ด ารงชีวิตตามวิถี
วัฒนธรรมท่ีดีงาม บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นท่ี
ยึดเหน่ียวจิตใจ ปัจจุบัน มีชุมชนคุณธรรมฯกว่า ๒๕,๐๐๐ ชุมชนท่ัวประเทศ ซึ่งในปี ๒๕๖๔ 
กระทรวงวัฒนธรรมพัฒนาต่อยอดชุมชนคุณธรรมฯ สู่การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม “เท่ียวชุมชน 
ยลวิถี” โดยน าเสน่ห์และความงดงามของวิถีวัฒนธรรม สถานท่ีท่องเท่ียว ต่อยอดให้เกิดคุณค่า  
และมูลค่าอย่างสร้างสรรค์ มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ต้อนรับนักท่องเท่ียวด้วยความ
อบอุ่นและมิตรไมตรีและผลจากความร่วมมือทุกภาคส่วน ท าให้สามารถพัฒนาชุมชนคุณธรรมฯ 
สู่การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมได้ ๑,๐๐๐ ชุมชนท่ัวประเทศ ซึ่งผลการขับเคลื่อนงาน “เท่ียวชุมชน 
ยลวิถี” สามารถปลุกกระแสการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมท าให้ 
มีนักท่องเท่ียวกว่า ๙๖๐,๐๐๐ คน เกิดรายได้เงินหมุนเวียนจากค่าท่ีพัก อาหาร เครื่องด่ืม พาหนะ
เดินทาง ค่าซื้อของฝาก ของท่ีระลึก เป็นต้น กว่า ๗๖๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท และมีเป้าหมาย
นักท่องเท่ียวและรายได้เพิ่มข้ึนในปี ๒๕๖๕ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๓ 
 โดยผลส าเร็จจากการด าเนินงานข้างต้น กระทรวงวัฒนธรรมจึงประกาศ
ชุมชนท่ีมีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเท่ียวในทุกมิติ “เท่ียวชุมชน ยลวิถี” ๒๒๘ ชุมชน 
และประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ ๑๐ สุดยอดชุมชนต้นแบบ“เท่ียวชุมชน ยลวิถี” เพื่อเป็นขวัญ
ก าลังใจแก่ผู้ขับเคลื่อนการด าเนินงาน รวมถึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุมชนให้เป็นท่ีรู้จักแพร่หลาย
ในวงกว้าง ท าให้เกิดการพัฒนาต่อยอด สร้างแรงบันดาลใจ และขยายผลความส าเร็จเป็น
แบบอย่างให้แก่ชุมชนอื่น ๆ ได้แก่  (๑) ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านศรีดอนชัย จังหวัดเชียงราย  
(๒) ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านผาบ่อง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (๓) ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านท่ามะโอ จังหวัด
ล าปาง (๔) ชุมชนคุณธรรมฯ วัดศรีดอนค า จังหวัดแพร่ (๕) ชุมชนคุณธรรมฯ เมืองลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ์ (๖) ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านโนนบุรี จังหวัดกาฬสินธุ์ (๗) ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านโคกเมือง 
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จังหวัดบุรีรัมย์ (๘) ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านเก่าริมน้ าประแส จังหวัดระยอง (๙) ชุมชนคุณธรรมฯ  
วัดบางใบไม้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ (๑๐) ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านสามช่องเหนือ จังหวัดพังงา 
 โดยท้ัง ๑๐ ชุมชนได้รับโล่เชิดชูเกียรติจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ ท าเนียบรัฐบาล นอกจากน้ี กระทรวง
วัฒนธรรมได้จัดท าแอปพลิเคชัน “เท่ียวเท่ ๆ เสน่ห์เมืองไทย” ยกระดับบริการสืบค้นข้อมูล
สารสนเทศ ระบบการน าทางเช่ือมโยงเส้นทางการท่องเท่ียว ๗๖ จังหวัด เพื่อให้ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีแผนต่อยอด “ตลาดบก/ตลาดน้ า” “เส้นทางท่องเท่ียวทาง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม” เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม สร้างงาน สร้างรายได้
ให้แก่ประชาชนและชุมชนเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
 

 

  
 

  
 

 ๓.๓  ส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
 ๓.๓.๑ การจัดตั งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs (SMEs Support & 
Rescue Center) กรมบังคับคดีจึงได้จัดต้ังศูนย์ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs (SMEs Support 
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& Rescue Center) ตามแนวทางการด าเนินงานของเครือข่ายศูนย์ช่วยเหลือ SMEs ท่ีเช่ือมโยงกับ
กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ โดยจัดต้ังศูนย์ช่วยเหลือช่วยเหลือดังกล่าวท่ัวประเทศ 
ต้ังแต่ปี ๒๕๕๙ ปัจจุบันรวมจ านวน ๑๑๗ แห่ง ท าหน้าท่ีเป็นหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน 
ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการให้ค าปรึกษาด้านกฎหมายรับเร่ืองส าหรับธุรกิจ SMEs ท่ีมีปัญหา
และต้องการฟื้นฟูกิจการ ลักษณะของแผนฟื้นฟูกิจการส าเร็จรูป ข้ันตอนและกระบวนการฟื้นฟู
ธุรกิจ SMEs และข้ันตอนในการด าเนินการและการวางแผนทางการเงินตามนโยบายของรัฐบาล 
โดยมีกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานกลางในการดูแลผู้ประกอบการ SMEs 
 ๓.๓.๒ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๙) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ กรมบังคับคดีจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติล้มละลาย 
(ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๙ ในรูปแบบการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ ท่ี เกี่ยวข้องกับ
พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด ๓/๒ กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับ 
การฟื้นฟูกิจการของลูกหน้ีท่ีเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ลักษณะของแผนฟื้นฟูกิจการ
ส าเร็จรูปและข้ันตอนในการด าเนินการ และรับฟังความคิดเห็นและระดมความคิดจาก
ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs และทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับกฎหมายดังกล่าว โดยมีผลการด าเนินงาน
ต้ังแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔ ได้จัดโครงการในพื้นท่ีส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
จ านวน ๑๐ ครั้ง ประกอบด้วย ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน ๒ ครั้งและในส่วนภูมิภาค จ านวน 
๘ ครั้ง ประกอบด้วยจังหวัดต่าง ๆ ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภูเก็ต นนทบุรี ตรัง ชลบุรี ชุมพร 
เลย และพิษณุโลก มีผู้เข้าร่วมจ านวนท้ังสิ้น ๕๘๓ คน เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ระลอก ๓ กรมบังคับคดี จึงได้ปรับแผนด าเนินการฯ 
ส่วนกิจกรรมท่ีเหลืองบประมาณเป็นการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ชุดความรู้กฎหมายเบ้ืองต้นส าหรับ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และวีดิทัศน์ 
 ๓.๓.๓ การส่งเสริมความรู้ให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
ในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามมาตรการเพิ่มขีดความสามารถและส่งเสริม
ความรู้ให้กับ SMEs ในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมด าเนินการส่งเสริมเพื่อให้วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย 
(Micro, Small and Medium Enterprises: MSME) ท่ีประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 
มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน จ านวน ๒,๐๐๐ ราย  
และ MSME ท่ีประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศมีประสบการณ์และสามารถใช้เครื่องมือ
ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน จ านวน ๒,๐๐๐ ราย ท้ังน้ี มีผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
๖๕.๓๐ และได้เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จ านวน ๑๑๓,๔๖๖,๓๐๐ บาท 
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 ๓.๓.๔ การสร้างความรู้ความเข้าใจและช่วยเหลือ MSME ด้านการป้องกัน 
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
ได้ด าเนินการส่งเสริมเพื่อให้ MSME ท่ีประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศมีความรู้ความเข้าใจ
ในเร่ืองการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเงินบาท จ านวน ๑,๒๘๓ ราย และ MSME 
ท่ีประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศมีประสบการณ์และสามารถใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยง
จากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน จ านวน ๗๓๕ ราย ท้ังน้ี จากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด – 19 ส่งผลต่อการส่งออกและน าเข้า และต่อเน่ืองมาถึงการป้องกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนและการใช้ค่าธรรมเนียมการค้าระหว่างประเทศท่ีลดลงไปด้วย รวมถึงจ านวน
ผู้เข้าร่วมอบรมน้อยกว่าที่ต้ังเป้าหมายไว้ เน่ืองจากการเรียนออนไลน์ หรือผ่านระบบ E-Learning 
เมื่อเปรียบเทียบแล้วผลสัมฤทธิ์น้อยกว่าแบบ On Ground นอกจากน้ี ผู้ประกอบการ SMEs บางราย
ไม่ซื้อประกันค่าเงิน (Option) เน่ืองจากมีบัญชีเงินฝากในรูปของเงินตราต่างประเทศอยู่แล้ว 
ท าให้ไม่จ าเป็นจะต้องมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือผู้ประกอบการบางราย 
มีการท าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ไว้อยู่แล้ว 
 ๓.๓.๕ กิจกรรมส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งสู่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมบังคับคดี จัดเสริมสร้างความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด ๓/๒ กระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการ
ของลูกหน้ีท่ีเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และรับฟังความคิดเห็น ระดมความคิดจาก
ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs และทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับกฎหมายดังกล่าว แก่กลุ่มเป้าหมาย 
ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาครวม ๑๐ รุ่น ๆ ละ ๘๐ คน รวม ๘๐๐ คน โดยได้รับ
วงเงินจัดสรร จ านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท อีกท้ัง กรมบังคับคดี ด าเนินการจัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ช้ันบังคับคดีเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งสู่วิสาหกิจขนาดกลางเละขนาดย่อม อีกท้ังเป็นการเปิด
โอกาสให้เจ้าหน้ีได้รับช าระหน้ี และลูกหน้ีสามารถช าระหน้ีได้ ลดปัญหาหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนในสังคม 
ตลอดจนเป็นส่วนหน่ึงในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน 
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ผลการด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง 

 
เร่ืองที่ ๔   การให้ความช่วยเหลือเกษตรกร 

และพัฒนานวัตกรรม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๖๖๔ 

 

นโยบายเร่งด่วนเรื่องท่ี ๔  การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 
 

 ๔.๑  จัดพื นที่การเกษตรให้สอดคล้องกับระบบบริหารจัดการน  าและคุณภาพดิน 
ตาม Agri – Map 
  ๔.๑.๑ การจัดท าฐานข้อมูลเพื่อรองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจ โดยกรมพัฒนาท่ีดิน  
ได้ด าเนินการ ดังน้ี  
   ๑) ส ารวจและวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนเขตเกษตรเศรษฐกิจ  
ส ารวจจัดท าฐานข้อมูลพืชเศรษฐกิจ ส ารวจและจัดท าเขตการใช้ท่ีดินส าหรับพืชเศรษฐกิจ ส ารวจ
และจัดท าแผนท่ีสภาพการใช้ท่ีดิน ปรับปรุงข้อมูลเขตเหมาะสมส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ 
ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดท าฐานข้อมูลสนับสนุนการบริหารจัดการพื้นท่ี
เกษตรกรรม (Zoning) จัดท าแผนท่ีเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri-Map 
Online) และสนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลเขตความเหมาะสมพืชเศรษฐกิจเชิงแผนท่ี ๕ ชนิดพืช 
ได้แก่ ข้าวนาปรัง มันส าปะหลัง ปาล์มน้ ามัน สับปะรดโรงงาน และไม้โตเร็วสกุลอะเคเซีย (Acacia 
species) 
   ๒) อบรมเกษตรกรและจัดกระบวนการเรียนรู้การผลิตพืชเศรษฐกิจระดับ
อ าเภอตามเขตความเหมาะสมส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ จ านวน ๑,๐๐๓  ราย (เป้าหมาย ๑,๐๐๐ 
ราย) และสนับสนุนปัจจัยการผลิตต้นแบบท่ีจ าเป็นส าหรับการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นท่ี 
ไม่เหมาะสม จ านวน ๒,๘๒๐  ไร่ (พื้นท่ีเป้าหมาย ๓,๐๐๐ ไร่) 
   ๓) บริหารจัดการพื้นท่ีเกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) เพื่อปรับเปลี่ยน
พื้นท่ีท่ีไม่เหมาะสม ให้เกิดประโยชน์ด้านการเกษตรในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม จ านวน ๑๐๘ ไร่ 
(พื้นท่ีเป้าหมาย ๑๐๐ ไร่) 
   ๔) ศึกษาและวิเคราะห์เศรษฐกิจสินค้าเกษตรท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของ
พื้นท่ีและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและมาตรการท่ีสอดคล้อง
เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นท่ี 
   (๕) จัดอบรมให้เกษตรกร ๒,๔๐๐ ราย (เป้าหมาย ๒,๔๐๐ ราย) 
  ๔.๑.๒ การพัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตที่ไม่เหมาะสม 
ตาม Agri-Map ด าเนินการส่งเสริมการท าเกษตรผสมผสานในพื้นท่ีท่ีไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าว 
ให้เหมาะสมกับพื้นท่ี ๙๐,๐๐๐ ไร่ (จากเป้าหมาย ๙๐,๐๐๐ ไร่) 
  ๔.๑.๓ การส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง ด าเนินการส ารวจและประเมิน
ความเหมาะสมของเกษตร ๑,๙๐๐ ไร่/ราย ให้ค าแนะน าและถ่ายทอดความรู้ด้านการเพาะเลี้ยง
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สัตว์น้ า จ านวน ๑,๙๐๐ ราย และสนับสนุนปัจจัยการผลิต จ านวน ๑,๙๐๐ ราย รวมถึงติดตาม
และประเมินผลเกษตรกรรายเก่า ปี ๒๕๖๓ จ านวน ๕,๐๐๐ ราย และเกษตรกรรายใหม่ ปี ๒๕๖๔ 
จ านวน ๑,๙๐๐ ราย 
  ๔.๑.๔ การควบคุมปริมาณการผลิต (การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทน) 
สนับสนุนให้เกษตรกรชาวสวนยางปรับเปลี่ยนไปปลูกยางพันธุ์ดี จ านวน ๑๑๑,๘๙๓.๒๐ ไร่  
(จากเป้าหมาย ๑๐๐,๐๐๐ ไร่) และปลูกไม้ยืนต้นชนิดอื่น จ านวน ๑๐๖,๓๑๑.๘๕ ไร่   
(จากเป้าหมาย ๑๐๐,๐๐๐ ไร่) 
 
 ๔.๒  สร้างหลักประกันทางรายได้ให้แก่เกษตรกร ก าหนดเป้าหมาย “รายได้” จากข้าว 
ยางพารา มันส าปะหลัง ปาล์ม อ้อย ข้าวโพด ด้วยการชดเชย “ประกันรายได”้ และด าเนินการ 
“ประกันภัยสินค้าเกษตร” ส่งเสริม “เกษตรพันธสัญญา” 
  ๔.๒.๑ โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบประกันภัยผลผลิตทางการเกษตร  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อยู่ระหว่างศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบประกันภัยผลผลิต 
ทางการเกษตร 
  ๔.๒.๒ การแก้ไขปัญหาข้าวได้ด าเนินการแก้ไขปัญหา ดังน้ี 
   ๑) พัฒนาและส่งเสริมการเกษตร อยู่ระหว่างการส่งเสริมการผลิตข้าวพันธุ์ 
กข ๔๓ และข้าวเจ้าพื้นนุ่มได้ ๔๐,๐๔๙ ไร่ (จากเป้าหมาย ๕๐,๐๐๐ ไร่) 
   ๒) การเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในพื้นท่ี ๒๗,๑๘๓.๕๐ ไร่ (เป้าหมาย ๓๐,๐๐๐ ไร่) 
   ๓) การผลิตสินค้าข้าวได้รับการส่งเสริมและพัฒนา โดยอยู่ระหว่างการผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีท่ีผลิตได้ (ช้ันพันธุ์คัด/พันธุ์หลัก) ๒,๒๒๕ ตัน (เป้าหมาย ๓,๐๓๐ ตัน) 
   ๔) ส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในส าหรับสินค้าเกษตรในพื้นท่ีรองรับ
ผลผลิตข้าวอินทรีย์ของโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ และข้าวจากการปฏิบัติ 
ทางการเกษตรท่ีดี (Good Agricultural Practices: GAP) ของโครงการส่งเสริมระบบการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ได้ ๑๑ แห่ง (เป้าหมาย ๗๗ แห่ง) และสนับสนุนพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าว 
ให้มีความเข้มแข็งต้ังแต่ระดับต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ าอย่างเป็นระบบ จ านวน ๑๓ กลุ่ม  
(จากเป้าหมาย จ านวน ๗๖ กลุ่ม) 
   ๕) ผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ขยายและจ าหน่าย โดยปรับปรุงสภาพได้
เมล็ดพันธุ์ดี และสามารถจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ดี (เป้าหมาย ๙๕,๐๐๐ ตัน) 
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   ๖) เสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน (เป้าหมาย 
๘๐๐ แห่ง) 
  ๔.๒.๓ การแก้ไขปัญหายางพารา ด าเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง 
ระยะท่ี ๒ ให้แก่เจ้าของสวนยาง จ านวน ๑,๓๐๖,๔๓๒ ราย และคนกรีดยาง จ านวน ๑๔๗,๕๓๗ ราย 
รวมท้ังสิ้น ๑,๔๕๓,๙๖๙ ราย (จากเป้าหมายเจ้าของสวนยาง จ านวน ๑,๕๖๑,๓๕๔ ราย คนกรีดยาง 
๒๗๒,๗๓๓ ราย รวมท้ังสิ้น ๑,๗๑๑,๒๕๒ ราย) 
  ๔.๒.๔ โครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตดัสดอ้อยเพื่อลดฝุน่ PM2.5 ฤดูการผลติ
ปี ๒๕๖๓/๒๕๖๔ กระทรวงอุตสาหกรรม โดยส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย 
ก าหนดอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยทุกรายท่ีตัดอ้อยสดคุณภาพดีส่งโรงงาน 
ช่วยเหลือเท่ากับเงินส่วนต่างรายได้ค่าแรงต่อวันท่ีชาวไร่อ้อยท่ีตัดอ้อยสดได้น้อยกว่าชาวไร่อ้อย  
ท่ีตัดอ้อยไฟไหม้ในอัตราตันละ ๑๒๐ บาท ซึ่งคณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการโครงการดังกล่าว 
เมื่อวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ภายในกรอบวงเงิน ๖,๐๖๕,๕๕๐,๐๐๐ บาท มีชาวไร่อ้อยท่ีมีสิทธิ์
ได้รับการช่วยเหลือตามโครงการฯ จ านวน ๑๒๑,๐๑๐ ราย โดยมีผลการด าเนินการ ดังน้ี (ข้อมูล 
ณ วันท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔) 
   ๑) โอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่น PM2.5  
ท่ีโอนเงินส าเร็จ ๑๒๒,๖๑๓ ราย เป็นจ านวน ๕,๙๓๓,๘๓๑,๐๐๔.๖๙ บาท 
   ๒) โอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรไร่อ้อยท่ีส่งอ้อยเข้าโรงงานน้ าตาลทรายแดง 
จ านวน ๑๕๘ ราย เป็นเงิน ๙,๔๔๐,๙๓๐.๔๐ บาท 
   ๓) โอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรตัดอ้อยสดเพื่อผลิตเอทานอล จ านวน ๑,๔๘๑ ราย 
เป็นเงิน ๕๔,๑๖๗,๙๙๕.๘๐ บาท 
  ๔.๒.๕ การด าเนินงานในฤดูการผลิตปี ๒๕๖๓/๒๕๖๔ กระทรวงอุตสาหกรรม  
โดยคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย ในการประชุมครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๒๘ ตุลาคม 
๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ในฤดูการผลิต 
ปี ๒๕๖๓/๒๕๖๔  
   ๑) เป้าหมายลดปริมาณอ้อยไฟไหม้เหลือ ร้อยละ ๒๐ ปริมาณอ้อยสด  
ร้อยละ ๘๐  
   ๒) กรณีมีนโยบายการช่วยเหลือจากภาครัฐ จะช่วยเหลือเฉพาะชาวไร่อ้อย 
ท่ีตัดอ้อยสดเท่าน้ัน  
   ๓) จัดซื้อเครื่องสางใบอ้อยมาให้ เกษตรกรชาวไร่อ้อยได้ยืม จ านวน 
๘๐ เครื่อง เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือชาวไร่อ้อยในการตัดอ้อยสด 
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   โดยมีผลการด าเนินการตามมติของคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาล เมื่อวันท่ี 
๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ดังน้ี 
   ๑) การส่งเสริมการตัดอ้อยสด ภาครัฐให้การสนับสนุนเครื่องจักรกล 
การเกษตร ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบขยาย
โครงการส่งเสริมสินเช่ือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒-๒๕๖๔ วงเงินปีละ ๒,๐๐๐ ล้านบาท ระยะเวลา ๓ ปี รวมเป็นเงิน ๖,๐๐๐ ล้านบาท  
มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาแหล่งน้ าและการบริหารจัดการน้ าในไร่อ้อย จัดซื้อรถตัดอ้อย รถคีบอ้อย 
รถแทรกเตอร์ รถบรรทุกอ้อย และเครื่องจักรกลการเกษตรอื่น ๆ มีวงเงินคงเหลือให้จ่ายเงินกู ้
ทุกวัตถุประสงค์ จนถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ รวมแล้ว ๒,๐๐๐ ล้านบาท จ่ายไป ๖๓๐ ล้านบาท 
คงเหลือ ๑,๓๗๐ ล้านบาท 
   ๒) โครงการจัดซื้อเครื่องสางใบอ้อย โดยงบประมาณกองทุนอ้อยและน้ าตาลทราย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ท้ังสิ้น ๑๑๒ เครื่อง  
และอยู่ระหว่างด าเนินการโครงการจัดท าเครื่องต้นแบบแยกใบอ้อย มีชุดต้นก าลังจากรถแทรกเตอร์ 
หรือเครื่องยนต์อื่น ๆ โดยสามารถแยกใบอ้อยได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน/ช่ัวโมง และอยู่ระหว่าง
ด าเนินการจัดซื้อเครื่องสางใบอ้อยเพิ่มเติมอีก ๑๗๖ เครื่อง รวมมีเครื่องสางใบอ้อยใช้ในฤดูการผลิต 
จ านวน ๒๘๘ เครื่อง 
   ๓) อ้อยไฟไหม้จะหักเงินค่าอ้อยจากราคาอ้อยข้ันต้นอัตราตันละ ๓๐ บาท  
และการจัดการเงินท่ีหักจากอ้อยไฟไหม้ อ้อยยอดยาว หรืออ้อยท่ีมีกาบใบ ให้โรงงานน้ าตาลส่งเงิน
ให้คณะท างานควบคุมการผลิตประจ าโรงงานเพื่อพิจารณาเฉลี่ยจ่ายเงินคืนชาวไร่อ้อยทุกรายท่ีตัด
อ้อยสดคุณภาพดี เป็นรายโรงงาน 
   ๔) ก าหนดให้โรงงานรับอ้อยไฟไหม้จากชาวไร่อ้อยรวมท้ังฤดูการผลิต  
ไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของปริมาณอ้อยท่ีโรงงานน้ันรับท้ังหมดในฤดูการผลิตน้ัน โดยอ้อยไฟไหม้ส่วนท่ีเกิน
ร้อยละ ๒๐ โรงงานมีสิทธิ์ปฎิเสธการรับอ้อยน้ันได้ และไม่มีการก าหนดโทษโรงงานท่ีรับอ้อย 
ไฟไหม้เกินกว่าท่ีกฎหมายก าหนด ผลการด าเนินงานลดอ้อยไฟไหม้ฤดูกาลผลิตปี ๒๕๖๓/๒๕๖๔
ซึ่งสามารถลดอ้อยไฟไหม้ เหลือเพียงร้อยละ ๒๖.๔๗ (ข้อมูล ณ วันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 
  ๔.๒.๖ โครงการประกันภัยข้าวนาปี และโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี ยงสัตว์  
ปีการผลิต ๒๕๖๔ โดยกระทรวงการคลังได้ด าเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปีและโครงการ
ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต ๒๕๖๔ เพื่อให้เกษตรกรมีเครื่องมือในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและภัยจากศัตรูพืช หรือโรคระบาด ดังน้ี 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๖๖๘ 

 

   ๑) โครงการประกันภัยข้าวนาปี คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวงการคลัง
ด าเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เป้าหมาย 
ร้อยละ ๙๐ ของพื้นท่ีเป้าหมาย ๔๕ ล้านไร่ มีเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ๓.๕๙ ล้านราย พื้นท่ี 
๔๓.๔ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๔๔ และส่วนประกันภัยภาคสมัครใจมี ๙,๓๙๓ ราย พื้นท่ี 
๑๓๑,๒๖๘ ไร่ เบ้ียประกันภัยรับรวมท้ัง ๒ ส่วน ๓,๘๔๐.๕๕ ล้านบาท จ่ายค่าสินไหมทดแทนแล้ว 
๔๓,๘๙๑.๔๗ ไร่ เป็นจ านวนเงิน ๕๕.๓๑ ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 
   ๒) โครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ คณะกรรมการนโยบายและบริหาร
จัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีมติเห็นชอบการด าเนินโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 
๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เป้าหมายร้อยละ ๗๐ ของพื้นท่ีเป้าหมาย ๒.๘ ล้านไร่ 
ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ๖๐ ซึ่งต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบการด าเนินโครงการ
ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต ๒๕๖๔ มีเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ๙๖,๖๒๐ ราย 
พื้นท่ี ๑.๕๙๕ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๗๘ ของพื้นท่ีเป้าหมาย ๒.๘ ล้านไร่ และส่วนประกันภัยภาค
สมัครใจมี ๖ ราย พื้นท่ี ๑๕๑.๕ ไร่ เบี้ยประกันภัยรับรวมท้ัง ๒ ส่วน ๒๗๔.๓๒ ล้านบาท จ่ายค่า
สินไหมทดแทนแล้ว ๑๑,๓๘๙.๒๒ ไร่ เป็นจ านวนเงิน ๑๗.๐๘ ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 
  ๔.๒.๗ การส่งเสริมโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก กระทรวงพลังงาน  
โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการ
พลังงาน ด าเนินการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้า โดยได้รับผลตอบแทนจาก
สัญญาการจ าหน่ายเช้ือเพลิงพลังงานหมุนเวียนกับผู้ลงทุน มีเป้าหมายในการสร้างงาน สร้างอาชีพ
และรายได้แก่เกษตรกรในชุมชน ซึ่งคณะกรรมการนโยบายพลั งงานแห่งชาติ ออกประกาศ 
เชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการน าร่อง) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เมื่อวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ และเมื่อวันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๖๔ ได้ออกประกาศเชิญชวนการรับซื้อ
ไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการน าร่อง)  (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
โดยปรับปรุงกรอบขยายระยะเวลาให้การไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่ายเปิดรับยื่นค าเสนอขอขายไฟฟ้า  
เป็นระหว่างวันท่ี ๒๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เน่ืองจากมีผู้สนใจเป็นจ านวนมาก โดยเมื่อสิ้นสุด 
วันเปิดรับยื่นค าเสนอฯ มีผู้ยื่นข้อเสนอรวม ๒๔๖ ราย แบ่งเป็น ชีวมวล ๑๔๓ ราย และก๊าซชีวภาพ 
๑๐๓ ราย ปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกเข้า
ร่วมโครงการฯ จ านวนท้ังสิ้น ๔๓ ราย คิดเป็นปริมาณไฟฟ้าเสนอขายรวม ๑๔๙.๕๐ เมกะวัตต์ 
แบ่งเป็นโรงไฟฟ้าชุมชนประเภทชีวมวล ๑๖ ราย และโรงไฟฟ้าชุมชนประเภทก๊าซชีวภาพรวม  
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๒๗ ราย ปริมาณพลังงานไฟฟ้าเสนอขาย ๗๔.๕๐ เมกะวัตต์ (เป้าหมายการรับซื้อเช้ือเพลิงชีวมวล 
๗๕ เมกะวัตต์ และเช้ือเพลิงก๊าซชีวภาพ ๗๕ เมกะวัตต์) ข้อมูล ณ วันท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
 ๔.๒.๘ โครงการประกันรายได้เกษตรกร ปีการผลิต ๒๕๖๓/๖๔ คณะรัฐมนตร ี
มีมติอนุมัติโครงการประกันรายได้ ดังน้ี 

๑) ข้าว มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ อนุมัติวงเงิน 
๑๘,๐๙๖.๐๖ ล้านบาท รอบท่ี ๒ เมื่อวันท่ี ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ให้ปรับเพิ่มวงเงินเป็น ๔๖,๘๐๗.๓๕ 
ล้านบาท และรอบท่ี ๓ เมื่อวันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ให้ปรับเพิ่มวงเงินเป็น ๕๐,๖๔๖.๒๗ ล้านบาท 
เพื่อประกันรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว  
   ผลการด าเนินงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
(ธ.ก.ส.) จ่ายเงินชดเชยส่วนต่างให้เกษตรกรแล้ว ๔.๖๘๘ ล้านครัวเรือน วงเงิน ๔๘,๑๘๐.๐๓  
ล้านบาท (ข้อมูลต้ังแต่ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔) 
  ๒) ปาล์มน  ามัน มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ อนุมัติ
จัดสรรวงเงินงบประมาณเบื้องต้น ๔,๖๑๓.๐๔ ล้านบาท (จากวงเงิน ๘,๘๐๗.๕๔ ล้านบาท 
ตามมติของคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ ามันแห่งชาติ (กนป.) ท่ีเห็นชอบเมื่อวันท่ี ๑๙ สิงหาคม 
๒๕๖๓ เพื่อด าเนินโครงการฯ ไปพลางก่อน) ท้ังน้ี คณะอนุกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้
เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ ามัน ปี ๒๕๖๔ ประชุมเม่ือวันท่ี ๕ และ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อก าหนด
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการด าเนินโครงการ อาทิ ต้องเป็นเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ ามันท่ีข้ึน
ทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร ได้รับเงินชดเชยตามพื้นท่ีท่ีปลูกจริง แต่ไม่เกินครัวเรือนละ 
๒๕ ไร่ (อายุปาล์ม ๓ ปี ข้ึนไป) และราคาเป้าหมายผลปาล์มทะลาย (คุณภาพน้ ามัน ร้อยละ ๑๘) 
กิโลกรัมละ ๔ บาท รวมท้ังก าหนดราคาตลาดอ้างอิงส าหรับการจ่ายเงินประกันรายได้  

ผลการด าเนินงาน ธ.ก.ส. ยังไม่มีการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างให้แก่
เกษตรกร 
  ๓) มันส าปะหลัง มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ อนุมัติ 
วงเงิน ๙,๗๘๘.๙๓ ล้านบาท โดยประกันรายได้หัวมันส าปะหลังสดเช้ือแป้ง ร้อยละ ๒๕ กิโลกรัมละ 
๒.๕๐ บาท ครัวเรือนละไม่เกิน ๑๐๐ ตัน และไม่ซ้ าแปลงและมาตรการคู่ขนาน ได้แก่ โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันส าปะหลัง และโครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมมันส าปะหลัง และสร้าง
มูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร 
   ผลการด าเนินงาน ธ.ก.ส. จ่ายเงินชดเชยส่วนต่างให้เกษตรกรแล้ว 
๐.๕๐๖๓ ล้านครัวเรือน วงเงิน ๓,๐๙๗.๔๕ ล้านบาท (ข้อมูลต้ังแต่ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน 
๒๕๖๔) 
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  ๔) ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓  
อนุมัติ ๑,๙๑๒.๒๑ ล้านบาท เพื่อประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ด ณ ความช้ืน ร้อยละ ๑๔.๕ 
กิโลกรัมละ ๘.๕๐ บาท ครัวเรือนละไม่เกิน ๓๐ ไร่ และมาตรการคู่ขนาน ได้แก่ โครงการสินเช่ือ 
เพื่อรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร  
   ผลการด าเนินงาน ธ.ก.ส. โอนเงินชดเชยให้เกษตรกรแล้ว ๐.๓๓๘๙  
ล้านครัวเรือน วงเงิน ๑,๒๓๓.๙๖ ล้านบาท (ข้อมูลต้ังแต่ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔) 
 
 ๔.๓  การท าเกษตรยุคใหม่ต้องใช้ “นวัตกรรม” เข้ามาลดต้นทุนการผลิต 
  ๔.๓.๑ การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีขั นสูงในการผลิตพืช กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ โดยกรมการข้าว ด าเนินการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีข้ันสูงในการผลิตพืช  
ซึ่งอยู่ระหว่างพัฒนาระบบการแสดงข้อมูลการจัดระบบการปลูกข้าวโดยใช้เทคโนโลยีเกษตร
อัจฉริยะ ๒ เทคโนโลยี ได้แก่ เทคโนโลยีการจัดการน้ าอย่างประหยัดโดยใช้ท่อน้ าอัจฉริยะ 
และเทคโนโลยีการจัดการระบบผลิตข้าวเพื่อลดต้นทุนโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 
  ๔.๓.๒ การส่งเสริมการท าระบบฟาร์มอัจฉริยะ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ได้ด าเนินการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อน าไปสู่การเกษตรอัจฉริยะ ได้ด าเนินการจัดเตรียมความพร้อม
ของแปลงต้นแบบ ๖ แห่ง (จากเป้าหมาย ๖ แห่ง) ด าเนินการในพื้นท่ี๘ จังหวัด ใน ๗ ชนิดพืช 
ได้แก่ (๑) แปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะการผลิตมะม่วงนอกฤดูจังหวัดชัยภูมิและอุดรธานี (๒) แปลง
เรียนรู้เกษตรอัจฉริยะการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนาและข้าวโพดหวาน จังหวัดนครสวรรค์  
(๓) แปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะปาล์มน้ ามัน จังหวัดกระบี่และสุราษฏร์ธานี (๔) แปลงเรียนรู ้
การประยุกต์ใช้ smart sensors และ IoTs ในการผลิตทุเรียน จังหวัดจันทบุรี (๕) แปลงเรียนรู้เกษตร
อัจฉริยะอ้อยโรงงาน จังหวัดนครราชสีมา และ(๖) โรงเรือนปรับอุณหภูมิอัจฉริยะ Evaporative 
cooling system (Evap) ส าหรับการผลิตพืช (มะเขือเทศ) จังหวัดระยอง 
  ๔.๓.๓ โครงการขยายผลและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm)  
โดยผ่านกลไกผู้ประกอบการ Agriculture System Integrator (ASI) กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
ได้ด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเกษตรอัจฉริยะให้กับเกษตรกรแกนน า เพื่อสร้างความเช่ือมโยง
เผยแพร่และส่งต่อความรู้และเทคโนโลยีให้กับสมาชิกในกลุ่มหรือผู้ท่ีมีความสนใจ ให้สามารถ
พึ่งพาตนเองในการประกอบอาชีพการเกษตรได้อย่างถาวร เพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการ
แปลงได้แม่นย า เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนและลดการใช้แรงงาน และเพิ่ มรายได้  



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
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ซึ่งมีเกษตรกรแกนน าได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี จ านวน ๗,๔๐๐ ราย โดยมีเทคโนโลยีท่ีน าไปใช้
ในการถ่ายทอด ได้แก่  
    ๑) ระบบตรวจวัดด้วยเซนเซอร์แบบเครือข่ายไร้สายเพื่อการจัดการ 
และควบคุมอัตโนมัติ (Wireless sensor network for Management And Remote Control: 
WiMaRC) 
    ๒) การใช้โดรนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเกษตร 
    ๓) เทคโนโลยีโรงเรือนเพาะปลูกพืชและการบริหารจัดการแบบครบวงจร 
    ๔) การใช้แอปพลิเคชันเพื่อการเกษตร 
    ๕) เทคโนโลยีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อจัดการน้ า 
   นอกจากน้ี ได้สร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านเทคโนโลยี
โรงเรือนเพาะปลูกพืชและการบริหารจัดการแบบครบวงจรให้กับ ผู้ประกอบการนวัตกรรม 
ด้านการเกษตร จ านวน ๔๔ ราย 
 
 ๔.๔  ส่งเสริมการใช้ “ผลผลิตทางการเกษตร” เพื่อแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาด 
เช่น การใช้ผลผลิตการเกษตรใน “อุตสาหกรรมพลังงาน” การส่งเสริมการใช้ “ยางพารา” 
ในโครงสร้างพื นฐานของประเทศ หรือถนนยางพาราทั่วประเทศ 

๔.๔.๑ การส่งเสริมการผลิตและการใช้ เชื อเพลิงชีวภาพ กระทรวงพลังงาน  
โดยส านักงานนโยบายและแผนพลังงานร่วมกับกรมธุรกิจพลังงาน ออกหลักเกณฑ์การก าหนดราคา
เช้ือเพลิงชีวภาพ (เอทานอล/ไบโอดีเซล) เพื่อลดการน าเข้าน้ ามันจากต่างประเทศ ส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทน และช่วยเหลือเกษตรกรจากการส่งเสริมการใช้พืชพลังงานในประเทศ (ปาล์ มน้ ามัน/ 
มันส าปะหลัง/กากน้ าตาลจากอ้อย) โดยมีผลการด าเนินงาน ดังน้ี (ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม 
๒๕๖๔) 
 (๑) ไบโอดีเซล (B100) ก าหนดให้น้ ามันดีเซลหมุนเร็ว B10 เป็นน้ ามันดีเซล
มาตรฐาน เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่งผลให้มีการใช้เพิ่มข้ึนเฉลี่ย ๑๖ ,๒๒๐ ,๐๐๐ ลิตรต่อวัน  
โดยในเดือนมกราคม ๒๕๖๔ มีการใช้อยู่ท่ี ๒๑,๔๗๐,๐๐๐ ลิตรต่อวัน ปัจจุบันมีโรงงงานผลิต 
B100 จ านวน ๑๓ แห่ง มีก าลังการผลิตติดต้ัง B100 รวม ๘,๕๓๐,๐๐๐ ลิตรต่อวัน  
 (๒) เอทานอล ปัจจุบันมีโรงงานผลิตเอทานอลเพื่อจ าหน่ายเป็นเช้ือเพลิง 
จ านวน ๒๖ โรง มีก าลังการผลิต ๕,๙๗๐,๐๐๐ ลิตรต่อวัน  



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
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 ปัจจุบัน ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน อยู่ระหว่างศึกษาโครงการ
ประเมินผลการส่งเสริมการใช้เช้ือเพลิงชีวภาพในภาคขนส่ง และทบทวนหลักเกณฑ์การก าหนด
ราคาเช้ือเพลิงชีวภาพ โดยเริ่มด าเนินการเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
  ๔.๔.๒ การส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ด าเนินโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงคันคลอง
ชลประทาน มีเป้าหมายปริมาณการใช้ยางข้น ๘๙๘ ตัน โดยปี ๒๕๖๔ มีหน่วยงานภาครัฐ จ านวน 
๙ กระทรวง รายงานแผนการใช้ยาง แก่การยางแห่งประเทศไทย ได้แก่ กระทรวงคมนาคม 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงกลาโหม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
กระทรวงยุติธรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  
และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป้าหมายใช้น้ ายางสดรวมท้ังสิ้น ๔๙,๐๙๑.๒๘ ตัน 
สามารถใช้น้ ายางสด รวมท้ังสิ้น ๔,๙๔๑.๔๐ ตัน 
  ๔.๔.๓  การส่งเสริมการใช้ยางพาราในโครงสร้างพื นฐานของประเทศ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กระทรวงคมนาคม โดยกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท  
ได้ด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการใช้ยางพาราในงานถนน (ข้อมูล ณ วันท่ี ๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔) ดังน้ี 

(๑) การน ายางพารามาใช้ในงานก่อสร้างและซ่อมบ ารุงโดยการท าผิวทาง 
โดยกรมทางหลวง งบประมาณโครงการ ๑๙,๒๖๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ปริมาณยางดิบ ๒๐,๗๓๔ ตัน  
และกรมทางหลวงชนบท งบประมาณโครงการ ๙,๖๔๖,๖๐๓,๐๐๐ บาท ปริมาณยางดิบ ๘,๒๐๐ ตัน 

(๒) การน ายางพารามาใช้ปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนนโดยใช้ 
แผ่นยางธรรมชาติครอบก าแพงคอนกรีต (Rubber Fender Barrier: RFB) และหลักน าทาง 
ยางธรรมชาติ (Rubber Fender Post : RGP) ดังน้ี 

(๒.๑) แผ่นยางธรรมชาติครอบก าแพงคอนกรีต (RFB) โดยกรมทางหลวง 
จ านวนระยะทาง ๒๓๘.๗๑๓ กิโลเมตร งบประมาณ ๑,๙๗๘,๓๒๒,๐๐๐ บาท และกรมทางหลวงชนบท 
จ านวนระยะทาง ๑๐๕.๕๔๒ กิโลเมตร งบประมาณ ๙๙๘,๒๓๔,๐๐๐ บาท 

(๒.๒) หลักน าทางยางธรรมชาติ (RGP) โดย กรมทางหลวง จ านวน 
๘๙,๖๓๕ ตัน งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และกรมทางหลวงชนบท จ านวน ๒๐๐,๗๑๔ ตัน 
งบประมาณ ๔๔๕,๕๙๔,๐๐๐ บาท 

รวมปริมาณยางดิบท่ีใช้ในงาน RFB และ RGP กรมทางหลวง จ านวน 
๑๗,๔๙๑ ตัน และกรมทางหลวงชนบท จ านวน ๑๗,๕๓๗ ตัน 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 
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  ๔.๔.๔ โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง 
(ยางแห้ง) โดยต้ังแต่ปี ๒๕๖๐ จนถึงวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ การยางแห่งประเทศไทย 
ได้อนุมัติให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการรวม ๑๒ ราย วงเงินอนุมัติรวม ๔,๐๓๓,๙๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๔.๔.๕ โครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง โดยต้ังแต่ 
ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ ได้อนุมัติให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ จ านวน ๑๕ ราย เป็นเงิน 
๑๘,๔๖๐,๒๐๐,๐๐๐ บาท นอกจากน้ี ได้อนุมัติการชดเชยดอกเบ้ียผู้เข้าร่วมโครงการ ดังน้ี 
   ๑) ระยะท่ี ๑ ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ๑๕ ราย เป็นเงิน 
๑๑,๗๑๐.๒๐ ล้านบาท 

๒) ระยะท่ี ๒ ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ๔ ราย (รายเดิม 
๓ ราย) เป็นเงิน ๖,๗๕๐.๐๐ ล้านบาท 

๓) มีวงเงินสินเช่ือคงเหลือ ๖,๕๓๙.๘๐ ล้านบาท 
ท้ังน้ี ผู้ประกอบการท่ีแจ้งการผลิต โดยมีปริมาณการใช้ยางต้ังแต่ปี ๒๕๕๙ - 

๒๕๖๔ เพิ่มข้ึนท้ังหมด ๒๒๘,๘๐๔.๗๕ ตัน 
 ๔.๔.๖ โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกร
เพื่อรวมยางพารา มีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรยื่นขอกู้ จ านวน ๓๗๘ แห่ง เป็นเงิน ๑๓,๐๘๓.๙๓๕ 
ล้านบาท ส่งช าระเงินกู้ให้กับ ธ.ก.ส. แล้ว เป็นเงิน ๑๑,๔๓๗.๑๐๘ ล้านบาท สหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกรท่ีต้องช าระเงินกู้คงเหลือ ๑๓๕ แห่ง เป็นเงิน ๑,๖๔๖.๘๒๗ ล้านบาท สามารถยื่นขอกู้ได้อีก
เป็นวงเงิน ๘,๓๕๓.๑๗๓ ล้านบาท (วงเงินสินเช่ือคงเหลือ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท) 
 
 ๔.๕  เร่งศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี “กัญชา” “กัญชง” รวมถึงพืชสมุนไพร 
เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมทางการแพทย์ 
  ๔.๕.๑ โครงการบูรณาการส่งเสริมผลักดันสมุนไพร กัญชา กัญชง เพื่อสุขภาพ
และเศรษฐกิจ กระทรวงสาธารณสุข โดย ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ด าเนินการ ดังน้ี 
(ข้อมูลณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 
   ๑) จัดท าประกาศ กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สุขภาพจากกัญชา 
กัญชง ประกอบด้วย ประเภทยาเสพติด จ านวน ๑๕ ฉบับ ประเภทเครื่องส าอาง จ านวน ๒ ฉบับ 
และประเภทอาหาร จ านวน ๒ ฉบับ 
   ๒) ออกกฎกระทรวง อนุญาตให้ประชาชนสามารถปลูกกัญชงได้ ลงประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ และมีผลบังคับใช้แล้ว เมื่อวันท่ี ๒๙ มกราคม 
๒๕๖๔ 
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   ๓) จัดท ากฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต น าเข้า ส่งออก 
จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชง (Hemp)  
ฉบับภาษาอังกฤษ 
   ๔) จัดท าคู่มือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
จากกัญชง 
   ๕) ประชาสัมพันธ์การใช้ประโยชน์จากกัญชาอย่างถูกกฎหมาย 
   ๖) พัฒนาแนวทางการคัดเลือกยาจากสมุนไพร เข้าสู่บัญชียาหลัก 
   ๗) จัดท าคู่มือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตผลิตภัณฑ์กัญชา คู่มือ
การใช้งานระบบสารสนเทศการจัดท ารายงานกัญชง (Hemp) อยู่ระหว่างการจัดจ้างโรงพิมพ์ 
   ๘) ผลิตภัณฑ์สุขภาพจากกัญชา กัญชง ได้รับอนุญาตจ านวนท้ังสิ้น  
๑๓๒ รายการ แบ่งเป็น เครื่องส าอาง ๑๒๖ รายการ และสมุนไพร ๖ รายการ 
   ๙) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรถูกผลักดันเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ จ านวน  
๑๒ รายการ 
  ๔.๕.๒ โครงการสมุนไพร กัญชา กัญชง เพื่อสุขภาพ สร้างเศรษฐกิจ กระทรวง
สาธารณสุข โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีผลด าเนินการ ดังน้ี (ข้อมูล 
ณ วันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) 
   ๑) ติดตามความก้าวหน้าการน าร่องปลูกกัญชา ๖ ต้น ท่ีบ้านโศกนาค ต าบล
หินเหล็กไฟ อ าเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ หรือ “โนนมาลัยโมเดล”  
   ๒) มีผู้ได้รับใบอนุญาตให้ปลูกกัญชา ๕๗๑ แห่ง พื้นท่ี ๑,๖๒๐,๔๔๘ ตาราง
เมตร ในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชนร่วมกับ รพ.สต. เพื่อส่งให้กับโรงพยาบาลท่ีมีโรงงานผลิต 
ยาสมุนไพร WHO-GMP ท้ัง ๔๔ แห่ง ภายในเขตสุขภาพเพื่อผลิตยาต ารับท่ีมีกัญชาปรุงผสม 
   ๓) มีหน่วยบริการการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ 
ในโรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลท่ัวไป/โรงพยาบาลชุมชน สังกัด สป.สธ. ครอบคลุมทุกจังหวัดใน 
๑๒ เขตสุขภาพ จ านวน ๗๖๑ แห่ง  
   ๔) ส่งตัวอย่างต ารับยาแผนไทยท่ีมีกัญชาปรุงผสมอยู่ ตรวจวิเคราะห์ตรวจ
วิเคราะห์สารเคมีก าจัดศัตรูพืชตกค้าง การปนเป้ือนเช้ือจุลินทรีย์และโลหะหนัก จ านวน ๘ ต ารับ  
   ๕) จัดอบรมการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทยส าหรับสหวิชาชีพ จ านวน 
๔ รุ่น โดยผ่านการอบรม ๑,๑๐๖ คน   
   ๖) จัดอบรมการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย ส าหรับแพทย์แผนไทย 
แพทย์แผนไทยประยุกต์ และหมอพื้นบ้าน จ านวน ๓ รุ่น และผู้ผ่านการอบรม ๑,๐๔๓ คน  
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   ๗) จัดอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย (ต่ออายุ)  
ผ่านระบบผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting : Zoom Cloud Meetings) ๑,๗๕๐ คน  
   ๘) อบรมเพิ่มพูนทักษะการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทยส าหรับแพทย์
แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ หมอพื้นบ้าน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรแพทย์แผนไทย 
ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่ีเข้าร่วมโครงการพัฒนากัญชาส าหรับการใช้ทางการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และชุมชน ๑๕๐ แห่ง  
มีผู้ส าเร็จการอบรม จ านวน ๒๓๖ คน  
   ๙) ต ารับยาแผนไทยท่ีมีกัญชาปรุงผสมท่ีผ่านการพิจารณาให้เป็นยาในบัญชี
ยาหลักแห่งชาติ จ านวน ๔ ต ารับ ได้แก่ ศุขไสยาสน์ แก้ลมแก้เส้น ท าลายพระสุเมรุ และน้ ามัน
กัญชา (ต ารับหมอเดชา) และ น้ ามันกัญชา (ต ารับหมอเดชา) ได้เข้าสู่ชุดสิทธิประโยชน์ของ สปสช. 
(เป้าหมาย ๑ รายการ)  
   ๑๐) ผลิตและบริหารกระจายน้ ามันกัญชา (ต ารับหมอเดชา) ขนาด  
๕ มิลลิลิตร ส าหรับสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์แผนไทยให้กับสถานพยาบาลของรัฐ ๓๐ แห่ง 
๓๐๐,๐๐๐ ขวด และขนาดบรรจุ ๑๐ มิลลิลิตร ส าหรับการบริหารยาช่องทางพิเศษแบบ SAS 
ให้กับสถานพยาบาล ๑๓ เขตสุขภาพ ๑๐๐,๐๐๐ ขวด  
   ๑๑) ผลิตต ารับเมตตาโอสถ ขนาดบรรจุ ๑๐ มิลลิลิตร ๑ ,๐๐๐ ขวด  
และผลิตต ารับการุณย์โอสถ ขนาดบรรจุ ๑๐ มิลลิลิตร ๑๕๖ ขวด ส าหรับสนับสนุนการวิจัย 
ทางการแพทย์แผนไทยให้กับสถานพยาบาลของรัฐ   
   ๑๒) จัดท าข้อมูลวิชาการผลิตภัณฑ์สมุนไพรกัญชาต้นแบบ (ชาใบกัญชา)  
   ๑๓) จัดท าบทความวิชาการเกร็ดความรู้เรื่องกัญชาในรูปแบบ E-book 
จ านวน ๙ เรื่อง ได้แก่ (๑) ต ารับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ท่ีมีกัญชาปรุงผสมอยู่ท่ีให้เสพ 
เพื่อการรักษาโรค หรือการศึกษาวิจัยได้ ตามท่ีกฎหมายก าหนด (๒) ต ารับกัญชาทางการแพทย์
แผนไทยท่ีมีการสั่งใช้ในคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยในสถานพยาบาล (๓) อาหารท่ีมีกัญชา
เป็นส่วนประกอบ (๔) ย้อนรอยอาหารกัญชาในสมัยรัชกาลท่ี ๕ (๕) อาการไม่พึงประสงค์จาก 
การใช้กัญชา (๖) การพกยาท่ีมีกัญชาเป็นส่วนผสมไปต่างประเทศ (๗) ต ารับยากัญชาในบัญชี 
ยาหลักแห่งชาติ (๘) ต ารับน้ ามันกัญชาในบัญชียาหลักแห่งชาติ และ (๙) การปลูกกัญชาทาง
การแพทย์  
   ๑๔) จัดท าสื่ ออิ เล็ กทรอนิกส์ส าหรับ เรี ยนการสอนแบบออนไลน์ 
ประกอบด้วย ๕ หัวข้อ ดังน้ี (๑) ใบอนุญาต กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ เกี่ยวกับกัญชา
ทางการแพทย์แผนไทย (๒) ระบบสารสนเทศ เพื่อจัดท ารายงานกัญชาทางการแพทย์แผนไทย  
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(๓) การติดตามและรายงานผลการรักษา และอาการไม่พึงประสงค์ (๔) หลักการแพทย์แผนไทย 
ในการใช้ต ารับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ และ (๕) การปรุงยาในต ารับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่  
   ๑๕) มีการปลูกและใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทยส าหรับผู้ป่วยเฉพาะราย
ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ๕๑ แห่ง ครอบคลุม ๑๒ เขตสุขภาพ  
   ๑๖) วิเคราะห์ข้อมูลจ านวนหยดเฉลี่ยท่ีใช้น้ ามันกัญชา (สูตรหมอเดชา)  
ในการรักษา ๕ กลุ่มอาการ ได้แก่ นอนไม่หลับ, เบื่ออาหาร, อาการปวด, ลมปะกัง, สันนิบาตลูกนก  
   ๑๗) วิเคราะห์ข้อมูลปริมาณ THC ในต ารับยาแผนไทยท่ีมีกัญชาปรุงผสม 
จ านวน ๑๑ ต ารับ  
   ๑๘) เมืองสมุนไพรทุกแห่งผ่านเกณฑ์การประเมิน เมืองสมุนไพร ร้อยละ 
๑๐๐ ครบท้ัง ๑๔ จังหวัดเมืองสมุนไพร คือ ผ่านเกณฑ์ ๓ ใน ๔ ข้อ โดยผ่านเกณฑ์ ๓ ข้อ มี ๑๓ 
จังหวัด ได้แก่ ปราจีนบุรี จันทบุรี นครปฐม สกลนคร อุทัยธานี มหาสารคาม สุรินทร์ อ านาจเจริญ 
เชียงราย พิษณุโลก อุดรธานี สุราษฎร์ธานี และสงขลา และผ่านเกณฑ์ ๔ ข้อ มี ๑ จังหวัด ได้แก่ 
สระบุร ี
   ๑๙) อัตราการเพิ่มข้ึนของมูลค่าการบริโภคสมุนไพร ๔๕,๖๔๕ ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ -๐.๘ (เป้าหมายร้อยละ ๕) ซึ่งลดลงจากปี ๒๕๖๓ (๔๕,๙๙๗.๙ ล้านบาท)  
   ๒๐) รายงานข้อมูลมูลค่าการบริโภคสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรของ
จังหวัด เมืองสมุนไพร ๑๔ จังหวัด และจังหวัดเมืองท่องเท่ียว ๑๒ จังหวัด พบว่า ปี ๒๕๖๐ มูลค่า
รายได้ ๓,๒๗๙ ล้านบาท ปี ๒๕๖๑ มูลค่ารายได้ ๓,๙๓๗ ล้านบาท ปี ๒๕๖๒ มูลค่ารายได้ ๔,๗๖๒ 
ล้านบาท ปี ๒๕๖๓ มูลค่ารายได้ ๒,๕๒๒ ล้านบาท ปี ๒๕๖๔ มูลค่ารายได้ ๔,๘๔๒ ล้านบาท  
   ๒๑) ส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างความเช่ือมั่นทางการตลาดในรูปแบบ 
Online ท้ังในและต่างประเทศ เช่น BEC-TERO KLANGONE ส่วนรูปแบบ Offline มีการจับคู่
เจรจาธุรกิจการค้า  
   ๒๒) ออกบูธจ าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรในงานต่างๆ ในงานเท่ียว
เมืองไทย สุขภาพดี วิถีถ่ิน ณ ห้างสรรพสินค้า ไอคอนสยาม และงาน OTOP CITY ณ ศูนย์การแสดง
สินค้า เมืองทองธานี และมีการคัดเลือกผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อรับรองเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร
คุณภาพ โดยมีผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรส่งผลิตภัณฑ์สมุนไพรเข้า รับคัดเลือก รวม
ท้ังสิ้นจ านวน ๓๗๓ รายการ Premium Herbal Products จ านวน ๒๘๑ รายการ และ Prime 
Minister Herbal Awards จ านวน ๙๒ รายการ   
   ๒๓) ส่ง เสริมภาพลักษณ์และสร้างความเ ช่ือมั่นผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
ด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการสมุนไพรส่งผลให้เกิดมูลค่ารวมกว่า ๓๐๓ ล้านบาท  
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   ๒๔) ขับเคลื่อนการส่งเสริมผู้ประกอบการสมุนไพรในเมืองสมุนไพร  
๙ จังหวัดเมืองสมุนไพร ส่งวัตถุดิบสมุนไพร ฟ้าทะลายโจรและขมิ้นชันมายังห้องปฏิบัติการ  
เพื่อตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารส าคัญCurcuminoid และตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบสมุนไพร 
จากฟ้าทะลายโจร ตรวจหาปริมาณสารส าคัญ Andrographolide และตรวจโลหะหนักในวัตถุดิบ
สมุนไพร รวมจ านวน ๑๖ รายการ  
   ๒๕) ขับเคลื่ อนส่ ง เสริมผู้ ประกอบการสมุนไพรใน เมืองสมุ น ไพร  
โดยด าเนินการอบรม ส่งเสริมผู้ประกอบการพร้อมให้ค าปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ได้
มาตรฐาน และประกวดผลิตภัณฑ์สมุนไพร (Saraburi product award) ในจังหวัดสระบุรี , 
ด าเนินการอบรมผู้ประกอบการด้านการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในจังหวัดจันทบุรี , 
ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบั ติการถ่ายทอดความรู้การปลูกสมุนไพร ให้กับเ กษตรกร  
และผู้เกี่ยวข้อง ในจังหวัดอุทัยธานี, ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้ได้มาตรฐาน อย.และสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรให้ปลูกพืชสมุนไพรร่วมกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ในจังหวัดมหาสารคาม และด าเนินการส ารวจ รวบรวม ติดตาม  
การด าเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดสุรินทร์  
   ๒๖) มีการถ่ายทอดความรู้เรื่อง GAP/ Organic สมุนไพรให้แก่เกษตรกร 
รายใหม่ในจังหวัดเมืองสมุนไพรคลัสเตอร์เกษตรวัตถุดิบสมุนไพร จ านวน ๕ จังหวดั รวมเกษตรกร
ท่ีเข้าอบรมจ านวน ๓๔๕ ราย  
   ๒๗) มีพื้นท่ีท่ีได้รับการรับรอง Organic ในจังหวัดเมืองสมุนไพรคลัสเตอร์
เกษตรวัตถุดิบสมุนไพร จ านวน ๑๑ แหล่ง  
   ๒๘) มีจ านวนผู้ประกอบการสมุนไพรกว่า ๙๒๐ ราย โรงงานผลิตแปรรูป
สมุนไพร จ านวน ๓๕ แห่ง  
   ๒๙) จ านวนนักท่องเท่ียวของจังหวัด ๑ ,๐๒๐ ,๗๖๗.๐๐ ราย มูลค่า 
การท่องเท่ียวในจังหวัดเมืองสมุนไพร ๔,๘๖๘ ล้านบาท  
   ๓๐) ส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างความเช่ือมั่นวัตถุดิบสมุนไพรโดยการส่ง
วัตถุดิบสมุนไพรของจังหวัดเมืองสมุนไพร จ านวน ๑๔ จังหวัด ๆ ละ ๒ ตัวอย่าง รวมเป็น  
๒๘ ตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (สารส าคัญและโลหะหนัก)  
   ๓๑) รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพร (Quality Thai/Premium Herbal 
Products) และจัดท าข้อมูลผลิตภัณฑ์สมุนไพรท่ีเข้ารับคัดเลือก Premium Herbal Products 
จ านวน ๒๘๑ รายการ  



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
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๖๗๘ 

 

   ๓๒) จัดท าชุดข้อมูลทางวิชาการการกล่าวอ้างทางสุขภาพ (Health Claims) 
สมุนไพรไทย จ านวน ๒๑ ชนิด 
 
  ๔.๕.๓ โครงการพัฒนากัญชาทางการแพทย์ 
   ๑) จัดท าสารมาตรฐานกัญชาเพื่อใช้ในประเทศ อยู่ระหว่างด าเนินการ 
ลงพื้นท่ีเก็บตัวอย่างพืชกัญชาและพัฒนาและทดสอบวิธีวิเคราะห์ THC  
   ๒) พัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ยาฆ่าแมลงและโลหะหนักผลิตภัณฑ์
กัญชา  
   ๓) ตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารส าคัญในพืชกัญชา ด้วยเทคนิค GC-FID  
   ๔) ทดสอบปริมาณสารส าคัญของตัวอย่างพืชกัญชา (ในของกลาง) ด้วยวิธี 
HPLC เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทดสอบกับตัวอย่างจริง  
   ๕) พัฒนาวิธีและผลิตสารมาตรฐาน Tetrahydrocannabinoid (THC)  
โดยวิธี SFE และ SFC : อยู่ในระหว่างการแยก THC ออกจากสารสกัด  
   ๖) ศึกษาการกอกลายพันธุของสารสกัดกัญชาสายพันธุ ไทย PTC0601, 
PTC0602 และ PTC0729 โดยใชวิธีอางอิงจาก OECD test guideline 471 ท่ีขนาดทดสอบ  
๕ ระดับ (๕๐, ๑๕๐, ๕๐๐, ๑,๕๐๐ และ ๕,๐๐๐ ไมโครกรัม/เพลท) ในระบบท่ีมีและไมมีเอนไซม
S9  
   ๗) ศึกษาฤทธิ์การสมานแผลโดยใชวิธี Wound healing assay ต่อเซลล์
เพาะเลี้ยง SV-80 (เซลลปอด)  
   ๘) พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้
สามารถตรวจวิเคราะห์ได้ ผ่านการสอนงานและประเมินความสามารถ ด้านจุลชีววิทยา, ด้านโลหะหนัก, 
ด้านปริมาณสารส าคัญ  
   ๙) เฝ้าระวัง คุณภาพและความปลอดภัยของกัญชาทางการแพทย์ 
และผลิตภัณฑ์สุขภาพจากกัญชา/กัญชง : เตรียมความพร้อมทางห้องปฏิบัติการรับตัวอย่าง  
ท้ังน้ี อยู่ในระหว่างตรวจวิเคราะห์ 
  ๔.๕.๔ โครงการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อยู่ระหว่างจัดท าข้อเสนอ
โครงการและเตรียมพื้นท่ีเพื่อยื่นขอรับใบอนุญาตผลิตและเพาะปลูกต้นกัญชา และข้อเสนอ
โครงการฯ ได้รับการอนุมัติงบประมาณจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔  
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และอยู่ระหว่างการปรับแบบเพื่อก่อสร้างโรงเรือนปลูกกัญชาในพื้นท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
วิทยาเขตสามพร้าว 
  ๔.๕.๕ โครงการพัฒนาพื นที่ เพื่อรองรับการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมการผลิตกัญชา โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมวิชาการเกษตร  
อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้างอาคารวิจัยกัญชาเพื่อรองรับการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมการผลิตกัญชา รวมท้ังผลิตเมล็ดพันธุ์ ๑ แหง่ 
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ผลการด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง 

 
เร่ืองที่ ๕  การยกระดับศักยภาพของแรงงาน   
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นโยบายเร่งด่วนเร่ืองท่ี ๕  การยกระดับศักยภาพแรงงาน 
 
 ๕.๑ การยกระดับรายได้ค่าแรงแรกเข้าและกลไกการปรับอัตราจ้างที่สอดคล้องกับ
สมรรถนะแรงงาน ควบคู่กับการพัฒนาฝีมือแรงงาน ผ่านกลไกคณะกรรมการไตรภาคี 
 ๕.๑.๑ การจัดท าข้อเสนอเพื่อก าหนดอัตราค่าจ้างขั นต่ า เพื่อก าหนดอัตราค่าจ้าง
ข้ันต่ าของประเทศให้เป็นอัตราค่าจ้างท่ีเพียงพอส าหรับแรงงานท่ัวไปแรกเข้าท างาน ให้สามารถ
ด ารงชีพอยู่ได้ตามสมควรแก่สภาพเศรษฐกิจและสังคม โดยมีมาตรฐานการครองชีพท่ีเหมาะสม
ตามความสามารถของธุรกิจในท้องถ่ินน้ัน โดยประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๔ 
เมื่อวันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ท่ีประชุมได้พิจารณาสรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา
อัตราค่าจ้างข้ันต่ าจังหวัดและกรุงเทพมหานคร และมีมติเห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการด าเนินการ
วางแผนเพื่อให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างข้ันต่ าจังหวัดเตรียมความพร้อมส าหรับ  
การพิจารณาอัตราค่าจ้างข้ันต่ า 
 ๕.๑.๒ การจัดท าข้อเสนอเพื่อก าหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ เพื่อคุ้มครอง
ลูกจ้างท่ีผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในแต่ละสาขาอาชีพในแต่ละระดับให้ได้
ค่าจ้างท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม สอดคล้องกับทักษะฝีมือ ความรู้ ความสามารถ มีสภาพบังคับ
ตามกฎหมาย โดยได้จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ  
๓ กลุ่มสาขาอาชีพ (๑๖ สาขาอาชีพ) ได้แก่ กลุ่มสาขาอาชีพภาคบริการ กลุ่มสาขาอาชีพ 
ช่างก่อสร้าง และกลุ่มสาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ เมื่อวันท่ี ๑๑ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้แทนสภาองค์การนายจ้าง ผู้แทนสภาองค์การลูกจ้าง ผู้แทนองค์กร
ภาคเอกชน นายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการ และลูกจ้างท่ีเกี่ยวข้องในส่วนของการปูพื้น
ความรู้ เรื่องการก าหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  
และการก าหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ และการระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ 
(ร่าง) อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ๑๖ สาขา ท้ังน้ี อยู่ระหว่างด าเนินการรวบรวมข้อมูล  
เพื่อจัดท าข้อเสนอเพื่อก าหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ปี ๒๕๖๕ 
 
 ๕.๒ การจูงใจให้แรงงานพัฒนาตนเองเพื่อปรับทักษะเปลี่ยนสายอาชีพให้ตรงกับ  
ความต้องการของตลาดแรงงานเป้าหมาย และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 
 ๕.๒.๑ โครงการฝึกอบรมเพือ่ปรับทักษะเปลี่ยนสายอาชีพให้ตรงกบัความต้องการ
ของตลาดแรงงานเป้าหมาย และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ - ๓๑ ตุลาคม 
๒๕๖๔) 
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 ๑) โครงการฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั นสูง เพื่อพัฒนาก าลัง
แรงงานหรือพัฒนาผู้ประกอบการ ให้มีความรู้และทักษะฝีมือ สอดคล้องกับอุตสาหกรรม 
๖ กลุ่มเป้าหมาย (ดิจิทัล ระบบอัตโนมัติ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ชีวภาพ ปัญญาประดิษฐ์ 
และหุ่นยนต์) สามารถใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการต่อยอดด้านเทคโนโลยี  
และนวัตกรรม โดยมีผู้ได้รับการฝึกอบรม จ านวน ๘๖๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๗๘ 
 ๒) โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน  
เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานใหม่ ให้มีทักษะองค์ความรู้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม และเพื่อ Up skill และ Re skill 
แรงงาน ให้สามารถท างานท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เตรียมความพร้อม
รองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรม/บริการ และรองรับการปรับเปลี่ยนอาชีพ  
โดยมีผู้ได้รับการฝึกอบรม จ านวน ๒,๐๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๑๕ 
 ๓) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันแก่ผู้ประกอบกิจการ SME กลุ่ม OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์ 
ผ่านกระบวนการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ผลักดันให้เกิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ นวัตกรรมแปลกใหม่ 
และการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เพื่อรองรับการพัฒนาสู่ SME 4.0 จ านวน ๑๑๑ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๙ 
  ๔) โครงการการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ เพื่อพัฒนาและยกระดับ
สมรรถนะของแรงงาน และวิสาหกิจรายย่อย ให้สามารถประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งและมั่นคงให้แก่เศรษฐกิจฐานรากในระดับชุมชนของประเทศ  
  ๕) โครงการเพิ่มทักษะก าลังแรงงานในพื นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
เพื่อเตรียมความพร้อมและยกระดับทักษะแรงงานในพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รองรับ  
ในพื้นท่ีและรองรับความต้องการลงทุนของผู้ประกอบกิจการ และ SMEs ในพื้นท่ีสู่การจ้างงาน
ตามกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของแต่ละจังหวัด ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีผู้ ได้รับ 
การฝึกอบรม จ านวน ๑,๒๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๘๒ 
  ๖) โครงการพัฒนาทักษะแรงงานเขตพัฒนาพิ เศษภาคตะวันออก 
เพื่อยกระดับทักษะฝีมือก าลังแรงงานในพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก รองรับการลงทุน  
ในอุตสาหกรรม และบริการท่ีใช้เทคโนโลยีช้ันสูง  
  ๗) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ เพื่อด าเนินการฝึกทักษะด้านอาชีพและพัฒนาฝีมือ ในสาขาต่างๆ ให้แก่แรงงานกลุ่ม 
ท่ีมีความขัดแย้ง กลุ่มอคติต่อภาครัฐ กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ แรงงาน
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ท่ัวไป และแรงงานท่ียากจน ท่ีอยู่ในจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และ ๔ อ าเภอของจังหวัด
สงขลา 
  ๘) โครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับ 
การแข่งขัน เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานให้มีทักษะ ความรู้ เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงาน 
และเตรียมความพร้อมให้แรงงานมีมาตรฐานฝีมือ เพื่อเข้าสู่เกณฑ์ตามประกาศอัตราค่าจ้าง  
ตามมาตรฐานฝีมือ โดยมีผู้ได้รับการฝึกอบรม จ านวน ๔,๒๐๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๐๑ 
  ๙) โครงการการพัฒนาทักษะแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ  
เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานใหม่ให้มีทักษะ องค์ความรู้สอดคล้องกับความต้อ งการของ
ตลาดแรงงานด้านการท่องเท่ียว และเพื่อ Up skill และ Re skill แรงงาน ให้สามารถท างาน  
ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาด เตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของ
ภาคท่องเท่ียวและบริการ โดยมีผู้ได้รับการฝึกอบรม จ านวน ๗๗๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๗๖ 
  ๑๐) โครงการการพัฒนาบคุลากรรองรับอตุสาหกรรมโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มทักษะ
บุคลากรด้านโลจิสติกส์ในทุกสาขาอาชีพ ให้มีความรู้ความสามารถและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
อย่างมีคุณภาพ มีความปลอดภัยและสามารถแข่งขันได้ โดยมีผู้ได้รับการฝึกอบรม จ านวน ๔๕๒ คน  
คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๖๖ 
  ๑๑) โครงการผลผลิต พัฒนา/ขับเคลื่อนความร่วมมือเครือข่ายและส่งเสริม
การพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และวิธีการคิดด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
นวัตกรรม ดิจิตอล อิเล็กทรอนิกส์ ให้มีความช านาญในการปฏิบัติงาน การบ ารุงรักษาแล  
ะการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ส่งเสริมและวางรากฐานให้มีทักษะ ในการคิดสร้างสรรค์  
สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ตลอดจนแนวคิดเพื่อน ามาใช้ประกอบการพัฒนาวิชาชีพ โดยมีผู้ ได้รับ 
การฝึกอบรม จ านวน ๓๘๗,๑๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๙.๖๔ 
  ๑๒) โครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการท างาน 
ในศตวรรษ ที่ ๒๑ เพื่อยกระดับศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะ ของคนในช่วงวัยท างานให้มี
คุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดแรงงาน 
รวมท้ังเทคโนโลยีสมัยใหม่ ส าหรับเป็นฐานในการ ต่อยอดความรู้ไปสู่การสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ  
อันจะช่วยสร้างโอกาสและทางเลือกในการท างานให้มากขึ้น ให้แก่นักศึกษา ผู้ว่างงาน และแรงงาน
ในสถานประกอบกิจการโดยมีผู้ได้รับการฝึกอบรม จ านวน ๕๐๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๙๔ 
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  ๑๓) โครงการเตรียมความพร้อมแก่ก าลังแรงงาน  
   (๑) การแนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยได้ด าเนินการ 
แนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา และส่งเสริมอาชีพให้เด็กและเยาวชนในสถานพินิจ ผู้ถูกคุม
ประพฤติและผู้ต้องขัง 
   (๒) การแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานท า โดยได้ด าเนินการแนะแนว
อาชีพเพื่อการมีงานท าให้ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ประชาชนท่ัวไป ผู้ท่ีหางานยาก และส่งเสริม
การมีงานท าให้ทหารกองประจ าการท่ีจะปลดเป็นทหารกองหนุน  
   (๓) การแนะแนวอาชีพผู้ไม่อยู่ในระบบการจ้างงาน โดยได้ด าเนินการ 
แนะแนวอาชีพผู้ไม่อยู่ในระบบการจ้างงานเพื่อเพิ่มอาชีพเพิ่มรายได้ ให้แก่ ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง 
ผู้ท่ีรอฤดูกาล ผู้ประสบภัยธรรมชาติ แรงงานนอกระบบและคนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ สามารถ
ประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม และส่งเสริมการรับงานไปท าท่ีบ้าน 
   ท้ังน้ี ได้แนะแนวและส่งเสริมอาชีพ จ านวน ๒๕,๘๘๒ คน คิดเป็น 
ร้อยละ ๙.๗๔ 
  ๑๔) โครงการบริการจัดหางานเพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานท า  
   (๑) การให้บริการจัดหางานในประเทศ ประกอบด้วย โครงการก้าวสู ่
งานท่ีดีคนมีคุณภาพ (Smart Jobs Smart Workers) เพื่อให้ประชาชนวัยแรงงานได้รับบริการ
ส่งเสริมการมีงานท าอย่างครบวงจร และโครงการยกระดับการให้บริการจัดหางานในประเทศ  
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายได้มีอาชีพ มีงานท าท่ีมั่นคง ยั่ งยืน  
มีรายได้ ท้ังน้ี ได้ให้บริการส่งเสริมการมีงานท า รวมท้ังสิ้น จ านวน ๑๙๘,๕๕๓ คน คิดเป็นร้อยละ 
๓๙.๑๐ 
   (๒) การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ ประชาชนได้รับบริการจัดหา
งานต่างประเทศ และผู้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะเดินทางไปท างานต่างประเทศได้รับอนุมัติ
ให้เดินทาง ไปท างานต่างประเทศตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ 
ได้แก่ บริษัทจัดหางานจัดส่ง กรมการจัดหางานจัดส่ง (รัฐจัดส่ง) นายจ้างพาลูกจ้างไปท างาน
ต่างประเทศ นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงานในต่างประเทศ  และคนหางานเดินทางไปท างาน
ต่างประเทศด้วยตนเองและเดินทางกลับไปท างานต่างประเทศ (Re-entry) ท้ังน้ี มีได้ให้บริการ
จัดหางานต่างประเทศ รวมท้ังสิ้น ๓,๙๗๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๙๗ 
  ๑๕) โครงการวันมหกรรมอาชีพ (นครนายก สุรินทร์ ขอนแก่น แพร่ สุโขทัย 
ราชบุรี นครศรีธรรมราช) เพื่อเปิดโลกทัศน์และจุดประกายความคิดทางอาชีพให้แก่ประชาชน 
นักเรียน นักศึกษา ให้มีโอกาสได้รู้จักอาชีพและลักษณะการท างาน/การประกอบอาชีพ  
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ท่ีหลากหลาย เพื่อให้ประชาชนท่ัวไป นักเรียน นักศึกษา ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน 
ข้อมูลด้านอาชีพ ข้อมูลด้านการศึกษาเพื่อการวางแผน/ใช้เป็นแนวทางในการเลือกศึกษาต่อ 
เลือกประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม 
  ๑๖) โครงการออกใบอนุญาตท างานให้ผู้เชี่ยวชาญ  เพื่อให้การพิจารณา
อนุญาตท างานให้แก่คนต่างด้าวโดยเฉพาะผู้เช่ียวชาญท่ีเข้ามาท างานในประเทศเป็นไปตาม
กฎระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ ท่ีก าหนด สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ท่ีทันสมัยให้กับคนไทย โดยไม่ให้กระทบต่อความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสาธารณสุข โดยมี  
คนต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตให้ท างานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน (BOI) กฎหมาย 
ว่าด้วยการปิโตรเลียม หรือตามกฎหมายอื่น และจัดท าทะเบียนคนต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตท างาน 
จ านวน ๓,๘๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๔๗ 
  ๑๗) โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ส าหรับผู้จบการศึกษาใหม่ 
โดยภาครัฐและเอกชน  เพื่อช่วยเหลือผู้จบการศึกษาใหม่ให้มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  
เพิ่มทักษะและประสบการณ์ในการท างาน รวมถึงเพื่อช่วยเหลือนายจ้างหรือเจ้าของสถาน
ประกอบการให้สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเน่ือง ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายในกิจการ
ครัวเรือน เป็นส่วนช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศได้ โดยมีผู้จบการศึกษา
ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการ จ านวน ๕๖,๒๐๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑๒.๔๑ (ข้อมูล ณ วันท่ี ๑ 
ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 
  ๑๘) โครงการกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้านและบริหารจัดการกองทุน
เพื่อให้ผู้รับงานไปท าท่ีบ้านกู้เงินไปซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการผลิตหรือขยายการผลิตเพื่อสร้าง
อาชีพและสร้างรายได้ให้กับผู้รับงานไปท าท่ีบ้าน 
  ๑๙) โครงการส ารวจข้อมูลความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ 
ส ารวจข้อมูลความต้องการแรงงาน ในสถานประกอบการ ในระบบฐานข้อมูลอุปสงค์และอุปทาน
ก าลังคน เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อน าไปใช้ในการวางแผนการผลิต
และพัฒนาก าลังคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๕.๒.๒ โครงการเมืองแห่งพลังงานโซลาร์เซลล์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
จังหวัดอุดรธานี ได้สนับสนุนการพัฒนาช่างโซล่าร์เซลล์ โดยมีหลักสูตรการยกระดับฝีมือแรงงาน 
ด้านการติดต้ัง และบ ารุงรักษาระบบการผลิตไฟฟ้า จากระบบโซล่าร์เซลล์และหลักสูตรเทคโนโลยี 
โซล่าร์เซลล์ส าหรับสมาร์ทฟาร์ม 
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ผลการด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง 

 
เร่ืองท่ี ๖ การวางรากฐานระบบเศรษฐกจิ 

ของประเทศสู่อนาคต 
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นโยบายเร่งด่วนเรื่องท่ี ๖  การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

สู่อนาคต 
 
 ๖.๑ การต่อยอด “อุตสาหกรรมเป้าหมาย” เร่งพัฒนาขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ อาทิ 
“เศรษฐกิจชีวภาพ” “เศรษฐกิจหมุนเวียน” “เศรษฐกิจสีเขียว” 
  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้บูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานท้องถ่ิน
ระดับองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) และจังหวัด ในการพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์
ขับเคลื่อนการพัฒนาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหาขยะชุมชนในพื้นท่ีจังหวัดสระบุรี 
ซึ่งเป็นโครงการน าร่องส าหรับขยายผลความส าเร็จในการจัดการขยะขนาดเล็ก ครอบคลุมพื้นท่ี  
๔ ภูมิภาคของไทย ได้แก่ จังหวัดสระบุรี ชลบุรี เชียงราย และหนองคาย นับเป็นการด าเนินงาน
ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ภายใต้นโยบาย BCG ของรัฐบาล โดยมีการใช้
เทคโนโลยีการจัดการขยะชุมชนและสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะ ใช้นวัตกรรมการแปรรูปเป็นวัตถุดิบ
รอบสองเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ การผลิตเช้ือเพลิงขยะคุณภาพสูงและใช้พลังงานทดแทนอย่างมี
ประสิทธิภาพ ร่วมกับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากของเหลือท้ิงเพื่อก้าวสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) 
  พัฒนาเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะชุมชนเพื่อสร้างรายได้อย่างเป็น
รูปธรรม เกิดเป็นศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีจัดการขยะชุมชนและน้ าเสียอย่างครบวงจร ซึ่งมี
เทคโนโลยีการจัดการขยะชุมชน ประกอบด้วย ๓ ส่วนส าคัญ ได้แก่ 
  ๑) ชุดคัดแยกขยะระบบกึ่งอัตโนมัติแบบเบ็ดเสร็จ ประกอบด้วย เครื่องคัดแยกขยะ 
ท่ีสามารถรองรับปริมาณขยะเก่าและขยะใหม่ และมีก าลังการผลิตถึง ๒๐ - ๔๐ ตันต่อวัน พร้อมท้ัง 
มีระบบก าจัดกลิ่นขยะ ระบบคัดแยกชนิดและสีพลาสติกบรรจุภัณฑ์ ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ระบบ
การบ าบัดน้ าชะขยะโดยใช้สารเร่งตกตะกอน และระบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์และสารปรับปรุงดิน  
  ๒) ชุดคัดแยกชนิด และสีพลาสติกด้วยระบบ NIR และ Vision ประกอบด้วย ระบบผลิต
เกล็ดพลาสติกหรือเม็ดพลาสติกรีไซเคิล มีก าลังการผลิต ๑๐๐ กิโลกรัมต่อช่ัวโมง สามารถแยก
ชนิดและสีพลาสติกด้วยระบบ NIR และ Vision สามารถแยกพลาสติก PVC ออกจากพลาสติก
ชนิดอื่นได้ และผลิตเกล็ดพลาสติกหรือเม็ดพลาสติกรีไซเคิลท่ีสะอาดมีคุณภาพ 
  ๓) นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพร่วมกับสารปรับปรุง ดิน 
ประกอบด้วย ระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัดถัง ระบบผลิตสารปรับปรุงดินชนิดน้ า และระบบผลิต
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เช้ือเพลิงขยะคุณภาพสูง (RDF5) โดยมีศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีจัดการขยะชุมชนอาคารคัดแยกขยะ 
ต าบลตาลเด่ียว อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี หรือ “ตาลเด่ียวโมเดล” ท่ีได้เริ่มน าร่องรูปแบบ
การบริหารจัดการขยะที่น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช้ให้เหมาะสมในแต่ละข้ันตอนการผลิต 
และแปรรูป ซึ่งเป็นเทคโนโลยีท่ีชุมชนสามารถด าเนินการได้เอง ท าให้สามารถลดการปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ ๔๙๐ – ๗๕๔ TonCO2eq ต่อเดือนต่อแห่ง เทียบกับการบริหาร
จัดการแบบเดิม 

 
 
 ๖.๒ สนับสนุนการลงทุน “เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” “เขตเศรษฐกิจพิเศษ”  
“เมืองอัจฉริยะ” และการลงทุนในโครงสร้างพื นฐานที่ทันสมัย 

๖.๒.๑ โครงการยกระดับเมืองน่าอยู่เมืองทันสมัยเพื่อคนไทยเท่าเทียมและเท่าทัน 
ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) ด าเนินการส่งเสริมให้เกิด 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัล ด้วยแพลตฟอร์มรวมรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของ  
เมือง (City Data Platform) โดยมีเป้าหมาย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัลด้วย
แพลตฟอร์มรวมรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของเมือง (City Data Platform) จ านวน ๗ พื้นท่ี 
  ๖.๒.๒ โครงการส่งเสริมการมีงานท าเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษ 
   ๑) กิจกรรมแนะแนวอาชีพเพื่อการท างานในพื นที่เขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก โดยได้ส่งเสริมการมีงานท าในพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้แก่นักเรียน
นักศึกษาท่ีก าลังจะจบการศึกษาหรือท่ีจะศึกษาต่อ จ านวน ๘,๐๔๑ คน (เป้าหมาย ๑๔,๒๕๐ คน)  
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   ๒) กิจกรรมจัดหางานเชิงรุกเพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
เป้าหมาย ๔,๘๖๐ คน แก่ประชาชนท่ีประสงค์จะหางานท า ผู้ต้องการเปลี่ยนงาน ผู้ว่างงาน 
ผู้ส าเร็จการศึกษาใหม่ใน ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อส่งเสริมการจ้างงาน ช่วยลดปัญหา 
การว่างงาน และการขาดแคลนแรงงาน จ านวน ๕,๓๑๐ คน 
  ๖.๒.๓ โครงการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด้านแรงงาน
ต่างด้าวเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีแรงงานต่างด้าวได้รับอนุญาตท างานในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ จ านวน ๔๖,๓๖๖ คน (เป้าหมาย ๘๐,๘๐๐ คน) 
 ๖.๒.๔ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกด าเนินการ
โครงการโครงสร้างพื นฐานส าคัญตาม EEC Project List ดังนี  
 ๑) โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน มีผลการด าเนินงาน ดังน้ี 
  - งานส่งมอบพื นที่ช่วงสุวรรณภูมิ-อูต่ะเภา งานเวนคืนท่ีดิน การรถไฟ
แห่งประเทศไทย (รฟท.) ท าสัญญาแล้ว ๖๓๕ สัญญา ส่วนท่ีเหลือซึ่งใช้จ่ายจากงบกลางปี ๒๕๖๔ 
จ านวน ๑๐๓ สัญญา เป็นการวางทรัพย์ คาดว่าจะด าเนินงานแล้วเสร็จภายในวันท่ี ๔ พฤศจิกายน 
๒๕๖๔ โดยจะครอบครองท่ีดินท้ังหมดภายในสิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ขณะน้ีพื้นท่ีโครงการพร้อม
ส่งมอบร้อยละ ๙๘ การรื้อย้ายสาธารณูปโภคเปิดพื้นท่ีก่อสร้าง  รายการสาธารณูปโภค 
ท่ีด าเนินการร้ือย้ายก่อนส่งมอบพื้นท่ี คงค้างมีจ านวน ๒๖ งาน และด าเนินการร้ือย้ายหลังส่งมอบ
ระหว่างการก่อสร้างโครงการฯ มีจ านวน ๑๓๕ งาน โดยสาธารณูปโภครอการเวนคืน  
จะด าเนินการได้หลังวันท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๖๕ และสาธารณูปโภคท่ีต้องให้เอกชนคู่สัญญาปรับ
พื้นท่ีก่อน จะด าเนินการได้หลังวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยการรื้อย้ายสาธารณูปโภคงาน
สุดท้ายจะแล้วเสร็จวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ท้ังน้ี รฟท. ได้ส่งมอบพื้นท่ีโครงการฯ ช่วงสุวรรณภูมิ-
อู่ตะเภา ให้เอกชนคู่สัญญาในวันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามท่ีก าหนดในสัญญาร่วมลงทุนฯ แล้ว 
โดยงานเวนคืนท่ีดิน และรื้อย้ายสาธารณูปโภคท่ีแล้วเสร็จหลังวันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
ไม่เป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้างของเอกชนคู่สัญญา 
  - การเข้าพื นที่เตรียมการเพื่อการออกแบบและก่อสร้างโครงการ
เกี่ยวกับรถไฟก่อนวันที่เริ่มต้นนับระยะเวลาโครงการ ปัจจุบันได้เร่ิมงานก่อสร้างถนนและสะพาน
ช่ัวคราวเพื่อล าเลียงวัสดุก่อสร้าง งานทดสอบดิน งานก่อสร้างส านักงานสนาม บ้านพักคนงาน  
งานก่อสร้างโรงหล่อช้ินส่วนคอนกรีตหล่อส าเร็จ ส าหรับโครงสร้างสะพาน มีความก้าวหน้าโดยรวม
ร้อยละ ๗๕.๓๑ 
  -  โครงการเกี่ยวกับรถไฟในส่วนของแอร์พอร์ต เรลลิงก์ (ARL)  
เมื่อวันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ รฟท. และเอกชนคู่สัญญา ได้จัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมกัน โดยให้
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เอกชนคู่สัญญาเข้ามาสนับสนุน รฟท. และบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากัด (รฟฟท.) ในการ
ให้บริการเดินรถและบ ารุงรักษาโครงการฯ ในส่วนของ ARL ต้ังแต่วันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
ภายใต้การบริหารและควบคุมของ รฟฟท. โดย รฟท. จะยังไม่มอบสิทธิ์การด าเนินโครงการ ARL 
ให้เอกชนคู่สัญญา และ รฟท. จะเป็นผู้จัดเก็บรายได้ค่าโดยสารและรายได้เชิงพาณิชย์ท้ังหมด 
อย่างไรก็ดี เอกชนคู่สัญญาจะต้องช าระหลักประกันจ านวน ๑,๐๖๗.๑๑ ล้านบาท รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายท้ังหมดในการให้บริการเดินรถและบ ารุงรักษาโครงการฯ จัดท าประกันภัยท่ีเกี่ยวข้อง 
และปฏิบัติหน้าท่ีตามสัญญาร่วมลงทุนฯ โดยบันทึข้อตกลงฯ น้ีจะมีผลใช้บังคับจนกว่าครบ
ระยะเวลา ๓ เดือนนับแต่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ หรือขยายเพิ่มเติมตามท่ี รฟท. และเอกชนจะ
ก าหนด หรือลงนามแก้ไขสัญญาแล้วเสร็จ 
 ๒) โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก  
   (๑) งานที่อยู่ในความรับผิดชอบของภาครัฐ  
 - การด าเนินงานปรับพื้นท่ีส าหรับก่อสร้างทางขับระยะท่ี ๑  
และลานจอดของศูนย์ซ่อมบ ารุงอากาศยานสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา มีความก้าวหน้าร้อยละ 
๕๕ 
  - การด าเนินงานก่อสร้างปรับถมดินและอื่น ๆ เกี่ยวข้องส าหรับ
งานก่อสร้างศูนย์ซ่อมบ ารุงอากาศยาน MRO มีความก้าวหน้าร้อยละ ๙๗.๐๒ 
 - การด าเนินการรื้อย้ายศูนย์ซ่อมอากาศยานของการบินไทย 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
  (๒) งานพัฒนาสาธารณูปโภคในสนามบิน 
    - โครงการงานระบบไฟฟ้าและน้ าเย็น บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดั 
(มหาชน) อยู่ระหว่างการก่อสร้างส่วนงานปรับระดับดิน มีความก้าวหน้าร้อยละ ๔๔.๑๗ 
    - โครงการงานระบบบริการน้ ามันเช้ือเพลิงอากาศยาน สกพอ. ได้ส่ง
มอบท่ีดินท่ีเช่าให้บริษัท โกลเบิลแอโร่แอสโซซิเอทส์ จ ากัด (GAA) เมื่อวันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
   (๓) งานพัฒนาสาธารณูปโภคในสนามบิน 
    - โครงการงานระบบไฟฟ้าและน้ าเย็น บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ ากดั 
(มหาชน) อยู่ระหว่างการก่อสร้างส่วนงานปรับระดับดิน มีความก้าวหน้าร้อยละ ๔๔.๑๗ 
    - โครงการงานระบบบริการน้ ามันเช้ือเพลิงอากาศยาน สกพอ. ได้ส่ง
มอบท่ีดินท่ีเช่าให้บริษัท โกลเบิลแอโร่แอสโซซิเอทส์ จ ากัด (GAA) เมื่อวันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
        ๓) โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ ๓ ช่วงท่ี ๑  
บริษัท ซีเอชอีซี (ไทย) จ ากัด ซึ่งเป็นผู้รับจ้างของเอกชนคู่สัญญา ได้ก่อสร้างส านักงานสนาม  
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ท่ีพักคนงาน และถนนช่ัวคราวเข้าพื้นท่ีโครงการฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างทบทวน
แบบก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (ถมทะเล) เพื่อขออนุมัติใช้ส าหรับงานก่อสร้างถมทะเล ช่วงท่ี ๒ 
กนอ. และคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนของโครงการฯ อยู่ระหว่างการพิจารณา
ปรับปรุงร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน และร่างสัญญาร่วมลงทุน 
เมื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จะประสานน าส่งเอกสารให้ส านักงานอัยการสูงสุดเพื่อพิจารณาและให้
ความเห็นในเบื้องต้น ก่อนท่ีจะด าเนินการออกประกาศเชิญชวนและขายเอกสารการคัดเลือก
เอกชนร่วมลงทุนต่อไป คาดว่าจะสามารถขายเอกสารการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนได้ ภายใน
เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ 
 ๔) โครงการพัฒนาท่ า เรือแหลมฉบังระยะที่  ๓  ท่า เ ทียบเรือ  F 
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ในการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๖๔  
เมื่อวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ได้มีมติเห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชน ผลการเจรจา และร่างสัญญา
ร่วมลงทุนท่ีผ่านการตรวจพิจารณาของส านักงานอัยการสูงสุด ของโครงการพัฒนา ท่าเรือแหลม
ฉบัง ระยะที่ ๓ ในส่วนของท่าเทียบเรือ F และให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตามท่ี กพอ.  
ได้เห็นชอบแล้ว ท้ังน้ี เมื่อคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบผลการประชุม กพอ. ดังกล่าวแล้ว คาดว่า
จะมีการลงนามในสัญญาร่วมลงทุนโครงการฯ ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
 ๕) โครงการศูนย์ซ่อมบ ารุงอากาศยาน (Maintenance Repair and 
Overhaul: MRO) ในส่วนการพัฒนาพื้นท่ีอุตสาหกรรมการบิน (Aviation Technical Area)  
อยู่ระหว่างศึกษาออกแบบจัดสรรพื้นท่ี และจัดท าขอบเขตงาน แนวคิด และแผนงานการจัดงาน
ประชุมเพื่อทดสอบความสนใจของนักลงทุน รวมท้ังจัดเตรียมข้อมูลประกอบการจัดงาน เช่น  
การจัดสรรพื้นท่ี จุดเช่ือมต่อสาธารณูปโภคต่างๆ และข้อก าหนดท่ีนักลงทุนต้องการทราบหรือ
ปฏิบัติตาม โดยคาดว่าจะจัดงานดังกล่าวภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ 
 ๖) ด้านการชักจูงนักลงทุน ความร่วมมือระหว่างประเทศ และยุทธศาสตร์
การลงทุน ด าเนินจัดกิจกรรมชักจูงนักลงทุนร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ผ่านการประชุมและสัมมนาในรูปแบบ VDO Conference  
เพื่อชักจูงนักลงทุนเป้าหมายจากท้ังในและต่างประ เทศ ให้มาลงทุนในพื้นท่ี EEC โดยมี
อุตสาหกรรมท่ีได้รับความสนใจจากท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และหอการค้าในกลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมาย จ านวน ๗ ประเทศ ดังน้ี อุตสาหกรรมด้านสุขภาพ ได้แก่ จีน และฝรั่งเศส อุตสาหกรรม
ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจ สี เ ขียว ได้แก่  ญี่ปุ่น สิงคโปร์  สหรัฐอเมริกา  
และเนเธอร์แลนด์ และอุตสาหกรรมด้านดิจิทัล ได้แก่ ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ 
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 ๗) ด้านการพัฒนาบุคลากร การศึกษา วิจัย และเทคโนโลยี   สกพอ.  
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาทักษะบุคลากร เพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล และ 5G แก่ภาคอุตสาหกรรมในพื้นท่ีอีอีซี ร่วมกับบริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท มาเวเนียซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ๕จี แคททะลิซท์ 
เทคโนโลยีส์ จ ากัด และบริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคช่ัน เอเชีย จ ากัด (มหาชน) โดยมี
วัตถุประสงค์ร่วมกันพัฒนาทักษะบุคลากรด้านดิจิทัล ขับเคลื่อนเทคโนโลยี 5G สร้างอุตสาหกรรม 
๔.๐ ในพื้นท่ีอีอีซี โดยต้ังเป้าสร้างคน ตรงตามความต้องการอุตสาหกรรมดิจิทัล ๔๐,๐๐๐ คน
ภายใน ๓ ปี ดึงการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมายเสริมแกร่งเศรษฐกิจไทยแข่งขันได้ในเวทีโลก 
สร้างแรงงานไทยทักษะสูง เมื่อวันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
 ๘) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การส่งเสริมการลงทุนและบริการ
ทางการเงิน เพื่อพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  ระหว่าง สกพอ. ธนาคารออมสิน 
ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย และบรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม 
โดยความร่วมมือท่ีเกิดข้ึนระหว่าง สกพอ. และ ๓ สถาบันการเงิน จะเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อน
และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการธุรกรรมทางการเงินประเภทต่าง ๆ รวมท้ัง
เทคโนโลยีทางการเงินท่ีทันสมัย และนวัตกรรมใหม่ เพื่อการบริการด้านการเงินการลงทุน  
การน าเข้าส่งออก การค้ าประกันสินเช่ือ และอื่น ๆ ให้ตอบสนองความต้องการนักลงทุน
ผู้ประกอบการ และประชาชนในพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอย่างครอบคลุม สะดวก
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เมื่อวันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
  ๖.๒.๕ การยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนกับส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน (สกท.) ในเขตพื้นท่ี EEC (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) ต้ังแต่เดือนมกราคม - กันยายน 
๒๕๖๔ (ข้อมูลเดือนตุลาคมอยู่ระหว่างประมวลผล) จ านวน ๓๔๘ โครงการ มูลค่าเงินลงทุนท้ังสิ้น 
๑๗๓,๗๗๕ ล้านบาท ดังน้ี 
   ๑) ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ท่ี ๒ /๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการ
ส่งเสริมการลงทุนในพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ลงวันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ 
เพื่อให้เกิดการลงทุนในกิจการเป้าหมายในพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มากยิ่งข้ึน 
และกระตุ้นให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
   ๒) ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ท่ี ๗ /๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการ
ส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ลงวันท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อให้การส่งเสริมการลงทุน
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และส่งเสริมให้เกิดการกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม  
ท้ังในระดับภาคและระดับพื้นท่ีอย่างท่ัวถึง และได้ออกประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  
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ท่ี ๘/๒๕๖๔ – ๑๖/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ และ ๒๐/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๒๗ เมษายน 
๒๕๖๔ ส าหรับมาตรการส่งเสริมการลงทุนใน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ SEZ ๑๐ จังหวัด ได้แก่ 
กาญจนบุรี เชียงราย ตราด ตาก นครพนม มุกดาหาร สงขลา สระแก้ว หนองคาย และนราธิวาส 
ต้ังแต่เดือนมกราคม ถึงกันยายน ๒๕๖๔ จ านวน ๔ โครงการ มูลค่าเงินลงทุนท้ังสิ้น ๒๙๘  
ล้านบาท (ข้อมูลเดือนตุลาคมอยู่ระหว่างประมวลผล) 
   ๓) ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ท่ี ส. ๗/๒๕๖๑ เรื่อง การให้
การส่งเสริมกิจการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ลงวันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ และได้มีการปรับปรุง
ประเภทกิจการตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ท่ี ส. ๔/๒๕๖๓ เรื่อง การแก้ไข
เพิ่มเติมบัญชีประเภทกิจการท่ีให้การส่งเสริมการลงทุนตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริ ม 
การลงทุน ท่ี ๒/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ตลอดจน
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมในประเทศไทยให้รองรับการบริการ
ระบบอัจฉริยะ 

 ๖.๒.๖ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์  และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีเพื่อกิจการโทรคมนาคม
ย่าน 2600 MHz ให้แก่ บริษัท แอด วานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด (AWN) เมื่อวันท่ี ๒๑ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิ เวอร์แซล คอมมิวนิเคช่ัน จ ากัด (TUC) เมื่อวันท่ี 
๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยมีเงื่อนไขในการจัดให้มีโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อการประกอบกิจการ  
และบริการโทรคมนาคมท่ีครอบคลุมพื้นท่ีเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ (EEC) ตามกฎหมายว่าด้วย
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของพื้นท่ีดังกล่าวภายในหน่ึงปีนับแต่วันท่ี
ได้รับอนุญาต เมื่อครบก าหนดระยะเวลาหน่ึงปีนับแต่วันท่ีได้รับอนุญาต ซึ่งปัจจุบันผู้รับใบอนุญาต
ให้ใช้คลื่นความถ่ีย่าน 2600 MHz ได้รายงานข้อมูลการจัดให้มีโครงข่ายส าหรับกิจการ
โทรคมนาคมย่าน 2600 MHz ในพื้นที EEC คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๓๓ ของพื้นท่ี ปัจจุบัน แจ้งให้
ส านักงาน กสทช. ทราบแล้ว ขณะน้ีอยู่ระหว่างจัดท ารายงานการจัดให้มีโครงข่ายโทรคมนาคม
เสนอ กสทช. เพื่อพิจารณาเห็นชอบผลการจัดให้มีโครงข่ายโทรคมนาคม ของผู้รับใบอนุญาตให้ใช้
คลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคมย่าน 2600 MHz  

 ๖.๒.๗ ส านักงาน กสทช. ได้สนับสนุนส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คณะท างานขับเคลื่อน 5G แห่งชาติ ในการขับเคลื่อนโครงการน า
ร่องการใช้ประโยชน์จาก เทคโนโลยี 5G ในพื นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ดังน้ี  

  ๑) โครงการน าร่องโรงงานอัจฉริยะ  
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  ๒) โครงการน าร่องบ้านฉาง 5G สมาร์ทซิ ต้ี  โดยปัจจุบันส า นักงาน
คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงาน กสทช. และผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้
ประชุมร่วมกัน เพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินงาน และผลท่ีคาดว่าจะได้รับจากทั้งสองโครงการ
ดังกล่าวในเบ้ืองต้นเรียบร้อยแล้ว 
 
 ๖.๓  วางรากฐานการพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารไร้สารในระบบ 5G เพื่อพัฒนาทักษะของ
ผู้ประกอบการ ส่งเสริมการให้บริการสาธารณสุข และการศึกษาทางไกล 
  ๖.๓.๑ ส านักงาน กสทช. น าเสนอความคืบหน้าของโครงการน าร่องโรงพยาบาล
อัจฉริยะต่อการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน 5G แห่งชาติ ครั งที่ ๒/๒๕๖๔ เม่ือวันที่  
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยแต่ละโครงการย่อยมีความคืบหน้า ดังน้ี 
   ๑) พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีเครือข่าย 5G  
และระบบปัญญาประดิษฐ์ ผลการด าเนินงาน ด าเนินการออกแบบ Application ส าหรับ 
การปฏิบัติงานของ SiEMS 

๒) พัฒนาระบบห้องฉุกเฉินอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีเครือข่าย 5G และระบบ
ปัญญาประดิษฐ์ ผลการด าเนินงาน อยู่ระหว่างการ Implementation เพื่อปรับข้ันตอนการใช้งาน
ระบบและการจัดหาอุปกรณ์ Hardware 

๓) พัฒนาระบบการวิ นิจ ฉัยทางพยาธิวิทยา ด้วยปัญญาประดิษฐ์   
ผ่านเครือข่าย 5G ผลการด าเนินงาน อยู่ระหว่างการน าไปปฏิบัติใช้ และติดต้ังระบบ Cloud 

๔) พัฒนาระบบผู้ช่วยการดูแลและสร้างเสริมสุขภาพรายบุคคล ส าหรับ
ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ ผ่านเครือข่าย 5G ผลการด าเนินงาน พัฒนา
ระบบสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูล และแจ้งเตือนผู้ป่วยจากอุปกรณ์ IOT 

๕) พัฒนาระบบท านายปริมาณการใช้เพื่อการบริหารการจัดการสินค้าคง
คลัง ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ และผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ใช่ทางการแพทย์ ส าหรับโรงพยาบาล โดยใช้
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ผ่านเครือข่าย 5G ผลการด าเนินงาน วางแผนการท างานร่วมกับ
สารสนเทศในการดึงข้อมูลแบบ Real-time 

๖) พัฒนาระบบเวชระเบียนกลางด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน ผลการด าเนินงาน 
เตรียมการน าเสนอและสาธิตภาพรวมของระบบเบื้องต้น 

๗) จัดหาอุปกรณ์ระบบขนส่งกลางด้วยรถไร้คนขับ 5G ผลการด าเนินงาน 
วางแผนรายละเอียดร่วมกับสารสนเทศ Product Detail และก าหนด Project Deliverable 
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๘) จัดหาอุปกรณ์ติดต้ังระบบ Multi-Access Edge computing (MEC) 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ 5G ผลการด าเนินงาน ส ารวจพื้นท่ีห้อง Server ส าหรับติดต้ัง
อุปกรณ์ และส ารวจพื้นท่ีให้บริการผู้ป่วยนอก และอยู่ระหว่างการเตรียมติดต้ัง WI-FI OPD 
   ๖.๓.๒ การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้าน
เทคโนโลยี 5G ภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อน 5G แห่งชาติ  
         ปัจจุบันมีผลการด าเนินการ ดังน้ี 
       ๑) อยู่ระหว่างการจัดท า (ร่าง) มาตรการส่งเสริมการลงทุนและการใช้
ประโยชน์เทคโนโลยี 5G 
    ๒) อยู่ระหว่างการด าเนินการน าร่องการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G  
            (๑) โครงการท่ีด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วในเฟสท่ี ๑ อยู่ระหว่าง 
การด าเนินการในเฟสท่ี ๒ คือ การน าร่องเกษตรดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี 5G ณ ศูนย์ฝึกอบรมผาหมี 
จังหวัดเชียงราย  
            (๒) โครงการท่ีอยู่ระหว่างการด าเนินงาน คือ การน าร่องโรงพยาบาล
อัจฉริยะ (Smart Hospital) ณ ศิริราชพยาบาล  
            (๓) โครงการท่ีอยู่ระหว่างการลงนามในสัญญาเพื่อรับทุนจากกองทุน
พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คือ  

- การน าร่องเกษตรดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี 5G ณ โครงการ 
ร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่  

- การน าร่องระบบชลประทานอัจฉริยะ (Smart Irrigation 
system) ณ อ่างเก็บน้ าห้วยคล้าย จังหวัดอุดรธานี 

- การน าร่อง Smart Campus ด้วยเทคโนโลยี 5G ณ มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์  

- การน าร่องสถานีอัจฉริยะ (Smart Station) ด้วยเทคโนโลยี 5G 
ณ สถานีกลางบางซื่อ 

-  ก า รน า ร่ อ งบ้ า นฉ า ง  5 G ส ม า ร์ ทซิ ต้ี  ( 5 G Smart City) 
ในพื้นท่ีเทศบาลนครบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

- การน าร่องการพัฒนาย่านเทคโนโลยี 5G ต้นแบบ ส าหรับ
ให้บริการประชาชน (5G District) จังหวัดเชียงใหม่ ในส่วน Smart Health 

- 5G Use Case ระบบในการคัดกรองและแจ้งเตือน ส าหรับ 
Phuket Sandbox เตรียมความพร้อมในการเปิดเศรษฐกิจท่องเท่ียวจังหวัดภูเก็ต 
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             (๔) โครงการท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะท างานกลั่นกรอง
โครงการฯ คือ การน าร่องเกษตรดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี 5G เพื่อการพัฒนาระบบส่งเสริม 
การเพาะเลี้ยงสาหร่ายผมนางและปลากะพงขาว ณ ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา การน าร่องโรงงาน
อัจฉริยะ (Smart Factory) บนพื้นท่ี EEC และการน าร่องการพัฒนาย่านเทคโนโลยี 5G ต้นแบบ 
ส าหรับให้บริการประชาชน (5G District) จังหวัดเชียงใหม่ ในส่วน SMART Mobility and Traffic 
 
 ๖.๔  การพัฒนาทักษะของผู้ประกอบการอัจฉริยะทั งในส่วนผู้ประกอบการขนาดกลาง  
ขนาดย่อม เกษตรกร รวมถึงผู้ประกอบการยุคใหม่  
  ๖.๔.๑ การสนับสนุนวิสาหกิจชุมชมผู้ประกอบการและเกษตรกรรุ่นใหม่ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ สนับสนุนวิสาหกิจชุมชมผู้ประกอบการและเกษตรกรรุ่นใหม่ โดย ม ี
ผลการด าเนินงาน ดังน้ี 
   ๑) โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ  โดยให้ค าแนะน า 
การจัดท าบัญชีให้แก่วิสาหกิจชุมชน ๓๙๐ แห่ง วางรูปแบบบัญชี ๑๕๔ แห่ง และวางระบบ 
การควบคุมภายใน ๑๕๔ แห่ง แล้วเสร็จ 
   ๒) โครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ/
วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าชุมชน ยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ/
วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าชุมชน สอนแนะการจัดท าบัญชี ๑,๕๐๐ แห่ง วางรูปแบบบัญชี 
๑,๕๐๐ แห่ง และวางระบบการควบคุมภายใน ๑,๕๐๐ แหง่ แล้วเสร็จ 
   ๓) โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ  โดยการอบรม
เกษตรกรด้านการบริหารจัดการ การพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ การพัฒนาคุณภาพ  
และมาตรฐาน สินค้าเกษตรแปรรูป การตลาดยุคใหม่ จ านวน ๑๕๓ แห่ง (เป้าหมาย ๑๕๔ แห่ง) 
   ๔) โครงการสร้างผู้ประกอบการเพื่อให้บริการทางการเกษตรในชุมชน  
อยู่ระหว่างศึกษาแนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการภาคการเกษตร 
Agricultural Service Provider ๑ เร่ือง 
 ๖.๔.๒ ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้รับ 
การสนับสนุนและพฒันาคลัสเตอร ์SME งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร : ๕๘.๙๖๘๖ ล้านบาท โดยมี
เป้าหมายการด าเนินงาน สร้างเครือข่าย SME ท่ีได้รับการพัฒนาและเช่ือมโยงในรูปแบบคลัสเตอร์ 
จ านวน ๓๐ คลัสเตอร์ มีแผนพัฒนาคลัสเตอร์ท้ังในระยะสั้น (๑ ปี) ระยะกลาง (๓ ปี) และระยะยาว  
(๕ ปี) จ านวน ๓๐ แผน ผู้ประกอบการ MSME จ านวน ๔,๐๐๐ ราย ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้
ในการด าเนินธุรกิจแบบคลัสเตอร์ และเกิดผู้น า และผู้ประสานงานคลัสเตอร์ (CDA) จ านวน  



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๖๙๗ 

 

๘๐ ราย ปัจจุบันมีผู้ประกอบการ MSME จ านวน ๔,๓๔๗ ราย ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ 
ในการด าเนินธุรกิจแบบคลัสเตอร์ จากการเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้
ในการด าเนินธุรกิจให้กับเครือข่าย จากกิจกรรมดังกล่าวเกิดเครือข่ายรวมท้ังสิ้น ๓๐ คลัสเตอร์ 
ประกอบด้วย คลัสเตอร์ปลากัด คลัสเตอร์โกโก้ คลัสเตอร์ Digital Content คลัสเตอร์ไม้ดอกไม้
ประดับ คลัสเตอร์ Health and Wellness Economy คลัสเตอร์กระเทียม คลัสเตอร์ทุเรียน  
คลัสเตอร์เกลือ คลัสเตอร์สมุนไพร คลัสเตอร์แปรรูปประมงน้ าจืด (กุ้ง) และคลัสเตอร์แปรรูป
อาหารทะเล และมีแผนพัฒนาคลัสเตอร์ท้ังในระยะสั้นและระยะยาวแล้ว จ านวน ๔๒ แผน
ประกอบด้วย แผนพัฒนาคลัสเตอร์ปลากัด ๖ แผน แผนพัฒนาคลัสเตอร์โกโก้ ๔ แผน คลัสเตอร์ 
Digital Content ๓ แผนแผนคลัสเตอร์ไม้ดอกไม้ประดับ ๖ แผน คลัสเตอร์ Health and 
Wellness ๕ แผน และแผนคลัสเตอร์กระเทียม, ทุเรียน, เกลือ, สมุนไพร, แปรรูปอาหารทะเล, 
แปรรูปประมงน้ าจืด (กุ้ง) ๑๘ แผน นอกจากน้ีได้จัดประชุมและคัดเลือกผู้น าคลัสเตอร์  
และผู้ประสานงานคลัสเตอร์ (CDA) แล้ว ๑๖๑ ราย รวมท้ังมีนวัตกรรม เทคโนโลยี งานวิจัย  
กลยุทธ์ หรือแนวทางการด าเนินงานท่ีได้รับจากการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ ๗๖ รายการ 
 ๖.๔.๓ ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว. ) 
ได้ด าเนินการส่งเสริมและต่อยอดการพัฒนาเพื่อการขยายธุรกิจสู่สากล (SME SCALE UP) 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ๙.๑๖๗๖ ล้านบาท มีเป้าหมายการด าเนินงาน ได้แก่ 
  ๑) มีฐานข้อมูลหน่วยงานวิจัยหรือสถาบันการศึกษา หรือศูนย์ความเช่ียวชาญ 
ในแต่ละสาขาการวิจัยรวมถึงฐานข้อมูลภาคเอกชน ๑ ฐานข้อมูล 
  ๒) เกิดเครือข่ายความร่วมมือในด้านการพัฒนางานวิจัย หรือเทคโนโลยี  
หรือนวัตกรรม หรือแนวทางการต่อยอดการพัฒนาต่างๆ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของ 
SMEs ๑ เครือข่าย 
  ๓) มีผู้ประกอบการได้รับการต่อยอดการพัฒนาโดยการน างานวิจัย  
หรือเทคโนโลยี หรือนวัตกรรม หรือแนวทางการพัฒนาต่าง ๆ ไปใช้ในธุรกิจ ๑๐๐ กิจการ 
  ๔) ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการให้ได้รับการต่อยอดการพัฒนา 
โดยการน าวิจัย หรือเทคโนโลยี หรือแนวทางการพัฒนาต่าง ๆ ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการในการแข่งขันในตลาดสากล และสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ในการพัฒนาวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม หรือแนวทางการพัฒนา
ต่าง ๆ สู่เชิงพาณิชย์ ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการทาบทามหน่วยงาน เพื่อน ามาจัดท าฐานข้อมูล
หน่วยงาน วิจัย หรือสถาบันการศึกษา หรือศูนย์ความเช่ียวชาญต่าง ๆ  โดยได้ประสานหน่วยงาน
ต่าง ๆ ท้ังภาครัฐ และเอกชน ๑๙ หน่วย เพื่อเชิญเป็นหน่วยงานเครือข่ายด้านการใช้เทคโนโลยี
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๖๙๘ 

 

และนวัตกรรม พร้อมท้ังคัดเลือกผู้ประกอบการท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการ โดยมีผู้ได้รับการต่อยอด
การพัฒนาโดยการน างานวิจัย หรือเทคโนโลยี หรือนวัตกรรม หรือแนวทางการพัฒนาต่าง ๆ ไปใช้
ในธุรกิจแล้ว ๑๐๒ กิจการ คาดว่าจะเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจรวม ๑๕๔.๕๗ ล้านบาท 
 
 ๖.๕  ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคต และการใช้ปัญญาประดิษฐ์ 
 ๖.๕.๑ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล (สศด.) ได้ด าเนินการพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลแก่นักเรียน นักศึกษา และแรงงาน 
ในภาคอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
และนวัตกรรมดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกระดับท้ังแรงงานนอกระบบ 
ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส รวมถึงการพัฒนาระบบนิเวศดิจิทัล โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลในประเทศ 
  ท้ังน้ี ตลอดระยะเวลา ๓ ปีท่ีผ่านมา ต้ังแต่ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ สามารถสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศ คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า ๒๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาก าลังคนและเพิ่มศักยภาพบุคลากรดิจิทัลของประเทศ 
ท้ังการสร้างทักษะใหม่ (Reskill) และการพัฒนาเพื่อยกระดับทักษะเดิมให้ดีข้ึน (Upskill)  
และการเพิ่มทักษะใหม่ด้านดิจิทัลส าหรับวัยเรียนและผู้สูงอายุเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (New 
skill) ผ่าน Digital Platform พร้อมกันน้ี ได้เปิดหลักสูตรเพื่อยกระดับคุณภาพและความเช่ียวชาญ
ก าลังคนและบุคลากรด้านดิจิทัล ประมาณ ๖๐,๐๐๐ ราย สร้างความตระหนักด้านความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) และกฎหมาย ประมาณ ๗,๕๐๐ ราย การพัฒนาทักษะ
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ข้ันสูงเพื่อเข้าสู่สายงาน ต าแหน่งด้านการป้องกันระบบ
คอมพิวเตอร์  (White Hackers)  ประมาณ ๒๐๐ ราย พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ด้านโค้ดด้ิง 
แห่งศตวรรษท่ี ๒๑ (Coding School Champion) ประมาณ ๑๐๐ โรงเรียน พัฒนาเยาวชน 
ท่ัวประเทศด้านโค้ดด้ิงและสเต็ม (Science Technology Engineering and Mathematics 
Education: STEM Education) ประมาณ ๑๗,๐๐๐ ราย/ปี ซึ่งจากการด าเนินงานดังกล่าว 
ส่งผลให้ท้ังนักเรียน นักศึกษา และประชาชน สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ผ่าน Digital Platform 
ได้สะดวกและตลอดเวลา ท าให้มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และพัฒนาทักษะใหม่ ๆ ในการสร้างงานสร้างอาชีพ น าไปสู่การต่อยอด 
หรือริเริ่มธุรกิจบริการด้านดิจิทัล สร้างการแข่งขันกับนานาประเทศได้ รวมถึงสร้างเครือข่าย
ระหว่างผู้บริหารองค์กรรัฐและเอกชน เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม คิดเป็นมูลค่ารวม 
๑ ,๒๕๐ ,๐๐๐ ,๐๐๐ บาท (ข้อมูลผลการส ารวจและประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ  
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และสังคม (Impact) จากการด าเนินงานโครงการส าคัญของส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย) 
 ๖.๕.๒ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) 
ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ Huawei เรื่อง การสร้างทรัพยากรมนุษย์ และระบบ
นิเวศ(Talent ecosystem) รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล ส าหรับโลกยุค 5G เพื่อส่งเสริม
การพัฒนาบุคลากรรองรับเทคโนโลยี 5G และยกระดับขีดความสามารถด้านดิจิทัลของไทย 
เมื่อวันท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ 
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ผลการด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง 

 
เร่ืองที่ ๗ การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ 
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๗๐๑ 

 

นโยบายเร่งด่วนเร่ืองท่ี ๗  การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี ๒๑ 
 

 ๗.๑  สร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ในระบบดิจิทัลเพื่อส่งเสริมให้เด็กไทยยุคใหม่เก่ง
วิชา “วิทยาศาสตร์” “เทคโนโลยี” “วิศวกรรม” “คณิตศาสตร์” “โปรแกรมเมอร์”  
“ภาษาต่างประเทศ” “ภาษาคอมพิวเตอร์” (Coding) ตั งแต่ระดับ “ประถมศึกษา” 
  ๑) ด าเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ให้กับ
โรงเรียนในอ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อเสริมความรู้และประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีให้แก่โรงเรียนในพื้นท่ี โดยสนับสนุนแพลตฟอร์มการเรียนรู้ ใหม่ในระบบดิจิทัล 
เพื่อให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ในรูปแบบหลักสูตรการเรียนการสอนและงานวิจัย และสามารถ
พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น  
ในโรงเรียนน าร่อง และกลุ่มเป้าหมายเชิงกว้างให้แก่ครู  
   ท้ังน้ี โครงการดังกล่าวมีแผนการด าเนินงานพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ 
ด้านวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนและครู ดังน้ี  
   (๑) แผนการด าเนินงานพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ส าหรับ
นักเรียน อาทิ การอบรม Coding ระดับพื้นฐานโดยใช้สื่อการเรียนรู้ KidBright การอบรม 
การออกแบบช้ินงานสามมิ ติพื้นฐานและทักษะการใช้เครื่องพิมพ์สามมิติ  ( 3D Printer)  
และการอบรมโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์จาก Coding และ 3D printing  
   (๒) แผนการด าเนินงานพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ส าหรับครู 
อาทิ กิจกรรมออนไลน์ หัวข้อ “การออกแบบ 3D ด้วย Tinkercad” กิจกรรมออนไลน์ โดยระบบ 
Webex Meeting “สื่อการสอน STEM-รถพลังลม ส าหรับครูปทุมธานี ระดับประถมศึกษา  
และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น” 
  ๒) ด าเนินโครงการพัฒนาสื่อดิจิทัลโปรเจค ๑๔ (Project 14) จากสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ท่ีขณะน้ีได้กลับมาระบาดอีกครั้ง 
ซึ่งอาจส่งผลให้โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนได้ตามปกติ สถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จึงได้พัฒนาคลิปการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  
และกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖ ตามหนังสือเรียนของ 
สสวท. อย่างต่อเน่ือง เพื่อสนองต่อความต้องการของโรงเรียนและสังคมในการใช้เป็นห้องเรียน
ออนไลน์ท่ีเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย เน้ือหาแต่ละบทเรียนมีการปรับปรุงให้ทันสมัย เน้นความเข้า ใจ 
เช่ือมโยงชีวิตจริง สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน สามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองทุกท่ีทุกเวลาผ่านช่องทางท่ีสะดวก ได้แก่ เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ยูทูป หรือ DLTV โดยใน 
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ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ สสวท. ได้เผยแพร่คลิปการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ทุกระดับช้ันแล้ว จ านวน ๑,๕๑๖ คลิป และขณะน้ีได้ทยอยเผยแพร่คลิปการสอน
ส าหรับภาคเรียนท่ี ๒ แล้ว จ านวน ๘๒๒ คลิป พบว่า มีจ านวนการเข้าชมคลิป Project 14  
ผ่านช่องทาง YouTube รวมท้ังสิ้น ๗,๘๙๗,๑๕๐ ครั้ง 
  ๓) ส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) อบรมออนไลน์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ
ส าหรับครู Coding for Teacher (C4T) รุ่น ๒ ให้แก่ครูระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
ท่ีรับผิดชอบสอนรายวิชาวิทยาการค านวณหรือในรายวิชาอื่น ๆ ท่ีมีความสนใจผ่านเว็ บไซต์ 
https://teacherpd. ipst.ac.th เพื่อมุ่งเน้นการเรียนการสอนให้ นักเรียนมี ทักษะท่ีส า คัญ 
ในการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ ท้ังพื้นฐานความคิดเชิงค านวณ (Computational Thinking) 
พื้นฐานความรู้ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และพื้นฐานการรู้  เท่าทันสื่อ 
และข่าวสาร (Media and Information Literacy) มีผู้เข้ารับการอบรม ๑๙๗,๔๑๘ คน ผ่านการอบรม 
๑๔๑,๓๕๔ คน ท้ังน้ี ผู้เข้ารับการอบรม ๑ คน สามารถเข้ารับการอบรมได้มากกว่า ๑ หลักสูตร 
  นอกจากน้ี ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ (Coding) 
ครูผู้สอนวิชาเทคโนโลยี ในรูปแบบออนไลน์ โดยส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
(สช.) ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ผู้สมัครท้ังสิ้นจ านวน 
รวม ๘๑๐ คน ประกอบด้วย 
  - ครูผู้สอนกลุ่มสาระเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ระดับประถมศึกษาตอน
ปลาย(ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖) จ านวน ๖๐๖ คน 
  - ครูผู้สอนกลุ่มสาระเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ)ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
(ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๓) จ านวน ๒๐๔ คน 

 ๔) ด าเนินโครงการดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ (National Digital 
Learning Platform) เป็นระบบจัดการการเรียนรู้ท่ียืดหยุ่นรองรับการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย  
และสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการน้ีเป็นโครงการต่อเน่ือง ๔ ระยะ ต้ังแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ ปัจจุบัน อยู่ระหว่างด าเนินการในระยะท่ี ๒ คือ การพัฒนาระบบการเรียน
แบบ ๒ ทาง (2-way Communication Learning) เกิดการเรียนเชิงโต้ตอบ ( Interactive) 
ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเพิ่มจากข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด 
กระทรวงศึกษาธิการ ท้ังน้ี สามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ในช่วงสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ได้อีกด้วย 
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 ๕) พัฒนาทักษะการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ด าเนินการจัดอบรมครูผู้สอนระดับประถมศึกษา 
โดยจัดจ้างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ด าเนินโครงการ
ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ในรูปแบบออนไลน์ผู้สมัคร 
รวมท้ังสิ้น จ านวน ๘๓๘ คน ดังน้ี ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ๓ จ านวน ๔๓๕ คน 
ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖ จ านวน ๔๐๓ คน 
 ๖) พัฒนาสถานศึกษาขั นพื นฐานเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(Eastern Economic Corridor: EEC) ด้านภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการประกอบ
อาชีพ ๑๐ อุตสาหกรรม จัดกิจกรรม OverView : การประชุมช้ีแจงโครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับโรงเรียนในพื้นท่ี EEC เกี่ยวกับหลักสูตรกิจกรรมน าร่อง 
ท่ีสอดคล้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting เพื่อให้
ครูรับรู้  เ ข้าใจ และสมัครเข้ารับการฝึกอบรมตามความถนัดและความสนใจ และน า  
สิ่งท่ีได้รับจากการฝึกอบรมไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน พร้อมท้ังจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษารองรับกับความต้องการของผู้เรียนในการประกอบอาชีพ สถานประกอบการ  
เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) และการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศและมีการจัดสรรงบประมาณให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
ฉะเชิงเทรา และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เพื่อด าเนินการจัดกิจกรรม
ดังกล่าวให้กับสถานศึกษาบางแห่งท่ีมีระบบอินเทอร์เน็ตท่ีไม่สามารถรองรับการประชุมออนไลน์
ดังกล่าว และหลักจากประชุมออนไลน์ ได้ก าหนดจัดการฝึกอบรมและพัฒนาครูด้านวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีให้กับสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ( Eastern Economic 
Corridor: EEC) จ านวน ๔ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรอาหารและอาหารเพื่ออนาคต หลักสูตรยานยนต์
และขนส่งสมัยใหม่ หลักสูตรเคมีชีวภาพ “จากทรัพยากรชีวภาพสู่การวิจัยเพื่อน าไปใช้ประโยชน์” 
และหลักสูตรอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 
 ๗) โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ส าหรับการเรียนรู้
ศตวรรษที่ ๒๑ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แห่งท่ัวประเทศ จัดอบรมครูผู้สอนวิชา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิทยาการค านวณ ระดับประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษา
ตอนต้น (ประถมศึกษาปีท่ี ๔ – มัธยมศึกษาปีท่ี ๓) ด้วยระบบออนไลน์ รวม ๓ หลักสูตร คือ 
หลักสูตรการจัด การเรียนสอนฐานสมรรถนะ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  หลักสูตรการจัดการ
เรียนสอนฐานสมรรถนะ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และหลักสูตรการจัดการเรียนสอนฐาน
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สมรรถนะ สาระการเรียนรู้ เทคโนโลยี โดยจัดอบรมออนไลน์ให้กับวิทยากรแกนน าจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏ จ านวน ๙๐๔ คน และร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แห่ง จัดอบรม
ออนไลน์ ให้กับครูประจ าการ จ านวน ๑๖,๓๕๓ คน ขณะน้ีอยู่ระหว่างติดตามและประเมินผล
โครงการ 
 
 ๗.๒  โรงเรียนทุกแห่งทั่วประเทศต้องมีคุณภาพถึงระดับต าบล และต้องมี “หลักสูตร
ออนไลน์” ประกอบการเรียนการสอนและมีความเชื่อมโยงระหว่างระบบการศกึษากับภาคธรุกจิ 

 ด าเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดประโยชน์
แก่กลุ่มเป้าหมาย ดังน้ี (๑) ผู้เรียน สามารถเข้าถึงและได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีทักษะต่าง ๆ 
ตามหลักสูตรมีสมรรถนะท่ีส าคัญ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีสุขภาวะทางร่างกาย 
(๒) ครู ได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมด้านสมรรถนะ ศักยภาพ เจตคติ จรรยาบรรณวิชาชีพ 
ทักษะในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียน การสอน อย่างมีประสิทธิภาพ  (๓) ผู้บริหาร 
ได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อม เกิดทักษะการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  
มีความสามารถในการบริหารจัดการแก้ปัญหาในสถานศึกษา  (๔) โรงเรียน ได้รับพัฒนา 
ด้านวิชาการและโครงสร้างพื้นฐาน มีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ สามารถให้บริการ
การศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน เป็นสถานศึกษาคุณธรรม มีความโปร่งใสในการด าเนินงาน  
ของสถานศึกษา และ (๕) ผู้ปกครองและชุมชน ให้การยอมรับเช่ือถือในคุณภาพของโรงเรียน ครู 
และผู้บริหารต้องการให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษา มีความสนใจและมีส่วนร่วมในการพัฒนา
สนับสนุนการด าเนินงานการจัดการศึกษาเสมือนเป็นเจ้าของโรงเรียน 

 
 ๗.๓  การสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยี ดิจิทัล สื่อออนไลน์ และเครือข่าย
สังคมออนไลน์ เพื่อป้องกันผลกระทบในเชิงสังคม สร้างความปลอดภัย ดูแลปัญหา
อาชญากรรมทางไซเบอร์ และสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการกระจายข่าวสาร  
ที่ถูกต้อง เกิดความสามัคคีในสังคม รวมทั งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวิต 
  ๑) โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ สถาบันวิทยาลัย
ชุมชน (สวชช.) ได้ด าเนินการคัดเลือกรายวิชาหรือหลักสูตร น ามาจัดท าหลักสูตรหรือบทเรียน
ออนไลน์ โดยมีคณะท างานจากชุมชน เครือข่าย และวิทยาลัยชุมชน รวมถึงพัฒนาบุคลากรรองรับ
การใช้งานบทเรียนออนไลน์ และจัดการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ ซึ่ งมีเป้าหมายจ านวน
นักศึกษา และประชาชนท่ีได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ จ านวน ๑,๔๕๒ ราย 
จากเป้าหมาย จ านวน ๔,๐๐๐ คน 
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  ๒) โครงการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน  โดยจัดท าแนวทาง 
การด าเนินงานส่งเสริมความปลอดภัยและมาตรฐานความปลอดภัยในโรงเรียนภายใต้สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จัดกิจกรรมการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 
เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดมีความรู้ ความเข้าใจในการสร้างระบบความปลอดภัยในโรงเรียน สามารถ
ด าเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียนคุ้มครองเด็ก มีเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน คุ้มครอง 
ช่วยเหลือนักเรียนให้ปลอดภัยจากภัยอันตรายต่าง ๆ และด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขได้ 
  ๓) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน) โดยได้จัดอบรม
เชิงปฏิบัติการโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตรการใช้งานโปรแกรมส านักงานเพื่อสร้างโอกาส 
การมีงานท าให้กับวิทยากรแกนน าด้านดิจิทัลระดับจังหวัด (ครู ก.) จังหวัดละ ๒ คน และบุคลากร
ในสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จ านวน ๒ รุ่น 
แบ่งเป็ย รุ่นท่ี ๑ ระหว่างวันท่ี ๑๗ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน ๙๔ คน  
และรุ่นท่ี ๒ ระหว่างวันท่ี ๒๔ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน ๘๖ คน 
จัดอบรมวิทยากรแกนน าด้านดิจิทัล ระดับอ าเภอ (ครู ข) และอบรมวิทยากรแกนน าด้านดิจิทัล 
ระดับต าบล (ครู ค) จ านวน ๖,๙๐๘ คน รวมอบรมวิทยากรแกนน าไปแล้วท้ังสิ้น ๗,๐๘๘ คน 
และอบรมให้กับประชาชนในพื้นท่ี กศน.ต าบล ประกอบด้วย Digital Literacy (เน้นการใช้งาน
โปรแกรมส านักงานเพื่อสร้างโอกาสการมีงานท า) และหลักสูตรการค้าออนไลน์ (การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์) ด าเนินการอบรมไปแล้ว จ านวน ๕,๔๕๐ คน 
  ๔) โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti -Fake News 
Center: AFNC) ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.) ด าเนินการ
โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti-Fake News Center: AFNC) 
เพื่อแก้ไขปัญหาข่าวปลอม ข่าวบิดเบือนท่ีมีจ านวนมากบนโลกโซเชียล ซึ่งได้สร้างความตระหนก  
ความเสียหายท้ังทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยได้ด าเนินการเปิดศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ต้ังแต่
วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ให้ประชาชนติดตามและตรวจสอบข่าวปลอมผ่านช่องทางต่าง ๆ 
ได้แก่ (๑) ทางไลน์ @antifakenewscenter มีผู้ติดตามจ านวน ๑,๔๐๒,๑๘๘ คน (๒) ทางเว็บไซต์ 
https://www.antifakenewscenter.com มีผู้ติดตาม จ านวน ๒,๓๖๔,๕๖๒ คน (๓) ทางเฟซบุ๊ก 
Anti-Fake News Center Thailand จ านวน ๕๕,๖๕๓ คน (๔) ทางทวิตเตอร์ @AFNCTHAILAND 
จ านวน ๕,๗๖๔ คน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีการเผยแพร่ข่าวปลอมท่ีได้รับการยืนยัน
จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องผ่านช่องทางดังกล่าวข้างต้นแล้ว ระหว่างวันท่ี ๑ - ๓๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ ข้อความข่าวท่ีเข้าเกณฑ์ด าเนินการตรวจสอบท้ังหมด ๑,๐๙๒ ข้อความ โดยหลังจาก 
คัดกรองพบข้อความข่าวท่ีต้องด าเนินการตรวจสอบท้ังหมด ๕๘๖ เรื่อง และได้แจ้งประสาน



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๗๐๖ 

 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้รับผลการตรวจสอบท้ังหมด จ านวน ๓๓๐ เรื่อง ปรากฎว่าเป็นข่าวปลอม 
จ านวน ๘๔ เรื่อง ข่าวจริง ๒๒๐ เรื่อง ข่าวบิดเบือน ๒๖ เรื่อง ไม่ประสงค์เผยแพร่ ๕๐๓ เรื่อง 
ซึ่งได้น าไปเผยแพร่ท้ังหมด ๙๖ เร่ือง 
  ๕) โครงการเฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมาย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ด าเนินโครงการฯ เพื่อแก้ปัญหาการมีข้อมูลคอมพิวเตอร์ท่ีผิดกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคง 
(สถาบันพระมหากษัตริย์) และอาชญากรรมอื่นๆ ท่ีแพร่หลายในโลกโซเชียล ซึ่ งได้จัดให้มี
เจ้าหน้าท่ีเฝ้าระวัง รับแจ้ง และจัดเก็บข้อมูลท่ีเผยแพร่บนโลกโซเชียลตลอด ๒๔ ช่ัวโมง และเปิด
เพจอาสาจับตาออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนแจ้งเบาะแสเว็บไซต์ท่ีผิดกฎหมาย โดยผลการด าเนินงาน
เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ มีค าสั่งศาลให้ระงับการแพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ท่ีผิดกฎหมาย 
จ านวน ๘ ค าสั่งศาล ๑๐๗ URLs รวมท้ังให้ค าปรึกษาทางโทรศัพท์กับประชาชนเกี่ยวกับความรู้
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เดือนพฤษภาคม 
๒๕๖๔ จ านวน ๗๗ ครั้ง 
  ๖) งานสนับสนุนภารกิจคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ส านักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ด าเนินการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ด้าน e-Commerce 
รวมถึงจัดท าแหล่งรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้บนเว็บไซต์เน็ตประชารัฐส าหรับถ่ายทอดตัวอย่าง  
และแลกเปลี่ยนความรู้ในการขายสินค้าออนไลน์ ตลอดจนบูรณาการกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ในการพัฒนาระบบ POS (Point of Sales) ระบบการช าระเงิน เพื่อการซื้อขายสินค้าผ่านระบบ
ออนไลน์ โดยมีการด าเนินการ ดังน้ี 
 (๑) การด าเนินการเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการท า
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และจัดท าแผนยุทธศาสตร์อื่นที่กฎหมายก าหนด โดยด าเนินการ อาทิ 
จัดท า (ร่าง) แผนพัฒนาด้านมาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐  จัดท ากรอบ (ร่าง) แผนพัฒนาด้าน
มาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ซึ่งอยู่ระหว่างปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการ
ภายใต้คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งท่ี 
๑ และ ๒ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา
มาตรฐานดิจิทัล ระยะท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ในวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ และวันท่ี ๒๘ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔  
 ( ๒ )  ก า ร วิ จั ย แ ล ะ วิ เ ค ร า ะห์ ข้ อ มู ล เ ชิ ง ลึ ก ด้ า น  e- Transactions  
และ e-Commerce (ศึกษา ส ารวจสถานภาพข้อเท็จจริง และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก  
ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) โดยอยู่ระหว่าง
การจัดท า (ร่าง) การวิเคราะห์กลไกการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกรรมทาง
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อิเล็กทรอนิกส์ในการส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม รวมท้ังปัจจัยด้านความเสี่ยงตาม  
๘ ประเภทอุตสาหกรรม (TSIC และ ISIC) และภาคประชาสังคม รวมท้ังจัดท าฐานข้อมูลเว็บไซต์ 
โดยการรวบรวมรายงานเชิงวิชาการ บทวิเคราะห์เชิงลึก และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และอีคอมเมิร์ซจากแหล่งต่าง ๆ ท้ังในและต่างประเทศ 
 (๓) ศูนย์ข้อมูลทางสถิติเพื่อส่งเสริมและพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
ด าเนินการรายงานการส ารวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย (Value of e-Commerce 
Survey in Thailand) รายงานการส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย (Thailand 
Internet User Behavior) รายงาน/บทวิเคราะห์/ข้อมูลน าเสนอท่ีเข้าใจง่ายในประเด็นเกี่ยวกับ  
e-Transactions, e-Commerce และการใช้อินเทอร์เน็ต รวมท้ังอยู่ระหว่างการด าเนินงานระบบ
ไอทีรองรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและช่วยตัดสินใจด้าน e-Transactions & e-Commerce 
 (๔) การวิเคราะห์ผลกระทบจากพันธกรณีและประโยชน์จากความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในมิติเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ด าเนินการศึกษาวิจัยประเด็นปัญหา
และผลกระทบท่ีเกี่ยวข้องกับ Cross-border e-Commerce และศึกษาวิจัยข้อมูลพันธกรณี 
ในเวทีความตกลงระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 (๕ )  ก ารพัฒนาคนไทยกลุ่ ม เป้ าหมาย ( เ ด็ ก  เ ยาวชน  ผู้ สู ง อ ายุ ) 
เพื่อเตรียมพร้อมเป็น Digital Citizen ที่คุ้นเคยกับการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่าง
ม่ันคงปลอดภัย จัดท าสื่อการเรียนรู้เพื่อเผยแพร่แล้วเสร็จ ๘ เรื่อง โดยอยู่ระหว่างการทยอยน า
เผยแพร่บนช่องทางออนไลน์ของ ETDA (Facebook, YouTube: ETDA Thailand) และช่องทางอื่น 
ท่ีเหมาะสม โดยเผยแพร่แล้ว ๓ เรื่อง คือ รัก หล่อ ลวง, ฉันจะเป็นไอดอล และสายมู รวมท้ัง 
อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดท าคู่มือการสร้างความตระหนักรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ต (Digital Citizen) 
 (๖) การยกระดับความพร้อมสังคม คนไทยรองรับ Digital Society และ 
การเป็น Digital Citizen การพัฒนาโมเดลการพัฒนาอีคอมเมิร์ซและการพัฒนาศักยภาพชุมชน
ด้วยอีคอมเมิร์ซ และการพัฒนาก าลังคน (Workforce) เพื่อสนับสนุนการท าธุรกรรมออนไลน์ 
ซึ่งมีกรอบและร่างหลักสูตรโค้ชดิจิทัลชุมชน ๑ หลักสูตร พร้อมเกณฑ์ในการคัดเลือกโค้ชดิจิทัล
ชุมชน รวมท้ังมีการพัฒนาและจัดให้มีการสอบสมรรถนะอีคอม เมิร์ซ โดยมีผู้เข้าร่วมจ านวน 
๑๗๔ คน สอบผ่าน ๑๖๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๑๓   
 (๗) การคุ้มครองผู้ใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ด าเนนการจัดท า 
(ร่าง) แนวทางการประกอบธุรกิจท่ีดีในการขายสินค้าออนไลน์ส าหรับกลุ่ม e-Marketplace 
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรอิสระด้านการคุ้มครองผู้บริโภค รวมท้ังสร้างความ
เช่ือมั่นในการท าธุรกรรมออนไลน์ อาทิ รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ผ่านช่องทาง Call 
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Center, Facebook และเว็บไซต์ของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ ๑๒๑๒ หรือ 1212 
OCC โดยมีจ านวนการร้องเรียนท่ีได้รับระหว่างวันท่ี ๑ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จ านวนท้ังสิ้น 
๓,๓๐๕ ครั้ง มีผลการส ารวจด้านความเช่ือมั่นในการท าธุรกรรมออนไลน์อยู่ ท่ีร้อยละ ๗๖ 
และร้อยละความพึงพอใจอยู่ท่ีร้อยละ ๘๙  
 ๘) โครงการพัฒนากฎหมายและกลไกก ากับดูแลธุรกิจดิจิทัล 
 (๑) การจัดท ามาตรฐานและแนวทางเพื่อดูแลการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจดิจิทัลและบริการ (Digital Service) เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความส าคัญ 
อาทิ จัดท า (ร่าง) มาตรฐานการใช้ Mobile ID ส าหรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนร่วมกับ
ส านักงาน กสทช. โดย กสทช. เห็นชอบการใช้ Mobile ID ส าหรับการพิสูจน์ตัวตนและยืนยัน
ตัวตน และได้เผยแพร่เอกสารดังกล่าวเมื่อวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เพื่อใช้ส าหรับด าเนิน
โครงการ Mobile ID ระยะทดสอบ รวมท้ังอยู่ระหว่างการหาข้อมูลเพื่อจัดท าร่างมาตรฐานฯ 
การมอบอ านาจทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 (๒) การจัดท าหลักเกณฑ์ กฎ หรือกฎหมาย เพื่อก ากับดูแลธุรกิจดิจิทัล 
และบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Service) ที่มีความส าคัญ อาทิ ร่าง
กฎหมายลูกล าดับพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) อยู่ระหว่างการจัดท าร่าง พ.ร.ฎ. ว่าด้วย  
การควบคุมดูแลธุรกิจบริการ Digital Service Platform พ.ศ. .... โดยมีการจัด Focus Group 
แล้วจ านวน ๒ ครั้ง เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะแนวทางการก ากับดูแล Digital 
Service Platform ในประเทศไทย และ (ร่าง) แนวทางการก ากับดูแล Digital Service Platform 
ในประเทศไทย โดยอยู่ระหว่างการปรับปรุง (ร่าง) แนวทางดังกล่าว 
 (๓) การผลักดันและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐจัดท าหรือทบทวน Security 
Policy หรือ Data Protection Policy อย่างเข้าใจ รวมท้ังมีการตรวจประเมินความสอดคล้อง 
ในการด าเนินการตาม Policy ท้ังสองเรื่อง มีแผนการด าเนินงานในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ 
 (๔) การให้บริการตรวจประเมินรับรองความสอดคล้องของธุรกิจดิจิทัลตามที่
กฎหมายก าหนด มีแผนการด าเนินงานในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ 
 (๕) การสร้างความเข้าใจต่อธุรกิจดิจิทัลและบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (Digital Service) ที่มีความส าคัญ  มีการจัดท าสื่อเพื่อสร้างความเข้าใจต่อ Digital 
Service ท้ังสิ้นจ านวน ๒ เรื่อง ได้แก่ ETDA Digital Service และ e-Tax มีแผนการเผยแพร ่
ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ รวมท้ังสิ้นมีการจัดท าสื่อและเผยแพร่ไปแล้วจ านวน ๙ เรื่อง (ตุลาคม 
๒๕๖๓ - พฤษภาคม ๒๕๖๔) รวมท้ังมีการจัดสัมมนาเพื่อสร้างความรับรู้ต่อแนวทางในการปรับตัว
ต่อการใช้งานเทคโนโลยีแล้วจ านวน ๒ ครั้ง 
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  ๙) พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
พัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิ ทัลส า หรับส าหรับผู้ บริหารสถานศึกษา 
และศึกษานิเทศก์สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มเป้าหมาย ผู้อ านวยการสถานศึกษา/  
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
และส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในเดือนเมษายน ๒๕๖๔ มีผู้เข้ารับ 
การพัฒนา จ านวนท้ังสิ้น ๑๘๕ คน ประกอบด้วย รุ่นท่ี ๓ และ รุ่นท่ี ๔ ระหว่างวันท่ี ๒๙ มีนาคม 
- ๒ เมษายน ๒๕๖๔ มีผู้เข้ารับการพัฒนาท้ังสิ้น ๙๓ คน ประกอบด้วย รุ่นท่ี ๓ มีผู้เข้ารับการพัฒนา 
จ านวน ๔๗ คน และรุ่นท่ี ๔ มีผู้เข้ารับการพัฒนา จ านวน ๔๖ คน รุ่นท่ี ๕ และรุ่นท่ี ๖ ระหว่าง
วันท่ี ๕ - ๙ เมษายน ๒๕๖๔ มีผู้เข้ารับการพัฒนาท้ังสิ้น ๙๒ คน ดังน้ี รุ่นท่ี ๕ มีผู้เข้ารับการพัฒนา 
จ านวน  ๔๕ คน และรุ่นท่ี ๖ มีผู้เข้ารับการพัฒนา จ านวน ๔๗ คน 
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ผลการด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง 

 
เร่ืองที่ ๘  การแก้ไขปัญหาทุจริต 

และประพฤติมชิอบในวงราชการ 

ทั งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจ า 
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นโยบายเร่งด่วนเรื่องที่ ๘  การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ในวงราชการทั งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจ า 
 

๘.๑  การน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ  
อย่างจริงจังและเข้มงวด  
 ๘.๑.๑ โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
โดยด าเนินกิจกรรมการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการด าเนินงานด้านการป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริตของกระทรวงวัฒนธรรม ท่ีจัดข้ึนโดยส านักงาน ป.ป.ช. และการจัดท า
และเผยแพร่ infographic รณรงค์เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม หัวข้อมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ๘.๑.๒ การให้บริการศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data Platform)  
บนเว็บไซต์ data.go.th ปัจจุบันมีชุดข้อมูลเปิดภาครัฐ จ านวน ๒,๘๙๒ ชุด (๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔) 
รวมท้ัง สร้างองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรภาครัฐผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรการใช้
ประโยชน์จากข้อมูลให้กับกรมการพัฒนาชุมชน จ านวน ๖๐ คน และหลักสูตรการธรรมาภิบาล
ข้อมูลเปิดและใช้ประโยชน์จากข้อมูลให้กับส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จ านวน 
๕๐ คน 
 ๘.๑.๓ ส านักงานตรวจสอบภายในกลาโหม ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนา
ระบบงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของ
กระทรวงกลาโหม ให้มีการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล โปร่งใส เป็นไปตามกฎหมาย  
และตรวจสอบได้ตามกรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โดยส่งกรรมการ
ตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบหน่วยข้ึนตรงส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จ านวน ๖ หน่วย 
ได้แก่ กรมพระธรรมนูญ กรมสรรพก าลังกลาโหม ส านักปลัดกระทรวงกลาโหม ส านักงานรัฐมนตรี 
ส านักงานเลขานุการส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และส านักงบประมาณกลาโหม ซึ่งได้
ด าเนินการตรวจและให้ค าแนะน าในการปฏิบัติตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง รวมท้ัง
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด 
 ๘.๑.๔ จัดการเรียนการสอนวิชากฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต หลักสูตรตุลาการพระธรรมนูญ รุ่นที่ ๑๕ โดยเรียนเชิญ นายสุพจน์ ศรีงามเมือง 
ผู้อ านวยการส านักไต่สวนการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจ ๑ มาเป็นวิทยากร เมื่อวันท่ี๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
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และเรียนเชิญ นายฌานปกรณ์ ขัติวงศ์พศวัฒน์ นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ มาเป็นวิทยากร 
เมื่อวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนกรมพระธรรมนูญ 
 ๘.๑.๕ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมบริการภาครัฐ  ส านักงาน
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด าเนินการพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ
ภาครัฐ (Thailand Government Spending) ในช่ือ "ภาษีไปไหน" บนเว็บไซต์ govspending.data.go.th 
ถือเป็นบริการท่ีน าเสนอข้อมูลในด้านงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ (Open 
Government Data) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริต
แห่งชาติ (คตช.) เพื่อการเปิดเผยและส่งเสริมความโปร่งใส ให้อ านาจภาคประชาชนในการส ารวจ
ตรวจสอบและการต่อต้านการทุจริต โดยน าเทคโนโลยีใหม่เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพ ท่ีผ่านมาได้
เปิดเผยโครงการจัดซื้อจัดจ้าง/ การจัดสรรงบประมาณของภาครัฐต้ังแต่ปี ๒๕๕๘ แล้วกว่า  
๒๑ ล้านโครงการ มูลค่ากว่า ๖ พันล้านล้านบาท 
 
 ๘.๒  การให้ภาคเอกชนและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานภาครัฐ 
และการป้องกัน และเฝ้าระวังการทุจริตในโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ 
 การด าเนินการของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.)  
 ๑) การจัดประชุม ก.ธ.จ. จ านวน ๖๕ จังหวัด  โดยรวมท้ังปี ก.ธ.จ. ท้ัง ๗๖ คณะ 
มีการประชุมคณะละ ๒ - ๔ ครั้ง รวมจ านวน ๒๓๒ ครั้ง (ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 
และได้สรุปผลการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ทุกคณะรายงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี เพื่อทราบ
เรียบร้อยแล้ว โดย สตร. อยู่ระหว่างรวบรวมและจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ ก.ธ.จ. 
ในภาพรวม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ น าเสนอคณะรัฐมนตรีและเผยแพร่ในเว็บไซต์ 
www.ggc.opm.go.th ภายในวันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔    
 ๒) ประกาศรับรองรายช่ือกรรมการ ก.ธ.จ. ประเภทสมาชิก อบจ. แล้ว จ านวน  
๖๑ จังหวัด อยู่ระหว่างปลัดส านักนายกรัฐมนตรีลงนามรับรองรายช่ือกรรมการ ๑ จังหวัด 
 และอยู่ระหว่างด าเนินการสรรหา ๑๔ จังหวัด 
 ๓) ประกาศรับรองรายช่ือกรรมการ ก.ธ.จ. ประเภทสมาชิกสภาเทศบาลแล้ว จ านวน 
๔๔ จังหวัด อยู่ระหว่างเสนอปลัดส านักนายกรัฐมนตรีลงนามรับรองรายช่ือกรรมการ ๗ จังหวัด  
และอยู่ระหว่างด าเนินการสรรหา ๒๔ จังหวัด  
 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๗๑๓ 

 

 
ผลการด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง 

 
เร่ืองที่ ๙   การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุข

ในพื นที่ชายแดนภาคใต้   

 
 

 

 

 

 

 

 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๗๑๔ 

 

นโยบายเร่งด่วนเรื่องท่ี ๙  การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุข

ในพื นที่ชายแดนภาคใต้ 
 

 ๙.๑  ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านท าลายแหล่งผลิตและเครือข่าย 
      ๙.๑.๑ การสร้างชุมชนเข้มแข็งและอาสาสมัคร  มุ่งเน้นกระตุ้นความต่ืนตัว 
ของชุมชนให้เป็นพลังจิตอาสาแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยตนเอง ดังน้ี 
   ๑) กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า  
    (๑) ขับเคลื่อนมวลชนญาลันนันบารู รวมท้ังสิ้น ๑๕,๑๕๘ คน ดังน้ี  
     - จัดกิจกรรมฝึกอบรมมวลชนญาลันนันบารูในพื้นท่ีจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ เพื่อสร้างฐานมวลชน ให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด  ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน 
จ านวน ๕๕ รุ่น รวม ๔,๔๐๐ คน  
     - ฝึกอบรมวิทยากรญาลันนันบารู โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นมวลชน 
ท่ีเคยผ่านการฝึกอบรมจากฐานมวลชน เพื่อยกระดับเป็นวิทยากรกระบวนการให้เกิดชุมชน
เข้มแข็งและน าความรู้ไปขับเคลื่อนงานการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นท่ีหมู่บ้าน เป้าหมาย 
๑,๕๓๒ หมู่บ้าน จ านวน ๓๐ รุ่น รวม ๒,๔๐๐ คน 
     - จัดกิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงยกระดับคุณภาพชีวิตตาม
รอยศาสตร์พระราชา จ านวน ๑๔ รุ่น รวม ๑,๔๐๐ คน  
    (๒) ขับเคลื่อนโครงการเยาวชนญาลันนันบารู 
     - จัดกิจกรรมค่ายเยาวชน ญาลันนันบารู เพื่อป้องกันภัยยาเสพติด 
ในกลุ่มเยาวชนอายุ ๑๕ ปี ข้ึนไป จ านวน ๕๐ รุ่น ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๓,๖๐๐ คน 
     - จัดกิจกรรมค่ายเยาวชน ญาลันนันบารูจูเนียร์ เพื่อป้องกันภัย 
ยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนอายุ ๑๐ - ๑๔ ปี จ านวน ๖๐ ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๓,๖๐๐ คน 
     - จัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ญาลันนันบารูต้านภัยยาเสพติด 
เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษพิษภัยยาเสพติด จ านวน ๘ รุ่น ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 
๘๐๐ คน 
    (๓) ปัจจุบันได้ด าเนินการจัดท าเวทีประชาคมหมู่บ้านเข้าสู่เวทีระดับต าบล
จ านวน ๒ ครั้ง จ านวน ๕๗๖ เวที จาก ๒๘๘ ต าบล มีผู้เข้าร่วมจัดท าเวทีประชาคมท้ังสิ้น 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๗๑๕ 

 

๔๖,๐๘๐ คน โดยสามารถรับสมัครอาสาชุมชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของแต่ละ
หมู่บ้านได้ จ านวน ๔,๕๓๙ คน 
    (๔) ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพบก  
โดยศูนย์วิวัฒน์พลเมืองกองทัพบก จ านวน ๓๓ ศูนย์ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕  
กรมคุมประพฤติ ได้จัดสรรยอดผู้ติดยาเสพติด จ านวน ๗๔,๕๖๘ ราย ต้ังแต่วันท่ี ๑ มกราคม - ๓๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ มียอดผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เข้ารับการบ าบัดฟื้นฟูสะสม ส าหรับยอดปี ๒๕๖๕ 
จ านวน ๕๐,๓๙๒ ราย ซึ่งมีผู้ท่ีได้รับการบ าบัดฟื้นฟูครบก าหนด ๑๒๐ วัน จ านวน ๒๖,๕๐๙ ราย 

ท้ังน้ี ได้ก าหนดแนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ส าหรับการรับตัวผู้เสพ/ผู้ติด
ยาเสพติด การกักตัว การแก้ไขเมื่อพบกลุ่มเสี่ยง หรือพบการติดเช้ือฯ 
    ๒) ฝ่ายปกครอง การด าเนินงานด้านการสร้างชุมชนเข้มแข็งในพื้นท่ีหมู่บ้าน/
ชุมชน โดยฝ่ายปกครอง รวมจ านวน ๒,๐๓๖ แห่ง (ร้อยละ ๙๔.๙๒ จากเป้าหมาย ๒,๑๔๕ แห่ง) 
    (๑) การสกัดกั้นและปราบปราม ยาเสพติด 
     - การจับกุมผู้ค้ายาเสพติด 
     -  ก า รตรวจสอบทรัพย์สินค ดียา เสพติด  มี ค ดี ท่ี เ ลขาธิการ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มีค าสั่งตรวจสอบทรัพย์สินในพื้นท่ีจังหวัด
ชายแดนใต้ รวม ๑๐๑ คดี มลูค่าทรัพย์สิน ๕๑.๕๑ ล้านบาท 
     - การด าเนินการต่อข้อร้องเรียน จ านวนท้ังสิ้น ๑๔๕ เร่ือง ด าเนินการ
แล้ว ๙๑ เร่ือง (ร้อยละ ๖๒.๗๖) 
    (๒) การป้องกันยาเสพติด 
      - มีการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้เด็กและเยาวชน รวม ๒,๙๗๙ แห่ง 
(ร้อยละ ๘๘.๐๑ จากเป้าหมาย ๓,๓๘๕ แห่ง) 
      - มีการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานประกอบการ มีกิจกรรมดังน้ี 
รณรงค์ให้ความรู้ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ๑๑๑ แห่ง โรงงานสีขาว ๒๘ แห่ง และสร้าง
ภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานประกอบการขนาดเล็กโดยอาสาสมัครแรงงาน (อสร.) จ านวน ๔๕๐ แห่ง 
รวม ๒,๐๑๗ คน 
     (๓) การบ าบัดรักษายาเสพติด สามารถน าผู้เสพเข้าบ าบัดฟื้นฟู รวม
จ านวน ๔,๔๔๐ คน (ระบบสมัครใจ จ านวน ๒,๓๐๖ คน ระบบบังคับบ าบัด จ านวน ๑,๖๒๕ คน 
ระบบต้องโทษ จ านวน ๕๐๙ คน) (ร้อยละ ๒๙.๖๗ จากเป้าหมาย ๑๔,๙๖๕ คน) 
    (๔) การติดตามพัฒนาคุณภาพชีวิตสามารถติดตามผู้ผ่านการบ าบัด รวม
จ านวน ๔,๖๕๑ ราย และให้การช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดได้ ๙๖ ราย 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๗๑๖ 

 

 
  ๙.๑.๒ การใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนบังคบัใช้ “กฎหมาย” อย่าง
เคร่งครัด และสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านท าลาย “แหล่งผลิต” และ “เครือข่าย”
กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ และผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมแถลงยึดไม้หวงห้ามจากเครือข่าย  
ยาเสพติด มูลค่า ๑๖๐ ล้านบาท โดยมีผลการด าเนินงาน พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ได้ตรวจค้น
บ้านผู้ต้องหาตามหมายค้นศาลอาญาซึ่งขณะน้ีเสียชีวิตไปแล้วท่ีบ้านใน ต าบลคลองมะเด่ือ อ าเภอ
กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปราม
ผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งการตรวจค้นพบไม้พะยูง ไม้ชิงชัน และไม้อื่น ๆ 
จ านวนมาก จากการตรวจสอบพบไม้หวงห้ามเป็นไม้แปรรูปและไม้ท่อนไว้ในครอบครอง ดังน้ี  
   (๑) ไม้พะยูงแปรรูป ๔๐๙ แผ่น ปริมาตร ๔๙.๒๑ ลูกบาศก์เมตร 
   (๒) ไม้ชิงชัน ๑,๒๐๗ แผ่น ปริมาตร ๒๖.๑๖ ลูกบาศก์เมตร 
   (๓) ไม้สัก ๑๗๐ แผ่น ปริมาตร ๒.๑๘ ลูกบาศก์เมตร 
   (๔) ไม้มะค่าโมง ๑๗ แผ่น ปริมาตร ๐.๗๑ ลูกบาศก์เมตร ประเมินมูลค่า
ประมาณ ๑๖๐ ล้านบาท ซึ่งมีความผิดตาม พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ มาตรา ๖๙ 
ครอบครองไม้หวงห้ามโดยไม่มีตราค่าหลวงหรือรอยตรารัฐบาลขาย และมาตรา ๗๓ แปรรูปไม้  
ต้ังโรงงาน ต้ังโรงค้าไม้แปรรูป มีไม้สัก ไม้ชิงชัน ไม้พะยูงแปรรูปไว้ในครอบครอง 
   การจับกุมและยึดไม้ในครั้งน้ีเป็นการขยายผลยึดทรัพย์จากคดียาเสพติด  
โดยไม้ท่ียึดมาได้เหล่าน้ี ไม่สามารถน าไปขายต่อได้ แต่สามารถน าไปใช้ประโยชน์กับทางราชการได้ 
โดยกรมป่าไม้ได้ท าจัดท าบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับกรมราชทัณฑ์ เพื่อสนับสนุนให้
ผู้ต้องขังสามารถน าไปใช้ในการฝึกอาชีพ โดยการน าไม้ไปแปรรูปเป็นผลิตภัณท์ต่าง  ๆ ได้ ท้ังน้ี  
หากหน่วยงานราชการอื่นๆ ต้องการน าไม้เหล่าน้ีไปใช้ประโยชน์ สามารถท าหนังสือแจ้งความประสงค์
ถึงกรมป่าไม้ได้ โดยได้ด าเนินงานการจับกุมในคดีส าคัญระหว่างวันท่ี ๑-๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓  
มีการจับกุมคดีส าคัญ ๗,๐๕๙ คดี ผู้ต้องหา ๗,๓๗๘ คน โดยยึดยาบ้า ๑๐ ล้านกว่าเม็ด ไอซ์  
๙๙๖ กิโลกรัม เฮโรอีน ๔๐๑.๕๓ กิโลกรัม กัญชา ๘.๙๙ กิโลกรัม และคีตามีน ๒๐๐ กิโลกรัม  
และยังขยายผลอายัดทรัพย์สินเพิ่มได้อีก ๕๑ ราย เป็นเงินกว่า ๑๕ ล้านบาทเศษ โดยจ าแนกเป็น
กลุ่มเครือข่ายส าคัญ ๖ เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายชาวเขาและชนกลุ่มน้อย ๔ คดี เครือข่ายพื้นท่ี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๓ คดี เครือข่ายกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ๔ คดี พื้นท่ีภาคใต้ ๓ คดี 
เจ้าหน้าท่ีรัฐ ๑ คดี และเครือข่ายระหว่างประเทศ ๒ คดี 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๗๑๗ 

 

      ๙.๑.๓ ผลการปราบปรามยาเสพตดิของส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันท่ี 
๑ มกราคม - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)  
   ๑) การจับกุม  
 - คดียาเสพติด จ านวน ๑๗๒,๑๓๔ คดี 
 - ผู้ต้องหา จ านวน ๑๗๒,๖๑๓ คน 
   ๒) การยึดของกลาง   
 - ยาบ้า จ านวน ๒๔๔,๗๑๔,๙๗๑ เม็ด 
 - ไอซ์ จ านวน ๑๐,๐๗๑.๕๑ กิโลกรัม   
 - เฮโรอีน จ านวน ๒,๗๗๘.๖๑ กิโลกรัม 
 - กัญชา (แห้ง) จ านวน ๒๔,๙๐๔.๒๙ กิโลกรัม 
 - โคเคน จ านวน ๕.๗๙ กิโลกรัม 
 - เคตามีน จ านวน ๑๘๖.๑ กิโลกรัม 
 - ยาอี จ านวน ๑๗๖,๐๓๗ เม็ด 
 - พืชกระท่อม จ านวน ๓๗,๔๓๕.๒๑ กิโลกรัม 
   ๓) การยึด/อายัดทรัพย์สิน (เลขาธิการ ป.ป.ส. มีค าสั่งอนุมัติ) จ านวน 
๑,๘๖๖.๘๒ ล้านบาท ผู้ต้องหา ๑,๔๐๙ ราย (ข้อมูล ณ วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๔) 
      ๙.๑.๔ ผลการปราบปรามยาเสพติดของกองทัพเรือ (ข้อมูล ณ วันท่ี ๑ มีนาคม - 
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)  
   ๑) หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล าน้ าโขง จับกุมการกระท าผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด โดยมีผลการจับกุม ได้แก่ ยาบ้า จ านวน ๑๗,๙๔๗,๐๓๘ เม็ด ไอซ์ จ านวน  
๕๑ กิโลกรัม และเคตามัน จ านวน ๘๗ กิโลกรัม 
   ๒) ทัพเรือภาคท่ี ๒ จับกุมเรือประมงเวียดนามรุกล้ ามาท าการประมง 
ในทะเลอาณาเขตของประเทศไทย จ านวน ๔ ล า จากเกาะกระ จังหวัด ในขณะเข้าท าการ
ตรวจสอบได้มีเรือประมงเวียดนาม จ านวน ๑ ล า แล่นเข้าชนบริเวณกราบขวา ท าให้ตัวเรือมีรอย
กระแทกเล็กน้อย ก าลังพลปลอดภัย เรือสามารถปฏิบัติภารกิจต่อเน่ืองได้ จึงด าเนินการจับกุม  
แต่ลูกเรือประมงได้หลบหนีไปยังเรือประมงเวียดนามอีกล า ต่อมาเรือหลวงนราธิวาส ได้ท าการ
จับกุมเรือประมงเวียดนามท่ีอีก จ านวน ๑ ล า พร้อมผู้ควบคุมเรือและลูกเรือ จ านวน ๕ คน 
   ๓) ทัพเรือภาคท่ี ๓ จับกุมการกระท าความผิดเด่ียวกับขาเสพติด โดยมี 
ผลการจับกุม ได้แก่ ยาบ้า จ านวน ๑,๗๔๐ มฺด และกัญชาอัดแท่ง จ านวน ๓๒๐ กิโลกรัม  



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๗๑๘ 

 

   ๔) กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี จับกุมการกระท าความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด โดยมีผลการจับกุมยาไอซ์ จ านวน ๑.๑๒ กิโลกรัม  
   ๕) หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล า น้ า โขง เขตนครพนม  
พร้อมด้วยนายอ าเภอธาตุพนม แถลงข่าวการจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติ และจับกุม
คนร้ายท่ีพยายามหลบหนี โดยมีของกลาง คือ ยาบ้า ไอซ์และรถยนต์ท่ีใช้ล าเลียงพร้อมผู้ต้องหา  
๑ ราย โดยมีผลการจับกุม ได้แก่ ยาบ้า จ านวน ๕๓๓,๙๖๕ เม็ด และไอซ์บรรจุในถุงยาจีน จ านวน 
๓ ถุง น้ าหนัก ๓ กิโลกรัม เมื่อวันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ บริเวณริมแม่น้ าโขง สถานีเรือธาตุพนม 
  ๙.๑.๕ ผลการปราบปรามยาเสพติดของกองทัพบก ได้เน้นย้ ากองก าลังป้องกัน
ชายแดนในการด ารงความต่อเน่ืองการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดบริเวณพื้นท่ีชายแดน 
รวมท้ังบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในพื้ นท่ี ท้ังน้ี  
ต้ังแต่เดือนมกราคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๔ มีผลการสกัดกั้นและการปราบปรามการลักลอบค้ายา
เสพติดของกองก าลังป้องกันชายแดน สามารถจับกุมผู้กระท าผิด จ านวน ๖๐๗ ครั้ง ผู้ต้องหา 
๗๑๕ คน ยึดของกลางยาบ้า จ านวน ๒,๑๔๖,๒๕๕ เม็ด เฮโรอีน จ านวน ๘๐.๖๑๔ กิโลกรัม ไอซ์ 
จ านวน ๑,๔๔๕.๓๘ กิโลกรัม กัญชาแห้ง จ านวน ๗๐,๙๘๑๔๓๕ กิโลกรัม ฝิ่น จ านวน ๒๒๐.๖๔๗ 
กิโลกรัม พืชกระท่อม จ านวน ๓,๐๕๑.๕ กิโลกรัม ยาอี จ านวน ๑๐,๐๐๐ เม็ด และคีตามีน จ านวน 
๑๘๓ กิโลกรัม 
 
 ๙.๒  ฟื้นฟู ดูแล รักษาผู้เสพ พร้อมสร้างโอกาส อาชีพ และรายได้ให้สามารถกลับมา 
ใช้ชีวิตปกติในสังคมได้  
 ๙.๒.๑ การฟื้นฟู ดูแล รักษาผู้เสพ ด าเนินการ ดังน้ี  
  ๑) โครงการยกระดับการดูแลเด็กและเยาวชนท่ีเกี่ยวข้องกับยาหรือสารเสพติด 
เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการบ าบัด แก้ไข ตามการจ าแนกสภาพปัญหาการใช้ยาหรือสารเสพติด
และยกระดับหน่วยงานเข้าสู่มาตรฐาน H.A  
  ๒) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER 
ONE เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจในการป้องกันและหลีกเลี่ยงการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
 ๙.๒.๒ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพบก  โดยศูนย์
วิวัฒน์พลเมืองกองทัพบก จ านวน ๓๓ ศูนย์ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กรมคุมประพฤติได้จัดสรร 
ยอดผู้ติดยาเสพติด จ านวน ๑๔,๐๐๐ ราย ต้ังแต่วันท่ี ๑ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ มียอดผู้เสพ/ 
ผู้ติดยาเสพติด เข้ารับการบ าบัดฟื้นฟูครบก าหนด ๑๒๐ วันแล้ว จ านวน ๑,๘๖๔ ราย ท้ังน้ี  
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพบก ได้จัดการพัฒนาความรู้และเสริม



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
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๗๑๙ 

 

ทักษะครูฝึก เพื่อน าความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในการบ าบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีผู้เข้ารับการพัฒนาความรู้ฯ จ านวน ๓๓ นาย 
 ๙.๒.๓ โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดในเรือนจ าในกิจกรรม
รณรงค์ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในเรือนจ า กรมราชทัณฑ์จัดสรรงบประมาณให้เรือนจ า
และทัณฑสถาน จ านวน ๑๔๒ แห่ง เพื่อใช้ในการด าเนินกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ซึ่งเรือนจ าและทัณฑสถาน ๑๔๒ แห่ง ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาหายาเสพติดตามแนวทางท่ีกรมราชทัณฑ์ก าหนด ท้ังน้ี กรมราชทัณฑ์ได้แจ้ง 
แนวทางการจัดอบรมคณะกรรมการ/แกนน าสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ให้เรือนจ า/ทัณฑสถาน
ทราบและด าเนินการ ซึ่งมีสมาชิก จ านวน ๒๘๙,๓๓๒ คน 
 ๙.๒.๔ โครงการบ าบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติด กรมราชทัณฑ์
จัดท าโครงการบ าบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติด โดยมีผลการด าเนินงาน ดังน้ี 
  ๑) การบ าบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบชุมชนบ าบัด  
มีผู้ต้องขังเข้ารับการบ าบัด (ผู้ติด) จ านวน ๓,๘๗๙ คน 
  ๒) การบ าบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบวิวัฒน์พลเมือง
ราชทัณฑ์ด้วยกระบวนการลูกเสือ มีผู้ต้องขังเข้ารับการบ าบัด (ผู้ติด) จ านวน ๒๒๓ คน 
  ๓) การบ าบัดในรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส าหรับกลุ่มผู้เสพ 
ยาเสพติดและผู้ค้ารายย่อยในเรือนจ า/ทัณฑสถาน มีผู้ต้องขังเข้ารับการบ าบัด จ านวน ๘,๘๒๕ คน 
  ๔) โครงการฟื้ นฟูสมรรถภาพผู้ ต้อง ขัง ติดยา เสพติดก่อนพ้น โทษ   
ในเรือนจ า/ทัณฑสถาน อยู่ระหว่างจัดท าโครงการ 
  ๕) โครงการพัฒนาหน่วยบ าบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่
มาตรฐาน อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
ยาเสพติด 
  ๖) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรบ าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
กรมราชทัณฑ์ ณ โรงแรมเดอะควอเตอร์ หัวล าโพง ระหว่างวันท่ี ๑๖ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓  
มีเจ้าหน้าท่ีบ าบัดเข้าร่วมอบรม จ านวน ๑๒๒ คน 
 
 
 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๗๒๐ 

 

 ๙.๓  น้อมน ายุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เพื่อแก้ไขปัญหา 
ความไม่สงบในพื นที่ชายแดนภาคใต ้โดยเร่งรัดการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผูไ้ด้รบัผลกระทบ
จากความไม่สงบ จัดสวัสดิการที่เหมาะสมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื นที่ และการแก้ไข
ปัญหายึดหลักกฎหมายไทยและหลักการสากล 
  ๙.๓.๑ โครงการต าบลมั่นคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และส่งเสริม
อาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ด าเนินการ
ถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตรท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ีแก่เกษตรกร จ านวน 
๖,๘๓๕ ราย ถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตข้าวให้แก่เกษตรกรในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
จ านวน ๑,๐๓๖ ราย พัฒนาและส่งเสริมด้านปศุสัตว์ จ านวน ๑,๑๔๗ ราย พัฒนาและส่งเสริม 
ด้านประมง โดยอบรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด สัตว์น้ าชายฝั่ง และการท าประมงพื้นบ้านให้แก่
เกษตรกร จ านวน ๒,๘๗๕ ราย ปล่อยกุ้งทะเลลงสู่แหล่งน้ า จ านวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ ตัว ฟื้นฟู
ทรัพยากรสัตว์น้ าในพื้นท่ีพิเศษ ปล่อยกุ้งก้ามกรามลงสู่แหล่งน้ า จ านวน ๕,๖๕๐,๐๐๐ ตัว 
   นอกจากน้ี ได้ด าเนินการฝึกอบรมการบริหารการเงินให้ประชาชน จ านวน  
๖,๗๕๐ ราย จัดท าแปลงขยายผลการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชให้เกษตรกร จ านวน ๓๐๘ ราย 
และปรับปรุงพื้นท่ีนาร้าง จ านวน ๕,๑๙๖ ไร่ ในพื้นท่ี ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดสงขลา 
จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส) ให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ในการปลูกข้าว
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   ท้ังน้ี ปัจจุบันอยู่ระหว่างการด าเนินการ ดังน้ี  
   ๑) การปรับปรุงพื้นท่ีปลูกข้าวให้มีความเหมาะสมต่อการปลูกข้าว  
โดยด า เนินการจัดระบบอนุรักษ์ ดินและน้ า  และส่งเสริมการท า/การใช้น้ าหมัก ชีวภาพ  
โดยมีเป้าหมาย จ านวน ๓,๓๐๓ ไร่  
   ๒) การสนับสนุนการปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมืองและนาร้าง เป้าหมาย จ านวน 
๓,๓๙๖ ตัน  
   ๓) การจัดต้ังธนาคารแพะ ซึ่งบริหารธนาคารโดยคณะกรรมการหมู่บ้าน  
และการส่งเสริมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์ การจัดการฟาร์ม การให้อาหาร ดูแลสุขภาพสัตว ์
การผสมเทียมแพะ รวมท้ังการตลาดและการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกให้เกษตรกรยากจนท่ีมีรายได้
ไม่ผ่านเกณฑ์ความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ตลอดจนการส่งเสริม 
การปลูกพืชอาหารสัตว์ส าหรับการใช้เลี้ยงโค–กระบือ ในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้  
โดยมีเป้าหมาย จ านวน ๙๕๐ ราย 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๗๒๑ 

 

  ๙.๓.๒ การสร้างระบบหลักประกันทางสังคม ผ่านโครงการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุขได้ด าเนินการจัดหน่วยบริการออกให้บริการประชาชน 
ในพื้นท่ีกันดาร/เสี่ยงภัย ในพื้นท่ี ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน ๒๐๗ หน่วย จากเป้าหมาย  
๒๐๗ หน่วย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
  ๙.๓.๓ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีนักเรียนโรงเรียนเอกชนเข้ารับ
การอบรมทักษะชีวิตสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด จ านวน ๕๐๐ คน และมีโรงเรียนท่ีได้รับการพัฒนา 
ให้สามารถจัดกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ จ านวน ๑๒ แห่ง 
  ๙.๓.๔ โครงการบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสนับสนุนทุนการศึกษาภูมิทายาท ส่งผลให้สถานศึกษา สามารถ  
จัดสอนหลักสูตรอิสลามศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนจัดการเรียนการสอนอิสลาม
ศึกษา มีความเช่ือมโยงต้ังแต่ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และนักเรียนด้อยโอกาส 
ท่ีเรียนดี ประพฤติดีหรือมีความสามารถพิเศษได้มีโอกาสได้รับการศึกษา นอกจากน้ี ยังมี  
การบริหารจัดการทุนการศึกษารายปีต่อเน่ืองของทายาทผู้ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ 
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเห็นชอบรายช่ือผู้ขอรับทุนการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ ตรวจสอบ และกลั่นกรองข้อมูลเอกสารหลักฐานของผู้ขอรับทุนการศึกษา
ผู้ขอรับทุนการศึกษา จ านวน ๖๖๘ ราย เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารทุนการศึกษารายปีต่อเน่ืองของผู้ได้รับผลกระทบสืบเน่ืองจากสถานการณ์
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ทราบต่อไป 
  ๙.๓.๕ โครงการพื นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติม และซ่อมแซมอาคารเรียน 
อาคารประกอบ ส่งผลให้โรงเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพและสามารถรองรับนักเรียนเข้าศึกษา  
ได้เพิ่มข้ึน นักเรียนท่ีครอบครัวมีรายได้น้อย ไม่มีผู้อุปการะ และได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
ความไม่สงบได้รับบริการทางการศึกษา จ านวน ๕,๖๒๙ ราย ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย ท าให้ครูและบุคลากรมีขวัญ 
ก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีอันเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา นอกจากน้ี เจ้าหน้าท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) ในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังได้รับเงินค่าพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นแรงจูงใจและบ ารุงขวัญก าลังใจ  
ในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการในพื้นท่ีเสี่ยงภัยด้วย 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๗๒๒ 

 

  ๙.๓.๖ โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพดา้นการบงัคับคด ีการไกล่เกลี่ยข้อพพิาท 
และการลดความเหลื่อมล  าในพื นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมบังคับคดีจัดโครงการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพด้านการบังคับคดีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและการลดความเหลื่อมล้ าในพื้นท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย ๒ กิจกรรม ได้แก่ ๑) กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ผู้เข้าอบรม 
มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการบังคับคดีและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท จ านวน ๘๐ ราย โดยมี
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คู่ความ ประชาชนท่ัวไป  ผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา และผู้ท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในวันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ส านักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา 
และ ๒) กิจกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย มีผู้เข้าร่วมไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ข้ันบังคับคดี จ านวน ๑,๑๘๐ ราย โดยจัดกิจกรรมจ านวน ๔ ครั้ง ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 
๒๕๖๔ - เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ส านักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา ส านักงานบังคับคดีจังหวัด
สงขลา สาขานาทวี ส านักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา ส านักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา สาขาเบตง 
ส านักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส และส านักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี 
  ๙.๓.๗ จัดการฝึกอบรมค่ายเครือข่ายจิตอาสาประชาสังคม  ศูนย์ปฏิบัติการ
กองทัพบก จัดการฝึกอบรม ดังน้ี  
    ๑) จัดการฝึกอบรมค่ายเครือข่ายจิตอาสาประชาสังคมในห้วงเดือนมีนาคม 
๒๕๖๔ ณ จังหวัดปัตตานี เพื่อจัดท าแผนการป้องกันภัยชุมชนตามยุทธศาสตร์การพัฒนา “เข้าใจ 
เข้าถึง และพัฒนา” โดยใช้แนวทางทุนปรัชญาเพื่อความมั่นคง ซึ่งเป็นแนวคิดท่ีใช้ในการสร้าง 
การมีส่วนร่วมและพัฒนาพื้นท่ีด้วยระบบเครือข่ายกิจการพลเรือน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ผ่าน 
การปฏิบัติงานจริงแบบบูรณาการ เป็นหลักในการขับเคลื่อนการด าเนินงานในพื้นท่ี เพื่อสนับสนุน
ในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้  
    ๒) จัดอบรมเสริมสร้างอุดมการณ์แบบออนไลน์ เมื่อวันท่ี  ๑๗ - ๑๘ 
สิงหาคม ๒๕๖๔ เพื่อเผยแพร่ความรู้หลักศาสนาท่ีถูกต้อง และแนวทางการเผยแผ่หลักค าสอน 
สร้างความเข้าใจในการอยู่รวมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม พร้อมเป็นเครือข่ายเสริมสร้าง
อุดมการณ์ในการป้องกันภัยชุมชน รวมท้ังช่วยป้องกันการบิดเบือนหลักค าสอนทางศาสนา 
จากกลุ่มผู้ไม่หวังดี  
   นอกจากน้ี ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ร่วมกับเครือข่ายจิตอาสาประชาสังคม 
ได้ร่วมกันรณรงค์ให้ความรู้การป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ตามมาตรการของรัฐ 
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องวัคซีนท่ีถูกต้อง รณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนลงทะเบียน  
รับวัคซีน มอบสิ่งของจ าเป็นแก่ผู้ป่วยติดเตียง มอบหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ ท้ังน้ี  
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ได้ด าเนินการขับเคลื่อนเครือข่ายจิตอาสาประชาสังคมในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน  
๔๕ ต าบลน าร่อง เพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโควิด - 19 และปัญหายาเสพติด 
  ๙.๓.๘ การจัดค่ายเครือข่ายจิตอาสาประชาสังคม โดยมีชุดปฏิบัติการกิจการพล
เรือน ร่วมกับอาสาสมัครกิจการพลเรือน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในพื้นท่ี อบรมให้ความรู้  
และความเข้าใจร่วมกันถึงปัญหาภัยคุกคามในพื้นท่ีจังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานีในการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันภัยชุมชนระดับต าบล ตามตัวแบบทุนปรัชญาเพื่อความมั่นคง เพื่อพัฒนา
เป็นแผนปฏิบัติการป้องกันและการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นท่ี ระหว่างวันท่ี ๑๕ - ๒๕ 
มีนาคม ๒๕๖๔ ในพื้นท่ีจังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี 
  ๙.๓.๙ การจับกุมการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของกองทัพเรือบริเวณ
แนวชายแดน 
    ๑) หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล าแม่น้ าโขง จับกุมการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมีผลการจับกุม ได้แก่ ยาบ้า จ านวน ๑๗,๙๔๗,๐๓๘ เม็ด  
ไอซ์ จ านวน ๕๑ กิโลกรัม และเคตามีน จ านวน ๘๗ กิโลกรัม 
    ๒) ทัพเรือภาคท่ี ๓ จับกุมการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมี 
ผลการจับกุม ได้แก่ ยาบ้า จ านวน ๑,๗๔๐ เม็ด และกัญชาอัดแท่ง จ านวน ๓๒๐ กิโลกรัม 
    ๓) กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี  จับกุมการกระท าความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด โดยมีผลการจับกุมไอซ์ จ านวน ๑.๑๒ กิโลกรัม 
    ๔) พลเรือตรี จรัสเกียรติ ไชยพันธุ์ ผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบ
เรียบร้อยตามล าน้ าโขง พร้อมด้วยนาวาเอก ฤทธิ์ นาทวงศ์ ผู้บังคับการหน่วยเรือรักษาความสงบ
เรียบร้อยตามล าน้ าโขง เขตนครพนม และนายวรวิทย์ พิมพนิตย์ นายอ าเภอธาตุพนม แถลงข่าว
การจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติ และจับกุมคนร้ายท่ีพยายามหลบหนี โดยมีของกลาง  
คือ ยาบ้า ไอซ์ และรถยนต์ท่ีใช้ล าเลียง พร้อมผู้ต้องหา ๑ รายโดยมีผลการจับกุม ได้แก่ ยาบ้า 
จ านวน ๕๓๓,๙๖๕ เม็ด และไอซ์บรรจุในถุงยาจีน จ านวน ๓ ถุง น้ าหนัก ๓ กิโลกรัม เมื่อวันท่ี  
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ บริเวณริมแม่น้ าโขง สถานีเรือธาตุพนม 
  ๙.๓.๑๐ การฝึกอบรมค่ายเครือข่ายจิตอาสาประชาสังคมในห้วงเดือนมีนาคม 
๒๕๖๔ ณ จังหวัดปัตตานี เพื่อจัดท าแผนการป้องกันภัยชุมชนตามยุทธศาสตร์การพัฒนา “เข้าใจ 
เข้าถึง และพัฒนา” โดยศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกได้ใช้แนวทางทุนปรัชญาเพื่อความมั่นคง ซึ่งเป็น
แนวคิดท่ีใช้ในการสร้างการมีส่วนร่วมและพัฒนาพื้นท่ีด้วยระบบเครือข่ายกิจการพลเรือน  
ใช้กระบวนการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริงแบบบูรณาการ เป็นหลักในการขับเคลื่อน 
การด าเนินงานในพื้นท่ี เพื่อสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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  ๙.๓.๑๑ การจัดค่ายเครือข่ายจิตอาสาประชาสังคม  โดยชุดปฏิบัติการกิจการ 
พลเรือนร่วมกับอาสาสมัครกิจการพลเรือน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในพื้นท่ี อบรมให้ความรู้
และความเข้าใจร่วมกันถึงปัญหาภัยคุกคามในพื้นท่ีจังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานี ในการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันภัยชุมชนระดับต าบล ตามตัวแบบทุนปรัชญาเพื่อความมั่นคง เพื่อพัฒนา
เป็นแผนปฏิบัติการป้องกันและการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นท่ี ระหว่างวันท่ี ๑๕ - ๒๕ 
มีนาคม ๒๕๖๔ ในพื้นท่ีจังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานี 
  ๙.๓.๑๒ กระทรวงยุติธรรมด าเนินงานแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นแผนระดับ ๓ โดยกระทรวงยุติธรรมได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพ
แผนงานอ านวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ และร่วมด าเนินงานกับหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้องในแผนงานด้านการข่าวและแผนงานเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแนวคิดการใช้ความรุนแรง  
กับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ คือ ผู้ต้องขังและผู้เคยกระท าผิดคดีความมั่นคง รวมถึงเด็กและเยาวชน
ผู้กระท าผิด มีผลการด าเนินงานท่ีส าคัญ ดังน้ี 
   ๑) เพิ่มประสิทธิภาพงานการข่าวและบูรณาการฐานข้อมูลความมั่นคง 
ในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้านความมั่นคงและภัยแทรกซ้อน จ านวน 
๖๑๗ เรื่อง และตรวจพิสูจน์ข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์ จ านวน ๒,๐๗๙  รายการ เพื่อสนับสนุน
งานการข่าวและการคดีให้แก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ ส านักข่าวกรอง  กอ.รมน. ภาค ๔  
ส่วนหน้า เป็นต้น 
   ๒) เสริมสร้างภูมิคุ้มกันแนวคิดการใช้ความรุนแรงกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
และเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองพยานคดีความมั่นคงในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจัดท า
โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้ ต้องขังคดีความมั่นคง  (๔ ด้าน คือ การศึกษา อาชีพ ครอบครัว  
และนันทนาการ) ส าหรับผู้ต้องขังคดีความมั่นคง ซึ่งปัจจุบันมีจ านวนประมาณ ๒๖๓ คน ติดตาม 
ผู้ถูกคุมประพฤติคดีความมั่นคงและคดียาเสพติดซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยง  ให้ได้รับความช่วยเหลือ 
ในการประกอบอาชีพและด าเนินชีวิต จ านวน ๙๘๕ ราย เพิ่มทักษะพหุวัฒนธรรมและการเรียนรู้ 
การอยู่ร่วมกันแก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนผู้กระท าผิด จ านวน ๒๖๓ คน 
รวมถึงอบรมให้ความรู้และเพิ่มทักษะการคุ้มครองพยานแก่เจ้าหน้าท่ีทหารหน่วยเฉพาะกิจ 
และเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานคุ้มครองพยาน จ านวน ๕๗ ราย  
   ๓) อ านวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ ได้รับผลกระทบ โดยส่งเสริม 
การมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านกลไกศูนย์ยุติธรรมชุมชนภาคประชาชน ๑๐๖ แห่ง ในการจัด
กิจกรรมให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นและการติดต่อกระทรวงยุติธรรมแก่เด็กและเยาวชนในชุมชน 
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และสถานศึกษา จ านวน ๓,๖๑๐ คน ช่วยเหลือทางกฎหมายเบื้องต้นแก่ประชาชน จ านวน 
๙,๘๕๐ เรื่อง มีทนายอาสาให้ค าปรึกษากฎหมายและช่วยเหลือทางคดี จ านวน ๙,๒๔๕ ราย 
ส่งเสริมให้ความรู้กฎหมายบังคับคดีแก่ประชาชน จ านวน ๔๐๓ ราย รวมถึงให้บริการเยี่ยมญาติ 
(ผู้ต้องขัง) ผ่านระบบ Video Conference แก่ประชาชนท่ีอยู่ห่างไกล จ านวน ๕,๑๗๓ ราย  
และส่งเสริมสตรีมุสลิมให้มีบทบาทในการท าหน้าท่ีผู้ช่วยผู้ไกล่เกลี่ย ประจ าศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ครอบครัวและมรดก ประจ าส านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดในพื้นท่ีจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ๕ แห่ง สามารถช่วยเหลือการไกล่เกลี่ยได้ จ านวน ๑,๐๑๑ เร่ือง ตลอดจนขยายให้ความรู้
เร่ืองสิทธิมนุษยชนในสถานศึกษา จ านวน ๒,๔๙๗ ราย 
  ๙.๓.๑๓ กรมราชทัณฑ์ มีการด าเนินการ ดังน้ี  
   ๑) โปรแกรมการฟื้นฟูผู้ต้องขัง คดีความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้   
โดยการจัดประชุมกับเรือนจ า/ทัณฑสถานในพื้นท่ีเพื่อก าหนดแนวทางในการด าเนินการ  
โดยตัดโอนงบประมาณให้เรือนจ าเป้าหมาย จ านวน ๔ แห่ง 
   ๒) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ต้องขังคดีความมั่นคง โดยการจัดประชุมกับ
เรือนจ า/ทัณฑสถานเพื่อก าหนดแนวทางในการด าเนินการ โดยอยู่ระหว่างพิจารณาเพื่อจัดต้ัง 
ศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผู้ต้องขังคดีความมั่นคงในพื้นท่ี ท้ังน้ี ได้ตัดโอนงบประมาณ  
ไปต้ังจ่าย ณ เรือนจ ากลางสงขลา 
   ๓) การฝึกอบรมภาษามลายูถ่ิน (ยาวี) และวัฒนธรรมมุสลิมส าหรับเจ้าหน้าท่ี
เรือนจ าในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมการและจัดท าหลักสูตรพร้อมสื่อการสอน 
โดยปรับโครงการให้เป็นการจัดซื้อหนังสือเกี่ยวกับภาษามลายูถ่ิน (ยาวี) - มลายูกลาง - ภาษาไทย 
และหนังสือเกี่ยวกับกฎหมาย วัฒนธรรมของศาสนาอิสลาม เพื่อให้เจ้าหน้าท่ี  ท่ีปฏิบัติงานพื้นท่ี 
ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง 
   ๔) ระบบเยี่ยมญาติทางไกลผ่านจอภาพ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ 
บริการแก่ญาติผู้ต้องขัง  
   ๕) จ้างเหมาบ ารุง รักษาระบบเสริมความมั่นคง โดยการตัดโอนงบประมาณ
ค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษาระบบเสริมความมั่นคง ให้กับเรือนจ า ๔ แห่ง ได้แก่ เรือนจ ากลางสงขลา 
เรือนจ ากลางปัตตานี เรือนจ ากลางยะลา และเรือนจ าอ าเภอนาทวี 

๖) จ้างเหมาบ ารุงเครื่องเอกซเรย์บุคคล (Body Scan) และเครื่องเอกซเรย์
สัมภาระ (X-ray) ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

๗) จัดท าโครงการคู่มือการใช้ชีวิตในเรือนจ าของผู้ต้องขังไทย (ภาษามลายูถ่ิน - 
มลายูกลาง) เพื่อจัดส่งให้เรือนจ าจังหวัดชายแดนภาคใต้แจกจ่ายให้ผู้ต้องขัง  



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๗๒๖ 

 

๘) จัดซื้อหนังสือเรียนหลักสูตรอิสลามศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ ซึ่งเป็น
หลักสูตรการเรียนศาสนาอิสลามท่ีต่อยอดจากโครงการการแก้ไขฟื้นฟูพฤตินิสัยของผู้ต้องขังคดี
ความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยให้ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษสงขลาเป็นศูนย์กลาง 
ในการเรียนรู้ต่อไป 
 ๙.๓.๑๔ การให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ 
ในพื นที่ชายแดนภาคใต้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ด าเนินการ ดังน้ี  
  ๑) มอบเงนิช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต จ านวน ๔ ราย 
  ๒) มอบเงินช่วยเหลือกรณีบาดเจ็บ จ านวน ๗ ราย 
  ๓) มอบเงินฟื้นฟูสมรรภาพบาดเจ็บสาหัส/พิการ จ านวน ๒๘ ราย 
  ๔) มอบเงินยังชีพรายเดือนแก่บุตรผู้เสียชีวิต/บาดเจ็บสาหัส/พิการ จ านวน 
๔,๘๗๙ ราย 
  ๕) มอบเงินยังชีพรายเดือนแก่ผู้พิการ ตามลักษณะความพิการ จ านวน  
๗๘๕ ราย 
  ๖) มอบเงินอุดหนุนครอบครัวท่ีอุปการะเด็กก าพร้าท้ังบิดามารดา จ านวน  
๔๑ ราย 
 ๙.๓.๑๕ การส่งเสริมการพัฒนาพื นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ และการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงแรงงงานด าเนินโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพ
พื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ แรงงานกลุ่มแนวร่วมผู้ก่อความไม่สงบ  
ในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มท่ีมีความขัดแย้ง กลุ่มมีอคติต่อภาครัฐแรงงานในพื้นท่ี 
รอบอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี ผู้เข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้านและแรงงานท่ัวไป จ านวน  
๓๖๐ คน ท้ังน้ี มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมท้ังสิ้น จ านวน ๔๖๐ คน 
 ๙.๓.๑๖ กิจกรรม “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจป้องกันภัยใต้” เมื่อวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ 
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้จัดกิจกรรม “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ
ป้องกันภัยใต้” รูปแบบออนไลน์ เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นท่ีจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ การเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม และการช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเ ช้ือไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงการสนับสนุนแก้ ไขปัญหายาเสพติด  
ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การแสดงของศิลปินดารา การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ การเล่นเกมตอบค าถามชิงรางวัล การมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
และอุปกรณ์กีฬา 
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ผลการด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง 

 
เร่ืองที่ ๑๐   การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 
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นโยบายเร่งด่วนเร่ืองท่ี ๑๐  การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 
 

 ๑๐.๑  การพัฒนาระบบจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐ การอนุมัติหรืออนุญาต
ทางราชการด้วยระบบดิจิทัลในอนาคต 

๑๐.๑.๑ โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม โดยส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ได้ด าเนินโครงการพัฒนา
แพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ เพื่อพัฒนาและจัดท ามาตรฐานข้อมูลและการบริหารจัดการภาครัฐ  
ในด้านต่าง ๆ แบ่งเป็น ๕ กิจกรรม ดังน้ี 
    ๑) กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาแบบจ าลองมาตรฐานและแบบจ าลอง
ข้อมูล (Data Model) ท่ีใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนศูนย์
แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐ โดยได้มีการประกาศข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารท่ีจ าเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA Recommendation) 
ว่าด้วยข้อก าหนดทางเทคนิคของชุดข้อมูลร่วมส าหรับการเช่ือมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  
เมื่อวันท่ี ๒ กันยายน ๒๕๖๔ 
    ๒) กิจกรรมที่ ๒ การจัดท ามาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ Digital ID และการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนกิส์ของหนว่ยงานภาครฐั ด าเนินการ
ปรับปรุง (ร่าง) เอกสาร Consultation Paper เร่ือง รายงานการศึกษาระบบจัดการกุญแจเข้ารหัส
แบบกระจายศูนย์ (DECENTRALIZED KEY MANAGEMENT SYSTEM: DKMS) เสร็จสิ้นแล้ว 
    ๓) กิจกรรมที่ ๓ สร้างความพร้อมและความตระหนักของบุคลากรภาครัฐ 
    ๓.๑) กิจกรรมท่ี ๓.๑ การอบรมเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยน
ระบบเพื่ อออกเอกสารราชการในรู ปแบบอิ เ ล็กทรอ นิกส์ ท่ี น่ า เ ช่ื อ ถือ ( e-Licensing 
Transformaton Workshop) หลักสูตรข้ันพื้นฐาน โดยจัดแล้วอบรมในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔  
และมีผู้เข้าร่วมอบรมรวมจ านวน ๕๑๖ คน 
    ๓.๒) กิจกรรมท่ี ๓.๒ การซักซ้อมเพื่อรับมือภัยคุกคามด้านความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศของบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  โดยแบ่งการจัดกิจกรรมออกเป็น  
๒ ครั้ง และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม ๙๐ คนจาก ๙๐ หน่วยงาน 
    ๔) กิจกรรมที่ ๔ การให้บริการโครงสร้างพื นฐานส าคัญส าหรับ 
การสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  
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๔.๑) กิจกรรมท่ี ๔.๑ ระบบการประทับรับรองเวลาอิเล็กทรอนิกส์ 
( e- Timestamping)  มี ป ริ ม า ณ ก า ร ใ ช้ ง า น  ๑ ๓ ,๔ ๖ ๖ ,๓ ๗ ๖  ฉ บั บ  ( ข้ อ มู ล ส ะ ส ม 
จนถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔) 

๔.๒) กิจกรรมท่ี ๔.๒ ระบบการจัดท าและน าส่งใบก ากับภาษี
อิเล็กทรอนิกส์ให้กับคู่ค้าทาง e-Mail ผ่านการประทับรับรองเวลา (e-Tax Invoice by e-Mail) 
มียอดรวม ๓๗๔,๐๔๒ ฉบับ (ข้อมูลสะสมจนถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔) 

๔.๓) กิจกรรมท่ี ๔.๓ ระบบบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
แห่งชาติ (National Root CA : NRCA) จัดท ารายงานข้อมูล NRCA Transaction ครั้งท่ี ๓ แล้วเสร็จ 
โดยมีจ านวน Transaction ของระบบจ านวนท้ังสิ้น ๕,๕๑๑ ครั้ง (ข้อมูลเดือนเมษายน - กันยายน 
๒๕๖๔) 
    ๕) กิจกรรมที่ ๕ ให้บริการเฝา้ระวังภัยคุกคามไซเบอร์ให้กับโครงสร้าง
พื นฐานดิจิทัลและบริการออนไลน์ของหน่วยงานภาครัฐ 

๕.๑)  กิ จกรรม ท่ี  ๕ .๑  มี ระบบเฝ้ าระวั งภั ย คุกคามไซเบอร์  
(Government Monitoring System: GMS) ให้กับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและบริการออนไลน์
ของหน่วยงานภาครัฐจ านวน ๒๕๐ หน่วยงานแล้ว โดยมีการติดต้ังระบบทดแทนแล้วจ านวน  
๒๐๐ หน่วยงาน (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๔) 

๕.๒) กิจกรรมท่ี ๕.๒ ด าเนินการวิเคราะห์สถิติร้อยละของการแจ้ง
เตือนและด าเนินการเพื่อระงับหรือป้องกันการโจมตีท่ีอาจส่งผลกระทบรุนแรงกับระบบท่ีมีการเฝ้าระวัง
โดย ThaiCERT ภายใน ๑ ช่ัวโมง คือ ร้อยละ ๙๘ (ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔) 
    ๖) กิจกรรมที่ ๖ ให้บริการเฝ้าระวังภัยคุกคามไซเบอร์ให้กับโครงสร้าง
พื นฐานดิจิทัลและบริการออนไลน์ของหน่วยงานภาครัฐเพื่อเพิ่มความเชื่อม่ันในการให้บริการ 
จัดท ารายงานการด าเนินการและสถานะของระบบสนับสนุนการรับมือและประสานเหตุภัยคุกคาม
ไซเบอร์ส าหรับหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศ (Critical Information 
Infrastructure: CII) และมีการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของ สพธอ. แล้วเสร็จ  
โดยผู้ใช้บริการโครงสร้างพื้นฐาน (ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์) มีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๕.๒ 
  ๑๐.๑.๒ โครงการพัฒนาบริการโครงสร้างพื นฐานและความม่ันคงปลอดภัย 
ด้านดิจิทัล ด าเนินการโดยส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) งบประมาณ
ด าเนินการ ๑๕,๓๑๕,๙๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๐๐,๐๐๐ บาท และผูกพันรอจ่าย ๑๕,๒๑๕,๙๐๐ บาท 
แบ่งเป็น ๓ กิจกรรม ดังน้ี 
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กิจกรรมที่ ๑ ศึกษาวิจัย และพัฒนานวัตกรรมต้นแบบท่ีเกี่ยวข้องกับ 
การใช้ Digital ID และ e-Document 

- อยู่ระหว่างหารือแนวทางการท างานร่วมกับหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้อง และศึกษารวบรวมข้อมูลในประเด็นการศึกษาเทคโนโลยีเกี่ยวกับ Device and 
Hardware/Software for Authentication เพื่อเตรียมการพัฒนาระบบต้นแบบต่อไป 

กิจกรรมที่ ๒ ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานส าหรับการสร้างเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

- ทบทวนเอกสารข้อมูลจากการส ารวจความพึงพอใจฯ 
ของปีท่ีผ่านมา เพื่อก าหนดขอบเขตการท างานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อมท้ังหารือ
ร่วมกับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

- ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานส าหรับการสร้างเอกสาร
อิ เ ล็ กทรอ นิกส์  ไ ด้ แก่  ระบบ e-Timestamp, e-Tax invoice by Email, ETDA Connect  
และ Web Validation โดยอยู่ระหว่างการก าหนดขอบเขตการท างานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

กิจกรรมที่ ๓ ให้บริการเฝ้าระวังภัยคุกคามไซเบอร์ให้กับบริการออนไลน์
ภาครัฐ และจัดการเหตุการณ์ภัยคุกคามไซเบอร์ให้กับโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศ (CII) 
โดยอยู่ระหว่างการจัดท าแผนการด าเนินงานการเฝ้าระวังและการประสานแจ้งเหตุหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้อง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมอยู่ระหว่างการจัดท าร่างคุณลักษณะเฉพาะ
บริการเฝ้าระวังภัยคุกคามไซเบอร์ ส าหรับ ๒๗๐ หน่วยงาน และมีหน่วยงานท่ีได้รับบริการเฝ้า
ระวังภัยคุกคามไซเบอร์ โดยครอบคลุมการเฝ้าระวังภัยคุกคามท่ีส าคัญ (Malware, DDoS, Web 
Hacking) จากแหล่งวิเคราะห์ต่าง ๆ จ านวน ๒๕๐ หน่วยงาน ท้ังน้ี สถิติร้อยละของการแจ้งเตือน
และด าเนินการเพื่อระงับหรือป้องกันการโจมตีท่ีอาจส่งผลกระทบรุนแรงกับระบบท่ีมีการเฝ้าระวัง 
โดย ThaiCERT ภายใน ๑ ช่ัวโมงหลังจากได้ผลการวิเคราะห์เท่ากับ ร้อยละ ๙๗ (ข้อมูล ณ เดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 
  ๑๐.๑.๓ การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน  เพื่ออ านวยความสะดวก 
ในงานด้านเอกสารหลักฐานและการเข้าใช้บริการ และข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ อาทิ  
งานทะเบียน การแจ้งเตือนภัยพิบัติและรายงานสภาพภูมิอากาศ ข้อมูลภูมิสารสนเทศงาน 
ด้านสาธารณูปโภค กระทรวงมหาดไทยมีผลการด าเนินงาน สรุปได้ ดังน้ี 

๑) กรมการปกครอง ด าเนินการพัฒนาระบบการจองคิวหรือระบบ 
การนัดหมายล่วงหน้าแบบออนไลน์ (Queue Online) ในงานทะเบียนและบัตรประจ าตัว
ประชาชนรูปแบบใหม่ (New Normal) เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๗๓๑ 

 

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) และเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนท่ีมีความ
จ าเป็นต้องใช้เอกสารหลักฐานทางการทะเบียน ณ ส านักทะเบียนท่ัวประเทศ (ยกเว้น
กรุงเทพมหานคร) ปัจจุบันมีระบบการจองคิวหรือระบบการนัดหมายล่วงหน้าแบบออนไลน์ 
จ านวน ๒ ระบบ ได้แก่  

(๑) ระบบนัดหมายขอรับบริการล่วงหน้า จ านวน ๑๕ งานบริการ 
มีผู้ใช้บริการ จ านวน ๑๐๘,๘๕๖ ครั้ง และมีสัดส่วนของผู้นัดหมายขอรับบริการล่วงหน้ากับผู้มาใช้
บริการจริง คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๕๕ (ข้อมูล ณ วันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔) 

(๒) ระบบการขอคัดและรับรองเอกสารล่วงหน้า จ านวน ๑๔ เอกสาร  
มีผู้ใช้บริการ จ านวน ๗๑๖ ครั้ง โดยมีสัดส่วนของผู้ขอคัดและรับรองเอกสารล่วงหน้าผู้มาใช้บริการ
จริง คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๓๙ (ข้อมูล ณ วันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔) 

๒) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 (๑) โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังภัยพิบัติ (โทรมาตร) เพิ่มเติม 

งบประมาณ ๑๕๘,๕๖๗,๓๐๐ บาท เป็นการติดต้ังชุดอุปกรณ์โทรมาตรในพื้นท่ีเสี่ยงภัย จ านวน 
๒๑๕ แห่ง เมื่อรวมกับท่ีมีอยู่ ปภ. จะมีจุดติดต้ังอุปกรณ์โทรมาตร ท้ังสิ้น ๕๘๕ แห่งท่ัวประเทศ 
เพื่อใช้ในการประมวลผล และแสดงผลสภาพอากาศโดยใช้โปรแกรมแบบจ าลองพยากรณ์สภาพ
อากาศเป็นข้อมูลส าหรับใช้ในการวิเคราะห์ คาดการณ์ การแจ้งเตือนอุทกภัย น้ าป่าไหลหลาก  
และดินโคลนถล่ม หมอกควัน รวมถึงให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล
การตรวจวัดได้ผ่านแพลตฟอร์ม “DPM Alert” ระบบสามารถแสดงผลข้อมูลทางด้านลักษณะ
อากาศและข่าวสาร แจ้งเตือนภัย ๕ หมวดหมู่  ดังน้ี ๑) ข้อมูลลักษณะอากาศ (Weather 
Forecast) สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ๗ วัน ๒) ข้อมูลโทรมาตร (ประกอบด้วย ความกด
อากาศ  ความช้ืนสัมพัทธ์ ปริมาณน้ าฝน อุณหภูมิ ความเร็วและทิศทางลม คุณภาพอากาศ ค่าฝุ่น
ละอองในอากาศ PM2.5 PM10) ๓) ข้อมูลปริมาณน้ าในเข่ือน ๔) ข้อมูลพยากรณ์อากาศ (WRF) และ 
๕) ข้อมูลข่าวสารเตือนภัย (Warning) ผลการด าเนินงาน : อยู่ระหว่างการด าเนินโครงการ 

 
 
 
 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๗๓๒ 

 

 
 

                  ภาพแสดง : ระบบเฝ้าระวังภัยพิบัติ (โทรมาตร) 
 

(๒) โครงการติดตั งหอเตือนภัยในพื นที่เสี่ยงภัย จ านวน ๑๐ แห่ง 
งบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ปัจจุบัน ปภ. มีหอเตือนภัยในพื้นท่ีเสี่ยงภัยท้ังหมด ๓๒๘ แห่ง 
เพื่อเป็นเครื่องมือในการแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนได้อย่างท่ัวถึง และทันท่วงที สามารถลด 
ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและเป็นการสร้างความเช่ือมั่นให้กับประชาชน
ชาวไทยและชาวต่างประเทศในเรื่องความปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยมีพื้นท่ี
ด าเนินการติดต้ังเพิ่มเติม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน ๑๐ แห่ง ดังน้ี (๑) จังหวัดเลย 
จ านวน ๑ แห่ง ในพื้นท่ีต าบลชัยพฤกษ์ อ าเภอเมืองเลย (๒) จังหวัดนครราชสีมา จ านวน ๑ แห่ง 
ในพื้นท่ีต าบลโคกสูง อ าเภอเมืองนครราชสีมา (๓) จังหวัดยโสธร จ านวน ๑ แห่ง ในพื้นท่ีต าบล 
ค้อเหนือ อ าเภอเมืองยโสธร (๔) จังหวัดอุบลราชธานี จ านวน ๑ แห่ง ในพื้นท่ีต าบลในเมือง อ าเภอ
เมืองอุบลราชธานี (๕) จังหวัดปราจีนบุรี จ านวน ๑ แห่ง ในพื้นท่ีต าบลบุพราหมณ์ อ าเภอนาดี 
(๖) จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน ๓ แห่ง ได้แก่ ๑) ต าบลเขาน้อย อ าเภอสิชล ๒) ต าบลพรหมโลก 
อ าเภอพรหมคีรี และ ๓) ต าบลก าโลน อ าเภอลานสกา (๗) จังหวัดพัทลุง จ านวน ๑ แห่ง ในพื้นท่ี
ต าบลชะมวง อ าเภอควรขนุน และ (๘) จังหวัดสงขลา จ านวน ๑ แห่ง ในพื้นท่ีต าบลชิงโค อ าเภอ 
สิงหนคร ผลการด าเนินงาน ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว โดยตรวจรับงานงวดท่ี ๑ - ๔ เรียบร้อยแล้ว 
(ติดต้ังหอเตือนภัย ๓ แห่ง ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช) โดยการเบิกจ่ายเป็นไปตามงวดงาน 

(๓) ระบบ Mobile Application “DPM Reporter” งบประมาณ 
๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจในการเตรียมความพร้อม
รับมือป้องกัน และแก้ไขปัญหาสาธารณภัยของผู้บัญชาการเหตุการณ์ในการจัดการสาธารณภัย 
ประชาชนสามารถติดต่อข้อมูลข่าวสารข้อมูลสาธารณภัย และการแจ้งเตือนเหตุด่วนท่ีเกิดข้ึนได้ 
ซึ่ง ปภ. ได้ด าเนินการดูแล ติดตาม และบ ารุงรักษาระบบให้ใช้งานได้อย่างต่อเน่ือง พร้อมกับน าเข้า
ข้อมูลข่าวสาธารณภัย ข่าวประชาสัมพันธ์ และการแจ้งเตือนภัย ผลการด าเนินงาน ด าเนินการ  
จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดท่ี ๑ ในวันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๗๓๓ 

 

(๔) โครงการซ่อมกายภาพอุปกรณ์ เตือนภัย  งบประมาณ   
๓๙,๙๖๖,๐๐๐ บาท  ปภ. ด าเนินการโครงการซ่อมกายภาพหอเตือนภัย จ านวน ๒๖๒ แห่ง  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีขอบเขตงานในการด าเนินการบ ารุงรักษาหอเตือนภัยท่ีติดต้ัง
ในแต่ละพื้นท่ีของประเทศไทย ท่ีมีโครงสร้างทางกายภาพของหอเตือนภัยท่ีเสื่อมสภาพ 
ลงตามกาลเวลา ได้แก่ ตู้ใส่อุปกรณ์รับสัญญาณเตือนภัย รั้วล้อมรอบหอเตือนภัย บันไดส าหรับ  
การข้ึนไปบ ารุงรักษาระบบ สีของหอเตือนภัย สายล่อฟ้า และพื้นท่ีท่ีมีสภาพผุกร่อน ซึ่งเป็น  
การซ่อมบ ารุงหอเตือนภัยให้มีสภาพพร้อมใช้งาน และเป็นการสร้างความเช่ือมั่นและภาพลักษณ์ท่ีดี
ต่อผู้พบเห็น ท้ังในส่วนท่ีเป็นประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ี และส่วนท่ีเป็นนักท่องเท่ียวท่ีจะ 
เดินทางเข้ามานักท่องเท่ียวและท่ีจะเดินทางเข้าไปยังพื้นท่ีท่ีมีหอเตือนภัยติดต้ังอยู่ ท้ังชาวไทย  
และต่างประเทศ ผลการด าเนินงาน : อยู่ระหว่างการด าเนินโครงการ 

 

  
 

ภาพแสดง : การส ารวจอปุกรณ์เตือนภัย 
 

(๕) การให้บริการข่ายสื่อสารกลางและให้บริการรับแจ้งเหตุ            
สาธารณภัย (รับสายด่วน “นิรภัย ๑๗๘๔” และโครงการจ้างเหมาบริการ Call Center หมายเลข 
๑๙๒) งบประมาณ ๙,๖๕๐,๐๐๐ บาท  ผลการด าเนินงาน : ให้บริการข่ายสื่อสารกลางและ
ให้บริการรับแจ้งเหตุสาธารณภัย (รับสายด่วน”นิรภัย ๑๗๘๔” โครงการ จ้างเหมาบริการ Call 
Center หมายเลข ๑๙๒ และ Application Traffy Fondue) การให้ความช่วยเหลือ สอบถาม
ข้อมูลและร้องเรียนจากประชาชน เพื่อประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ศูนย์ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยเขต จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และหน่วยงานเครือข่าย ในการให้
ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว ทันท่วงที ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง    

 

  
ภาพแสดง : การใหบ้ริการข่ายสือ่สารกลางและให้บริการ 

รับแจง้เหตุสาธารณภัย 
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๗๓๔ 

 

(๖) การ จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี ฉุกเ ฉิน                 
ในพื นที่กรุงเทพมหานคร  งบประมาณ ๑,๐๒๖,๔๔๐ บาท (งบกลาง : เงินทดรองราชการ 
ในอ านาจอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ผลการด าเนินงาน ต้ังแต่วันท่ี ๑  ตุลาคม – 
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ปภ. จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติไปแล้วจ านวน ๖๕ ครอบครัว 
๑๓๗ คน แบ่งเป็น อัคคีภัย จ านวน ๙ ครั้ง เป็นเงิน ๔๘๖,๔๕๐ บาท วาตภัย จ านวน ๑๐ ครั้ง 
เป็นเงิน ๕๓๙,๙๙๐ บาท  ท้ังน้ี พบปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน ได้แก่ การเดินทาง 
มารับเช็คของผู้ประสบภัยมีภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และการโอนเงินให้ผู้ประสบภัยท่ีมีบัญชี
ต่างธนาคาร/ต่างจังหวัด มีค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน และมีระยะเวลาในการเรียกเก็บเงินจากเช็ค 
ปภ. จึงมีข้อเสนอแนะให้บูรณาการการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ  เช่น สมาคมธนาคารไทย 
และกรมบัญชีกลาง ในการขอรับการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการโอนเงินเข้าบัญชีผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน 

(๗) โครงการพัฒนาระบบป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลและระบบ
เชื่อมโยงข้อมูลเครือข่ายอาสาสมัครด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งบประมาณ 
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  เป็นโครงการเพื่อช่วยให้สามารถบริหารจัดการข้อมูลทรัพยากรเครือข่าย
อาสาสมัครด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฐานข้อมูลผู้เช่ียวชาญการจัดการภัยในแต่ละ
ประเภท และพัฒนางานเครือข่ายอาสาสมัครด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างเป็น
ระบบ เป็นการให้บริการข้อมูลในลักษณะเช่ือมโยงแบบ Web Service เช่ือมโยงข้อมูลกับ 
Linkage Center ของส านักบริหาร การทะเบียน กรมการปกครอง ผ่านข้อมูลส่วนบุคคล โดยใช้
เลขประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลัก ผลการด าเนินงาน : ขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ         
และราคากลางโครงการพัฒนาระบบป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลและระบบเช่ือมโยงข้อมูลเครือข่าย
อาสาสมัครด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และขอความเห็นชอบด าเนินการจ้างโครงการ
พัฒนาระบบป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลและระบบเช่ือมโยงข้อมูล เครือข่ายอาสาสมัครด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

(๘) การสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวส าหรับผู้ประสบภัยในจังหวัด       
ที่มีพื นที่ติดทะเลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  เพื่อให้
ประชาชน องค์กรภาคประชาชน องค์กรการกุศล หน่วยงานภาคเอกชนและภาคราชการได้ใช้
ประโยชน์ ท้ังในภาวะปกติและภาวะเกิดสาธารณภัย ผลการด าเนินงาน : ศูนย์พักพิงร่วมใจ 
อุ่นไอรัก สร้างอาคารแล้วเสร็จ จ านวน ๑๒ แห่ง และอยู่ระหว่างด าเนินการงานเพิ่มเติม
นอกเหนือจากแบบแปลนการสร้างอาคาร เช่น งานถนนภายในบริเวณงานไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งมี
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๗๓๕ 

 

จังหวัดด าเนินการงานเพิ่มเติมแล้วเสร็จ จ านวน ๓ จังหวัด ๓ แห่ง ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส สงขลา 
และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
 

ภาพแสดง : การด าเนินงานศูนย์พักพิงช่ัวคราวส าหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดท่ีมี 
พื้นท่ีติดทะเลเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

 

 ๓) กรมที่ดิน ได้ด าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับงานท่ีดิน 
จ านวน ๒ โครงการ ดังน้ี  
    (๑) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทีด่ินระยะที่ ๒  เป็นการขยาย
ระบบสารสนเทศท่ีดินเพื่อการบริการ โดยการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อท่ีใช้ในส านักงานท่ีดิน
จังหวัด/สาขา/ส่วนแยก จ านวน ๓๘๖ แห่ง ท่ัวประเทศ ให้มีศักยภาพเป็น E-Land office  
และเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างส านักงานท่ีดินท่ัวประเทศ ซึ่งโครงการน้ีมีระยะเวลาด าเนินโครงการฯ 
๑,๐๙๕ วัน (ลงนามในสัญญา เมื่อวันท่ี ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ครบก าหนด วันท่ี ๘ พฤษภาคม 
๒๕๖๔) แบ่งเป็น ๑๔ งวดงาน ๑๐ งวดเงิน ปัจจุบันครบก าหนดส่งมอบงาน แต่การด าเนินการ 
ยังไม่แล้วเสร็จ โดยมีความก้าวหน้าการด าเนินงานอยู่ท่ีร้อยละ ๗๑ 
    (๒) โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพระบบให้บริการค้นหาต าแหน่ง
รูปแปลงที่ ดินด้วยระบบภู มิสารสนเทศทางอิน เตอร์ เน็ต ( LandsMaps)  กรม ท่ี ดิน 
ได้จัดจ้างเพื่อสร้างระบบให้บริการค้นหาต าแหน่งรูปแปลงท่ีดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศ 
ทางอินเตอร์เน็ต (LandsMaps) ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการให้บริการค้นหาต าแหน่ง
รูปแปลงท่ีดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศทางอินเตอร์เน็ต (LandsMaps) ปัจจุบันส่งมอบงานครบ
ท้ังหมดแล้ว ได้แก่ งวดท่ี ๑ ส่งมอบผลการวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน งวดท่ี ๒ ส่งมอบ
ต้นแบบ (Prototype) ของระบบงาน งวดท่ี ๓ ส่งมอบและติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ในโครงการฯ พร้อมคู่มื่อและเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง และงวดท่ี ๔ ส่งมอบและติดต้ังระบบ 
LandsMaps และงวดท่ี ๕ การส่งมอบและติดต้ังระบบ 
   ๔) การไฟฟ้านครหลวง ด าเนินการพัฒนางานบริการให้อยู่ในรูปแบบ
บริการดิจิทัล (Digital Service) โดยมีผลการด าเนินงาน ดังน้ี 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
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๗๓๖ 

 

    (๑) การพัฒนาระบบบริการออนไลน์ MEASY บนเว็บไซต์ของ  
การไฟฟ้านครหลวง (www.eservice.mea.or.th) โดยมีบริการในด้านต่าง ๆ อาทิ การลงทะเบียน
คืนเงินหลักประกัน การขอใช้ไฟใหม่ (ส าหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) การขอใช้บริการ
ส าหรับผู้ประกอบการบ้านจัดสรร/คอนโด การขอใช้ไฟช่ัวคราวใหม่ การขอต่ออายุไฟฟ้าช่ัวคราว
และการขอเพิ่มหรือลดขนาดการใช้ไฟฟ้า  
    (๒) การพัฒนาการรับเอกสารใบแจ้งยอดค่าไฟฟ้าใบเสร็จรับเงิน/ 
ใบก ากับภาษีและหนังสือเตือนให้ช าระค่าไฟฟ้าในรูปแบบออนไลน์ (MEA e-Bill) ผ่านช่องทางรับ 
-ส่งข้อความแบบสั้น (Short message mobile-originated: SMS) และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Mail) 
    (๓) การพัฒนาแอปพลิเคชัน MEA Smart Life เพื่อให้บริการ
ตรวจสอบค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบันและประวัติการใช้ไฟฟ้า ระบบแผนท่ีบริการค้นหาต าแหน่งสถานท่ี
ช าระค่าไฟฟ้า ช่องทางในการแจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง และการประกาศวันปิดปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ล่วงหน้า 
   ๕) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ด าเนินการ ดังน้ี 
    (๑) ด าเนินการพัฒนา ปรับปรุง และเพิ่มเติมการให้บริการผ่าน
อินเทอร์เน็ต ในงานด้านบริการลูกค้ารวมถึงบริการอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาในด้าน
การให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) บนสมาร์ทโฟน 
โดยมีงานบริการ ดังน้ี  
     (๑.๑) บริการรับช าระค่าไฟฟ้าและค่าธรรมเนียมผ่านช่องทาง
บัตรเครดิต ธนาคารออนไลน์ และกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) บริการข้อมูล 
ใบแจ้งหน้ีค่าไฟฟ้า ใบก ากับภาษี ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) 
และการปรับปรุงกระบวนงานต่างๆ เพื่อรองรับการท าธุรกรรมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน PEA 
Smart Plus และผ่านระบบ Electronic ผลการด าเนินงานต้ังแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ - ตุลาคม 
๒๕๖๔ มีจ านวนผู้ช าระเงินผ่าน PEA Smart Plus และผ่านระบบ Electronic มีจ านวน 
๙๗,๕๗๔,๖๐๕ ครั้ง 
     (๑.๒) การรับค าร้องขอใช้ไฟฟ้าประเภทมิเตอร์แรงต่ า ส าหรับ
บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล พร้อมบริการการขอใช้น้ าประปาของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) 
และการแจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง การรับข้อเสนอแนะและร้องเรียน 
    (๒) โครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิ เล็กทรอนิกส์  
เพื่อจัดท าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้อยู่ในรูปแบบ XML และ PDF/A-3 พร้อมท้ังส่งมอบข้อมูล
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รูปแบบ XML ให้กรมสรรพากร และส่งมอบข้อมูลรูปแบบ PDF/A-3 ให้ลูกค้า โดยได้วางแผน 
การจัดท าใบเสร็จรับเงินและใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับค่าสมัครสอบและค่าแบบ (ท่ีขาย
แบบ e-Bidding) ท่ีนอกเหนือจากรายได้ค่าไฟฟ้า มีจ านวนลูกค้าท่ีเข้าร่วมโครงการรับ
ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ต้ังแต่วันท่ี ๑ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จ านวน 
๕๑,๖๓๖ ราย 
   ๖) การประปานครหลวง ได้พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน
รองรับ Thailand 4.0 โดยได้ด าเนินโครงการเพิ่มช่องทางช าระเงินในรูปแบบออนไลน์ ดังน้ี  

๖.๑) เพิ่มช่องทางการช าระเงินออนไลน์ 
๖.๒) เพิ่ม ช่องทางการช าระเงินออนไลน์ ประเภท  Wallet  

ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile โดยร่วมกับ Shopee Pay พัฒนาระบบรับช าระเงิน 
ค่าน้ าประปาแบบออนไลน์ผ่านช่องทาง e-Service และ MWA onMobile ในประเภท Wallet 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างพัฒนาระบบ 

๖.๓) เพิ่มช่องทางการช าระเงินกรณีนิติบุคคล โดยร่วมกับธนาคาร
ไทยพาณิชย์ พัฒนาระบบรับช าระเงินค่าน้ าประปาแบบออนไลน์ผ่านช่องทางของธนาคาร 
ในรูปแบบกลุ่มนิติบุคคล 
   ๗) กรุงเทพมหานคร ได้ด าเนินงานการพัฒนาระบบจัดเก็บและเปิดเผย
ข้อมูลของภาครัฐ การอนุมัติหรืออนุญาตทางราชการด้วยระบบดิจิทัลในอนาคต จ านวน  
๔ โครงการ ได้แก่  
     (๑) ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและ
บริการภาครัฐของกรุงเทพมหานคร โดยได้เช่ือมโยงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกับกระทรวง
มหาดไทย และได้พัฒนาระบบให้สามารถดึงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร และฐานข้อมูลบัตร
ประจ า ตัวประชาชนซึ่ ง เป็นฐานข้อมูล ท่ีอยู่ ในความรับผิดชอบของ กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย เพื่อให้บริการประชาชนแทนการขอส าเนาทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัว
ประชาชน ผ่านระบบข้อมูลและข่ายงานระบบคอมพิวเตอร์ของกรุงเทพมหานคร (MIS) 
     (๒ )  โค รงการพัฒนาระบบศูนย์ รั บค าขออนุญาตของ
กรุงเทพมหานคร (BMA OSS) อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดจ้าง เมื่อวันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
     (๓) โครงการพัฒนาระบบบริการภาครัฐ อยู่ระหว่างคู่สัญญา 
(บริษัท บีทามส์ โซลูช่ัน จ ากัด) ด าเนินการตามสัญญา 
     (๔) โครงการ PDPA อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท า นโยบาย 
มาตรฐาน และแนวทางปฏิบัติในการปกป้องข้อมูลท่ีระบุตัวบุคคล จ านวน ๖ ฉบับ 
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   ๘) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ด าเนินการ
จัดท าแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการให้บริการประชาชนผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมีเป้าหมายการพัฒนาระบบงานบริการท่ีจะขับเคลื่อน 
การให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
ประกอบด้วย (๑) ระบบแจ้งเหตุออนไลน์ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (๑๓๐๐) (โดย สป.พม.)  
(๒) การพัฒนาบริการยื่นขอรับเงินอุดหนุนออนไลน์ (e-form) (โดย พส.)  (๓) การออกบัตร
ประจ าตัวคนพิการ (โดย พก.) (๔) งานรับสมัครเข้ารับการอบรมอาชีพในศูนย์เรียนรู้การพัฒนา
สตรีและครอบครัวผ่านระบบ (โดย สค.) (๕) การจัดท าระบบศูนย์อ านวยการรับเด็กเป็น 
บุตรบุญธรรม (การจองคิว) อิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) (โดย ดย.) และ (๖) ระบบกู้ยืมเงินทุน 
เพื่อการประกอบอาชีพและสนับสนุนโครงการผ่านออนไลน์ (โดย ผส.) 

๑๐.๑.๔ การยกระดับระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(Biz Portal) พัฒนางานบริการภาครัฐดิจิทัลเต็มรูปแบบ (Fully Digital) แล้วเสร็จ จ านวน ๒๐ งาน
บริการ เช่น การขอใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถบรรทุกของกรมการขนส่ง
ทางบก การขอใบอนุญาตในการประกอบโรคศิลปะ (สาขากายอุปกรณ์) ของกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ รวมท้ังได้มีการจัดอบรมให้เจ้าหน้าท่ีผู้ท าหน้าท่ีอนุมัติ อนุญาต การประชาสัมพันธ์ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ และการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการและผู้ให้บริการ เพื่อน า 
ความคิดเห็นท่ีได้มาปรับปรุงและพัฒนาระบบให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้มากท่ีสุด 

๑๐.๑.๕ การพัฒนาพอร์ทัลกลางส าหรับประชาชน (Citizen Service Portal) 
เป็นการรวบรวมข้อมูลและงานบริการต่าง ๆ เพื่ ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 
โดยบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สามารถหาข้อมูลส าหรับการด าเนิน ชีวิต รวมถึงท า
ธุรกรรมออนไลน์ไว้ในท่ีเดียวกัน เพื่อให้สะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูล และบริการของภาครัฐ ปัจจุบัน 
ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ได้ให้บริการแอปพลิเคชันท่ีเป็นพอร์ทัล
กลางส าหรับประชาชนในช่ือ “ทางรัฐ” โดยเป็นบริการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน  
๔๕ บริการเพื่อการให้บริการแก่ประชาชนหลายบริการ และปรับปรุงให้บริการผ่าน D.DOPA  
ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนได้ เช่น บริการท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดสรรสวัสดิการจากภาครัฐ  
ของหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ เป็นต้น รวมท้ังหารือกับหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีให้บริการประชาชน  
เพื่อขยายบริการส าคัญ ๆ ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนต่อไป 
  ๑๐.๑.๖ การพัฒนาพอร์ทัลกลางส าหรับส าหรับภาคธุรกิจ (Biz Portal)  
เป็นศูนย์กลางข้อมูลให้ธุรกิจติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร ณ จุดเดียว หรือ BizPortal 
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และเว็บไซต์ศูนย์กลางข้อมูลธุรกิจและเป็นระบบกลางในการยื่นค าขอใหม่ เปลี่ยนแปลง/แก้ไข  
ต่ออายุ และยกเลิก ใบอนุญาตแบบออนไลน์ โดยมีการเช่ือมโยงข้อมูลเอกสารหลักฐานระหว่าง
หน่วยงานตามมาตรการลดส าเนาฯ ของรัฐบาล ซึ่งท าให้ผู้ประกอบการไม่ต้องยื่นเอกสารต่าง ๆ  
ท่ีทางราชการออกให้ผ่านระบบ เช่น หนังสือรับรองนิติบุคคล บัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้น เป็นต้น 
เพื่อการจัดต้ังหรือด าเนินธุรกิจท่ีติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ แบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร ณ จุดเดียว 
ท่ีเว็บไซต์ biz.govchannel.go.th โดยมีบริการส าหรับภาคธุรกิจ ได้แก่ ระบบจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ระบบขอข้ึนทะเบียนนายจ้าง/ลูกจ้าง บริการขอติดต้ังไฟฟ้า บริการขอติดต้ัง
น้ าประปา และบริการขอติดต้ังโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้รับบริการสามารถขอรับบริการกับ
หน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานได้พร้อมกันในลักษณะ Single Form ซึ่งมีการให้บริการ ๗๙ 
บริการใบอนุญาตใน ๒๕ ประเภท ธุรกิจ ๗๖๓ ค าขออนุญาต ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ปัจจุบัน สพร.อยู่ระหว่างการหารือกับหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีให้บริการประชาชนร่วมกับส านักงาน 
ก.พ.ร. เพื่อท าความเข้าใจรายละเอียด และข้ันตอนการให้บริการ และรวบรวมประเด็นปัญหาท่ีพบ
จากการให้บริการในรูปแบบ Fully Digital เพื่อก าหนดแนวทางการปรับปรุงการให้บริการ 
นอกจากน้ี ยังสร้างความร่วมมือกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อผลักดันให้เกิดบริการ 
ในรูปแบบ Fully Digital บนระบบ Biz Portal จนมีผู้ประกอบการมาใช้บริการ Biz Portal  
๗๖๒ ราย 
 
 ๑๐.๒  ลดข้อจ ากัดด้านกฎหมายที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการท าธุรกิจและการด ารงชีวิต
ของประชาชน แก้ไขกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม ล้าสมัย ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ 
  ๑๐.๒.๑ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ด าเนินการลดข้อจ ากัด 
ด้านกฎหมายท่ีเป็นปัญหาอุปสรรค ดังน้ี 
    ๑) ร่ างพระราชกฤษฎีกาการก าหนดให้ผู้ รับ ใบอนุญาตช าระ
ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. .... ได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และจะมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี ๒๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป โดยส านักงาน ก.พ.ร. ได้ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดกิจกรรม
สื่อสารและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแนวทางการด าเนินการตามพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าว  
ให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาคท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ท่ีท าการ
ปกครองจังหวัด ส านักงานพลังงานจังหวัด รวมถึงเจ้าหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ท่ัวประเทศ กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา เมื่อวันท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
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    ๒) การแก้ไขหรือทบทวนกฎหมายที่ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา 
การให้บริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) หน่วยงานต่าง ๆ ได้ด าเนินการแก้ไขหรือ
ทบทวนกฎหมายฯ แล้วเห็นว่าไม่เป็นอุปสรรค เน่ืองจากสามารถใช้กฎหมายหรือกฎระเบียบฉบับ
อื่นรองรับได้ โดยไม่ต้องแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเดิม จ านวน ๖๒ ฉบับ เช่น การแก้ไข
ประกาศส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอ
อนุญาตน าคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ท้ังน้ี อยู่ระหว่างด าเนินการ 
๒๒ ฉบับ 
  ๑๐.๒.๒ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด าเนินการลดข้อจ ากัดด้านกฎหมาย 
ท่ีเป็นปัญหาอุปสรรค ดังน้ี 
    ๑) การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เป็นปัญหา อุปสรรคต่อการประกอบ
ธุรกิจและการด ารงชีวิตของประชาชน จ านวน ๗ ฉบับ ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....(แก้ไขเกณฑ์อายุเด็กในกรณีท่ีเด็กกระท าความผิด
อาญา) ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับท่ี .) พ.ศ. .... 
(แก้ไขเพิ่มเติมอัตราดอกเบี้ยในกฎหมาย) ร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. .... ร่างพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. .... (แก้ไข
เพิ่มเติมอัตราดอกเบี้ยในกฎหมาย) ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์)  
ร่างกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการจ าหน่ายหน้ี
สูญจากบัญชีลูกหน้ีและร่างกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร 
ว่าด้วยภาษีเงินได้ (มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์) 
    ท้ั ง น้ี  กฎหมาย ท่ียกร่ า ง เสร็จ แล้ ว  อยู่ ระหว่ า ง ข้ันตอนเส นอ
คณะรัฐมนตรี ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาวิสาหกิจ พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติอ้อย
และน้ าตาลทราย (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... 
    ๒) การตรวจพิจารณาร่างกฎหมายและแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย 
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 
2019 จ านวน๑๕ ฉบับ เช่น ร่างกฎกระทรวง ฉบับท่ี ..(พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส าหรับเงินสนับสนุน  
หรือประโยชน์อื่นใดท่ีได้รับจากภาครัฐตามมาตรการหรือโครงการอันเน่ืองมาจากการเยียวยา 
และฟื้นฟูผลกระทบจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019) ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง  



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๗๔๑ 

 

การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ส าหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา 
ลาว และเมียนมา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้
คนต่างด้าวท างานในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะส าหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว  
และเมียนมา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับท่ี...)  
ร่างพระราชก าหนดการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. .... และร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง หลักเกณฑ์
การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นพิ เศษตามประมวลกฎหมายท่ีดิน
ส าหรับการด าเนินการตามมาตรการสนับสนุนการให้สินเช่ือแก่ผู้ประกอบธุรกิจ ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด เป็นต้น 
    ๓) แก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับใบอนุญาต จ านวน ๒ ฉบับ ได้แก่ 
ร่างกฎระทรวงการอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต สั่งเข้ามา 
น าเข้ามา ผลิต หรือมีซึ่ งยุทธภัณฑ์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ... . และร่างกฎกระทรวงการแจ้ง  
การครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีท่ีไม่ต้องขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๖/๒ 
   ๑๐.๒.๓ กระทรวงอุตสาหกรรมด าเนินการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อ 
การท าธุรกิจ โดยมีร่างกฎหมายท่ีด าเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างข้ันตอนเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ดังน้ี (ข้อมูล ณ วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๔) ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติ
กองทุนพัฒนาวิสาหกิจ พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย (ฉบับท่ี..) พ.ศ. ....  
และร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... 
  ๑๐.๒.๔ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้ด าเนินด าเนินการลด
ข้อจ ากัดด้านกฎหมายท่ีเป็นปัญหาอุปสรรค โดยการประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่ออ านวย
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) ดังน้ี 
    ๑) การอ านวยความสะดวกแก่บุคลากรทักษะสูง/ผู้เช่ียวชาญ (Talents) 
นักลงทุน ( Investors) ผู้บริหาร (Executives) และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) 
ท่ีประสงค์จะเข้ามาท างานหรือลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ผ่านวีช่าประเภทพิเศษ 
SMART Visa  
    (๑) อยู่ระหว่างปรับปรุงเงื่อนไขวีช่าประเภทพิเศษ “SMART Visa” 
โดยจะขยายขอบข่ายให้กว้างขึ้นและจูงใจมากข้ึน รวมถึงผ่อนปรนหลักเกณฑ์ท่ีมีอยู่เดิม ซึ่งจะช่วย
เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยให้สูงข้ึน 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 
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    (๒) การจัดประชุมหารือร่วมกับกลุ่มผู้เช่ียวชาญอิสระด้านเทคโนโลยี 
(Technology Freelancers) ตลอดจนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางในการอ านวย 
ความสะดวกส าหรับผู้เช่ียวชาญ/บุคลากรทักษะสูง ท้ังน้ี ระหว่างเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 
๒๕๖๔ มีผู้ขอรับรองคุณสมบัติท้ังสิ้น ๔๑๐ ค าขอ และมีผู้ผ่านการรับรองคุณสมบัติท้ังสิ้น  
๔๒๑ ค าขอ 
    ๒) การพิจารณาปรับปรุงบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้มีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์แก่นักลงทุนท้ังไทยและต่างชาติ เพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุง
บัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ ของกระทรวงพาณิชย์ 
    ๓) การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจของนักลงทุนต่างชาติ
ร่วมกับส านักงานตรวจคนเข้าเมือง และกรมการจัดหางาน ดังน้ี 
    (๑) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้เป็นเจ้าภาพในการจัด
ประชุมร่วมกับส านักงานตรวจคนเข้าเมือง และกรมการจัดหางาน เพื่อหารือข้อสรุปแนวทาง 
การตรวจลงตราและการเปลี่ยนวัตถุประสงค์เพื่อการอยู่ต่อในประเทศของนักลงทุนต่างชาติ  
และครอบครัว โดยทุกฝ่ายได้ให้ความเห็นชอบต่อแนวทาง ข้ันตอนและเงื่อนไขในการเปลี่ยน
เหตุผลการตรวจลงตราเพื่อการท างาน โดยไม่ต้องเดินทางออกนอกประเทศแล้ว จากการประชุม
เมื่อวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๔  
    (๒) ประสานและติดตามความคืบหน้าการพิจารณายกร่างระเบียบ 
การยกเว้นการจดแจ้งท่ีอยู่ส าหรับบางกรณีของส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
    (๓) ประสานและติดตามความคืบหน้าจากกระทรวงแรงงาน  
ในการพิจารณาก าหนดแนวทางอ านวยความสะดวกแก่นักลงทุนต่างชาติ เช่น การยกเว้นไม่ ต้อง
ยื่นใบรับรองแพทย์ (Health Certificate) ส าหรับบริษัทต่างชาติท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
    (๔) จัดให้ชาวต่างชาติท่ีท างานภายใต้โครงการท่ีได้รับการส่งเสริม 
การลงทุน รวมท้ังครอบครัว และผู้ถือ smart visa ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันเช้ือโควิด - 19 ต้ังแต่
วันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงแรงงานให้ใ ช้บริการ 
ณ สถานพยาบาลในเครือข่ายประกันสังคมรวมท้ังสิ้น ๖ แห่ง (กรุงเทพ สมุทรปราการ ชลบุรี 
และระยอง) 

๔) อยู่ระหว่างข้ันตอนการเตรียมการศูนย์บริการวีซ่าประเภทผู้พ านักอาศัย
ระยะยาว (Long-term Resident Visa) ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ เมื่อวันท่ี ๑๔ 
กันยายน ๒๕๖๔ พร้อมท้ังศึกษาแนวทางแก้ไขปรับปรุงประกาศคุณสมบัติ “SMART Visa” 
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เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อน ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นไตรมาสท่ี ๒ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
หากด าเนินการแล้วเสร็จ จะสนับสนุนให้มีผู้เช่ียวชาญต่างประเทศเข้ามาท างานด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งเพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
  ๑๐.๒.๕ กระทรวงยุติธรรม ได้ด าเนินการปรับปรุง กฎหมาย กฎ ระเบียบ ค าสั่ง
ด้านการบังคับคดีให้มีความทันสมัยและมีมาตรฐานสากล เพื่ออ านวยความยุติธรรมและลด 
ความเหลื่อมล้ าในสังคม รวมท้ังเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
และเสริมสร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้ลงทุนท้ังในประเทศและต่างประเทศ กระทรวงยุติธรรม 
จึงด าเนินการเสนอปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการบังคับคดีแพ่ง
และการบังคับคดีล้มละลาย โดยมีกฎหมายท่ีอยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไข (ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๐ 
เมษายน ๒๕๖๔) ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติ จ านวน ๓ ฉบบั และร่างกฎกระทรวง จ านวน ๑ ฉบับ 
ดังน้ี  

๑) ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (เจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์เอกชน) คณะท างานปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ค าสั่ง แนวปฏิบัติ และข้อก าหนด 
เพื่อการถ่ายโอนภารกิจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ให้กับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน
ก าหนดนัดประชุมเมื่อวันท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เพื่อน าผลการรับฟังความคิดเห็นประกอบ 
การพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว แต่ในวันดังกล่าวพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ
จึงได้ก าหนดนัดประชุมครั้งต่อไป ในวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เพื่อน าผลรับฟังความคิดเห็น
ประกอบการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติฯ ก่อนเสนอกระทรวงยุติธรรม ซึ่งขณะน้ี
อยู่ ระหว่างคณะท างานฯ ด า เนินการสรุปข้อสังเกตของผู้ เกี่ยวข้องและปรับปรุงแก้ไข 
ร่างพระราชบัญญัติเพื่อน าเสนอกระทรวงยุติธรรมพิจารณาต่อไป 

๒) ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (กระบวนการฟื้นฟู
กิจการของลูกหน้ี) โดยกรมบังคับคดีได้เสนอร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... 
(กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหน้ี) และได้จัดท าวีดิทัศน์เสนอต่อรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมแล้ว 
เมื่อวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ และได้จัดท าวีดิทัศน์เสนอต่อรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมแล้ว  
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ลงนามและปัจจุบันอยู่ระหว่างการด าเนินการของกฤษฎีกา  

๓) ร่างพระราชบัญญัติเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. .... โดยกรมบังคับคดี  
ได้ขอถอนเรื่อง ร่างพระราชบัญญัติเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. .... ออกจากบัญชีแสดงสถานภาพ
ร่างกฎหมายของกระทรวงยุติธรรมเพื่อน ามาพิจารณาแนวทางในการด าเนินการต่อไป  ขณะน้ี 
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมได้ยุติการรายงานสถานะร่างพระราชบัญญัติเจ้าพนักงานบังคับ
คดี พ.ศ. .... ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ดังน้ัน เมื่อร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ีมิได้อยู่  



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๗๔๔ 

 

ในแผนการเสนอร่างกฎหมายของกระทรวงยุติธรรมแล้ว จึงไม่จ าเป็นต้องเสนอเรื่องขอ ถอน 
ร่างกฎหมายอีก 

๔) ร่างกฎกระทรวง จ านวน ๑ ฉบับ ได้แก่ กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไข ในการขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... โดยกรมบังคับคดี
ได้ศึกษาแนวทางตามโครงการศึกษาเรื่อง “การขายทอดตลาด โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์”  
โดยคณะท่ีปรึกษาจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้ส่งมอบงาน งวดท่ี ๓ เมื่อวันท่ี ๓๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับเสร็จสิ้นและเบิกจ่ายเรียบร้อย
แล้ว เมื่อวันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ปัจจุบันอยู่ระหว่างกองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมิน
ราคาทรัพย์ ส่งมอบรายงานโครงการศึกษาเรื่องการขายทอดตลาดด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์  
ให้คณะท างานปรับปรุงการบังคับคดีแพ่งท าการศึกษา เพื่อประกอบการยกร่างกฎกระทรวง 
  ๑๐.๒.๖ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ด าเนินการ ดังน้ี 
    ๑) การปรับปรุงระบบรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ (งบประมาณ 
๔๗.๑๕๗ ล้านบาท) เพื่อให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
ไซเบอร์แบบรวมศูนย์ท่ีทันสมัยและมีศักยภาพ ซึ่งท าหน้าท่ีเสมือนศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยของ
ระบบสารสนเทศ โดย 

๑.๑) เลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้แต่งต้ังคณะกรรมการ
ก าหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) คณะกรรมการพิจารณาผล คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
เมื่อวันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ 

๑.๒) คณะกรรมการ TOR ได้ประชุมหารือเพื่อจัดท าร่าง TOR ราคา
กลาง ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ ระหว่างวันท่ี ๒๘ กันยายน - ๑๘ ตุลาคม 
๒๕๖๔  

๑.๓) คณะกรรมการ TOR ได้เสนอรายงานต่อเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
เพื่อขอความเห็นชอบร่าง TOR ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ เมื่อวันท่ี ๑๙ ตุลาคม 
๒๕๖๔ 

๑.๔) ประกาศรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ระหว่างวันท่ี ๑ -
๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

๑.๕) ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ระหว่างวันท่ี 
๑๘ พฤศจิกายน - ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๗๔๕ 

 

    ๒) การปรับปรุงระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
(งบประมาณ ๑๑ ล้านบาท)เพื่อรองรับและสนับสนุนการปฏิบัติงานของส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน สามารถเช่ือมโยง 
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับระบบท่ีเกี่ยวข้องได้ ผลการด าเนินงาน ได้จัดท าขอบเขตของงาน (TOR) 
เรียบร้อยแล้ว และได้รับฟังความคิดเห็นเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันท่ี ๒๔-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
โดยไม่มีผู้ให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเสนอ ลคร. เพื่อขออนุมัติประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
    ๓) การปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประกาศ  
ราชกิจจานุเบกษา (งบประมาณ ๔.๗๘๙ ล้านบาท) เพื่อให้มีระบบการรับเร่ืองจากส่วนราชการ/
หน่วยงาน ตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมาย จัดรูปแบบ การตรวจพิสูจน์อักษร จัดเล่ม/ตอน 
และเผยแพร่บนเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน โดยได้จัดท าสัญญาจ้าง
เลขท่ี ๖๐/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ กับบริษัท พีเคเอ็ม คอลซัลต้ิง กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
ในวงเงิน ๖,๗๘๙,๑๐๐ บาท ก าหนดการส่งมอบงาน ๕ งวด ดังน้ี 

๑) งวดท่ี ๑ วันท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔  จ านวน ๖๗๘,๙๑๐ บาท  
๒) งวดท่ี ๒ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๔จ านวน ๖๗๘,๙๑๐ บาท 

(สลค. ขยายระยะเวลา 
การส่งมอบงานเป็นวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔) 
๓) งวดท่ี ๓ วันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จ านวน ๒,๐๓๖,๗๓๐ บาท  
๔) งวดท่ี ๔ วันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ จ านวน ๒,๗๑๕,๖๔๐ บาท  
๕) งวดท่ี ๕ วันท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ จ านวน ๖๗๘,๙๑๐ บาท 
ซึ่งขณะน้ีบริษัทฯ ส่งมอบงานงวดท่ี ๓ เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่าง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ พิจารณาตรวจรับงานงวดท่ี ๓ 
๔) การปรับปรุงระบบทะเบียนฐานันดร (งบประมาณ ๖.๖๕๔ ล้านบาท) 

ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมใช้งานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และสอดคล้องกับสภาวการณ์และ
เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยได้จัดท าสัญญาจ้างเลขท่ี ๕๘/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔ กับบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จ ากัด (มหาชน) ในวงเงิน ๘,๕๘๐,๐๐ บาท ก าหนดการส่ง 
มอบงาน ๕ งวด ดังน้ี  

        ๑) งวดท่ี ๑ วันท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จ านวน ๔๒๙,๐๐๐ บาท 
        ๒) งวดท่ี ๒ วันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ จ านวน ๑,๒๘๗,๐๐๐ บาท 

(สลค. ได้ขยายระยะเวลาการส่งมอบงานงวดท่ี ๒ เป็นวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๗๔๖ 

 

        ๓) งวดท่ี ๓ วันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ จ านวน ๒,๕๗๔,๐๐๐ บาท  
        ๔) งวดท่ี ๔ วันท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ จ านวน ๒,๕๗๔,๐๐๐ บาท  
        ๕) งวดท่ี ๕ วันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ จ านวน ๑,๗๑๖,๐๐๐ บาท 

ซึ่งขณะน้ีบริษัทฯ ส่งมอบงานงวดท่ี ๒ เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่าง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ พิจารณาตรวจรับงานงวดท่ี ๒ 

๕) การเผยแพร่กฎหมายส าคัญ  เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน 
ภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐ โดยจัดท าสรุปสาระส าคัญของกฎหมาย วันท่ีมีผลใช้บังคับ 
เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของ สลค. โดยต้ังแต่วันท่ี ๑ ถึงวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ มีกฎหมาย
ส าคัญที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของ สลค. จ านวน ๗ ฉบับ ได้แก่  

๕ .๑ )  พระราชบัญญั ติส่ ง เ สริ มการ ใ ช้ประโยช น์ผลงานวิจั ย 
และนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๔  

๕.๒) พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย 
การยกเว้นรัษฎากร (ฉบับท่ี ๗๓๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๕.๓) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๕๔) 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๕.๔) พระราชบัญญัติหอการค้า (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๕.๕) พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๕.๖) พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๕.๗) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๑) 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๗๔๗ 

 

 
ผลการด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง 

 
เร่ืองที่ ๑๑   การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้ง 

และอุทกภัย 

 

 

 

 

 

 
 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๗๔๘ 

 

นโยบายเร่งด่วนเรื่องท่ี ๑๑  การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและ

อุทกภัย 
 

 ๑๑.๑  ด าเนินมาตรการป้องกัน “ก่อน” เกิดภัย การให้ความช่วยเหลือ “ระหว่าง” เกิดภยั 
การแก้ไขปัญหาใน “ระยะยาว” โดยเฉพาะ “ระบบเตือนภัย” ต้องมีการจัดระบบติดตาม
สถานการณ์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงก าหนดมาตรการ “บรรเทาความเดือดร้อน” ประชาชน 
ให้ได้มากที่สุดและทันท่วงที  

 ๑๑.๑.๑ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด าเนินมาตรการป้องกันรองรับภัยแล้ง 
และอุทกภัย ดังน้ี 
  ๑) การจัดการงานชลประทาน บริหารจัดการน้ าในพื้นท่ีชลประทานเดิม 
(๒๗.๔๗ ล้านไร่) โดยการซ่อมแซม/บ ารุงรักษา/เพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน และการบริหาร
จัดการน้ า ผลการด าเนินงานในภาพรวม ร้อยละ ๗๔.๓๘ 
  ๒) การจัดการน  าท่วมและอุทกภัย 

๒.๑) โครงการบรรเทาอุทกภัยอ าเภอหาดใหญ ่(ระยะที่ ๒) จังหวัด
สงขลา งบประมาณ ๑๔๑,๐๕๖,๔๐๐ บาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาปัญหา
อุทกภัยในอ าเภอเมืองหาดใหญ่ การเก็บกักน้ าไว้ส าหรับการเพาะปลูกด้านการเกษตร การผลิต
น้ าประปาเพื่ออุปโภค อุตสาหกรรม และการสนองความต้องการใช้น้ าในด้านต่าง ๆ ในจังหวัด
สงขลาท่ีก าลังขยายตัวปัจจุบัน โดยด าเนินการปรับปรุงคลองระบายน้ า ร.๑ พร้อมอาคารประกอบ 

๒.๒) โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช งบประมาณ ๗๘๙ ,๓๖๖ ,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๘๖,๖๕๖,๖๐๐ บาท 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ าและบรรเทาอุทกภัยในพื้นท่ีตัวเมือง
นครศรีธรรมราช รวมถึงบริเวณใกล้เคียง และเป็นแหล่งเก็บกักน้ าส าหรับการเกษตรกรรม 
ริมฝั่งคลองระบายน้ า รวมถึงการป้องกันการรุกล้ าของน้ าเค็มเข้ามาในบริเวณพื้นท่ีโครงการในช่วง
ฤดูแล้ง โดยด าเนินการก่อสร้างคลองระบายน้ าสาย ๓ พร้อมอาคารประกอบ สัญญาท่ี ๑, ๒ และ ๓  
ผลงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ร้อยละ ๑๔.๗๔ 

๒.๓) โครงการคลองระบายน  าหลาก บางบาล-บางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา งบประมาณ ๒,๑๕๙,๒๔๕,๙๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๔๔๑,๒๑๕,๔๐๐ บาท 
ด าเนินการด้านงานขุดคลองระบายน้ าหลากพร้อมอาคารประกอบ สัญญาท่ี ๑, ๒ และ ๓  



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
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๗๔๙ 

 

๒.๔) โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ ๑) 
งบประมาณ ๔๙๙,๗๔๒,๖๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๕๙,๘๙๖,๙๐๐บาท โดยก่อสร้างคลองผันน้ า 
ล าปะทาว-สระเทวดา พร้อมอาคารประกอบ ขุดลอกคลองเช่ือมล าปะทาว-ห้วยดินแดง พร้อมอาคาร 

๒.๕) โครงการประตูระบายน  าล าน  าพุง-น  าก่ า อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ จังหวัดสกลนคร งบประมาณ ๘๕๘,๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยก่อสร้างประตูระบายน้ า 
หัวงานก่อสร้างอาคารชลประทานตามแนวคลองผันน้ า 

๒.๖) โครงการปรับปรุงคลองยม - น่าน ปรับปรุงคลองยม-น่าน 
และอาคารประกอบ เพื่อช่วยบรรเทาอุทกภัยในเขตพื้นท่ีตัวเมืองสุโขทัย โดยควบคุมปริมาณน้ าท่ี
จะไหลผ่านพื้นท่ีเศรษฐกิจจังหวัดสุโขทัยให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีรับน้ าได้ รวมถึงเก็บกักน้ าเพื่อการเกษตร 
อุปโภค บริโภค และการปศุสัตว์ ในเขตพื้นท่ีโครงการ เพื่อให้ราษฎรมีสภาพเศรษฐกิจความเป็นอยู่
ท่ีดีข้ึนจากผลผลิตการเกษตรท่ีเพิ่มมากข้ึน งบประมาณ ๒๗๕,๖๕๗,๔๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว 
๐.๐๗๗๓ บาท 

๒.๗) โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน  า ๑๑,๑๒๔,๗๔๗,๕๐๐ 
บาท เบิกจ่ายแล้ว ๕๖๘,๑๑๒,๑๐๐ บาท เพื่อป้องกันบรรเทาหรือลดการสูญเสียจากการเกิด
อุทกภัย โดยการพัฒนาปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ าตลอดจนพัฒนาระบบระบายน้ า 
จ านวนพื้นท่ีได้รับการป้องกันและลดผลกระทบ ๔๒๒,๖๗๓ ไร ่
 ๓) รายการส ารองฉุกเฉินหรือจ าเป็น 

๓.๑) รายการส ารองฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพื่อใช้ในการด าเนิน
โครงการจัดซื อครุภัณฑ์เครื่องจักรกลส าหรับรองรับการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง 
งบประมาณ (งบกลาง) ๔๒๖,๔๗๒,๐๐๐ บาท เพื่อให้มีเครื่องสูบน้ าขนาดใหญ่ท่ีมีสมรรถนะสูง 
เพื่อรองรับปัญหาในระยะสั้นหรือระยะเร่งด่วนจ าเป็นต้ องมีเครื่องจักรเครื่องมือส าหรับ 
การด าเนินการการสูบน้ าป้องกัน บรรเทา แก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้
สามารถป้องกันหรือลดความเสียหายความเดือดร้อนของเกษตรกรและประชาชนได้ทันท่วงที 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ จ านวน ๒๔ รายการ อยู่ระหว่างด าเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ 

๓.๒) รายการส ารองฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการทรัพยากรน  า เพื่อแก้ ไขปัญหาภัยแล้ง ปี  ๒๕๖๓/๒๕๖๔ งบประมาณ (งบกลาง) 
๑,๑๘๓,๓๐๘,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๓๓,๒๖๖,๗๐๐ บาท เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน 
ของประชาชนจากภัยแล้งและน้ าท่วม สนับสนุนด้านการท่องเท่ียว ด้านเกษตร ด้านการด าเนินงาน
ของวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมให้เกิดการสร้างอาชีพ รายได้ และการจ้างแรงงานให้กับประชาชน 
และได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและอุทกภัยในระดับชุมชน รวมท้ังกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม
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๗๕๐ 

 

ของประเทศจ านวน ๔๔ โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการ ๗ รายการ และอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 
๓๗ รายการ 

๓.๓) รายการส ารองฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการทรัพยากรน  าเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัย ปี ๒๕๖๔ และบรรเทาปัญหาภัยแล้ง 
ปี ๒๕๖๔/๒๕๖๕ จ านวน ๑,๐๔๖ โครงการ งบประมาณ (งบกลาง) ๑,๕๖๒,๓๐๑,๕๐๐ บาท 
เพื่อรองรับปริมาณน้ าฝนในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๔ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล รวมถึงเป็นการป้องกันสถานการณ์ฉุกเฉินลดความเสี่ยงจากน้ าหลาก ตลอดจนป้องกัน
และแก้ไขปัญหาเร่ืองน้ าได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ และลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแลง้
ปี ๒๕๖๔/๒๕๖๕   

๓.๔) รายการส ารองฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การส่งน  าและระบายน  า คลองส่งน  าสายใหญ่ฝั่งขวา ๓ และคลองระบายดี ๙ พร้อมอาคาร
ประกอบ จังหวัดเพชรบุรี จ านวน ๑ โครงการ งบประมาณ (งบกลาง) ๘๓,๐๘๘,๙๐๐ บาท 
เพื่อเตรียมการป้องกันบรรเทาน้ าท่วมในพื้นท่ีจังหวัดเพชรบุรี การระบายน้ าจากแม่น้ าเพชรบุรี
ออกสู่ทะเลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  

๓.๕) รายการส ารองฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพื่อเตรียมการป้องกัน 
และบรรเทาน  าท่วมในพื นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน ๑ โครงการ งบประมาณ (งบกลาง) 
๙๔,๗๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อเตรียมการป้องกันและบรรเทาน้ าท่วมในพื้นท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยปรับปรุงสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า ๔ สถานี 
โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาบางบาล  

๓.๖) รายการส ารองฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การระบายน  าห้วยแม่ประจันต์ จังหวัดเพชรบุรี จ านวน ๑ โครงการ งบประมาณ (งบกลาง) 
๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อเตรียมการป้องกันบรรเทาน้ าท่วมในพื้นท่ีจังหวัดเพชรบุรี การระบายน้ า
จากห้วยแม่ประจันต์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

๔) การอ านวยการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ 
ด้านการเกษตร อาทิ การรายงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร 
การจัดท าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร การเสนอขอความช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร การขับเคลื่อนการด าเนินการตามแผนเตรียม  
ความพร้อมด้านอาหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามแผนผนึกก าลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกนั
ประเทศ ผลการด าเนินงานร้อยละ ๙๒.๖๖ 
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๗๕๑ 

 

  ๑๑.๑.๒ กระทรวงมหาดไทย ได้เตรียมการและด าเนินการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยของประเทศเกี่ยวกับมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย ดังน้ี 
 ๑) การเตรียมความพร้อมสถานการณ์อุทกภัย โดยมีแนวทาง ดังนี  
  ๑.๑) ในพื นที่ ๗๖ จังหวัด 
   (๑) การจัดท าแผนเผชิญเหตุอุทกภัยครบแล้ว ท้ัง ๗๖ จังหวัด 
โดยทุกจังหวัดได้มีการน าสถานการณ์อุทกภัยท่ีเคยเกิดข้ึนมาเป็นบทเรียน รวมท้ังมีการซักซ้อม
แนวทางการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัย ในรูปแบบการฝึกบนโต๊ะ (Table Top Exercise 
:TTX) ผ่านระบบประชุมทางไกล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคของกระทรวง
สาธารณสุข 
   (๒) การเตรียมความพร้อมสถานท่ีในการจัดต้ังเป็นศูนย์พักพิง
ช่ัวคราวไว้ในพื้นท่ีเสี่ยงรวม ๑๓,๖๘๕ แห่ง ใน ๑๓,๐๑๑ หมู่บ้าน/ชุมชน ๓,๖๑๑ ต าบล ๗๔๖ 
อ าเภอ สามารถรองรับผู้ประสบอุทกภัยได้รวม ๖,๑๗๐,๖๕๑ คน 
                (๓) การเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัย  
ให้พร้อมปฏิบัติการตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัยจังหวัด อาทิ เครื่องสูบน้ า รถยกสูง เรือ รถครัวสนาม 
รถไฟฟ้าส่องสว่าง รถบริการ น้ าด่ืม ฯลฯ รวม ๑๑๕,๖๕๔ รายการและกองอ านวยการป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยกลาง ได้สั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตท้ัง ๑๘ แห่ง 
เตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยกว่า ๒,๔๒๙ รายการ ในการสนับสนุนการปฏิบัติของ
จังหวัดในเขตรับผิดชอบ โดยมีการวางแผนการน าเครื่องจักรกลสาธารณภัยท่ีเหมาะสมตามสภาพ
พื้นท่ีเสี่ยงภัย ไปประจ าในพื้นท่ีเสี่ยงไว้เป็นการล่วงหน้า 
  ๑.๒) ในพื นที่กรุงเทพมหานคร 
   (๑) การเตรียมความพร้อม เฝ้าระวังติดตามข้อมูลสภาพ
อากาศ ตลอดจนสถานการณ์น้ า ตลอดจนการประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ในการบูรณาการการท างาน และการสื่อสารแจ้งเตือนประชาชน ตรวจสอบพื้นท่ีเขตชุมชน พื้นท่ี
ส าคัญทางเศรษฐกิจ และเส้นทางคมนาคม พร้อมท้ังเร่งขุดลอกท่อระบายน้ า ท าความสะอาด 
ร่องน้ า เพื่อเตรียมรองรับน้ าฝนและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ า 
   (๒) การเผชิญเหตุ เมื่อเกิดฝนตกหนักต่อเน่ืองในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร ให้ชุดปฏิบัติการเร่งเข้าตรวจสอบพื้นท่ีเสี่ยงท่ีมักเกิดปัญหาน้ าท่วมขังบริเวณ  
ผิวการจราจร หรือตามเขตชุมชน พร้อมท้ังท าการแก้ไขปัญหาท่ีส่งผลต่อการกีดขวางการระบายน้ า
โดยทันที 
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 ๒) การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน 
ปี ๒๕๖๔ โดยมีแนวทางดังน้ี 
  (๑) ให้ทบทวน ปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอุทกภัยจังหวัดตามแนวทาง
ท่ีก าหนด เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
  (๒) การจัดท าข้อมูลส าหรับใช้ประกอบการวางแผนการให้ 
ความช่วยเหลือประชาชนให้เป็นไปปัจจุบัน อาทิ การปรับปรุงข้อมูลพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัยระดับ
หมู่บ้าน/ชุมชน ข้อมูลสถานท่ีท่ีมีความเหมาะสมจัดต้ังเป็นศูนย์พักพิงช่ัวคราว เมื่อมีการอพยพ
ประชาชนไปอยู่ในพื้นท่ีปลอดภัย รวมท้ังการจัดท าบัญชีเครื่องจักรกลสาธารณภัย เครื่องมือ
อุปกรณ์และก าลังเจ้าหน้าท่ี ของหน่วยงานต่างๆ ในพื้นท่ีให้พร้อมปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัย และดินถล่มในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๔  
 ๓) มาตรการรองรับภัยแล้ง 
  ๓.๑) มีจังหวัดท่ีประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบ 
ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) จ านวน ๒ จังหวัด ๒ อ าเภอ ๒ ต าบล ๙ หมู่บ้าน/ชุมชน ได้แก่ 
จังหวัดล าปาง และจังหวัดชลบุรี โดยท้ัง ๒ จังหวัดได้มีการด าเนินการให้ความช่วยเหลือ ดังน้ี 
จังหวัดล าปาง สนับสนุนรถบรรทุกน้ าในการเติมน้ าเข้าสู่ระบบประปา เพื่อให้สามารถผลิต
น้ าประปาได้อย่างเพียงพอ พร้อมท้ัง ได้จัดซื้อน้ าเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นท่ี โดยใช้เงิน
ทดรองราชการในอ านาจผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) 
และจังหวัดชลบุรี ได้น าน้ าส ารองจากถังเก็บน้ ากลางของหมู่บ้านออกแจกจ่ายให้กับราษฎร 
ท่ีได้รับความเดือดร้อนในเบื้องต้น ขอรับการสนับสนุนเงินทดรองราชการในอ านาจ ผู้ว่าราชการ
จังหวัด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) ในการจัดซื้อน้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภคแจกจ่ายให้กับประชาชน จ านวน ๔,๕๓๗ คน ๒,๑๘๗ ครัวเรือน และได้ด าเนินการแจกจ่าย
น้ าให้กับประชาชนในพื้นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
  ๓.๒) การส ารวจข้อมูลพื้นท่ีเสี่ยงภัยแล้ง 
   - กลุ่มที่  ๑ พื้นท่ีท่ีปัจจุบันไม่มีน้ าต้นทุนเพียงพอในพื้นท่ี 
จ านวน ๔๓๐ หมู่บ้าน/ชุมชน ใน ๒๓ จังหวัด ๕๒ อ าเภอ ๑๐๔ ต าบล ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี 
ก าแพงเพชร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี เชียงราย ตาก นครพนม นครราชสีมา น่าน ประจวบคีรี
ขันธ์ ปราจีนบุรี พิจิตร ราชบุรี ล าปาง ลพบุรี สกลนคร สระบุรี สุพรรณบุรี สุรินทร์ หนองคาย 
อุตรดิตถ์ และจังหวัดอุทัยธานี 
   - กลุ่มที่ ๒ พื้นท่ีเสี่ยงปานกลาง (คาดว่าเมื่อสิ้นเดือนเมษายน 
๒๕๖๔ จะยังคงมีน้ าอุปโภคบริโภคใช้ในพื้นท่ีเพียงพอแต่เหลือค่อนข้างน้อย) จ านวน ๕,๖๕๖ 
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หมู่บ้าน/ชุมชน ใน ๓๖ จังหวัด ๒๓๖ อ าเภอ ๘๔๑ ต าบล ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี กาฬสินธุ์ 
ก าแพงเพชร ขอนแก่น จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยภูมิ เชียงราย ตาก นครพนม นนทบุรี น่าน 
ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระนอง ราชบุรี ลพบุรี  
ล าพูน ศรีสะเกษ สตูล สระแก้ว สระบุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวล าภู 
อุตรดิตถ์ อุทัยธานี และจังหวัดอุบลราชธานี 
   - กลุ่มที่ ๓ พื้นท่ีเฝ้าระวัง (คาดว่ามีน้ าใช้เพียงพอถึงสิ้นเดือน
พฤษภาคม  ๒๕๖๔) จ านวน ๓๔,๔๕๓ หมู่บ้าน/ชุมชน ใน ๕๔ จังหวัด ๕๐๔ อ าเภอ ๓,๒๕๐ 
ต าบล ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี กาฬสินธุ์ ก าแพงเพชร ขอนแก่น จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี 
ชัยภูมิ เชียงราย เชียงใหม่ ตรัง ตาก  นครนายก นครปฐม นครพนม นครราชสีมา นครสวรรค์ 
นนทบุรี น่าน บึงกาฬ บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พะเยา พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก เพชรบุรี 
มหาสารคาม มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยโสธร ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี ล าปาง ล าพูน เลย  
ศรีสะเกษ สกลนคร สตูล สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี สุรินทร์ หนองคาย 
หนองบัวล าภู อุดรธานี อุตรดิตถ์ อุทัยธานี  และจังหวัดอุบลราชธานี 
   - กลุ่มที่ ๔ ไม่มีความเสี่ยง (หมู่บ้าน/ชุมชนท่ีส ารวจแล้ว พบว่า
ไม่มีความเสี่ยงขาดแคลนน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค) จ านวน ๓๙,๘๐๑ หมู่บ้าน/ชุมชน ใน ๕๕ 
จังหวัด ๔๘๒ อ าเภอ ๓,๗๙๗ ต าบล โดยมี ๒๐ จังหวัด ท่ีรับรองว่าทั้งจังหวัดไม่มีความเสี่ยงในทุก
หมู่บ้าน/ชุมชน ได้แก่ จังหวัดกระบี่ ชัยนาท ชุมพร ตราด นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปทุมธานี 
ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา พังงา แพร่ ภูเก็ต ยะลา ร้อยเอ็ด สงขลา สมุทรปราการ สมุทรสงคราม 
สมุทรสาคร อ่างทอง และจังหวัดอ านาจเจริญ 
   ท้ังน้ี จากข้อมูลการส ารวจพื้นท่ีเสี่ยงข้างต้น ซึ่งเป็นการส ารวจ
ในช่วงวันท่ี ๕ - ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ พบว่าเป็นช่วงท่ีเริ่มมีฝนตกกระจายในพื้นท่ีบ้างแล้ว 
ประกอบกับการด าเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในพื้นท่ีอย่างต่อเน่ือง จึงเป็นปัจจัยส าคัญ 
ท่ีช่วยส่งผลให้สามารถเพิ่มปริมาณน้ ากักเก็บตามแหล่งน้ าต่าง ๆ ในพื้นท่ีเสี่ยงได้เป็นอย่างดี 
นอกจากน้ี พบว่าภายหลังการส ารวจเสร็จสิ้นได้มีฝนตกหนักกระจายเพิ่มมากข้ึนในอีกหลายพื้นท่ี 
โดยเฉพาะในพื้นท่ีท่ีได้ส ารวจพบว่าไม่มีน้ าต้นทุนแล้ว ซึ่งส่งผลให้ปริมาณน้ าตามแหล่งน้ าธรรมชาติ 
และแหล่งกักเก็บน้ าในหลายพื้นท่ีมีปริมาณน้ าเพิ่มข้ึน  

๔) การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย 
๔.๑) กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 

ได้สั่งการให้ทุกจังหวัดด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ดังน้ี 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๗๕๔ 

 

(๑) ให้ใช้กลไกระบบบัญชาการเหตุการณ์ตามกฎหมาย 
และแผนว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการมอบหมายภารกิจให้หน่วยงาน
รับผิดชอบด าเนินการใน ๓ กลุ่มภารกิจหลัก ประกอบด้วย กลุ่มพยากรณ์ กลุ่มบริหารจัดการน้ า 
และกลุ่มปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า 

(๒) ให้ส ารวจ ตรวจสอบพื้นท่ีเสี่ยงขาดแคลนน้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภคให้ครอบคลุมถึงระดับหมู่บ้าน/ชุมชน พร้อมท้ังประสานการปฏิบัติร่วมกับโครงการชลประทาน 
การประปาส่วนภูมิภาค และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการก าหนดแผนรองรับเพื่อให้การผลิตน้ าประปา
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 

(๓) ทบทวนและจัดท าแผนเผชิญเหตุภัยแล้งของจังหวัด 
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

(๔) การจัดสรรน้ าเพื่อการเกษตร ให้ด าเนินการตามแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง  ปี ๒๕๖๓/๖๔ ของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ พร้อมท้ังก าหนดมาตรการรองรับในพื้นท่ี โดยเฉพาะพืชสวน ไม้ยืนต้นท่ีมีความส าคัญ
ทางเศรษกิจ และให้พิจารณาด าเนินการปฏิบัติการเติมน้ าในพื้นท่ีเกษตรและพื้นท่ีเสี่ยงขาดแคลน
น้ าเมื่อสภาวะอากาศเอ้ืออ านวย เพื่อกักเก็บน้ าในแหล่งน้ าต่างๆ เพิ่มเติมให้ได้มากที่สุด 

(๕) เฝ้าระวัง และควบคุมไม่ให้มีการปล่อยน้ าเสียลงแม่น้ า 
คู คลอง หรือแหล่งน้ าต่าง ๆ พร้อมท้ัง ส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมจัดการน้ าเสียตามหลัก 3R 
พร้อมท้ังมอบหมายหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเส้นทางคมนาคมท่ีมีแนวติดคลอง ล าน้ า หรือแม่น้ าต่าง ๆ  
ส ารวจ และก าหนดมาตรการรองรับกรณีเกิดการพังทลายของตลิ่ง 

(๖) ให้ฝ่ายปกครองร่วมกับฝ่ายทหารในพื้นท่ี สอดส่อง 
ท าความเข้าใจ และให้ความช่วยเหลือประชาชนท่ีประสบปัญหาความเดือดร้อน โดยเฉพาะกรณี
การขาดแคลนน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค และน้ าเพื่อการเกษตร ระมัดระวังอย่าให้เกิดปัญหา  
ความขัดแย้งจากกรณีการแย่งชิงน้ าหรือการน าประเด็นการขาดแคลนน้ ามาใช้จัดต้ังกลุ่ มมวลชน
เพื่อสร้างสถานการณ์ความขัดแย้ง 

(๗) สร้างการรับรู้ให้ประชาชนภาคส่วนต่างๆ มีความเข้าใจ
ถึงสถานการณ์น้ าในพื้นท่ี ตลอดจนมาตรการบริหารจัดการน้ าของภาครัฐ รวมถึงการมีส่วนร่วม  
ในการใช้น้ าอย่างประหยัดโดยเชิญชวนประชาชนจิตอาสาในพื้นท่ี มีส่วนร่วมในการซ่อมสร้าง  
บ ารุงรักษาแหล่งกักเก็บน้ าขนาดเล็ก เพื่อให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔.๒) จัดท าข้อมูลพื้นท่ีเสี่ยงภัยแล้งท่ัวประเทศ ดังน้ี 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๗๕๕ 

 

- พื้ น ท่ี เ สี่ ย งมาก  จ านวน ๕ ,๓๓๖  หมู่ บ้ าน/ ชุมชน  
ใน ๖๑ จังหวัด ๓๖๒ อ าเภอ ๙๖๙ ต าบล 

- พื้นท่ีเสี่ยงปานกลาง จ านวน ๑๑,๐๗๘ หมู่บ้าน/ชุมชน  
ใน ๖๘ จังหวัด ๕๓๖ อ าเภอ ๑,๘๐๒ ต าบล 

-  พื้ น ท่ี เฝ้ า ระวั ง  จ านวน ๖๐ ,๓๘๔ หมู่ บ้ าน/ ชุมชน  
ใน ๖๙ จังหวัด ๗๙๐ อ าเภอ ๕,๕๒๑ ต าบล 

- พื้นท่ีท่ีไม่มีความเสี่ยง จ านวน ๓,๕๒๒ หมู่บ้าน/ชุมชน  
ใน ๗ จังหวัด ๔๘ อ าเภอ ๓๗๘ ต าบล 

๔.๓) จัดท าแผนเผชิญเหตุภัยแล้งครบทุกจังหวัดเพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการเผชิญเหตุภัยแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ จ านวน ๓๔ จังหวัด 
ประกอบด้วย ภาคเหนือ ๙ จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๙ จังหวัด ภาคกลาง ๗ จังหวัด  
ภาคตะวันออก ๒ จังหวัด และภาคใต้ ๔ จังหวัด 

๔.๔) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดเตรียมน้ าใช้เพื่อการอุปโภค
บริโภคให้เพียงพอ ผลการด าเนินการ (๑) มีพื้นท่ีท่ีมีการด าเนินการแก้ไขปัญหาแล้ว จ านวน 
๑๒,๐๕๔ หมู่บ้าน/ชุมชน  (๒) พื้นท่ียังไม่ได้มีการด าเนินการแก้ไขปัญหาแต่มีแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมแล้ว ๖,๑๘๐ หมู่บ้าน/ชุมชน (๓) พื้นท่ีท่ียังไม่มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม แต่มี 
ความต้องการในการแก้ไขปัญหา ๑๖,๖๖๑ หมู่บ้าน/ชุมชน ท้ังน้ี กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย จะประสานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการด าเนินการแก้ไขปัญหา  
และให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นท่ีต่อไป 

๕) มาตรการการรองรับอุทกภัย 
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้สั่งการ 

ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดด าเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมถึงระเบียบราชการท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีมาตรการด าเนินการ ดังน้ี 

๕.๑) การแจ้งเตือน ได้แก่ แจ้งเตือนเจ้าหน้าท่ีเพื่อให้หน่วยปฏิบัติ 
ในพื้นท่ีเตรียมความพร้อมรับมือ ระดมเจ้าหน้าท่ีและเครื่องมื อวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรกล 
ด้านสาธารณภัยให้พร้อมเข้าปฏิบัติการทันที และแจ้งเตือนประชาชนเพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชน 
ผ่านทุกช่องทาง โดยเฉพาะการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นท่ีเสี่ยงภัยให้รับทราบสถานการณ์ ติดตาม
ข่าวสาร และประกาศเตือนภัยจากภาครัฐอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัย 
แก่ประชาชน 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๗๕๖ 

 

๕.๒) การจัดต้ังศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด กรณีเกิดอุทกภัย 
ในทุกจังหวัด เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการการให้ความช่วยเหลือ ประชาชน โดยมี 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อ านวยการจังหวัด ระดับอ าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จัดต้ัง
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อ าเภอและศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพื่อให้
ความช่วยเหลือประชาชน และประสานการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานอื่นในระดับพื้นท่ี  

๕.๓) การปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ โดยการประสานหน่วยงาน
ข้างเคียง ท้ังฝ่ายทหาร ฝ่ายพลเรือน และเตรียมเครื่องจักรกล สาธารณภัย รถ เรือ เครื่องสูบน้ า  
และถุงยังชีพ ไว้ตามจุดเสี่ยงภัย และจุดปลอดภัยท่ีก าหนดเป็นการล่วงหน้า และอพยพประชาชน 
จากจุดเสี่ยงไปยังจุดปลอดภัยในพื้นท่ีก าหนดไว้ รวมถึงการรักษาความปลอดภัยให้ประชาชน 
ท้ังบริเวณจุดอพยพ ศูนย์พักพิงช่ัวคราว และบ้านเรือนประชาชน  

๕.๔) การวางระบบการสื่อสารท่ีมีความเช่ือมโยง โดยมีผังการติดต่อ 
สื่อสาร หมายเลขโทรศัพท์ในการประสานงาน โดยเน้นประสิทธิภาพของระบบสื่อสารท้ังในข่ายปกติ
และข่ายส ารอง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน รวมท้ังการดูแลระบบโทรคมนาคม  
ให้สามารถใช้การได้ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง และมีการเตรียมการกู้คืนหากได้รับผลกระทบ  

๕.๕) การให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีตามระเบียบหลักเกณฑ์
ท่ีมีอยู่ โดยเน้นเรื่องการด ารงชีพระหว่างช่วงเกิดภัยครอบคลุมท้ังเรื่องอาหาร เครื่องนุ่งห่ม 
บ้านเรือนท่ีอยู่อาศัย การดูแลสุขภาพประชาชนในช่วงประสบภัยน้ าท่วม โดยเน้น ๕ กลุ่ม ได้แก่ 
กลุ่มเด็ก กลุ่มหญิงมีครรภ์ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ป่วยโรคเร้ือรังท้ังทางกาย-ทางจิต และกลุ่มผู้พิการ 
  ๑๑.๑.๓ กระทรวงกลาโหม ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม จัดเวร
ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง อุทกภัย และสรุปผลการปฏิบัติของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย
กองบัญชาการกองทัพไทย และเหล่าทัพเป็นประจ าทุกวัน ท้ังน้ี  มีการจัดเตรียมมาตรการรองรับภัย
แล้ง และอุทกภัย โดยจัดก าลังพล จ านวน ๘,๒๙๙ นาย รถยนต์บรรทุกขนาดต่างๆ จ านวน  
๖๒๖ คัน รถขุดตักและรถบรรทุกติดปั้นจั่น จ านวน ๗ คัน รถยนต์บรรทุก จ านวน ๕ คัน เรือชนิด
ต่าง ๆ จ านวน ๑๔๘ ล า รถครัวสนาม จ านวน ๓๔ คัน รถประปาสนาม/รถผลิตน้ าด่ืม จ านวน  
๓ คัน รถบรรทุกน้ า จ านวน ๕๖ คัน รถพยาบาล จ านวน ๑๗ คัน เทท้าย เข้าช่วยเหลือประชาชน
ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นท่ี ๓๒ จังหวัด (จังหวัดสระแก้ว พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี อ่างทอง ชัยนาท 
ลพบุรี กรุงเทพมหานคร ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา มหาสารคาม ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ 
อุบลราชธานี ก าแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี พิษณุโลก แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ล าพูน 
พะเยา ล าปาง เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิจิตร น่าน และตาก) 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๗๕๗ 

 

  ๑๑.๑.๔ กองทัพบก โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกด าเนินการช่วยเหลือ
ประชาชนในพื้นท่ีประสบอุทกภัย โดยเป็นการปฏิบัติ ด้านการก าจัดวัชพืชและสิ่งขวางทางน้ า  
ท า คันแนวกั้ น น้ า/บรรจุกระสอบทรายท าพ นังกั้ นน้ า  เคลื่อนย้ายสิ่ งกีดขวาง เส้ นทาง  
และงานซ่อมแซมถนน สนับสนุนการอพยพประชาชน สัตว์เลี้ยง และขนย้ายสิ่งของ รวมท้ัง 
การแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทาน จัดต้ังจุดบริการข้าวกล่องจากรถครัวสนาม 
สนับสนุนการใช้ยุทโธปกรณ์ทางทหารเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภัย อาทิ สะพานเครื่องหนุนมั่น 
รถขุดตัก เรือชนิดต่างๆ รถครัวสนาม รถยนต์บรรทุก เป็นต้น ในห้วงท่ีผ่านมาใช้ก าลังพลสนับสนุน
ภารกิจ ท้ังสิ้น ๑๐,๘๐๓ นาย 
  ๑๑.๑.๕ กองทัพเรือ โดยกรมอูทหารเรือ ล าเลียงเรือผลักดันน้ า ลงพื้นท่ีจังหวัด
สมุทรปราการ และ จังหวัดสุพรรณบุรี ติดต้ังเรือผลักดันน้ า ๖ จุด (๒๖ ล า) ในพื้นท่ีอ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ  ติดต้ังเรือผลักดันน้ า ๒๐ ล า ในพื้นท่ีอ าเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

๑๑.๒  เร่งพัฒนาการปฏิบัติการ “ฝนหลวง” เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรไม่ให้พืชผล
ทางการเกษตรได้รับความเสียหาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ด าเนินการปฏิบัติการฝนหลวง 
มีผลการด าเนินงาน ดังน้ี 
  ๑๑.๒.๑ โครงการปฏิบัตกิารฝนหลวง มีผลการด าเนินงาน ได้แก่ (๑) พื้นท่ีได้รับ
ประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นท่ีการเกษตร ๒,๘๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ปริมาณฝน
จากการปฏิบัติการฝนหลวงในเข่ือนและอ่างเก็บน้ า ๓,๓๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร และช่วยเหลือ
บรรเทาปัญหาภัยแล้งในพื้นท่ีการเกษตร ตามแผนปฏิบัติการฝนหลวง ร้อยละ ๐.๒๕ ปฏิบัติการ
ฝนหลวงเพื่อเติมน้ าในเข่ือนตามท่ีร้องขอ ร้อยละ ๗๘.๑๔ และปฏิบัติการฝนหลวงประสบผลส าเรจ็
มีฝนตกในพื้นท่ีเป้าหมาย โดยข้ึนบินปฏิบัติการฝนหลวง สะสม ๒๙ วัน ฝนตก ๒๙ วัน 
  ๑๑.๒.๒ การสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน 

๑) ความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงาน
(สนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง) ด าเนินการส าเร็จร้อยละ ๑๐๐ 

๒) ร้อยละของจ านวนวันในการบริการข้อมูลตรวจอากาศ (บริการด้าน
การบิน) ด าเนินการส าเร็จร้อยละ ๙๙.๔๒ 

๓) ความพร้อมของอากาศยานท่ีสามารถสนับสนุนภารกิจได้ตามแผน 
(ศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง) 

๔) โครงการความร่วมมือด้านวิชาการ จ านวน ๕ โครงการ คือ 
(๑) โครงการวิจัยและพัฒนาจรวดดัดแปรสภาพอากาศ (๒) โครงการพัฒนาระบบประเมินปริมาณ



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๗๕๘ 

 

น้ าฝนและพยากรณ์ฝนล่วงหน้า โดยใช้ข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศ ระยะท่ี ๓ (๓) โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพแบบจ าลองคาดการณ์สภาพอากาศระยะสั้น โดยใช้ข้อมูลตรวจอากาศช้ันบน 
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง (๔) โครงการศึกษาวัสดุธรรมชาติ เพื่อใช้ในการท าฝนเมฆเย็น 
และ (๕) โครงการพัฒนาระบบโปรยสารฝนหลวงบนอากาศยาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติการฝนหลวง 

 
 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๗๕๙ 

 

 
ผลการด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง 

 
เร่ืองที่ ๑๒   การสนับสนนุให้มีการศึกษา การรับฟัง 

ความคิดเห็นของประชาชนและการด าเนินการเพ่ือแก้ไข

เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร ี
(ระหว่างวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 
๗๖๐ 

 

นโยบายเร่งด่วนเรื่องท่ี ๑๒  การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟัง  

ความคิดเห็นของประชาชนและการด าเนินการเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
 

 การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและการด าเนินการ 
เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 
 ๑๒.๑  เสริมสร้างวัฒนธรรมการเมืองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข โดยการจัดอบรม “การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย 
ในโรงเรียนเอกชน” จ านวน ๔ รุ่น ๆ ละ ๒๐๐ คน ดังน้ี  
 ๑) รุ่นท่ี ๑ ระหว่างวันท่ี ๒๔ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน  
๒๐๐ คน  
 ๒) รุ่นท่ี ๒ ระหว่างวันท่ี ๓ – ๕ เมษายน ๒๕๖๔ มีผู้เข้ารับการอบรม  จ านวน ๒๐๐ คน 
 ๑๒.๒  การจัดประกวดหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น การจัดอบรมเจ้าหน้าที่  
และการจัดกิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เดือนตุลาคม 
๒๕๖๓ - เมษายน ๒๕๖๔) กรมการปกครองได้ด าเนินการ ดังน้ี 
 ๑) จัดการประกวดหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น จ านวน ๗๖ จังหวัด ๆ ละ  
๓ รางวัล (๒๒๘ หมู่บ้าน) 
 ๒) จัดอบรมผู้ช่วยจ่า จ านวน ๔๒ จังหวัด ๆ ละ ๑ คน วิทยากรแกนน าระดับอ าเภอ 
จ านวน ๕๐๙ อ าเภอ รวม ๕๕๑ คน 
 ๓) หมู่บ้านมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย (เดือนตุลาคม - 
ธันวาคม ๒๕๖๓) (ผ่าน ๑ กิจกรรม ๑ เดือน ๑ หมู่บ้าน) จ านวน ๒๒๓,๔๒๓ ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน ๔,๑๐๘,๙๙๕ คน (ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) 
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