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คํานํา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่ประกาศใช,เป-นแนวทางการพัฒนา

ประเทศมาตั้งแต 1 ตุลาคม 2559 เป-นแผนที่มีความสอดคล,องกับกรอบยุทธศาสตร6ชาติระยะ 20 ป7 แผนการ
ปฏิรูปประเทศ ประเทศไทย 4.0 เป;าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs)
จึงทําให,แผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ มีจุดเปลี่ยนที่สําคัญและแตกตางจากแผนพัฒนาฯ ฉบับอื่นๆ ในอดีต เนื่องจากมี
การเชื่อมโยงเป;าหมาย/ตัวชี้วัดระหวางยุทธศาสตร6ชาติ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และแผนงาน/โครงการของ
กระทรวง/หนวยงานตางๆ ซึ่งสาระสําคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด,วย 10 ยุทธศาสตร6 ได,แก
ยุทธศาสตร6การเสริมสร,างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย6 ยุทธศาสตร6การสร,างความเป-นธรรมและลดความ
เหลื่อมล้ําในสังคม ยุทธศาสตร6การสร,างความเข,มแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันได,อยางยั่งยืน ยุทธศาสตร6การ
เติบโตที่เป-นมิตรกับสิ่งแวดล,อมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ยุทธศาสตร6การเสริมสร,างความมั่นคงแหงชาติเพื่อ
การพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่งและยั่งยืน ยุทธศาสตร6การบริหารจัดการในภาครัฐ การป;องกันการทุจริ ต
ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย ยุทธศาสตร6การพัฒนาโครงสร,างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส6
ยุทธศาสตร6การพัฒนาวิทยาศาสตร6 เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ยุทธศาสตร6การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจ และยุทธศาสตร6ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ มีภารกิจหลักในการติดตามประเมินผลการ

พัฒ นาประเทศตามแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแหงชาติ และเผยแพรผลการประเมิ น ตอสาธารณชน
เป-นประจําในการประชุมประจําป7ของสํานักงานฯ ในป7 2560 เป-นป7แรกของการพัฒนาประเทศตามแนวทาง
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 สํานักงานฯ จึงได,จัดทํา “สรุปสาระสําคัญ รายงานผลการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ ปแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12” ขึ้น ประกอบด,วย การประเมินผลกระทบการพัฒนา
ด,วยดัชนีความอยูเย็นเป-นสุขรวมกันในสังคมไทย และผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร6ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

สํานักงานฯ หวังเป-นอยางยิ่งวาเอกสาร “สรุปสาระสําคัญ รายงานผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศ ปแรกของแผนพั ฒนาฯ ฉบั บที่ 12” ฉบับ นี้ จะชวยสร,า งความรู, ความเข, าใจในผลการติ ดตาม
ประเมินผลการพัฒนาประเทศในระยะที่ผานมา และนําไปสูการมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาประเทศให,
เกิดขึ้นกับทุกภาคสวนของสังคม มุงสูการพัฒนาที่ยั่งยืน ประเทศมีความมั่นคง และมีความอยูเย็นเป-นสุข
รวมกันในสังคมไทย

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
กันยายน 2561
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ส รุ ป ส า ร ะ สํา คั ญ
รายงานผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ป%แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
1 บทนํา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ได,ประกาศใช,เป-นแนวทางการ
พัฒนาประเทศตั้งแต 1 ตุลาคม 2559 มีหลักการสําคัญ คือ การน,อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
เป-นปรัชญานําทางในการพัฒนาประเทศตอเนื่องมาตั้งแตแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ควบคูไปกับการยึดคนเป-น
ศูนย6กลางการพัฒนาและการพัฒนาที่ยั่งยืน บนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร6ชาติ 20 ป7 (พ.ศ. 2560 – 2579)
ซึ่งเป-นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ มุงสูวิสัยทัศน6 “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป-นประเทศ
พัฒนาแล,ว ด,วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลด
ความเหลื่อมล้ําและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช,ภูมิป`ญญาและ
นวัตกรรม การปรับโครงสร,างประเทศไทยไปสูประเทศไทย 4.0 รวมทั้งให,ความสําคัญกับการมีสวนรวมของ
ภาคีการพัฒนาทุกภาคสวน เพื่อนําไปสูการปฏิบัติให,เกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังในระยะ 5 ป7 และตอยอดไปสู
ผลสัมฤทธิ์ที่เป-นเป;าหมายระยะยาว ประกอบด,วยยุทธศาสตร6การพัฒนา 10 ยุทธศาสตร6 ได,แก ยุทธศาสตร6
การเสริมสร,างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย6 การสร,างความเป-นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม การ
สร,างความเข,มแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันได,อยางยั่งยืน การเติบโตที่เป-นมิตรกับสิ่งแวดล,อมเพื่อการพัฒนา
อยางยั่งยืน การเสริ มสร,างความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่งและยั่งยืน การบริหาร
จัดการในภาครัฐ การป;องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย การพัฒนาโครงสร,าง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส6 การพัฒนาวิทยาศาสตร6 เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม การพัฒนาภาค เมือง
และพื้นที่เศรษฐกิจ และความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา
ในป7 2560 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได,ใช,เป-นแนวทางในการพัฒนาประเทศมาเป-นระยะเวลา 1 ป7แล,ว
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติจึงได,จัดทํารายงานผลการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ ป7แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ขึ้น เพื่อรายงานผลกระทบการพัฒนาในภาพรวมวา
สงผลตอการเปลี่ยนแปลงของความอยูเย็นเป-นสุขของประชาชนคนไทยในระดับใด และผลสําเร็จของการ
พัฒนาเป-นไปตามเป;าหมายที่กําหนดภายใต,ยุทธศาสตร6ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 หรือไม มีความก,าวหน,า
การดําเนินงาน รวมทั้ง ป`ญหาและอุปสรรค และข,อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาที่ควรดําเนินการตอไป เพื่อใช,
เป-นข,อมูลในการปรับปรุงกระบวนการการขับเคลื่อนการพัฒนาให,มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพในระยะที่
เหลือของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ตอไป
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2 การพัฒนาประเทศป%แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
2.1 ผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร0ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
การพัฒนาภายใต, 10 ยุทธศาสตร6ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีผลการดําเนินงานในด,านการบรรลุ
เป;าหมาย และผลการพัฒนาตามแนวทางยุทธศาสตร6 สรุปได,ดังนี้
2.1.1

การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย0

1) การบรรลุเป>าหมายการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย0 การพัฒนาประเทศ
ตามยุทธศาสตร6การพัฒนาการเสริมสร,างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย6ในป7แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มี
ความก,าวหน,า ดังนี้
1.1) คนไทยสวนใหญมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม โดย
คนไทยสวนใหญเป-นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม กลาวคือ มีวิถีชีวิตอยูในกรอบธรรมะ คุณงามความดี และ
ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคําสอนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ พิจารณาได,จากการให,ความชวยเหลือผู,อื่นที่
ต,องการความชวยเหลือ แม,วาบุคลนั้นๆ จะไมใชญาติพี่น,อง การตอบแทนผู,มีพระคุณหรือผู,ที่ชวยเหลือเรา การ
ให,อภัยหรือยกโทษให,กับผู,ที่ทําร,ายรางกาย/จิตใจของเรา และการยอมรับผิดและขอโทษในความผิดหรือใน
เรื่องที่มีส วนรั บผิด ชอบมีแนวโน, มเพิ่มสูงขึ้ นอยางตอเนื่ องตั้ งแตในชวงแผนพัฒ นาฯ ฉบั บที่ 10 เป-น ต,นมา
โดยเฉพาะด,านการตอบแทนผู,มีพระคุณหรือผู,ที่ชวยเหลือเรา รองลงมาได,แก การยอมรับผิด และการให,อภัย
นอกจากนี้ สัดสวนคดีอาญาตอประชากรหนึ่งแสนคนลดลงจาก 133.15 คดีตอประชากรหนึ่งแสนคนในป7
2559 ซึ่งเป-นป7สุดท,ายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เหลือ 116.72 คดีตอประชากรหนึ่งแสนคนในป7 2560 (ป7
แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12) อันเนื่องมาจากสังคมไทยมีความปลอดัยในชีวิตและทรัพย6สินเพิ่มขึ้น โดยคดี
ชีวิต รางกาย และเพศ และคดีประทุษร,ายตอทรัพย6สินมีสัดสวนลดลง
1.2) คนในสังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และความสามารถ
(1) สัดสวนเด็กแรกเกิด – 5 ป7 มีพัฒนาการสมวัยทั้งทักษะทางด,านภาษา
ด,านการเจริญเติบโตของรางกาย และการปรับตัว สังคมและการชวยเหลือตัวเองเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตั้งแต
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เป-นต,นมา โดยเด็กแรกเกิด – 5 ป7มีพัฒนาการสมวัยเพิ่มขึ้นจากร,อยละ 91.25 ในป7
2559 เป-นร,อยละ 95.88 ในป7 2560 การที่หนวยงานภาครัฐและภาคีเครือขายที่เกี่ยวข,องให,ความสําคัญกับ
การพัฒนาเด็กแรกเกิด – 5 ป7 เนื่องจากในชวงนี้สมองของเด็กจะเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว สามารถพัฒนาเด็ก
ให,มีคุณภาพและศักยภาพเต็ม 100 โดยการกระตุ,นพัฒนาการแตละชวงวัย ที่เชื่อมโยงตออนาคตของเด็กใน 5
ด,าน ได,แก ด,านการเคลื่อนไหวรางกาย เชน การเดิน วิ่งเลน ด,านการทํางานกล,ามเนื้อมัดเล็ก เชน การใช,นิ้ว
มือหยิบจับ การสอดสายสายตา ยิ้ม ด,านการรับรู,เข,าใจทางภาษา เชน การคิดคํานวณ ด,านการสื่อภาษา เชน
การสื่อสารความต, องการของตัวเอง และด,านการปรั บตัวทางสังคม เชน การชวยเหลือตนเอง นอกจากนี้
พัฒนาการทั้ง 5 ด,านจะเป-นตัวบงชี้การทํางานของสมอง ไอคิว และอีคิวของเด็กด,วย กระทรวงสาธารณสุขจึง
ได,จั ดทํา คูมือสงเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด – 5 ป7 มอบให,พอแม ผู,ปกครอง พี่เลี้ ยงศู นย6เ ด็กเล็ก และ
เจ,าหน,าที่สาธารณสุข เพื่อใช,เป-นเครื่องมือประเมินและสงเสริมพัฒนาการของลูกที่บ,าน พร,อมทั้งเปcดสายดวน
1323 ให,ผู,ปกครองปรึกษา 24 ชั่วโมง
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(2) เด็กไทยมีคะแนนไอคิวเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากร,อยละ 93.1 ในป7 2557 เป-น
ร,อยละ 98.23 ในป7 2559 และมีคะแนนอีคิวเพิ่มขึ้น โดยมีคะแนนอยูที่ร,อยละ 77.1 ในป7 2559 อันเป-นผล
สืบเนื่องจากการที่เด็กแรกเกิด – 5 ป7มีพัฒนาการที่สมวัยเพิ่มขึ้น
(3) จํานวนนักเรียนที่ เรียนในระบบทวิ ภาคีเ พิ่มขึ้น ทุกป7อยางตอเนื่อง แต
อัตราการเพิ่มยังต่ํากวาร,อยละ 30 ตามที่กําหนดไว,ในเป;าหมายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โดยอัตราการเพิ่ม
ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 อยูที่ร,อยละ 27.42 สวนป7แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีอัตราการเพิ่ม
ประมาณร,อยละ 18 คาดวาในอนาคตอัตราการเพิ่มของนักเรียนที่เรียนในระบบทวิภาคีจะมีสัดสวนที่เพิ่มขึ้น
เนื่องจากในป`จจุบันการศึกษาด,านอาชีวะเป-นที่ยอมรับอยางกว,างขวาง โดยเฉพาะการจัดการศึกษาระบบทวิ
ภาคี ที่เป-นรูปแบบที่มีประสิทธิภาพกวารูปแบบอื่นๆ เพราะนักศึกษาที่ผานการศึกษาจากระบบทวิภาคีจะมี
ทักษะในด,านการปฏิบัติ ซึ่งได,เรียนรู,ทฤษฎีตางๆ จากการปฏิบัติงานจริง ไมได,อาศัยความรู,จากในตําราเทานั้น
และเมื่อสําเร็จการศึกษาแล,วสามารถหางานทําได,ทันที ในขณะที่ผู,จบการศึกษาในรูปแบบปกติต,องเข,ารับการ
ฝfกกอนเข,าทํางาน รัฐบาลจึงได,ให,ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให,เทาเทียมในระดับ
สากล ควบคู กั บ การสร, า งแรงงานที่ มี ทั ก ษะตอบสนองความต, อ งการของตลาด นอกจากนี้ ภาครั ฐ และ
หนวยงานที่เกี่ยวข,องได,เปcดให,มีการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ โดยรับรองความรู,ความสามารถและทักษะของ
บุคคลในการทํางานตามมาตรฐานอาชีพนั้นๆ คุณวุฒิวิชาชีพเป-นประโยชน6โดยตรงตอกําลังแรงงานสวนใหญที่
ไมมีคุณวุฒิการศึกษาระดับสูงแตมีประสบการณ6และความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพ โดยผู,ที่ได,รับการ
รับรองคุณวุฒิวิชาชีพมีจํานวนเพิ่มขึ้นจาก 10,626 คน ในป7 2559 เป-น 13,069 คน ในป7 2560 และผู,ที่ได,รับ
การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพมีจํานวนเพิ่มขึ้นจาก 7,470 คน ในป7 2559 เป-น 9,300 คน ในป7 2560 สงผลให,
แรงงานได,รับคาจ,างเพิ่มขึ้นจากการมีคุณวุฒิวิชาชีพ
(4) การออมสวนบุคคลตอรายได,พึงจับจายใช,สอยมีแนวโน,มเพิ่มขึ้น โดยเพิ่ม
จากร,อยละ 8.97 ในป7 2558 เป-นร,อยละ 10.16 ในป7 2559 การเพิ่มสัดสวนการออมเป-นการสะท,อนถึงการมี
องค6ความรู,ด,านการเงิน และการวางแผนทางการเงิน เพื่อป;องกันความเสี่ยงในอนาคต ทั้งจากเหตุฉุกเฉิน และ
การเข,าสูวัยสูงอายุ สงผลตอระบบเศรษฐกิจพื้นฐานของประเทศ สะท,อนให,เห็นถึงความเป-นอยูของประชาชน
เนื่องจากเงินออมเป-นเงินสวนเกินที่เหลือจากการใช,จายเพื่อการอุปโภค บริโภค
นอกจากนี้ (5) ผู,สูงอายุวัยต,นที่มีงานทํามีสัดสวนลดลง พิจารณาจากการมีงาน
ทําของผู,สูงอายุวัยต,น (อายุ 60-69 ป7) ลดลงจากร,อยละ 54.9 ในป7 2557 เหลือร,อยละ 50.5 ในป7 2560
ป`จจุบันประเทศไทยได,ก,าวเข,าสูสังคมสูงวัยแล,ว วัยแรงงานมีสัดสวนลดลง และวัยเด็กยังมีสัดสวนต่ํา สงผลตอ
การขาดแคลนแรงงาน ป`ญหาความมั่นคงด,านรายได, และคุณภาพชีวิตของผู,สูงอายุจากการที่มีอายุยืนนานขึ้น
ทําให,เงินออมไมเพียงพอตอการดํารงชีพ ประกอบกับการพึ่งพิงบุตรหลานมีแนวโน,มลดลงเมื่อพิจารณาจาก
โครงสร,างประชากร ดังนั้น รัฐบาลควรสงเสริมให,ผู,สูงอายุทํางาน โดยยึดหลักความยืดหยุน และความสมัครใจ
มีมาตรการจูงใจและลดอุปสรรคตอการจ,างงาน การให,บําเหน็จบํานาญ การสงเสริมการออมเพื่อความมั่นคง
ด,านรายได,ของผู,สูงอายุในอนาคต อันเนื่องมาจากการมีอายุยืนยาวขึ้นของผู,สูงอายุ อายุคาดเฉลี่ยประชากรมี
แนวโน,มจะสูงกวา 80 ป7 ทําให,มีเวลาหลังชีวิตการทํางานที่ยาวนานขึ้น สงผลให,ผู,สูงอายุต,องบริหารเงินออมให,
เพียงพอตอคาใช,จายที่เพิ่มสูงขึ้นหากไมมีเงินบํานาญรายเดือนเพียงพอ แม,วารัฐจะมีนโยบายสนับสนุนให,
แรงงานมี หลั กประกั น ชราภาพเพิ่ มขึ้ น หรื อให, เ บี้ ยยั งชี พผู, สู งอายุ แตรายได, ดังกลาวยั งไมเพี ยงพอตอการ
ดํารงชีวิต อยางไรก็ตาม การทํางานของผู,สูงอายุแม,เป-นแนวทางสําคัญที่จะลดผลกระทบจากการเข,าสูสังคมสูง
วัย และแม,ผู,สูงอายุมีการทํางานเพิ่มขึ้น แตในภาคเอกชนยังมีน,อย ทําให,ขาดสวัสดิการ ธุรกิจบางสวนเริ่ม
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ตระหนั ก ถึ ง ผลกระทบและการเตรี ย มการจ, า ง ขณะที่ ลู ก จ, า งสวนใหญต, อ งการทํ า งานไมเกิ น อายุ 60 ป7
เนื่องจากมีทัศนคติวาผู,สูงอายุควรได,รับการพักผอน ไมควรทํางานหนัก และขาดความชัดเจนเกี่ยวกับการรับ
สิทธิประกันสังคมหากมีการขยายอายุการทํางาน
1.3) ยังตองเรงพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐานสากล และสงเสริมใหคน
ไทยมี ความใฝCรู เพิ่มขึ้น เนื่ องจากผลคะแนนสอบ PISA ของนั กเรีย นไทยในแตละวิช า ทั้ งคณิ ตศาสตร6
วิทยาศาสตร6 และการอานยังต่ํากวา 500 คะแนนซึ่งเป-นเป;าหมายของแผน และมีแนวโน,มลดลงในทุกวิชา โดย
คะแนนเฉลี่ยคณิตศาสตร6ลดลงจาก 427 คะแนนในป7 2555 เป-น 415 คนแนนในป7 2558 คะแนนเฉลี่ ย
วิทยาศาสตร6ลดลงจาก 444 คะแนนในป7 2555 เป-น 421 คนแนนในป7 2558 สวนผลคะแนนการอานลดลง
จาก 441 คะแนนในป7 2555 เป-น 409 คนแนนในป7 2558 ผลคะแนนสะท,อนให,เห็นวา ต,องเรงพัฒนาให,
เด็ กไทยให, มีความรู,และความเข,าใจ รับ รู, ถึงความสัมพั น ธ6และมุ มมองที่แตกตาง ตลอดจนมีทักษะการคิ ด
วิเคราะห6และการคิดแบบมีวิจารณญาน สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไทย สังคมโลกได,อยางปกติสุข
นอกจากนี้ คนไทยสวนใหญไมมีความใฝkรู, หรือสนใจเรียนรู,ลดลง ซึ่งไมเป-นไป
ตามเป;าหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 พิจารณาจากสัดสวนการใช,อินเทอร6เน็ตเพื่อการอานหาความรู,มี
แนวโน,มลดลงตอเนื่อง นับตั้งแตในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เป-นต,นมา โดยลดลงจากร,อยละ 34.55 ในป7
2556 เหลือร,อยละ 30.71 ในป7 2559 และเหลือร,อยละ 29.80 ในป7 2560 ประกอบกับคนไทยอานหนังสือ
น,อยลง โดยสัดสวนการอานของคนไทยลดลงจากร,อยละ 81.8 ในป7 2556 เหลือร,อยละ 77.7 ในป7 2558 สวน
ใหญคนไทยใช,อินเทอร6เน็ตหรือเลนมือถือเพื่อสันทนาการ
1.4) คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น
(1) รายจายสุขภาพทั้งหมดตอผลิตภัณฑ6มวลรวมในประเทศอยูในระดับที่ต่ํา
กวาเป;าหมายที่กําหนดไว,ไมให,เกินร,อยละ 5 ของผลิตภัณฑ6มวลรวมในประเทศ รายจายสุขภาพทั้งหมดตอ
ผลิตภัณฑ6มวลรวมของไทยในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เฉลี่ยอยูที่ร,อยละ 4.5
(2) สุขภาพจิตของคนไทยดีขึ้น พิจารณาจากอัตราการฆาตัวตายสําเร็จลดลง
จาก 6.35 คนตอประชากรหนึ่งแสนคนในป7 2559 เหลือ 6.05 คนตอประชากรหนึ่งแสนคนในป7 2560 อัน
เนื่องมาจากจํานวนผู,ปkวยที่เป-นโรคจิตลดลงจาก 488,436 คนในป7 2558 เหลือ 480,266 คนในป7 2560 ผู,ปkวย
ที่เป-นโรควิตกกังวลลดลงจาก 449,589 คนในป7 2558 เหลือ 399,713 คนในป7 2560 ขณะที่ ผู,ปkวยที่เป-นโรค
ซึมเศร,าเพิ่มขึ้นจาก 245,727 คนในป7 2558 เป-น 284,399 คนในป7 2560 การฆาตัวตายนี้ เกิดจากหลาย
สาเหตุแตสาเหตุใหญที่ทําให,คนคิดอยากฆาตัวตายเกิดจากการปkวยเป-นโรคซึมเศร,า รองลงมาได,แก โรคจิต
และโรควิตกกังวล ทั้งนี้ คนที่เป-นโรคซึมเศร,าจะมีความรู,สึกเบื่ออยางรุนแรงแทบทุกอยางในชีวิต เบื่อที่จะมี
ชีวิตอยู มีความเศร,าที่รุนแรง มีความรู,สึกวาตนเองผิด ไร,คา และอยากฆาตัวตาย มีความคิดวา การตายเป-น
ทางออกของป`ญหา
(3) การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลงจาก 13.75 คนตอประชากรหนึ่ง
แสนคนในป7 2555 เหลื อ 9.50 คนตอประชากรหนึ่ งแสนคนในป7 2558 แล,ว กลับ เพิ่ มเป- น 12.74 คนตอ
ประชากรหนึ่งแสนคนในป7 2559 แตยังอยูในกรอบของเป;าหมายที่กําหนดให,อัตราการตายจากการเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุทางถนนต่ํากวา 18 คนตอประชากรหนึ่งแสนคน การจะลดจํานวนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง
ถนน หรือจํานวนอุบัติเหตุลงได,นั้น คนไทยต,องเครงครัดวินัยจราจร ขับขี่ตามกฎ ไมประมาท
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(4) การคลอดในผู,ห ญิงกลุ มอายุ 15 – 19 ป7 มีแนวโน, มลดลงตั้ งแต
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เป-นต,นมา โดยลดลงจาก 53.4 คนตอประชากรวัยเดียวกันหนึ่งแสนคนในป7 2555
เหลื อ 42.5 คนตอประชากรวั ยเดี ยวกั นหนึ่ งแสนคนในป7 2559 เป-นผลจากการที่ รัฐบาลได,ป ระกาศวาระ
แหงชาติและดําเนิน งานตามยุทธศาสตร6ป;องกัน และแก,ไขป`ญหาเด็ กและเยาวชนตั้งครรภ6ไมพร, อมตั้งแตป7
2553 โดยภาคีเครือขายทุกภาคสวนที่เกี่ยวข,องได,บูรณาการแผนปฏิบัติการ รวมมือรวมใจกันอยางจริงจัง และ
มีกลไกการขับเคลื่อนทั้งในระดับชาติ จังหวัด และชุมชน ทั้งนี้ สาเหตุหลักมาจากความอยากรู,อยากลอง ไม
เข,าใจเรื่องคุมกําเนิด ประมาท อีกทั้งเด็กที่ท,องกอนวัยอันควร สวนใหญมาจากครอบครัวแตกแยก มีเพื่อนไมดี
และชอบไปแหลงมั่วสุมเที่ยวเตร การแก,ป`ญหาท,องในวัยรุนเป-นวาระแหงชาติ เพราะเด็กที่ท,องไมพร,อม จะ
อายและต,องออกจากโรงเรียนกลางคัน ทําให,ได,เรียนหนังสือน,อย รายได, และชีวิตครอบครัวไมดี จึงต,องเรงให,
ความรู, เรื่องการดูแลและป;องกันตนเองตามหลักสุขบัญญัติในเด็กและเยาวชนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมวัยรุน
ให,ใช,ชีวิตรวมสมัย ถูกทํานองคลองธรรม โดยใช,กระบวนการมีสวนรวมของโรงเรียน ครอบครัว เพื่อนนักเรียน
และชุมชน
(5) ผู,สูงอายุที่อาศัยในบ,านที่มีสภาพแวดล,อมที่เหมาะสมมีสัดสวนเพิ่มขึ้น
จากร,อยละ 2.0 ในป7 2556 เป-นร,อยละ 3.4 ในป7 2559 แตยังต่ํากวาเป;าหมายที่กําหนดไว,ในแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12 และแผนผู,สูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) ที่กําหนดเป;าหมายในป7 2564 สัดสวนของ
ผู,สูงอายุที่อาศัยในบ,านที่มีสภาพแวดล,อมที่เหมาะสมเทากับ ร,อยละ 20 ได,กําหนดบ,านที่มีสภาพแวดล,อม
เหมาะสมประกอบด,วย 5 ข,อคือ 1) บันไดบ,านมีราวให,ยึดเกาะ 2) ห,องน้ํา/สุขา มีราวให,ยึดเกาะ 3) ห,องนอน
อยูชั้นลาง หรือเป-นบ,านชั้นเดียว 4) ห,องน้ํา/สุขา อยูในบ,าน และ 5) ชนิดของห,องสุขาเป-นแบบห,อยเท,า
1.5) สถาบัน ทางสังคมมี ความเขมแข็งเพิ่ มขึ้น โดยครอบครั วไทยมี ความอบอุ น
เพิ่มขึ้นจากร,อยละ 66.52 ในป7 2558 เป-นร,อยละ 67.98 ในป7 2559 จากการที่เด็กได,รับการเลี้ยงดูที่เหมาะสม
จากครอบครัวเพิ่มขึ้น อัตราคดีเด็กและเยาวชนที่ถูกดําเนินคดีโดยสถานพินิจมีอัตราลดลงจาก 3.55 คนตอเด็ก
และเยาวชนพันคน ในป7 2555 เป-น 3.38 คนตอเด็กและเยาวชนพันคน ในป7 2559 นอกจากนี้ ประชากรอายุ
13 ป7ขึ้นไปมีการปฏิบัติตามหลักคําสอนทางศาสนาเพิ่มขึ้นจากร,อยละ 7.3 ในป7 2554 เป-นร,อยละ 22.4 ในป7
2557 เห็นวาหลักคําสอนทางศาสนาเป-นสิ่งจําเป-นในการดํารงชีวิต และเมื่อมีป`ญหาชีวิตและการทํางาน คน
สวนใหญจะใช,หลักคําสอนทางศาสนาแก,ไขป`ญหาทุกครั้งหรือแทบทุกครั้ง
ตารางที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย0 ป%แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
เป>าหมาย

ตัวชี้วัด
2555

1. คนไทยสวนใหญมี
ทัศนคติและพฤติกรรม
ตามบรรทัดฐานที่ดีของ
สังคม

2. คนในสังคมไทยทุกชวงวัย

1. ประชากรอายุ 13 ป7ขึ้นไปมี
กิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท,อน
การมีคุณธรรมจริยธรรม
1.1 การชวยเหลือผู,อื่น
1.2 การตอบแทนผู,มีพระคุณ
1.3 การให,อภัย
1.4 การยอมรับผิด
2. สัดสวนคดีอาญาตอประชากรหนึ่ง
แสนคน

แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 11
2556
2557
2558

36.92

54.1
82.8
71.3
73.6
102.06

104.53

ฉบับที่ 12
2559
2560

133.15

116.72
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2555

มีทักษะ ความรู, และ
ความสามารถเพิ่มขึ้น
2.1 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ 1. เด็กมีพัฒนาการสมวัยไมน,อย กวา
เต็มตามศักยภาพ
ร,อยละ 85
2.2 เด็กวัยเรียนและวัยรุนมี 1. คะแนน IQ เฉลี่ยไมต่ํากวาเกณฑ6
สติป`ญญาและความ
มาตรฐาน
ฉลาดทางอารมณ6เพิ่มขึ้น 2. เด็กมีคะแนน EQ ไมต่ํากวาเกณฑ6
มาตรฐานภาคการเมืองระดับ
ท,องถิ่น
2.3 วัยแรงงานมีความรู,และ 1. ผู,เรียนในระบบทวิภาคีเพิ่มขึ้น
ทักษะเป-นไปตามความ
เฉลี่ยร,อยละ 30
ต,องการของตลาดงาน
ตอป7
และมีทักษะทางการเงิน 2. ผู,ที่ได,รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ
เหมาะสมกับ
และผู,ผานการทดสอบมาตรฐาน
สภาพแวดล,อมทาง
ฝ7มือแรงงานแหงชาติเพิ่มขึ้น
เศรษฐกิจ
2.1 ผู,ผานการทดสอบมาตรฐาน
ฝ7มือแรงงานแหงชาติ (คน)
2.2 ผู,ที่ได,รับการรับรองคุณวิฒิ
วิชาชีพ (คน)
3. การออมสวนบุคคลตอรายได,พึง
จับจายใช,สอยเพิ่มขึ้น
2.4 ผู,สูงอายุวัยต,นมีงานทํา 1. การมีงานทําของผู,สูงอายุ (อายุ
และรายได,ที่เหมาะสมกับ
60-69 ป7) เพิ่มขึ้น
ศักยภาพของผู,สูงอายุ
3. คนไทยมีการศึกษาที่มี
1. ผลคะแนนสอบ PISA
คุณภาพตาม
ในแตละวิชาไมต่ํากวา 500
มาตรฐานสากลและมี
- คณิตศาสตร6
ความสามารถเรียนรู,ด,วย
- วิทยาศาสตร6
ตนเองอยางตอเนื่อง
- การอาน
2. การใช,อินเทอร6เน็ตเพื่อการอานหา
ความรู,
3. การอานของคนไทยเพิ่มขึ้นเป-น
ร,อยละ 85
4. แรงงานที่ขอเทียบโอน
ประสบการณ6และความรู,เพื่อ
ขอรับวุฒิ ปวช. และ ปวส. เพิ่มขึ้น
เฉลี่ยร,อยละ 20 ตอป7
4. คนไทยมีสุขภาวะที่
1. ประชากรอายุ 15 – 79 ป7มี ภาวะ
ดีขึ้น
น้ําหนักเกินลดลง
2 การตายจากอุบัติเหตุทางถนนต่ํา
กวา 18 คน ตอประชากรแสนคน
3. ประชาชนเลนกีฬาและเข,ารวม
กิจกรรมนันทนาการเพิ่มขึ้น

n/a

แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 11
2556
2557
2558
n/a

78.75

91.69

93.1

43,370

61,245

91.25

95.86

98.23

ระดับ
ปกติ
37,694

ฉบับที่ 12
2559
2560

77.1
91,448 113,729 134,597

32,322
6,711
9.02

7.98

8.62

8.97

10.16

n/a

n/a

54.9

n/a

n/a

50.5

31.67

415
421
409
30.71

29.80

12.74

13.75

427
444
441
34.55

32.37

81.8

77.7

37.5
13.75

11.30

10.30

9.50
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4. อัตราการฆาตัวตายสําเร็จตอ
ประชากรแสนคนลดลง
5. การคลอดในผู,หญิงกลุมอายุ 15 –
19 ป7 ลดลง
6. รายจายสุขภาพทั้งหมดตอ
ผลิตภัณฑ6มวลรวมในประเทศ
7. ผู,สูงอายุที่อาศัยในบ,านที่มี
สภาพแวดล,อมที่เหมาะสมเป-น
ร,อยละ 20
5. สถาบันทางสังคมมีความ 1. ดัชนีครอบครัวอบอุนอยูในระดับ
เข,มแข็งและมีสวนรวมใน
ดีขึ้น
การพัฒนาประเทศ
2. ประชากรอายุ 13 ป7ขึ้นไปมีการ
เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะสถาบัน
ปฏิบัติตามหลักคําสอนทาง
ครอบครัว
ศาสนาเพิ่มขึ้น
สถาบันการศึกษา
3. ธุรกิจที่เป-นวิสาหกิจเพื่อสังคม
สถาบันทางศาสนา
เพิ่มขึ้น
ชุมชน สื่อมวลชน และ
ภาคเอกชน

2)

2555
6.20

แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 11
2556
2557
2558
6.08
6.07
6.47

53.4

51.1

4.5

4.5

4.6

4.5

2.0

n/a

n/a

65.53

66.52

n/a
68.31

65.58

47.9

44.3

ฉบับที่ 12
2559
2560
6.35 6.03
42.5
4.5
3.4
67.98

-

22.4
-

-

-

-

-

-

การดําเนินการและผลการพัฒนาตามแนวทางยุทธศาสตร0
2.1) ปรับเปลี่ยนคานิยมคนไทยใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และ

พฤติกรรมที่พึงประสงค0
(1) สงเสริ ม ให, มี กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนทั้ ง ในและนอกห, อ งเรี ย นที่
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ โดยกระทรวงวัฒนธรรมได,จัดทําโครงการนํารอง
สถาบันอาชีวะต,นแบบสร,าง “สุภาพชน คนอาชีวะ” ได,พัฒนาหลักสูตรและองค6ความรู,ในคุณธรรม 4 ประการ
พอเพี ย ง วิ นั ย สุ จ ริ ต จิ ต อาสา รวมกั บ สถาบั น อาชี ว ศึ ก ษา มี ห นวยงานที่ เ กี่ ย วข, อ งภาครั ฐ และสถาน
ประกอบการภาคธุรกิจ เข,ารวมบันทึกความรวมมือข,อตกลงสนับสนุนโครงการ 30 หนวยงาน (รวมกับวิทยาลัย
โดยตรง) มีนักศึกษาอาชีวะ 20 สถาบันได,รับประโยชน6รวม 4,323 คน สถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เข,ารวม
โครงการกิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่ 46 แหง (เป;าหมาย 30 แหง) และชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด,วยพลังบวร
ให,เป-นศูนย6กลางในการสงเสริมหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประเพณี วิถีวัฒนธรรม
ไทยที่ดีงามและนําไปปรับใช,ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตได,อยางเหมาะสมสอดคล,องกับสภาพเศรษฐกิจและ
สังคม มีชุมชนคุณธรรมเข,ารวมโครงการ สวนกลาง (กทม.) และสวนภูมิภาค (76 จังหวัดทั่วประเทศ) 2,000
แหง ตามเป;าหมาย
(2) ปรั บวิ ธีการเผยแผหลักศาสนาให, มุงชี้แนะแนวทางการดํา รงชีวิ ตตาม
หลักธรรมคําสอนที่เข,าใจงาย สามารถนําไปปฏิบัติได,จริง นําไปสูการปลูกฝ`งคานิยมที่ดีงาม โดยกระทรวง
วัฒนธรรม ได,ดําเนินโครงการศูนย6ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย6 สงเสริมให,ประชาชนพึ่งพาตนเอง พอมี
พอกินพอใช, มีเหตุผล มีภูมิคุ,มกัน ใช,ชีวิตที่เหมาะสมตามบริบทสังคม โดยจัดกิจกรรมและสงเสริมให,ชุมชนมี
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สวนรวมในการผลิตภัณฑ6 สําหรับใช,และจําหนายเพื่อสร,างมูลคาเพิ่มแกชุมชน สงผลให,เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนได,ใกล,ชิดพระพุทธศาสนา น,อมนําหลักธรรมคําสอนสูการปฏิบัติการในวิถีชีวิตมีคุณธรรมจริยธรรมที่
ดีงามในสังคม โครงการสร,างจิตสํานึก คานิยม และอัตลักษณ6ความเป-นไทย ให,ประชาชนชาวไทยได,น,อมนํา
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได,พระราชทานแกพสกนิกรชาวไทยใน
โอกาสตางๆ ไปปฏิบัติให,กลายเป-นลักษณะนิสัยของตน ได,ผลิตและจัดอบรม อาทิ ผลิตสื่อการพัฒนาคุณธรรม
ตามพระราชดํารัส ผลิตสื่อเผยแพรมารยาทไทย ไมน,อยกวา 15,000 เลม สื่อสงเสริมอัตลักษณ6ไทยและความ
เป-นไทย (อาหารไทย/อาหารนานาชาติ) จัดอบรมมารยาทไทยให,บุคลากรทางวัฒนธรรมและบุคคลที่สนใจ
ทั่วไป สงผลให,เด็ก เยาวชน และประชาชนไทยตระหนักและเห็นคุณคาความสําคัญ และมีสวนรวมประพฤติ
ปฏิบัติตนตามคานิยมและความเป-นไทยที่ดีงาม และโครงการบริหารจัดการกิจการภาพยนตร6และวีดิทัศน6 ให,
ผู,ประกอบกิจการด,านภาพยนตร6และวีดิทัศน6ได,รับการบริการด,านภาพยนตร6และวีดิทัศน6ที่มีมาตรฐานสะดวก
และรวดเร็ว เกิดความรวมมือจากทุกฝkายที่เกี่ยวข,องในการประกอบกิจการภาพยนตร6และวีดิทัศน6 เพิ่มพื้นที่
และทางเลือกในการบริโภคภาพยนตร6และวีดิทัศน6ได,อยางเหมาะสม
(3) จั ด สรรเวลาและพื้ น ที่ อ อกอากาศให, แ กสื่ อ สร, า งสรรค6 ที่ ส งเสริ ม การ
ปลู กฝ` งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและคานิ ย มอั น ดี โ ดยเฉพาะในชวงเวลาที่ มีผู, ช มมากที่ สุ ด และสงเสริ มการใช,
เครือขายสังคมออนไลน6 สร,างความรู,ความเข,าใจในบทบาท สิทธิ และหน,าที่การเป-นพลเมืองที่ดี โดยกระทรวง
วัฒนธรรม ได,จัดทําโครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร,างสรรค6 ให,กับประชาชนโดยเฉพาะพอแมผู,ปกครองเด็ก
และเยาวชน รวมถึงการบูรณาการทุกภาคสวนของสังคมในการรวมกันป;องกันแก,ไขป`ญหาและสร,างภูมิคุ,มกัน
ให,แกสังคมรวมกัน และโครงการสมัชชาคุณธรรม เพื่อสงเสริม สนับสนุนการรวมพลังองค6กรเครือขายทุกภาค
สวน ทุกระดับให,เข,ามามีสวนรวมในกระบวนการสมัชชาคุณธรรมระดับพื้นที่จังหวัด ภูมิภาคอยางเป-นระบบ
สร,างกลไกการขับเคลื่อนแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ และกรอบแนวทางแผนการขับเคลื่อน และ
รณรงค6 สร,างกระแสให,สังคมเกิดการรับรู, ตระหนักและมีสวนรวมในการกําหนด ผลักดันและนํานโยบายด,าน
คุณธรรม จริยธรรมของสังคมไทยสูการปฏิบัติในวงกว,าง ได,จัดงานสมัชชาคุณธรรมระดับภาค มีองค6กรเข,ารวม
กวา 100 องค6กร
(4) ผลักดันให,มีการนําวัฒนธรรมการทํางานที่พึงประสงค6ไปใช,ปฏิบัติจนให,
เป-นคุณลักษณะที่สําคัญของคนในสังคมไทย โดยกระทรวงมหาดไทย ได,ดําเนินโครงการสงเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมในการประปานครหลวง เพื่ อให,พนักงานและผู,ปฏิ บัติงานทุกคน มีคุณธรรม ยึ ดมั่นในประโยชน6
สวนรวมเป-นสําคัญ โดยจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในผู,บริหาร พนักงาน และผู,ปฏิบัติงาน
2.2) พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะความรู และความสามารถในการดํารงชีวิต
อยางมีคุณคา
(1) สงเสริ มใหเด็ ก ปฐมวั ยมี ก ารพั ฒนาทั ก ษะทางสมองและทั ก ษะทาง
สังคมที่เหมาะสม
(1.1) ให, ค วามรู, แ กพอแมหรื อ ผู, ดู แ ลเด็ ก ในเรื่ อ งการมี โ ภชนาการที่
เหมาะสม วิธีการเลี้ยงดูเด็กที่จะกระตุ,นพัฒนาการเด็กในชวง 0 – 3 ป7แรก รวมทั้งสนับสนุนให,แมเลี้ยงลูกด,วย
นมแมอยางน,อย 6 เดือน โดยกระทรวงสาธารณสุขได,จัดทําโครงการเสริมสร,างพัฒนาการเด็กลาช,า เพื่อให,
เด็กปฐมวัยกลุมเสี่ยงตอป`ญหาพัฒนาการลาช,าได,รับการกระตุ,นพัฒนาการและดูแลตอเนื่อง และเพื่อให,ผู,ดูแล
เด็กปฐมวัยกลุมเสี่ยงตอป`ญหาพัฒนาการลาช,ามีความรู,/ความสามารถในการดูแลบุตรหลานของตน สงผลให,
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ทุกจังหวัดมีเครือขายระบบดูแลชวยเหลือเด็กที่มีพัฒนาการลาช,า โดยมีโรงพยาบาลชุมชนที่มีระบบดูแลเด็ก
พัฒนาการลาช,าตามแนวทางที่กําหนด 613 แหง มีศูนย6บริการสาธารณสุขมีระบบดูแลเด็กพัฒนาการลาช,า
ตามแนวทางที่กําหนด 45 แหง และเด็กกลุมเสี่ยงตอป`ญหาพัฒนาการลาช,าได,รับการกระตุ,นพัฒนาการและ
ดูแลตอเนื่องตามเครื่องมือมาตรฐาน ร,อยละ 82.40
(1.2) พัฒนาหลักสูตรการสอนที่อิงผลงานวิจัยทางวิชาการและปรับปรุง
สถานพัฒนาเด็ กปฐมวัยให,มีคุณภาพตามมาตรฐานที่เน,นการพัฒนาทักษะสํ าคัญด,านตางๆ โดยหนวยงาน
ภาครัฐมีผลการดําเนินงาน ดังนี้
กระทรวงศึกษาธิการได,จัดทํา โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปฐมวัยของประเทศไทย เพื่อศึกษาและจัดทําแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2560-2564 สําหรับหนวยงาน/
กระทรวงใช,ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยได,ตามวัย และปรับปรุง พัฒนาเอกสารสมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการ
พัฒนาตามวัย 0 – 3 ป7 และ 3 – 5 ป7 เป-นคูมือ/แนวแนะสําหรับกลุมพอแม ผู,ปกครอง ผู,เลี้ยงดูเด็ก ครู ผู,ดูแล
เด็กและผู,ที่เกี่ยวข,องในการพัฒนาเด็กปฐมวัย สงผลให,เด็กปฐมวัยได,รับการพัฒนาให,มีความสามารถตามวัย
ตามสมรรถนะที่กําหนดไว, ครอบครัวและผู,ที่เกี่ยวข,องกับเด็กปฐมวัยมีความรู, ความเข,าใจ ในการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยที่ถูกต,องตามทฤษฎีและวิธีการ เพื่อประโยชน6ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย และโครงการการพัฒนาการจัด
ประสบการณ6การเรียนการสอนปฐมวัย เพื่อถอดบทเรียนกระบวนการเรียนรู,สําหรับโรงเรียนต,นแบบสนามเด็ก
เลนตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL) : เลนตามรอยพระยุคลบาท รวมกับสํานักงานบริหารและพัฒนาองค6
ความรู, (OKMD) และเพื่อตอยอดวิชาการสําหรับครูผู,สอนโรงเรียนต,นแบบ สงผลให,นักเรียนที่จบหลักสูตรมีผล
การประเมินพัฒนาการสวนใหญอยูในระดับดี (ป7 2559) นักเรียนร,อยละ 76.60 มีระดับพัฒนาการด,านรางกาย
อยู ในเกณฑ6 ดี ร, อยบะ 95.23 มี ร ะดับ พั ฒ นาการด,า นอารมณ6 จิ ตใจอยู ในเกณฑ6 ดี ร, อยละ 99.31 มี ร ะดั บ
พัฒนาการด,านสังคมอยูในเกณฑ6ดี และร,อยละ 77.42 มีระดับพัฒนาการด,านสติป`ญญาอยูในเกณฑ6ดี
กระทรวงแรงงานได,จัดทําโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยศูนย6เด็กเล็ก
วิทยาเขตสิ ริ น ธรราชวิ ทยาลั ย ในพระราชู ป ถัมภ6 พั ฒ นาศู น ย6 เ ด็กเล็ กวิ ทยาเขตสิริ น ธรราชวิ ทยาลัย ในพระ
ราชูปถัมภ6เข,าสูมาตรฐานศูนย6เด็กเล็กแหงชาติ รวมถึง การพัฒนาบุคลากรผู,ปฏิบัติงาน เพื่อเป-นศูนย6เด็กเล็ก
ต,นแบบสําหรับจัดการเรียน การสอน พัฒนาเด็กเล็ก ทั้งด,านอารมณ6 จิตใจ สังคม เป-นศูนย6การศึกษาดูงาน
สําหรับนายจ,าง ลูกจ,าง ผู,สนใจทั่วไป สามารถนําไปเป-นตัวอยางในการจัดตั้งศูนย6เด็กเล็กในสถานประกอบ
กิจการหรือชุมชน เพื่อแบงเบาภาระคาใช,จาย และเป-นสวัสดิการที่ครอบคลุมถึงสมาชิกในครอบครัว ของ
ลูกจ,าง ครอบคลุมเด็กปฐมวัยบุตรผู,ใช,แรงงานในศูนย6เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ6
จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรปราการ 1,579 คน (เป;าหมาย 1,600 คน)
(2) พัฒนาเด็ ก วั ยเรี ยนและวั ยรุ นใหมีทัก ษะการคิ ด วิ เ คราะห0 อยางเป9 น
ระบบ มีความคิดสรางสรรค0 มีทักษะการทํางานและการใชชีวิตที่พรอมเขาสูตลาดงาน
(2.1) ปรั บ กระบวนการเรี ย นรู, ที่ส งเสริ มให, เ ด็ กมี การเรี ย นรู, จ ากการ
ปฏิ บั ติ จ ริ ง สอดคล, อ งกั บ พั ฒ นาการของสมองแตละชวงวั ย เน, น พั ฒ นาทั ก ษะพื้ น ฐานด, า นวิ ท ยาศาสตร6
เทคโนโลยี ด, า นวิ ศ วกรรมศาสตร6 ด, า นคณิ ต ศาสตร6 ด, า นศิ ล ปะ และด, า นภาษาตางประเทศ โดย
กระทรวงศึกษาธิการได,จัดทําโครงการ/กิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ วิจัย พัฒนาหลักสูตร สื่อและการประเมิน
คุณภาพสื่อ และการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู,วิทยาศาสตร6 คณิตศาสตร6 และเทคโนโลยี ได,จัดทํากรอบ
มาตรฐานการเรียนรู, หนังสือเรียน คูมือครู สื่อประกอบหลักสูตร ระบบการเรียนรู,และนวัตกรรม แผนการสอน
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สื่อการทดลองเสมือนจริง สื่อวีดิทัศน6 ด,านวิทยาศาสตร6 คณิตศาสตร6 และเทคโนโลยี จํานวน 326 รายการ
(เป;าหมาย 200 รายการ) สงผลให,นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่นําหลักสูตร สื่อ และกระบวนการ
จัด การเรี ย นรู, วิ ทยาศาสตร6 คณิ ต ศาสตร6 และเทคโนโลยี ที่ พัฒ นาขึ้ น ไปใช, สามารถเกิด การคิ ด วิ เคราะห6
แก, ป`ญ หา และนํ าความรู, ไปใช,ในชี วิต จริ งได, ขับ เคลื่ อนสะเต็ มศึ กษาในประเทศไทยอยางเป-น รูป ธรรมใน
โรงเรียน โดยขยายผลการจัดการเรียนรู,สะเต็มศึกษาในทุกภูมิภาค มีผลการดําเนินงาน ที่สําคัญ อาทิ 1) ศูนย6
สะเต็มศึกษาภาค 13 ศูนย6 โรงเรียนต,นแบบสะเต็มศึกษา 91 โรงเรียน โรงเรียนเครือขาย สะเต็มศึกษา 5,961
โรงเรียน 2) ครูดีเดน STEM Education ประเทศไทย (Thailand STEM Education Teacher Awards) ป7ที่
3 จํานวน 3 คน รางวัลชมเชยพิเศษ จํานวน 2 คน และรางวัลชมเชย จํานวน 4 คน 3) กิจกรรมการเรียนรู,สะ
เต็มศึกษา สําหรับครูและนักเรียน 26 ชุด พัฒนาและขยายบริการของศูนย6เรียนรู,ดิจิทัลด,านวิทยาศาสตร6
คณิตศาสตร6 และเทคโนโลยี (IPST Learning Space) ที่เชื่อมโยงในระดับประเทศและนานาชาติ ตอบสนอง
ตอยุทธศาสตร6การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรฐกิจและสังคมของรัฐบาล สามารถพัฒนาและขยายบริการของศูนย6
เรียนรู,ดิจิทัล (IPST Learning Space) 1 ศูนย6 เพื่อเป-นแหลงเรียนรู,ออนไลน6ที่รองรับการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา ขยายโอกาสและเพิ่มความเทาเทียมในการเรียนรู, โดยเปcดโอกาสให,ทุกคนที่ใช,อินเทอร6เน็ตสามารถ
เข,าถึงสื่อที่ได,มาตรฐาน ผานเว็บไซต6 http://learningspace.ipst.ac.th ในป7งบประมาณ 2560 มีผู,เข,าใช,งาน
6.14 ล,านราย รวมทั้งมีศูนย6เรียนรู,ดิจิทัลฯ ทําหน,าที่เป-นแหลงเรียนรู,ออนไลน6 สร,างโอกาสในการเข,าถึงการ
เรียนรู,วิทยาศาสตร6 คณิตศาสตร6 และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพอยางเป-นระบบ มีการจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ ให, ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการศึ ก ษาสู ง ขึ้ น ซึ่ ง กลุ มเป; า หมายหลั ก ได, แ ก ครู แ ละนั ก เรี ย น
กลุมเป;าหมายรอง ได,แก โรงเรียน ผู,บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ผู,ปกครองและประชาชนทั่วไป การ
พัฒนาทักษะการใช,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยพัฒนาครูผู,สอนวิชาภาษาอังกฤษให,มีศักยภาพในระดับที่
สูงขึ้น และพัฒนาเทคนิคการเรียนสอนสามารถนําไปประยุกต6ใช,ในห,องเรียนสูการปฏิบัติ รวมทั้งประยุกต6ใช,ใน
การปฏิบัติงานได, โดยมีครู คณาจารย6 และบุคลากรทางการศึกษาเข,ารับการอบรมทั้งสิ้น 532 คน พัฒนา
ทักษะการใช,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในโรงเรียนเอกชน ครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนเอกชนที่ได,รับ
การพัฒนา 2,736 คน (เป;าหมายจํานวน 810 คน) และร,อยละ 80 ของครูผู,สอนภาษาอังกฤษที่เข,าอบรมได,รับ
การพัฒนาให,มีความสามารถในการใช,ภาษาอังกฤษและมีความรู,เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษไปจัดการเรียน
การสอนได,เพิ่มขึ้น และยกระดับการพัฒนาและสงเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด,านวิทยาศาสตร6
คณิตศาสตร6 และเทคโนโลยี เพื่อยกระดับสูมาตรฐานสากล เยาวชนที่มีความสามารถพิเศษได,รับการพัฒนา
และสงเสริม 1,930 คน จากเป;าหมายจํานวน 1,200 คน (ข,อมูลป7 2559) สงผลให,เยาวชนผู,มีความสามารถ
พิเศษด,านวิทยาศาสตร6 คณิตศาสตร6และเทคโนโลยี ตามเกณฑ6ของ สสวท. และแนวทางสากลมีจํานวนเพิ่มขึ้น
(2.2) สนับสนุนให,เด็กเข,ารวมกิจกรรมทั้งในและนอกห,องเรียนที่เอื้อตอ
การพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะการเรียนรู,อยางตอเนื่อง โดยกระทรวงศึกษาธิการได,ดําเนินโครงการสงเสริม
นิสัยรักการอานผานกิจกรรมตางๆ อาทิ จัดทําต,นฉบับเอกสารสรุปผลการประกวดหนังสือดีเดน จัดทําแนวทาง
การดําเนินงานสงเสริมนิ สัยรักการอานและการพั ฒนาห,องสมุดโรงเรียน พ.ศ. 2561-2564 จัดทํ าข,อสอบ
สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ เพื่อเตรียมการเข,าสูกระบวนการคัดเลือกใช,ในการแขงขันระดับภาค และ
ระดับประเทศ มีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 1) มีหนังสือชนะการประกวดหนังสือดีเดน 45 เรื่อง 2) โรงเรียนร,อย
ละ 100 มีการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานแกนักเรียน 3) วารสารวิชาการประจําป7 พ.ศ.2560 ฉบับที่ 2
และฉบับที่ 3 ได,เผยแพรสูสาธารณชน และ 4) ข,อสอบสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ เพื่อเตรียมการเข,าสู
กระบวนการคัดเลือกใช,ในการแขงขันระดับภาค และระดับประเทศ
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(2.3) สร,างแรงจูงใจให,เด็กเข,าสูการศึกษาในระบบทวิภาคีและสหกิจ
ศึกษาที่มุงการฝfกทักษะอาชีพให,พร,อมเข,าสูตลาดงาน โดยกระทรวงศึกษาธิการได,จัดทําโครงการยกระดับ
คุณภาพการจัดการการศึกษาอุดมศึกษา (การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Work Integrated
Learning: WIL) และสหกิจศึกษา (Cooperative Education) มีสถาบันอุดมศึกษาที่ดําเนินการสหกิจศึกษา
118 แหง ครอบคลุมนักศึกษาสหกิจศึกษา 47,044 คน (เป;าหมาย 46,000 คน) และมีสถานประกอบการที่เข,า
รวมโครงการสหกิ จ ศึ ก ษา 17,049 แหง (เป; า หมาย 17,000 แหง) สงผลให, บั ณ ฑิ ต มี คุ ณ ลั ก ษณะขี ด
ความสามารถ มีสมรรถนะตรงตามความต,องการขององค6กรผู,ใช,บัณฑิต และสถาบันอุดมศึกษามีหลักสูตร
การศึกษาตรงตามความต,องการขององค6กรผู,ใช,บัณฑิต
(3) สงเสริมแรงงานใหมีความรูและทักษะในการประกอบอาชีพที่เป9นไป
ตามความตองการของตลาดงาน
(3.1) พัฒนาศูนย6ฝfกอบรมสมรรถนะแรงงานที่ได,มาตรฐานตามระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝ7มือแรงงาน จัดทํามาตรฐานอาชีพในอุตสาหกรรมเป;าหมายที่มีศักยภาพ และให,
มีการประเมินระดับทักษะของแรงงานบนฐานสมรรถนะ หนวยงานภาครัฐมีผลการดําเนินงานที่สําคัญ ได,แก
กระทรวงแรงงานได,ดําเนินโครงการก,าวสูงานที่ดีคนมีคุณภาพ (Smart Jobs Smart workers) สามารถขยาย
ศูนย6บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) มีผู,สมัครงานมาใช,บริการจัดหางาน 230,441 คน
(เป;าหมาย 160,000 คน) ได,รับการบรรจุงาน 168,003 คน และสามารถสร,างระบบและเครื่องมือในการ
Recruitment 1 ระบบ ตามเป;าหมาย และมีแบบทดสอบผู,สมัครงาน 9 แบบ โครงการแก,ไขป`ญหาความ
เดือดร,อนด,านอาชีพ เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในทักษะใหม (Reskill) การเพิ่มผลิตภาพแรงงานที่หลากหลาย
รวมทั้งการสงเสริมการมีสวนรวมในรูปแบบประชารัฐ สามารถเสริมสร,างศักยภาพ 43,112 คน (เป;าหมาย
20,144 คน) และแรงงานมีรายได,เพิ่มขึ้นเฉลี่ยคนละ 3,000 บาทตอไปตามเป;าหมาย และโครงการมหกรรม
สร,างงาน สร,างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติ ได,จัดพิธีลงนามถวายพระพร นิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริด,านการสงเสริมอาชีพเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ,าอยูหัว รับสมัครงาน บริการให,
คําปรึกษาด,านอาชีพ และบริ การทดสอบความพร,อมทางอาชีพ กิจ กรรมบนเวที การสัมภาษณ6/ บรรยาย/
อภิปราย ผู,ประสบความสําเร็จในอาชีพจากการดําเนินงานตามแนวพระราชดําริ กิจกรรมสงเสริมอาชีพอิสระ
และทดลองปฏิบัติอาชีพตามแนวพระราชดําริด,านการสงเสริมอาชีพฯ มีประชาชนเข,ารวมงาน ทั้งสิ้น 21,037
คนจากเป;าหมาย 2,000 คน
นอกจากนี้ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารมี ศู น ย6 ฝf ก อาชี พ ชุ ม ชน ให,
ประชาชนเห็นชองทางในการประกอบอาชีพ ให,ประชาชนมีอาชีพ มีรายได, ลดรายจาย โดยมีผู,เข,ารับการฝfก
อาชีพ ทั้งสิ้น 518,039 คน (เป;าหมาย 519,600 คน) โดยผู,เข,ารับการฝfกอาชีพสามารถนําความรู,ไปใช,เพื่อ
พัฒนาตนเองและครอบครัว 358,318 คน คิดเป-นร,อยละ 69 สามารถนําความรู,ไปใช,เพื่อสร,างอาชีพใหม
35,670 คน คิดเป-นร,อยละ 7 สามารถนําความรู,ไปใช,เพื่อตอยอดอาชีพเดิม 45,163 คน คิดเป-นร,อยละ 9 และ
สามารถนําความรู,ไปใช,เพื่อทําเป-นอาชีพเสริม 79,792 คน คิดเป-นร,อยละ 15
(3.2) เรงพั ฒ นาระบบข, อมู ล ความต, อ งการและการผลิ ต กํ า ลั งคนที่ มี
การบู ร ณาการระหวางหนวยงานที่ เ กี่ ย วข, อง และสามารถนําไปใช, คาดประมาณความต, องการกํ า ลั งคนที่
สอดคล,องกับทิศทางตลาดงานในอนาคต หนวยงานภาครัฐมีผลการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้
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กระทรวงวิ ท ยาศาสตร6 แ ละเทคโนโลยี ไ ด, ดํ า เนิ น โครงการที่
หลากหลาย ได, แก โครงการสนับสนุนการจัดตั้ งห,องเรียนวิทยาศาสตร6ในโรงเรียน โดยการกํากับดูแลของ
มหาวิทยาลัย (ระยะที่ 2) (พ.ศ. 2556-2565) ในป7 2560 มีห,องเรียนวิทยาศาสตร6ที่ได,รับการบริหารจัดการ 61
ห,องเรียนตามเป;าหมาย หลักสูตรการเรียนการสอนห,องเรียนวิทยาศาสตร6ของโครงการได,มาตรฐานตามที่
กําหนด ร,อยละ 100 มีนักเรียนที่ศึกษาในห,องเรียนวิทยาศาสตร6 1,758 คน โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
วิ ทยาศาสตร6 เทคโนโลยี วิ ศวกรรมศาสตร6 และคณิ ต ศาสตร6 (STEM) เพื่ อการวิ จั ย และพั ฒ นาสํ า หรั บ
ภาคอุตสาหกรรม มีกําลังคนด,านวิทยาศาสตร6 เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร6 (STEM) ที่ได,รับการ
พัฒนา เพื่อการวิจัยและพัฒนาสําหรับภาคอุตสาหกรรม 161 คน จากเป;าหมาย 200 คน ดังนี้ ระดับปริญญา
ตรี 1 คน ระดับปริญญาโท 127 คน และระดับปริญญาเอก 33 คน โครงการพัฒนาความรู,และทักษะด,าน
วทน. แกบุคลากรในสาขายุทธศาสตร6ของประเทศ มีบุคลากรวิจัยด,านวิทยาศาสตร6 เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในสาขายุทธศาสตร6ที่ได,รับการพัฒนาศักยภาพ 1,553 คน จากเป;าหมาย 1,200 คน โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนการหมุนเวียนบุคลากรระหวางภาครัฐและเอกชน (Talent Mobility) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การผลิ ต และบริ ก าร สามารถสนั บ สนุ น กํ า ลั ง คนด, า นวิ ท ยาศาสตร6 แ ละเทคโนโลยี ใ ห, ไ ปชวยพั ฒ นาขี ด
ความสามารถในภาคการผลิตและบริการเพื่อเพิ่มการลงทุนด,านวิจัยและพัฒนา 549 คนจากเป;าหมาย 65 คน
สงผลให, มี (1) ระบบฐานข, อมู ล Talent Mobility ที่ มีข,อมู ล ความเชี่ ย วชาญของบุ คลากร วทน.ที่ มี
ประสิทธิภาพและสามารถนําไปใช,ให,เกิดประโยชน6อยางเป-นรูปธรรม (2) สัดสวนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของ
ภาคเอกชนเพิ่ มมากขึ้ น (3) สร, า งศั กยภาพในการสร,า งนวั ตกรรมและเพิ่ มความสามารถในการแขงขั น ใน
ภาคเอกชน (4) เพิ่มจํานวนบุคลากรวิจัยและพัฒนาและเพิ่มการจ,างงานบุคลากร วทน. ในภาคเอกชนให,เพิ่ม
มากขึ้น และ (5) สร,างความเชื่อมโยงระหวางสถาบันการศึกษากับภาคอุตสาหกรรมให,เกิดการถายทอดและซึม
ซับองค6ความรู,นํามาถายทอดเพิ่มศักยภาพในระบบการศึกษา โครงการพัฒนาทักษะด,านวิทยาศาสตร6และ
เทคโนโลยีที่เชื่อมโยงกับเส,นทางอาชีพ เพิ่มทักษะและองค6ความรู,ด,าน STEM ให,กับกําลังคนทั้งวัยเรียนและวัย
ทํางานของประเทศ ให,มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญในวิชาชีพตรงกับความต,องการของภาคการผลิตและ
บริการ ตลอดจนเกิดแรงจูงในการขยายฐานกําลังคน STEM ให,มีมวลวิกฤตเชื่อมโยงกับเส,นทางอาชีพด,าน
วทน. รวมถึงบทบาทสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โครงการขยายผลจัดการศึกษารูปแบบบูรณาการ
เรียนรู,กับการทํางาน (WiL) สําหรับอุตสาหกรรมยุทธศาสตร6ของประเทศขยายผลการพัฒนากําลังคนทาง
เทคนิ ค และเทคโนโลยี ด, ว ยกลไกการจั ด การศึ ก ษารู ป แบบบู ร ณาการการเรี ย นรู, กั บ การทํ า งาน (Workintegrated Learning; WiL) รู ป แบบโรงเรี ย นในโรงงาน เพื่ อสนั บ สนุ น อุ ต สาหกรรมยุ ทธศาสตร6
Supercluster ของ BOI ในป7 2560 สามารถพัฒนากลไกเพื่อยกระดับความสามารถของอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ กลาง และเล็ก ป`จจุบันมีนักศึกษาในโครงการ ทั้งสิ้น 498 คน ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส6 ชิ้นสวน
ยานยนต6 ปcโตรเคมี อาหาร และบริการ โครงการการสร,างและสงเสริมศักยภาพนักวิจัยใหมด,านเทคโนโลยี
นิวเคลียร6 โดยการพัฒนาบุคลากรระดับรายบุคคลให,มีองค6ความรู,ทางด,าน Nuclear Physices/Nuclear
Engineering และ Nuclear Application จํานวน 6 รายการ และการพัฒนาศักยภาพแกบุคลากรของสถาบัน
และผู,มีศักยภาพสงเสริมด,านการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร6จํานวน 2 หลักสูตร มีผู,เข,ารับการอบรมหรือพัฒนา
รายบุคคลได,นําองค6ความรู,มาใช,ประโยชน6ในการทํางาน การประยุกต6ใช,เครื่องมือหรือ Facility ที่เกี่ยวข,อง
และด,านการวิจัยร,อยละ 100 และบุคลากรในสถาบันได,นําองค6คามรู,มาประกอบจัดทําแผนการดําเนินงานของ
สถาบันในอนาคต อาทิ โครงการ New Research Reactor โครงการ Plasma & Fusion โครงการพัฒนา
โครงสร,างพื้นฐานทางการวิจัยและบุคลากรวิจัย โดยผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอกให,ตรงกับความต,องการฯ
ทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ และประสิทธิภาพ (ระยะเวลาดําเนินงาน 3 ป7 ตั้งแตป7 2560-.2562) มีกําลังคนด,าน
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วิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี และนวัตกรรมได,รับการสงเสริมให,ทําวิจัยและพัฒนา 40 คน (เป;าหมาย 15 คน)
ผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นจากการที่รับบัณฑิตเข,าทํางาน และมูลคาเพิ่มของผลิตภัณฑ6/บริการของ
ภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นจากการรับบัณฑิตเข,าทํางาน และโครงการเสริมสร,างขีดความสามารถกําลังคนด,าน
วิทยาศาสตร6 เทคโนโลยีและนวัตกรรม สร,างความตระหนักทางด,านวิทยาศาสตร6และพัฒนาองค6ความรู,ด,าน
วทน. ให,กับเยาวชนและประชาชนทั่วไป เพื่อนําไปประยุกต6ใช,ให,เกิดประโยชน6ทางด,านเศรษฐกิจและสังคม
ตอไป มี ผู,เ ข, าชมนิ ทรรศการวิทยาศาสตร6 และผู, เ ข,า รวมกิ จ กรรมการเรีย นรู,วิ ทยาศาสตร6 3,044,372 คน
(เป;าหมาย 4,052,600 คน)
กระทรวงศึกษาธิการ มีวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร6 จัด
การศึกษาเพื่อผลิตกําลังคนด,านวิชาชีพในระดับเทคโนโลยี ตาม พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 มาตรา 6
โดยบู ร ณาการความรู, ด, า นวิ ท ยาศาสตร6 แ ละเทคโนโลยี เ ข, า กั บ ทั ก ษะวิ ช าชี พ เพื่ อ บมเพาะนั ก เรี ย นที่ มี
ความสามารถในการประดิษฐ6คิดค,นเชิงเทคโนโลยี มีนักเรียนระดับ ปวช.1 – ปวช. 3 เข,ารวม 310 คน จาก
เป;าหมาย 500 คน
กระทรวงยุติธรรมจัดทําโครงการประชารวมรัฐพัฒนาผู,ต,องขังสู
ภาคอุตสาหกรรม (โครงการจายนักโทษเด็ดขาดออกทํางานฝfกวิชาชีพในสถานประกอบการนอกเรือนจํา) โดย
ผู,ต,องขังได,มีโอกาสในการเรียนรู,และฝfกทักษะการทํางานจากการปฏิบัติงานจริง (On The Job Training) ทํา
ให,เกิดความชํานาญ และสามารถนําไปประยุกต6ใช,ได,จริงภายหลังพ,นโทษ และเพื่อให,ผู,ต,องขังได,รับเงินป`นผล
จากการฝfกวิชาชีพ สามารถนํามาใช,จายขณะต,องโทษ และเก็บสะสม เป-นเงินทุนเลี้ยงชีพภายหลังพ,นโทษได, ณ
วันที่ 1 ตุลาคม 2560 มีเรือนจํา/ทัณฑสถาน 27 แหง สงผู,ต,องขังออกทํางานฝfกวิชาชีพในสถานประกอบการ
37 แหง รวมยอดผู,ต,องขัง 363 คน
นอกจากนี้ กระทรวงแรงงานได,ดําเนินโครงการฝfกอบรมแรงงาน
กลุมเป;าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ฝfกอบรม ทักษะ อาชีพให,แก ผู,ประสบภัยธรรมชาติ
ผู,ผานการบําบัดยาเสพติด ผู,ต,องขังทหารบาดเจ็บและทุพพลภาพ ชนกลุมน,อย(ชาวไทยภูเขา)และคนพิการ/
ผู,ดูแลคนพิการ สามารถฝfกอบรมและพัฒนาฝ7มือแรงงานให,กลุมเป;าหมายได, 14,365 คน ทําให,สามารถนํา
ความรู,ไปสร,างโอกาสในการมีงานทํา มีการจ,างงานในระบบ และสามารถประกอบอาชีพอิสระ เพื่อแบงเบาคา
ครองชีพในครอบครัวและมีการดํารงชีวิตที่มีคุณภาพ
(3.3) จั ด ตั้ ง ศู น ย6 บ ริ ก า ร ข, อ มู ล แ ล ะ ใ ห, คํ า ป รึ ก ษ า ใ น ก า ร เ ป- น
ผู, ป ระกอบการรายใหมและอาชี พ อิ ส ระทั้ ง การจั ด หาแหลงเงิ น ทุ น และการตลาดที่ เ หมาะสม และให,
สถาบั น การศึ กษาจั ด ทํ า หลั กสู ต รระยะสั้ น พั ฒ นาทั ก ษะพื้ น ฐานและทั กษะที่ จํ า เป- น สํ า หรั บ แรงงานกลุ มนี้
หนวยงานภาครัฐมีผลการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้
กระทรวงศึกษาธิการมีกิจกรรมที่หลากหลาย ได,แก พัฒนาทักษะ
อาชีพแบบบูรณาการเพื่อสร,างโอกาสการสร,างงาน สร,างอาชีพ สร,างรายได,ประชาชน มีหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้นเพื่อการสร,างอาชีพ 80 หลักสูตร และได,จัดสรรงบประมาณ 96,000,000 บาท ให,กับสถานศึกษา 277 แหง
เพื่อดําเนินการรวมกับชุมชนในการพัฒนาอาชีพแบบครบวงจร 831 กลุมอาชีพ พัฒนาการศึกษาวิชาชีพตาม
แนวพระราชดํ า ริ สงผลให, ผู, บริ ห าร ครู บุคลากร เจ,า หน,า ที่ และนักเรีย น นั กศึกษาของสถานศึ กษาที่ร วม
โครงการเกิดความสํานึกและภูมิใจในประวัติศาสตร6ไทย ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย6 มี
คุณธรรม จริยธรรม และความเป-นพลเมืองที่ดี ตลอดจนตระหนักในสิทธิและหน,าที่การทําประโยชน6ตอสังคม
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กระทรวงวิ ท ยาศาสตร6 แ ละเทคโนโลยี ดํ า เนิ น โครงการพั ฒ นา
ผู,ป ระกอบการและยกระดั บ สิ น ค, า หนึ่ งตํ า บลหนึ่ งผลิ ต ภั ณฑ6 (OTOP) จากการดํ า เนิ น งาน พบวา กลุ ม
ผู,ประกอบการร,อยละ 93 ได,รับการยกระดับผลิตภัณฑ6 (54 กลุม/ราย) กลุมผู,ประกอบการที่รวมโครงการร,อย
ละ 76 มี รายได,เ พิ่มขึ้น อยางน,อย ร, อยละ 5 (41 กลุ ม/ราย) (เป; าหมาย ป7 59) ผู, ประกอบการที่ ได,รั บการ
ยกระดับในป7 59 ร,อยละ 23 สามารถทําเชิงพาณิชย6และได,รับความคุ,มทุนภายในป7เดียวกัน (12 กลุม/ราย)
มูลคาทางเศรษฐกิจ จํานวน 5,032,524 บาท ผู,ประกอบการ OTOP ที่ได,รับการพัฒนาขีดความสามารถด,วย
วทน. 176 กลุม/ราย (เป;าหมายแผน 86 กลุม/ราย) ผลิตภัณฑ6 OTOP ที่เข,าสูแผนการพัฒนาและยกระดับ
ด,วยวิทยาศาสตร6 เทคโนโลยีและนวัตกรรม 235 ผลิตภัณฑ6 (เป;าหมายแผน 100 ผลิตภัณฑ6) โครงการสงเสริม
เทคโนโลยีและเพิ่มศักยภาพผู,ประกอบการวิสาหกิจชุมชน โดยนําผลงานวิจัยด,านวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี
ถายทอดให, กับผู, ป ระกอบการให, สามารถนํ าไปใช, ได, จริ งในเชิ งพาณิ ช ย6 สามารถถายทอดเทคโนโลยี ให, แก
ผู,ประกอบการ OTOP/ SMES และชุมชน เพื่อนําเทคโนโลยีไปปรับปรุงคุณภาพสินค,าและบริการสังคม ภายใต,
โครงการการรับรองคุณภาพสินค,า OTOP เพื่อความปลอดภัยของผู,บริโภค รวมทั้งสิ้น 3,981 ราย (เป;าหมาย
3,500 ราย) มีผู,ประกอบการ OTOP/ชุมชน ที่ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ6 ด,วยวิทยาศาสตร6 เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม 130 รายตามเป;าหมาย สงผลให,มีผลิตภัณฑ6 OTOP ขอรับการรับรองตามมาตรฐาน 454 ผลิตภัณฑ6
(แผน 200 ผลิตภัณฑ6) มีผู,ประกอบการ OTOP 1,208 รายได,รับการพัฒนาและมีรายได,เพิ่มขึ้น (แผน 1,000
ราย) ผู,ประกอบการ OTOP ร,อยละ 100 สามารถเพิ่มมูลคาของเศรษฐกิจชุมชน (แผน ร,อยละ 80)
(4) พัฒนาศัก ยภาพของกลุมผู สูงอายุ วัยตนใหสามารถเขาสู ตลาดงาน
เพิ่มขึ้น
(4.1) จัดทําหลักสูตรพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับ
วัย สมรรถนะทางกาย ลั กษณะงาน และสงเสริ มทั กษะการเรี ย นรู, ในการทํ า งานรวมกั น ระหวางรุ น โดย
กระทรวงแรงงานได,จัดทําโครงการฝfกอบรมแรงงานผู,สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ผู,สูงอายุมี
ความรู, ความสามารถ เพื่อสร,างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองได, มีผู,สูงอายุได,รับการ
ฝfกอบรม 7,906 คน จากเป;าหมาย 6,160 คน สงผลให,ผู,สูงอายุสามารถนําความรู,ไปสร,างโอกาสในการมีอาชีพ
มีรายได,อยางยั่งยืนตลอดจนแบงเบาคาครองชีพในครอบครัวได,
(4.2) สนับสนุนชองทางการตลาด แหลงทุน และบริการข,อมูลเกี่ยวกับ
โอกาสในการประกอบอาชีพสําหรับผู,สูงอายุในชุมชน โดยกระทรวงแรงงานได,จัดทําโครงการขยายโอกาสการ
มีงานทําให,ผู,สูงอายุ มีผู,สูงอายุเข,ารวม 10,233 คน (เป;าหมาย 9,520 คน) โดยสํารวจและจัดทําทะเบียน
ผู,สูงอายุที่ต,องการทํางานหรือประกอบอาชีพ 8,401 คน (เป;าหมาย 7,800 คน) สํารวจข,อมูลนายจ,าง/สถาน
ประกอบการที่ต,องการจ,างผู,สูงอายุเข,าทํางาน 4,888 คน (เป;าหมาย มีนายจ,าง/สถานประกอบการที่ต,องการ
จ,างผู,สูงอายุทํางาน 889 แหง และสงเสริมการประกอบอาชีพให,กับผู,สูงอายุ 1,832 คน (เป;าหมาย 1,720 คน)
ผู,สูงอายุได,ประกอบอาชีพมีรายได, 1,120 คน ผู,สูงอายุที่มารับบริการสงเสริมการมีงานทําได,ประกอบอาชีพ มี
รายได,ร,อยละ 61.13 จากเป;าหมายที่วางไว,ไมน,อยกวาร,อยละ 34 สงผลให,ผู,สูงอายุมีรายได,สามารถเลี้ยงดู
ตนเองได, มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2.3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
(1) ปรับหลักสูตรการผลิตครูที่เนนสมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเป9นครู
เป9 น ผู แนะนํ า และสามารถกระตุ นการเรี ยนรู ของผู เรี ยน โดยกระทรวงศึ กษาธิ การได, ดํ า เนิ น โครงการ/
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กิจกรรม ได,แก การพัฒนาระบบนิเทศ มีผลการดําเนินงาน อาทิ ครูผู,สอนภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาคเข,ารับ
การอบรมรุนที่ 8 - 10 รวม 2,700 คน มีศูนย6อบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาคที่ได,รับการนิเทศ ติดตาม 8
ศูนย6 มีครูแกนนําด,านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Master Trainers) 46 คน ครูแกนนําด,านการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ (Master Trainers) ที่ประสงค6ปฏิบัติงานสอนในโรงเรียนต,นสังกัดและไปปฏิบัติหน,าที่
วิทยากรประจําศูนย6อบรมครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค เป-นบางเวลา 17 คน การปรับเปลี่ยนวิธีการสอน
ของครูวิทยาศาสตร6 คณิตศาสตร6 และเทคโนโลยี ตามแนวทาง สะเต็มศึกษาในทุกจังหวัด และทุกเขตพื้นที่
การศึ ก ษาทุ ก สั ง กั ด สสวท. รวมกั บ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (สพฐ.) สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการสงเสริ ม การศึ ก ษาเอกชน (สช.) องค6 ก รปกครองสวนท, อ งถิ่ น (อปท.) สํ า นั ก การศึ ก ษา
กรุงเทพมหานคร (กทม.) สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และมูลนิธิ
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม จัดอบรมครูสะเต็มศึกษาด,วยระบบทางไกลทั่วประเทศ ณ โรงเรียนที่เป-นศูนย6
อบรมของแตละสังกัด โครงการพัฒนาและเสริมสร,างสมรรถนะกําลังคนของประเทศ (การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา สถาบันการศึกษา และแหลงเรียนรู,) มีความรวมมือของหนวยงานในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ
ที่เกี่ย วข,องกับการพัฒ นาผู, เรียนและแรงงานไทยให, มีความรู, ทักษะ และคุณลั กษณะที่สอดคล, องกับ ความ
ต,องการของผู,ใช,แรงงาน และได,มาตรฐานสากล มีกรอบคุณวุฒิแหงชาติ ฉบับปรับปรุง ทั้งฉบับภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และมี (ราง) รายงานการสังเคราะห6ข,อมูลของประเทศไทยตามเกณฑ6การเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิ
อ,างอิงอาเซียน พัฒนาความรู,และทักษะครู ศึกษานิเทศก6 และผู,บริหารในการจัดการเรียนรู,วิทยาศาสตร6
คณิตศาสตร6 และเทคโนโลยี สามารถผลิตวีดิทัศน6การจัดกิจกรรมการเรียนรู,วิทยาศาสตร6 คณิตศาสตร6 ระดับ
มัธยมศึกษาป7ที่ 1 – 3 จํานวน 62 ตอน (เป;าหมาย 40 ตอน) และครูและบุคลากรทางการศึกษากลุมสาระ
วิทยาศาสตร6 คณิตศาสตร6และเทคโนโลยี 2,221 คน (เป;าหมาย 1,800 คน) สงผลให,ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตามวิทยฐานะและตามกลุมสาระวิทยาศาสตร6 คณิตศาสตร6 และเทคโนโลยี ระดับ ปฐมวัยถึงระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ผานการพัฒนา มีความรู, ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู,ในชั้นเรียน ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและตามแนวทางสะเต็มศึกษา พัฒนาการจัดการเรียนรู,ตามโครงการ
ในพระราชดําริ โดยสงเสริมให,ผู,เรียนได,พัฒนากระบวนการสืบเสาะหาความรู,ทางวิทยาศาสตร6 กระบวนการคิด
และมีเจตคติที่ดี ตอวิชาวิทยาศาสตร6 คณิตศาสตร6 และเทคโนโลยี โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรียน ตชด. โรงเรียนในสังกัดองค6กรปกครองท,องถิ่น (ระดับปฐมวัย) โรงเรียนใน
พื้นที่ 6 จังหวัดชายแดนภาคใต, โรงเรียนวังไกลกังวลและโรงเรียนในพื้นที่ใกล,เคียง และโรงเรียนในท,องถิ่น
ทุรกันดาร ได,รับการพัฒนาทักษะความรู,สาระวิทยาศาสตร6 คณิตศาสตร6 และเทคโนโลยี จํานวน 2,680 คน
(เป;าหมาย 2,300 คน) นอกจากนี้ นักเรียนในโรงเรียนในท,องถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรียน
ตชด. โรงเรียนในสังกัดองค6กรปกครองท,องถิ่น (ระดับปฐมวัย) โรงเรียนในพื้นที่ 6 จังหวัดชายแดนภาคใต,
โรงเรียนวังไกลกังวลและโรงเรียนในพื้นที่ใกล,เคียง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร6 คณิตศาสตร6 และ
เทคโนโลยีสูงขึ้น โครงการสงเสริมจรรยาบรรณของผู,ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อเสริมสร,างความรู,
ความเข,าใจเรื่องจรรยาบรรณวิชาชี พให,แกผู,เข,า สูวิชาชีพทางการศึ กษา และเพื่อพัฒนาผู,ประกอบวิชาชี พ
ทางการศึ กษาด,า นคุ ณธรรม จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณของวิ ช าชี พ มุ งเน,น ไปสู การนํ าไปใช, ป ฏิ บั ติในวิ ถี
ชีวิตประจําวันได,อยางจริงจัง สามารถพัฒนาผู,ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาด,านจรรยาบรรณวิชาชีพ ด,วย
กระบวนการชุมชนการเรียนรู,วิชาชีพ ผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (e – PLC) 9,026 คน (เป;าหมายไม
น,อยกวา 9,000 คน) พัฒนาจรรยาบรรณผู,ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อเสริมสร,างจิตวิญญาณของความ
เป-นครู ผานระบบออนไลน6 3,197 คน รวมทั้งสิ้น 12,223 คน และจัดประกวดสื่อสงเสริมจรรยาบรรณของ
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วิชาชีพ ประจําป7 2560 ในรูปแบบคลิปวิดีโอ (Clip VDO) ในหัวข,อ “ครูดีของฉัน” โดยได,พิจารณาตัดสิน
คัดเลือกผลงานสื่อสงเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประจําป7 2560 จํานวน 13 รางวัล
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
การสร,างวินัยทางการเงิน ให,แก ครูและบุคลากรทางการศึกษา สกสค. 4 ภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม จังหวัด
สกลนคร จั งหวั ด ศรีส ะเกษ จั งหวั ด ชลบุรี จั งหวั ด สุ ราษฎร6 ธานี ให, มีความรู, ความเข, าใจในด, า นการพั ฒ นา
คุ ณ ภาพชี วิ ต ตามหลั กปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งและการสร, า งวิ นั ย ทางการเงิ น ด, ว ยวิ ธี การเรี ย นรู, ที่
สร,างสรรค6และสามารถนําไปปรับใช,ในชีวิตประจําวันของตนได,ได,อยางเป-นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ มี
ผู,เข,ารวม 921 คน จากเป;าหมาย 1,600 คน โครงการยกยองเชิดชูครูดีของปวงประชาและโครงการครูดีปู
ชนียบุคคล ประกอบด,วย 1) รางวัลสุดยอดครูดี โดยพิจารณาคัดเลือกครูทุกสังกัดที่มีความเสียสละ อุทิศตน มี
จิตวิญญาณแหงความเป-นครูอยางแท,จริง 543 คน 2) รางวัลครูดีชายขอบ โดยพิจารณาคัดเลือกครูที่ปฏิบัติ
หน,าที่อยูในพื้นที่เสี่ยงภัย หรือทุรกันดาร หรือพื้นที่อยูติดชายแดนมีอาณาเขตพื้นที่ติดตอกับประเทศเพื่อนบ,าน
เพื่อสร,างขวัญและกําลังใจให,กับครูด,อยโอกาสเหลานั้น 102 คน 3) รางวัลครูดีปูชนียบุคคล โดยพิจารณา
คัดเลือกครูที่ปฏิบัติหน,าที่อยูกับชุมชนและสังคมเป-นแบบอยางและเป-นต,นแบบที่ดีของสังคม เพื่อสงเสริมให,
คนทําความดีเป-นที่รู,จัก และเป-นขวัญกําลังใจแก คนทําดี 154 คน พัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนเอกชนตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา จากการดําเนินงานสามารถขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในโรงเรียน
เอกชนเครือขายสะเต็มศึกษาสมทบ จํานวน 330 โรงเรียน (เป;าหมาย 328 โรงเรียน) จาก 77 จังหวัดทั่ว
ประเทศ (พัฒนากลุมโรงเรียนที่เป-นโรงเรียนสะเต็มศึกษาสมทบตั้งแตป7 2559) มีศูนย6การอบรมสะเต็มศึกษา
จังหวัดตามโครงการบูรณาการพัฒนาครูสะเต็มศึกษา ด,วยระบบทางไกลผาน ETV และDLTV จํานวน 154
โรงเรียนตามเป;าหมาย ครูโรงเรียนเอกชนเครือขายสะเต็มศึกษาสมทบที่เป-นศูนย6ฝfกอบรมสะเต็มศึกษาจังหวัด
ได,รั บการพัฒนา จํา นวน 167 คนจากเป;า หมาย 469 คน และผู, บริ หารและครูที่เ ข,า รับ การพัฒ นาร,อยละ
85.75 สามารถการนําความรู,ที่ได,รับจากการฝfกอบรมไปใช, จัดการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา
และนําไปประยุกต6 ใช,ในการจั ดการเรียนการสอนได, อยางมี ประสิ ทธิภาพ สามารถเป-นผู, นําทางวิชาการได,
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท,องถิ่น ที่มีความรู,ทางวิชาการ เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และมีอุดมการณ6ในวิชาชีพครู
ด,วยหลักสูตรและกระบวนการที่เน,นการปฏิบัติและการฝfกอบรมที่เข,มข,น มีเป;าหมายผลิตครูจํานวน 10 รุน
รวมทั้งสิ้น 48,374 คน (พ.ศ. 2559-2572) ป`จจุบันสามารถผลิตได, 2 รุน ดังนี้ (1) รุนที่ 1 ดําเนินการ ป7 พ.ศ.
2559 มีเป;าหมายการคัดเลือกจํานวน 4,079 คน และสามารถคัดเลือกได, จํานวน 3,270 คน กลุมนี้ได,รับการ
บรรจุ เ ป- น ข, า ราชการครู เ รี ย บร, อยแล, ว ครอบคลุ ม 77 จั งหวั ด ตั้ งแตเดื อนตุ ล าคม 2559 และ (2) รุ นที่ 2
ดํ า เนิ น การป7 พ.ศ. 2560 กลุ มเป; า หมายคื อกลุ มนิ สิ ต นั ก ศึ กษาครู ที่ศึกษาชั้ น ป7 ที่ 5 ป7 การศึ กษา 2559 มี
เป;าหมายการคัดเลือกจํานวน 5,100 คน และสามารถคัดเลือกได, จํานวน 3,097 คน และบรรจุเข,ารับราชการ
ครูเรียบร,อยแล,วเมื่อเดือนตุลาคม 2560 ครอบคลุม 77 จังหวัด และโครงการพัฒนาอาจารย6และบุคลากร
สถานบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต, ขณะนี้ ได,จัดสรรทุนโครงการพัฒนาอาจารย6
และบุคลากรสําหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต, ประจําป7 2560 จํานวน
20 ทุน จําแนกเป-นทุนศึกษาในประเทศ 15 ทุน และทุนศึกษาตางประเทศ 5 ทุน เมื่อสิ้นสุดการดําเนินงานใน
ป7งบประมาณ 2559 จะมีผู,รับทุนที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในประเทศ จํานวนทั้งสิ้น 227 ราย และ
ผู, รั บ ทุ น สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอกตางประเทศ จํ า นวนทั้ ง สิ้ น 43 ราย สงผลให, อ าจารย6 ใ น
สถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต,มีวุฒิปริญญาเอกเพิ่มขึ้น มีความเข,มแข็งทาง
วิชาการ และมีความสามารถในการสอน และมีผลงานวิจัยในการชวยแก,ไขป`ญหาเพื่อลดความรุนแรงของ
สถานการณ6ภาคใต, พัฒนและสงเสริมการผลิตครูผู,มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร6และคณิตศาสตร6
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(สควค.) โดยคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร6และคณิตศาสตร6 เข,ารับทุนโครงการ
สงเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร6และคณิตศาสตร6 (ทุน สควค.) ระดับปริญญาโท
ประจําป7การศึกษา 2560 ประเภท Premium 112 คน และประเภท Supper Premium 3 คน และพัฒนา
สงเสริมศักยภาพ รวมทั้งสนับสนุนทุนการศึกษาให,กับนักเรียนในโครงการ 398 คนจากเป;าหมาย 480 คน
(2) พัฒนาระบบประเมินคุณภาพมาตรฐานที่สามารถวัดและประเมินผล
คุณภาพผูเรียนทั้งดานทักษะ ความรู ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการเรียนรูแตละระดับ
การศึกษา โดยกระทรวงศึกษาธิการมีผลการดําเนินงานที่สําคัญ ได,แก แผนงานพัฒนามาตรฐานการศึกษา
ของชาติ จัดทํามาตรฐานการศึกษาของชาติที่สอดคล,องกับยุทธศาสตร6การพัฒนาประเทศ ได,ประชุมรับฟ`ง
ความคิดเห็น ราง มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2560 กลุมนักเรียน นักศึกษา วันที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีรางมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ..... สงผลให,มาตรฐานการศึกษาชาติ ซึ่งเป-น
มาตรฐานที่ ครอบคลุมการจัดการศึ กษาทุกระดั บและทุกประเภทการศึ กษา สําหรั บสถานศึกษาทุกแหงใน
ประเทศไทย ใช,เป-นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ กอให,เกิดการยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและคุณภาพ
ผู,เรียน เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศในระยะยาว โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ได,
ต,นฉบับหนังสือ คูมือการสอน การอาน คิดวิเคราะห6 สูการพัฒนาการอานตามแนวทาง PISA ศึกษานิเทศก6
ผู,รับผิดชอบสาระการเรียนรู,ภาษาไทย 225 คน และครูผู,สอนภาษาไทย 1,125 คน (ตามเป;าหมาย) ได,รับ
ความรู, ความเข, าใจ และการฝfกทั กษะการจั ด ทํ า เครื่องมื อวั ด และประเมิ นผลการอานการเขี ยนภาษาไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาป7ที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาป7ที่ 3 ครูและนักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 13 แหง
ได, รั บ ความรู, ความเข, า ใจ ได, ฝf ก ทั ก ษะเทคนิ ค วิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นการสอน การทํ า สื่ อ การเรี ย นการสอน
ภาษาไทยให,มีประสิทธิภาพ แก,ป`ญหาการอานเขียนของนักเรียน สงผลให,คาเฉลี่ยร,อยละของผลการทดสอบ
NT ด,านภาษาของผู,เรียนชั้นประถม ศึกษาป7ที่ 3 เพิ่มขึ้นจากป7การศึกษา 2558 เทากับ 5.74 สวนคาเฉลี่ยร,อย
ละของผลการทดสอบ O-NET กลุมสาระการเรียนรู,ภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาป7ที่ 6 มัธยมศึกษาป7ที่ 3
และมัธยมศึกษาป7ที่ 6 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับป7การศึกษา 2558 ทุกระดับชั้น เทากับ 3.65, 3.72 และ 2.93
ตามลําดับ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู,ทั้งระบบสูการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียม
ผู,เรียนให,สอดคล,องกับศตวรรษที่ 21 จัดกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ ทําคลังสื่ออิเล็กทรอนิกส6 วีดิทัศน6 เทคนิค
วิ ธี ก ารพั ฒ นาผู, เ รี ย นที่ ค รอบคลุ ม ด, า นคุ ณ ลั ก ษณะ ความสามารถด, า นทั ก ษะการเรี ย นรู, แ ละนวั ต กรรม
(Learning and Innovation Skills) จัดการอบรมครูผู,สอนและสร,างเครือขายสังคมแหงการเรียนรู, (Learning
Community) พัฒนาโรงเรียนต,นแบบด,านการจัดการเรียนรู,ที่สอดคล,องกับทักษะแหงศตวรรษที่ 21 สงผลให,
ผู, เ รี ย นมี คุ ณ ลั ก ษณะความสามารถและทั ก ษะแหงศตวรรษที่ 21 ด, า นทั ก ษะการเรี ย นรู, แ ละนวั ต กรรม
(Learning and Innovation Skills) พัฒนาตัวอยางการจัดกิจกรรมการเรียนรู,ตามโครงการลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู, ที่ ส อดคล, อ งกั บ มาตรฐานการเรี ย นรู, แ ละตั ว ชี้ วั ด ตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 และ ผู,เรียนสามารถคิดเลขได,เร็ว มีทักษะการคิดคํานวณ มีการคิดที่เป-นระบบ มีเหตุผล ซึ่ง
เป-นพื้นฐานในการเรียนในระดับที่สูงขึ้น มีสมาธิในการเรียน การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
และการประเมินผลการเรียนรู,ของนักเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยโดยใช,องค6ความรู,จากการเข,า
รวมโครงการ PISA คือ ด,านการรู,เรื่องการอาน (Reading Literacy) การรู,เรื่องคณิตศาสตร6 (Mathematical
Literacy) การรู,เรื่องวิทยาศาสตร6 (Scientific Literacy) และทักษะการคิด และมีแบบฝfกทักษะเพื่อพัฒนา
ความสามารถและทักษะตามระดับคุณภาพของการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) 12 รายการ และมี
กระบวนการพัฒนาผู,เรียนเพื่อเสริมสร,างความสามารถและทักษะตามระดับคุณภาพการประเมินผลนักเรียน
นานาชาติ (PISA) ครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู,และตัวชี้วัดการจัดการเรียนรู, 12 รายการ โครงการโรงเรียน
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ประชารัฐ โรงเรียนที่เข,ารวมโครงการทั้งสิ้น 7,423 โรงเรียน (2 รุน รัฐ รุนที่ 1 จํานวน 3,342 โรงเรียน และรุน
ที่ 2 จํานวน 4,081 โรงเรียน) ได,รับการพัฒนาและยกระดับการจัดการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึง
การพั ฒ นาครู แ ละบุ คลากร ทางการศึ ก ษาให, มี คุ ณ ลั ก ษณะ และสมรรถนะความเป- น ผู, นํ า ในการบริ ห าร
สถานศึกษาทั้งด,านคุณธรรม จริยธรรมและสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษา โดยโรงเรียนที่เข,ารวมโครงการโรงเรียน
ประชารัฐ ทั้งรุนที่ 1 และรุนที่ 2 รวม 7,423 โรง ได,รับการพัฒนาและยกระดับการจัดการศึกษาในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน รวมถึงการพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษาให,มีคุณลักษณะ และสมรรถนะความเป-นผู,นําใน
การบริหารสถานศึกษาทั้งด,านคุณธรรม จริยธรรมและสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษา รวมทั้งโรงเรียนประชารัฐ รุนที่
1 จํานวน 2,025 โรง ที่ได,รับการสนับสนุนงบประมาณและการพัฒนาจากภาคเอกชน (School Partner) 691
หนวยงานวิจัย วัดผล ประเมินผลการจัดการเรียนเรียนรู,ด,านวิทยาศาสตร6 คณิตศาสตร6 และเทคโนโลยี มี
รายงานผลการศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห6และการแก,ป`ญหาของนักเรียนวิชาวิทยาศาสตร6และ
คณิตศาสตร6 ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จํานวน 1 ฉบับ รายงานการประเมินผลการจัดการเรียนรู,
ด,านวิทยาศาสตร6 คณิตศาสตร6และเทคโนโลยีรวมกับนานาชาติ 5 ฉบับ ข,อสอบประเมินครูวิทยาศาสตร6และ
คณิ ต ศาสตร6 ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต, น 2 ฉบั บ ข, อ สอบในการประเมิ น และพั ฒ นาสู ความเป- น เลิ ศ ทาง
คณิตศาสตร6และวิทยาศาสตร6 (TEDET) 16 ฉบับ และข,อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร6และคณิตศาสตร6
ประจําป7การศึกษา 2560 จํานวน 12 ฉบับ สงผลให, สสวท. และหนวยงานที่เกี่ยวข,องสามารถนําข,อค,นพบ
และข, อมูล จากการวิจั ย ไปใช, ป ระโยชน6ในการพัฒ นาข, อเสนอเชิ งนโยบายและนํ า ข,อมูล ไปใช, ในการพัฒ นา
หลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู, ให,เหมาะสมสอดคล,องกับบริบทและสภาพป`ญหาการจัดการ
เรียนรู,ที่เป-นจริง อันจะสงผลให,นักเรียนมีความรู,ความสามารถด,านวิทยาศาสตร6 คณิตศาสตร6 และเทคโนโลยี
ผานเกณฑ6มาตรฐานระดับชาติและทัดเทียมกับนานาชาติ พัฒนามาตรฐานด,านการวัดและประเมินผลตามแนว
ทางการทดสอบระดับชาติและนานาชาติให,แกวิทยากรแกนนําและสถานศึกษาครูผู,สอนหรือศึกษานิเทศก6 ใน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน 4 กลุมสาระ ได,แก กลุมสาระการเรียนรู,สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมกลกลุมสาระการเรียนรู,ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป‹ กลุมสาระการเรียนรู,สุขศึกษาและพล
ศึกษา และกลุมสาระการเรียนรู,การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได,รับการพัฒนาเป-นวิทยากรแกนนําจํานวน 225
คน ขับเคลื่อนและสนับสนุนการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู,ในสถานศึกษาเอกชน เพื่อปรับปรุงโครงสร,างเวลาเรียน
ของสถานศึกษาเอกชนให,สามารถบริหารจัดการเวลาเรียนตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู,” ได,
สอดคล, อ งกั บ บริ บ ทของโรงเรี ย นเอกชน เพื่ อ สร, า งความรู, ค วามเข, า ใจให, แ กครู ผู, ส อนเกี่ ย วกั บ การจั ด
กระบวนการเรียนรู,รูปแบบใหมรวมทั้งการสร,างนวัตกรรมทางการศึกษาและการจัดกิจกรรมตามนโยบาย “ลด
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู,” ที่ครอบคลุมทักษะ 4 ด,าน คือ Head Heart Hand Health และเพื่อสร,างเครือขาย
โรงเรียนเอกชนที่จัดการเรียนการสอนตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู,” ผลการดําเนินงาน พบวา
ผู,บริหารและครูโรงเรียนเอกชนที่ได,รับการพัฒนา 1,515 คน เป;าหมาย 1,500 คน โรงเรียนเอกชนที่เข,ารวม
โครงการตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู,” ป7การศึกษา 2558 จํานวน 216 โรงเรียน ป7การศึกษา 2559
เพิ่มขึ้นจํานวน 445 โรงเรียน ป7การศึกษา 2560 เพิ่มขึ้นจํานวน 535 โรงเรียน (เป;าหมายป7 2560 = 500
โรงเรียน) รวมทั้งสิ้น 1,196 โรงเรียน
ประเมิ นคุณภาพผู, เรีย นระดั บการศึ กษาภาคบั งคั บในโรงเรียนเอกชน
เพื่อการประกันคุณภาพผู,เรียน ในความสามารถ พื้นฐานในการเรียนรู,ด,านการอาน (Literacy) ด,านคํานวณ
(Numeracy) และด,านเหตุผล (Reasoning Abilities) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป7ที่ 3 ที่มีรูปแบบ
เครื่องมือที่เน,นการเขียนตอบตามแนว PISA-Like ที่มีมาตรฐานเทียบเทานานาชาติ มีโรงเรียนเอกชนใน
กรุงเทพมหานครเข,ารวมการประเมิน 205 โรงเรียนจากทั้งหมด 380 โรงเรียน คิดเป-นร,อยละ 53.95 การ
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พัฒนามาตรฐานผู,ประเมินคุณภาพการศึกษา ได,จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู,ประเมินคุณภาพ
สถานศึกษา ใน 4 ภูมิภาค รวม 8 จุด โดยกลุมเป;าหมายในการพัฒนา ประกอบด,วย ผู,อํานวยการโรงเรียน
บุคลากรจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวข,องได,แก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน สํานักบริหารการศึกษาท,องถิ่น สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร สํานักงานพระพุทธศาสนา สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมพลศึกษา และกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน เป-นต,น ซึ่งได,รับการ
คัดเลือกตามคุณสมบัติและจํานวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดไว, โดยเฉลี่ย
เขต/หนวยงานละ 6 - 12 คน รวมผู,เข,ารับการพัฒนาทั้งสิ้น 2,000 คน จาก 177 เขต/หนวยงาน ผู,เข,ารวม
ประชุมจุมีความรู, ความเข,าใจ ในการดําเนินงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา สามารถนําความรู,ที่
ได,รับไปใช,เป-นแนวทางในการทําหน,าที่ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาได,อยางมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล นาเชื่อถือ และได,รับการยอมรับจากทุกฝkายที่เกี่ยวข,อง ซึ่งจะสงผลให,การดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ผู,เข,ารับการพัฒนาที่ผานการประเมินเป-นผู,ประเมินคุณภาพ
การศึกษาที่รับรองโดย สมศ. นั้น ยังอยูในระหวางการดําเนินการของ สมศ. ซึ่งยังไมปรากฏผลในไตรมาสที่ 4
ของป7งบประมาณ พ.ศ.2560
(3) สงเสริมมาตรการสรางแรงจูงใจใหสถานประกอบการขนาดกลางที่มี
ศักยภาพเขารวมระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษา สร,างความรู,ความเข,าใจให,กับผู,ประกอบการ ครูฝfกหรือครูพี่
เลี้ ย งให, ร วมวางแผนการจั ด การเรี ย นการสอน การฝf ก ปฏิ บั ติ และการติ ด ตามประเมิ น ผลผู, เ รี ย น โดย
กระทรวงศึ กษาธิ การได, จั ด ทํ าโครงการ/ กิ จกรรมที่ห ลากหลาย ดังนี้ การขั บ เคลื่อนการปฏิ รู ป ระบบการ
อาชีวศึกษาสูอาชีวศึกษาทวิภาคี โดยเปcดหลักสูตรอาชีพระยะสั้น ในโรงเรียนให,กับระดับมัธยมศึกษาตอนต,น
214 โรงเรียนและมีนักเรียนเข,ารวมกิจกรรม 24,349 คน และมีการจัดหลักสูตรเรียนรวมทวิศึกษา ให,กับระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 515 โรงเรียน มีนักเรียนเข,ารวม 23,652 คน (เป;าหมาย จํานวน 2,358 โรงเรียน
นักเรียน 2,358,000 คน และครู 117,900 คน) จัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (เงินอุดหนุนทวิศึกษา) เพื่อให,ประชากรในวัยเรียนที่อยูในพื้นที่หางไกล ยากจน และด,อยโอกาสทาง
การศึกษา หรือในสถานศึกษาที่มีความพร,อมได,เข,าศึกษาตอด,านอาชีพตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) ควบคูกับการเรียนสามัญมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อสําเร็จการศึกษาแล,วสามารถเข,าสูตลาดแรงงาน
ประกอบอาชีพอยูในสังคมได,อยางมีประสิทธิภาพ หรือเรียนสายสามัญได,ตามต,องการ ครอบคลุมสถานศึกษา
976 แหง ผู, เ รี ย น ระดั บ ปวช. 1-3 จํ า นวน 49,145 คน จั ด การศึ กษาเรี ย นรวมหลั กสู ต รอาชี ว ศึ กษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (จ,างครูวิชาชีพผู,ทรงคุณคา) จ,างผู,เกษียณอายุราชการในสาขาที่ขาดแคลนมาชวยสอน
248 คน ในสถานศึกษา 155 แหง อัตราคาจ,างเดือนละ 15,000 บาท เพื่อให,สถานศึกษาได,ดําเนินการจ,างผู,
เกษียณอายุราชการจากสถานศึกษาอาชีวศึกษา 236 คน และผู,เกษียณอายุราชการจากสถานประกอบการ 12
คน ในสาขาตางๆ เชน ชางไฟฟ;ากําลัง สาขาเครื่องมือกลและซอมบํารุง สาขาชางกอสร,าง สาขาอาหารและ
โภชนาการ สาขาพืชศาสตร6 ฯลฯ พัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพอาชีวศึกษาแบบออนไลน6สู
มาตรฐานสากล (APACC) ในสถานศึกษานํารองทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจํานวน 40 แหง สถานศึกษาผาน
การประเมินนานาชาติของ APACC จํานวน 8 แหง สงผลให,สถานศึกษาเข,ารวมประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียม
ความพร,อมเข,ารับการประเมินและรับรองคุณภาพสถานศึกษาด,านการอาชีวศึกษา ระดับภาคพื้นเอเชียและ
แปซิฟcก (APACC) ทั้งภาครัฐและเอกชนจํานวน 24 แหง และสถานศึกษาเข,ารับการอบรมระบบฐานข,อมูล
ประกันคุณภาพแบบออนไลน6ทั้งภาครัฐและเอกชน 7 ครั้ง จํานวน 253 แหง
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พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาทวิภาคีต,นแบบ สามารถพัฒนาครูนิเทศก6เพื่อ
การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 143 คน หัวหน,างานทวิภาคีในสถานศึกษาต,นแบบได,รับการพัฒนา
212 คน ครู ผู, ส อนอาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี ใ นสถานศึ ก ษาทวิ ภ าคี ต, น แบบ ได, รั บ การพั ฒ นาทั ก ษะด, า น
ภาษาอังกฤษ 122 แหง เป;าหมาย 120 แหง และครูผู,สอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีความรู,ความเข,าใจใน
การใช,โปรแกรมการรายงานข,อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 796 คน สงเสริมการประกอบอาชีพ
อิสระในกลุมผู,เรียนอาชีวศึกษา เพื่อสร,างองค6ความรู,ด,านการประกอบธุรกิจและจิตสํานึกในเชิงธุรกิจให,แก
ผู,เรียนอาชีวศึกษาและประชาชนทั่วไป ตลอดจนให,ความรู,และสงเสริมประชาชนทั่วไปที่เป-นผู,ประกอบการให,มี
ความเชี่ยวชาญ สามารถขยายและตอยอดธุรกิจได,ในอนาคต มีนักเรียนเข,ารวมกวา 4 พันคน นอกจากนี้ได,
ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร,อมเข,าสูตลาดแรงงาน (กิจกรรม
พัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย6ซอมสร,างเพื่อชุมชน) เพื่อพัฒนาและยกระดับศักยภาพศูนย6ซอมสร,าง
เพื่อชุมชน (Fix it Center) สร,างความเชื่อมั่น ในการให,บริการด,วยคุณภาพอยางตอเนื่องและยั่งยืน พัฒนาให,
นักเรียน นักศึกษามีจิตอาสา มีทักษะในวิชาชีพที่เข,มข,น และชวยเหลือประชาชนในชวงเทศกาลสําคัญ รวมถึง
ในยามภัยพิบัติตางๆ และจัดการเรียนรู,แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน (Work Integrated
Leaning: WIL) มีศูนย6ซอมสร,างเพื่อชุมชน 1,126 ศูนย6 จากเป;าหมาย 1,000 ศูนย6
(4) ขยายความรวมมือระหวางสถาบัน อาชี วศึ กษา สถาบัน อุ ด มศึ ก ษา
ภาคเอกชน และผูเชี่ยวชาญทั้งในและตางประเทศ พัฒนาสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด,านสูความเป-น
เลิศ โดยกระทรวศึกษาธิการได,ดําเนินโครงการที่สําคัญ ได,แก โครงการห,องเรียนอาชีพ (ภายใต,โครงการพัฒนา
ความเข,มแข็งการดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา) เน,นการฝfกทักษะประสบการณ6เตรียมตัวเข,าสูอาชีพ เมื่อ
เรียนจบแล,วมีอาชีพรองรับทันที และสามารถสร,างอาชีพได, จากการดําเนินงาน พบวา นักเรียนมีความรู, และ
ทักษะทางอาชีพ สามารถถายทอดความรู,แนะนําสอนเพื่อนๆ ได, มีความคิดสร,างสรรค6ตอยอดความรู, และ
วางแผนประกอบอาชีพเพื่อเป-นรายได,ระหวางเรียน นําความรู,ที่เรียนไปชวยครอบครัวได, จําหนายผลผลิตที่ได,
จากการเรียนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น มีความสุขในการเรียน
สายอาชีพ กระตือรือร,นสนใจเรียนมากขึ้น มีความภูมิใจที่ได,เรียนสายอาชีพ บุคลิกภาพดีขึ้น เป-นผู,ใหญขึ้น มี
ความรับ ผิ ด ชอบในการทํา งาน มี จิ ต อาสาชวยทํ ากิ จ กรรมในโรงเรี ย น เป- น ผู, นําได, โครงการอาชีว ศึ กษา
มาตรฐานสากล พัฒนารูปแบบและกระบวนการสอนรวมกับสถานศึกษาในประเทศที่มีศักยภาพการจัดการ
อาชีวศึกษาและการฝfกอบรมวิชาชีพสูง และรวมมือกับหนวยงาน องค6กร สถาบันการศึกษาในตางประเทศใน
การศึกษา วิเคราะห6 รูปแบบ วิธีการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา เพื่อตอบสนองความต,องการกําลังของ
ตลาดแรงงาน ตลอดจนยกระดับมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาของสถานศึกษาไทย ความรวมมือผลิต
กํ า ลั งคนด, า นอาชี ว ศึ กษาตอบสนองการผลิ ต และบริ การใน 10 กลุ มอุ ต สาหกรรมหลั ก ให, มีคุณภาพและ
มาตรฐานสอดคล,องกับความต,องการประเทศ ของตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนา ในภาพรวม นักเรียน
นักศึกษา 4,695 คน ได,รับการพัฒนาสมรรถนะอาชีพมีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล,องกับความต,องการของ
ตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศ สถานศึกษานํารอง 249 แหงได,ขยายความรวมมือกับสถาน
ประกอบการในการผลิตและพัฒนากําลังคน เกิดเครือขายความรวมมือระหวางสอศ.กับหนวยงานภาครัฐและ
เอกชนรวมกันขับเคลื่อนการอาชีวศึกษาให,สอดคล,องกับความต,องการของตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนา
ประเทศ นอกจากนี้ ครูในสถานศึกษาและครูฝfกในสถานประกอบการ 672 คนได,รับการพัฒนาศักยภาพและ
ขีดความสามารถให,สอดคล,องกับความต,องการของตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศ ยกระดับ
การจั ด การอาชี ว ศึ กษาเพื่ อเป- น ศู น ย6 กลางด, า นอาชี ว ศึ กษาของภู มิภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต, มี ผ ลการ
ดําเนินงาน อาทิ 1) การเทียบเคียงและเชื่อมโยงมาตรฐานทางวิชาชีพรวมทั้งการรับรองคุณวุฒิทางการศึกษา
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วิชาชีพระหวางสถาบันอาชีวศึกษา 2) การจัดการเรียนการสอนรวม การจัดทวิวุฒิ การแลกเปลี่ยนบุคลากรครู
อาชีวศึกษารวมกันในด,านแผนการสอน สื่อการสอนในสาขาวิชาชีพ และนักเรียน ตลอดจนการเรียนรู,ข,าม
วัฒนธรรมและการสงเสริมการฝfกอบรมและฝfกงานในหนวยงานที่มีมาตรฐาน ด,านวิชาชีพและหนวยงาน
ระหวางประเทศ มีนักเรียน นักศึกษาในสังกัดวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษา
ทั่วประเทศ 240 คน และผู,นําเยาวชนสมาชิกเอเชียตะวันออกเฉียงใต, เอเชียแปซิฟcก และภูมิภาคอื่น 120 คน
ครู และบุ ค ลากร ผู, เ กี่ ย วข, อ งประมาณ 400 คน โดยสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 150 แหง (เป;าหมาย 100 แหง) มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน เชื่อมโยงมาตรฐานอาชีพ และการ
รับรองคุณวุฒิทางการศึกษากับประเทศในอาเซียนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต, ในสาขาที่เรงดวนของภูมิภาค
อยางน,อย 10 สาขาตามเป;าหมาย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป-นศูนย6กลางในการขับเคลื่อนและ
พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาของเอเชียตะวันออกเฉียงใต, (SEA TVET Consortium) โดยมีประเทศเครือขาย
13 ประเทศ (เป;าหมายอยางน,อย 8 ประเทศ) หนวยงานระหวางประเทศ 5 แหงตามเป;าหมาย มีการจัดการ
อบรมภาษาและวิชาชีพระยะสั้นในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ตามนโยบาย
รัฐบาล 30 สาขาวิชา 10 บทบาทภาคีที่มีสวนรวมในโครงการ (ภาครัฐ/ภาคเอกชน/ภาคประชาสังคม) พัฒนา
ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา สงผลให,สถาบันอุดมศึกษามีระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เข,มแข็ง และสงมอบผลผลิตที่มีคุณภาพสูสังคมและตลาดแรงงาน และ
สถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาให,มีคุณภาพอยางก,าวกระโดด สามารถแขงขัน
ได,ในระดับนานาชาติ ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร,างเยาวชนอาชีวศึกษา ให,รู,จักประดิษฐ6
คิดค,นผลงานสิ่งประดิษฐ6โดยอาศัยความรู,ทางด,านวิทยาศาสตร6 คณิตศาสตร6 และทักษะวิชาชีพ ป7การศึกษา
2560 ได,จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ6ของคนรุนใหมระดับอาชีวศึกษาจังหวัดและระดับภาค มีสถานศึกษาเข,า
รวม910 แหง มีผลงานสิ่งประดิษฐ6ของคนรุนใหมที่เข,ารวมการประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัดและภาค
7,897 ผลงาน หุนยนต6ที่เกิดขึ้นในป7งบประมาณนี้ 294 ทีม และมีโครงงานวิทยาศาสตร6 – อาชีวศึกษา ป7พ.ศ.
2560 จํานวน 446 โครงงาน
แผนบูรณาการสงเสริมการวิจัยและพัฒนา ได,อนุมัติโครงการผลงานวิจัย
เพื่อสร,างองค6ความรู,เพื่อดําเนินโครงการวิจัยและโอนงบประมาณให,แกผู,ได,รับการจัดสรรงบประมาณการวิจัย
29 โครงการ แบงเป-นการวิจัยพื้นฐาน 10 โครงการ การวิจัยพื้นฐาน 2 โครงการ และการวิจัยประยุกต6 9
โครงการ งบประมาณทั้ งสิ้น 12,368,500 บาท ผลงานวิจัย เพื่ อสร, างองค6ความรู, 29 เรื่ อง สามารถนํ าไป
ประยุ กต6 ใช, ในการพั ฒ นาการจั ด การอาชี ว ศึ กษา โดยบู ร ณาการวิ จั ย เพื่ อพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นการสอน
อาชีวศึกษา โครงการสงเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาให,มีความเป-นเลิศเฉพาะทาง พัฒนาทักษะ สมรรถนะ
ความเชี่ยวชาญให,กับนักเรียน ครูวิชาชีพเฉพาะทาง ให,สอดคล,องกับความต,องการของสถานประกอบการและ
ได,มาตรฐานสากล โดยมี สถานศึกษาต,นแบบในการจัดการเรียนการสอนเฉพาะทาง 17 แหง (ตามเป;าหมาย)
สถานศึกษาเฉพาะทางที่เป-นศูนย6ทดสอบ ศูนย6 training ไมน,อยกวา 10 แหง นักเรียน นักศึกษา ได,รับการ
ฝfกอบรมทั กษะและความชํ า นาญ ในสาขาเฉพาะทาง จํ า นวน 486 คน (เป; า หมายไมน, อยกวา 500 คน)
นั กเรี ย น นั กศึ กษา ได, รั บ การฝf กอบรมวิ ช าชี พ ระยะสั้ น จํ า นวน 987 คน บุ คคลทั่ ว ไปได, รั บ การฝf กอบรม
หลักสูตร ระยะสั้น 1,278 คน และยกระดับมาตรฐานกําลังคนอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีระดับปฏิบัติการ
สามารถผลิตผู,เรียนอาชีวศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการในสาขา
วิชาชีพเฉพาะทางและสาขาขาดแคลน 3,472 คน (เป;าหมาย 500 คน) มีกรอบคุณวุฒิวิชาชีพแหงชาติ 10
สาขาวิชา (สาขาใหม) ผู,บริหาร ครู คณาจารย6และบุคลากร สังกัดสถาบันฯ ได,รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพใน
สถานประกอบการในประเทศและตางประเทศและการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีชั้นสูงในสาขาวิชาชีพเฉพาะทาง
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และสาขาขาดแคลน สถาบันละไมน,อยกวา 15 คน รวม 330 คน ครูฝfกในสถานประกอบการได,รับการพัฒนา
ตามเกณฑ6มาตรฐานที่กําหนด และสามารถจัดแผนการสอนและแผนการฝfกอาชีพ ได,อยางมีประสิทธิภาพ
จํานวน 230 คน มีเครือขายความรวมมือทางด,านการประชาสัมพันธ6 ปรับภาพลักษณ6การอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น
อยางน,อย 1 แหง/สถาบันการอาชีวศึกษา
(5) จัดทําสื่อการเรียนรูที่เป9นสื่ออิเล็กทรอนิกส0และสามารถใชงานผาน
ระบบอุปกรณ0สื่อสารเคลื่อนที่ใหคนทุกกลุมสามารถเขาถึงไดงาย สะดวก ทั่วถึง ไมจํากัดเวลาและสถานที่
และใช,มาตรการทางภาษีจูงใจให,ภาคเอกชนผลิตหนังสือ สื่อการอานและการเรียนรู,ที่มีคุณภาพและราคาถูก
หนวยงานภาครัฐมีผลการดําเนินงาน ดังนี้
กระทรวงศึกษาธิการได,จัดการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Distance Information Technology : DLIT) และการจัดการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีดาวเทียม
(Distance Information Technology : DLTV) สําหรับ 18 Cluster และโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามั ญศึ กษา เพื่อยกระดั บผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ย นของนักเรีย นโดยใช,เ ทคโนโลยี การศึ กษาทางไกลให, แก
โรงเรียนขนาดเล็กในโครงการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ติวเข,ม เพื่อสร,างโอกาสทางการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ําด,านการศึกษาให,เกิดความเทาเทียมกันทั้งใน
เมืองและชนบท โดยให,นักเรียนนักศึกษาได,มีโอกาสเรียนรู,จากครูและวิทยากรที่มีความรู,ความสามารถในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน6เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
(ETV) สถานีวิทยุโทรทัศน6แหงประเทศไทย (NBT) และสถานีวิทยุโทรทัศน6อื่นๆ มีผู,เข,ารวมกวา 1,800 คน
และจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ6/สงเสริมการใช,ประโยชน6จากรายการโทรทัศน6ของ ETV 6 รายการ สงผลให,
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เข,ารวมกิจกรรมติวเข,มสัญจรร,อยละ 89.80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น ประชาชนทุกชวงวัยได,เรียนรู,อยางตอเนื่องตลอดชีวิต และนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได,รับ
โอกาสทางการศึกษาอยางเสมอภาคและเทาเทีย มกั น และโครงการมหาวิทยาลั ยไซเบอร6ไทย โดยการใช,
รูปแบบของการเรียนการสอนผานแหลงทรัพยากรการเรียนรู,ออนไลน6ในระบบเปcด สงผลให,ประชากรไทยมี
โอกาสเข,าถึงการศึกษาระดับปริญญา /การศึกษาวิชาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิตเพิ่มขึ้น อยางมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ โดยการใช,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการใช,ทรัพยากรการศึกษารวมกันในระหวาง
สถาบันการศึกษา มีการเรียนรู, และพัฒนาไปพร,อมๆกัน ซึ่งนําไปสูการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตอไป
กระทรวงวัฒนธรรมดําเนินโครงการความรวมมือและความเชื่อมโยงด,าน
ศิลปวัฒนธรรมกับประเทศอาเซียน โดยจัดเทศกาลภาพยนตร6อาเซียน (SAC ASEAN Film Festival 2017)
ภายใต,แนวคิด “A Look Through Our Windows: From Then, to Now and Hereafter” โดยคัดเลือก
ภาพยนตร6จากประเทศเพื่อนบ,านอาเซียน จํานวน 7 เรื่อง จาก 7 ประเทศ ได,แก เวียดนาม เมียนมาร6 กัมพูชา
อินโดนีเซีย ฟcลิปปcนส6 สิงคโปร6และมาเลเซีย และจัดกิจกรรมการแขงขันตอบป`ญหาอาเซียนในมิติวัฒนธรรม
มีผู,เข,ารวมงานเทศกาลภาพยนตร6อาเซียนจาก 7 ประเทศ มีผู,เข,ารวมกิจกรรมทั้งสิ้น 420 คน และผู,เข,ารวม
งานเทศกาลภาพยนตร6อาเซียน มีความเข,าใจอาเซียนในมิติวัฒนธรรมเพิ่มขึ้นร,อยละ 35
(6) ปรับปรุงแหลงเรียนรูในชุมชนใหเป9นแหลงเรียนรูเชิงสรางสรรค0และมี
ชีวิต โดยกระทรวงศึกษาธิการมีผลการดําเนินงานที่สําคัญ ได,แก การศึกษาตามอัธยาศัย ป7งบประมาณ 2560
เพื่อสงเสริมและพัฒนาผู,ปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานและการศึกษาตามอัธยาศัย และเพื่อให,
ประชาชนมีอาชีพ มีรายได, ลดรายจายและเห็นชองทางในการประกอบอาชีพ ผานกิจกรรมการศึกษาตาม
อั ธ ยาศั ย มี ป ระชาชนเข, า รวม 14,863,163 คน คิ ด เป- น ร, อ ยละ 148 (เป; า หมาย 9,800,000 คน) เมื่ อ
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เปรียบเทียบกับเป;าหมาย จําแนกเป-น ห,องสมุดประชาชน มีผู,ใช,บริการ 6,302,626 คน บ,านหนังสือชุมชน มี
ผู,ใช,บริการ 754,242 คน กิจกรรมสงเสริมการอาน มีผู,ใช,บริการ 381,299 คน ศูนย6วิทยาศาสตร6เพื่อการศึกษา
มีผู,ใช,บริการ 2,396,165 คน (กิจกรรมเรียนรู,ผานนิทรรศการ 677,839 คน, กิจกรรมคายวิทยาศาสตร6
45,418 คน กิจกรรมการศึกษา 752,219 คน บริการวิชาการ 538,581 คน พิพิธภัณฑ6สัตว6น้ํา 178,159 คน
และท,องฟ;าจําลอง 203,949 คน) และศูนย6เทคโนโลยีทางการศึกษา 5,028,831 คน มีแหลงเรียนรู,ทั้งหมด
25,609 แหง จําแนกเป-นห,องสมุดประชาชน 913 แหง บ,านหนังสือชุมชน 15,146 แหง ศูนย6วิทยาศาสตร6เพื่อ
การศึกษา 19 แหง กศน.ตําบล 7,424 แหง ศูนย6การเรียนรู, 1,340 แหง และศูนย6การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา
767 แหง และประชาชนได,รับการสงเสริมการอานในรูปแบบตางๆตามความต,องการของแตละพื้นที่และเห็น
ความสําคัญของการอาน เนื่องจากได,มีโอกาสเข,าถึงการอานและรวมกิจกรรมสร,างเสริมการอาน เพื่อสร,าง
สังคมแหงการเรียนรู,ตลอดชีวิต โครงการเครือขายห,องสมุดมหาวิทยาลัยไทย มีฐานข,อมูลอิเล็กทรอนิกส6ที่
ให, บ ริ ก าร 15 ฐาน (เป; า หมาย 14 แผน) มี บ ทความที่ ใ ห, บ ริ การในฐานข, อ มู ล อิ เ ล็ กทรอนิ ก ส6 เ พิ่ ม ขึ้ น จาก
29,152,084 เรื่อง (เป;าหมาย 25,000,000 เรื่อง) ในป7 2559 เป-น 33,674,000 เรื่อง (เป;าหมาย 28,000,000
เรื่อง) ในป7 2560 ความถี่ที่เข,าไปใช,บริการฐานข,อมูลอิเล็กทรอนิกส6ลดลงจาก 49,836,183 ครั้ง (เป;าหมาย
42,000,000 ครั้ง) ในป7 2559 เป-น 49,125,590 ครั้ง (เป;าหมาย 43,000,000 ครั้ง) ในป7 2560 แตยังสูงกวา
เป;าหมายที่ตั้งไว, และมีระบบห,องสมุดอัตโนมัติ 3 ระบบ ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะ
วิชาชีพเพื่อเตรียมความพร,อมเข,าสูตลาดแรงงาน (กิจกรรมอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ) โดยสนับสนุนเงินอุดหนุน
การศึกษาสําหรับคนพิการ ในระดับ ปวช. และ ปวส. รวม 389 คน สนับสนุนคาตอบแทนครู/ผู,ดูแลคนพิการ
ในสถานศึกษานํารอง 7 แหง จํานวน 14 ตําแหนง ฝfกทักษะอาชีพ สงเสริมอาชีวเกษตรและพัฒนาหารายได,
พิเศษเพื่อคนพิการในสถานศึกษานํารอง และสนับสนุนการพัฒนาการดําเนินงานของศูนย6บริการสนับสนุน
นักเรียน นักศึกษาพิการต,นแบบ สงผลให,นักเรียน นักศึกษาได,รับการศึกษาวิชาชีพและฝfกอบรมทักษะวิชาชีพ
(ระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี) จํานวน 1,084 คน รวมทั้งประชาชนคนพิการ ได,รับการฝfกอาชีพระยะสั้น
5,000 คน
นอกจากนี้ ได, จั ด ทํ า โครงการสงเสริ ม ภาษาคู การเรี ย นรู, สู หมู บ, า น
ชายแดนใต, เพื่ อให,ป ระชาชนทั่ วไป กลุมผู, นํ า ข, า ราชการ ตํ า รวจ ทหาร และบุ คลากรที่ ฏิบั ติ งานในพื้ น ที่
สามารถใช,ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ภาษามาลายูถิ่น มาลายูกลางและภาษาอังกฤษในการติดตอสื่อสารใน
ชีวิตประจําวันได, มีประชาชนเข,ารวม 26,310 ราย (เป;าหมาย 26,307 คน)
2.4) ลดปJจจัยเสี่ยงดานสุขภาพและใหทุกภาคสวนคํานึงถึงผลกระทบตอสุขภาพ
มีการดําเนินที่สําคัญดังนี้
(1) พั ฒ นาใหคนมี ค วามรู ในการดู แ ลสุ ข ภาพ มี จิ ต สํ า นึ ก สุ ข ภาพที่ ดี
หนวยงานภาครัฐมีผลการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้
กระทรวงสาธารณสุขได,จัดทําโครงการที่สําคัญ ได,แก โครงการเด็กวัย
เรียนสูงสมสวนสมองดีแข็งแรง เพื่อให,เด็กวัยเรียนมีสวนสูงระดับดีและรูปรางสมสวน โดยจัดประชุมระดม
สมองเครือขายผู,เชี่ยวชาญฐานข,อมูล และมีโมเดลนํารองพัฒนาโปรแกรม web service เพื่อเฝ;าระวังภาวะ
โภชนาการและการ คัดกรอง สงตอ เด็กอ,วนกลุมเสี่ ยง สงผลให,เด็กวัยเรียนมีสุขภาพดีตามเกณฑ6 ร,อยละ
65.22 (เป;าหมายร,อยละ 70) โครงการสร,างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน มีระบบการดูแลสุขภาพจิตเด็กวัย
เรียนเชื่อมตอกันระหวางสาธารณสุขและโรงเรียน เด็กวัยเรียนได,รับการสงเสริมความฉลาดทางอารมณ6 และ
เด็ กวั ย เรี ย นกลุมที่ มีความเสี่ ย ง/ มี ป` ญหาพฤติกรรม – อารมณ6 การเรี ย นรู, ได, รั บ การดู แล สงผลให, (1)
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โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลศูนย6 มีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนที่มีป`ญหาพฤติกรรม
อารมณ6 739 แหง (2) ศูน ย6บริการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร มีระบบดูแลชวยเหลือนักเรี ยนที่มีป`ญหา
พฤติกรรม อารมณ6รวมกับโรงเรียนเครือขาย 27 แหง (3) นักเรียนชั้นประถมศึกษาป7ที่ 1 ในโรงเรียนเป;าหมาย
ของเขตสุขภาพที่ 1-12 ได,รับการคัดกรองป`ญหาทั้งหมด 81,380 คน / พบวามีความเสี่ยง/มีป`ญหาพฤติกรรม
อารมณ6 การเรียนรู, 18,151 คน / ได,รับการดูแลชวยเหลือตามแนวทางที่กําหนด 17,962 คน (4) นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาป7ที่ 1 ในโรงเรียนเป;าหมายของเขตสุขภาพที่ 13 ได,รับการคัดกรองป`ญหาพฤติกรรม อารมณ6
การเรียนรู, ทั้งหมด 2,972 คน / พบวามีความเสี่ยง/มีป`ญหาพฤติกรรม อารมณ6 การเรียนรู, 386 คน / ได,รับ
การดูแลชวยเหลือตามแนวทางที่กําหนด 286 คน (5) สถานบริการสาธารณสุขระดับทุติภูมิ มีระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนรวมกับโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ร,อยละ 83.85 จากเป;าหมายร,อยละ 70 และ (6) เด็กวัย
เรียนกลุมเสี่ยงที่มีป`ญหาพฤติกรรม-อารมณ6 การเรียนรู, ได,รับการดูแลชวยเหลือตามเกณฑ6ที่กําหนด ร,อยละ
98.44 เป;าหมายร,อยละ 50 โครงการควบคุมวัณโรค เพื่อค,นหาเชิงรุกในประชากรกลุมเสี่ยงเป;าหมาย พัฒนา
คุ ณ ภาพการดู แ ลรั ก ษาวั ณ โรค และพั ฒ นาระบบข, อ มู ล เพื่ อ บริ ก ารดู แ ลรั ก ษาและเฝ; า ระวั ง วั ณ โรค การ
ดําเนินงานผู,ปkวยวัณโรคทุกประเภทที่ตรวจพบและรายงาน พบวา ป7 2558 มีผู,ปkวย 60,942 ราย ป7 2559 มี
ผู,ปkวย 70,169 ราย ป7 2560 มีผู,ปkวย 68,258 ราย คิดเป-นร,อยละ 56.89 (68,258/ 120,000) ในป7 2559 =
ร,อยละ 77.9 (53,097/ 68,188) ผลการดําเนินงานความสําเร็จการรักษาวัณโรคทุกประเภท คาเป;าหมายที่ตั้ง
คือมากกวาร,อยละ 85 ผลการดําเนินงานที่ได, คือ ร,อยละ 77.69 ซึ่งไมบรรลุตามคาเป;าหมายที่กําหนดไว, คา
เป;าหมายที่ตั้งไว,คือ ร,อยละ 80 ทั้งนี้ผลการดําเนินงาน ป7 2560 ที่ได, คือร,อยละ 56.89 ซึ่งไมบรรลุตามคา
เป;าหมายที่กําหนดไว,
โครงการกําจัดป`ญหาโรคพยาธิใบไม,ตับและมะเร็งทอน้ําดี ถวายเป-นพระ
ราชกุศลฯ โดยคัดกรองพยาธิใบไม,ตับโดยการตรวจอุจจาระ รักษา และดําเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทุก
รายที่ติดเชื้อไปแล,ว 201 ตําบล (เป;าหมายทั้งหมด 209 ตําบล) ผลการดําเนินงานได, 201 ตําบล คิดเป-นร,อย
ละ 96.18 (ข,อมูลเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560) สามารถลดอัตราการติดเชื้อพยาธิใบไม,ตับในพื้นที่เสี่ยง 27
จังหวัด โครงการบูรณาการอาหารปลอดภัย (Food Safety) โดยการตรวจวิเคราะห6เฝ;าระวังความปลอดภัย
ของอาหารและผลิ ต ภั ณฑ6 Active Surveillance 5 เรื่ อ ง และได, ข,อ มู ล ผลตรวจผลิ ต ภั ณฑ6 Passive
Surveillance จํานวน 8 ผลิตภั ณฑ6 ทํ าให,ทราบสถานการณ6การตกค, าง ปนเป••อน ด,า นสารเคมี ด,านจุ ล
ชีววิทยา ในอาหารและผลิตภัณฑ6ในภาพรวมของประเทศและพัฒนาศักยภาพการตรวจวิเคราะห6ด,านอาหารให,
ครอบคลุมและขยายเครือขาย โครงการสงเสริมและพัฒนาความปลอดภัยด,านอาหาร ได,จัดทําแผนเก็บ
ตั ว อยางในการตรวจสอบเฝ; า ระวั ง ผลิ ต ภั ณ ฑ6 อ าหารสดและอาหารแปรรู ป ในภาพรวมของประเทศ
ป7งบประมาณ 2560 จํานวน 1 แผน และผลิตภัณฑ6อาหารสดและอาหารแปรรูปได,รับการเก็บตัวอยางและ
ตรวจวิเคราะห6 จํานวน 102,359 ตัวอยาง จากเป;าหมาย 102,359 ตัวอยาง หรือคิดเป-นร,อยละ 96.84 แสดง
วา ร, อ ยละ 96.84 ของผลิ ต ภั ณฑ6 อ าหารสดและอาหารแปรรู ป มี ความปลอดภั ย (เป; า หมาย ร, อยละ 80)
โครงการคุ,มครองผู,บริโภคด,านผลิตภัณฑ6สุขภาพและบริการสุขภาพ สามารถจัดทําแผนแผนเฝ;าระวังสุขภาพ
ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. 2560 และตรวจสอบเฝ;าระวังคุณภาพ
มาตรฐานความปลอดภั ย ของผลิ ต ภั ณ ฑ6 สุ ขภาพให, เ ป- น ไปตามกฎหมาย โดยผลิ ต ภั ณฑ6 สุ ข ภาพได, รั บ การ
ตรวจสอบเฝ;าระวัง 243,447 ตัวอยาง และผลิตภัณฑ6สุขภาพร,อยละ 97 ได,รับการตรวจสอบได,มาตรฐานตาม
เกณฑ6 ที่กํา หนด (เป; าหมายร,อยละ 95) โครงการบูรณาการพัฒนาเครือขายวิทยาศาสตร6 การแพทย6 ชุมชน
ประจําป7งบประมาณ 2560 อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบ,าน (อสม.) ของหนวยบริการปฐมภูมิ ได,รับการ
ถายทอดการใช,หน,าตางเตือนภัยสุขภาพ การใช,ชุดทดสอบและหรือองค6ความรู,ใหมตามป`ญหาของพื้นที่ 2,400
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แหง ชุมชนต,นแบบ (สอน. และ สอ.พระราชทานนาม) แบบมีความเข,มแข็ง สามารถขยายผลสูอําเภอจัดการสู
สุขภาพได, 71 แหง มีศูนย6แจ,งเตือนภัย เฝ;าระวัง และรับเรื่องร,องเรียนป`ญหาผลิตภัณฑ6สุขภาพในชุมชน ที่มี
ศักยภาพในการเฝ;าระวังผลิตภัณฑ6สุขภาพไมปลอดภัย 161 แหง และมีข,อมูลอ,างอิงทางห,องปฏิบัติการ ที่
เผยแพรผานระบบแจ,งเตือนภัย หน,าตางเตือนภัยสุขภาพ 380 เรื่อง สงผลทําให,ระบบการผลิตผลิตภัณฑ6
สุ ข ภาพได, รั บ การยกระดั บ เรื่ อ งมาตรฐานและความปลอดภั ย ผานความกระหนั ก รู, ข องชุ ม ชน รวมทั้ ง
กรมวิ ทยาศาสตร6 การแพทย6 สามารถกํ า หนดทิ ศทางการศึ กษาวิ จั ย เพื่ อพั ฒ นาองค6 ความรู, เ ทคโนโลยี และ
นวัตกรรมเพื่อป;องกันและแก,ไขป`ญหาสาธารณสุขของประเทศได,อยางทันการณ6และมีประสิทธิผล โครงการ
พัฒนาระบบป;องกันและจัดการป`ญหาการฆาตัวตาย มีบุคลากรสาธารณสุขเข,ารวมประชุม 388 คน พัฒนา
ระบบบริการเพื่อเพิ่มการเข,าถึงบริการของผู,พยายามฆาตัวตาย มี Application รองรับทั้ง iOS และ Android
“Sa bai jai” 1 Application มีคูมือมาตรฐานการพยาบาลดูแลชวยเหลือผุ,ทีพฤติกรรมฆาตัวตาย ระดับ รพศ
รพท รพช และ รพ.สต โดยหนวยบริการสาธารณสุข แตละจังหวัด (ร,อยละ 100 ของรพศ./รพท. ร,อยละ 80
ของ รพช. ร,อยละ 35.99 ของ รพ.สต.) มีการทบทวนและพัฒนาระบบการค,นหา คัดกรอง ดูแล ชวยเหลือผู,
พยายามฆาตั ว ตาย รวมไปถึ ง มี การติ ด ตาม/สงตอ ผู, พยายามฆาตั ว ตายในชุ ม ชน และหรื อ เชื่ อ มโยงกั บ
โรงพยาบาลจิตเวชในสังกัดกรมสุขภาพจิตได,ตามมาตรฐานที่กําหนด บุคลากรสาธารณสุข ร,อยละ 89.28
กลุมเป;าหมาย มีความรู, และทักษะการสอบสวนระบาดวิทยาและการเยียวยาจิตใจผู,ได,รับผลกระทบจากการ
ฆาตัว ตายเพิ่มขึ้น เมื่อสิ้ นสุ ดการอบรม สามารถพั ฒ นาองค6 ความรู, งานวิ จั ย/เทคโนโลยี ด,า นสารสนเทศที่
เกี่ยวข,องกับการป;องกันและชวยเหลือผู,ที่เสี่ยงตอการฆาตัวตาย ที่มีความเฉพาะตามลักษณะกลุมเป;าหมาย
เพิ่มขึ้นจากป7ที่ผานมา 2 เรื่อง และมีระบบฐานข,อมูลการฆาตัวตายของประเทศไทย ที่มีความทันสมัยและมี
การจําแนกระดับความรุนแรงของป`ญหาและเอื้อประโยชน6ตอการนําไปใช,ในการวางแผนเพื่อการแก,ไขป`ญหา
1 ฐาน โครงการเสริมสร,างศักยภาพการดูแลสุขภาพตนเองระดับครอบครัว เพื่อตอยอดการสร,างความรู,จาก
ชุมชนไปถึงทุกครัวเรือน ให,ครอบครัวได,รับการดูแลสุขภาพและถายทอดความรู,สม่ําเสมอ ให,แตละครอบครัว
มี อสค. อยางน,อย 1 คน เป-นผู,ดูแลสุขภาพ ประสานและเชื่อมโยงสงตอกับ อสม. ซึ่งเป-นแกนนําขับเคลื่อนการ
ดูแลและจัดการสุขภาพของชุมชน มีผลการดําเนินงาน อาทิ จังหวัดเข,าถึงชองทางการนําเอกสารประกอบการ
ดําเนินงาน อสค. และโปรแกรมสําหรับการดําเนิน งาน อสค. ไปใช,ประโยชน6การติดตามการขึ้นทะเบียน อสค.
ผานระบบฐานข,อมูลที่กําหนด กระทรวงสาธารณสุขได,มีการปรับเปลี่ยนเป;าหมายการดําเนินงานประจําป7
2560 จากเดิมเป;าหมาย คือ กลุมครอบครัวผู,ปkวยโรคไตเรื้อรัง (CKD) ระยะที่ 4 ทุกครอบครัว จํานวน 86,700
คน ปรับเป;าหมายใหมเป-น 500,000 คน ใน 100% กลุมครอบครัวผู,ปkวยโรคไตเรื้อรัง (CKD) ระยะที่ 4 กลุม
ครอบครัวผู,สูงอายุติดบ,านติดเตียง (LTC) 150,000 คน เป;าหมายครอบครัวเดียวกับพื้นที่ฝfกอบรมผู,ดูแล
ผู,สูงอายุ (Care Giver) ของกรมอนามัย เพื่อเชื่อมโยงสงตอการดําเนินงานแบบบูรณาการ และครอบครัว
ผู,ปkวยโรคไมติดตอเรื้อรัง (NCD) 250,000 คน จากข,อมูล HDC ของกระทรวงสาธารณสุขและข,อมูล 43 แฟ;ม
ของจังหวัด ซึ่งพื้นที่ได,มีการปรับแผนงาน และจัดการตามเป;าหมายที่กระทรวงฯ กําหนด ให,คําปรึกษาการ
ดําเนินงานแกจังหวัด พื้นที่และสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต รวมถึงกระตุ,นและให,คําแนะนํารวมทั้ง
ปรับปรุงโปรแกรมตามข,อเสนอแนะและความต,องการของพื้นที่ เพื่อให,พื้นที่ดําเนินการขึ้นทะเบียน อสค. ได,
อยางมีประสิทธิภาพ และมี อสค. 564,960 คน จําแนกเป-น กลุมโรคไมติดตอเรื้อรัง 394,989 คน กลุมโรคไต
เรื้อรัง จํานวน 176,323 คน และกลุมผู,สูงอายุติดบ,านติดเตียง (LTC ) 222,125 คน โครงการแก,ไขป`ญหา
วิกฤตสุขภาพจิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต, พัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือขายทั้งในและนอกระบบสาธารณสุข
เสริมสร,างความเข,มแข็งทางจิตใจของภาคประชาชนให,สามารถปรับตัวในภาวะวิกฤตได, โดยพื้นที่ 4 จังหวัด
ชายแดนใต, จังหวั ดป` ต ตานี จั งหวัด ยะลา จั งหวัด นราธิ วาส และจังหวัด สงขลา สามารถพัฒ นาเจ, าหน, า ที่
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โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในระดับปฐมภูมิได, 142 คน ทหารเรือในพื้นที่ได,รับการอบรมหลักสูตรการ
ดูแลเยียวยาจิตใจด,านวิกฤตสุขภาพจิตจากภัยพิบัติ 33 คน พัฒนาทักษะด,านวิกฤตจิตเวชบุคลากรทีม MCATT
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร6 110 คน ผู,ได,รับผลกระทบฯ 227 คนได,รับการเยียวยาจิตใจเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต ผู,ได,รับผลกระทบจากสถานการณ6ความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต,ที่มีความเสี่ยงตอป`ญหา
สุขภาพจิต บนฐานข,อมูล VMS ที่มีอายุ 18 ป7ขึ้นไป ได,รับการดูแลเยียวยาจิตใจตามมาตรฐานที่กําหนด ร,อย
ละ 64.52 เด็กที่ได,รับผลกระทบจากสถานการณ6ความไมสงบ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต,ที่มีความเสี่ยงตอ
ป`ญหาสุขภาพจิตบนฐานข,อมูล VMS ที่มีอายุต่ํากวา 17 ป7ลงมาได,รับการดูแลเยียวยาจิตใจตามมาตรฐานที่
กําหนด ร,อยละ 40
นอกจากนี้ สํานักนายกรัฐมนตรีได,ดําเนินโครงการเสริมสร,างองค6ความรู,
ด,านการคุ,มครองสิทธิผู,บริโภคแกประชาชน ให,ประชาชนได,รับรู,ข,อมูลขาวสารเกี่ยวกับการคุ,มครองผู,บริโภค
และรู,จักปกป;องสิทธิของตนเองในการเลือกซื้อสินค,าและบริการให,ได,รับความปลอดภัย ประหยัด และเป-น
ธรรม ประชาชนเมื่อถูกละเมิดสิทธิผู,บริโภคแล,ว สามารถดําเนินการยื่นเรื่องราวร,องทุกข6เพื่อขอรับความเป-น
ธรรมหรือเยียวยาชดใช,ความเสียหายที่เกิดขึ้นได, ประชาชนผู,บริโภคตื่นตัวและรู,จักปกป;องสิทธิของตนตามที่
กฎหมายได,บัญญัติไว, สงผลให,ประชาชนมีความรู,ความเข,าใจเกี่ยวกับการคุ,มครองสิทธิผู,บริโภค และมีความรู,
ในการป;องกัน ระวังภัยจากสินค,าที่อาจกอให,เกิดอันตราย
(2) สงเสริมให,คนมีกิจกรรมทางสุขภาพที่เหมาะสมกับวัยทั้งรูปแบบการออก
กําลังกายโภชนาการที่เหมาะสม และสนับสนุนให,ชุมชนมีการบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะ สิ่งอํานวยความ
สะดวกเพื่อการออกกําลังกายและการเลนกีฬา หนวยงานภาครัฐมีผลการดําเนินงาน ดังนี้
กระทรวงวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยีจัดทําโครงการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู,สูงอายุด,วยการใช,วิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร,างสุขภาวะให,ผู,สูงอายุสามารถใช,ชีวิต
ได,อยางมีคุณคาและดํารงชีวิตได,อยางอิสระ จากการดําเนินงานในป7 2560 พบวา มีเทคโนโลยี เครื่องมื อ
อุปกรณ6เพื่อเฝ;าระวัง ติดตามดูแล และอํานวยความสะดวกผู,สูงอายุที่มีการทดสอบ/ให,บริการ/ขยายผลการใช,
งานจริงไปสูผู,สูงอายุ ผู,ดูแล และเจ,าหน,าที่ที่เกี่ยวข,อง 3 เรื่อง ได,แก (1) อุปกรณ6เพื่อการฟ••นฟูสมรรถนะการ
เคลื่ อนไหวของผู,สู งอายุ บ ริ เวณข, อมื อ ทอนแขน และข, อศอก (2) เทคโนโลยี เ พื่ อสุ ขภาพชองปากและฟ` น
ผู,สูงอายุ (3) เทคโนโลยีตัดรองเท,าสุขภาพสําหรับผู,สูงอายุ
กระทรวงยุติธรรรมดําเนินโครงการกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาทักษะกีฬา
แกเด็กและเยาวชน DJOP SPORTS FOR CHANGE เด็กและเยาวชนได,ใช,เวลาวางให, เกิดประโยชน6 ลด
ความเครียดและความวิตกกังวล ตลอดจนสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองผานการเลนกีฬา ได,รับการสงเสริม
ทักษะทางสังคม อาทิ การวางแผนการปฏิบัติงาน การทํางานเป-นทีม การจัดการกับอารมณ6 ภาวะผู,นําและผู,ตาม
(3) ปรับปรุงมาตรการด,านกฎหมายและด,านภาษีที่สงเสริมผู,ประกอบการให,
มีนวัตกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่มที่เป-นประโยชน6ตอสุขภาพและเป-นทางเลือกแกผู,บริโภคการติดฉลาก
โภชนาการบนบรรจุภัณฑ6อาหารที่เข,าใจงาย หนวยงานภาครัฐมีผลการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้
กระทรวงสาธารณสุขได,ดําเนินกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การประกัน
คุณภาพยา โดยการคัดเลือกรายชื่อผลิตภัณฑ6ยา ทั้งยาแผนป`จจุบันและผลิตภัณฑ6ยาสมุนไพร ในป7งบประมาณ
2560 สามารถคัดกรองได, 48 รายการ (ตามเป;าหมาย) พิจารณาคัดเลือกจากรายการยาตามชื่อสามัญในบัญชี
ยาหลักแหงชาติ พ.ศ. 2559 หรือจากผลสํารวจรายการยาที่โรงพยาบาลต,องการให,กรมวิทยาศาสตร6การแพทย6
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ตรวจวิเคราะห6 เนื่องจากพบป`ญหาคุณภาพยา โดยสุมตัวอยางผลิตภัณฑ6ยาที่มีใช,ในโรงพยาบาลรัฐที่ให,ข,อมูล
นอกจากนี้ กรมวิทยาศาสตร6การแพทย6ได,จัดทํา GREEN BOOK application ที่พัฒนาจากหนังสือ GREEN
BOOK 2017 รองรับการใช,งานผานสมาร6ทโฟน เพื่องายตอการสืบค,นข,อมูลรายชื่อผลิตภัณฑ6ยาคุณภาพและ
ผู, ผ ลิ ต ที่ ผ านการตรวจวิ เ คราะห6 โ ดยกรมวิ ทยาศาสตร6 ก ารแพทย6 โครงการคุ ณภาพสมุ น ไพรไทย ได, ส ง
หลักเกณฑ6และขั้นตอนในการขอรับใบประกาศนียบัตรเครื่องหมายรับรองคุณภาพสมุนไพรไทยและเครือขาย
720 เลม ให,แกโรงพยาบาลที่ ผลิ ตยาสมุนไพรในโครงการคุ ณภาพสมุน ไพรไทย จั ดทําใบประกาศนีย บัต ร
"เครื่องหมายรับรองคุณภาพสมุนไพรไทย" ประจําป7 2560 ระดับทอง รวม 47 ตัวอยาง และระดับเงิน รวม
จํ า นวน 57 ตั ว อยาง รวม 104 ตั ว อยาง และสงมอบให, ผู, รั บ บริ การ และตรวจวิ เ คราะห6 คุณภาพวั ต ถุ ดิ บ
สมุนไพร/ผลิตภัณฑ6จากสมุนไพร/ยาตํารับจากสมุนไพร และโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ6สุขภาพและเทคโนโลยี
ทางการแพทย6 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันด,านยาและเครื่องมือแพทย6ของประเทศ พร,อมทั้งลด
คาใช,จายในระบบสาธารณสุข สามารถ ออกประกาศรายการยาตามบัญชียามุงเป;าที่จะดําเนินการเรงรัดการ
ขึ้นทะเบี ยนตํ ารับ ยา ให, คําปรึกษาผู, ประกอบการยาและเครื่ องมื อแพทย6 นวัต กรรม ผู, ประกอบการยาและ
เครื่องมือแพทย6นวัตกรรมที่ผานกระบวนการให,คําปรึกษาและยื่นคําขอขึ้นทะเบียน 9 รายการ และได,รับการ
ขึ้นทะเบียนแล,วทั้งหมด 9 รายการคิดเป-นร,อยละ 100 และ ผู,ประกอบการรับผิดชอบในการผลิตหรือนําเข,า
เพื่อทดแทนยาต,นแบบ 34 รายการ คิดเป-นร,อยละ 100
สํานักนายกรัฐมนตรีจัดทําโครงการสร,างเครือขายเพื่อป;องกันการละเมิด
สิ ท ธิ สนั บ สนุ น ภาคี ผู, บ ริ โ ภคไทยในการดํ า เนิ น งานคุ, ม ครองผู, บ ริ โ ภค (ภาครั ฐ เอกชน ประชาชน และ
สถานศึกษา) สามารถสร,างเครือขายคุ,มครองผู,บริโภคมีการดําเนินงานอยางเป-นรูปธรรมมีประสิทธิภาพ มุง
ผลสัมฤทธิ์สูงสุด และประชาชนได,รับรู,ข,อมูลขาวสารเกี่ยวกับการคุ,มครองผู,บริโภคและรู,จักปกป;องสิทธิของ
ตนเองในการเลือกซื้อสินค,าและบริการให,ได,รับความปลอดภัย ประหยัด และเป-นธรรม สงผลให,เครือขาย
คุ, ม ครองผู, บ ริ โ ภคมี ค วามเข, ม แข็ ง สามารถผลั ก ดั น การดํ า เนิ น งานคุ, ม ครองผู, บ ริ โ ภครวมกั บ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการคุ,มครองผู,บริโภคได,อยางมีประสิทธิภาพ
(4) สงเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนผานการสื่อสารสาธารณะที่
เหมาะสมตามกลุมเป;าหมายให,มีการปรับพฤติกรรมที่จะลดการเกิดอุบัติเหตุทั้งตอตนเองและผู,อื่น หนวยงาน
ภาครัฐมีผลการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้
กระทรวงมหาดไทยได,ดําเนินโครงการ/ กิจกรรมที่เกี่ยวข,องกับความ
ปลอดภัยบนท,องถนน ได,แก โครงการจัดทําแผนแมบทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2560 – 2563 ขณะนี้อยู
ระหวางการเตรียมนําเสนอเพื่อความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการป;องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนแหงชาติ (นปถ.) กอนนําไปใช,เป-นแนวทางหลักในการขับเคลื่อนภารกิจการป;องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในภาพรวมของประเทศตอไป การขับเคลื่อนการป;องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งป7 รวมกับ
หนวยงานภาคีเครือขายที่เกี่ยวข,องทุกภาคสวน และรณรงค6ประชาสัมพันธ6และการบังคับใช,กฎหมาย สงผลให,
เกิ ด กระบวนการทางสั งคมอั น จะนํ าไปสู การสร, า งวั ฒ นธรรมความปลอดภั ย ทางถนนที่ ยั่ งยื น การจั ด สรร
เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล6ให,จังหวัดบูรณาการใช,รวมกันกับหนวยงานที่เกี่ยวข,อง จํานวน 2,930 เครื่อง ได,
จัดสรรให,สถานีตํารวจภูธรตางๆ ทั่วประเทศได,รับเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล6 สถานีตํารวจภูธรละ 2
เครื่องเรียบร,อยแล,ว การปรับปรุงแก,ไขระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข,องกับความปลอดภัยทางถนน 5 ประเด็น
สําคัญ ได, แก (1) เมาแล,วขั บ (2) ขั บรถเร็วเกินกฎหมายกํา หนด (3) การได,มาซึ่งใบอนุ ญาตขับรถ (4) รถ
โดยสารสาธารณะ และ (5) การคาดเข็ มขั ด นิ รภั ย การจั ดประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่
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เกี่ยวข,อง เพื่อติดตามและขับเคลื่อน การป;องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดให,บรรลุเป;าหมาย กําหนด
แนวทางการดําเนินการป;องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเพื่อมุงลดอัตราจํานวนผู,บาดเจ็บและเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย รวมถึงการป;องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล เพื่อบูรณาการ
การป;องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ ทั้งป7ใหมและสงกรานต6 มีผลการดําเนินงาน ดังนี้
(1) การป;องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลป7ใหม พ.ศ. 2560 การป;องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลป7ใหม 2560 โดยใช,ชื่อการรณรงค6วา “ขับรถมีน้ําใจ รักษาวินัยจราจร” ระหวางวันที่ 29 ธันวาคม
2559 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2560 ซึ่งผลการดําเนินงาน ตามแผนบูรณาการฯ พบวา อุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้น
3,919 ครั้ง มีผู,เสียชีวิต 478 ราย และผู,บาดเจ็บ 4,128 คน สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ เมาสุรา
ร,อยละ 36.59 รองลงมา คื อ ขั บ รถเร็ ว เกิ น กฎหมายกํ า หนด ร, อยละ 31.31 และยานพาหนะที่ กอให,เ กิ ด
อุบัติเหตุสูงสุด คือ รถจักรยานยนต6 และ (2) การป;องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต6 พ.ศ.
2560 การป;องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต6 พ.ศ. 2560 ภายใต,แผนบูรณาการป;องกัน
และลดอุ บัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต6 พ.ศ. 2560 ใช,ชื่ อการรณรงค6วา “ขับรถมี น้ําใจ รั กษาวินั ย
จราจร” โดยกําหนดระยะเวลาดําเนินการ แบงออกเป-น 2 ชวง ได,แก 1) ชวงการรณรงค6และเสริมสร,างวินัย
(วันที่ 22 มีนาคม - 10 เมษายน 2560) และ 2) ชวงควบคุมเข,มข,น (วันที่ 11 - 17 เมษายน 2560) ซึ่งผลการ
ดําเนินงานตามแผนบูรณาการฯ พบวา จํานวนอุบัติเหตุเกิดขึ้น 3,690 ครั้ง มีผู,เสียชีวิต 390 ราย และผู,บาดเจ็บ
(Admit) 3,808 คน ซึ่งจากการจัดเก็บข,อมูลและสันนิษฐานมูลเหตุเบื้องต,น พบวา อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นสวนใหญมี
สาเหตุสูงสุดจากเมาสุรา 1,589 ครั้ง โดยประเภทรถที่เกิดเหตุสูงสุด ได,แก รถจักรยานยนต6 3,230 คัน สําหรับ
ข,อมูลผู,เสียชีวิต พบวา การเสียชีวิตมีสาเหตุสูงสุดจากขับรถเร็วเกินกวากฎหมายกําหนดสูงสุด 146 ราย โดย
ผู,เสียชีวิตสวนใหญมีพฤติกรรมเสี่ยงจากการขับขี่จักรยานยนต6โดยไมสวมหมวกนิรภัย 163 ราย และไมคาดเข็ม
ขัดนิรภัย 38 ราย ประเภทรถที่ทําให,เสียชีวิตสูงสุด ได,แก รถจักรยานยนต6มีผู,เสียชีวิต 284 ราย
กระทรวงสาธารณสุ ข จั ด ทํ า โครงการป; อ งกั น และลดการตายจาก
อุบัติเหตุทางถนนในทศวรรษแหงความปลอดภัยทางถนน สามารถป;องกันและลดการตายจากอุบัติเหตุทาง
ถนนในทศวรรษแหงความปลอดภัยทางถนน 1 เรื่อง มีระบบการจัดการข,อมูลจากการสอบสวนการบาดเจ็บ
จากการจราจรทางถนน และแสดงข,อมูลการสอบสวนการบาดเจ็บ (Dashboard) สําหรับใช,ประโยชน6รวมกัน
ในระดับประเทศ/เขต/จังหวัด 1 ระบบ อําเภอที่มีการดําเนินงานป;องกันการบาดเจ็บจากการจราจร ทางถนน
ผานระบบสุขภาพอําเภอและอําเภอควบคุมโรคเข,มแข็งยั่งยืน (DHS/DC) 241 อําเภอ หนวยงาน (องค6กร
ปกครองสวนท,องถิ่น) ขับเคลื่อนการดําเนินงานป;องกันอุบัติเหตุทางถนนในเมืองใหญ (City RTI) 30 องค6กร
องค6กรที่มีกลไกการจัดการข,อมูล/วิเคราะห6 เพื่อเฝ;าระวังติดตามสถานการณ6 (Situation Room) และพัฒนา
พื้นที่ควบคุมพิเศษ เพื่อเป-นเขตจราจรปลอดภัย (Traffic Safety Zones) 15 องค6กร
กระทรวงยุติธรรมดําเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การปฏิ บั ติ ใ ห, เ ป- น ไปตามคํ า สั่ ง หั ว หน, า คณะรั ก ษาความสงบแหงชาติ ที่ 22/2558 จั ด ทํ า แผนการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติให,เป-นไปตามคําสั่ง หน. คสช.ที่ 22/2558 โดยแยกออกเป-น 4
แนวทาง ได,แก 1) จัดระบบเพิ่มประสิทธิภาพในด,านข,อมูลของ ศอ.กต. 2) ปรับแนวทางการดําเนินการมาเป-น
เชิงรุก เพิ่มเครือขายจากภาคประชาชน ประชาสังคม เยาวชน เพื่อเป-นหูเป-นตาในการเฝ;าระวังและแจ,งเหตุ 3)
ยกสถานะของ ศอ.กต. จากหนวยงานเฉพาะกิจเป-นหนวยงานที่มีสถานะที่มั่นคงยิ่งขึ้น และ 4) ขยายกรอบการ
ทํางานให,ครอบคลุมป`ญหาอื่นของเยาวชน เป;าหมายเพื่อป;องกันป`ญหาการกอเหตุอาชญากรรมในเด็กและ
เยาวชน สงผลให,ป`ญหาอาชญากรรมในเด็กและเยาวชนลดลง และสังคมและชุมชนมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น
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2.5) เพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพการบริ หารจั ด การระบบสุ ขภาพภาครั ฐและปรั บระบบ
การเงินการคลังดานสุขภาพ
(1) ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรรวมกันระหวางสถานพยาบาลทุ ก
สังกัดในเขตพื้นที่สุขภาพในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ ทั้งด,านบุคลากร ครุภัณฑ6ทางการแพทย6 และ
โครงสร,างพื้นฐานที่เชื่อมโยงบริการตั้งแตระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิเข,าด,วยกันอยางไมมีอุปสรรค
พร,อมพัฒนาระบบสงตอและระบบการแพทย6ฉุกเฉินที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ หนวยงานภาครัฐมีผลการ
ดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้
กระทรวงสาธารณสุขดํา เนิน โครงการที่สํ าคัญ ได,แก โครงการพั ฒนา
ระบบบริหารจัดการและเตรียมความพร,อมตอบโต,ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข โดยการพัฒนากลไกการสงตอ
ข,อมูลจากทีมปฏิบัติการภาคสนามไปยัง EOC ทุกระดับได,แบบ real-time และพัฒนาระบบการจัดเก็บ
รวบรวม และวิเคราะห6ข,อมูล ที่เป-น single platform เพื่อการแจ,งเตือนภัย และติดตามการดําเนินมาตรการ
ในภาวะฉุกเฉิน มีผลการดําเนินงานตามเป;าหมาย อาทิ มีกลไกการสงตอข,อมูลจากทีมปฏิบัติการภาคสนามไป
ยัง EOC ทุกระดับได,แบบ real-time 1 ระบบ ทีม SAT และ JIT สามารถเชื่อมตอข,อมูลการเฝ;าระวัง
เหตุการณ6ได,แบบ Real Time ร,อยละ 60 มีแพทย6และผู,เชี่ยวชาญด,านระบาดวิทยาภาคสนาม (2 ป7) จํานวน
21 คน และนักวิชาการด,านระบาดวิทยาภาคสนามรุนที่ 1, 2 จํานวน 20 คน (รุนละ 10 คน) 41 คน มี
เครือขายความรวมมือในการเฝ;าระวัง ป;องกัน ควบคุมโรค ได,รับการสนับสนุน เสริมสร,างศักยภาพและความ
เข, ม แข็ ง ในการจั ด การระบบเฝ; า ระวั ง ป; อ งกั น ควบคุ ม โรคและภั ย สุ ข ภาพในระดั บ พื้ น ที่ 250 หนวยงาน
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู,ปkวยโรคจิตและโรคซึมเศร,า จัดทําคูมือการดูแลผู,ปkวยโรคจิตเภท สําหรับ
โรงพยาบาลในเขตสุขภาพ ฉบับแพทย6 และฉบับพยาบาล/นักวิชาการสาธารณสุข และคูมือการดูแลผู,ปkวยโรค
จิ ต เภท สํ า หรั บ โรงพยาบาลในเขตสุ ข ภาพ สงผลให, อั ต ราการเข, า ถึ ง บริ ก ารของโรคจิ ต ร, อ ยละ 72.21
(เป;าหมายร,อยละ 60) และอั ตราการเข,าถึงบริการของโรคซึมเศร,า ร,อยละ 54.37 (เป;าหมายร, อยละ 50)
โครงการผลิตแพทย6เพื่อชาวชนบท เพิ่มการกระจายแพทย6สูชนบทตามภูมิลําเนาของบัณฑิตแพทย6 เพื่อให,
ประชาชนในชนบทมีโอกาสเข,าถึงการบริการสาธารณสุขได,มากยิ่งขึ้น มีศูนย6แพทยศาสตร6ศึกษาชั้นคลินิก 37
แหง และมหาวิทยาลัยคูความรวมมือ 14 แหง ในป7 2560 รับนักศึกษาใหม 1,041 คน นักศึกษาป`จจุบันที่
กําลังศึกษาชั้นป7ที่ 2 – 6 จํานวน 5,063 คน คาดวาจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 970 คน โครงการ
ขับเคลื่อนงานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพมุงสูคุณภาพ โดยจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการทีมตรวจมาตรฐาน
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู,รับผิดชอบงานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ อบรม
ผู,ป ระกอบการและผู, ดํ าเนิ น การสถานประกอบการเพื่ อสุขภาพในสวนภู มิภ าค สํา รวจพั ฒ นาข, อมู ล สถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ และจัดพิมพ6แนวทางการดําเนินงานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เป-นต,น จากผล
การดําเนินงานของทีมตรวจมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพครอบคลุมทั่วประเทศ พบวา มีสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพที่ผานเกณฑ6มาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด 2,530 แหง และโครงการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการการประสานคุ,มครองสิทธิผู,ปkวยฉุกเฉินวิกฤตตามนโยบายรัฐบาล “เจ็บปkวยฉุกเฉินวิกฤติ มี
สิทธิทุกที่ ( UCEP)” คณะรัฐมนตรี.มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ6 วิธีการ และเงื่อนไขการกําหนดคาใช,จายในการ
ดําเนินการผู,ปkวยฉุกเฉินวิกฤต เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 และให,เริ่มดําเนินการในโครงการผู,ปkวยฉุกเฉินวิกฤต
มีสิทธิทุกที่ ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2560 สถาบันการแพทย6ฉุกเฉินแหงชาติ จึงได,จัดตั้งศูนย6ประสานคุ,มครอง
สิทธิผู,ปkวยฉุกเฉินวิกฤต (Universal Coverage for Emergency Patients (UCEP) Coordinating Center)
ภายใต,มติ ครม.ดังกลาว รวมถึงเป-นศูนย6กลางประสานการย,ายกลับผู,ปkวยให,กับ โรงพยาบาลคูสัญญาแจ,ง
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กองทุ นเจ,า ของสิ ทธิ อีกทั้งยังเป- นศูนย6 รับเรื่องร, องเรี ยน และให,คําปรึกษาแกประชาชน ตลอด 24 ชั่ วโมง
ครอบคลุมผู,ปkวยฉุกเฉินที่เข,าระบบ UCEP จํานวน 15,237 ราย (ข,อมูล ณ 30 กันยายน 2560) สงผลให,ผู,ปkวย
ฉุกเฉินวิกฤตได,รับ การคุ,มครองสิทธิในการเข,าถึงบริการ อยางปลอดภัยโดยไมมีเงื่อนไขในการเรียกเก็บคา
รักษาพยาบาล เพื่อให,ไมเป-นอุปสรรคและความเสี่ยงของการดูแลรักษา โดยไมต,องเสียคาใช,จายภายใน 72
ชั่วโมงหรือพ,นภาวะวิกฤต
กระทรวงมหาดไทยจัดทําโครงการศึกษาและพัฒนาระบบการประเมิน
ความต,องการความชวยเหลือผู,ประสบภัย จากภัยพิบัติสูมาตรฐานสากล เพื่อพัฒนาตอยอดกระบวนการ
แนวทางปฏิบัติ และกรอบการประเมินความต,องการความชวยเหลือผู,ประสบภัยจากภัยพิบัติตามหลักการ
ประเมินความต,องการความชวยเหลือด,านมนุษยธรรมแหงสหประชาชาติ ให,ครบทุกชวงเวลา (ระยะที่ 0 ถึง
ระยะที่ 4) และขั้นตอนการปฏิบัติ (Standard Operating Procedures : SOPs) เพื่อใช,เป-นเครื่องมือในการ
ประเมินความต,องการความชวยเหลือผู,ประสบภัยจากภัยพิบัติของประเทศไทย ขณะนี้อยูระหวางที่ปรึกษา
ดําเนินงาน งวดที่ 3
(2) จัดทําแนวทางการรับภาระคาใช,จายรวมกันทั้งภาครัฐและผู,ใช,บริการ
ตามเศรษฐานะที่คํานึงถึงความเป-นธรรมและการเข,าถึงบริการสุขภาพที่จําเป-นของกลุมผู,มีรายได,น,อย ภายใต,
ความเป-นไปได,ทางการคลังของประเทศ โดยกระทรวงการคลังดําเนินโครงการที่สําคัญ ได,แก โครงการศึกษา
ความเป-นไปได,ในการนําระบบประกันสุขภาพมาใช,กับข,าราชการ ให,รัฐสามารถกํากับดูแลการเบิกจายเงิน
สวัสดิการรักษาพยาบาลข,าราชการได,อยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและอยูภายใต,กรอบวงเงินงบประมาณที่ได,รับ
การจัดสรร โครงการปรับปรุงมาตรการภาษีเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการ
บริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต และเพื่อใช,มาตรการภาษีในการควบคุมและจํากัดการบริโภคสินค,าที่ทําลาย
สุขภาพ อาทิ จัดเก็บภาษีจากปริมาณน้ําตาลของผลิตภัณฑ6ที่ใช,เป-นเครื่องดื่มที่มีลักษณะเป-นผงเกล็ด หรือ
เครื่องดื่มเข,มข,นที่มีสวนผสมของน้ําตาลและสามารถละลายน้ําได, แตไมรวมถึงผลิตภัณฑ6เสริมอาหารและ
ผลิตภัณฑ6นมที่อยูในรูปแบบผง ตามกฎหมายวาด,วยอาหาร “กองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ” มุงให,
“ทุกคนที่อาศัยอยูบนแผนดินไทย ได,รับความคุ,มครองหลักประกันสุขภาพอยางถ,วนหน,า ด,วยความมั่นใจ”
โดยมุงความสําเร็จเป;าประสงค6 3 CSG คือ ประชาชนเข,าถึงบริการ การเงินการคลังมั่นคง ดํารงธรรมาภิบาล
และได,รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป-นคาใช,จาย สนับสนุน และสงเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหนวย
บริการ สําหรับประชากรผู,มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (Universal coverage scheme: UCS)
48.8029 ล,านคน วงเงินรวมทั้งสิ้น 169,752.4199 ล,านบาท (รวมงบกลางที่ได,รับจัดสรรเพิ่มเติมตามมติ
คณะรั ฐ มนตรี ) คิ ด เป- น ร, อยละ 6.21 ของงบประมาณประเทศ โดยเป- น งบสนับ สนุ น หนวยบริ การสํ า หรั บ
จัดบริการสาธารณสุขให,ผู,มีสิทธิ 127,445.1859 ล,านบาท คิดเป-นร,อยละ 4.66 ของงบประมาณทั้งประเทศ
และเป- น งบคาแรงหรื อเงิ น เดื อนของหนวยบริ การภาครั ฐ 42,307.2340 ล, า นบาท และสํ า นั กงานได, รั บ
งบประมาณเป-นคาบริหารจัดการ เพื่อใช,ในการขับเคลื่อนกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 1,411.57 ล,าน
บาท คิดเป-นร,อยละ 0.83 เมื่อเทียบกับงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ และโครงการศึกษาพัฒนากลไก
เพื่อลดความเหลื่อมล้ํ าในระบบประกั นสุขภาพ เพื่อจั ดทําข, อเสนอรูป แบบ มาตรฐาน กลไก การลดความ
เหลื่อมล้ําในระบบหลักประกันสุขภาพทุกระบบ เพื่อบูรณาการข,อมูลระหวางทุกระบบให,มีประสิทธิภาพในการ
บริ ห ารจั ด การ ได, จั ด ทํ า ราง ข, อเสนอ และแนวทางนโยบายการพั ฒ นาทุ กระบบหลั กประกั น สุ ขภาพให, มี
มาตรฐานเดียวกัน เพื่อลดความเหลื่อมล้ํา สงผลให,สุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทั้งประเทศ
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2.6) พัฒนาระบบการดูแลและสรางสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย
(1) พัฒนาให,มีระบบการดูแลระยะกลางที่จะรองรับผู,ที่จําเป-นต,องพักฟ••น
กอนกลับบ,านให,เชื่อมโยงกับระบบการดูแลระยะยาว และสงเสริมธุรกิจบริการดูแลระยะยาวที่ได,มาตรฐาน
สําหรับผู,สูงอายุที่อยูในภาวะพึ่งพิงในเขตเมือง โดยกระทรวงสาธารณสุขได,จัดทําโครงการพัฒนาระบบการ
ดูแลระยะยาวด,านสาธารณสุขสําหรับผู,สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในพื้นที่ตําบล Long Term Care ผู,สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง ติดเตียง ได,รับการดูแลตามแนวทางกรมอนามัย 193,200 คน (เป;าหมาย 139,200 ราย) ฟ••นฟู
สมรรถนะของผู,สูงอายุติดเตียงเป-นกลุมติดบ,าน 1,621 คน และจากติดบ,านเป-นติดสังคม 6,858 คน และ
ตําบลที่มีระบบการสงเสริมสุขภาพดูแลผู,สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) มีตําบลที่เข,ารวมโครงการ
ทั้งหมด 4,512 ตําบล ผานเกณฑ6 3,718 ตําบล คิดเป-นร,อยละ 82.40
(2) วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งอํานวยความสะดวกในการใช,ชีวิตประจําวัน
ที่เหมาะสมกับผู,สูงอายุ และพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย6ในการสงเสริมและฟ••นฟูสุขภาพในกลุมผู,สูงอายุ
เทคโนโลยีเพื่อป;องกันการบาดเจ็บและติดตามการบําบัดรักษา โดยกระทรวงวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยีได,
จัดทําโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ6และการบริการด,านชีววิทยาศาสตร6สุขภาพเพื่อรองรับสังคมผู,สูงอายุ ในป7
2560 อยูระหวางพัฒนาเทคโนโลยีด,านทันตกรรมและเครื่องมือแพทย6เพื่อการนําไปใช,ประโยชน6และลดการ
นําเข,า 3 เรื่อง ได,แก พัฒนาแกนโลหะใสในโพรงกระดูกเพื่อดามกระดูกต,นขาสวนต,นแบบสั้น พัฒนาข,อสะโพก
เทียมแบบฝ`งในสําหรับผู,สูงอายุ และพัฒนาเลนส6แก,วตาเทียมแบบพับได, สามารถลดการนําเข,าผลิตภัณฑ6กลุม
เครื่องมือแพทย6จากตางประเทศ มีเทคโนโลยีของตนเอง สร,างมูลคาทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ กําลังพัฒนา
พื้ น ที่ นํ า รอง สวนสมุ น ไพร เพื่ อพร, อ มตอยอดสู ผลิ ต ภั ณฑ6 ธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรม และการบริ การ ณ จั ง หวั ด
ปราจีนบุรี - ศึกษาความเป-นไปได, (Feasibility) และชองวาง (Gap analysis) โครงการพัฒนาศูนย6บริการทาง
การแพทย6สําหรับผู,สูงอายุแบบองค6รวม จังหวัดปราจีนบุรี 1 ศูนย6 มีผู,ใช,ประโยชน6ต,นแบบบริการสุขภาพครบ
วงจรสําหรับผู,สูงอายุ 398 คน
2.7) ผลักดันใหสถาบันทางสังคมมีสวนรวมพัฒนาประเทศอยางเขมแข็ง
(1) สร, า งสภาพแวดล, อ มทางสั ง คมที่ เ อื้ อ ตอการสร, า งความเข, ม แข็ ง ของ
ครอบครัวทั้งการใช,สื่อเพื่อเสริมสร,างคุณคาตอครอบครัว พัฒนานวัตกรรมเพื่อชวยสื่อสารระหวางสมาชิกใน
ครอบครัว สร,างพื้นที่ให,ครอบครัวได,ใช,เวลารวมกัน สร,างเครือขายความสัมพันธ6ระหวางบ,านและโรงเรียนผาน
กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ6ระหวางเด็ก ครู ผู,ปกครอง หนวยงานภาครัฐมีผลการดําเนินงาน ดังนี้
โดยกระทรวงสาธารณสุขได,ดําเนินโครงการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติ
การป;องกันและแก,ไขป`ญหาการตั้งครรภ6ในสงเสริมการจัดบริการสุขภาพที่เป-นมิตรและสร,างเสริมการมีสวน
รวมและพัฒนาภาคีเครือขายอนามัยการเจริญพันธุ6ในวัยรุนและเยาวชน ป;องกันและแก,ไขป`ญหาการตั้งครรภ6
ในวัยรุน และโครงการรณรงค6ป;องกันและแก,ไขป`ญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE สร,างกระแส “การ
เป-นหนึ่งโดยไมพึ่งยาเสพติด” ในกลุมวัยรุนและเยาวชนอยางตอเนื่อง โดยการประชาสัมพันธ6ผานสื่อหนังสือ
วิทยุ โทรทัศน6 จัดบริการศูนย6เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 4 แหง
และจัดกิจกรรมที่หลากหลาย มีเยาวชนเข,ารวมกวา 4,000 ราย จากผลการดําเนินงานที่ผานมาก พบวา มีผู,มา
รับบริการศูนย6เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เพิ่มขึ้นอยางน,อย ร,อยละ 40.66 จังหวัด/ชมรม TO BE
NUMBER ONE ที่ผานเกณฑ6มาตรฐานดีเดน มีการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานในระดับที่สูงขึ้นเกณฑ6
มาตรฐานต,นแบบ ร,อยละ 70 วัยรุนและเยาวชนที่เข,ารวมโครงการมีความรู,และทักษะในการป;องกันการติด
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สารเสพติ ด (มี ภู มิ คุ, ม กั น ทางจิ ต ) ร, อ ยละ 93.06 และพั ฒ นา Model
กลุมเป;าหมายตางๆ 3 Model

การดํ า เนิ น งานโครงการฯ ใน

กระทรวงยุติธรรมดําเนินโครงการพัฒนาบ,านกึ่งวิถีให,รองรับผู,กระทําผิด
ในกลุมภารกิจพัฒนาพฤตินิสัย เพื่อให,การชวยเหลือเบื้องต,น ด,านที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับผู,กระทําผิด ที่ไม
มีที่พักอาศัยหรือมีที่พักอาศัยแตยังไมสามารถปรับตัวให,เข,ากับครอบครัวและชุมชนที่อาศัยได, ในป7งบประมาณ
พ.ศ. 2560 กรมคุมประพฤติ ได,ดําเนินการรับรองสถานที่เป-นบ,านกึ่งวิถีกรมคุมประพฤติเรียบร,อยแล,ว 125
แหง ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ (มีการยกเลิก 2 แหง ป`จจุบันจึงมีบ,านกึ่งวิถี กรมคุมประพฤติ 123 แหง) และมี
การดําเนินการสงเคราะห6ผู,กระทําผิดด,านที่พักอาศัย ด,วยรูปแบบบ,านกึ่งวิถี 572 ราย (ข,อมูล ณ วันที่ 30
กันยายน 2560)
(2) สงเสริมสถาบันการศึกษาให,เป-นแหลงบริการความรู,ทางวิชาการที่ทุกคน
สามารถเข,าถึงได, มีการเผยแพรงานวิจัยสูสาธารณะ โดยกระทรวงวัฒนธรรมได,จัดทําโครงการสงเสริมการ
แสดงพื้ นบ, าน เพื่ อสร,า งรายได,ให,แกสวนท,องถิ่น และศิ ลปc นพื้น บ,า น นักเรี ยน นักศึกษา ครู อาจารย6 และ
ประชาชนทั่วไป ได,รับความรู,เกี่ยวกับการแสดงพื้นบ,าน เพิ่มพื้นที่ทางวัฒนธรรม ในการสร,างสรรค6งานและ
พัฒนาทักษะ ตอยอดมรดกภูมิป`ญญา ได,เผยแพรศิลปะการแสดงพื้นบ,านของไทยสูประชาชนชาวตางประเทศ
และชาวไทยในตางประเทศ ทําให,เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู, และสร,างรายได,ให,แกศิลปcนและประชาชนใน
ท,องถิ่น เด็ก เยาวชนและประชาชน หันมานิยมและให,ความสนใจการแสดงพื้นบ,านมากขึ้น
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2.1.2

การสรางความเป9นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม

1) การบรรลุเป>าหมายการสรางความเป9นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม ในชวง
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีความก,าวหน,า ดังนี้
1.1) ความเหลื่อมล้ําดานรายไดและความยากจนของประชากรไทยลดลง โดย
อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได,เฉลี่ยตอหัวของประชากรร,อยละ 40 ที่มีรายได,ต่ําสุดทรงตัวอยูในระดับร,อย
ละ 6.2 ตอป7 ซึ่งต่ํากวาคาเป;าหมายที่ตั้งไว,ให,เพิ่มขึ้นไมต่ํากวาร,อยละ 15 ตอป7 สัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาค
(GINI) ด,านรายได,มีแนวโน,มดีขึ้นโดยคาสัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาคลดลงจาก 0.465 ในป7 2556 เหลือ
0.445 ในป7 2558 สะท,อนวาความเทาทียมกันในด,านการกระจายรายได,ของประเทศไทยดีขึ้น ประชากรไทยมี
สภาพคลองทางการเงิน เชน เงินฝาก ธนาคารพันธบัตร ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช,เงิน เป-นต,น ดีขึ้น โดยสัดสวน
การถือครองสินทรัพย6ทางการเงินของกลุมครัวเรือนร,อยละ 40 ลางที่มีรายได,ต่ําสุดเพิ่มขึ้นจากร,อยละ 11.8 ใน
ป7 2556 เพิ่มเป-นร,อยละ 13.6 ในป7 2558 และความยากจนมีแนวโน,มลดลงอยางตอเนื่อง พิจารณาได,จาก
สัดสวนประชากรที่อยูใต,เส,นความยากจนลดลงอยางตอเนื่องจากร,อยละ 8.61 ของประชากรทั้งหมดในป7
2559 เหลือร,อยละ 7.87 ในป7 2560 นอกจากนี้ ประชากรมีหนี้สินลดลง โดยสัดสวนหนี้สินตอรายได,ทั้งหมด
ของกลุมครัวเรือนร,อยละ 40 ลางที่มีรายได,ต่ําสุดลดลงจาก 9.9 เทาในป7 2556 เหลือ 9.8 เทาในป7 2558 และ
สัดสวนหนี้สินตอรายได,ทั้งหมดของกลุมครัวเรือนร,อยละ 10 ลางที่มีรายได,ต่ําสุดลดลงจาก 16.4 เทาในป7
2556 เหลือ 14.9 เทาในป7 2558 สะท,อนให,เห็นวาครัวเรือนมีรายได,เพื่อการจับจายใช,สอยหรือเพื่อการออม
เพิ่มขึ้น
1.2) ตองเรงปรับปรุ งใหประชาชนไทยเขาถึ งบริ ก ารพื้ นฐานทางสังคมภาครั ฐ
อยางทั่วถึงและเป9นธรรม
(1) เด็ ก และเยาวชนไทยยั ง มี โ อกาสเขาถึ ง การศึ ก ษาในระบบต่ํ า กวา
เป>าหมายที่กําหนดไวในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ที่กําหนดให,มีอัตราการเข,าเรียนสุทธิในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานเทากับร,อยละ 90 โดยอัตราการเข,าเรียนสุทธิของนักเรียนในแตละระดับชั้นมีแนวโน,มลดต่ําลงเมื่อมี
ระดับการศึกษาที่สูงขึ้น นอกจากนี้นักเรียนที่อยูในกลุมประชากร 10% ที่รวยที่สุดยังมีโอกาสเข,าถึงการศึกษา
ในระบบมากกวานักเรียนที่อยูในกลุมประชากร 10% ที่จนที่สุด โดยอัตราการเข,าเรียนสุทธิระดับประถมศึกษา
ในกลุมประชากร 10% ที่จนที่สุดมีแนวโน,มลดลงจากร,อยละ 87.8 ในป7 2556 เหลือร,อยละ 85.1 ในป7 2558
ขณะที่ ก ลุ มประชากร 10% ที่ ร วยที่ สุ ด มี แนวโน, ม เพิ่ มขึ้ น จากร, อยละ 90.0 เป- น ร, อยละ 92.0 ในชวงเวลา
เดียวกัน อัตราการเข,าเรียนสุทธิระดับมัธยมต,นในกลุมประชากร 10% ที่จนที่สุดมีแนวโน,มเพิ่มขึ้นจากร,อยละ
59.4 ในป7 2556 เป-นร,อยละ 63.1 ในป7 2558 ขณะที่กลุมประชากร 10% ที่รวยที่สุดมีแนวโน,มลดลงจากร,อย
ละ 77.4 เหลื อ ร, อ ยละ 72.7 ในชวงเวลาเดี ย วกั น สวนอั ต ราการเข, า เรี ย นสุ ท ธิ ร ะดั บ มั ธ ยมปลายในกลุ ม
ประชากร 10% ที่จนที่สุดมีแนวโน,มลดลงจากร,อยละ 46.3 ในป7 2556 เหลือร,อยละ 44.8 ในป7 2558 ขณะที่
กลุมประชากร 10% ที่รวยที่สุดมีแนวโน,มเพิ่มขึ้นจากร,อยละ 72.0 เป-นร,อยละ 74.6 ในชวงเวลาเดียวกัน
(2) คุณภาพการศึกษาของไทยอยูในระดับที่ตองเรงแกไข คะแนนเฉลี่ยผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET ทุกระดับชั้น (ป.6 ม.3 และ ม.6) เฉพาะใน 4
วิชาหลัก คือภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร6 วิทยาศาสตร6 อยูในระดับต่ํากวาเกณฑ6การผานร,อยละ 50
แม,วาคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานจะมีแนวโน,มเพิ่มขึ้นทั้งในระดับภาพรวม
ทั่วประเทศและระดับภาค โดยคะแนนเฉลี่ยระดับภาพรวมทั่วประเทศมีคะแนนเพิ่มขึ้นจากร,อยละ 35.55 ในป7
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2555 เป-นร,อยละ 37.77 ในป7 2558 ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครมีคะแนนแฉลี่ยสูงที่สุด คือประมาณร,อยละ 40
ขณะที่ภาคอื่นๆ มีคะแนนเฉลี่ยอยูที่ร,อยละ 30 เทานั้น
(3) ตองเรงลดความเหลื่อมล้ําของบุคลากรทางการแพทย0ระหวางพื้นที่
แม,วาสัดสวนบุคลากรทางการแพทย6ตอประชากรจะมีแนวโน,มดีขึ้น แตกรุงเทพมหานครและภาคกลางเป-น
พื้นที่ที่มีสัดสวนบุคลากรทางการแพทย6ดีที่สุด ดีกวาพื้นที่อื่นๆ แสดงให,เห็นวาประชากรสวนใหญของประเทศ
ยังขาดโอกาสในการเข,าถึงบริการสาธารณสุขได,อยางเทาเทียมกับกรุงเทพมหานครและภาคกลาง
1.3) เศรษฐกิจฐานรากมีความเขมแข็ง และชุมชนพึ่งพาตนเองได พิจารณาได,จาก
คนไทยสามารถเข,าถึงแหลงเงินทุนเพิ่มขึ้น โดยสัดสวนครัวเรือนที่เข,าถึงแหลงเงินทุนเพิ่มขึ้นจากร,อยละ 83.3
ในป7 2556 เป-นร,อยละ 86.6 ในป7 2558 ชุมชนมีความเข,มแข็ง โดยดัชนีชุมชนเข,มแข็งมีแนวโน,มเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่องจากร,อยละ 86.35 ในป7 2556 เป-นร,อยละ 97.76 ในป7 2559 และชุมชนมีรายได,จากการจําหนาย
สินค,าหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ6 หรือ OTOP เพิ่มขึ้นจาก 86,984 ล,านบาทในป7 2556 เป-น 122,223 ล,าน
บาทในป7 2559
ตารางที่ 2 การสรางความเป9นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม ป%แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
เป>าหมาย

ตัวชี้วัด
2555

1. ลดป`ญหาความเหลื่อม 1. รายได,เฉลี่ยตอหัวของกลุม
ล้ําด,านรายได,ของกลุม
ประชากรร,อยละ 40 ที่มีรายได,
คนที่มีฐานะทาง
ต่ําสุด เพิ่มขึ้นไมต่ํากวาร,อยละ
15 ตอป7
เศรษฐกิจสังคม
ที่แตกตางกัน และแก,ไข
อัตราการเปลีย่ นแปลง
ป`ญหาความยากจน
(ร,อยละ)
2. คาสัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาค
(Gini Coefficient) ด,านรายได,
ลดลงเหลือ 0.41 เมื่อสิ้นสุด
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
3. การถือครองสินทรัพย6ทางการเงิน
ของกลุมประชากรร,อยละ 40 ที่มี
รายได,ต่ําสุดเพิ่มขึ้น
4. สัดสวนประชากรที่อยูใต,
เส,นความยากจนลดลงเหลือร,อย
ละ 6.5 ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ
5. สัดสวนหนี้สินตอรายได,ทั้งหมด
ของครัวเรือนของกลุมครัวเรือนที่
ยากจนที่สุด ลดลง
5.1 กลุมครัวเรือน 10% ลาง
รายได,ต่ําที่สุด (เทา)
5.2 กลุมครัวเรือน 40% ลาง
รายได,ต่ําที่สุด (เทา)

12.64

แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 11
2556
2557
2558
2,982
3,353

6.2

6.2

0.465

0.445

11.8

13.6

10.94

10.53

7.21

16.4

14.9

9.9

9.8

ฉบับที่ 12
2559
2560

8.61

7.87
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เป>าหมาย

ตัวชี้วัด
2555

2. เพิ่มโอกาสการเข,าถึง
บริการพื้นฐานทาง
สังคมของภาครัฐ

1. อัตราการเข,าเรียนสุทธิ (ที่
ปรับปรุง) ในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานเทากับร,อยละ 90 โดยไม
มีความแตกตางระหวางกลุม
นักเรียน/นักศึกษาที่ครอบครัวมี
ฐานะทางเศรษฐกิจสังคมและ
ระหวางพื้นที่
1.1 อัตราการเข,าเรียนสุทธิระดับ
ประถมศึกษา จําแนกตาม
กลุมประชากรตามระดับ
รายได, (%)
กลุมประชากร 10%
ที่จนสุด
กลุมประชากร 10%
ที่รวยสุด
รวมทั้งสิ้น
1.2 อัตราการเข,าเรียนสุทธิระดับ
มัธยมต,น จําแนกตามกลุม
ประชากรตามระดับรายได,
(%)
กลุมประชากร 10%
ที่จนสุด
กลุมประชากร 10%
ที่รวยสุด
รวมทั้งสิ้น
1.3 อัตราการเข,าเรียนสุทธิระดับ
มัธยมปลาย จําแนกตามกลุม
ประชากรตามระดับรายได,
(%)
กลุมประชากร 10%
ที่จนสุด
กลุมประชากร 10%
ที่รวยสุด
รวมทั้งสิ้น
2. สัดสวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาทุกระดับชั้นผานเกณฑ6
คะแนนร,อยละ 50 มีจํานวน
เพิ่มขึ้น และความแตกตางของ
คะแนนผลสัมฤทธิ์ระหวางพื้นที่
และภูมิภาคลดลง
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
หรือ O-NET ทุกระดับชั้น (ป.6
ม.3 และ ม.6) เฉพาะใน 4 วิชา

แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 11
2556
2557
2558

87.5

85.1

90.0

92.0

88.1

87.2

59.4

63.1

77.4

72.7

67.0

66.4

46.3

44.8

72.0

74.6

57.7

57.7

ฉบับที่ 12
2559
2560
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แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 11
2556
2557
2558

35.55
41.61
36.33
35.21
33.83
3.28

35.14
40.73
35.85
34.79
33.44
4.01

35.04
40.48
35.78
34.87
33.20
6.41

37.77
43.89
38.68
37.76
35.50
6.73

2,533
886
2,339
2,968
4,176
3,104

2,399
886
2,240
2,800
3,763
2,792

2,125
722
1,985
2,549
3,491
2,619

2,035
716
1,939
2,342
3,207
2,488

11,233
6,477
10,268
10,889
16,055
10,708

8,395
2,932
8,491
9,180
13,783
9,300

9,876
5,957
9,519
9,269
13,381
9,291

9,352
5,458
9,145
8,801
12,732
8,728

6,465
3,206
5,437
6,781
10,165
6,764

5,562
2,465
4,736
6,571
8,237
6,330

5,462
2,740
4,915
5,808
7,718
5,713

5,317
2,769
4,655
5,623
7,599
5,521

495
239
453

492
240
496

433
203
453

436
208
451

ตัวชี้วัด
หลัก คือภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร6 วิทยาศาสตร6 (%)
- ทั่วประเทศ
- กรุงเทพมหานคร
- ภาคกลาง
- ภาคเหนือ
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3. สัดสวนแรงงานนอกระบบที่อยู
ภายใต,ประกันสังคม (ผู,ประกันตน
ตามมาตรา 40) และที่เข,ารวม
กองทุนการออมแหงชาติตอกําลัง
แรงงานเพิ่มขึ้น
4. ความแตกตางของสัดสวน
บุคลากรทางการแพทย6ตอ
ประชากรระหวางพื้นที่ลดลง
4.1 อัตราแพทย6 1 คน ตอ
ประชากร (คน)
- ทั่วประเทศ
- กรุงเทพมหานคร
- ภาคกลาง
- ภาคเหนือ
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ภาคใต,
4.2 อัตราทันตแพทย6 1 คน ตอ
ประชากร (คน)
- ทั่วประเทศ
- กรุงเทพมหานคร
- ภาคกลาง
- ภาคเหนือ
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ภาคใต,
4.3 อัตราเภสัชกร 1 คน ตอ
ประชากร (คน)
- ทั่วประเทศ
- กรุงเทพมหานคร
- ภาคกลาง
- ภาคเหนือ
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ภาคใต,
4.4 อัตราพยาบาลวิชาชีพ 1 คน
ตอ ประชากร (คน)
- ทั่วประเทศ
- กรุงเทพมหานคร
- ภาคกลาง

ฉบับที่ 12
2559
2560

7.23

40

เป>าหมาย

ตัวชี้วัด

5.

3. เพิ่มศักยภาพชุมชนและ 1.
เศรษฐกิจฐานรากให,มี
ความเข,มแข็ง เพื่อให,
2.
ชุมชนพึ่งพาตนเองและ
ได,รับสวนแบง
3.
ผลประโยชน6ทาง
เศรษฐกิจมากขึ้น

- ภาคเหนือ
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ภาคใต,
4.5 อัตราพยาบาลเทคนิค 1 คน
ตอ ประชากร (คน)
- ทั่วประเทศ
- กรุงเทพมหานคร
- ภาคกลาง
- ภาคเหนือ
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ภาคใต,
การเข,าถึงกระบวนการยุติธรรม
ของกลุมประชากรที่มีฐานะ
ยากจนเพิ่มขึ้น
ประชากรที่มีฐานะยากจนได,รับ
อนุมัติการชวยเหลือสนับสนุนจาก
กองทุนยุติธรรม (ราย)
สัดสวนครัวเรือนที่เข,าถึงแหลง
เงินทุนเพิ่มขึ้น
ดัชนีชุมชนเข,มแข็งเพิ่มขึ้นในทุก
ภาค
มูลคาสินค,าชุมชนเพิ่มขึ้น
รายได,จากการจําหนายสินค,า
หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ6 หรือ
OTOP (ล,านบาท)

แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 11
2557
2558
449
453
589
603
411
406

2555
502
761
485

2556
545
646
466

15,430
18,789
11,256
14,056
25,521
12,151

9,423
1,880
13,313
17,739
15,482
16,782

7,425
1,572
10,829
13,574
11,657
10,564

9,716
1,671
16,083
21,418
17,309
19,545

726

736

778

1,871

83.3
81

86.35

79,461

86,984

ฉบับที่ 12
2559
2560

86.6
88.43

84.67

97.76

97,572 109,640 122,223

ที่มา : สํานักพัฒนาฐานข,อมูลและตัวชี้ภาวะสังคม สศช.

2)

การดําเนินการและผลการพัฒนาตามแนวทางยุทธศาสตร0

2.1) เพิ่ ม โอกาสใหกั บกลุ มเป> า หมายประชากรรอยละ 40 ที่ มี ร ายไดต่ํ า สุ ด ให
สามารถเขาถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ โดย
(1) ขยายโอกาสการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพใหแกเด็กและเยาวชนที่
ดอยโอกาสทางการศึกษาอยางตอเนื่องโดยไมถูกจํากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พื้นที่ และสภาพ
รางกาย หนวยงานภาครัฐมีผลการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้
กระทรวงศึกษาธิการได,ดําเนินกิจกรรม/โครงการตางๆ อาทิ สนับสนุน
คาใช,จายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อาชีวศึกษารัฐ) โดยคํานึงถึงการ
สร,างความเสมอภาค และความเป-นธรรม ให,ประชาชนทุกกลุมมีโอกาสทางการศึกษาอยางเสมอภาคและเป-น
รูปธรรม รวมทั้งบรรเทาความเดือดร,อนและลดภาระคาใช,จายของผู,ปกครอง ครอบคลุมสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกคน
ทุกสาขาวิชา และทุกชั้นป7 437,945 คน (เป;าหมาย 480,000 คน) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาตอระดับปริญญา
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ตรีสายปฏิบัติการ ในสาขาวิชาชีพเฉพาะทางและสาขาขาดแคลนให,สอดคล,องการผลิตและพัฒนากําลังคนของ
ประเทศ ในระดับ เทคโนโลยีป ฏิ บัติ การตามนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาของกระทรวงศึ กษาธิการ
นักเรียนมีผลการเรียนดี แตขาดแคลนทุนทรัพย6 ด,จัดสรรเงินอุดหนุนทุนการศึกษา 190 ทุนตามเป;าหมาย เงิน
อุดหนุน โครงการทางไกลผานดาวเที ยมวั งไกลกังวล สนับ สนุ นการจั ดการเรีย นการสอนผานการถายทอด
สัญญาณโทรทัศน6การสอนระดับ ปวช. ปวส. และวิชาชีพระยะสั้นไปยังผู,ชมปลายทางทั่วประเทศ ทางไกลผาน
ดาวเทียมชองสัญญาณอาชีวศึกษา (DLTV13) โครงการ 1 อําเภอ 1 ทุน อยูระหวางดําเนินการรุนที่ 3 มีผู,รับ
ทุน 689 คน และรุนที่ 4 มีผู,รับทุน 568 คน รวมผู,รับทุนทั้งหมด 1,257 คน ได,รับทุนการศึกษาทั้งในประเทศ
ไทยและตางประเทศ สงผลให, นั ก เรี ย นที่ มี ฐ านะยากจนจากทุ ก ภู มิ ภ าคได, รั บ โอกาสในการศึ ก ษาตอ
ระดับอุ ดมศึกษาในประเทศไทยและตางประเทศ และเมื่ อนักเรียนทุ นสําเร็ จการศึกษาแล,ว จะสามารถใช,
ความรู,ความสามารถประกอบอาชีพที่มีคาตอบแทนสูงขึ้น ชวยยกระดับฐานะความเป-นอยูของครอบครัว และ
บางรายได, กลั บไปทํ างานในภู มิลํ า เนาของตน ซึ่ งเป- น ประโยชน6 ต อการพั ฒ นาท, องถิ่น และประเทศไทยใน
ภาพรวม โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี สนับสนุนทุนการศึกษาให,แกเยาวชนในพื้นที่หางไกลและมี
อัตราการเรียนตอต่ําทั่วประเทศ และสงเสริมให,ผู,รับทุนการศึกษาได,รับการพัฒนาจนสําเร็จการศึกษาและ
กลับไปปฏิบัติงานในพื้นที่ภูมิลําเนาของตนเองหลังสําเร็จการศึกษาในป7งบประมาณ 2560 มีผู,รับทุน 817 คน
พัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา มุงเน,นให,คนพิการเข,าถึงสิทธิและได,รับโอกาสทาง
การศึกษาที่เทาเทียมกับคนทั่วไปตามเจตนารมณ6ของ พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
และยุทธศาสตร6การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา ในป7 2560 มีบุคลากรที่เกี่ยวข,องกับการ
จัดการศึกษาสําหรับคนพิการในสถาบันอุดมศึกษามีศักยภาพในการบริการนักศึกษาพิการในระดับอุดมศึกษา
604 คน (เป;าหมาย 350 คน) ศูนย6บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ ในสถาบันอุดมศึกษาได,รับการพัฒนาให,มี
ศักยภาพและสามารถบริการนิสิตนักศึกษาพิการได,อยางมีประสิทธิภาพ 38 ศูนย6 (เป;าหมาย 39 ศูนย6) และ
นิสิตนักศึกษาพิการที่ได,รับเงินอุดหนุนทางการศึกษาในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี 2,260 คน
(เป;าหมาย 1,900 คน) สงผลให,นิสิตนักศึกษาพิการสําเร็จการศึกษาเป-นบัณฑิตที่มีคุณภาพ สามารถประกอบ
อาชีพเลี้ย งตนเองโดยไมเป-นภาระของสั งคม และสามารถใช, ชีวิต ประจําวัน ได,อยางปกติ สุข และโครงการ
สนับสนุนทุนการศึกษาตอระดับปริญญาตรีในประเทศ เปcดโอกาสทางการศึกษาให,แกนักเรียนในพื้นที่เขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต, ที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี ขาดแคลนทุนทรัพย6 และ
ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลนตามความต,องการของพื้นที่ให,ได,มีโอกาสศึกษาตอระดับปริญญาตรี เพื่อสร,าง
อาชีพ และการมีงานทําในพื้นที่ตามศักยภาพของตนเอง ที่ยังไมมีที่เรียน หรือไมสามารถสอบเข,าศึกษาตอ
ระดับปริญญาตรีในสถาบัน อุดมศึกษาได, ในป7งบประมาณ 2560 มีผู,รับทุน (ระดับปริญญาตรี) 2,137 คน
สงผลให, เยาวชนในพื้ นที่เ ขตพั ฒนาพิเ ศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต,ได,เข, าศึกษาในระดับอุ ดมศึ กษา
(ปริ ญญาตรี ) และได, รั บการพัฒ นาเป- น นักศึ กษาที่มีความรู, ความสามารถและนํา ความรู,ไปพั ฒนาท,องถิ่ น
ภูมิลําเนาของตนเอง รวมทั้งนักศึกษาทุนได,แลกเปลี่ยนเรียนรู,สังคมพหุลักษณ6 พหุวัฒนธรรม ทั้งด,านชาติพันธุ6
ภาษา ศาสนา วัฒนธรรมที่แตกตางจากภูมิลําเนาของตน และเป-นการเสริมสร,างให,นิสิต นักศึกษามีทัศนคติที่ดี
ในการอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
กระทรวงการคลังได,ดําเนินกิจกรรม/โครงการตางๆ อาทิ กองทุนเงินให,
กู,ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ให,กู,ยืมเงินเพื่อการศึกษาแกนักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย6ตั้งแตระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญและสายอาชีพ) จนถึงระดับปริญญาตรี เพื่อเป-นคาเลาเรียน คาใช,จายที่
เกี่ยวเนื่องกับ การศึกษา และคาครองชี พ ตลอดระยะเวลาที่ผ านมา กองทุ นได, ให,โ อกาสทางการศึกษากั บ
นักเรียน นักศึกษาผู,ขาดแคลนทุนทรัพย6เป-นจํานวนกวา 4 ล,านราย การให,กู,ยืมในป7การศึกษา 2560 กองทุน
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จะมุงเน,นคุณภาพสถานศึกษาและผู,กู,ยืมทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับ ปวช. ระดับ ปวท./ปวส. และ
ระดับอนุปริญญา/ปริญญาตรี ผานเกณฑ6การคัดกรองผู,กู,ยืมและเกณฑ6การคัดกรองสถานศึกษา ภาพรวมตั้งแต
ป7การศึกษา 2539-2560 กองทุนได,ให,กู,ยืมเงินแกนักเรียน นักศึกษาทั้งสิ้น 4,933,000 รายเป-นเงินให,กู,ยืม
533,946.35 ล,านบาท ประกอบด,วย ผู,กู,ยืมที่อยูระหวางการชําระหนี้ 3,281,153 รายคิดเป-นร,อยละ 66.51 ผู,
กู,ยืมที่กําลังศึกษาหรือผู,กู,ยืมที่อยูระหวางปลอดหนี้ จํานวน 912,448 ราย คิดเป-นร,อยละ 18.50 ผู,กู,ยืมชําระ
หนี้เสร็จสิ้น 690,471 ราย คิดเป-นร,อยละ 14.00 ผู,กู,ยืมเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ 48,928 ราย คิดเป-นร,อยละ
0.99 (ข,อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2561) กองทุนเงินกู,ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได,ในอนาคต (กรอ.) ให,
ทุนการศึกษาแบบต,องใช,คืนแกนักศึกษาในระดับ ปวท./ปวส. ทุกสาขาวิชา และระดับอนุปริญญา/ปริญญาตรี
ในสาขาวิ ช าที่ เ ป- น ความต, องการหลั ก และมี ความชั ด เจนของการผลิ ต กํ า ลั ง คนในการพั ฒ นาประเทศ ป7
การศึกษา 2560 กองทุนมุงเน,นที่จะให,กู,ยืมเพื่อการศึกษากับสถานศึกษาที่มีคุณภาพและคุณภาพของผู,กู,ยืมทั้ง
ระดับปวท./ปวส. ทุกสาขาวิชา และระดับอนุปริญญา/ปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เป-นความต,องการหลักและมี
ความชัดเจนของการผลิตกําลังคนในการพัฒนาประเทศ มุงเน,นให,เป-นคนดีและคนเกง ผานเกณฑ6การคัดกรองผู,
กู,ยืมและเกณฑ6คัดกรองสถานศึกษา การให,กู,ยืมกองทุน กรอ. ตั้งแตป7การศึกษา 2549 - 2559 กองทุนได,ให,
กู,ยืมเงินแกนักเรียน นักศึกษาทั้งสิ้น 495,055 ราย เป-นเงินให,กู,ยืม 35,543.58 ล,านบาท ประกอบด,วย ผู,กู,ยืมที่
อยูระหวางการชําระหนี้ 283,156 ราย คิดเป-นร,อยละ 57.20 ผู,กู,ยืมที่กําลังศึกษาหรือผู,กู,ยืมที่อยูระหวางปลอด
หนี้ จํานวน 130,073 ราย หรือร,อยละ 26.27 ผู,กู,ยืมชําระหนี้เสร็จสิ้น จํานวน 78,701 ราย หรือร,อยละ 15.90
ผู,กู,ยืมเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ จํานวน 3,125 ราย หรือร,อยละ 0.63 (ข,อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2561)
กระทรวงสาธารณสุขดําเนินโครงการพัฒนาและขยายศูนย6เครือขายการ
เรียนการสอนสําหรับเด็ กปkว ยในโรงพยาบาลด, วยเทคโนโลยีสารสนเทศอยางตอเนื่องและยั่ งยืน ตามแนว
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป-นการทํางานรวมกันระดับกระทรวงระหวาง
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี โดยขยายและเพิ่ม
ศักยภาพเครือขายตามแนวพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได,อยางเป-น
รูปธรรมเพิ่มยิ่งขึ้น สงเสริมพัฒนาการและการเรียนรู,ของเด็กเจ็บปkวยในโรงพยาบาล ทั้งที่เจ็บปkวยเรื้อรัง และ
เด็กกลุมพิเศษตางๆ ให,เป-นไปอยางตอเนื่องในหลักสูตรการเรียนการสอนตามปกติเทียบเทากับระบบการเรียน
ของกลุมเด็กปกติ และพัฒนาครูผู,สอนให,มีทักษะในการดูแลเด็กเจ็บปkวยในโรงพยาบาลเครือขายอยางตอเนื่อง
ผลการดําเนินงาน พบวา เด็กด,อยโอกาส (เด็กเจ็บปkวย) ที่ได,รับโอกาสทางการศึกษาในหลักสูตรการเรียนการ
สอนที่เหมาะสม 32,697 คน (หรือ 98,091 ราย จากเป;าหมาย 50,000 ราย) (ข,อมูลเดือนตุลาคม 59 – 5 ตค.
60) เด็ กปk ว ยและเด็ กด, อยโอกาส ได,รั บ การศึ กษาและสามารถเข, าสู การเรีย นตอในระบบภาคปกติ / กศน.
29,427 คน คิดเป-นร,อยละ 90 อีกทั้งครูผู,สอนการศึกษาพิเศษของกระทรวงศึกษาได,รับการพัฒนาองค6ความรู,
ทักษะวิชาการศึกษาและด,านสาธารณสุขในการดูแลเด็กปkวยผานความสามารถใช,สื่อเทคโนโลยีการศึกษาได,
อยางเหมาะสมกับเด็ก 208 คน และสามารถขยายผลการดําเนินกิจกรรมสร,างโอกาสจากต,นแบบไปยังศูนย6
เครือขายสถานพยาบาล (ตามเกณฑ6 Criteria) เพิ่มขึ้น 9 จังหวัด/แหง และสุดท,ายระดับความพึงพอใจของ
เด็กเจ็บปkวย ครอบครัวและเครือขาย ร,อยละ 88
กระทรวงวั ฒ นธรรมจั ด ทํ า โครงการสนั บ สนุ น คาใช, จ ายในการจั ด
การศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให,นักเรียนทุกคนมีโอกาสได,รับการศึกษาตอโดย
ไมเสียคาใช,จายสําหรับคาจัดการเรียนการสอน คาหนังสือคาอุปกรณ6การเรียน คาเครื่องแบบนักเรียน และคา
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กิจกรรมพั ฒนาผู, เรี ยนที่ ภาครั ฐสนับ สนุ น มีนักเรี ยนได, รับ การสนั บสนุน การศึ กษาตามรายการที่ ได, รับ การ
สนับสนุนด,านการจัดการศึกษา 10,300 คน (เป;าหมาย 10,700 คน)
กระทรวงยุ ติธรรมดําเนินโครงการการยกระดับการศึกษาสายสามั ญ
การฝfกอาชีพ/วิชาชีพ สําหรับเด็กและเยาวชนในกรมพินิจและคุ,มครองเด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนใน
กระบวนการยุติธรรมที่ถูกควบคุมตัวได,รับโอกาสทางการศึกษาเทาเทียมกับเด็กและเยาวชนทั่วไป และสามารถ
เปc ด ศู น ย6 การเรี ย นรู, ห ลั กสู ต รการศึ กษานอกระบบ ระดั บ การศึ กษาขั้ น พื้ น ฐานในหนวยงานกรมพิ นิ จ และ
คุ,มครองเด็กและเยาวชนได,เพิ่มขึ้น ครอบคลุมหนวยงานสังกัดกรมพินิจและคุ,มครองเด็กและเยาวชน 70 แหง
(2) จัดบริการดานสุขภาพใหกับประชากรกลุมเป>าหมายฯ ที่อยูในพื้นที่
หางไกล โดยกระทรวงสาธารณสุขจัดทําโครงการบริการสาธารณสุขบุคคลที่มีป`ญหาสถานะและสิทธิ เพื่อให,
บุคคลที่มีป`ญหาสถานะและสิทธิที่อาศัยอยูบนแผนดินไทย ได,รับบริการขั้นพื้นฐานด,านสาธารณสุข บุคคลที่มี
ป`ญหาสถานะและสิทธิ 576,574 คน (เป;าหมาย 588,334 คน) ได,รับสิทธิขั้นพื้นฐานด,านสาธารณสุข จํานวน
กลุ มเป;า หมายลดลงเนื่ องจากการปรั บปรุงฐานข, อมู ลของกระทรวงสาธารณสุ ข กรณีข,อมู ลไมถู กต, องและ
จําหนายเสียชีวิต สงผลให,บุคคลที่มีป`ญหาสถานะและสิทธิที่อาศัยอยูบนแผนดินไทย ได,รับบริการขั้นพื้นฐาน
ด,านสาธารณสุข
(3) สรางโอกาสในการมีที่ดินทํากินของตนเองและยกระดับรายได โดย
หนวยงานภาครัฐมีผลการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้
กระทรวงการคลังได,ผลักดันรางพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร,าง พ.ศ. .... ให,มีผลบังคับใช, และมีกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร,างมาใช,แทนภาษีโรงเรือนและที่ดินและ
ภาษีบํารุงท,องที่ พร,อมทั้งแก,ไขป`ญหาหนี้นอกระบบอยางบูรณาการและยั่งยืน แก,ไขป`ญหาหนี้นอกระบบ
อยางบูรณาการและยั่งยืน ภายใต,หลักการที่จะบริหารจัดการป`ญหาหนี้นอกระบบด,านลูกหนี้และด,านเจ,าหนี้
ควบคูกั นไปอยางเป- นระบบ ครบวงจร และมีความตอเนื่ อง รั ฐมนตรีวาการกระทรวงการคลั งได,พิจารณา
อนุญาตการประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ6แกนิติบุคคลแล,ว ข,อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2560 ทั้งสิ้น
153 ราย ใน 46 จังหวัด โดยมีผู,เปcดดําเนินการ 83 ราย ใน 36 จังหวัด ทั้งนี้ จากข,อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30
กันยายน 2560 มียอดสิ นเชื่ อคงค,าง 1,966 บั ญชี เป-น เงิน 67.21 ล, านบาท ณ วั นที่ 30 กัน ยายน 2560
ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ได,อนุมัติสินเชื่อรายยอยเพื่อใช,จายฉุกเฉินแกประชาชนแล,ว จํานวน 150,226
ราย เป-นเงิน 6,791.73 ล,านบาท นอกจากนี้มีบริการให,คําปรึกษาการแก,ไขป`ญหาหนี้นอกระบบ และสินเชื่อพิ
โกไฟแนนซ6 ผานโทรศัพท6สายดวน 1359ของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงมหาดไทยจัดทําโครงการที่หลากหลาย ได,แก โครงการจัดทํา
ข,อมูลที่ดินเพื่อการจัดการที่ดินตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ (คทช.) สามารถจัดเก็บข,อมูล
ผู,ครอบครองที่ดินที่จะได,รับการจัดที่ดินตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ (คทช.) ลงใน
ฐานข,อมูลระบบภูมิสารสนเทศ 7,070 ราย (เป;าหมาย 7,000 ราย) และจัดทําข,อมูลแผนที่ที่ขึ้นเพื่อใช,สําหรับ
การจัด ที่ดิ นตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดิ นแหงชาติ (คทช.) 12,114 ระวาง (เป; าหมาย 5,000
ระวาง) โครงการสงเสริมและพัฒนาการจัดที่ดินทํากินและอยูอาศัยให,ชุมชนในที่ดินสาธารณประโยชน6 ตาม
นโยบายรัฐบาล เพื่อให, ชุมชนมีที่ทํากิ นหรืออยูอาศัยในที่ดินสาธารณประโยชน6ร วมกัน บริหารจัดการที่ดิ น
สาธารณประโยชน6รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวข,องในการดําเนินการจัดที่ดินในที่สาธารณประโยชน6ในรูปแปลง
รวม ครอบคลุม 13 พื้นที่ 7 จังหวัด ได,แก จังหวัดชุมพร บุรีรัมย6 ยโสธร สุรินทร6 ศรีสะเกษ ลพบุรี และจังหวัด
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ตราด สามารถจัดหาพื้นที่เพื่อนําเข,าคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ (คทช.) จํานวน 13 แปลง (เป;าหมาย
8 แปลง) สงผลให,ราษฎรได,เข,าอยูอาศัยและทํากินในที่ดินของรัฐอยางถูกต,องตามกฏหมาย โครงการบริหาร
จัดการการใช,ประโยชน6ในที่ดินสาธารณประโยชน6ที่มีการบุกรุก เพื่อขจัดความยากจน และพัฒนาชนบท นํา
ที่ดินสาธารณประโยชน6ที่ประชาชนเลิกใช,ประโยชน6รวมกันแล,วมาดําเนินการจัดที่ดินให,แกราษฎรที่ยากจน ไม
มีที่ดินทํากินเป-นของตนเองหรือมีน,อยแตไมเพียงพอ ตามสภาพเดิมที่ครอบครองอยู ครอบครัวละไมเกิน 15 ไร
โดยไมให,กรรมสิทธิ์ แตอนุญาตให,เข,าทําประโยชน6ในที่สาธารณประโยชน6เป-นกลุมหรือชุมชนตามหลักเกณฑ6
และเงื่ อนไขที่ คณะกรรมการนโยบายที่ ดิ นแหงชาติ (คทช.) กํ า หนด ในรู ป แบบสหกรณ6 ห รื อรู ป แบบอื่ น ที่
เหมาะสม และเสียคาตอบแทน ให,แกองค6กรปกครองสวนท,องถิ่น ในอัตราไรละไมเกิน 1,000 บาท/ป7 พร,อม
ทั้งจัดทําสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ตามความเหมาะสมของพื้นที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด,วยการ
อนุญาตให,ประชาชนใช,ประโยชน6ในที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2547 ครอบคลุม 22 พื้นที่ 10 จังหวัด สามารถจัดสรร
ที่ดินของรัฐที่จัดให,แกประชาชนที่ยากจน 2,619 แปลง รวม 2,462 ราย (เป;าหมาย 5,000 แปลง) และการ
จัดที่ดินทํากินและที่อยูอาศัยให,กับประชาชนที่ยากจน แก,ไขป`ญหาด,านความมั่นคง ป`ญหาด,านเศรษฐกิจ และ
สังคมในพื้นที่ชายแดน และยกระดับความเป-นอยูของประชาชนให,สามารถดํารงชีพอยูได,ตามความเหมาะสม
กับสภาพท,องถิ่น ครอบคลุมจังหวัดแมฮองสอน เชียงราย เชียงใหม และจังหวัดสระแก,ว สามารถจัดที่ดินทํา
กินและที่อยูอาศัยให,ราษฎร จํานวน 4,554 แปลง (เป;าหมาย 4,500 แปลง)
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย6ได,พัฒนาที่อยูอาศัยผู,มี
รายได, น,อย รวมถึงผู,สูงอายุ และคนพิการให, มีคุณภาพชีวิตที่ ดี มีที่อยูอาศั ยที่ได, มาตรฐาน เหมาะสม และ
เพียงพอ รวมถึงความมั่นคงในการอยูอาศัย มีผลการดําเนินงาน อาทิ พัฒนาที่อยูอาศัยผู,มีรายได,น,อย (เชา) ป7
2560 จํานวน 4,979 หนวย . บ,านเคหะประชารัฐ 19,423 หนวย แก,ไขป`ญหาที่อยูอาศัยรุกล้ําลําคลอง (คลอง
ลาดพร,าว/คลองบางซื่อ) จํานวน 52 ชุ มชน 7,081 ครัวเรือน ปรับสภาพแวดล,อมที่อยูอาศั ยให,เหมาะสม
ปลอดภัยกับผู,สูงอายุ 8,964 แหง
(4) กํ า หนดนโยบายการคลั ง เพื่ อ ลดความเหลื่ อ มล้ํ า ในสั ง คมและเอื้ อ
ประโยชน0ตอกลุมคนที่มีรายไดนอยใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยกระทรวงการคลังได,จัดทําโครงการระบบ
ภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส6 ภายใต,แผนพัฒนาเพื่อรองรับระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส6
(e - Payment) เพื่อลดการจัดสงและเก็บเอกสารแบบกระดาษเพื่ออํานวยความสะดวกให,แกผู,เสียภาษีและ
เจ,าหน,าที่กรมสรรพากร ลดต,นทุนผู,ประกอบการ ลดต,นทุนภาครัฐ โครงการนี้อยูระหวางดําเนินการ คาดวาจะ
แล,วเสร็จภายในป7 2564 และโครงการ e-Payment ภาครัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด,าน
การเงินของหนวยงานภาครัฐอยางครบวงจร ทั้งการรับเงินจากประชาชนและภาคธุรกิจ การนําเงินสงคลัง การ
เบิกและจายเงินแกประชาชนและภาคธุรกิจผานชองทางอิเล็กทรอนิกส6ตางๆ อันจะสงผลให,การบริหารจัดการ
การเงินของภาครัฐมีความถูกต,อง รวดเร็ว ลดความซ้ําซ,อน โปรงใส และติดตามตรวจสอบได,งาย
(5) เพิ่มการจัดสวัสดิการสังคมใหกับกลุมเป>าหมายประชากรรอยละ 40
ที่มีรายไดต่ําสุดอยางเพียงพอและเหมาะสม โดยหนวยงานภาครัฐมีผลการดําเนิน ดังนี้
กระทรวงการคลังจัดทําโครงการบ,านประชารัฐ สนับสนุนประชาชนผู,มี
รายได,น,อยที่ไมเคยมีกรรมสิทธิ์ในที่อยูอาศัยมากอนให,มีที่อยูอาศัยเป-นของตนเอง โดยให,สถาบันการเงินของรัฐ
ได,แก ธนาคารอาคารสงเคราะห6 (ธอส.) ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย สนับสนุนสินเชื่อเงื่อนไขผอน
ปรน ทั้งสินเชื่อเพื่อพัฒนาโครงการ (Pre-finance) ให,กับผู,ประกอบการเพื่อพัฒนาโครงการที่อยูอาศัยในระดับ
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ราคาที่เหมาะสมกับผู,มีรายได,น,อย และสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย (Post-finance) ให,กับผู,มีรายได,น,อยที่ต,องการมี
บ,านเป-นของตนเอง หรือเพื่อใช,ในการตอเติมซอมแซม
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย6พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก
และเยาวชน สตรีและครอบครัว ผู,สูงอายุ คนพิการ คนไร,ที่พึ่งและขอทาน เพื่อให,ประชาชนทุกกลุมเป;าหมาย
ได,รับพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผานกิจกรรมตางๆ อาทิ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จาก
400 บาท/เดือน เพิ่มเป-น 600 บาท/เดือน พัฒนาทักษะอาชีพแกสตรีด,อยโอกาส 20,000 คน สงเสริมการมี
งานทําของผู,สูงอายุ 32,842 คน สงเสริมให,มีการจ,างงานคนพิการในสถานประกอบการ 45,914 คน และใน
หนวยงานของรัฐ 5,638 คน เพิ่มเบี้ยคนพิการ จาก 500 บาท เป-น 800 บาท ตอเดือน
2.2) กระจายการใหบริการภาครัฐทั้งดานการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่
มีคุณภาพใหครอบคลุมและทั่วถึง โดย
(1) สงเสริ มใหมีก ารกระจายการบริ การดานการศึ กษาที่มีคุณ ภาพใหมี
ความเทาเทียมกันมากขึ้นระหวางพื้นที่ โดยกระทรวงวัฒนธรรมจัดการบริการสังคม จัดบริการทางวิชาการ
ตลอดจนสงเสริม สืบสาน สร,างสรรค6 ทะนุบํารุงและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมอันเป-นเอกลักษณ6ของชาติ และ
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมที่ ห ลากหลายของชุ ม ชนท, องถิ่ น สามารถให, บ ริ ก ารทางวิ ช าการแกสั ง คม 285 ครั้ ง และ
ผู,รับบริการทางวิชาการร,อยละ 90 มีความพึงพอใจ
(2) บริหารจัดการการใหบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพใหครอบคลุมทุก
พื้นที่ ผานการพัฒนาระบบสงตอผูปCวยตั้งแตระดับชุมชนไปสูระดับจังหวัด ภาค และระดับประเทศใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยหนวยงานภาครัฐมีผลการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้
กระทรวงสาธารณสุ ข มี ผ ลการดํ า เนิ น งาน ได, แ ก โครงการตั้ ง ครรภ6
คุณภาพเพื่อลูกเกิดรอดแมปลอดภัย โดยพัฒนาระบบฝากครรภ6และการคลอดคุณภาพของหนวยบริการและ
สงเสริมโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย สงผลให,อัตราสวนการตายมารดาไทยอยูในระดับที่ดี คือ 18.00 ตอ
การเกิดมีชีพแสนคน (เป;าหมายไมเกิน 20 ตอการเกิดมีชีพแสนคน) โครงการตาปลอม 999 ดวงตา ถวายเป-น
พระราชกุศลแดองค6พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ระยะเวลา มกราคม 2560 – มกราคม
2564) ในป7 2560 ผู,สูญเสียดวงตาหรือดวงตาผิดรูป ที่ยากไร, ด,อยโอกาสจํานวน 200 ราย ได,รับตาปลอม
เฉพาะบุคคล ทําให,สามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตผู,ปkวยที่สูญเสียดวงตาหรือดวงตาผิดรูป ดํารงชีวิตในสังคมได,อยาง
มั่นใจ และไมเป-นภาระตอครอบครัว โครงการทันตสุขภาพสําหรับผู,สูงอายุประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2565
ผู,สูงอายุ (60-74 ป7) ร,อยละ63.64 มีฟ`นแท,ใช,งานอยางน,อย 20 ซี่ และ 4 คูสบ และโครงการพัฒนาระบบ
การแพทย6ปฐมภูมิและเครือขายระบบสุขภาพอําเภอ (DHS) พัฒนารูปแบบการจัดบริการปฐมภูมิและคลินิก
หมอครอบครัว ให,เป-นศูนย6กลางการจัดบริการดูแลสุขภาพแบบองค6รวมสําหรับประชาชน เพื่อให,ประชาชนทุก
คนได,รับบริการทุกที่ทั้งในหนวยบริการและในชุมชน โดยทีมหมอครอบครัว เพื่อให,มีสุขภาพแข็งแรง สามารถ
ดูแลตนเองและครอบครัวเบื้องต,นเมื่อมีอาการเจ็บปkวยได,อยางเหมาะสม ในป7 2560 มีคลินิกหมอครอบครัว
เปcดดําเนินการในพื้นที่ 548 ทีม และมีคลินิกที่เปcดในป7 2559 จํานวน 48 ทีม รวมคลินิกที่เปcดดําเนินการ
ทั้งสิ้น 596 ทีม ครอบคลุมประชากร 6 ล,านคน (คลินิกหมอครอบครัวที่เปcดดําเนินการในพื้นที่ ร,อยละ 36
(1,170 ทีม) (เป;าหมายสะสม)) คาดวาในป7 2561 จะมีคลินิกหมอครอบครัวที่เปcดดําเนินการในพื้นที่ (Primary
Care Cluster) 574 ทีม
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กระทรวงแรงงานจัดทําโครงการผู,ประกันตนมีสิทธิได,รับสิทธิประโยชน6
ด, า นบริ การทางการแพทย6 ภ ายใต, กฎหมายประกั น สั งคม เพื่ อให, ความคุ, มครองและสร, า งหลั กประกั น การ
รักษาพยาบาลแกผู,ประกันตนในระบบประกั นสังคมที่มีคุณภาพและได,มาตรฐานตามเกณฑ6ที่กําหนด โดย
แรงงานที่ขึ้นทะเบียนเป-นผู,ประกันตนในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33 มาตรา 39 และบุคคลตามมาตรา
38 มาตรา 41 (ผู, ป ระกัน ตนมาตรา 33 และมาตรา 39 ที่ สิ้น สภาพการเป-น ผู, ประกั น ตนซึ่งได,รั บสิ ทธิการ
รั ก ษาพยาบาลตออี ก 6 เดื อ น) ณ กั น ยายน 2560 มี สิ ท ธิ ได, รั บ บริ ก ารทางการแพทย6 12,464,819 คน
(ผู,ประกันตนมีสิทธิได,รับบริการทางการแพทย6ภายใต,กฎหมายประกันสังคม 12,340,000 คน)
(3) เรงรณรงค0 แ ละประชาสั ม พั น ธ0 ใ หแรงงานนอกระบบตระหนั ก ถึ ง
ประโยชน0ของการสรางหลักประกันในวัยเกษียณและประโยชน0จากระบบประกันสังคม รวมถึงการขยาย
ความครอบคลุมของสวั สดิการดานการจัดหาที่อยูอาศัยใหแกผู มีรายไดนอยเพื่ อใหประชาชนสามารถ
เขาถึงไดในทุกพื้นที่ โดยกระทรวงแรงงานได,จัดทําโครงการแรงงานนอกระบบผู,มีสิทธิได,สมัครเข,าสูความ
คุ,มครองภายใต,กฎหมายประกันสังคม สงเสริมให,แรงงานนอกระบบมีสวัสดิการด,านการประกันสังคม เพื่อ
ความมั่นคงในชีวิต โดยเปcดโอกาสให,บุคคลซึ่งมิใชลูกจ,างหรือบุคคลที่ไมอยูในขายบังคับของกฎหมายสามารถ
สมัครเป-นผู,ประกันตนตามกฎหมายวาด,วยการประกันสังคม และพระราชกฤษฎีกาที่เกี่ยวข,อง มีแรงงานนอก
ระบบที่ ส มั ค รได, รั บ การขึ้ น ทะเบี ย นเป- น ผู, ป ระกั น ตนมาตรา 40 กั บ สํ า นั ก งานประกั น สั ง คม เป; า หมาย
1,532,000 คน ณ กันยายน 2560 มีจํานวนแรงงานนอกระบบ 2,376,136 คน ผู,ประกันตนมาตรา 40 ขอรับ
ประโยชน6ทดแทน 88,939 ครั้ง รวม 292,620,438 บาท และโครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ
แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ เพื่อสงเสริม สนับสนุน คุ,มครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบ แรงงาน
สูงอายุ และแรงงานพิการ ให,ได,มีโอกาสในการประกอบอาชีพ มีงานทํา มีรายได,เป-นของตนเอง ไมเป-นภาระ
ของครอบครัวและสังคม มีคุณภาพชีวิตที่ดี สงผลให,แรงงานนอกระบบได,รับการสงเสริม คุ,มครอง และพัฒนา
เพื่อให,มีความมั่นคงด,านอาชีพ/รายได, และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
(4) สงเสริ มและจั ด หาโครงสรางพื้ น ฐานที่ เ หมาะสมใหประชากรกลุ ม
ตางๆ โดยเฉพาะกลุมเด็ก-เยาวชน สตรี ผูพิการ ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาสทางสังคม เพื่อใหเขาถึงบริการ
ของรัฐและโอกาสทางสังคมไดอยางเทาเทียม โดยหนวยงานภาครัฐมีผลการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้
กระทรวงมหาดไทยจั ด ทํ าโครงการ “ประปาสร, า งสุ ข ทุ กครั ว เรื อ น”
ให,บริการน้ําสะอาดสําหรับการอุปโภค – บริโภคให,ครอบคลุมประชาชนในทุกพื้นที่บริการ เพื่อให,ผู,มีรายได,
น,อยให,มีโอกาสเข,าถึงน้ําสะอาดเพื่อใช,ในการอุปโภคบริโภคอยางเทาเทียมกัน ในป7 2560 ลดคาใช,จายในการ
ติดตั้งประปาใหมในอัตราร,อยละ 10 ชําระเต็ม 46,109 ราย ผอนชําระ 223 ราย รวม 46,332 ราย และลด
คาใช,จายในการติดตั้งประปาใหมในอัตราร,อยละ 50 ชําระเต็ม 100 ราย ผอนชําระ 15 ราย รวม 115 ราย
และโครงการขยายเขตไฟฟ;าให,บ,านเรือนราษฎรรายใหม ระยะที่ 2 (คฟม.2) เพื่อขยายเขตระบบไฟฟ;าให,
บ,านเรือนราษฎรรายใหมได,มีไฟฟ;าใช,ครบทุกหลังคาเรือนตามนโยบายของรัฐบาล ป`จจุบันอยูระหวางนําเสนอ
ขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เพื่อขยายเขตระบบไฟฟ;าให,บ,านเรือนราษฎรรายใหม 141,960 ครัวเรือน
กระทรวงยุติธรรมดําเนินโครงการการดําเนินงานตามแผนเรือนจําการ
แก,ไข ฟ••นฟู พัฒนาพฤตินิสัยผู,ต,องขัง (เรือนจําเฉพาะทาง) กรมราชทัณฑ6มีการจัดเรือนจําเฉพาะทาง ด,านการ
แก,ไข ฟ••นฟู พัฒนาพฤตินิสัยผู,ต,องขังกรมราชทัณฑ6 ที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ในป7งบประมาณ
พ.ศ. 2560 เรือนจํา/ทั ณฑสถานกลุมเป;าหมาย 15 แหงได,รั บการปรับปรุ งซอมแซมอาคารสถานที่ และมี
ผู,ต,องขังได,รับการอบรมในหลักสูตรตางๆ ที่จัดทําขึ้นกวา 2,000 คน
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(5) ปรับปรุงปJจจัยแวดลอมทางธุรกิจ รวมทั้งกฎหมาย กฎ ระเบียบให
เกิดการแขงขันที่เป9นธรรม โดยหนวยงานภาครัฐมีผลการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้
กระทรวงยุติธรรมมีผลการดําเนินงาน ได,แก โครงการสร,างการรับรู,ด,าน
การบังคับคดีและกฎหมายที่เกี่ยวข,องให,กับประชาชน เผยแพรภารกิจของกรมบังคับคดี กฎหมายด,านการ
บังคับคดี และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข,องในชีวิตประจํา วัน ให,กับประชาชน ผู,สนใจ ได,มีความรู,ความเข,าใจ
เกี่ยวกับการบังคับคดี มีภูมิคุ,มกันไมให,ตนเองเข,าสูกระบวนการบังคับคดี กรมบังคับคดีจัดโครงการเสริมสร,าง
การรับรู, 5 โครงการ มีผู,เข,าอบรมเสริมสร,างความรู, 5,489 คนได,รับความรู,ความเข,าใจเกี่ยวกับกฎหมายด,าน
การบังคับคดี และกฎหมายที่เกี่ยวข,องในชีวิตประจําวัน เพื่อเป-นภูมิคุ,มกันไมให,ตนเองเข,าสูกระบวนการบังคับ
คดีอีกครั้งหนึ่ง โครงการชวยเหลือเยียวยาผู,เสียหายและจําเลยในคดีอาญา ป7งบประมาณ พ.ศ. 2560 ได,มีการ
เบิกจายเงินเยียวยาคาตอบแทนผู,เสียหายหรือคาทดแทนและคาใช,จายแกจําเลยในคดีอาญา เป-นเงินทั้งสิ้น
600,800,000.00 บาท (หกร,อยล,านแปดแสนบาทถ,วน) ทั้งนี้ เบิกจายให,แกผู,เสียหายในคดีอาญา จํานวน
11,665 ราย เป-นเงิน 590,068,011.00 บาท (เป;าหมายไมน,อยกวา 5,250 ราย) อยางไรก็ตาม ประชาชน
ได,รับเงินเยียวยาที่ลาช,า เพราะป`ญหาเรื่องเงินคาตอบแทนผู,เสียหาย และคาทดแทนและคาใช,จายแกจําเลยใน
คดีอาญาไมเพียงพอ โดยในป7งบประมาณ 2560 ได,รับจัดสรรจํานวน 300 ล,านบาท ซึ่งไมเพียงพอ จึงต,องขอ
จัดสรรงบกลางเพิ่มเติม จํานวน 300 ล,านบาท โครงการคาตอบแทนคลินิกยุติธรรม เพื่อให,ความชวยเหลือ
ประชาชนผู,ถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนได,รับการชวยเหลือทางกฎหมาย ประชาชนสามารถ
ขอรับ คํ าปรึ กษากฎหมายได, โดยผานสายดวน 1111 กด 77 การให, คําปรึ กษากฎหมายผานเว็ บไซต6กรม
คุ,มครองสิทธิและเสรีภาพโดย Webboard E-Justice, E-justice Think Tank, Facebook fan page:
@RLPD.PR.FANPAGE และ Line: rlpdconsultation ป7งบประมาณ พ.ศ. 2560 มีประชาชนขอรับคําปรึกษา
ทางกฎหมาย 29,727 ราย ประชาชนมีความพึงพอใจในการให,บริการ คิดเป-นร,อยละ 90.96 % โดยเรื่องที่
ขอรับคําปรึกษามากที่สุด 5 อันดับแรก ได,แก (1) ภารกิจกรมคุ,มครองสิทธิและเสรีภาพ จํานวน 8,395 เรื่อง
คิดเป-นร,อยละ 28.96 (2) ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและรางกาย 8,029 เรื่องคิดเป-นร,อยละ 27.70 (3) เอกเทศ
สัญญา จํานวน 1,801 เรื่อง คิดเป-นร,อยละ 6.21 (4) หนี้ 1,369 เรื่อง คิดเป-นร,อยละ 4.72 และ (5) ความผิด
เกี่ยวกับเรื่องเพศ จํานวน 1,264 ราย คิดเป-นร,อยละ 4.36 โครงการชวยเหลือประชาชนด,วยกองทุนยุติธรรม
(พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม) ให,ความชวยเหลือประชาชนด,วยกองทุนยุติธรรมทั้งสวนกลาง และสวน
ภูมิภาค (การให,ความชวยเหลือในการดําเนินคดี การขอปลอยชั่วคราวผู,ต,องหาหรือจําเลย การชวยเหลือผู,ถูก
ละเมิดสิทธิมนุษยชน การให,ความรู,ทางกฎหมายแกประชาชน ข,อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มีผู,มายื่นคํา
ขอรับความชวยเหลือ ทั้งสิ้น 7,758 ราย ดําเนินการเสร็จ 7,191 ราย (แบงเป-น อนุมัติ 2,512 ราย ไมอนุมัติ
3,073 ราย ยุติเรื่อง 1,606 ราย) อยูระหวางดําเนินการ 594 ราย
กระทรวงแรงงานจั ด ทํ า โครงการจั ด สวั ส ดิ ก ารเพื่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต วั ย
แรงงาน สงเสริม สนับสนุนให,นายจ,าง ลูกจ,าง เห็นความสําคัญของการเลี้ยงลูกด,วยนมแม และการจัดตั้งมุมนม
แมในสถานประกอบกิจการ เพื่อให,แรงงานหญิงได,มีโอกาสเลี้ยงลูกด,วยนมแม ซึ่งเป-นการเสริมสร,างคุณภาพ
ชีวิต และสายใยรักแหงครอบครัวของลูกจ,าง และความรู,แกแรงงานสูงอายุในสถานประกอบกิจการ และ
เตรี ย มความพร, อมเข, า สู วั ย เกษี ย ณอยางมี คุณ ภาพ พร, อ มทั้ งจั ด สวั ส ดิ การด, า นสุ ขภาพแกแรงงานสู งอายุ
สามารถสงเสริมการจัดตั้งมุมนมแมในสถานประกอบกิจการ 363 แหง (เป;าหมาย 80 แหง) สถานประกอบ
กิจการเห็นความสําคัญเกี่ยวกับมุมนมแม และนายจ,าง ลูกจ,างมีความรู, 235 คน (เป;าหมาย 200 คน) และให,
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ความรู, แกนายจ, า ง ลู กจ, า งที่ เ ป- น แรงงานสู งอายุ จํ า นวน 700 คนตามเป; า หมาย และออกหนวยเคลื่ อนที่
ให,บริการสวัสดิการด,านสุขภาพมีประชาชนเข,ารวม 5,200 คน (เป;าหมาย 5,000 คน)
(6) อื่นๆ โดยหนวยงานภาครัฐมีผลการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้
กระทรวงยุติธรรมจัดทําโครงการที่หลากหลาย ได,แก โครงการสําคัญ
Application/นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาการให,บริการประชาชน อํานวยความสะดวก
ให,ประชาชนเข,าถึงบริการของรัฐได,อยางทั่วถึง โดยพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสนเทศอยางตอเนื่องเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพของการบังคับคดีและการอํานวยความสะดวกให,กับประชาชน ตลอดจนเพื่อไปสู Thailand
4.0 ตามนโยบายรัฐบาล โดยกรมบังคับคดีได,เปcดให,บริการ LED Debt Info Mobile Application เพื่อ
อํานวยความสะดวกให,ประชาชนผู,มีสวนได,สวนเสียในคดี สามารถตรวจสอบข,อมูลการอายัดเงินในคดีของ
ตนเองได,อยางงาย ประโยชน6ที่ประชาชนผู,มีสวนได,เสียได,รับ คือ ให,บริการฟรี ประหยัดเวลาและคาใช,จาย ลด
ขั้นตอนสร,างความโปรงใสในการปฏิบัติงาน ประชาชนสามารถตรวจสอบข,อมูลการอายัดได, โดยเปcดใช,บริการ
ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2560 มีผู,ใช,งานบริการแอพพลิเคชั่น “LED Debt Info” ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
รวมจํานวน 190 ดาวน6โหลด ระดับความพึงพอใจที่ระดับ 4.83 โครงการการไกลเกลี่ยข,อพิพาทในชั้นบังคับคดี
เพิ่มโอกาสให,เจ,าหนี้และลูกหนี้สามารถเจรจาเรื่องหนี้ได,สะดวก รวดเร็ว ไมมีคาใช,จาย และเป-นธรรม และลด
ปริมาณคดีที่เข,าสูกระบวนการบังคับคดี ป7งบประมาณ พ.ศ. 2560 มีเรื่องเข,าสูกระบวนการไกลเกลี่ย 24,690
เรื่อง ทุนทรัพย6 9,872,989,800.00 บาท ไกลเกลี่ยสําเร็จ 22,500 เรื่อง ทุนทรัพย6 6,380,910,600.00 บาท
คิดเป-นร,อยละ 91.13 และโครงการการแก,ไขป`ญหาหนี้นอกระบบอยางบูรณาการและยั่งยืน เพื่อชวยเหลือ
ลูกหนี้ที่ได,รับความเดือดร,อนจากการถูกยึดทรัพย6สินที่ไมเป-นธรรม สืบเนื่องมาจากการแก,ไขป`ญหาหนี้นอก
ระบบอยางบูรณาการและยั่งยืน ภายใต,แนวคิด “ขจัดหนี้นอกระบบเป-นศูนย6” ตามนโยบายรัฐบาล และเพื่อ
ลดภาระหนี้นอกระบบด,วยการไกลเกลี่ยข,อพิพาทชั้นบังคับคดี ซึ่งกรมบังคับคดีได,ปฏิบัติตามนโยบายของ
รัฐบาลในการแก,ไขป`ญหาหนี้นอกระบบโดยกรมบังคับคดีได,ดําเนินงานในมิติที่ 3 การลดภาระหนี้นอกระบบ
ด,วยการไกลเกลี่ยประนอมหนี้ โดยผู,อํานวยการสํานักงานบังคับคดีทั่วประเทศรวมเป-นอนุกรรมการไกลเกลี่ย
และประนอมหนี้ในคณะอนุกรรมการไกลเกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบประจําจังหวัดและ กรมบังคับคดีได,
มอบหมายให,สํานักงานบังคับคดีจังหวัดทั่วประเทศตรวจสอบคําร,องของลูกหนี้ที่ยื่นขอไกลเกลี่ยข,อพิพาทชั้น
บังคับคดี และมีเจ,าหนี้บุคคลธรรมดาที่เป-นเจ,าหนี้ตามคําพิพากษาตั้งแต 20 คดีขึ้นไป (รวม 12 จังหวัด มี
เจ,าหนี้รวม 1 ราย มีลูกหนี้ 135 คดี) สันนิษฐานวานาจะเป-นหนี้นอกระบบ ซึ่งกรมบังคับคดีใช,กลไกการไกล
เกลี่ยข,อพิพาทชั้นบังคับคดีมาดําเนินการชวยเหลือลูกหนี้นอกระบบดังกลาว
กระทรวงมหาดไทยมีผลการดําเนินงานตางๆ ดังนี้ การขับเคลื่อนภารกิจ
ของศูนย6ดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัด และให,การปฏิบัติงาน
ของสวนราชการในจังหวัดสามารถให,บริการประชาชนได,อยางเสมอภาค มีคุณภาพ รวดเร็ว ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและประชาชนได,รับความพึงพอใจ ตั้งแตเปcดให,บริการศูนย6ดํารงธรรมตั้งแตวันที่ 18 กรกฎาคม
2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 มีผู,เ ข,ารับบริการในประเภทของงานบริการ 7 มิติ จากศู นย6ดํารงธรรม
จังหวัดทั่วประเทศ จํานวน 3,224,187 เรื่อง ดําเนินการแล,วเสร็จ จํานวน 3,171,548 เรื่อง คิดเป-นร,อยละ
99.37 สามารถแก, ไขป`ญ หาเรื่ องร,องเรีย นของศูน ย6ดํ ารงธรรมจั งหวัดได, ร,อยละ 86.346 ของจํา นวนเรื่อง
ร,องเรียนที่ค,างดําเนินการในป7งบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2559 และสามารถแก,ไขจนได,ข,อยุติในป7งบประมาณ
พ.ศ. 2560 โครงการสนับสนุนการขั บเคลื่อนศูนย6 ดํารงธรรมอํ าเภอ 1) สามารถสนับสนุนชวยเหลือ หรื อ
ดําเนินการแทนหนวยงานตางๆ ได,แก การชวยเหลือประชาชนผู,ได,รับความเดือดร,อนและผู,ด,อยโอกาส การ

49

แก,ไขป`ญหาผลผลิตทางการเกษตรและหนี้สินเกษตรกร เป-นต,น 2) ปฏิบัติงานเชิงรุก โดยชุดปฏิบัติการประจํา
ตําบล (ชปต.) ซึ่งเป-นหนวยเคลื่อนที่เร็วของศูนย6ดํารงธรรมอําเภอในการทํางาน เพื่อสํารวจป`ญหา หรือความ
ต,องการในพื้นที่ตําบล หมูบ,าน เสนอให,สวนราชการเข,าไปแก,ไขกอนเกิดข,อเรียกร,อง/ร,องเรียน หรือเกิดป`ญหา
ความขัดแย,งขึ้น และ 3) ดําเนินงานตามนโยบายสําคัญของรัฐบาลและงานอื่นๆ ได,แก การค,ามนุษย6 สถาน
บริการ การพนัน การแก,ไขป`ญหาหนี้นอกระบบ การแก,ไขป`ญหาปkาไม,และทรัพยากรธรรมชาติ เป-นต,น ผลการ
ดําเนินงาน พบวา การรายงานผลการดําเนินงานของศูนย6ดํารงธรรมอําเภอ ผานระบบ Internet ตั้งแตวันที่ 1
ตุล าคม 2559 ถึ งวั น ที่ 30 กั นยายน 2560 มีผู, มายื่ น ขอรั บ บริการ 2,545,241 เรื่อง ดํ า เนิ น การเสร็ จ สิ้ น
2,520,543 เรื่อง คิดเป-นร,อยละ 99.03
2.3) เสริมสรางศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสรางความ
เขมแข็งการเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได มี
สิทธิในการจัดการทุน ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชม โดย
(1) สงเสริมใหเกิดชุมชนแหงการเรียนรูดวยกระบวนการวิจัย และการ
ถายทอดองค0ความรูในชุมชน โดยหนวยงานภาครัฐมีผลการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้
กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนางานเรขศิลป‹ เพื่อให,
งานศิลปะรวมสมัย สาขาเรขศิลป‹ (Graphic Design) ได,รับการพัฒนาตอยอด สร,างรายได,ให,เกิดแกชุมชน โดย
การอบรมเชิงปฏิบัติการด,านเรขศิลป‹ 10 ครั้ง รายการเกมส6โชว6 เพื่อการพัฒนาตอยอดงานศิลปะรวมสมัย
สาขาเรขศิลป‹ 12 ตอน DVD Box set รายการเกมส6โชว6 เพื่อการพัฒนาตอยอดงานศิลปะรวมสมัยสาขาเรข
ศิลป‹ จํานวน 7 ตอน/ชุด จํานวน 200 ชุด
กระทรวงวิ ท ยาศาสตร6 แ ละเทคโนโลยี มี ผ ลการดํ า เนิ น งาน ได, แ ก
โครงการถายทอดเทคโนโลยีสูชนบท กระตุ,นให,เกิดการประยุกต6ใช,เทคโนโลยีจากการเข,าถึงเทคโนโลยีและ
กระบวนการมีสวนรวมของเกษตรกรในการถายทอดเทคโนโลยีผานการปฏิบัติจริง พร,อมทั้งสร,างตัวคูณของผู,ที่
มีความรู,ในพื้นที่ทั้งในสวนของเจ,าหน,าที่สงเสริม/ถายทอดเทคโนโลยี และเกษตรกรแกนนําซึ่งเป-นพื้นฐาน
สําคัญของการกระจายความรู,ชุมชนอยางกว,างขวาง (inclusive innovation) ในป7 2560 มีชุมชนที่ได,รับการ
ถายทอดเทคโนโลยี 100 ชุมชน อาทิ ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหาร TMR และแรธาตุก,อนในการเลี้ยงโค
ถายทอดเทคโนโลยีการผลิ ตพั นธุ6 ข,า วพื้ นเมือง โครงการพัฒ นานวั ตกรรมสิ นค, าหนึ่งตํา บลหนึ่ งผลิต ภัณฑ6
(OTOP) ในป7งบประมาณ 2560 มีผู,ประกอบการสินค,าหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ6 (OTOP) หรือชุมชนที่
ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ6ด,วยวิทยาศาสตร6 เทคโนโลยี และนวัตกรรม 400 ราย พัฒนาระบบสารสนเทศ
สําหรับวิสาหกิจชุมชน 1 ระบบ ได,แก ระบบ ESTI มีเครือขาย องค6กร หนวยงาน และสถาบันการศึกษาเกิด
ความรวมมือบูรณาการการทํางาน 5 เครือขาย . มีการลงทุนด,าน R&D ภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้น 300 ล,านบาท
ประกอบการฯ ที่ได,รับการถายทอดเทคโนโลยีมีรายได,เพิ่มขึ้น 240 ล,านบาท และโครงการการพัฒนาเกษตร
นวัตกรรมด,วยวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยีรวมกับ ธ.ก.ส. นําผลงาน วทน. ที่ได,จากงานวิจัยและพัฒนาไปใช,ใน
การเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิต และลดต,นทุนการผลิตของพืช/สัตว6หลัก 9 ชนิด ควบคูกับการสร,าง
เครือขายระดับท,องถิ่นด,านการบริหารจัดการและการตลาด เพื่อสนับสนุนการดําเนินการของชุมชนเกษตร
นวัตกรรมอยางตอเนื่อง ในป7งบประมาณ 2560 ถายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมให,กับเกษตรกรในชุมชนและ
เกษตรกรผู,ที่สนใจ 200 คน และพัฒนาความรวมมือกับสถาบัน/องค6กรท,องถิ่น 2 เครือขาย งาน วทน. ถูก
นําไปใช, 20 ชิ้น/ผลิตภัณฑ6ที่ได,รับการยกระดับ สงผลให,เกษตรกรในชุมชนสามารถลดต,นทุนการผลิตลงได,
การจ,างงานและสร,างมูลคาสินค,าเพิ่มขึ้น การลงทุนด,านธุรกิจการเกษตรเพิ่มขึ้น
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(2) พั ฒนาเศรษฐกิ จ ชุ มชน โดยหนวยงานภาครั ฐ มี ผ ลการดํ า เนิ น งานที่
สําคัญ ดังนี้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ6 ดํ า เนิ น โครงการตางๆ ได, แก โครงการ
เสริมสร,างและพัฒนาศักยภาพองค6กรเกษตรและวิสาหกิจชุมชน เพื่อให,สมาชิกกลุมสงเสริมอาชีพการเกษตร
กลุมแมบ,านเกษตรกร และกลุมยุวเกษตรกรมีแผนพัฒนาศักยภาพ สามารถดําเนินกิจกรรมกลุมเพื่อเพิ่มรายได,
เกิดเครือขายการดําเนินงานรวมกัน ป7 2560 มีผลการดําเนินงาน อาทิ มีเครือขายองค6กรเกษตรกรระดั บ
จังหวัด 6,160 ราย เครือขายกลุมสงเสริมอาชีพการเกษตรระดับเขต 450 ราย เครือขายยุวเกษตรกรและที่
ปรึ กษายุ วเกษตรกรระดั บ ประเทศ 600 ราย และเครื อขายองค6 กรเกษตรกร ระดั บ ประเทศ 354 ราย มี
แผนพัฒนาศักยภาพกลุม 693 กลุม มีองค6กรเกษตรกรต,นแบบ (Smart GroupModel) 231 กลุม และกลุมมี
การผลิตผลิตภัณฑ6เพื่อพัฒนาเป-น Smart Product 462 ผลิตภัณฑ6 และมีโครงงานเดนของกลุมยุวเกษตรกร
231 โครงงาน โครงการสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหมและเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหมให,
แพรหลายสูเกษตรกร เพื่อให,มีรายได,และมีความยั่งยืนในการประกอบอาชีพตามแนวทางหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีเกษตรกรที่เข,ารวมโครงการสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหมและเกษตรกรรมยั่งยืน 70,000
ครัวเรือนตามเป;าหมาย และมีแปลงสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหมที่เข,มแข็งและยั่งยืนสามารถขยายผลในชุมชนได,
สงผลให,เกษตรกรลดรายจายในครัวเรือนและสามารถพึ่งพาตนเองได, โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในเขตนิคมสหกรณ6 เพื่อให,สมาชิกนิคมสหกรณ6มีความรู, ความเข,าใจ ในการประกอบอาชีพตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนํา แนวพระราชดําริมาประยุกต6ใช,กับชีวิตประจํา วันได, จากการดําเนินงาน
สมาชิกมีแหลงน้ําในการทําเกษตรตลอดทั้งป7 สามารถลดต,นทุนในการผลิตลดคาใช,จาย ในด,านป`จจัยการผลิต
จากการนําพืชผักที่เหลือหรือเนาเสียมาทําปุ™ยชีวภาพ ปุ™ยหมัก ทําแกšสชีวภาพใช,ในครัวเรือน การปลูกพืชเลี้ยง
สัตว6 ลดคาใช,จายในครัวเรือน สามารถเพิ่มผลผลิตได,มากขึ้นและมีคุณภาพมีรายได,เพิ่มขึ้นจากอาชีพหลักปลูก
พืชผักสวนครัว ไว,บ ริโภคไกไข เลี้ย งปลา เฉลี่ย ประมาณ 100-200 บาทตอวัน โครงการเกษตรทฤษฎีใหม
สนับสนุนให,เกษตรกรมีความรู,ความเข,าใจในการปฏิบัติตามระบบเกษตรทฤษฎีใหม และนําไปปรับใช,ในพื้นที่
ของตนเองได,อยางเหมาะสม เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรายได,เสริมและลดรายจายในครัวเรือนลงได, มี
เกษตรกร 5,406 รายตามเป;า หมายได, รั บการแนะนํ า สงเสริ ม ให, มีการดํา เนิ นกิ จ กรรมเกษตรทฤษฎีใหม
โครงการอนุรักษ6ภูมิป`ญญาและพัฒนาลวดลายผ,าไหม โดยปรับปรุงพัฒนาศูนย6อนุรักษ6ผ,าไหมให,เป-นแหลง
ศึกษารวบรวมและอนุรักษ6ลวดลายผ,าทั้งที่เป-นลวดลายที่สืบทอดตามภูมิป`ญญาและลวดลายที่คิดค,นพัฒนาขึ้น
จากภูมิป`ญญาเป-นแหลงเรียนรู,และเผยแพรประชาสัมพันธ6ข,อมูลความรู,และภูมิป`ญญาเกี่ยวกับผ,าไหมและผ,า
ไทย ได,จัดตั้งศูนย6เรียนรู,ภูมิป`ญญาหมอนไหม 8 แหง จัดทําต,นแบบที่แปรรูปจากผ,าไหมต,นแบบ 12 ชิ้น และ
จั ด ทํ า ผลิ ต ภั ณ ฑ6 ต, น แบบ 5 ชิ้ น มี สิ น ค, า ไหมไทยได, รั บ การขึ้ น ทะเบี ย นสิ่ ง บงชี้ ท างภู มิศ าสตร6 1 ประเภท
โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจการเกษตร ขยายผลการเรียนรู,อยาง
ตอเนื่องจากป7ที่ผานมา โดยสนับสนุนให,เกษตรกรที่เข,ารวมโครงการฯ มีความรู, ความเข,าใจในการดําเนิน
กิจกรรมการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนําความรู,ที่ได,รับไปปรับ
ใช,ในการประกอบอาชีพได, จากการดําเนินงาน พบวา มีศูนย6เครือขายปราชญ6ชาวบ,านที่เข,ารวมโครงการฯ ทั่ว
ประเทศ 138 ศูนย6ใน 73 จังหวัด เกษตรกรทั่วไป 15,889 ราย (เป;าหมาย 15,200 ราย) ได,รับการถายทอด
ความรู,การพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากศูนย6เครือขายปราชญ6
ชาวบ,าน และเกษตรกรผู,เข,ารวมโครงการฯ ร,อยละ 87.86 มีความรู,ความเข,าใจ และสามารถนําความรู,ที่ได,รับ
จากการฝfกอบรม ไปปฏิบัติใช,ในการดําเนินชีวิตและการทําการเกษตรได,คิดเป-นร,อยละ 99.52 โครงการศูนย6
เรียนรู,เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน เพื่อเสริมสร,างความรู,ในการดําเนินกิจกรรมทางการเกษตรและฝfกปฏิบัติผาน
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กิจกรรมสาธิตแบบมีสวนรวมให,ผู,เข,ารวมโครงการฯ มีความรู,ในการดําเนินกิจกรรมทางการเกษตรตามหลัก
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งได, มี ผู, เ ข, า รวมโครงการฯ 3,384 ราย (เป; า หมาย 3,300 ราย) ได, รั บ การ
เสริมสร,างความรู,ในการดําเนินกิจกรรมทางการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม และฝfกปฏิบัติผานกิจกรรมและการ
สาธิตแบบมีสวนรวมจากศูนย6เรียนรู,เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ศูนย6เรียนรู,เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนที่เข,ารวม
โครงการ 110 แหง ทั่วประเทศ (กําหนดเป;าหมายเกษตรกรในการจัดฝfกอบรม แหงละ 30 ราย) ผู,เข,ารวม
โครงการฯ ร,อยละ 100 มีความรู,ความเข,าใจ และสามารถนําความรู,ที่ได,รับจากการฝfกอบรมไปปฏิบัติใช,ในการ
ดําเนินชีวิตและการทําการเกษตรได, คิดเป-นร,อยละ 84.40 โครงการสงเสริมศิลปหัตถกรรมพื้นบ,านของไทย
อบรมเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินให,มีความรู,ด,านศิลปหัตถกรรมพื้นฐาน สามารถทําเป-นอาชีพเสริมเพื่อเพิ่ม
รายได, มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเกษตรกรสามารถนําความรู,ไปใช,ประกอบอาชีพ เพิ่มรายได,ให,กับตนเองและ
ครอบครัวไมน,อยกวาร,อยละ 60 การบริหารจัดการฟาร6มขนาดเล็กตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อศึกษาสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตรในการทําฟาร6มตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และถอดบทเรียนเกษตรกรต,นแบบเศรษฐกิจพอเพียง จากการดําเนินงานได,รูปแบบแนวคิด
การบริหารจัดการฟาร6มขนาดเล็กพื้นที่ไมเกิน 15 ไร ที่ประสบความสําเร็จ มีรายได,ทางการเกษตรเพิ่มขึ้น
สามารถเลี้ ยงดูครัวเรือนได,อยางเพี ยงพอ นําไปถายทอดและขยายผลไปสูเกษตรกรในพื้ นที่อื่น ๆ เพื่ อเป- น
แนวทางในการพัฒนาการเกษตรให,กับเกษตรกรที่ประสบป`ญหาทางการเกษตรได,นําไปปรับใช,ให,เหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่ โครงการสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหมในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยจัดตั้งศูนย6ต,นแบบการสงเสริมเกษตร
ทฤษฎีใหมในเขตปฏิ รู ปที่ ดิ น เกิด ศู นย6 ต, นแบบการสงเสริ มเกษตรทฤษฎี ใหมในเขตปฏิรู ป ที่ดิ น 135 ศู น ย6
(เป;าหมาย 70 ศูนย6) และเกษตรกรได,รับการสงเสริมและพัฒนาความรู,เกษตรทฤษฎีใหม 5,665 ราย สงผลให,
เกษตรกรมีความรู,ความเข,าใจ และพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม ทําให,สามารถดําเนินชีวิตด,วยการ
พึ่งพาตนเองได, โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันและยกระดับคุณภาพสินค,าหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ6ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อสงเสริมให,สถานแปรรูปผลิตภัณฑ6สัตว6น้ําพื้นเมืองได,รับการรับรอง
สุขลักษณะในการผลิตอาหาร (GMP) กลุมเป;าหมายมีรูปแบบบรรจุภัณฑ6ที่สวยงาม ดึงดูดลูกค,า และสามารถ
รักษาคุณภาพผลิตภัณฑ6ในบรรจุภัณฑ6ได,ผลิตภัณฑ6ประมงที่ผลิตได,รับการรับรองคุณภาพจากหนวยงานของรัฐ
และกลุมเป;าหมายสามารถเปcดตัวสินค,าสูตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได, โดยกรมประมงดําเนินการ
แนะนําปรับปรุงสุขลักษณะการผลิต ควบคุมกระบวนการผลิตการบรรจุให,ถูกสุขลักษณะ และพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ6เพื่อให,กลุมเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ6สัตว6น้ําได,รับการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยการเข,าตรวจสุขลักษณะ
สถานที่ผลิตและกระบวนการ เครื่องมือ อุปกรณ6ที่ใช,ผลิต การบรรจุและบรรจุภัณฑ6 พร,อมสุมตัวอยางบรรจุ
ภัณฑ6 และน้ําใช,ของกลุมผู,แปรรูป และสนับสนุนป`จจัยการผลิตในการปรับปรุงฯ 12 กลุม โครงการศูนย6เรียนรู,
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค,าเกษตร จากการดําเนินงานสงผลให,เกษตรกรมีศูนย6เรียนรู,ด,านข,าวในพื้นที่
ชุมชน ให,ความรู,ประเด็นวิชาการ เทคโนโลยี รวมถึงการป;องกันแก,ไขป`ญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นระหวางฤดูการ
ผลิต ซึ่งทําให,เกิดการชวยเหลือ แก,ไขป`ญหาด,านการเกษตรได,ตรงตอความต,องการ และทันตอสถานการณ6 กับ
เกษตรกรในชุมชน และเกษตรกรผู,นําที่เป-นเครือขายของเกษตรกรต,นแบบ ในแตละศูนย6การเรียนรู,การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค,าเกษตร เป-นศูนย6กลางการถายทอดเทคโนโลยีการผลิต บริหารจัดการ การตลาด
แกเกษตรกรรวมทั้งการให,บริการทางการเกษตร และเผยแพรข,อมูลขาวสารในพื้นที่ โครงการศูนย6เรียนรู,การ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค,าเกษตร เพื่อสร,างและพัฒนาฐานเรียนรู,ด,านบัญชีประจําศูนย6เรียนรู,การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค,าเกษตร สามารถศูนย6การเรียนรู,การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค,าเกษตรได,รับ
การสร,างและพัฒนาครูบัญชีประจําศูนย6 882 ศูนย6ตามเป;าหมาย โครงการศูนย6เรียนรู,การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค,า เกษตร เพื่อพัฒนาศูนย6เรี ยนรู,ให,กับเกษตรกรภายใต,การจัดการแบบบูรณาการ ให,สามารถ
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ดําเนินการเรียนรู,ของเกษตรกรด,านการเพาะเลี้ยงสัตว6น้ําได,อยางยั่งยืน มีรายได,ที่มั่นคง โดยจัดทําแปลงเรียนรู,
ด,านการประมงและจัดทําฐานการเรียนรู,ในศูนย6เรียนรู,การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค,าเกษตร 882 ศูนย6
ตามเป;าหมาย พัฒนาหลักสูตรด,านการประมงรวมถึงถายทอดเทคโนโลยีเพื่ออบรมให,ความรู,แกเกษตรกรและ
ผู,สนใจ จัดทําแปลงเรียนรู,เครือขาย 2,646 แหง และถายทอดเทคโนโลยีสูเกษตรกร 196,386 ราย
โครงการศูนย6เรียนรู,การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค,าเกษตร พัฒนา
ศักยภาพของ ศพก. 882 ศูนย6 และศูนย6เครือขาย ให,มีความพร,อมในการให,บริการการถายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิต การบริ หารจัด การ และการตลาด แกเกษตรกร รวมทั้ งการให, บริ การทางการเกษตรด,า นตางๆ และ
เผยแพรข, อ มู ล ขาวสารในพื้ น ที่ เกษตรกรที่ มาเรี ย นรู, ที่ ศพก. สามารถนํ า ความรู, ที่ ได, รั บ ไปใช, ในการเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภ าพการผลิ ตสิ น ค, า เกษตรที่ ส อดคล, องกั บ บริ บ ทของชุ มชน เกษตรกร องค6กรเกษตรกรสามารถ
เชื่อมโยงเป-นเครือขายเพื่อปรับเปลี่ยนระบบการผลิตสินค,าเกษตร สงผลให,มีความเข,มแข็ง และพึ่งพาตนเองได,
โครงการศูนย6เรียนรู,การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค,าเกษตร เพื่อพัฒนาศูนย6เรียนรู,การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค,าเกษตรตามภารกิจของกรมชลประทาน บูรณาการรวมกับทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ6 ให, เป- น แหลงเรี ย นรู,ด, า นการผลิ ต สิ นค, า เกษตรของเกษตรกรประจํ า อํา เภอทั่ว ประเทศ (882
อําเภอ) งบประมาณรวม 8.82 ล,านบาท โดยมีกิจกรรมการให,ความรู,เรื่องการใช,น้ําแกเกษตรกร 882 ศูนย6
อาทิ ศูนย6 อ.เมืองสิงห6บุรี จุดเดนของศูนย6 คือ ลดต,นทุนการผลิตข,าว ศูนย6 อ.เมืองนครราชสีมา จุดเดนของ
ศูนย6 คือ แปลงมันสําปะหลังระบบน้ําหยด ได,ดําเนินการจัดทําข,อมูลประจําศูนย6 บริการข,อมูลขาวสารตางๆ
จัดทําป;ายประชาสัมพันธ6 ถายทอดความรู,ตามหลักสูตรและแผนการเรียนรู, อาทิ วิธีทําน้ําหมักชีวภาพสมุนไพร
ไลแมลง การผลิ ต ผั กกระเฉด GAP ของโครงการสงน้ํ า บํ า รุ งรั กษาชลหารพิ จิ ต ร ศู น ย6 การเรี ย นรู, ฯ จ.
สมุทรปราการ และจังหวัดเพชรบุรี โครงการศูนย6เรียนรู,การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค,าเกษตร สงเสริม
สนับสนุน ให,เป-นศูนย6การเรียนรู,การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค,าเกษตร เป-นศูนย6กลางถายทอดเทคโนโลยี
การผลิต การบริ ห ารจั ด การ การตลาดแกเกษตรกร รวมทั้ งให,บ ริ การทางการเกษตร และเผยแพรข, อมู ล
ขาวสารในพื้นที่ สงผลให,เกษตรกรมีความรู,เกี่ยวกับการปฏิบัติการฝนหลวง และทราบชองทางการติดตอขอรับ
บริการฝนหลวง โครงการศูนย6เรียนรู,การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค,าเกษตร พัฒนาศักยภาพของ ศพก. 2
ศูนย6 ให,มีความพร,อมในการดําเนินงานด,านหมอน โครงการศูนย6เรียนรู,การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค,า
เกษตร เพื่อให,มีศูนย6เรียนรู,การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค,าเกษตร สําหรับเป-นแหลงเรียนรู,เทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค,าเกษตร จัดตั้งศูนย6เรียนรู,เครือขายการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค,าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยประสานกับกรมสงเสริมการเกษตร คัดเลือกเฉพาะศูนย6เรียนรู,ฯ ที่อยู
ในเขตปฏิรูปที่ดิน 140 ศูนย6 (จาก 882 ศูนย6) สงผลให,เกิดแหลงเรียนรู,ที่เกษตรกรใช,ประโยชน6ในด,านการ
เรียนรู,เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค,าเกษตร ใน 140 ศูนย6 โครงการสงเสริม
และพัฒนาวิสาหกิจชุมชน สร,างความเข,าใจการดําเนินงานสงเสริมวิสาหกิจชุมชนให,ผู,เกี่ยวข,องทุกระดับ มี
สมาชิกวิสาหกิจชุมชนเข,ารวมเวทีเรียนรู,การจัดทําแผนพัฒนาและเพิ่มทักษะการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน
17,640 ราย วิสาหกิจชุมชนได,รับการพัฒนาด,านการเพิ่มมูลคาสินค,าเกษตรแปรรูป 77 แหง วิสาหกิจชุมชน
ได, รั บ การสงเสริ ม ให, เ ป- น วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนต, น แบบ 77 แหง โดยสมาชิ ก วิ ส าหกิ จ ชุ มชน ร, อ ยละ 65 ที่ ผ าน
กระบวนการเรียนรู,สามารถนําความรู,ไปปรับใช,ในการพัฒนากิจการ วิสาหกิจชุมชนที่เข,ารวมโครงการสามารถ
สร,างมูลคาเพิ่มจากวัตถุดิบทางการเกษตรให,เป-นสินค,าเกษตรแปรรูปได,ร,อยละ 70 และแหลงเรียนรู,วิสาหกิจ
ชุมชนต,นแบบ สามารถตอยอดกิจกรรมการเรียนรู,ได, ไมน,อยกวาร,อยละ 70 โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
เพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให,มีระบบบัญชี และระบบการควบคุมภายในที่ดี โดยวิสาหกิจชุมชนใหมได,รับการ
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พัฒนาระบบมาตรฐานการบัญชี 385 แหงตามเป;าหมาย และมีการจัดทําบัญชีและงบทดลองตามมาตรฐาน
184 แหง คิดเป-นร,อยละ 47.79
โครงการธนาคารสินค,าเกษตร (ธนาคารโคนมทดแทนฝูง) เพื่อลดต,นทุน
การเลี้ยงโคนมในฟาร6มสมาชิกของสหกรณ6โคนม ด,วยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในฟาร6มให,กับสมาชิก โดย
ทําให,เกษตรกรและบุคคลทั่วไปได,ทราบถึงประวัติความเป-นมา ภารกิจของกรม และชองทางการติดตอในการ
ร,องขอฝน มีสมาชิกได,รับประโยชน6จากโครงการนี้ 492 ราย สหกรณ6มีการรับซื้อลูกโคเพศเมียจากเกษตรกร
สมาชิกเข,าสูฟาร6มกลางของสหกรณ6 1,236 ตัว สงผลให,เกษตรกรสามารถลดคาใช,จายในการรับภาระการเลี้ยง
ดูลูกโค ซึ่งเมื่อเข,าสูฟาร6มกลางของสหกรณ6 ลูกโคของเกษตรกรสมาชิกจะได,รับการดูแลตามหลักวิชาการ ทําให,
มีอัตราการเจริญเติบโตและสมบูรณ6พันธุ6 สงผลให,เพิ่มโอกาส ในการผสมเทียมติดเร็วขึ้น (เกษตรกรมีรายได,
จากการรีดนมเร็วขึ้น) โครงการธนาคารสินค,าเกษตร (ธนาคารข,าวในสถาบันเกษตรกร) สนับสนุนสหกรณ6
ดําเนินงานในรูปแบบของธนาคารสินค,าเกษตร เพื่อชวยเหลือเกษตกรในการจัดหา แลกเปลี่ยนสินค,าเกษตร
โครงการนี้สมาชิกสามารถลดต,นทุนจากดอกเบี้ยเงินกู,ร,อยละ 5 โครงการธนาคารสินค,าเกษตร เพื่อให,ชุมชนมี
แหลงเส,นไหมที่มีคุณภาพดีสําหรับการทอผ,าอยางเพียงพอ และลดต,นทุนการผลิตผ,าไหมหัตถกรรมของชุมชน
โดยกรมหมอนไหมดําเนินการจัดตั้งธนาคารป`จจัยการผลิตด,านหมอนไหม (ธนาคารเส,นไหม) โดยมีเป;าหมายใน
พื้นที่ 6 จังหวัด ได,แก จังหวัดสกลนคร มหาสารคาม ชัยภูมิ นครราชสีมา อุบลราชธานี และนครพนม โดยมี
ผลการสนับสนุนเส,นไหมรวมทั้งสิ้น 536 กิโลกรัม สงผลให,ธนาคารฯ เส,นไหมสามารถเป-นแหลงสํารองเส,นไหม
ในกลุมเกษตรกรและให,บริการเส,นไหมที่มีคุณภาพแกเกษตรกร และมีการผลิตผ,าไหมจากเส,นไหมธนาคาร
หมอนไหมฯ ป7ละไมน,อยกวา 1,600 เมตรตอธนาคาร โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง พัฒนาเกษตรกร
ให,มีศักยภาพเข,าสูการเป-น Smart Farmer และมีคุณสมบัติตามตัวชี้วัดตามเกณฑ6 สามารถนําความรู, และ
เทคโนโลยี ไปปรับใช,ในการประกอบอาชีพด,านการเพาะเลี้ยงสัตว6น้ําและการประมงได,อยางเหมาะสม เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป และการตลาด ให,มีรายได,ภาคเกษตรสูงกวา 180,000 บาท/ครัวเรือนป7
และพั ฒ นาสู การเป- น เกษตรกรปราดเปรื่ องด, า นการประมงให, เป- น แหลงเรี ย นรู, ในการประกอบอาชี พการ
เพาะเลี้ยงสัตว6น้ําให,แกเกษตรกรทั่วไป โดยกรมประมงดําเนินการพัฒนาอาชีพเกษตรกรให,มีศักยภาพเข,าสูการ
เป-น Smart Farmer สามารถนําความรู,ไปปรับใช,ในการประกอบอาชีพการประมง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด,าน
การผลิต การแปรรูป และการตลาด โดยอบรมเกษตรกร 15,000 ราย และถอดองค6ความรู,เกษตรกรที่เป-น
Smart Farmer 250 ราย เกษตรกรที่เข,ารวมโครงการสามารถพัฒนาเป-นเกษตรกรปราดเปรื่องได,ร,อยละ
95.97 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง พัฒนาเกษตรกรผู,นําศูนย6เครือขาย ยกระดับเป-นเกษตรกร
ปราดเปรื่อง (Smart Farmer) มีศักยภาพทั้งทางด,านการผลิต การแปรรูป และการตลาด มีเกษตรกรผู,นําศูนย6
เครือขายระดับอําเภอ 8,820 ราย และมีแผนพัฒนาศักยภาพรายบุคคล ซึ่งเกษตรกรนําแผนพัฒนาศักยภาพ
รายบุ คคลไปปรั บใช,เ พื่ อพั ฒนาอาชีพด,า นการเกษตรของตนเองได, เกษตรกรได,รั บการพั ฒนาเป-น Smart
Farmer และ Smart Farmer ต,นแบบ สามารถพึ่งพาตนเองได,มีการวางแผน การผลิตที่มีประสิทธิภาพสอด
รับกับพื้นที่และสินค,า ทําให,ผลผลิตมีคุณภาพดี มุงสูการเป-น Smart Product โครงการพัฒนาเกษตรกร
ปราดเปรื่อง (Smart Farmer) พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยขบวนการสงเสริมแหลง
เรียนรู,ของเกษตรกรต,นแบบด,านเกษตรผสมผสาน และขยายผลไปสูเกษตรกรรายอื่น พร,อมทั้งพัฒนาศักยภาพ
ให,เกษตรกรให,มีรายได,เพิ่มสูงขึ้นไมน,อยกวา 180,000 บาท/ครัว/ป7 เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได,รับการ
พัฒนาเป-นเกษตรกรปราดเปรื่อง 3,795 ราย (เป;าหมาย 3,600 ราย) สงผลให,เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
ได,รับการพัฒนาเป-นเกษตรกรต,นแบบ และเป-นผู,นําเกษตรกร ที่สามารถถายทอดความรู,ด,านการเกษตรแก
เกษตรกรรายอื่น โครงการการพัฒนาเกษตรกรสูเกษตรกรปราดเปรื่อง เพื่อให,เกษตรกรสมาชิกมี 2 คุณสมบัติ
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หลักของ Smart Farmer คือมีรายได,ไมต่ํากวา 180,000 บาท/ครัวเรือน/ป7และพร,อมที่จะพัฒนาให,มี
คุณสมบัติพื้นฐาน 6 ข,อ ของเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ในป7 2560 เกษตรกรที่เข,ารวม
โครงการฯ มีรายได,ไมต่ํากวา 180,000 บาท/ครัวเรือน/ป7 มีจํานวน 5,241 คน (เป;าหมาย 5,320 คน) หลังการ
เข,ารวมโครงการฯ เกษตรกรสมาชิกมีรายได,เพิ่มขึ้น ทําให,ชีวิตความเป-นอยูดีขึ้น โครงการตลาดเกษตรกร
สนับสนุนให,เกษตรกรนําสินค,าประมงที่มีคุณภาพได,มาตรฐานไปจําหนายในตลาดเกษตรกรเพื่อให,ประชาชน
ทั่วไปได,บริโภคสินค,าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ตลอดจนเป-นการชวยยกระดับสินค,าด,านการประมงทั้งในด,าน
คุณภาพและราคาที่มีความคุ,มคาสูตลาดตอไป โดยกรมประมงบูรณาการรวมกับหลายหนวยงานในจังหวัดจัด
ตลาดเกษตรกร โดยสนับสนุนเกษตรกรนําสินค,าประมง ที่มีคุณภาพได,มาตรฐานมาจําหนายให,กับประชาชน
ได,บริโภคสินค,าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ตลอดจนเป-นการชวยยกระดับสินค,าด,านการประมง ทั้งในด,านคุณภาพ
และราคาที่มีความคุ,มคา 49 จังหวัด ผู,บริโภคมีความพึงพอใจในสินค,าประมงร,อยละ 97.29 โครงการตลาด
เกษตรกร สนับสนุนเกษตรกรนําสินค,าประมงที่มีคุณภาพได,มาตรฐานมาจําหนายให,กับประชาชน ได,บริโภค
สินค,าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ตลอดจนเป-นการชวยยกระดับสินค,าด,านการประมง ทั้งในด,านคุณภาพและราคา
ที่มีความคุ,มคา 49 จังหวัด เกิดเครือขายเจ,าหน,าที่และตลาดเกษตรกร ใน 77 จังหวัด เกษตรกรที่ได,รับการ
อบรมร,อยละ 60 สามารถนําความรู,ที่ได,รับไปวางแผนการผลิตให,สอดคล,องกับความต,องการของตลาด และ
เข,าใจแนวทางดําเนินธุรกิจตามกระบวนการการตลาด
ตลอดจน พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันและยกระดับคุณภาพ
สินค,าหนึ่งตําบลฯ (OTOP) เพื่อพัฒนาทักษะในด,านการบริหารจัดการ การผลิต การตลาด และความสามารถ
ในการกําหนดแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมแกผู,ประกอบการสินค,าหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ6 ในวิสาหกิจ
ชุมชนได,รับการพัฒนา จํานวน 15 กลุม ครอบคลุมจังหวัดพังงา สงขลา เชียงใหม อุดรธานี อุบลราชธานี
สุรินทร6 สระแก,ว บุรีรัมย6 นครนายก ปทุมธานี นนทบุรี ชัยภูมิ นครปฐม นาน และขอนแกน ศูนย6เรียนรู,การ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค,าเกษตร (ศพก.) เป-นศูนย6กลางในการถายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหาร
จัดการ และการตลาดแกเกษตรกรรวมทั้งการให,บริการทางการเกษตร และเผยแพรข,อมูลขาวสารในพื้นที่ โดย
ศูนย6เรียนรู,การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค,าเกษตร ทั้ง 882 แหง มีการถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ด,านการพัฒนาที่ดินให,กับเกษตรกรในพื้นที่ ได,นําไปปรับใช,ในพื้นที่ของตนเองนําไปสูการลดต,นทุนการผลิต
เพิ่มผลผลิตและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร ตามความพร,อมของเกษตรกรและศักยภาพของพื้นที่
พัฒนาศูนย6เรียนรู,การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค,าเกษตร พัฒนาศูนย6เรียนรู,ด,านการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตเพื่อเป-นแหลงถายทอดความรู,และเทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยนําเอาองค6ความรู, ภูมิป`ญญาท,องถิ่น และ
ประสบการณ6จากเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จในด,านการทําการเกษตรมาเป-นต,นแบบ รวมทั้งการพัฒนา
รูปแบบให,เป-นแหลงเรียนรู, แหลงศึกษาดูงาน และศูนย6กลางในการฝfกอบรมเพื่อถายทอดเทคโนโลยีในการผลิต
ที่ เ หมาะสมสู เกษตรกรและผู, ส นใจ ทํ า หน, า ที่ ป ระสานงานให, คํ า ปรึ กษา แนะนํ า แก, ไ ขป` ญ หาและพั ฒ นา
ประสิทธิภาพ
การสงเสริมอาชีพในจังหวัด ชายแดนภาคใต, ได,แก โครงการสงเสริ ม
อาชีพด,านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต, กรมประมงพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต,โดยยึด
หลั ก การสร, า งความสมานฉั น ท6 และแนวทางเข, าใจ เข, า ถึ ง และพั ฒ นาเพื่ อเสริ มสร, า งความเข, มแข็ งให, แ ก
เกษตรกร โดยถายทอดเทคโนโลยีด,านการประมงให,แกเกษตรกร 3,000 รายตามเป;าหมาย ด,วยการอบรมให,
ความรู,ด,านการเพาะเลี้ยงสัตว6น้ํา 2.275 ราย ด,านเครื่องมือประมง และด,านการแปรรูปสัตว6น้ํา 250 ราย
เสริมสร,างทางเลือกอาชีพด,วยการมอบป`จจัยการผลิตแกผู,ใช,ประโยชน6จากซั้ง ผู,เลี้ยงปลาดุกทะเล และผู,เลี้ยง
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ปลาแขยงนวล 85 ราย ปลอยพันธุ6กุ,งกุลาดํา 2,000,000 ตัว เพื่อเพิ่มผลผลิตกุ,งกุลาดําในอาวป`ตตานีและ
ชายฝ`›งใกล,เคียง ประชาชนได,รับผลประโยชน6 390 ราย รวมทั้งอบรมหลักสูตรประมงโรงเรียนในโรงเรียนทั่วไป
และโรงเรียนปอเนาะ 63 แหง จัดสร,างแหลงอาศัยสัตว6ทะเลขนาดเล็ก 3 แหง โดยหลอแทงคอนกรีตเพื่อสร,าง
ปะการังเทียม 1,686 แทง และจัดวางปะการังเทียม 3 แหง ในจังหวัดป`ตตานี สงขลา และนราธิวาส จัดสร,าง
ซั้ง 3 แหง ในจังหวัดป`ตตานี 1 แหง และนราธิวาส 2 แหง เกษตรกรที่ได,รับการถายทอดเทคโนโลยีด,านการ
ประมงมีความรู,ความเข,าใจเพิ่มขึ้นตามเกณฑ6ที่กรมประมงกําหนดร,อยละ 82.30 โครงการสงเสริมอาชีพด,าน
การเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต, สนับสนุน สงเสริม และพัฒนาให,เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต,
มีความเข,มแข็งและมั่นคงในการประกอบอาชีพการเกษตร สามารถพึ่งพาตนเองได, มีรายได,เพิ่มขึ้น และมีการ
ดํ า เนิ น ชี วิ ต ตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง พื้ น ที่ เ ป; า หมาย คื อ พื้ น ที่ 4 จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต,
ประกอบด,วย จังหวัดป`ตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสงขลา (4 อําเภอ ได,แก จะนะ เทพา
นาทวี และสะบ,าย,อย) สามารถดําเนินการได,ตามเป;าหมาย โดย 1) เกษตรกรได,รับการสงเสริมและพัฒนา
อาชีพ รวมจํานวน 10,309 ราย และ2) เกษตรกรที่เข,ารวมโครงการฯ 122 ราย มีรายได,จากการจําหนาย
สินค,าในงานของดีจากชายแดนใต, ครั้งที่ 10 จํานวน 13.1809 ล,านบาท และมีผู,เข,ารวมชมงาน 29,014 คน
สงผลให, 1) เกษตรกรมีความเข,มแข็ง มั่นคง และสามารถพึ่งพาตนเองได, (เกษตรกรที่ได,รับการพัฒนาและ
สงเสริมอาชีพด,านการเกษตรสามารถนําความรู,ไปปฏิบัติได,ร,อยละ 100) 2) เกษตรกรมีรายได,เพิ่มขึ้น และนํา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช,ในชีวิตประจําวัน (เกษตรกรที่ได,รับการพัฒนาและสงเสริมอาชีพด,าน
การเกษตรมีรายได,เพิ่มขึ้นร,อยละ 87) 3) มีกลไกและระบบเครือขายอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ6ระดับ
ตําบล ทําหน,าที่ขับเคลื่อนและเชื่ อมโยงการดําเนินงานในพื้นที่จั งหวัด ชายแดนภาคใต, และ4) เจ,า หน,า ที่
หนวยงานภาครัฐในพื้นที่ เกษตรกร และประชาชนในพื้นที่ มีความเข,าใจ และมีความสัมพันธ6อันดีตอกัน เกิด
การยอมรับและความรวมมือ และลดป`ญหาความขัดแย,งในพื้นที่ สงเสริมอาชีพด,านการเกษตรในจังหวัด
ชายแดนภาคใต, เพื่อให,เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต,ได,รับการพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพด,าน
ปศุสัตว6 และสามารถเพิ่มมูลคาผลผลิตปศุสัตว6ทําให,มีรายได,เพิ่มขึ้น โดยถายทอดองค6ความรู,ด,านปศุสัตว6ให,แก
เกษตรกรที่มีความต,องการประกอบอาชีพปศุสัตว6 สงเสริม สนับสนุน ให,บริการผสมเทียมโคเนื้อ แพะ ปรับปรุง
และพัฒนาระบบฟาร6มเลี้ยงสัตว6ให,ได,มาตรฐาน ครอบคลุมจังหวัดยะลา ป`ตตานี นราธิวาส และ 4 อําเภอใน
จังหวัดสงขลา มีเกษตรกรได,รับการสงเสริมและพัฒนาด,านการปศุสัตว6 จํานวน 18,990 ราย คิดเป-นร,อยละ
100 โครงการสงเสริมอาชีพด,านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต, เพื่อให,เกษตรกรใน 3 จังหวัดชายแดน
ใต, (ยะลา ป`ตตานี นราธิวาส) และ 4 อําเภอ จังหวัดสงขลา (อําเภอจะนะ นาทวี เทพา และอําเภอสะบ,าย,อย)
มีอาหารบริโภค ลดต,นทุนการผลิต ลดรายจาย มีรายได,เพิ่มขึ้น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
ดํารงอยูในสังคมได,อยางปกติสุข มีเกษตรกรในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต, ได,รับการสงเสริม
และพัฒนาอาชีพด,านการเกษตรและการแปรรูปผลผลิต 7,620 ราย มีจุดเรียนรู,/ดูงานที่สามารถนําไปเป-น
ต,นแบบในการประกอบอาชีพได, จํานวน 37 แหง สงผลให,เกษตรกรที่เข,ารวมโครงการไมน,อยกวา 4,575 ราย
ได,เรียนรู,จากกิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ ด,านการเกษตรและการแปรรูปผลผลิต สามาถนําไปปฏิบัติ
ได,อยางถูกต,อง ทําให,มีอาหารบริโภค ลดต,นทุนการผลิตลดรายจาย มีรายได,เพิ่มขึ้น มีความเป-นอยูที่ดีขึ้นตาม
หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และดํ า รงอยู ในสั ง คมได, อยางปกติ สุ ข โครงการสงเสริ ม อาชี พ ด, า น
การเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต, เกษตรกร580 ราย ในพื้นที่จังหวัด นราธิวาส ป`ตตานี สงขลา พัทลุง และ
ตรัง ได,รับการสงเสริมอาชีพด,านหมอนไหมสามารถประกอบอาชีพจนมีรายได,เพิ่มขึ้น เกษตรกรในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต,สามารถประกอบอาชีพด,านทอผ,า จํานวน 580 ราย ทอผ,าไหมได,ไมน,อยกวาจํานวน 5,000
เมตร ด,านการสงเสริมการผลิตมัลเบอรรี่จํานวน 300 ไร ผลผลิตประมาณ 90 ตัน โครงการสงเสริมอาชีพด,าน
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การเกษตรในจังหวั ดชายแดนภาคใต, พัฒนาพื้นที่ นาร,างให,สามารถกลับมาใช, ประโยชน6ในการปลูกข,าวได,
เพียงพอตอการบริโภคในครัวเรือน มีพื้นที่นาร,างได,รับการปรับปรุงให,สามารถใช,ประโยชน6ที่ดินสําหรับการ
ปลูกข,าวได, 20,000 ไรตามเป;าหมาย
กระทรวงมหาดไทยดําเนินโครงการวิชาชีพชางประปาเพื่อประชาชน
โครงการวิชาชีพชางประปาเพื่อประชาชน มีการดําเนินงานตั้งแตป7งบประมาณ 2557 ตลอดระยะเวลาที่ผาน
มานั้น โครงการประสบความสําเร็จเป-นอยางมาก ได,รับผลตอบรับจากผู,เข,ารวมโครงการเป-นอยางดี ทั้งยัง
ตอบสนองนโยบาย มุงประโยชน6ของประชาชนเป-นหลักของรัฐบาล และนโยบายบําบัดทุกข6 บํารุงสุขของ
กระทรวงมหาดไทย ในป7 2560 มีผู,ผานการอบรม 238 คน และในป7 2561 มีการอบรมอีก 2 รุน มีผู,ผานการ
อบรม 94 คน รวมมีผู,ผานการอบรมตั้งแตเริ่มโครงการในป7 2557 จนถึงป`จจุบัน (มีนาคม 2561) รวม 1,085
คน การดําเนินโครงการวิชาชีพชางประปาเพื่อประชาชน กําหนดให,มีการประเมินผลจากระดับความรู, ของผู,
เข,ารับการอบรม โดยในป7 2560 ผู,ผานการอบรมมีความรู,เพิ่มขึ้นจากเดิม ร,อยละ 79.08 และมีการติดตามผล
จากผู,เข,ารวมโครงการฯ ในการนําเอาความรู,ที่ได,รับจากการฝfกอบรมไปใช,เพื่อปรับปรุง บํารุงรักษาระบบทอ
ประปาของบ,านตนเอง เพื่อนบ,านและชุมชน โดยในป7 2560 มีจํานวนผู,ที่ผานการอบรมโครงการวิชาชีพชาง
ประปาเพื่อประชาชน นําความรู,ไปปฏิบัติได,จริง ร,อยละ 67.64 (จากผู,ผานการอบรม 238 คน) และพัฒนา
เศรษฐกิ จ ฐานรากและประชารั ฐ พั ฒ นากลุ มเป; า หมาย (เกษตร แปรรู ป และทองเที่ ย วโดยชุ ม ชน) โดย
คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจําจังหวัด (คสป.) และบริษัท ประชารัฐ
รักสามัคคีจังหวั ด (วิสาหกิจเพื่ อสังคม) จํากัด ให,มีรายได,เพิ่ มขึ้น จากการดํ าเนินงาน 1) มีการดํา เนินการ
สงเสริมและพัฒนากลุมเป;าหมาย โดยคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจํา
จังหวัด (คสป.) และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด 3,274 กลุม ดังนี้ ด,าน
การเกษตร 894 กลุม ด,านการแปรรูป 1,631 กลุม และด,านการทองเที่ยวโดยชุมชน จํานวน 749 กลุม 2)
กลุ มเป; า หมายที่ ดํ า เนิ น การแล, ว กอให, เ กิ ด รายได, เป- น เงิ น 396,409,883 บาท 3) มี ผู, ได, รั บ ผลประโยชน6
515,028 คน 4) รับรองการเป-นวิสาหกิจเพื่อสังคม 61 บริษัท 5) เพิ่มศักยภาพสินค,า และบริการของชุมชน
เพื่อสร,างรายได,ให,ชุมชนโดยผานกิจกรรมการทองเที่ยวโดยชุมชน 3 ภาค 45 จังหวัด 135 ชุมชน
นอกจากนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยีจัดทําโครงการยกระดับ
คุณภาพผลิตภัณฑ6ปลาส,มให,ได,มาตรฐาน พัฒนาศักยภาพผู,ประกอบการผลิตภัณฑ6ปลาส,ม ให,มีความรู,ในการ
ผลิตสินค,าเพิ่มมูลคา และพัฒนาผลิตภัณฑ6ปลาส,มให,มีคุณภาพและได,มาตรฐาน ในป7งบประมาณ 2560 มี
ผู, ป ระกอบการ OTOP/ชุ มชน ที่ ไ ด, รั บ การยกระดั บ คุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ6 ด, ว ยวิ ท ยาศาสตร6 เทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรม 13 ราย ผู,ประกอบการ OTOP ร,อยละ 80 สามารถเพิ่มมูลคาของเศรษฐกิจชุมชน (แผน ร,อยละ
100)
(3) สนับสนุนการใหความรูในการบริหารจัดการทางการเงินแกชุมชนและ
ครัวเรือน โดยหนวยงานภาครัฐมีผลการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้
กระทรวงการคลังดําเนินกิจกรรม/ โครงการตางๆ ได,แก โครงการปฏิรูป
ระบบการบริหารจัดการและกํากับดูแลกิจการสหกรณ6ออมทรัพย6และสหกรณ6เครดิตยูเนี่ยน กระทรวงเกษตร
และสหกรณ6ได,นําแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการและกํากับดูแลกิจการสหกรณ6ออมทรัพย6และ
สหกรณ6เ ครดิ ตยูเ นี่ย นมาพิจารณาดําเนิน การ เพื่ อยกระดั บการกํ ากับ ดูแลสหกรณ6 ออมทรัพย6และสหกรณ6
เครดิตยูเนี่ยน เพื่อลดความเสี่ยงในระบบสหกรณ6และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นตอสมาชิกและระบบสถาบัน
การเงิน นอกจากนี้ เพื่อเสริมความเข,มแข็งให,แกสหกรณ6ทั้งสองประเภทเพื่อให,เป-นแหลงเงินทุนทางเลือกให,แก
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ประชาชน โดยเกณฑ6ที่กระทรวงการคลังเสนอได,เริ่มถูกนํามาบังคับใช,กับสหกรณ6ที่มีสินทรัพย6มากกวา 5,000
ล,านบาท เชน การดํารงสินทรัพย6สภาพคลอง การรับสมาชิกสมทบ เป-นต,น การเพิ่มสัดสวนแรงงานนอก
ระบบที่เข,ารวมกองทุนการออมแหงชาติ เป-นการเตรียมความพร,อมของกลุมประชากรแรงงานนอกระบบ
รวมถึงผู,ที่เข,าสูชวงวัยผู,สูงอายุ ได,รับการดูแลจากรัฐบาล กลาวคือ รัฐบาลจายเงินสมทบให,กับสมาชิกผู,สงเงิน
สะสม ทําให,สมาชิกได,มีหลักประกันทางรายได,และมีเงินบํานาญที่ไว,ใช,เพียงพอตอการดํารงชีวิตหลังเกษียณ
การสร, า งความเข,มแข็ งขององค6 กรการเงิ น ชุ มชน สงเสริ มให, ป ระชาชนสามารถเข, า ถึ งบริ การทางการเงิ น
โดยเฉพาะการเข,าถึงแหลงทุนเพื่อการประกอบอาชีพ สงเสริมการเพิ่มรายได, มีความรู,ในการบริหารจัดการเงิน
และลดการพึ่งการเงินนอกระบบ
กระทรวงมหาดไทยจัดตั้ งศูนย6 จัดการกองทุ นชุมชนบริห ารจัด การหนี้
“สํานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได,” สงเสริม สนับสนุน การพัฒนากระบวนการเรียนรู,ให,กับประชาชนทําให,กลุม/
องค6กร/คณะกรรมการ มีการทํางานรวมกันของกลุม/องค6กรกองทุนการเงินในชุมชน โดยการบูรณาการข,อมูล
กองทุนชุมชนในพื้นที่ และบูรณาการเชื่อมโยงการบริหารจัดการเงินทุนในชุมชนให,สามารถใช,เงินทุนให,เกิด
ประโยชน6สูงสุด เพื่อแก,ป`ญหาหนี้สินของครัวเรือนในชุมชน ครัวเรือนเป;าหมายได,เข,าอบรมในกระบวนการ
“สํานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได,” เกิดการเรียนรู, และสามารถนําไปปรับใช,ในชีวิตประจําวันในเรื่องวินัยทาง
การเงิน การออม การปรับ ทัศนคติ/ พฤติกรรมทางการเงิ น การดํา เนิ นชี วิต ตามหลักปรัช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง การจัดทําแผนพัฒนาชีวิตครัวเรือนและการประกอบอาชีพ สามารถสร,างอาชีพให,กับประชาชนใน
924 หมูบ,าน ที่มีสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน (ศูนย6จัดการกองทุนชุมชน) ตั้งอยู โดยได,รับการสงเสริม
อาชีพตามความต,องการของประชาชน ทั้งในด,านเกษตรกรรม ด,านการเลี้ยงสัตว6/ประมง ด,านการแปรรูป และ
ด,านหัตถกรรม สามารถบริหารจัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา จํานวน 12,764 ครัวเรือนตามเป;าหมาย
สามารถลดหนี้ให,กับประชาชน จํานวน 4,015 ครัวเรือน และปลดหนี้ จํานวน 770 ครัวเรือน
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2.1.3

การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
1)

สถานการณ0ดานเศรษฐกิจในภาพรวม

1.1) เศรษฐกิจไทยในป%แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ขยายตัวดีตอเนื่องจาก
ชวงปลายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 โดยมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจร,อยละ 3.9 ในป7 2560 ซึ่งเป-นป7แรก
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ปรับตัวดีขึ้นจากร,อยละ 3.2 ในป7 2559 เป-นผลมาจากภาคการสงออกสินค,าที่
ขยายตั ว เพิ่ มขึ้ น ถึ ง ร, อยละ 9.7 โดยเป- น การขยายตั ว ด, า นราคาร, อ ยละ 3.6 และด, า นปริ มาณร, อ ยละ 5.9
สอดคล,องกับการขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศคูค,าหลัก และการเพิ่มขึ้นของราคาสินค,าในตลาดโลก รวมทั้ง
ภาคการผลิตที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นมาก ทั้งภาคเกษตรขยายตัวร,อยละ 6.2 เนื่องจากผลผลิตสินค,าเกษตรกรรม
ขยายตัว โดยเฉพาะผลผลิตข,าวและยางพารา ภาคบริการขยายตัวร,อยละ 5.0 โดยเฉพาะด,านการทองเที่ยวที่มี
จํานวนนักทองเที่ยวตางประเทศเพิ่มขึ้นร,อยละ 8.77 กอให,เกิดรายได, 1.82 ล,านล,านบาท เพิ่มขึ้นร,อยละ 11.66
ขณะที่ การบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนรวมขยายตัวร,อยละ 3.2 และร,อยละ 0.9 ตามลําดับ ตามการ
ขยายตัวของการใช,จายบริโภคสินค,าคงทนและรายจายภาคบริการ จากการที่เศรษฐกิจขยายตัวอยูในเกณฑ6ดี
ตอเนื่อง รวมทั้ง การเรงตัวขึ้นของสินเชื่อภาคครัวเรือนและการปรับตัวเพิ่มขึ้นของความเชื่อมั่นของผู,บริโภค
1.2) การสงออกซึ่งเป9 นแรงสนับสนุนหลั กของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ มี
อัตราการขยายตัวสูงถึงรอยละ 9.7 ในป% 2560 เพิ่มขึ้นจากรอยละ 0.1 ในป% 2559 เป-นการขยายตัวในทุก
ตลาดสงออกสํา คัญและเกือบทุ กหมวดสินค,า จากป`จ จัยด,านอุ ปสงค6ต างประเทศที่ดี ขึ้นตอเนื่อง อาทิ การ
สงออกข,าว ผลิตภัณฑ6ยางพารา อุปกรณ6สื่อสารและโทรคมนาคม ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส6 ยานยนต6และชิ้นสวน
ยานยนต6 นอกจากนี้ ราคาน้ํามันในตลาดโลกที่ปรับเพิ่มขึ้น สงผลให,การสงออกสินค,ามีราคาเคลื่อนไหวตาม
ราคาน้ํามันดิบ สําหรับในด,านโครงสร,างการผลิต การผลิตสาขาอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นร,อยละ 2.6 ปรับตัวดีขึ้น
จากการขยายตัวร,อยละ 2.3 ในป7 2559 อัตราการใช,กําลังการผลิตเฉลี่ยอยูที่ร,อยละ 61.0 ปรับตัวดีขึ้น
สอดคล,องกับการขยายตัวของดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อการสงออก การผลิตภาคเกษตรขยายตัว
ร,อยละ 6.2 ปรับตัวดีขึ้นจากที่หดตัวลงร,อยละ 2.5 ในป7 2559
1.3) เสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในประเทศอยูในเกณฑ0ดี ในป7 2560 อัตราเงิน
เฟ;อทั่วไปอยูที่ร,อยละ 0.7 เพิ่มขึ้นจากร,อยละ 0.2 ในป7 2559 ไมเป-นไปตามกรอบอัตราเงินเฟ;อระยะปานกลาง
ที่กําหนดให,อยูที่ร,อยละ 2.5 ± 1.5 สาเหตุสําคัญมาจากราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกชะลอตัวลงจากผลของฐาน
ราคาน้ํามันดิบที่เริ่มสูงขึ้นในชวงปลายป7 2559 ประกอบกับราคาอาหารสดโดยเฉพาะราคาผัก ผลไม, และ
เนื้อสัตว6 ยังคงหดตัวลง เนื่องจากปริมาณผลผลิตออกสูตลาดมาก ขณะที่ อัตราการวางงานอยูในระดับต่ําที่
ร,อยละ 1.2 ของกําลังแรงงาน ในป7 2560 เพิ่มขึ้นเล็กน,อยจากร,อยละ 1.0 ในป7 2559 สวนเสถียรภาพด,านการ
คลังอยูในเกณฑ6ดีการบริหารจัดการหนี้สาธารณะอยูในกรอบวินัยทางการคลังที่กําหนดไว,ที่ร,อยละ 60 ของ
ผลิตภัณฑ6มวลรวมในประเทศ โดยสัดสวนหนี้สาธารณะปรับเพิ่มขึ้นจากร,อยละ 40.75 ของผลิตภัณฑ6มวลรวม
ในประเทศในป7 2559 เป-นร,อยละ 41.23 ในป7 2560 เป-นการกอหนี้ของรัฐบาลมากที่สุด สวนหนึ่งเพื่อชดเชย
การขาดดุลงบประมาณและการบริหารหนี้
1.4) เสถียรภาพทางเศรษฐกิจภาคตางประเทศโดยรวมยังมีความเขมแข็ง โดยใน
ป7 2560 ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 49.3 พันล,านดอลลาร6สหรัฐ หรือ 1,671.2 พันล,านบาท เทียบกับการ
เกินดุล 48.2 พันล,านดอลลาร6สหรัฐ หรือ 1,704.1 พันล,านบาท ในป7 2559 โดยดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล
ตอเนื่องตามรายรับจากภาคการสงออกและการทองเที่ยว ขณะที่ เงินสํารองระหวางประเทศ ณ สิ้นป7 2560
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อยูที่ 202.6 พันล,านดอลลาร6สหรัฐ คิดเป-นประมาณ 3.3 เทาของหนี้ตางประเทศระยะสั้น เทียบเทามูลคาการ
นําเข,า 11.1 เดือน สวนอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยทั้งป7 2560 อยูที่ 33.93 บาทตอดอลลาร6สหรัฐ แข็งคาขึ้นร,อยละ
3.90 เมื่อเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย 35.29 บาท ตอดอลลาร6สหรัฐ ในป7 2559
2)

การบรรลุเป>าหมายการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
2.1) เศรษฐกิจไทยขยายตัวอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน

(1) เศรษฐกิจไทยเติบโตอยูในเกณฑ0ดี ประชาชนมีรายไดตอหัวเพิ่มขึ้น ใน
ป7 2560 ซึ่งเป-นป7แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 การขยายตัวทางเศรษฐกิจอยูในเกณฑ6ดี โดยเศรษฐกิจ
ขยายตัวร,อยละ 3.9 ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับป7 2559 ซึ่งเป-นป7สุดท,ายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ที่
ขยายตัวร,อยละ 3.2 เป-นไปตามภาวะการขยายตัวของอุปสงค6จากการสงออกสินค,าที่ขยายตัวได,ดีเกือบทุก
ตลาด โดยในป7 2560 มู ล คาการสงออกสิ น ค, าในรู ป เงิ น ดอลลาร6 ส หรั ฐ ขยายตั ว ร, อยละ 9.7 การบริ โ ภค
ภาคเอกชนมีมูลคามากขึ้น การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร,อยละ 1.7 ซึ่งได,รับป`จจัยสนันสนุนจากมาตรการ
ทางภาษีเพื่อสงเสริมการลงทุนภายในประเทศ สวนในด,านอุปทาน พบวา จํานวนนักทองเที่ยวตางประเทศ
ยังคงขยายตัวในระดับสูง โดยในป7 2560 มีจํานวนนักทองเที่ยวตางประเทศ 35.38 ล,านคน เพิ่มขึ้นจากป7 2559
ร, อยละ 8.77 กอให, เกิ ดรายได, จากการทองเที่ ยว 1.82 ล, านล, านบาท ขยายตั ว เพิ่ มขึ้ นร, อยละ 11.66 เมื่ อ
เปรียบเทียบกับป7 2559 ขณะที่ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจยังอยูในเกณฑ0ดี อัตราเงินเฟ;อเฉลี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้น
จากร,อยละ 0.2 ในป7 2559 เป-นร,อยละ 0.7 ในป7 2560 เป-นไปตามราคาพลังงานและอาหารสด
ประชาชนมีรายไดตอหัว 6,730 ดอลลาร0สหรัฐ เพิ่มขึ้นรอยละ 9.29
จากป7 2559 ที่ มีร ายได, ต อหั ว 6,104 ดอลลาร6 ส หรั ฐ และเมื่ อเปรี ยบเที ย บกั บป7 2555 ซึ่ งเป- น ป7 แรกของ
แผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 11 ประชาชนมี ร ายได, ต อหั ว เพี ย ง 5,382 ดอลลาร6 ส หรั ฐ อยางไรก็ ต ามยั งไมบรรลุ
เป;าหมายที่กําหนดให,ประชาชนมีรายได,ตอหัวไมต่ํากวา 8,200 ดอลลาร6สหรัฐ ในป7 2564 ซึ่งเป-นป7สุดท,ายของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
การจัดเก็บรายไดของรัฐบาลในป% 2560 สามารถจัดเก็บรายไดสุทธิ
จํานวน 2,355 พันลานบาท ลดลงจากป% 2559 ที่จัดเก็บรายไดสุทธิจํานวน 2,394.6 พันลานบาท ลดลง
ร,อยละ 1.7 เมื่อพิจารณาสัดสวนรายได,สุทธิของรัฐบาลตอมูลคาผลิตภัณฑ6มวลรวมในประเทศ ในป7 2560 มี
สัดสวนร,อยละ 15.24 ลดลงจากป7 2559 ที่มีสัดสวนร,อยละ 16.48 ลดลงร,อยละ 8.07 ยังไมบรรลุเป;าหมายที่
กําหนดให,สัดสวนการจัดเก็บรายได,สุทธิของรัฐบาลไมต่ํากวาร,อยละ 19.0 การจัดเก็บรายได,สุทธิลดลงสวนหนึ่ง
เป-นผลจากการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตให,เป-นไปตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.
2560 ที่มีผลบังคับใช,เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560 สงผลให,การจัดเก็บภาษีน้ํามัน ภาษีเบียร6 และภาษียาสู บ
ลดลงร,อยละ 14.2 ร,อยละ 44.4 และร,อยละ 12.5 ตามลําดับ นอกจากนี้ ในป7 2559 มีรายได,พิเศษ อาทิ การ
ประมูลใบอนุญาตให,ใช,คลื่นความถี่เพื่อประกอบกิจการโทรคมนาคม (3G และ 4G) และการชําระภาษีการ
พนันของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล อยางไรก็ตาม การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรถยนต6เพิ่มขึ้นร,อยละ 16.7
จากการที่ปริมาณการผลิตรถยนต6ภายในประเทศเพิ่มขึ้นร,อยละ 2.28 และการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม เพิ่มขึ้น
ร,อยละ 6.3 เป-นผลจากการเพิ่มขึ้นของราคาสินค,านําเข,า โดยเฉพาะราคาน้ํามัน และการขยายตัวเพิ่มขึ้นของ
การค,าสงค,าปลีกภายในประเทศ
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(2) การลงทุนภาครัฐหดตัวลง ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโนมดี
ขึ้น แตยังอยูในระดับต่ํา ในป7 2560 การลงทุนรวมขยายตัวร,อยละ 0.9 ปรับตัวลดลงจากที่ขยายตัวร,อยละ
2.8 ในป7 2559 โดยการลงทุนภาครัฐหดตัวลงร,อยละ 1.20 เมื่อเปรียบเทียบกับป7 2559 ที่ขยายตัวร,อยละ
9.50 โดยสวนหนึ่งเป-นผลมาจากป`ญหาอุทกภัย การปรับตัวด,านการจัดซื้อจัดจ,างภาครัฐ ซึ่งเป-นผลจาก พ.ร.บ.
การจัดซื้อจัดจ,างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่อาจจะต,องปรับขั้นตอนการทํางานที่เพิ่มขึ้นและทํา
ความเข,าใจกฎหมายใหม สงผลให,อัตราการขยายตัวของการลงทุนภาครัฐยังหางจากเป;าหมายที่กําหนดให,ไม
ต่ํ า กวาร, อยละ 10 ตอป7 ขณะที่ การลงทุ นภาคเอกชนมี แนวโน, มดี ขึ้ นแตยั งอยู ในระดั บต่ํ า โดยการลงทุ น
ภาคเอกชนขยายตัวเพิ่มขึ้นจากร,อยละ 0.5 ในป7 2559 เป-นร,อยละ 1.7 ในป7 2560 ยังไมบรรลุเป;าหมายของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ที่กําหนดให,ไมต่ํากวาร,อยละ 7.5 ตอป7 โดยเป-นการลงทุนในเครื่องมือเครื่องจักร
เพิ่มขึ้นร,อยละ 3.4 สอดคล,องกับการปรับตัวดีขึ้นของการสงออกและการลดลงของกําลังการผลิตสวนเกินใน
หลายอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ภาคอุตสาหกรรมมีอัตราการใช,กําลังการผลิตเฉลี่ยอยูที่ระดับร,อยละ 60.72 การผลิต
ภาคอุตสาหกรรมที่ปรับตัวดีขึ้นสวนใหญเป-นการผลิตเพื่อการสงออก อาทิ สินค,าอิเล็กทรอนิกส6 การผลิต
สวนประกอบและอุปกรณ6ประกอบสําหรับยานยนต6
(3) การสงออกสินคาซึ่งเป9นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
ขยายตัวสูงสุดในรอบ 6 ป% ขยายตัวถึงรอยละ 9.7 ในป% 2560 โดยมูลคาการสงออกสินค,าขยายตัวในเกณฑ6
สูงตอเนื่อง เป-นการขยายตัวในทุกตลาดสงออกสําคัญและเกือบทุกหมวดสินค,า โดยในป7 2560 การสงออกมี
มูลคาสูงสุดเป-นประวัติการณ6ที่ 235,106 ล,านดอลลาร6สหรัฐ ขยายตัวร,อยละ 9.7 เรงขึ้นจากการขยายตัวร,อย
ละ 0.1 ในป7 2559 และเป-นอัตราการขยายตัวสูงสุดในรอบ 6 ป7 โดยปริมาณการสงออกเพิ่มขึ้นร,อยละ 5.9
และราคาสินค,าสงออกเพิ่มขึ้นร,อยละ 3.6 และเมื่อคิดในรูปของเงินบาท มูลคาการสงออกเพิ่มขึ้นร,อยละ 5.4
เทียบกับการเพิ่มขึ้นร,อยละ 3.1 ในป7 2559 สินค,าสงออกสําคัญ ได,แก ข,าว ยางพารา มันสําปะหลัง สินค,า
หมวดอิเล็กทรอนิกส6 ชิ้นสวนยานยนต6 และสินค,าเกษตรแปรรูป การที่การสงออกสินค,าขยายตัวสูงมีป`จจัย
สนับ สนุน จากการฟ••น ตัว ของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะการฟ•• นตัว ของเศรษฐกิจ สหรั ฐอเมริ กาและประเทศ
เศรษฐกิจในเอเชีย นอกจากนี้ ทิศทางราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูงขึ้น สงผลให,ราคาสินค,าเกษตรและราคาสินค,าที่
เกี่ยวเนื่องกับน้ํามันปรับตัวสูงขึ้นตามไปด,วย โดยการสงออกขยายตัวได,ดีในทุกตลาดสําคัญ ทั้งสหรัฐอเมริกา
สหภาพยุโรป จีน ญี่ปุkน อาเซียน ออสเตรเลีย และตะวันออกกลาง โดยเฉพาะตลาดอินเดียและตลาด CLMV
ซึ่งมีมูลคาสงออกสูงสุดเป-นประวัติการณ6 ดังนั้น ในป7แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 อัตราการขยายตัวของ
มูลคาการสงออกบรรลุเป;าหมายที่กําหนดให,อัตราการขยายตัวของมูลคาการสงออกเฉลี่ยไมต่ํากวาร,อยละ 4.0
(4) เสถี ยรภาพของการขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ อยู ในเกณฑ0 ดี โดยในป7
2560 อัตราเงินเฟ;อทั่วไปเฉลี่ยทั้งป7อยูที่ร,อยละ 0.7 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากร,อยละ 0.2 ในป7 2559 ตามราคาน้ํามัน
ขายปลีกภายในประเทศเป-นสําคัญ อยางไรก็ตาม ยังต่ํากวากรอบเป;าหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ที่
กําหนดให,อัตราเงินเฟ;อระยะปานกลางอยูที่ร,อยละ 2.5 ± 1.5 แตไมได,สะท,อนความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะเงินฝ•ด
เพราะอัตราเงินเฟ;อที่ต่ําเป-นผลจากป`จจัยด,านอุปทานที่สภาพอากาศเอื้ออํานวย ทําให,ผลผลิตทางการเกษตร
ออกสูตลาดมากเป-นสําคัญ สงผลให,ราคาอาหารสดลดลง ขณะที่ สัดสวนหนี้สาธารณะคงค,างเพิ่มขึ้นเล็กน,อย
เป-นร,อยละ 41.23 ของผลิตภัณฑ6มวลรวมในประเทศ ในป7 2560 มีมูลคาหนี้ทั้งสิ้น 6.37 ล,านล,านบาท (ณ
เดือนธันวาคม 2560) ปรับเพิ่มขึ้นจากสัดสวนร,อยละ 40.75 ในป7 2559 เป-นไปตามเป;าหมายที่กําหนดให,หนี้
สาธารณะคงค,างไมเกินร,อยละ 55 ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
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เสถี ย รภาพดานตางประเทศของไทยโดยรวมอยู ในเกณฑ0 เ ขมแข็ ง
สะท,อนจากดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลตอเนื่องที่ 49.3 พันล,านดอลลาร6สหรัฐ หรือ 1,671.2 พันล,านบาท ในป7
2560 คิดเป-นสัดสวนร,อยละ 10.80 ของผลิตภัณฑ6มวลรวมในประเทศ ปรับตัวลดลงจากป7 2559 ที่มีสัดสวน
ร,อยละ 11.70 ยังไมเป-นไปตามเป;าหมายในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ที่กําหนดให,ดุลบัญชีเดินสะพัดไมเกินร,อย
ละ 2 ของผลิตภัณฑ6มวลรวมในประเทศ การที่ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล เนื่องจากการสงออกสินค,าที่ขยายตัว
เพิ่มสูงมากและรายได,จากภาคการทองเที่ยวที่ขยายตัวสูง สงผลให,ดุลการค,าและดุลบริการเกินดุล สําหรับดุล
บัญชีเงินทุนเคลื่อนย,ายขาดดุลสุทธิจากการจากการออกไปลงทุนในตางประเทศของนักลงทุนไทยเป-นสําคัญ
ทั้งการลงทุนโดยตรงและการลงทุนในหลักทรัพย6 ในสวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอดอลลาร6สหรัฐเฉลี่ย
อยูที่ 33.93 บาทตอดอลลาร6สหรัฐ ในป7 2560 แข็งคาขึ้นจากคาเฉลี่ยในป7 2559 ร,อยละ 3.9
(5) การลงทุ น จากความรวมมื อ ภาครั ฐ และภาคเอกชนในการพั ฒ นา
โครงสรางพื้ น ฐานของประเทศเพิ่ ม ขึ้ น การให, เ อกชนรวมลงทุ น ในกิ จ การของรั ฐ (Public Private
Partnership หรือ PPP) มีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจไทย ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ กอให,เกิดการสร,างงาน เพิ่มผลิตภาพและศักยภาพการผลิตในระยะยาว และได,มีการประกาศใช,
พระราชบัญญัติการให,เอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 เพื่อสงเสริมและเอื้ออํานวยให,เอกชนเข,า
รวมลงทุนกับหนวยงานของรัฐ ซึ่งสวนใหญเป-นโครงการด,านโครงสร,างพื้นฐานของประเทศ โดยในป7 2560 มี
โครงการรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชนตาม พ.ร.บ. การให,เอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556
มูลคารวม 266,114 ล,านบาท จํานวน 5 โครงการ อาทิ โครงการทางหลวงพิเศษระหวางเมือง 2 สาย คือ สาย
บางปะอิน – นครราชสีมา และสายบางใหญ – กาญจนบุรี ในสวนการดําเนินงานและบํารุงรักษา ขณะที่ ในป7
2559 มีโครงการรวมลงทุนมูลคารวม 195,212 ล,านบาท จํานวน 3 โครงการ ได,แก โครงการรถไฟฟ;าสายสีน้ํา
เงิน ชวงหัวลําโพง – บางแค และชวงบางซื่อ – ทาพระ โครงการรถไฟฟ;าสายสีชมพู ชวงแคราย – มีนบุรี
โครงการรถไฟฟ;าสายสีเหลือง ชวงลาดพร,าว – สําโรง
(6) การเขาสูระบบภาษีของประชาชนและผูประกอบลดลงในป% 2560 ไม
เป9นไปตามเป>าหมายที่กําหนดในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โดยจํานวนผู,ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได,
บุคคลธรรมดา ( ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด. 91) และภาษีเงินได,นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) จากที่มีแนวโน,มเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่องในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ตั้งแตป7 2555 - 2559 จากจํานวนผู,ยื่นแบบ 9.84 ล,านคน/บริษัท
ในป7 2555 เป-น11.07 ล,านคน/บริษัท ในป7 2559 แตลดลงเป-น 10.69 ล,านคน/บริษัท ในป7 2560 หดตัวลง
ร,อยละ 3.40 จากป7 2559 ไมเป-นไปตามเป;าหมายในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ที่กําหนดให,จํานวนการยื่นแบบ
เพื่อชําระภาษีประชาชนและผู,ประกอบการเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ สวนหนึ่งเนื่องจากในป7 2560 คณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบการปรับปรุงโครงสร,างภาษีเงินได,บุคคลธรรมดา และมีพระราชบัญญัติแก,ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร
(ฉบับที่ 44) พ.ศ. 2560 เริ่มมีผลบังคับใช,สําหรับเงินได,พึงประเมินที่ได,รับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2560 เป-นต,น
ไป โดยชวยให,ผู,มีเงินได,ได,รับประโยชน6จากการปรับปรุงการหักคาใช,จาย และคาลดหยอนที่เพิ่มขึ้น ทําให,เสีย
ภาษีลดลง ในป7ภาษี 2560 สงผลให,มีเงินได,เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะสงผลดีตอสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
(7) ความสามารถในการแขงขั น ของไทยดี ขึ้ น มาอยู อั น ดั บที่ 27 ในป%
2560 จากอั นดับที่ 28 ในป% 2559 จากการจั ดอันดับความสามารถในการแขงขั นโดยสถาบั นการจัดการ
นานาชาติ หรือ IMD พบวา ในป7 2560 ประเทศไทยมีอันดับความสามารถในการแขงขันดีขึ้นมาอยูอันดับที่ 27
จาก 63 ประเทศ ในป7 2560 ปรับตัว ดีขึ้นจากอันดับที่ 28 จาก 61 ประเทศ ในป7 2559 โดยป`จจัยหลักที่
ปรับตัวดีขึ้น ได,แก สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ซึ่งประเด็นยอยที่มีอันดับดีขึ้นด,านการจ,างงาน รายได,จากการ
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ทองเที่ยว และความมั่นคงของบัญชีเดินสะพัด สวนป`จจัยหลักด,านประสิทธิภาพของภาครัฐ ซึ่งป`จจัยยอยที่มี
อันดับที่ดีขึ้นอยางมีนัยสําคัญ ได,แก ด,านกฎหมายธุรกิจ กรอบการบริหารภาครัฐ และนโยบายภาษี สําหรับ
ป`จจัยหลักด,านประสิทธิภาพของภาคธุรกิจและโครงสร,างพื้นฐานมีอันดับคงเดิมไมเปลี่ยนแปลง เมื่อพิจารณา
ในกลุ มประเทศอาเซี ย น ประเทศสิ งคโปร6 และมาเลเซี ย มี อัน ดั บ ดี กวาไทยมาโดยตลอด แม, ว าในป7 2560
มาเลเซียเป-นประเทศเดียวในกลุมอาเซียนที่มีอันดับลดลงจากอันดับที่ 19 เป-นอันดับที่ 24 ขณะที่ประเทศ
อินโดนีเซียมีอันดับดีขึ้นถึง 6 อันดับ มาอยูในอันดับที่ 42 แตยังมีอันดับต่ํากวาไทย อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณา
คะแนนที่ประเทศไทยได,รับในระยะตั้งแตป7 2555 - 2560 จะเห็นได,วามีคะแนนที่สูงขึ้นมาโดยตลอดนับตั้งแต
ป7 2557 และเริ่มมีแนวโน,มสูงกวาคะแนนเฉลี่ยของทุกประเทศที่ได,รับการจัดอันดับตั้งแตป7 2558 โดยในป7
2560 ประเทศไทยมีคะแนน 80.095 ขณะที่คะแนนเฉลี่ยของ 63 ประเทศที่ได,รับการจัดอันดับเทากับ 77.033
สําหรับในป7 2561ความสามารถในการแขงขันของไทยมีผลลดลงทั้งโดยคะแนนและอันดับ โดยมีอันดับลดลง 3
อันดับ จากอันดับที่ 27 ในป7 2560 เป-นอันดับที่ 30 ในป7 2561 และคาคะแนนลดลงเป-น 79.450 โดยป`จจัย
หลักด,านประสิทธิภาพของภาครัฐมีอันดับลดลง ขณะที่ ป`จจัยที่มีอันดับดีขึ้น คือด,านโครงสร,างพื้นฐาน สวน
ด,านสภาวะเศรษฐกิจและประสิทธิภาพของภาคธุรกิจมีอันดับคงเดิมไมเปลี่ยนแปลง
2.2) เศรษฐกิจรายสาขาเติบโตอยางความเขมแข็งและเป9นฐานในการสรางความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
(1) การผลิตภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่การ
ผลิตภาคบริการขยายตัวลดลง ในป7 2560 การผลิตภาคเกษตรขยายตัวร,อยละ 6.2 ปรับตัวดีขึ้นจากที่หดตัว
ลงร,อยละ 2.5 ในป7 2559 เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออํานวย สงผลให,ผลผลิตสิ นค,า เกษตรกรรมขยายตั ว
เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผลผลิตข,าวและยางพารา ดัชนีผลผลิตสินค,าเกษตรเพิ่มขึ้นร,อยละ 6.7 ขณะที่ ดัชนีราคา
สินค,าเกษตรลดลงร,อยละ 2.7 สงผลให,ดัชนีรายได,เกษตรกรเพิ่มขึ้นร,อยละ 3.9 สินค,าเกษตรสําคัญ ได,แก ข,าว
และยางพารา ซึ่งข,าวมีมูลคาการสงออกเพิ่มขึ้นร,อยละ 20.5 โดยปริมาณการสงออกเพิ่มขึ้นร,อยละ 11.8 ตาม
การเพิ่มขึ้น ของการสงออกไปยังประเทศบั งคลาเทศ สหรัฐอเมริกา และแคเมอรูน ทั้งนี้ การขยายตัวภาค
เกษตรเป-นไปตามเป;าหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ที่กําหนดให,อัตราการขยายตัวภาคเกษตรเฉลี่ยไมต่ํากวา
ร,อยละ 3 ตอป7
การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวรอยละ 2.6 ในป7 2560 ปรับตัวดี
ขึ้นจากที่ขยายตัวร,อยละ 2.3 ในป7 2559 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นร,อยละ 1.6 และอัตราการใช,กําลัง
การผลิตเฉลี่ยอยูที่ร,อยละ 61.0 การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวในเกณฑ6ดี ได,รับป`จจัยสนับสนุนจากการเรง
ตั ว ขึ้ น ของอุ ต สาหกรรมการผลิ ต เพื่ อ การสงออก โดยมี ป` จ จั ย สนั บ สนุ น จากการขยายตั ว ของการผลิ ต ใน
อุตสาหกรรมสําคัญ อาทิ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส6 สวนประกอบและอุปกรณ6ประกอบสําหรับยานยนต6และ
เครื่องยนต6และอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต6 ขณะที่ การผลิตภาคบริการยังขยายตัวในระดับสูง แมจะ
ลดลงเล็กนอยในป% 2560 โดยการผลิตภาคบริการ (นอกเหนือจากบริการภาครัฐ) ขยายตัวร,อยละ 5.0 ลดลง
เล็กน,อยจากร,อยละ 5.2 ในป7 2559 โดยสาขาที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกหมวดบริการ อาทิ ธุรกิจการค,า ธุรกิจขนสง
และสื่อสาร โดยเฉพาะอยางยิ่งการผลิตสาขาโรงแรมและภัตตาคารขยายตัวร,อยละ 8.5 รายรับรวมจากการ
ทองเที่ยวเทากับ 2,754.0 พันล,านบาท เพิ่มขึ้นร,อยละ 9.5 จําแนกเป-นรายรับจากนักทองเที่ยวตางประเทศ
1,824.0 พันล,านบาท เพิ่มขึ้นร,อยละ 11.66 จํานวนนักทองเที่ยวตางประเทศ 35.38 ล,านคน เพิ่มขึ้นร,อยละ
8.8 และรายรับจากนักทองเที่ยวชาวไทย 930.0 พันล,านบาท เพิ่มขึ้นร,อยละ 5.4
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(2) เกษตรกรมีรายไดเงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้นและพื้นที่การทํา
เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้นตอเนื่อง เกษตรกรมีรายได,เงินสดสุทธิทางการเกษตร 58,975 บาทตอครัวเรือน ใน
ป7 2559/60 ปรับตัวดีขึ้นจากป7 2558/59 ที่เกษตรกรมีรายได, 57,091 บาทตอครัวเรือน เนื่องจากผลผลิต
การเกษตรสําคัญขยายตัวเพิ่มขึ้น อาทิ ข,าวนาปรัง ข,าวโพดเลี้ยงสัตว6 อ,อยโรงงาน สับปะรดโรงงาน ยางพารา
ปาล6มน้ํามัน ผลไม,ตาง ๆ และกุ,งทะเลเพาะเลี้ยง เนื่องจากสภาพภูมิอากาศและปริมาณน้ําที่เอื้ออํานวยตอการ
ผลิ ต ทางการเกษตร โดยดั ช นี รายได, เ กษตรกรในชวง 10 เดื อนของป7 2560 (ม.ค.-ต.ค.) เฉลี่ ยอยู ที่ร ะดั บ
156.50 ซึ่งขยายตัวเพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของป7 2559 ถึงร,อยละ 7.98 เป-นผลมาจากดัชนีผลผลิตที่ปรับตัว
เพิ่มสูงขึ้นถึงร,อยละ 9.69 จากแผนการบริหารจัดการน้ําที่มีประสิทธิภาพของรัฐบาล ทําให,ทุกภูมิภาคของ
ประเทศสามารถทําการเพาะปลูกได,เพิ่มขึ้น และยังมีน้ําต,นทุนเหลือเพียงพอสําหรับการทําการเกษตรฤดูแล,ง
ในป7 2561 เมื่อพิจารณาหนี้สินครัวเรือนเกษตรกรรม จากผลสํารวจเบื้องต,นของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
พบวา หนี้สินครัวเรือนเกษตร ในป7 2560 มีแนวโน,มใกล,เคียงกับป7 2559 โดยหนี้สินสวนใหญกวาร,อยละ 40
เป-นการกู,ยืมเงินระยะสั้น เพื่อใช,เป-นเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตและเก็บรักษาผลผลิตเพื่อรอการจําหนาย
อาทิ การซื้อวัสดุอุปกรณ6และป`จจัย การผลิต คาพันธุ6พืชพันธุ6สัตว6 คาซอมแซมยุ,งฉาง/โรงเรือน ซึ่งสอดคล,อง
กับทิศทางการขยายตัวของภาคเกษตรโดยรวม และสอดรับกับรายได,เงินสดทางการเกษตรของครัวเรือนป7
2560 ที่มีแนวโน,มเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตาม ยังคงไมบรรลุเป;าหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ที่กําหนดให,
รายได,เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้นเป-น 59,460 บาทตอครัวเรือน ในป7 2564
ในป7งบประมาณ 2560 มีผลการดําเนินงานเพิ่ มพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยื น
1,093,293 ไร เป-นการดําเนินงานจากงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ6 สามารถสงเสริมให,เกิด
พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน 1,080,043 ไร และการดําเนินงานนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ6จํานวน
13,250 ไร เพิ่มขึ้นจากป7 2559 ที่มีพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน 967,716 ไร เพิ่มขึ้นร,อยละ 11.48 แบงเป-นเกษตร
อินทรีย6 284,918 ไร เกษตรทฤษฎีใหม 84,935 ไร เกษตรผสมผสาน 568,835 ไร และวนเกษตร 29,028 ไร
อยางไรก็ตาม การเพิ่มพื้นที่ ทําการเกษตรกรรมยั่งยื นยังไมบรรลุเป; าหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับ ที่ 12 ที่
กําหนดให,พื้นที่การทําเกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้นเป-น 5,000,000 ไร ในป7 2564
(3) การพั ฒนาพื้ น ที่ ไ ปสู เมืองอุ ต สาหกรรมนิ เ วศมี ค วามกาวหนาอยาง
ตอเนื่ อ ง โดยกรมโรงงานอุ ต สาหกรรม กระทรวงอุ ต สาหกรรมเป- น หนวยงานหลั ก ในการพั ฒ นาเมื อ ง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยในปงบประมาณ 2557 ได,ศึกษาจัดทําแผนแมบทพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2556 ในพื้นที่ 5 จังหวัดนํารอง ซึ่งเป-นพื้นที่อุตสาหกรรมเดิม
ได,แก จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร และระยอง และพื้นที่อุตสาหกรรมใหม ได,แก จังหวัดฉะเชิงเทราและ
ปราจีนบุ รี และปงบประมาณ 2558 ขยายพื้ นที่ศึกษาจัด ทําแผนแมบทในพื้น ที่จังหวัด ที่มีอุตสาหกรรม
หนาแนนและมีศักยภาพสูงใน 10 จังหวัด ได,แก จังหวัดชลบุรี นครปฐม ปทุมธานี ราชบุรี พระนครศรีอยุธยา
สระบุรี นครราชสีมา ขอนแกน สุร าษฎร6ธานี และสงขลา ปงบประมาณ 2559 ได,คัดเลือกพื้นที่เป;าหมาย
จํานวน 18 พื้นที่ และจัดทําแผนปฏิบัติการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของ 15 จังหวัด ที่ได,จัดทํา
แผนแมบทไว,แล,ว รวมทั้ง จัดทําแผนแมบทและแผนปฏิบัติการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในพื้นที่ 4 จังหวัด ประกอบด,วย จังหวัดมุกดาหาร สระแก,ว ตาก และตราด โดย
คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ได,เห็นชอบในหลักการแผนปฏิบัติการฯ ใน 19
จังหวัด 22 พื้นที่
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การพั ฒนาเมื องอุ ต สาหกรรมเชิ ง นิ เ วศ 15 จั งหวั ด 18 พื้ น ที่ ในป%
2560 มีความกาวหนาตอเนื่อง ดังนี้ 1) จัดตั้งศูนย6พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Center) ที่
สํ า นั ก งานอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด และศู น ย6 พั ฒ นาเมื อ งอุ ต สาหกรรมเชิ ง นิ เ วศสวนกลาง ณ กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 2) มีระบบฐานข,อมูลการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ตามคุณลักษณะ 5 มิติ 20 ด,าน 41
ตัวชี้วัด เพื่อเป-นฐานข,อมูลในการประเมิน พัฒนาและยกระดับพื้นที่ในการเป-นเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ 3) มี
กลไกการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับจังหวัด และระดับพื้นที่ ในรูปแบบของคณะกรรมการพัฒนา
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับจังหวัด คณะทํางานการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับพื้นที่ และ
คณะทํางานเครือขายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Network) 4) มีแผนแมบท แผนปฏิบัติการ และตัวชี้วัดการ
พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และ 5) การนําตัวชี้วัด 41 ตัวชี้วัด ไปทดลองใช,ประเมินระดับการพัฒนา
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
(4) ประเทศไทยมีรายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มขึ้นและมีขีดความสามารถ
ในการแขงขันดานการทองเที่ยวสูงขึ้น ภาคการทองเที่ยวของไทยกอให,เกิดประโยชน6ในรูปของรายรวม
2.754 ล,านล,านบาท ในป7 2560 ขยายตัวร,อยละ 9.47 เข,าใกล,เป;าหมายที่กําหนดในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
ที่กําหนดให,มีรายได,จากการทองเที่ยวไมต่ํากวา 3 ล,านล,านบาท ทั้งนี้ เป-นรายได,ที่เกิดขึ้นจากนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติ 1.824 ล, านล, านบาท และการทองเที่ยวภายในประเทศของชาวไทย 9.3 แสนล,านบาท
นักทองเที่ยวตางชาติที่มีจํานวนมากที่สุด 10 อันดับแรก ประกอบด,วย จีน มาเลเซีย เกาหลี ลาว ญี่ปุkน อินเดีย
รัสเซีย สหรัฐอเมริกา สิงคโปร6 และสหราชอาณาจักร ตามลําดับ ขณะที่นักทองเที่ยวที่สร,างรายได,สูงสุด 10
อันดับแรก ประกอบด,วย จีน รัสเซีย มาเลเซีย สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เกาหลี ญี่ปุkน ออสเตรเลีย
อินเดีย และเยอรมนี ตามลําดับ
ความสามารถในการแขงขันดานการทองเที่ยว (The Travel &
Tourism Competitiveness Index : TTCI) ของประเทศไทยในป% 2560 ยังไมเป9นไปตามเป>าหมายที่
กําหนด โดยดัชนี TTCI ของไทยอยูในอันดับที่ 34 มีคะแนน 4.4 คะแนน จาก 136 ประเทศ เป-นอันดับที่ 8
ของเอเชีย ปรับตัวดีขึ้นจากอันดับที่ 35 จาก 141 ประเทศ ในป7 2558 มีคาคะแนนเทากับ 4.3 คะแนน ซึ่งยัง
ไมเป-นไปตามเป;าหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ที่กําหนดให,อันดับความสามารถในการแขงขันด,านการ
ทองเที่ยวไมต่ํากวาอันดับที่ 30 โดยไทยได,คะแนนสูงสุดในหมวด Tourist Service Infrastructure เป-นอันดับ
ที่ 1 ของเอเชีย โดยพิจารณาจากห,องพักโรงแรม คุณภาพของสิ่งอํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยว จํานวน
ของบริษัทรถเชา รองลงมา ได,แก ด,าน Price Competitiveness จากราคาห,องพักโรงแรม คาธรรมเนียมบัตร
โดยสารเครื่องบิน และคาธรรมเนียมสนามบิน และด,าน Prioritization of Travel & Tourism จากการให,
ความสําคัญทางการทองเที่ยวของรัฐบาล งบประมาณด,านการทองเที่ยว ประสิทธิภาพของการทํา branding
และ marketing และไทยได,คะแนนน,อยที่สุดในหมวด Cultural Resources & Business Travel จาก
จํานวนแหลงมรดกโลก สนามกีฬา จํานวนการจัดประชุมของสมาคมตาง ๆ ระดับนานาชาติ เมื่อเปรียบเทียบ
ในกลุ มประเทศเอเชี ย ประเทศญี่ ปุk น มี อั น ดั บ ดี ที่ สุ ด รองลงมาเป- น ฮองกง สิ ง คโปร6 จี น และเกาหลี ใ ต,
ตามลําดับ
(5) วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดยอมมี สั ด สวนเพิ่ ม ขึ้ น ตอเนื่ อ ง มี
บทบาทตอระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น ผลิตภัณฑ6มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
(GDP SME) ในไตรมาสที่สี่ป7 2560 ขยายตัวถึงร,อยละ 6.1 นับเป-นการขยายตัวสูงที่สุดในรอบ 11 ไตรมาส
สงผลให,ผลิตภัณฑ6มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมป7 2560 ขยายตัวร,อยละ 5.1
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มากกวาที่ประมาณการไว,ที่ร,อยละ 5 โดยมีมูลคากวา 6.55 ล,านล,านบาท และสัดสวนวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมตอผลิตภัณฑ6มวลรวมในประเทศเทากับร,อยละ 42.6 เพิ่มขึ้นจากป7 2559 ที่มีสัดสวนร,อยละ 42.2
ยังไมบรรลุเป;าหมายในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ที่กําหนดให,สัดสวนผลิตภัณฑ6มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมตอผลิตภัณฑ6มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้นไมน,อยกวาร,อยละ 45 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
12 ทั้งนี้ ป`จจัยสนับสนุนที่สําคัญมาจากการขยายตัวในภาคการผลิต ทั้งนี้ อุตสาหกรรมเพื่อการสงออกและ
ภาคบริการของธุรกิจ SME ภาคบริการ โดยเฉพาะด,านการทองเที่ยวซึ่งมีบทบาทคอนข,างสูง
(6) เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของภาคการเงิ น เพื่ อ ใหเป9 น กลไกสนั บ สนุ น การ
พัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม โดยขีดความสามารถในการแขงขันภาคการเงินปรับตัวลดลงมาอยูอันดับที่ 24
ในป7 2560 จากอันดับที่ 23 ในป7 2559 จากการจัดอันดับของสถาบันการจัดการนานาชาติ หรือ IMD พบวา
ความสามารถในการแขงขั น ในภาคการเงิน ของไทยมี อัน ดั บ ลดลงอยางตอเนื่ องจากอั น ดั บ ที่ 15 จาก 59
ประเทศ ในป7 2555 ซึ่งเป-นป7แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 มาอยูอันดับที่ 23 ในป7 2559 จาก 61 ประเทศ
และลดลงตอเนื่องมาอยูอันดับที่ 24 จาก 63 ประเทศ ในป7 2560 ซึ่งเป-นป7แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
และในป7 2561 ยังมีอันดับคงที่อยูในอันดับที่ 24 จาก 63 ประเทศ ซึ่งไมเป-นไปตามเป;าหมายในแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12 ที่กําหนดให,อันดับขีดความสามารถในการแขงขันในภาคการเงินปรับตัวดีขึ้น
คะแนนทักษะทางการเงินของไทยมีแนวโนมดีขึ้นใกลเคียงกับคาเฉลี่ย
ของ OECD จากการสํารวจทักษะทางการเงินของธนาคารแหงประเทศไทยและสํานักงานสถิติแหงชาติ ซึ่งเป-น
การสํารวจตามแนวทางของ OECD1 พบวา คาเฉลี่ยทักษะทางการเงินของไทยมีแนวโน,มดีขึ้นจากร,อยละ 58.5
ในป7 2556 เป-นร,อยละ 61.0 ในป7 2558 และป7 2559 โดยคนไทยมีทักษะด,านความรู,ทางการเงินน,อยที่สุดอยู
ที่ร,อยละ 48.6 รองลงมา คือ ด,านพฤติกรรมทางการเงินร,อยละ 62.2 และด,านทัศนคติทางการเงินร,อยละ
76.0ตามลําดับ ทั้งนี้ คะแนนพฤติกรรมทางการเงินของคนไทยมีแนวโน,มลดลงจากป7 2556 (ร,อยละ 65.6)
และป7 2558 (ร,อยละ 64.4) เนื่องจากการไมตั้งเป;าหมายยระยะยาว ขาดการดูแลบริหารเงินของตนเองอยาง
ใกล,ชิด ไมชําระคาใช,จายตรงตามเวลาเรียกเก็บ และขาดการไตรตรองอยางถี่ถ,วนกอนการเลือกซื้อ อยางไรก็ตาม
ทักษะทางการเงินของไทยมีคาคะแนนใกล,เคียงกับคะแนนทักษะทางการเงินเฉลี่ยของกลุมประเทศ OECD ที่มี
คาเทากับ 62.9 คะแนน ในป7 2558 แตยังไมบรรลุเป;าหมายที่ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ที่กําหนดให,คะแนน
ทักษะทางการเงินของไทยเทากับคะแนนเฉลี่ยของโลก
สั ด สวนครั ว เรื อ นที่ มี ห นี้ น อกระบบและมู ล คาหนี้ น อกระบบตอหนี้
ทั้งหมดเพิ่มขึ้น จากการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ พบวา ในป7 2560 ครัวเรือนที่มีหนี้สินมีจํานวน
10.8 ล,านครัวเรือน คิดเป-นร,อยละ 50.7 ของครัวเรือนทั้งหมด โดยหนี้สินเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมาอยูที่ 178,994 แสน
บาทตอครัวเรือนเทียบกับ 156,770 แสนบาท ในป7 2558 ขณะที่ สัดสวนหนี้ครัวเรือนตอผลิตภัณฑ6มวลรวมใน
ประเทศ2 ในไตรมาส 4/2560 เทากับร,อยละ 78.0 ลดลงเล็กน,อยจากร,อยละ 79.3 ในไตรมาสที่ 4/ 2559
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเฉพาะหนี้นอกระบบ จากข,อมูลของธนาคารแหงประเทศไทย พบวา ครัวเรือนที่มีหนี้
นอกระบบมีแนวโน,มเพิ่มขึ้น ตอเนื่องจากร,อยละ 8.3 ในป7 2556 เป-นร,อยละ 8.6 ในป7 2558 และเพิ่มขึ้ น
1

2

ทักษะทางการเงิน (financial literacy) หมายถึง การตระหนัก ความรู,ความเข,าใจ ความเชี่ยวชาญ ความชํานาญ ทัศนคติ และพฤติกรรมใน
ลักษณะที่ทําให,บุคคลมีการตัดสินใจทางการเงินที่ดี และในที่สุดจะชวยสงผลให,บุคคลมีสุขภาพทางการเงินที่ดี (OECD, 2011)
การสํารวจทักษะทางการเงินตามแนวทางของ OECD ประกอบด,วยองค6ประกอบ 3 ด,าน คือ (1) ความรู,ทางการเงิน (2) พฤติกรรมทางการเงิน
และ (3) ทัศนคติทางการเงิน ซึ่งการสํารวจทักษะทางการเงินของไทยในป7 2559 ครอบคลุมมกลุมตัวอยาง 10,876 ราย ทั้งในและนอกเขต
เทศบาลจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ
สัดสวนหนี้สินภาคครัวเรือนตอ GDP คือ สัดสวนเงินให,กู,ยืมแกภาคครัวเรือนของสถาบันการเงินตาง ๆ ตอผลิตภัณฑ6มวลรวมภายในประเทศ
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ตอเนื่องเป-นร,อยละ 10.0 ในป7 2560 ขณะที่ สัดสวนมูลคาหนี้นอกระบบตอหนี้ทั้งหมดก็มีแนวโน,มเพิ่มขึ้นจาก
ร,อยละ 2.0 ในป7 2556 เป-นร,อยละ 2.1 ในป7 2558 และเพิ่มขึ้นตอเนื่องเป-นร,อยละ 2.4 ในป7 2560
การใชบริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส0เพิ่มขึ้นตอเนื่อง แตยังหาง
จากเป>าหมายที่กําหนดในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 การใช,บริการทางการเงินและระบบการชําระเงินทาง
อิ เ ล็ กทรอนิ กส6 3 (E-Money/E-Payment) เพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพของระบบการเงิ น และสถาบั น การเงิ น ให,
สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและบริการ การค,าและการลงทุน สงผลตอ
เศรษฐกิจ โดยรวม จะเห็ นวาการใช,บ ริการการชํา ระเงิ นทางอิ เล็ กทรอนิกส6ของไทยมีแนวโน,มเติ บโตอยาง
ตอเนื่อง โดยมีปริมาณธุรกรรม e-Payment ในป7 2560 เทากับ 4,171.3 ล,านรายการ เพิ่มขึ้นจาก 3,205.3
ล,านรายการ ในป7 2559 คิดเป-นอัตราการเติบโตร,อยละ 30.1
เมื่อพิจารณาจํานวนธุรกรรม e-Payment ของไทยตอคนตอป7 พบวา มี
การขยายตัวคอนข,างสูงจาก 27 ครั้งตอคนตอป7 ในป7 2555 ซึ่งเป-นป7แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เป-น 49
ครั้งตอคนตอป7 ในป7 2559 และจํานวน 63 ครั้งตอคนตอป7 ในป7 2560 ซึ่งเป-นป7แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
12 อยางไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีป ริมาณการใช, e-Payment คอนข, างน,อยเมื่ อเทีย บกับ ตางประเทศ
โดยเฉพาะในกลุมประเทศที่พัฒนาแล,ว เนื่องจากโครงสร,างพื้นฐานบริการการชําระเงินของไทยมีการกระจุกตัว
อยูตามเมืองใหญ คนสวนใหญจึงยังไมสามารถเข,าถึงบริการ e-Payment ได,มากนัก สําหรับจํานวนธุรกรรม ePayment ตอคนตอป7 ของประเทศตางๆ พบวา ประเทศสิงคโปร6มีธุรกรรม e-Payment จํานวน 716 ครั้งตอ
คนตอป7 ในป7 2558 เกาหลีใต, จํานวน 413 ครั้งตอคนตอป7 อังกฤษ จํานวน 314 ครั้งตอคนตอป7 และมาเลเซีย
จํานวน 82 ครั้งตอคนตอป7
ตารางที่ 3 : การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
ป%แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
เป>าหมาย

ตัวชี้วดั

1. เศรษฐกิจขยายตัวอยางมี
1. อัตราการขยายตัวทาง
เสถียรภาพและยัง่ ยืน
เศรษฐกิจเฉลี่ยในชวง
1.1 เศรษฐกิ จ เติ บ โตได, ตาม
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ไม
ศั ก ยภาพ ประชาชนมี
ต่ํากวาร,อยละ 5 (CVM)
ค ว า ม เ ป- น อ ยู แ ล ะ 2. รายได,ตอหัวไมต่าํ กวา
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
8,200 ดอลลาร6 สรอ. ณ
สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
(ป7 2564) และ
3. รายได,สุทธิของรัฐบาลตอ
มูลคาผลิตภัณฑ6มวลรวมใน
ประเทศไมต่ํากวาร,อยละ
19.0
1.2 การลงทุ น ภาครั ฐ และ 1. อัตราการขยายตัวของการ
เอกชนขยายตั ว อยาง
ลงทุนภาครัฐไมต่ํากวา
ตอเนื่อง
ร,อยละ 10 ตอป7
3

แผนฯ 11
2557 2558

2559

แผนฯ 12
2560

2.9

3.2

3.9

6,034

5,937

6,104

6,730

16.74

15.68

16.10

16.48

15.24

1.30

-7.30

29.30

9.50

-1.20

2555

2556

7.32

2.81

0.8

5,382

5,673

15.99

8.90

การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส6หมายถึง กระบวนการชําระเงินระหวางผู,จาย/ผู,โอนเงินไปยังผู,รับเงินที่เกิดขึ้นผานสื่อและชองทางอิเล็กทรอนิกส6
ได,แก Direct debit, Direct credit, Interbank bulk payment (NITMX), Credit card, Debit card (Pay at POS), Transfer at ATM,
Internet banking, Mobile banking, e-Money, และ BAHTNET (3rd party)
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เป>าหมาย

ตัวชี้วดั

2. อัตราการขยายตัวของการ
ลงทุนภาคเอกชนไมต่ํากวา
ร,อยละ 7.5 ตอป7
1.3 พั ฒ นาภาคสงออกให, 1. อัตราการขยายตัวของ
ขยายตั ว และเป- น กลไก
มูลคาการสงออกเฉลี่ยไมต่ํา
สํ า คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ น
กวาร,อยละ 4.0
เศรษฐกิจไทย
1.4 เพิ่ ม ผลิ ต ภาพการผลิ ต 1. ผลิตภาพการผลิตของ
ของประเทศ
ป`จจัยการผลิตไมต่ํากวา
ร,อยละ 2.5 ตอป7
2. ผลิตภาพการผลิตของ
ป`จจัยแรงงานไมต่ํากวาร,อย
ละ 2.5 ตอป7
1.5 รักษาเสถียรภาพของการ 1. อัตราเงินเฟ;อระยะปาน
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ
กลางอยูที่ร,อยละ 2.5 ±
1.5
2. หนี้สาธารณะคงค,าง ณ สิ้น
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ไม
เกินร,อยละ 55 ของ
ผลิตภัณฑ6มวลรวมใน
ประเทศ
3. ดุลบัญชีเดินสะพัดไมเกิน
ร,อยละ 2 ตอผลิตภัณฑ6มวล
รวมในประเทศ
1.6 เพิ่ มการลงทุ นจากความ
ร ว ม มื อ ภ า ค รั ฐ แ ล ะ
ภาคเอกชนในการพัฒนา
โครงสร, า งพื้ น ฐานของ
ประเทศ
1.7 ประชาชนและผู,ประกอบการ
เข,าสูระบบภาษีมากขึ้น

1 . 8 ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย มี ขี ด
ความสามารถในการ
แขงขั น ทางเศรษฐกิ จ
สูงขึ้น
2. การสรางความเขมแข็ ง ให
เศรษฐกิจรายสาขา
2.1 เศรษฐกิจรายสาขาเติบโต
อยางเข, ม แข็ ง และเป- น
ฐานในการสร, า งความ
เ จ ริ ญ เ ติ บ โ ต ท า ง
เศรษฐกิจของประเทศ

2555
14.40

2556
-2.80

แผนฯ 11
2557 2558
-1.00 -2.20

3.10

-0.20

-0.30

-5.60

0.10

9.70

อยูระหวางการปรับข,อมูลเป-นอนุกรมแบบปริมาณลูกโซ (CVM)
อยูระหวางการปรับข,อมูลเป-นอนุกรมแบบปริมาณลูกโซ (CVM)
3.0

2.18

1.89

-0.9

0.2

0.7

40.15

41.20

42.51

43.68

40.75

41.23

-0.40

-0.60

3.80

8.10

11.70

10.60

195,212

266,114

11.07

10.69

1. การลงทุนจากความรวมมือ
ภาครัฐและภาคเอกชนใน
การพัฒนาโครงการ
โครงสร,างพื้นฐานเฉลี่ยป7ละ
47,000
ล,านบาท
1. จํานวนการยื่นแบบเพื่อชําระ 9.84 10.15 10.53 10.83
ภาษีประชาชนและ
ผู,ประกอบการที่เข,าขายต,อง
เสียภาษีเพิ่มขึ้น
(ล,านคน/องค6กร)
2. อันดับความสามารถในการ
30
27
29
30
แขงขันทางเศรษฐกิจของ
(59
(60
(60
(61
ประเทศโดย IMD เลื่อนขึ้น ประเทศ) ประเทศ) ประเทศ) ประเทศ)
ไปอยูในกลุม 1 ใน 25 ของ
ประเทศแรกที่ได,รับการจัด
อันดับทั้งหมด
1. อัตราการขยายตัวของภาค
เกษตร อุตสาหกรรม และ
บริการ (นอกเหนือ จาก
บริการภาครัฐ) ขยายตัว
เฉลี่ยไมต่ํากวาร,อยละ 3,
4.5 และ 6 ตอป7 ตามลําดับ
- ภาคเกษตร

2559
0.50

แผนฯ 12
2560
1.70

2.7

0.7

-0.3

-6.3

28

27

(61 ประเทศ)

(63
ประเทศ)

-2.5

6.2
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เป>าหมาย

2.2 เกษตรกรมีรายได,เงินสด
สุ ท ธิ ท า งก า ร เ ก ษ ต ร
เพิ่มขึ้นและพื้นที่การทํา
เ ก ษ ต ร ก ร ร ม ยั่ ง ยื น
เพิ่มขึ้นตอเนื่อง

ตัวชี้วดั
- ภาคอุตสาหกรรม
- ภาคบริการ (นอกเหนือ
จากบริการภาครัฐ)
1. รายได,เงินสดสุทธิทาง
การเกษตรเพิ่มขึ้นเป-น
59,460 บาทตอครัวเรือน
ในป7 2564

2555
6.9

2556
1.9

8.8

3.9

แผนฯ 11
2557 2558
0.1
1.7
1.9

57,625 48,470 57,063

2559
2.3

แผนฯ 12
2560
2.6

5.9

5.2

5.0

57,091

58,975

2. พื้นที่การทําเกษตรกรรม
ยั่งยืนเพิ่มขึ้นเป-น
5,000,000 ไร ในป7 2564
2.3 พั ฒ นาพื้ น ที่ ไ ปสู เมื อ ง
อุตสาหกรรมนิเวศ

1. จํานวนพื้นที่ที่ได,รับการ
พัฒนาสูเมืองอุตสาหกรรม
นิเวศจํานวน 15 พื้นที่

2.4 ประเทศไทยมีรายได,จาก
การทองเที่ ย วเพิ่ ม ขึ้ น
และมี ขี ดความสามารถ
ในการแขงขั น ด, า นการ
ทองเที่ยวสูงขึ้น

1. รายได,จากการทองเที่ยวไม
ต่ํากวา 3 ล,านล,านบาท

2.5 วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมมี บ ทบาทตอ
ระบบเศรษฐกิจเพิ่มมาก
ขึ้น

2.6 เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของ
ภาคการเงิ น เพื่ อ ให, เป- น
ก ล ไ ก ส นั บ ส นุ น ก า ร
พัฒนาทางเศรษฐกิจและ
สังคม

967,746

จัดทํา
ขยาย
คัดเลือกพื้นที่
แผน
พ.ท.
เป;าหมาย 18
แมบท 5 จัดทํา
พื้นที่ จัดทํา
จังหวัดนํา แผน
แผนปฏิบัติการ
รอง แมบท 10 การพัฒนาเมือง
จังหวัด อุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ 15 จังหวัด

1.35

1.53

1.61

1.86

2. อันดับความสามารถในการ
43
35
แขงขันด,านการทองเที่ยว
(140
(141
(The Travel & Tourism
ประเทศ)
ประเทศ)
Competitiveness Index:
4.47
4.3
TTCI) ไมต่ํากวาอันดับที่ 30
คะแนน
คะแนน
1. สัดสวนผลิตภัณฑ6มวลรวมใน 39.8
39.7 40.2
41.4
ประเทศของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมตอ
ผลิตภัณฑ6มวลรวมใน
ประเทศทั้งประเทศเพิ่มขึ้น
ไมน,อยกวาร,อยละ 45 เมื่อ
สิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
12
1. อันดับขีดความสามารถใน
15
10
21
21
การแขงขันในภาคการเงิน
(59
(60
(60
(61
ปรับตัวดีขึ้น (IMD)
ประเทศ) ประเทศ) ประเทศ) ประเทศ)

2.16

1,093,293

- จัดตั้งศูนย6
พัฒนาเมือง
อุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ
(Eco
Center)
- มีระบบ
ฐานข,อมูล
- มีกลไกการ
พัฒนาระดับ
จังหวัดและ
พ.ท.
- มีแผน
แมบท
แผนปฏิบัติ
การ และ
ตัวชี้วัด

2.75
34
(136 ประเทศ)

4.4 คะแนน
42.2

42.6 (Q3)

23

24

(61 ประเทศ)

(63 ประเทศ)

69

เป>าหมาย

ตัวชี้วดั

แผนฯ 11
2557 2558

2559

แผนฯ 12
2560

61.0

61.0

-

-

62.9

-

-

8.3

-

8.6

-

10.0

-

2.0

-

2.1

-

2.4

27

31

35

39

49

63

2555

2556

- คาเฉลี่ยทักษะทางการเงิน
ของประเทศไทย
- คาเฉลี่ยคะแนนทักษะทาง
การเงินของ OECD
3. สัดสวนการกู,เงินนอกระบบ
ลดลง 1/

-

58.5

-

-

62.3

- จํานวนครัวเรือนที่มีหนี้
นอกระบบ (ร,อยละ)
- มูลคาหนี้นอกระบบตอหนี้
ทั้งหมด (ร,อยละ)
4. เพิ่มปริมาณการใช,บริการ
ชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส6
เป-น 200 ครั้ง/ป7/คน
หมายเหตุ : 1 คํานวณจากครัวเรือนที่มหี นี้

-

2. คะแนนทักษะทางการเงิน
ของคนไทยเทากับคะแนน
เฉลี่ยของโลก (ร,อยละ)

3)

ผลการพัฒนาตามแนวทางยุทธศาสตร0
3.1) การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวม มีความก,าวหน,าในระดับหนึ่ง
(1) การพัฒนาดานการคลัง

(1.1) เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด แผนงานโครงการ การจั ด สรร
งบประมาณ การบริหาร และการตรวจสอบกระบวนการงบประมาณของประเทศ แนวทางในการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจํา ป7 พ.ศ. 2560 เพื่ อสามารถขับ เคลื่อนยุทธศาสตร6ช าติและนโยบายเรื่องสําคั ญ
เรงดวนของรัฐบาลได,อยางตอเนื่องและได,รับผลสัมฤทธิ์ตามเป;าหมายที่กําหนดไว, เป-นไปอยางมีประสิทธิภาพ
คุ,มคาและไมซ้ําซ,อนกัน โดยในป7 2560 มีการดําเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงบประมาณเชิง
ยุทธศาสตร6ใน 4 กิจกรรม จํานวน 11 เรื่อง ประกอบด,วย (1) จัดทํางบประมาณจังหวัดอยางบูรณาการจํานวน
1 เรื่อง (2) พัฒนาระบบสารสนเทศด,านการงบประมาณจํานวน 1 เรื่อง (3) พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐ
ด,านการงบประมาณ จํานวน 1 เรื่อง และ (4) ติดตามประเมินผลแผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร6ตามนโยบาย
รัฐบาล จํานวน 8 เรื่อง
(1.2) ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด เก็ บ รายไดภาครั ฐ ในชวงป7 แ รกของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 รัฐบาลสามารถจัดเก็บรายได,สุทธิ 2,357.22 พันล,านบาท เพิ่มขึ้นจากป7 2559 ที่จัดเก็บ
ได, 2,295.39 พั นล, านบาท โดยหนวยงานที่ ส ามารถจั ด เก็ บ รายได, ไ ด, สู ง สุ ด คื อ กรมสรรพากรจั ด เก็ บ ได,
1,796.68 พันล,านบาท เพิ่มขึ้นจากป7 2559 ที่สามารถจัดเก็บรายได, 1,725.61 พันล,านบาท รองลงมาคือ กรม
สรรพสามิต จัดเก็บรายได,จํานวน 561.48 พันล,านบาท
(1.3) การใชเครื่องมือทางภาษีเพื่อสรางแรงจูงใจใหเกิดการผลิตและ
การบริโภคที่เป9นมิตรกับสิ่งแวดลอม ประเทศไทยมีเครื่องมือที่ดึงดูดการลงทุนในประเทศที่นักลงทุนให,ความ
สนใจ คือ พ.ร.บ.สงเสริมการลงทุนฉบับแก,ไข พ.ศ. 2559 และ พ.ร.บ. การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน

70

ของประเทศสําหรับอุตสาหกรรมเป;าหมาย มีสาระสําคัญ คือ การขยายระยะเวลาการยกเว,นภาษีเงินได,นิติ
บุคคลสําหรับอุตสาหกรรมที่ใช,เทคโนโลยีขั้นสูงเป-นเวลา 13 ป7 และสําาหรับ พ.ร.บ.การเพิ่มขีดความสามารถฯ
คือ การยกเว,นภาษีเงินได,นิติบุคคล 15 ป7 และการให,เงินสนับสนุนจากกองทุนขนาด 10,000 ล,านบาท
(1.4) เพิ่ ม ประสิ ทธิ ภ าพการจั ด เก็ บ รายไดใหองค0 ก รปกครองสวน
ทองถิ่น ในป7แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 อปท. มีรายได,รวม 687,892 ล,านบาท คิดเป-นร,อยละ 29.36
ของรายได,รวมของรัฐบาล เพิ่มขึ้นจากป7 2559 ที่มีรายได,รวม 656,239 ล,านบาท คิดเป-นร,อยละ 28.16 โดย
เป-นรายได,ที่ อปท. จัดหาเองจํานวน 112,000 ล,านบาท คิดเป-นร,อยละ 16.28 ของรายได,รวมของ อปท. และ
รายได,ที่รัฐจัดเก็บและแบงให,จํานวน 218,800 ล,านบาท คิดเป-นร,อยละ 31.81 ของรายได,รวมของ อปท.
(2) การพัฒนาภาคการเงิน โดย
(2.1) เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการชําระเงินและสถาบันการเงิน
ทั้งในตลาดเงินและตลาดทุน พบวา ในป7 2560 มีปริมาณการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส6 (e-Payments)
จํานวน 4,167.7 ล,านรายการ เพิ่มขึ้นจากป7 2559 ที่มีจํานวน 3,205.3 ล,านรายการ ขยายตัวร,อยละ 23.09
เนื่ องจากในป7 2560 มี การขยายตั ว ของธุ ร กิจ การค, า ออนไลน6 เ พิ่ มขึ้ น รวมทั้ ง ธนาคารแหงประเทศไทยมี
นโยบายให,สถาบันการเงินงดเว,นคาธรรมเนียมในการทําธุรกรรมทางการเงินผานระบบอินเทอร6เน็ต (Internet
Banking) ในสวนการโอนเงินรายยอยข,ามธนาคาร (Online Retail Funds Transfer : ORFT) มีจํานวน
462.7 ล,านรายการ ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากจํานวน 299.0 ล,านรายการ ในป7 2559 คิดเป-นร,อยละ 35.38 สําหรับ
เงินอิเล็กทรอนิกส6 (e-Money) มีการทําธุรกรรมจํานวน 1,273.0 ล,านรายการ เพิ่มขึ้นจากจํานวน 1076.3
ล,านรายการ ในป7 2559 ขยายตัวร,อยละ 15.45
(2.2) การเขาถึงสถาบันการเงิน ในภาพรวมครัวเรือนสามารถเข,าถึง
บริการทางการเงินได,ร,อยละ 97.3 ในป7 2559 เพิ่มขึ้นจากร,อยละ 95.8 ในป7 2556 ซึ่งประกอบด,วยกลุม
ครัวเรือนที่ใช,บริการทางการเงิน (Usage) และกลุมครัวเรือนที่เลือกจะไมใช,หรือไมต,องการใช,บริการทาง
การเงิน (Self exclusion) ร,อยละ 86.3 และร,อยละ 11.0 ตามลําดับ ขณะที่ ครัวเรือนร,อยละ 2.7 ไมสามารถ
เข,าถึงบริการทางการเงิน (No access) ลดลงจากป7 2556 ที่มีสัดสวนร,อยละ 4.2 ทั้งนี้ ครัวเรือนที่มีการใช,
บริการทางการเงินจะใช,บริการจากธนาคารพาณิชย6สูงสุด สวนครัวเรือนที่ไมสามารถเข,าถึงบริการทางการเงิน
สวนใหญเป-นครัวเรือนที่มีรายได,ต่ําที่สุด
(2.3) พั ฒ นานวั ต กรรมทางการเงิ น รู ป แบบใหม ๆ ในป` จ จุ บั น มี
เทคโนโลยีที่มาพร,อมกับยุค FinTech (Financial และ Technology) ซึ่งหมายถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข,องกับ
การเงิน หรือการนําเทคโนโลยีมาประยุกต6ใช,ในธุรกิจการเงิน ไมวาจะเป-นนวัตกรรมตู, ATM ที่ชวยให,คนกดเงิน
สดได,สะดวก การใช,บัตรเครดิต การโอนเงินออนไลน6 จากข,อมูลการชําระเงินผานระบบการชําระเงินและ
ชองทางตาง ๆ พบวา ในป7 2560 ซึ่งเป- นป7แรกของแผนพั ฒนาฯ ฉบับ ที่ 12 มีมูลคาการชําระเงินโดยเช็ ค
จํานวน 59.53 ล,านล,านบาท และเมื่อเทียบกับป7 2555 ซึ่งเป-นป7แรกของแผนพัฒนาฉบับที่ 11 มีมูลคา 64.83
ล, า นล, า นบาท หดตั ว ลงร, อยละ 8.91 อยางไรก็ ต าม หากพิ จ ารณาการชํ า ระเงิ น ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส6 (ePayments) พบวา ในป7 2560 มีมูลคา 400.67 ล,านล,านบาท เพิ่มขึ้นจากป7 2555 ที่มีมูลคา 299.88 ล,านล,าน
บาท ขยายตัวร,อยละ 31.01
(2.4) เพิ่มประสิทธิภาพและเสถียรภาพของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ในไตรมาสที่ 3 ป7 2560 สัดสวนสินเชื่อที่ไมกอให,เกิดรายได,ตอสินเชื่อรวม (NPL ratio) ของระบบธนาคาร
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พาณิชย6และระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจอยูที่ร,อยละ 3.0 และร,อยละ 4.5 เทียบกับร,อยละ 2.8 และร,อยละ
5.0 ในป7 2559 ตามลําดับ ขณะที่ การให,สินเชื่อของสถาบันการเงินเฉพาะกิจขยายตัวตอเนื่องเป-นร,อยละ 8.0
ในไตรมาสที่ 3 ป7 2560 เพิ่มขึ้นจากร,อยละ 2.1 ในป7 2559 สวนหนึ่งเป-นสินเชื่อที่ให,แกภาครัฐ ซึ่งหากไมนับ
รวมในสวนนี้อัตราการขยายตัวของสินเชื่อระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจอยูที่ร,อยละ 3.3 เทียบกับ ณ สิ้นป7
2559 ที่ขยายตัวร,อยละ 3.9
3.2) การเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิต
และบริการ ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในป7 2560 ขยายตัวร,อยละ 5.3 โดยสาขาพืชขยายตัวร,อยละ 6.8 ปศุ
สัตวร,อยละ 2.0 ประมงร,อยละ 2.2 บริการทางการเกษตรร,อยละ 4.7 และสาขาปkาไม,ร,อยละ 2.3 ตามลําดับ
อยางไรก็ตาม ในป7 2561 การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ6มวลรวมภาคเกษตรมีแนวโน,มจะขยายตัวได,ร,อยละ 3.0
– 4.0 สาขาที่คาดการณ6วาจะสามารถขยายตัวได,สูงสุด คือ สาขาพืชร,อยละ 3.5 – 4.5 รองลงมา คือ สาขา
ประมงและบริการทางการเกษตรที่คาดวาจะขยายตัวร,อยละ 2.0 – 3.0 ตามลําดับ
(1) การพัฒนาภาคการเกษตร
(1.1) เสริ ม สรางฐานการผลิ ต ภาคเกษตรใหเขมแข็ ง และยั่ ง ยื น
กระทรวงเกษตรและสหกรณ6ได,จัดทํายุทธศาสตร6เกษตรและสหกรณ6 ระยะ 20 ป7 (พ.ศ. 2560 - 2579) เป-น
แนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรของประเทศให,บรรลุเป;าหมายที่จะทําให,เกษตรกรมั่นคง และ
ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน ตลอดจนเป-นกลไกที่สําคัญสวนหนึ่งในการพัฒนาประเทศ โดยในป7 2560 ดัชนี
ผลผลิตสินค,าเกษตรอยูที่ระดับ 130.8 สูงกวาป7 2559 ที่ระดับ 122.6 เพิ่มขึ้นร,อยละ 6.7 โดยดัชนีผลผลิตใน
หมวดพืชผล เพิ่มขึ้นร,อยละ 7.5 ปศุสัตว6ร,อยละ 4.9 และประมงร,อยละ 2.2 ตามลําดับ ขณะที่ ดัชนีราคา
สินค,าเกษตรที่เกษตรกรขายได,ในป7 2560 อยูที่ระดับ 136.9 ลดลงจากป7 2559 ซึ่งอยูที่ระดับ 140.6 หรือลดลง
ร,อยละ 2.7 โดยดัชนีราคาในหมวดพืชผลลดลงร,อยละ 1.8 หมวดปศุสัตว6ลดลงร,อยละ 6.9 สวนดัชนีราคาหมวด
ประมงเพิ่มขึ้นร,อยละ 2.9 สงผลให,ดัชนีรายได,เกษตรกร ในป7 2560 อยูที่ระดับ 179.1 เพิ่มขึ้นจากป7 2559 ซึ่ง
อยูที่ระดับ 172.4 หรือเพิ่มขึ้นร,อยละ 3.9 โดยดัชนีรายได,เกษตรกรในหมวดพืชผลเพิ่มขึ้นร,อยละ 5.5 หมวด
ประมงร,อยละ 5.6 ขณะที่ดัชนีรายได,หมวดปศุสัตว6ลดลงร,อยละ 7.0
(1.2) สรางและถายทอดองค0 ค วามรู ทางวิ ช าการ วิ ท ยาศาสตร0
เทคโนโลยี และนวัตกรรม และภูมิปJญญาทองถิ่นดานการเกษตรแบบมีสวนรวม ในป7 2560 สํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรได,จัดตั้งศูนย6เรียนรู,การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค,าเกษตร (ศพก.) อําเภอละ 1 ศูนย6
รวม 882 ศูนย6และขยายผลเครือขาย ศพก. 10,533 ศูนย6ยอย ถายทอดความรู,ในการทําเกษตรที่เหมาะสม
ให,กับเกษตรกรในพื้นที่ 774,919 ราย มีระบบสงเสริมเกษตรกรแปลงใหญ ป`จจุบันมีเกษตรแปลงใหญทั้ง
ประเทศ 2,635 แปลง รวม 3.42 ล,านไร เกษตรกร 258,229 ราย 78 ชนิดสินค,า สําหรับ การบริหารจัดการ
พื้นที่เกษตรตามแผนที่การเกษตรเชิงรุก (Zoning by Agri - Map) ปรับเปลี่ยนการใช,พื้นที่การเกษตรที่
เหมาะสม/ลดความเสี่ยง สนับสนุนให,เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตได,รวม 157,701 ไร ในพื้นที่ 68 จังหวัด
พัฒนา Agri– Map Mobile หรือระบบแผนที่เกษตรกรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกบนสมาร6ทโฟนระบบ
Android และระบบ IOS เพื่อให,เกษตรกร/ประชาชนเข,าถึงและใช,ข,อมูลเชิงภูมิสารสนเทศด,านการเกษตร เพื่อ
บริหารจัดการพื้นที่ได,อยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ มีการพัฒนาแหล+งน้ําและระบบกระจายน้ํา เพื่อทําให,
เกิดความมั่นคง ยั่งยืนในการทําการเกษตร ในป7 2560 มีพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 0.777 ล,านไร เพิ่มความจุ
เก็บกักน้ํา 439.23 ล,านลูกบาศก6เมตร เกษตรกรมีรายได,เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 2,750 บาทตอไรตอป7
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การส+ งเสริมเกษตรอินทรีย0 ป7 2560 ดํา เนินการสงเสริมการใช,
สารอินทรีย6ลดการใช,สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย6 อาทิ ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ™ยอินทรีย6ให,กับ
เกษตรกร 4,967 ราย สร,างศูนย6ต,นแบบผลิตปุ™ยอินทรีย6แบบเติมอากาศ 25 แหง สําหรับการสงเสริมเกษตร
ทฤษฎีใหมแกเกษตรกร 70,000 ราย ใช,พื้นที่ให,เกิด ประโยชน6สูงสุด ลดรายจาย การประเมินผลจากกลุ ม
ตัวอยาง 77 จังหวัด 1,810 ราย พบวา หลังจากเข,ารวมโครงการฯ เกษตรกรสามารถลดรายจายได,เฉลี่ยเดือน
ละ 533 บาท ลดต,นทุนการผลิต ลดการใช,สารเคมี ใช,ป`จจัยการผลิตและใช,แรงงานของตนเองเฉลี่ยเดือนละ
556 บาท การเคลื่อนย,ายแรงงานไปทํา งานในเมืองลดลงร, อยละ 1.47 มีการปรับเปลี่ยนวิ ถีชีวิตตามหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(1.3) ยกระดับการผลิตสินคาเกษตรและอาหารเขาสูระบบมาตรฐาน
และสอดคลองกับความตองการของตลาดและการบริ โ ภคอาหารเพื่ อสุ ขภาวะ จากภาวะเศรษฐกิ จ
การเกษตรที่ขยายตัวร,อยละ 5.3 จากป`จจัยบวก ได,แก กระทรวงเกษตรและสหกรณ6ได,กําหนดให,ป7 2560 เป-น
ป7แหงการยกระดับมาตรฐานการเกษตรสูความยั่งยืน (Changing Towards Smart Agriculture) สภาพ
อากาศและปริมาณน้ําเอื้ออํานวยตอการผลิตทางการเกษตรมากกวาป7 2559 เศรษฐกิจของประเทศคู ค,า
ปรับตัวดีขึ้น อาทิ อาเซียน 9 ญี่ปุkน จีน สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป สงผลให,การสงออกสินค,าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ6มีแนวโน,มเพิ่มขึ้น ขณะที่ ป`จจัยลบ ได,แก ป`ญหาน้ําทวมในหลายพื้นที่สงผลให,ผลผลิตทางการ
เกษตรได,รับความเสียหาย
(1.4) สงเสริ มและเรงขยายผลแนวคิ ด การทํ า การเกษตรตามหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากผลการดําเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ6 ป7งบประมาณ 2560
มีผลการดําเนินงานที่สําคัญดังนี้ 1) การชวยเหลือเกษตรกร 2) การแก,ป`ญหาการทําประมงผิดกฎหมาย (IUU)
3) โครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ 4) โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรตามแผนที่การเกษตร
เชิงรุก (Zoning by Agri - Map) 5) โครงการเกษตรอินทรีย6 และ 6) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม ซึ่งเป-น
การเกษตรแบบผสมผสานตามศักยภาพของตนเองในพื้นที่ มี การปรับ เปลี่ยนวิ ถีชีวิตตามหลักปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง การเคลื่อนย,ายแรงงานไปทํางานในเมืองลดลง ใช,ป`จจัยการผลิตและแรงงานของตนเอง มี
การวางแผนการผลิตและจัดทําบัญชีครัวเรือน สงผลให,ครัวเรือนลดรายจายที่ไมจําเป-น มีต,นทุนการผลิตลดลง
และสร,างรายได,เพิ่มขึ้น
(1.5) พัฒนาปJ จ จั ยสนั บสนุ น ในการบริ หารจั ด การภาคเกษตรและ
สนับสนุนเกษตรกรรุนใหม เกษตรกรรุนใหมจะมีอายุระหวาง 17 – 45 ป7 เริ่มต,นการทําการเกษตร และขึ้น
ทะเบียนเกษตรกรกับกรมสงเสริมการเกษตร โดยในป7 2557 มีผู,ผานการพัฒนาจํานวน 1,731 ราย ป7 2558
จํานวน 2,182 ราย ป7 2559 จํานวน 1,849 ราย และป7 2560 จํานวน 1,836 ราย และตั้งเป;าหมายในป7 2561
ที่จํานวน 3,280 ราย สําหรับแนวทางการพัฒนา เกษตรกรจะเป-นศูนย6กลางและออกแบบการเรียนรู,ด,วย
ตนเอง และมี เ จ, า หน, า ที่ ส งเสริ ม การเกษตรเป- น ผู, จั ด การเรี ย นรู, โดยหลั ก สู ต รอบรมประกอบด, ว ย 1) การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู,ระหวางเกษตรกรรุนใหมแตละรุน 2) การพัฒนาเกษตรกรด,วยนวัตกรรม และการบริหาร
จัดการด,วยระบบอิเล็กทรอนิกส6 (Internet of Things) 3) การพัฒนาเป-น Startup และพัฒนาระบบธุรกิจ
ด,วยนวัตกรรม ฟาร6มอัจฉริยะ และตลาดดิจิทัล และ 4) สินค,าผานการรับรองมาตรฐานสากล
(2) การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ในป7 2560 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
(Manufacturing Production Index : MPI) ขยายตัวร,อยละ 1.58 ใกล,เคียงกับป7 2559 ที่ขยายตัวร,อยละ
1.60 อุตสาหกรรมที่ มีการขยายตัว ได,แก อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส6ที่มีการสงออกไปตลาดหลักเพิ่มขึ้ น
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อุตสาหกรรมรถยนต6 เป-นการขยายตัวของตลาดในประเทศ เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัว
อุตสาหกรรมอาหาร จากผลผลิตที่เพิ่มขึ้น และจากการสงออกที่ความต,องการบริโภคขยายตัวอยางตอเนื่อง
ประกอบกับการบริโภคในประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้น
(2.1) พั ฒ นาตอยอดความเขมแข็ ง ของอุ ต สาหกรรมที่ มี ศั ก ยภาพ
ปJจจุบันเพื่อยกระดับไปสูอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโยลีขั้นสูง ในป7 2560 มีโครงการอุตสาหกรรมเป;าหมายที่
ได,รับอนุมัติให,การสงเสริมการลงทุนใน 5 อุตสาหกรรมเป;าหมายจํานวน 305 โครงการ มูลคาเงินลงทุนรวม
47,223 ล,านบาท โดยเป-นโครงการด,านดิจิทัลมากที่สุด จํานวน 209 โครงการ คิดเป-นสัดสวนร,อยละ 68.52
ของจํานวนโครงการของ 5 อุตสาหกรรมเป;าหมายทั้งหมด มูลคาเงินลงทุน จํานวน 4,614 ล,านบาท คิดเป-น
ร,อยละ 9.77 ของมูลคาเงินลงทุนทั้งหมดของ 5 อุตสาหกรรมเป;าหมาย อยางไรก็ตาม อุตสาหกรรมที่มีมูลคา
การลงทุนมากที่สุดคือ อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ จํานวน 52 โครงการ แตมีมูลคาเงิน
ลงทุนสูงที่สุดถึง 31,953 ล,านบาท คิดเป-นร,อยละ 67.66 ของมูลคาเงินลงทุนของ 5 อุตสาหกรรมเป;าหมาย
ทั้งหมด อุตสาหกรรมที่มีเงินลงทุนสูงรองลงมาคือ อุตสาหกรรมการแพทย6ครบวงจร
(2.1.1) สนับสนุนการกระจายการลงทุนไปยังภูมิภาคตาง ๆ
ของประเทศและในภูมิภาคอาเซียน ในป7 2560 ซึ่งเป-นป7แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 การลงทุนโดยตรง
ของไทยในตางประเทศมีมูลคา 698.69 พันล,านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นร,อยละ 32.13 จากป7 2559 สวนใหญเป-น
การลงทุนในประเภทธุรกิจยานยนต6 อาหาร และพลังงาน โดยไทยลงทุนในกลุมประเทศอาเซียนสูงสุด มีมูลคา
226.47 พันล,านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นร,อยละ 25.94 จากป7 2559 ที่มีมูลคาเงินลงทุน 167.72 พันล,านบาท
รองลงมาคือ สหภาพยุโรป มีมูลคาเงินลงทุน 185.21 พันล,านบาท ขยายตัวร,อยละ 70.13 และประเทศฮองกง
มูลคา 110.38 พันล,านบาท ขยายตัวร,อยละ 52.20
(2.1.2) สงเสริมการสรางและพัฒนาตลาดสําหรับสินคาที่มี
คุณภาพ ในป7 2560 ไทยสงออกสินค,าไปยังตลาดหลักมีมูลคาเพิ่มขึ้นทุกตลาด ได,แก กลุมประเทศอาเซียน (9
ประเทศ) จีน สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญี่ปุkน มีสัดสวนการสงออกคิดเป-นร,อยละ 68.3 ของตลาด
สงออกทั้ งหมด โดยไทยสงออกไปยังกลุมประเทศอาเซี ยนมากที่ สุด สัดสวนร, อยละ 25.2 ของการสงออก
ทั้งหมด ขยายตัวเพิ่มขึ้นร,อยละ 8.9 จากป7 2559 รองลงมา ได,แก จีน สัดสวนร,อยละ 12.4 มูลคาสงออกเพิ่มขึ้น
มากที่สุดถึงร,อยละ 23.7 สหรัฐอเมริกามีมูลคาสงออกเพิ่มขึ้นร,อยละ 8.3 ญี่ปุkนร,อยละ 8.9 และสหภาพยุโรป
ร,อยละ 7.5 ตามลําดับ
(2.2) วางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมสําหรับอนาคต
(2.2.1) วางแผนและพัฒนากําลังคนสําหรับอุตสาหกรมมอ
นาคต จากดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม ป7 2560 พบวา อุตสาหกรรมสําหรับอนาคต อาทิ การผลิตถาน
โค,ก และผลิตภัณฑ6จากการกลั่นปcโตรเลียมมีคาดัชนีอยูที่ 102.38 การผลิตเคมีภัณฑ6และผลิตภัณฑ6เคมีมีคา
ดัชนีเทากับ 110.73 และดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต6 รถพวง และรถกึ่งพวงอยูที่
106.47 ซึ่งคาดัชนีขยายตัวเพิ่มขึ้นจากป7 2559
(2.2.2) พั ฒ นาโครงสรางพื้ น ฐานและเทคโนโลยี ร องรั บ
อุตสาหกรรมอนาคตเพื่อให,เศรษฐกิจของไทยเติบโตในระยะยาว โดยพัฒนาและปรับปรุงโครงสร,างพื้นฐาน
และการคมนาคมขนสง อาทิ โครงการพัฒนาสนามบินอูตะเภา และเมืองการบินภาคตะวันออก (Eastern
Airport City) โดยให,เอกชนเข,ารวมทุนในการพัฒนาทาอากาศยานนานาชาติอูตะเภา ทาเรือพาณิชย6สัตหีบ
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โครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 โครงการพัฒนาทาเรืออุตสาหกรรม มาบตาพุด ระยะที่ 3 โครงการ
รถไฟความเร็ ว สู ง เชื่ อ ม 3 สนามบิ น แบบไร, ร อยตอ และมอเตอร6 เ วย6 ส ายใหม ทํ า ให, เ กิ ด Digital
Infrastructure เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคต นอกจากนี้ ได,มีการพัฒนาโครงสร,างพื้นฐานเพื่อ
รองรับระบบ Big Data และการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน เป-นต,น
(2.2.3) ปรั บ ปรุ งก ฎ ห มา ยแ ละ ระ เ บี ยบ ที่ เ อื้ อ ใ ห เ กิ ด
อุตสาหกรรมสําหรับอนาคต โดยพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 ประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เพื่อดําเนินการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกให,เป-นระบบและ
โดยสอดคล,องกับหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยเฉพาะอยางยิ่งการสงเสริมการประกอบพาณิชยกรรมและ
อุตสาหกรรมที่ใช,เทคโนโลยีขั้นสูง ทันสมัย สร,างนวัตกรรม และเป-นมิตรตอสิ่งแวดล,อม โดยมีการบูรณาการ
การจัดทําโครงสร,างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให,ตอเนื่องและเชื่อมโยงกันทั้งในและนอกเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก พัฒนาเมืองให,มีความทันสมัยระดับนานาชาติที่เหมาะสมตอการอยูอาศัยและการประกอบกิจการ
(3) การพัฒนาภาคบริการและการทองเที่ยว
(3.1) เสริ มสรางขี ดความสามารถทางการแขงขัน ในเชิงธุ รกิจ ของ
ภาคบริการที่มีศักยภาพทั้งฐานบริการเดิมและฐานบริการใหมเพื่อสงเสริมใหเศรษฐกิจของประเทศเติบโต
ไดอยางเขมแข็งจากรายงาน Travel & Tourism Competitiveness Report 2017 ของ World
Economic Forum พบวาอันดับขีดความสามารถในการแขงขันด,านการทองเที่ยวของอาเซียน ในป7 2560 ซึ่ง
เป-นป7แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประเทศไทยอยูในอันดับที่ 34 ของโลก มีอันดับดีขึ้น 1 อันดับจากป7
2558 และเป-นอันดับที่ 3 ของกลุมประเทศอาเซียน ขณะที่ สิงคโปร6มีอันดับดีที่สุดอยูในอันดับที่ 13 รองลงมา
คือ มาเลเซีย อันดับที่ 26
(3.2) พัฒนาอุตสาหกรรมทองเที่ยวเชิงบูรณาการ
(3.2.1) เสริ มสรางการสรางรายไดจากการทองเที่ ยว ในป7
2560 มีรายได,รวมจากการทองเที่ยว 2.75 ล,านล,านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นร,อยละ 9.47 จากป7 2559 จําแนก
เป-นรายได,จากนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ 1.82 ล,านล,านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นร,อยละ 11.66 และ
นักทองเที่ยวชาวไทย 0.93 ล,านล,านบาท เมื่อพิจารณานักทองเที่ยวชาวตางประเทศเดินทางเข,ามายังประเทศ
ไทย มีจํานวน 35.38ล,านคน ขยายตัวเพิ่มขึ้นร,อยละ 8.77 โดยจํานวนนักทองเที่ยวที่เข,ามายังประเทศไทย
สูงสุด 10 อันดับแรก คือ จีน มาเลเซีย เกาหลี ลาว ญี่ปุkน อินเดีย รัสเซีย สหรัฐฯ สิงคโปร6 และสหราช
อาณาจักร ตามลําดับ
(3.2.2) ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว ในป7
2560 กรมการทองเที่ยวได,ผลักดันปรับปรุงราง พรบ.ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก6 เพื่อฟ••นฟูการทองเที่ยวอยาง
ยั่งยืน โดยกรมการทองเที่ยวมุงเน,นการพัฒนาบุคลากรให,เกิดการยอมรับในมาตรฐาน ทั้งในสวนของบริษัทนํา
เที่ ย ว มั คคุ เ ทศก6 ตลอดจนผู, ประกอบการที่ เ กี่ย วข,องกั บการทองเที่ ย วโดยตรง อาทิ ผู, ป ระกอบการขนสง
โรงแรม ร,านอาหาร ร,านขายของที่ระลึก รวมไปถึงบริการด,านการทองเที่ยวอื่นๆ
(3.2.3) ปรับโครงสรางการบริหารจัดการดานการทองเที่ยว
กรมการทองเที่ ย วจั ด ทํ า คู มื อ การประเมิ น มาตรฐานคุ ณ ภาพแหลงทองเที่ ย วทางธรรมชาติ ป7 2560
ประกอบด,วยองค6ประกอบหลัก 3 ด,าน คือ องค6ประกอบที่ 1 คุณคาของแหลงธรรมชาติและความเสี่ยงตอการ
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ถูกทําลาย องค6ประกอบที่ 2 ศักยภาพในการพัฒนาการทองเที่ยว และองค6ประกอบที่ 3 การบริหารจัดการ
เพื่อนําไปใช,เป-นแนวทางในการพัฒนาแหลงทองเที่ยว
(3.3) พัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาอยางครบวงจร
(3.3.1) สงเสริมการสรางรายไดจากการกีฬา กีฬาอาชีพของ
ประเทศไทย มีนักกีฬาอาชีพหลายคนที่ประสบความสําเร็จ สร,างชื่อเสียงแกตนเองและประเทศ รวมทั้งมี
รายได,ที่มั่นคง สวนในการพัฒนาการแขงขันกีฬาอาชีพในประเทศไทย เป-นการพัฒนาให,มีการบริหารจัดการ
การแขงขันที่ได,มาตรฐานแบบมืออาชีพ และผู,จัดการแขงขันกีฬาอาชีพมีการบริหารจัดการเชิงธุรกิจที่สร,าง
รายได, สร,างให,ประชาชนมีสวนรวม กอให,เกิดเงินหมุนเวียน เป-นจํานวนมาก อาทิ กีฬาฟุตบอลซึ่งเป-นกีฬาที่
ได,รับความนิยมสูงสุด คือ รายการ “ไทยลีก” ป7 2560 มีผู,เข,าชม 1.39 ล,านคน มีรายได,จากลิขสิทธิ์การ
ถายทอดการแขงขัน 1,050 ล,านบาท รายได,จากบัตรเข,าชม 126 ล,านบาท และรายได,จากของที่ระลึก 58.2
ล,านบาท
(3.3.2) ปรับโครงสรางการบริหารจัดการดานกีฬา การกีฬา
แหงประเทศไทย ได,จัดทํายุทธศาสตร6การกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. 2560 – 2562 กําหนดให,การบริการ
ทางการกีฬาของการกีฬาแหงประเทศไทยมีคุณภาพมาตรฐานและสามารถรองรับความต,องการทางการกีฬา
ของประเทศ สอดคล,องกับนโยบายการพัฒนากีฬาของรัฐบาลเรื่องการจัดหาและพัฒนาโครงสร,างพื้นฐานด,าน
การกีฬาให,เพียงพอโดยเฉพาะสิ่งอํานวยความสะดวกที่ทันสมัย อาทิ กอสร,างสนามกีฬาจังหวัดอุดรธานีและ
แมฮองสอน
(4) การพัฒนาภาคการคาและการลงทุน โดย
(4.1) สงเสริมการทําตลาดเชิงรุก กระทรวงพาณิชย6ได,จัดทําแผนขยาย
ตลาดเชิงรุก เน,นเจาะลึกเป-นรายประเทศ เริ่มจากตลาดอาเซียนและขยายตลาดสูประเทศพันธมิตร เชน จีน
อินเดีย รัสเซีย และ CIS (Commonwealth of Independent States) คือ รัฐอิสระตาง ๆ ที่แยกออกมาจาก
สหภาพโซเวียต รัสเซีย จํานวน 11 ประเทศ เพื่อสงเสริมการสงออกให,สามารถเติบโตตามเป;าหมายที่ร,อยละ 5
โดยในป7 2560 มีมูลคาการสงออกสินค,าไปยังประเทศจีน 997,983 ล,านบาท ขยายตัวร,อยละ 19.73 และ
สงออกสินค,าไปยังประเทศอินเดีย 218,975 ล,านบาท ขยายตัวร,อยละ 21.18
(4.2) พัฒนาการอํานวยความสะดวกทางการคาใหไดมาตรฐานสากล
ผลการจัดอันดับความยากงายในการทําธุรกิจ (Doing Business) โดยธนาคารโลก ในป7 2560 ประเทศไทย
ได,รับการจัดอันดับให,เป-นประเทศที่มีความสะดวกและมีกฏระเบียบที่เอื้อในการประกอบธุรกิจอยูในอันดับที่
46 จาก 190 ประเทศทั่วโลก อันดับดีขึ้นจากป7 2559 ซึ่งอยูที่อันดับ 49 ยังไมบรรลุเป;าหมายที่กําหนดให,
อันดับความสามารถในการประกอบธุรกิจเป-น 1 ใน 10 ของโลก โดยสาขาที่อันดับปรับดีขึ้น 3 ด,าน ได,แก การ
เริ่มต,นธุรกิจ การได,รับสินเชื่อ และการปcดกิจการ สําหรับสาขาที่อันดับปรับลดลง 6 อันดับ ได,แก การขอ
อนุญาตกอสร,าง การขอใช,ไฟฟ;า การจดทะเบียนทรัพย6สิน การคุ,มครองผู,ลงทุน การชําระภาษี การค,าระหวาง
ประเทศ และสาขาที่มีอันดับคงที่ คือ การบังคับให,เป-นไปตามข,อตกลง ทั้งนี้ สาขาที่อยูในอันดับต่ําสุดคือ การ
ชําระภาษี โดยประเทศที่อยูในอันดับ 1 คือ ประเทศนิวซีแลนด6
(4.3) สนับสนุนผูประกอบการลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในป7 2561 กระทรวงอุตสาหกรรมจะมีการนําระบบเทคโนโลยีเข,ามาเพิ่มความสะดวกในการ
ออกใบอนุญาตตางๆ เพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) และประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) โดย
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มีมาตรการที่สามารถเริ่มใช,ได,ในเดือนมกราคม 2561 อาทิ สํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) จะเปcด
ให, บ ริ ก ารออกใบอนุ ญ าตมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ6 อุ ต สาหกรรม (มอก.) ด, ว ยระบบการออกใบอนุ ญ าตทาง
อิเล็กทรอนิกส6 (E-license) ลดระยะเวลาจาก 46 วัน เหลือเพียง 10 วันทําการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
(กรอ.) มีโครงการพัฒนาระบบสวนกลางข,อมูลโรงงานอุตสาหกรรม (Factory Information Center System
: FICs) การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) มีโครงการการอนุญาต อนุมัติ นําเข,า-สงออกยุคดิจิทัล
ด,วย QR Code และสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) มีโครงการพัฒนาระบบ Big Data เพื่อยกระดับ
ขีดความสามารถในการแขงขันของภาคอุตสาหกรรม
(4.4) สงเสริ มวิ สาหกิ จ ขนาดกลางและขนาดยอม กรมสงเสริ ม
อุตสาหกรรมได,บูรณาการการดําเนินงานรวมกับสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ธนาคาร
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สถาบัน
การเงิน เฉพาะกิ จ และหนวยงานอื่ น ที่ เกี่ ย วข,อง กํ าหนดชุด มาตรการในการสงเสริมสนั บ สนุ น และพั ฒ นา
ผู,ประกอบการ SMEs ในป7 2561 ภายใต, “มาตรการพิเศษเพื่อขับเคลื่อน SMEs สูยุค 4.0” ซึ่งผานความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ประกอบด,วย 1) มาตรการด,านการสงเสริมพัฒนา เป-น
การบูรณาการดําเนินงานรวมกับหนวยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข,อง
ภายใต, ก รอบการดํ า เนิ น งานและโครงการที่ สํ า คั ญ ตางๆ อาทิ การยกระดั บ เศรษฐกิ จ ฐานชุ มชน (Local
Economy) การยกระดับและขยายบริการศูนย6ปฏิรูปอุตสาหกรรม (Industry Transformation Center)
โครงการ Train The Coach โดยการพัฒนาโค,ชที่มีความรู, ทักษะ และความสามารถที่จะชวยขับเคลื่อนให,
ผู,ประกอบการ SMEs สามารถแก,ไขป`ญหาทางธุรกิจ โครงการ Big Brothers เป-นการสนับสนุนให,
ผู,ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดใหญมาชวยยกระดับ SMEs โครงการ Digital Value Chain เพื่อผลักดัน
SMEs สู Global Value Chain และ 2) มาตรการด,านการเงิน เป-นชุดมาตรการที่ชวยสนับสนุนให, SMEs
สามารถเข, า ถึ งแหลงเงิ น ทุ น โดยการปรั บ ปรุ งขยายชองทางการเข, า ถึ งแหลงทุ น การเพิ่ ม วงเงิ น การเพิ่ ม
กลุมเป;าหมาย รวมถึงการลดข,อจํากัดและหลักเกณฑ6
เมื่อพิจารณาโครงสร,าง GDP ของประเทศจําแนกตามกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและตามขนาดวิสาหกิจในป7 2559 พบวา โครงสร,างภาคนอกเกษตร ยังคงมีวิสาหกิจขนาดใหญ
เป-นตัวขับเคลื่อนที่มีความสําคัญ โดยมีสัดสวนมูลคา GDP คิดเป-นร,อยละ 43.4 GDP นอกภาคเกษตรทั้งหมด
ขณะที่ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีสัดสวนร,อยละ 42.2 นับตั้งแตป7 2557 พบวา แนวโน,มสัดสวนของ
SME ปรับตัวเพิ่มขึ้นตอเนื่อง เมื่อเปรียบเทียบกับป7 2555 ซึ่งเป-นป7แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 พบวา
สัดสวนของ SME อยูที่ร,อยละ 39.8 แสดงถึงบทบาทของ SME ตอเศรษฐกิจของประเทศที่เพิ่มขึ้น
(4.5) พัฒนาปJ จจัยสนั บสนุนเพื่อสงเสริมการลงทุน ในประเทศและ
การลงทุนของคนไทยในตางประเทศ ในป7 2560 มีจํานวนโครงการที่ขอรับการสงเสริมจํานวน 1,456
โครงการ มูลคาเงิ นลงทุน 641,980 ล,านบาท เพิ่มขึ้นจากป7 2559 ที่ มีมูลคาเงินลงทุ น 524,340 ล,านบาท
ขยายตั วร, อยละ 22 มี จํ า นวนโครงการที่ อนุ มัติ ให, ก ารสงเสริ ม จํ า นวน 1,227 โครงการ มู ล คาเงิ น ลงทุ น
625,080 ล,านบาท หดตัวลงจากป7 2559 ร,อยละ 27
(4.6) พัฒนาระบบทรัพย0สินทางปJญญา ในป7 2560 ซึ่งเป-นป7แรกของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 พบวา มีการยื่นคําขอจดทะเบียนสิทธิบัตรรวมทั้งสิน 6,641 ราย จําแนกเป-นของไทย
2,180 ราย และตางชาติ 4,461 ราย เพิ่มขึ้นจากป7 2559 ที่มีจํานวน 5,593 ราย ขยายตัวเพิ่มขึ้นร,อยละ
15.78 ในสวนการยื่ นคํ าขอจดทะเบี ยนและการจดทะเบีย นอนุสิ ทธิ บั ตร พบวา มีจํ านวนการยื่น คํา ขอจด
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ทะเบียนอนุสิทธิบัตร 2,517 ราย เป-นคนไทย 2,335 ราย และตางชาติ 182 ราย และมีจํานวนการจดทะเบียน
รวม 1,155 ราย เป-นคนไทย 1,038 ราย และตางชาติ 117 ราย เมื่อเปรียบเทียบกับป7 2559 พบวา มีการจด
ทะเบียนอนุสิทธิบัตรรวม 1,288 ราย หดตัวลงร,อยละ 11.52 ขณะที่ มีการจดทะเบียนลิขสิทธิ์รวม 12,094 ราย
เป-นด,านดนตรีกรรมมากที่สุด 5,411 ราย รองลงมา คือ ด,านศิลปกรรม 3,963 ราย และวรรณกรรม 1,847
ราย โดยในป7 2559 มีการจดลิขสิทธิ์จํานวน 15,012 ราย หดตัวลงร,อยละ 24.13
4)

การดําเนินงานที่สําคัญ

4.1) การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวมเพื่อสร,างความเข,มแข็งทางเศรษฐกิจและ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ดังนี้
(1) การพัฒนาดานการคลัง โดย
(1.1) เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด แผนงานโครงการ การจั ด สรร
งบประมาณ การบริหาร และการตรวจสอบกระบวนการงบประมาณของประเทศ มีผลการดําเนินงานที่
สําคัญ ได,แก สํานักงบประมาณจัดทําโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงบประมาณเชิงยุทธศาสตร0 เพื่อให,
การจัด การงบประมาณเชิ งยุ ทธศาสตร6 มีป ระสิทธิ ภาพ คุ,มคาและเกิ ดประโยชน6สู งสุ ด โดยดํา เนิ นการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการจัดการงบประมาณเชิงยุทธศาสตร6 จํานวน 11 เรื่อง ตามเป;าหมายอยางครบถ,วน สามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงบประมาณร,อยละ 94.64
(1.2) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดภาครัฐและขยายฐานภาษี
ใหครอบคลุม มีผลการดําเนินงานที่สําคัญ ได,แก กรมสรรพสามิต จัดทําโครงการปรับปรุงมาตรการภาษีเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการจั ดเก็บภาษี เพื่ อปรั บปรุงระบบการบริ หารการจั ดเก็ บภาษีส รรพสามิตและเพื่อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได,ภาษีสรรพสามิตให,เป-นไปตามเป;าหมาย โดยดําเนินการศึกษาและวิเคราะห
แนวทางในการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ตามมาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนตที่ขับเคลื่อนด*วย
พลังงานไฟฟ-าในประเทศไทย ออกเป.นประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 138)
ประกาศ ณ วั น ที่ 14 มิ ถุ น ายน 2560 และประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา เมื่ อ วั น ที่ 20 มิ ถุ น ายน 2560
โครงการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารการจัดเก็บรายได,ภาษี
สรรพสามิต เรงรัด ติดตามการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตให,บรรลุตามเป;าหมาย และเพื่อรับทราบป`ญหาอุปสรรค
และรวมหารือเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงแก,ไขการบริหารการจัดเก็บ โดยเป;าหมายของโครงการเพื่ อ
จัดเก็บรายได,ภาษีสรรพสามิตได,ตามเป;าหมายหรือสูงกวา (549,900 ล,านบาท) และในป7 2560 จัดเก็บภาษีได,
562,361.43 ล,านบาท (สูงกวาเป;าหมาย 12,461.43 ล,านบาท)
(1.3) ใชเครื่องมือทางภาษีเพื่อสรางแรงจูงใจใหเกิดการผลิตและการ
บริโภคที่เป9นมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมทั้งเพื่อเป9นชองทางการเพิ่มรายไดภาครัฐ มีผลการดําเนินงานที่สําคัญ
ได,แก กรมทรัพยากรธรณี จัดทําโครงการพัฒนาแหล+งท+องเที่ยวทางธรณีวิทยา เพื่อจัดทําแหลงเรียนรู,ทาง
ธรณีวิทยาที่มีความครบถ,วนสมบูรณ6ทางวิชาการในพื้นที่ที่มีศักยภาพ และมีความโดดเดน ในการเป-นอุทยาน
ธรณีโดยท,องถิ่นมีสวนรวม ผลักดันให,เป-นแหลงทองเที่ยวที่สําคัญระดับประเทศ และประชาสัมพันธ6สงเสริมให,
การทองเที่ยวทางธรณีวิทยา ตามแหลงธรณีวิทยาและพิพิธภัณฑ6ทางธรณีวิทยาเป-นที่รู,จักโดยทั่วไปผานกลไก
การจัดนิทรรศการระดับประเทศ
(1.4) ปรับโครงสรางการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจทั้งระบบและฟlmนฟู
รัฐวิสาหกิจที่มีปJญหาฐานะการเงิน มีผลการดําเนินงานที่สําคัญ ได,แก สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
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รัฐวิสาหกิจ จัดทําโครงการปรับปรุงอัตราการนําสงรายได,แผนดินของรัฐวิสาหกิจ (Revised Rate) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได,ภาครัฐสามารถจัดเก็บรายได,แผนดินของรัฐวิสาหกิจเป-นไปตามเป;าหมายที่
กําหนด และเกิดความยั่งยืนของเสถียรภาพทางการคลังในการลดภาระหนี้ตองบประมาณ การผลักดันร+าง
พระราชบัญญัติการพัฒนาการกํากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... เพื่อกําหนดเป;าหมาย นโยบาย และ
แนวทางการกํากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจที่ชัดเจน โปรงใส และมีประสิทธิภาพ สงเสริมให,รัฐวิสาหกิจเป-น
องค6กรที่มีศักยภาพในการพัฒนาประเทศและให,บริการสาธารณะ สงเสริมให,มีระบบกํากับดูแลและบริหาร
จัด การอยางโปรงใส มีป ระสิ ทธิ ภาพ และป;องกั น การแทรกแซงการบริห ารงานของรั ฐ วิส าหกิจ ตลอดจน
สงเสริมระบบชดเชยต,นทุนการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่ต,องให,บริการสาธารณะตามนโยบายของรัฐ ซึ่งมีผล
ตอสถานะทางการเงิ น ของรั ฐ วิ ส าหกิ จ ป4 จจุ บั นร5 างพระราชบั ญญั ติ ฯ อยู5 ในระหว5 างการตรวจพิ จารณาของ
คณะกรรมาธิ การวิสามัญ ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการวิ สามัญได*แต5 งตั้งคณะอนุกรรมาธิการเพื่อดําเนินการศึกษาแนว
ทางการปรับปรุงร5างพระราชบัญญัติฯ
โครงการจัดตั้ งและระดมทุน จากกองทุนรวมโครงสร<างพื้นฐาน
เพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund : TFF) เพื่อสนับสนุนการลงทุนในกิจการโครงสร,าง
พื้นฐานภาครัฐ เพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขันในระยะยาว และเพื่อจัดหาแหลงเงินทุนใหมในการพัฒนา
โครงสร,างพื้นฐานภาครัฐ โดยสํานักงาน ก.ล.ต. ได*อนุมัติการจัดตั้งกองทุนรวมฯ และกระทรวงการคลังได,ลงทุนใน
กองทุนรวมฯ ในวงเงิน 1,000 ล,าน โครงการทบทวนพระราชบัญญัติการให<เอกชนร+วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.
2556 เพื่อแก,ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติการให,เอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 (พ.ร.บ. รวม
ลงทุนฯ ป7 2556) ให,สามารถสงเสริมการให,เอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐได,รวดเร็ว รอบคอบ และมีความ
เหมาะสมสอดคล,องกับหลักการการให,เอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ (Public Private Partnership) ของ
สากล ภายใต,บริบทของประเทศไทย และสอดคล,องกับหลักวินัยทางการเงินและการคลังของประเทศ มีความ
โปรงใสตรวจสอบได,ในทุกขั้นตอน โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังได,เห็นชอบรางพระราชบัญญัติสงเสริม
การรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน พ.ศ. .... (ราง พ.ร.บ. สงเสริมการรวมลงทุนฯ ) เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561
(2) การพัฒนาภาคการเงิน โดย
(2.1) การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงินทั้ง
ในตลาดเงิ น และตลาดทุ น มี ผ ลการดํ า เนิ น งานที่ สํ า คั ญ ได, แ ก สํ า นั ก งานเศรษฐกิ จ การคลั ง จั ด ทํ า ราง
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... เพื่อให,มีกฎหมายที่กําหนดแนวทางในการรักษาวินัย
การเงินการคลังอยางเครงครัด แผนการให,ความรู,พื้นฐานทางการเงิน พ.ศ. 2561 – 2565 เพื่อกําหนด
เป;าหมายและแนวทางการดําเนินงานเรื่องการให,ความรู,ทางการเงินขั้นพื้นฐานระดับประเทศ มีการบูรณาการ
และการขับเคลื่อนการดําเนินงานในเรื่องดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพ
(2.2) ขยายการเขาถึ ง บริ ก ารทางการเงิ น สํ า นั ก งานบริ ห ารหนี้
สาธารณะ จัดทํา การพัฒนาตลาดตราสารหนี้โดยการออกพันธบัตรออมทรัพย0 (Saving Bond) เพื่อพัฒนา
ตราสารหนี้ของรัฐบาลประเภทพันธบัตรออมทรัพย6ให,ประชาชนสามารถเข,าถึงแหลงการออมและการลงทุนที่มี
คุณภาพ และสงเสริมการออมของประชาชนทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการ
เข,าสูสังคมผู,สูงอายุเป-นทางเลือกให,ประชาชนในการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลอยางสะดวกยิ่งขึ้น โดยใน
ป7งบประมาณ 2560 สบน. ได,กําหนดแผนการออกพันธบัตรออมทรัพย6 จํานวน 2 รุน วงเงินรวม 30,000 ล,าน
บาท และได,มีการเพิ่มเติมวงเงินอีก 3,000 ล,านบาท รวมเป-น 33,000 ล,านบาท เนื่องจากความต,องการของ
ประชาชนมีสูง
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(2.3) พัฒนานวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม ๆ มีผลการดําเนินงาน
ที่สําคัญ ได,แกกรมศุลกากรจัดทํา โครงการพัฒนาระบบการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส0 โดยผ+านช+องทางการ
ให<บริการของธนาคาร เพื่อเพิ่มชองทางให,ผู,ประกอบการหรือตัวแทนในการชําระคาภาษีอากรและรายได,อื่นๆ
ที่สะดวกขึ้น โดยผู,ประกอบการหรือตัวแทนไมต,องเดินทางมายังกรมศุลกากร และสามารถชําระเงินได,ตลอด
24 ชั่วโมง ซึ่งสอดรับกับโครงการ National e-Payment ตามนโยบายของรัฐบาลให,ลดการใช,เงินสดและเช็ค
โดยสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได,รวมประชุมหารือกับบริษัท ยิบอินซอย จํากัด ผู,รับผิดชอบ
โครงการฯ และเจ, า หน, า ที่ ธ นาคารกรุ ง ไทย ในเรื่ อ งการชํ า ระเงิ น โดยใช, บั ต รเดบิ ต /บั ต รเครดิ ต เพื่ อ ให,
กระบวนงานมีความชัดเจนครบถ,วน ในสวนของระบบงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พิจารณาตรวจรับพัสดุ
โครงการฯ เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2560 และดําเนินการวางแผนในการอบรมผู,ใช,งานระบบ ขณะที่ กรมสรรพากร
จัดทําระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส6 (e - Donation) เพื่อชวยลดการสูญเสียรายได,ภาษี กรณีใช,หักลดหยอนภาษี
ไว,ไมถูกต,อง สร,างระบบความโปรงใสในการบริหารจัดการเงินภายในสถานศึกษาและวัดวาอาราม และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี และรองรับยุทธศาสตร6 National e – Payment
สํานักงานเศรษฐกิจการคลังและสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
จัดทําการพัฒนาโครงสร,างพื้ นฐานระบบการชํา ระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส6แหงชาติ (Nationale-Payment
Master Plan) เฉพาะโครงการการให,ความรู,และสงเสริมการใช,ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส6 เพื่อเผยแพรข,อมูล
ขาวสาร โครงการ แผนงาน เกี่ยวกับระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส6ในภาพรวม และสร,างเสริมความรู,
ความเข,าใจที่ถูกต,องแกประชาชนและสื่อมวลชน กระตุ,นและเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให,มีสวนรวมใน
การใช,งานระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส6และให,ความรวมมือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่ทางราชการ
กําหนด และสร,างเสริมภาพลักษณ6และทัศนคติที่ดีของประชาชนที่มีตอโครงการ National e-Payment
(2.4) เพิ่มประสิทธิภาพและสถียรภาพของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
มีผลการดําเนินงานที่สําคัญ ได,แก สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง จัดทํา โครงการปรับปรุงการกํากับดูแลสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ (ร+างพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....) เพื่อให,สถาบันการเงินเฉพาะ
กิจสามารถดําเนินการตามพันธกิจได,อยางมีประสิทธิภาพและมั่นคง คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม
2557 มอบหมายให,ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) เป-นหนวยงานกํากับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ มี
หน,าที่ครอบคลุมถึงการออกเกณฑ6กํากับดูแล การตรวจสอบความเหมาะสมของผู,บริหาร การติดตามและ
ตรวจสอบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ และการสั่งการให,มีการแก,ไขป`ญหา ทั้งนี้ กระทรวงการคลังยังคงมีหน,าที่
ในการกํากับนโยบายและการกํากับในฐานะผู,ถือหุ,น
4.2) การเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิต
และบริการ มุงเน,นการสร,างความเชื่อมโยงของหวงโซมูลคาระหวางภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และ
การค,าการลงทุนเพื่อยกระดับศักยภาพในการแขงขันของประเทศ ดังนี้
(1) การพัฒนาภาคการเกษตร โดย
(1.1) เสริมสรางฐานการผลิตภาคการเกษตรใหเขมแข็งและยั่งยืน ผล
การดําเนินงานที่สําคัญ ได,แก กรมประมง จัดทําโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด<านการประมง เพื่อสงเสริม
และสนับสนุนการบริหารจัดการแหลงน้ําในชุมชน ให,เป-นธนาคารผลผลิตเกษตรด,านการประมง สงเสริมให,
ชุมชนมีการบริหารจัดการแหลงน้ําชุมชนในการเพิ่มผลผลิตสัตว6น้ําจืดสําหรับเป-นอาหารโปรตีนบริโภค และ
สร,างรายได,ในครัวเรือน รวมทั้ง พัฒนาศักยภาพด,านการบริหารจัดการแหลงน้ําให,กับชุมชน โดยกรมประมง
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สงเสริ มและสนั บ สนุ น การบริ ห ารจั ด การแหลงน้ํ าในชุ มชนให, เ ป- น ธนาคารผลผลิ ต เกษตรด, า นการประมง
สงเสริมกลไกความรวมมือโดยแตงตั้งกรรมการและคณะทํางานโครงการ ประชุมคณะทํางานและเจ,าหน,าที่เพื่อ
ชี้แจงรายละเอียดโครงการและรายงานความก,าวหน,าของโครงการ 3 ครั้ง จัดตั้งธนาคารผลผลิตเกษตรด,าน
การประมงในพื้นที่แหลงน้ําเป;าหมาย 20 แหง มีสมาชิกธนาคารผลผลิตเกษตรด,านการประมง 1,590 ราย
สมาชิกธนาคารมีการแลกเปลี่ยน ยืมคืนป`จจัยการผลิต 8 แหง ติดตามการดําเนินการจัดตั้งธนาคารผลผลิต
เกษตรด, านการประมงในแหลงน้ํ า เป; าหมาย 168 ครั้ ง สวนกรมพั ฒ นาที่ ดิ น จั ด ทํ า กิจ กรรมคลินิ กเกษตร
เคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห0 (กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่) เพื่อให,เกษตรกรทราบถึงระดับความอุดม
สมบูรณ6ของดินในพื้นที่ ของตนเองกอนทําการปลูกพืช และเพื่อให,เกษตรกรสามารถเข,าถึงการบริการงาน
พัฒนาที่ดินได,อยางทั่วถึง เป;าหมายของโครงการคือดําเนินการให,บริการวิเคราะห6ดินและคําแนะนําการจัดการ
ดิน-น้ํา-พืช สงเสริมการผลิตและการใช,สารอินทรีย6 ลดการใช,สารเคมีทางการเกษตรแกเกษตรกร จํานวน
700,000 ราย ในพื้นที่ 77 จังหวัด ในป7งบประมาณ 2560 ได,ใช,งบประมาณรวมทั้งสิ้น 88,130,672 บาท
กรมสงเสริ มการเกษตร จัด ทํา โครงการส+งเสริ มและพัฒ นาอาชี พทาง
การเกษตร เพื่อพัฒนาและสงเสริมอาชีพการเกษตรให,แกเกษตรกรและประชาชนทั่วไป และเพื่อพัฒนาให,ศูนย6
ปฏิ บั ติ ก ารสามารถตอบสนองตอความต, องการของเกษตรกรและพื้ น ที่ ไ ด, อยางเหมาะสม เป; า หมายของ
โครงการคือเกษตรกรจํานวน 29,400 ราย โครงการสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางรายย+อยประกอบอาชีพ
เสริม เพื่ อพั ฒนาและตอยอดเป- นแหลงเรี ยนรู, ในการปรั บเปลี่ย นอาชีพหรื อเป- นอาชีพเสริ มที่ ยั่งยื น มั่น คง
สามารถนําไปสูคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคต และเป-นต,นแบบในการประกอบอาชีพเสริมด,านการเกษตร ตาม
ศักยภาพของตนเอง เป-นการเพิ่มรายได,ให,เพียงพอตอการดํารงชีพ เกษตรกรชาวสวนยางรายยอยที่เข,ารวม
โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายยอยเพื่อประกอบอาชีพเสริมร,อยละ 70 นําไปปฏิบัติได,อยาง
ถูกต,อง มีรายได,เพิ่มขึ้นเพียงพอตอการดํารงชีพ มีความมั่นคงด,านรายได, ด,านเศรษฐกิจและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
สวนกรมสงเสริมสหกรณ6 จัดทําโครงการพัฒนาความเข<มแข็งและยกระดับชั้นสหกรณ0 เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
สหกรณ6ให,สามารถเป-นกลไกของของภาครัฐในการชวยเกษตรกรและสมาชิกสหกรณ6 และเพื่อพัฒนาความ
เข, มแข็งของสหกรณ6 ให, สามารถเป- นที่ พึ่งของสมาชิก เป; าหมายคื อ สหกรณ6ได,รั บการพัฒ นาความเข, มแข็ ง
4,890 แหง สมาชิกสหกรณ6มีสวนรวมในการดําเนินธุรกิจกับสหกรณ6 7,425,643 ราย เพิ่มขึ้นจากป7 2558
จํานวน 234,046 ราย คิดเป-นร,อยละ 3.25 และปริมาณธุรกิจของสหกรณ6 มูลคา 2,210,241 ล,านบาท เพิ่มขึ้น
178,817 ล,านบาท คิดเป-นร,อยละ 8.37
กรมหมอนไหม จั ด ทํ า โครงการส+ ง เสริ มการท+ องเที่ ย วเชิ งเกษตรด< า น
หม+อนไหม เพื่อพัฒนาให,เกิดแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร สงเสริมและอนุรักษ6ภูมิป`ญญา และองค6ความรู,ด,าน
หมอนไหม และสงเสริมอาชีพและสร,างรายได,เพิ่มแกเกษตรกรผู,ปลูกหมอนเลี้ยงไหม ดําเนินการในพื้นที่ 7
จังหวัด ได,แก จังหวัดเชียงใหม ลําพูน นครราชสีมา สุรินทร6 หนองคาย (เป;าหมายป7 61) แพร และนาน สําหรับ
สํานักงานมาตรฐานสินค,าเกษตรและอาหารแหงชาติและสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
จัดทําโครงการระบบส+งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ+ เพื่อให,การผลิตในพื้นที่เกษตรแปลงใหญเข,าสูระบบการ
ผลิตตามมาตรฐาน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยการเพิ่มคุณภาพผลผลิตและการลดต,นทุนการผลิต โดย
ผลผลิตคือพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได,รับการพัฒนาตามแนวทางระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ จํานวน 46
พื้นที่
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(1.2) สรางและถายทอดองค0 ค วามรู ทางวิ ช าการ วิ ท ยาศาสตร0
เทคโนโลยี และนวัตกรรม และภูมิปJญญาทองถิ่นดานการเกษตรแบบมีสวนรวม ผลการดําเนินงานที่สําคัญ
ได,แก กรมการข,าว จัดทําโครงการสร<างความเข<มแข็งให<แก+ชาวนาและองค0กรชาวนา เพื่อพัฒนาชาวนาและ
องค6กรชาวนาให, มีความเข,มแข็ง สงเสริมสนับสนุ นให,ช าวนาและสถาบั นชาวนามีการตื่น ตัวแขงขันในการ
พัฒนาการผลิตข,าว ตลอดจนวางแผนกําหนดเป;าหมายในการดําเนินงาน และสร,างเครือขายความเข,มแข็ง
ให,แกสถาบันชาวนา โดยสํารวจคัดกรองในพื้นที่ 68 จังหวัดจากสมาชิกศูนย6ข,าวชุมชน กลุมผู,ผลิตเมล็ดพันธุ6
สมาชิกองค6กรชาวนา หรือเกษตรกรที่ประกอบอาชีพทํานา เป;าหมาย 3,000 คน ผลการคัดกรอง 2,765 คน
แบงเป-นคุณสมบัติที่ 1 Model Smart Farmer จํานวน 363 คน คุณสมบัติที่ 2 Existing Smart Farmer
จํานวน 844 คน คุณสมบัติที่ 3 Developing Smart Farmer จํานวน 1,558 คน โครงการสร<างความ
เข<มแข็งให<แก+ชาวนาและองค0กรชาวนา กิจกรรมสร<างและพัฒนาชาวนาปราดเปรื่อง เพื่อสร,างและพัฒนา
เกษตรกรปราดเปรื่อง พัฒนาเป-นเกษตรกรต,นแบบที่มีศักยภาพสามารถประกอบอาชีพเป-นชาวนาอยางยั่งยืน
กรมประมง จัดทํ าโครงการผลผลิ ตเกษตรกรได<รับ การส+ งเสริ ม
และพัฒนาศักยภาพ เพื่อสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว6น้ําให,แกเกษตรกรทั่วไป เกษตรกรที่อยูใน
พื้นที่โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่มีความประสงค6จะประกอบอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว6น้ํา ผาน
กระบวนการถายทอดความรู,และเทคโนโลยีการประมง รวมทั้งให,คําแนะนําหรือบริการผานคลินิ กเกษตร
เคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห6 โดยในป7 2560 สนับสนุนพัฒนาสงเสริมอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว6น้ําให,เกษตรกร
ในพื้นที่โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 8,067 ราย สงเสริมประมงโรงเรียน 747 แหง สนับสนุน
พันธุ6สัตว6น้ําเพาะเลี้ยงในพื้นที่และแจกจายเกษตรกร ออกให,บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห6
133 ครั้ง มีเกษตรกรเข,ารับบริการ 9,798 ราย และถายทอดเทคโนโลยีและความรู,ให,แกเกษตรกร 15,000 ราย
และประมงอาสา 2,310 ราย ในสวนกรมสงเสริ ม สหกรณ6 จั ด ทํ า โครงการส+ ง เสริ ม การใช< เ ครื่ อ งจั ก รกล
การเกษตร เพื่ อ ให, ค วามรู, และวางแผนการบริ ห ารจั ด การเครื่ อ งจั ก รกลทางการเกษตรรวมกั น ให, เ กิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถาบันเกษตรกรในการจัดการและอํานวยความ
สะดวกเครื่องจักรกลทางการเกษตร โดยในป7 2560 สหกรณ6และกลุมเกษตรกรมีความรู, และวางแผนการ
บริหารจัดการเครื่องจักรกลทางการเกษตรรวมกันให,เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จํานวน 85 แหง
(1.3) ยกระดับการผลิตสินคาเกษตรและอาหารเขาสูระบบมาตรฐาน
และสอดคลองกับความตองการของตลาดและการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ได,แก กรมการข,าว จัดทํา
โครงการส+งเสริมการผลิตข<าวตลาดเฉพาะ เพื่อสงเสริมและพัฒนาการผลิตสินค,าข,าวตลาดเฉพาะอยางเป-น
ระบบ ทั้งการผลิต แปรรูป และการตลาด และเพื่อสงเสริมสนับสนุนการผลิตสินค,าข,าวตลาดเฉพาะให,ได,
มาตรฐาน โครงการพัฒนาคุณภาพสินค< าเกษตรสู+มาตรฐาน เพื่อพั ฒนาการผลิต สินค, าข,า วคุณภาพที่ได,
มาตรฐาน ข,าว Q ด,วยมาตรฐานข,าว GAP โรงสีข,าว GMP เสริมสร,างองค6ความรู,ให,เกษตรกรและพัฒนาที่
ปรึกษาเกษตรกร ด,วยเทคโนโลยีผลิตข,าว GAP และประชาสัมพันธ6ด,านการตลาดข,าวคุณภาพ และเพื่อ
ยกระดับคุณภาพข,าวไทยด,วยระบบการผลิตข,าว Pre GAP พัฒนาระบบการรับรองผลผลิตข,าวของชุมชนโดย
ชุมชน และเตรียมความพร,อมเกษตรกรกอนเข,าสูการผลิตข,าวด,วยมาตรฐานที่สูงขึ้น ขณะที่ กรมปศุสัตว6 จัดทํา
ผลผลิตเกษตรกรได<รับการส+งเสริมและพัฒนาศักยภาพ เพื่อให,เกษตรกรได,รับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
เพื่อให,มีความเข,มแข็ง สามารถเพิ่มมูลคาการผลิต มีรายได,เพิ่มในการประกอบอาชีพปศุสัตว6 ผลผลิตโครงการ
คือเกษตรกรได,รับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ 90,286 ราย
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การยางแหงประเทศไทย จัดทําโครงการสนับสนุนเกษตรกรและ
ผู<ประกอบการในการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปยาง การยกระดับมาตรฐานองค0กรด<านอุตสาหกรรมยาง
เพื่อสงเสริมให,สถาบันเกษตรกร/กลุมเกษตรกร สามารถผลิตยางเครพ ยางแผนรมควัน ยางแผนรมควันอัด
ก,อนได,ตามมาตรฐาน GMP ความก,าวหน,าในการดําเนินงาน คือ สถาบันเกษตรกร/กลุมเกษตรกรที่สามารถ
ผลิตยางเครพได,ตามมาตรฐาน GMP จํานวน 10 แหง ผลิตยางแผนรมควันได,ตามมาตรฐาน GMP จํานวน 5
แหง ผลิตยางแผนรมควันอัดก,อนได,ตามมาตรฐาน GMP จํานวน 7 แหง และสงเสริมสนับสนุนเกษตรกรและ
สถาบันเกษตรกรในการผลิตยางก,อนถ,วยตามหลัก GAP จํานวน 10 ราย สําหรับองค6การสะพานปลา จัดทํา
โครงการก+อสร<างโรงคลุมสุขอนามัยท+าเทียบเรือประมงชุมพร เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร,างพื้นฐาน
ของทาเทียบเรือประมงให,ถูกสุขลักษณะและสุขอนามัย โดยผลผลิตคือทาเทียบเรือประมงชุมพร กอสร,างโรง
คลุมสัตว6น้ําและลานจอดรถ เพื่อให,ทาเทียบเรือประมงชุมพรถูกสุขลักษณะสะพานปลาและทาเทียบเรือประมง
ในป7 2560 ใช,งบประมาณรวมทั้งสิ้น 19,939,132 บาท
(1.4) เสริ มสรางขีด ความสามารถการผลิต ในหวงโซอุ ต สาหกรรม
เกษตร ผลการดําเนินงานที่สําคัญ ได,แก กรมสงเสริมการเกษตรจัดทํา โครงการพัฒนาเครือข+ายงานส+งเสริม
การเกษตร เพื่อให,มีการรวมกลุม/เครือขายของอาสาสมัครเกษตร เพื่อให,เจ,าหน,าที่สงเสริมการเกษตรทุกระดับ
มี เ วที ในการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู, พั ฒ นาการดํ า เนิ น งาน ให, มีค วามรู, ความสามารถและมี ค วามพร, อมในการ
ให,บริการทางการเกษตรแกเกษตรกร โดยเจ,าหน,าที่ 1,900 คน ได,รับการพัฒนาให,มีความรู,ความสามารถและ
มีความพร,อมในการให,บริ การงานสงเสริมการเกษตร ขณะที่กรมสงเสริมสหกรณ6 จัด ทํา โครงการเพิ่ มขี ด
ความสามารถการบริหารจัดการผลไม<คุณภาพในสหกรณ0และกลุ+มเกษตรกร เพื่อสงเสริมและสนับสนุนสถาบัน
เกษตรกรดําเนินการและพัฒนาธุรกิจตลาดผลไม,ให,สามารถรองรับผลผลิตของสมาชิก เสริมสร,างเครือขาย
ธุรกิจในสหกรณ6และกลุมเกษตรกรให,มีความเข,มแข็งสามารถแขงขันได, โดยในป7 2560 สวนกลางมีสหกรณ6
และกลุมเกษตรกรเป;าหมาย จํานวน 65 แหง ที่ดําเนินธุรกิจรวบรวมและจําหนายผลไม, มีผลการรวบรวมทั้งสิ้น
จํานวน 32,040.381 ตัน มูลคา 899.381 ล,านบาท และสวนภูมิภาค จัดอบรมการสร,างสมาชิกรุนใหม/ทายาท
สมาชิกเพื่อผลิตผลไม,คุณภาพ จํานวน 19 จังหวัด กําหนดกลุมเป;าหมายจังหวัดละ 30 คน รวม 570 คน ผล
การดําเนินการจัดอบรมการสร,างสมาชิกรุนใหม มีผู,เ ข,ารวมประชุมจํานวน 521 ราย โครงการพัฒนาการ
ดําเนินธุรกิจและสินค<าของสหกรณ0ผู<เลี้ยงโคนม ภายใต<การเชื่อมโยงเครือข+ายธุรกิจและการตลาดภายในห+วงโซ+
การผลิตนมทั้งระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ํานมโคให,มีคุณภาพตั้งแตฟาร6มสมาชิก พัฒนาการดําเนิน
ธุรกิจและสินค,าของสหกรณ6ผู,เลี้ยงโคนมในเชิงพาณิชย6ให,สอดคล,องกับสถานการณ6และสามารถแขงขันได, โดย
สหกรณ6และกลุมเกษตรกร ได,รั บการสงเสริมและพัฒนาธุ รกิจ โคนมเพื่อเพิ่มศั กยภาพการผลิ ต/การตลาด
จํานวน 117 แหง เกินเป;าหมายจากเดิม 116 แหง คิดเป-นร,อยละ 101
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ6 จัดทําโครงการสนับสนุนการเรียนรู<
เพิ่มศักยภาพการทําการเกษตรและการเพิ่มมูลค+าสินค<า เพื่อสร,างความรู,ความเข,าใจในแนวทางการทําการเกษตร
ภายใต,ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และจัดการสินค,าเกษตรให,แกเครือขายเกษตรกรผู,นํา และกลุมเกษตรกร
มุงหวังให,เกษตรกรสามารถนําแนวคิดไปปรับใช,ในการดํารงชีวิตและพัฒนาการประกอบอาชีพการเกษตรให,
สามารถทําเกษตรได,อยางยั่งยืน โดยในป7 2560 สนับสนุนให,ความรู,แกเกษตรกรดําเนินการได, 29,750 ราย
ครบตามเป;าหมาย โครงการนําร+องสร<างเครือข+ายประชารัฐภาคการเกษตร เพื่อเตรียมพร,อมในการสร,างความ
รวมมือ สนับสนุนการทํางานกับเครือขายประชารัฐและภาคสวนตาง ๆ ที่เกี่ยวข,องกับภาคการเกษตรของจังหวัด
สวนกรมการข,าว จัดทําโครงการนวัตกรรมการแปรรูปข<าวเพื่อเพิ่มมูลค+า เพื่อพัฒนานวัตกรรมการแปรรูป
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ผลิตภัณฑ6จากข,าว และสงเสริม ขยายผล ถายทอด และผลักดันนวัตกรรมต,นแบบสูเชิงพาณิชย6 ความก,าวหน,า
การดําเนินโครงการ คือ พัฒนาและผลักดันนวัตกรรมการผลิตเส,นอุด,งจากข,าวเชิงอุตสาหกรรมต,นแบบในเชิง
พาณิชย6 โดยบูรณาการทํางานรวมกับบริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) โดยใช,ข,าวท,องไข พันธุ6ปราจีนบุรี 2
พัฒ นาและผลักดั น นวัต กรรมการผลิ ต พาสต, า จากข, า วเชิ งอุต สาหกรรมต,น แบบในเชิงพาณิ ชย6 โดยพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ6พาสต,ารวมกับบริษัท สหป`•นข,าว จํากัด โดยใช,ข,าวท,องไข พันธุ6อยุธยา 1 โดยเทคโนโลยีเอกซ6ทรูชั่น
และการพัฒนาและผลักดันนวัตกรรมการแปรรูปข,าวตอยอด จากงานวิจัยสูเชิงพาณิชย6ในระดับชุมชนหรือ
ท,องถิ่นจํานวน 5 ผลิตภัณฑ6 พัฒนาและสนับสนุนบรรจุภัณฑ6ให,กลุม
กรมพัฒนาที่ดิน จัดทําโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับสินค<าที่
สําคัญ เพื่อจัดทําแผนที่การใช,ที่ดินพืชเศรษฐกิจรายตําบล จากภาพถายดาวเทียมสํารวจทรัพยากรรายละเอียดสูง
และเพื่อวิเคราะห6ต,นทุน ผลตอบแทน เปรียบเทียบ ประเมินผลผลิตตามเขตเหมาะสมสําหรับการปลูกพืช
เศรษฐกิจและศึกษาทัศนคติของเกษตรกรในการใช,พื้นที่ทั้งด,านการพัฒนาเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
และการปรับ เปลี่ ย นรูป แบบการใช, ป ระโยชน6 ที่ดิน ผลผลิ ต ของโครงการคื อ (1) แผนที่ เ ขตการใช, ที่ดิ น พื ช
เศรษฐกิจ จําแนกตามระดับความเหมาะสมตามศักยภาพของที่ดิน แสดงเป-นระดับภาคและระดับจังหวัด 5
ชนิดพืช ได,แก ลิ้นจี่ เงาะ ทุเรียน มังคุด และส,มโอ (2) รายงานเขตการใช,ที่ดินพืชเศรษฐกิจ (3) ฐานข,อมูล
สําหรับหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการจัดทําแผนงานและนโยบายการพัฒนาสาขาตางๆ ทั้ง
ภาคเกษตรกรรมและสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข,อง (4) แผนที่ Agri-Map มีชั้นข,อมูลที่ครบถ,วน สามารถเข,าถึงได,ใน
ระบบ Online และ (5) จํานวนพื้นที่ทําการเกษตร S3 และ N ที่ถูกปรับเปลี่ยนไปผลิตสินค,าชนิดอื่นที่มี
ศักยภาพทางกายภาพและเศรษฐกิจสูงกวาชนิดเดิม
(1.5) สงเสริ มและเรงขยายผลแนวคิ ด การทํ า การเกษตรตามหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได,แก กรมการข,าว จัดทําโครงการขยายศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ0ข<าว เพื่อ
ผลิตเมล็ดพันธุ6ข,าว ชั้นพันธุ6จําหนายที่มีคุณภาพดี และมีปริมาณที่เพียงพอตอความต,องการของเกษตรกร
ชาวนาที่จะนําไปเพาะปลูก และรองรับตอความต,องการข,าวในอนาคตที่เพิ่มมากขึ้น โดยป7งบประมาณ 2559
ผูกพัน ป7 งบประมาณ 2560 และป7 2561 ได,กอสร, า งและปรับ พื้น ที่ ถมดิน ศูน ย6 เมล็ด พั นธุ6 ข,า ว 5 ศู น ย6 คื อ
นครนายก ศรีษะเกษ บุรีรัมย6 อํานาจเจริญ และบึงกาฬ ป7งบประมาณ 2560 ได,กอสร,างและปรับพื้นที่ถมดิน
ศูนย6เมล็ดพันธุ6ข,าว 1 ศูนย6 คือ พิจิตร และได,ติดตั้งเครื่องจักรปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ6 1 ศูนย6 คือ ศรีษะเกษ
ในสวนกรมหมอนไหม จัด ทํา โครงการส+ งเสริมหมู+ บ<า นมู ลนิ ธิส+ งเสริมศิล ปาชีพในสมเด็จ พระนางเจ< าสิ ริกิติ์
พระบรมราชิ นีน าถ เพื่ อลดต, นทุ นการผลิต และสร, างรายได, ให, แกสมาชิกผู,ป ลูกหมอนเลี้ย งไหมของมู ลนิ ธิ
สงเสริมศิลปาชีพฯ และเพื่อดํารงรักษาและพัฒนาอาชีพการปลูกหมอนเลี้ยงไหมให,มีความเข,มแข็งและคงอยู
สื บ ไป ได, ดํ า เนิ น โครงการสงเสริ ม หมู บ, า นมู ล นิ ธิ ส งเสริ ม ศิ ล ปาชี พ ในสมเด็ จ พระนางเจ, า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ ประกอบด,วย 3 ได,แก กิจกรรมที่ 1 สงเสริมการฟอกย,อมสีเส,นไหมด,วยสีธรรมชาติ 20 ราย
กิจกรรมที่ 2 ปลูกหมอนเลี้ยงไหมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในศูนย6ศิลปาชีพ 20 แหง กิจกรรมที่ 3 โครงการ
ศิลปาชีพศึกษาพัฒนาไหมไทยพื้นบ,าน ไหมดาหลา และแมลงทับ จํานวน 1 แหง โครงการหมู+บ<านไหมไทย
พื้นบ<านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ<าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อสนองพระราชดําริสมเด็จพระนางเจ,าฯ
พระบรมราชินีนาถ ในการอนุรักษ6 ไหมไทยพื้นบ,านให,คงอยูยั่งยืน ผลผลิตโครงการคือเกษตรกรมีการพัฒนาการ
เลี้ยงไหมไมน,อยกวา 4 รุน/คน/ป7 สามารถผลิตเส,นไหมไทยพื้นบ,านไมน,อยกวา 3,360 กก. มูลคา 6,048,000
บาท นําไปทอผ,าไหมนกยูงพระราชทานสีทองไมน,อยกวา 10,752 เมตร มูลคาไมน,อยกวา 8,601,600 ล,านบาท
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(1.6) พัฒนาปJ จ จั ยสนั บสนุ น ในการบริ หารจั ด การภาคเกษตรและ
สนับสนุนเกษตรกรรุนใหม มีผลการดําเนินงานที่สําคัญ ได,แก กรมตรวจบัญชีสหกรณ6 จัดทํา โครงการส+งเสริม
การจัดทําบัญชีต<นทุนอาชีพแก+เกษตรกร เพื่อให,เกษตรกรมีความรู, ความเข,าใจ สามารถจัดทําบัญชีต,นทุน
อาชีพได,อยางถูกต,อง ในป7 2560 เกษตรกรเป;า หมายที่ ผ านการอบรมสามารถจัด ทํ าบั ญชี ต, นทุ นอาชีพได,
28,922 ราย คิดเป-นร,อยละ 13.25 โครงการพัฒนาเกษตรกรที่ทําบัญชีได<ใช<บัญชีเปYน เพื่อพัฒนาเกษตรกรให,
สามารถนําข,อมูลทางบัญชีไปใช,ประโยชน6ในการประกอบอาชีพได, เกษตรกรเป;าหมายได,รับการอบรมการใช,
ข,อมูลทางบัญชีในการประกอบอาชีพ 15,022 ราย โครงการพัฒนาเกษตรกรให<ใช<ข<อมูลทางบัญชีอย+างยั่งยืน
เพื่ อพั ฒ นาให, เ กษตรกรจั ด ทํ า บั ญ ชี ต, น ทุ น อาชี พและใช, ข,อมู ล ทางบั ญ ชี เ ป- น ประจํ า สม่ํ า เสมอ และสงเสริ ม
สนับสนุนให,เป-นเกษตรกรต,นแบบด,านการจัดทําบัญชีต,นทุนอาชีพ ในป7 2560 เกษตรกรเป;าหมายที่ผานการ
อบรมสามารถใช,ข,อมูลทางบัญ ชีเป-น ประจํา สม่ําเสมอ 4,377 ราย คิด เป-นร,อยละ 48.43 โครงการพัฒนา
ศักยภาพการบริหารจัดการด<านการเงินการบัญชีแก+สหกรณ0และกลุ+มเกษตรกร เพื่อให,ผู,รับผิดชอบจัดทําบัญชีมี
ความรู,ความเข,าใจด,านบัญชีและสามารถจัดทําบัญชี/งบการเงินได, และเพิ่มศักยภาพด,านการนําข,อมูลไปใช,ใน
การบริหารจัดการได,อยางมีประสิทธิภาพ กลุมเป;าหมายที่ผานการอบรมสามารถนําความรู,ไปใช,ประโยชน6ใน
การบริหารจัดการทางการเงินการบัญชีได, 2,248 แหง คิดเป-นร,อยละ 97.06 โครงการส+งเสริมความรู<ความ
เข<าใจเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก+สมาชิกสหกรณ0 เพื่อให,สมาชิกสหกรณ6ได,ตระหนักและมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบการดําเนินการของสหกรณ6 ได,รับความรู,เกี่ยวกับขั้นตอนการทําธุรกรรมทางการเงินกับสหกรณ6 โดย
สมาชิกของสหกรณ6สามารถนําความรู,ไปใช,ประโยชน6ได,จํานวน 11,682 ราย คิดเป-นร,อยละ 83.22
(2) การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม เพื่อให,ประเทศไทยก,าวไปสูประเทศที่มี
รายได, สู ง จํ า เป- น ต, องมี การกํ า หนดอุ ต สาหกรรมเป; า หมายที่ มีศั กยภาพในป` จ จุ บั น เพื่ อเป- น แรงขั บ เคลื่ อ น
เศรษฐกิจไทยในระยะตอไปได, โดย
(2.1) การพัฒนาตอยอดความเขมแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ
ปJจจุบันเพื่อยกระดับไปสูอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง มีผลการดําเนินงานที่สําคัญ ได,แก กรมสงเสริม
อุตสาหกรรม จัดทํา โครงการเสริมสร<างศักยภาพเพื่อเข<าสู+ซุปเปอร0คลัสเตอร0 และคลัสเตอร0เปZาหมายตาม
นโยบายของรัฐบาล เพื่อสร,างความเข,มแข็งของหวงโซคุณคา (Value Chain) ในแนวตั้ง ตั้งแตต,นน้ํา ปลายน้ํา
รวมทั้งสร,างความรวมมือในแนวนอนกับอุตสาหกรรมสนับสนุนที่เกี่ยวข,อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันทางธุรกิจของกลุมอุตสาหกรรมที่จะรองรับกลุมอุตสาหกรรมระดับซุปเปอร6คลัสเตอร6 และคลัสเตอร6
เป;าหมายตามนโยบายของรัฐบาล โดยกลุมอุตสาหกรรมที่ได,รับการสงเสริมพัฒนาศักยภาพ จํานวน 8 กลุม
160 กิจการ และได,แผนพัฒนาคลัสเตอร6 (Cluster Roadmap) ที่เชื่อมกับ Super Cluster และคลัสเตอร6
เป;าหมายของรัฐบาล จํานวน 8 แผน (1 กลุม/1 แผน) เพิ่มมูลคาการผลิตได, 18,106,000 บาท ลดต,นทุนการ
ผลิตได, 98,775,000 บาท และกลุมอุตสาหกรรมที่เข,ารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจเฉลี่ย คิดเป-นร,อยละ 90.12
สํ า นั ก งานเศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรม จั ด ทํ า โครงการเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพและผลิ ต ภาพการผลิ ต ของภาคอุ ต สาหกรรม ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่ อ ยกระดั บ ขี ด
ความสามารถในการแขงขันด,านผลิตภาพภาคอุตสาหกรรมของไทยด,วยการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทรั พยากรมนุ ษย6 และป` จ จั ย สนั บ สนุ น ตั วชี้ วั ดความสํ าเร็ จ คื อ (1) จํ านวนสถานประกอบการสามารถเพิ่ ม
ประสิทธิภาพ มีต,นทุนการผลิตลดลงร,อยละ 10 (2) จํานวนแรงงานมี multi-skill ไมต่ํากวา 450 คน/ป7 และมี
จํานวนผู,ผานการถายทอดความรู, ไมน,อยกวา 1,000 ราย/ป7 และ (3) ผู,ประกอบการมีการรวมกลุมเครือขาย
ของกลุ มคลัสเตอร6ที่มีความเข,มแข็ง อยางน,อย 3 กลุม และมีจํ านวนฐานข,อมู ลสําหรั บการวางยุทธศาสตร6
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พัฒนาอุตสาหกรรม 1 ฐานข, อมูล โครงการระบบ Industrial Intelligence Unit (IIU) เพื่อชวยให,
ผู,ประกอบการภาคอุตสาหกรรมสามารถนําข,อมูลไปใช,ประกอบการวิเคราะห6เพื่อตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจ
และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ทันตอสถานการณ6โลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยมีผู,รับบริการ
ในป7 2560 จํานวน 1231,406 ราย ความเชื่อมั่นตอระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม คิดเป-นร,อยละ 85.2
สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงอุ ต สาหกรรม (สถาบั น พั ฒ นา
อุตสาหกรรมสิ่งทอ) จัดทําโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ0สิ่งทอและเครื่องแต+งกายมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต<
เพื่ อตอบสนองความต< องการของตลาดอาเซี ย น เพื่ อพั ฒ นาองค6 ความรู, ด, า นการออกแบบผลิ ต ภั ณฑ6 การ
ยกระดับเทคโนโลยี การสร,างนวัตกรรม คุณภาพสินค,าและการสร,างมูลคาเพิ่มให,แกผลิตภัณฑ6 รวมทั้งการ
ขยายชองทางและโอกาสทางการตลาดให,กับผู,ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่อง
แตงกายมุสลิมให,สามารถแขงขันได,ในตลาดอาเซียน โดย 1) ถายทอดองค6ความรู,เพื่อเสริมสร,างศักยภาพให,กับ
ผู,ประกอบการ 370 ราย 2) พัฒนาผลิตภัณฑ6สิ่งทอใหมสูเชิงพาณิชย6 50 ผลิตภัณฑ6 เพิ่มมูลคาสูงขึ้นไมต่ํากวา
ร,อยละ 25 3) เจรจาจับคูธุรกิจ (Business Matching) ระหวางผู,ประกอบการไทยกับกลุมประเทศอาเซียน+3
จํานวน 2 ครั้ง และ 4) ศึกษาข,อมูลการตลาดสิ่งทอและเครื่องนุงหม 1 ฉบับ สวนสํานักงานคณะกรรมการอ,อย
และน้ําตาลทราย จัดทําโครงการพัฒนาเพื่อปรับโครงสร,างการปรับปรุงพันธุ6อ,อยและพัฒนาระบบบริหาร
จัดการการผลิตอ,อยอยางครบวงจร เชื่อมโยงระบบโครงสร,างพื้นฐานเพื่อการปรับปรุงพันธุ6ทั้งระบบ การพัฒนา
ขยายผล และตอยอดระบบโครงสร,างพื้นฐานเพื่อการปรับปรุงพันธุ6อ,อยภายในประเทศ และผลักดัน ขับเคลื่อน
พร,อมขยายผลบทบาทหน,าที่ของศูนย6กลางการปรับปรุงพันธุ6อ,อยแหงประเทศไทย (Thailand Sugarcane
Breeding Center,TSBC) ให,เป-นศูนย6กลางการปรับปรุงพันธุ6อ,อยของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต, โดยในป7
2560 งบประมาณรวม 120 ล,านบาท
(2.2) วางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมสําหรับอนาคต มีผลการ
ดําเนินงานที่สําคัญ ได,แก สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ) จัดทํา โครงการ
ส+งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย+อม (ค+าใช<จ+ายการสร<างจิตสํานึกเพื่อเพิ่มผลิตภาพบุคลากร
และองค0 ก รภาคการผลิ ต สู+ ก ารพั ฒ นาอย+ า งยั่ ง ยื น ) ป 2560 เพื่ อ สงเสริ ม ให, บุ ค ลากรทุ ก ระดั บ ของ
ภาคอุตสาหกรรมมีความรู, ตระหนัก และเห็นความสําคัญของการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) และการพัฒนา
อยางยั่งยืน (Sustainability) มีวิธีการดําเนินโครงการในการสร,างการรับรู,และความเข,าใจในวงกว,างเกี่ยวกับ
เรื่อง “Productivity & Sustainability” โดย (1) พัฒนาสื่อรณรงค6วิชาการในรูปแบบตางๆ เพื่อใช,เผยแพร
กลุมเป;าหมายในวงกว,าง สร,างกระแสความสนใจด,าน Productivity และ Sustainability และ (2) จัด
กิจกรรมเผยแพรความรู,และผลงานแบบปฏิบัติที่ดี เพื่อสร,างการรับรู, ความเข,าใจและแบบปฏิบัติที่สามารถ
นําไปตอยอดให,กับกลุมเป;าหมาย โครงการส+งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย+อม (ค+าใช<จ+ายใน
การสร<างและขยายฐานองค0ความรู<การเพิ่มผลิตภาพเพื่อการเติบโตอย+างยั่งยืน) เพื่อเสริมสร,างให,ผู,ที่มีบทบาท
สงเสริมการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity Facilitator) ในองค6กรได,เรียนรู,บทบาทและทักษะการบริหารและ
สร,างบรรยากาศการจัดการความรู,เพื่อเพิ่มผลิตภาพองค6กรอยางเป-นระบบ โดยจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพรความรู,
และผลงานแบบปฏิบัติที่ดีทางด,านการจัดการความรู,เพื่อการเพิ่มผลิตภาพในองค6กร สร,างการรับรู, ความเข,าใจ
และแบบปฏิบัติที่สามารถนําไปตอยอดให,กับกลุมเป;าหมาย
สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สถาบันอาหาร) จัดทํา โครงการ
การเชื่อมโยงการค<าการลงทุนผู<ประกอบการอาหารเพื่ออุตสาหกรรมอาหารอนาคต (Future Food) เพื่อ
ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหารอนาคต โดยการสร,างเครือขายและรากฐานการผลิตอาหารอนาคต
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ตลอดหวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมอาหารในอนาคตทั้ง 5 ภูมิภาคของประเทศไทย โดยในป7 2560 บุคลากร
ในอุตสาหกรรมอาหารได,รับการยกระดับองค6ความรู,ในด,านนวัตกรรมทั้งด,านอาหารและเครื่องดื่มเสริมสุขภาพ
หรือ Functional Foods อาหารทางการแพทย6 หรือ Medical อาหารอินทรีย6 หรือ Organic Foods และ
อาหารที่ผลิตขึ้นมาใหมทางนวัตกรรม หรือ Novel Foods ไมน,อยกวา 300 คน ผู,ประกอบการได,รับการ
สงเสริมการพัฒนานวัตกรรมอาหารหรือตอยอดนวัตกรรม เพื่อสงเสริมการขยายตลาดทั้งภายในประเทศหรือ
การลงทุนขยายกิจการ ไมน,อยกวา 55 ราย โครงการศูนย0เชื่อมโยงอาหารไทยสู+เชิงพาณิชย0ต<นแบบ (Window
of Thai Food) เพื่อศึกษาการรองรับการขยายตัวของงานตามยุทธศาสตร6ครัวไทยสูโลก ซึ่งเป-นวาระสําคัญ
ของประเทศและเป-น จุดเชื่อมบูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวน เพื่อชวยกันขั บเคลื่อนอุตสาหกรรม
อาหารไทยสูเวทีโลกอยางเป-นรูปธรรม สวนสถาบันพลาสติก จัดทําโครงการส+งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม
คอมพาวนด0และการแปรรูปพลาสติกชีวภาพ (Bioplastics) และพัฒนาศูนย0การออกแบบ เพื่อศึกษาและ
รวบรวมองค6ความรู,ด,านการพัฒนาพลาสติกคอมพาวนด6และการขึ้นรูปผลิตภัณฑ6พลาสติกชีวภาพ องค6ความรู,
ด,านการพัฒ นาคอมพาวนด6พลาสติกชีวภาพและการขึ้นรู ปพลาสติกชี วภาพสู ตรเม็ด คอมพาวนด6 พลาสติ ก
ชีวภาพที่ได,รับการพัฒนาตรงความต,องการตลาด อาทิ ปรับปรุงคุณสมบัติหรือการลดต,นทุนไมน,อยกวา 60 สูตร
การพัฒนาเทคโนโลยีการขึ้นรูปพลาสติกชีวภาพ ผลิตภัณฑ6นํารองของพลาสติกชีวภาพจากชีวมวล 20 ผลิตภัณฑ6
(3) การพัฒนาภาคการคาและการลงทุน โดย
(3.1) พัฒนาอํา นวยความสะดวกทางการคาใหไดมาตรฐานสากล
ได,แก กรมเจรจาการค,าระหวางประเทศ จัดทํา โครงการจัดทําเขตการค<าเสรี เพื่อเข,ารวมเจรจาจัดทําความตก
ลงการค,าเสรีหรือความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศ/กลุมประเทศ เพื่อขยายโอกาส ปกป;องและรักษา
ผลประโยชน6ทางการค,า การลงทุน วิเคราะห6และเสนอมาตรการในการเตรียมกําหนดทาที นโยบายการค,า
บริการ การลงทุนและความรวมมือทางเศรษฐกิจ และเผยแพรข,อมูล สร,างความรู,ความเข,าใจและการมีสวน
รวมของทุกภาคสวน
กรมสงเสริมการค,าระหวางประเทศ จัดทํา โครงการพัฒนาและ
ส+งเสริมการค<าระหว+างประเทศเพื่อรองรับเศรษฐกิจยุคใหม+ เพื่อผลักดันมูลคาการสงออกของไทย โดยเฉพาะ
ในตลาดอาเซียนให,สามารถขยายตัวได,อยางตอเนื่อง พัฒนาและสงเสริมสินค,า/ธุรกิจบริการที่มีศักยภาพของ
ไทยให, สามารถขยายตลาดตางประเทศได, และสงเสริมผู, ประกอบการไทยให, ส ามารภดํ าเนิ นธุ ร กิจ ขยาย
ชองทางการตลาด และการลงทุนในตางประเทศ โดยในป7 2560 มีจํานวนผู,ประกอบการไทยที่ได,รับการพัฒนา
ขีดความสามารถและสงเสริมด,านการตลาดตางประเทศจํานวน 3,596 ราย
(3.2) พัฒนาปJ จจัยสนั บสนุนเพื่อสงเสริมการลงทุน ในประเทศและ
การลงทุนของคนไทยในตางประเทศ มีผลการดําเนินงานที่สําคัญ ได,แก กรมสงเสริมการค,าระหวางประเทศ
จัดทําโครงการส+งเสริมการพัฒนาบริการและขยายเครือข+ายของผู<ให<บริการโลจิสติกส0 เพื่อสร,างความรู,ความ
เข,าใจเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจการค,าระหวางประเทศและการบริหารจัดการโลจิสติกส6 ตลอดจนเทคนิคและ
นวัตกรรมในการดําเนินธุรกิจที่ทันสมัย สงเสริมการพัฒนาและขยายเครือขายพันธมิตรในการดําเนินธุรกิจ
ระหวางประเทศ แสดงถึงศักยภาพและความพร,อมของประเทศไทยในการเป-นศูนย6กลางของโลจิสติกส6ใน
ภูมิภาคอาเซียน และพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส6ไทยให,มีมาตรฐานสากล สงผลให,มีจํานวนผู,ให,บริการโลจิสติกส6
การค,าฯ ได,รับการพัฒนาศักยภาพด,านการบริหารจัดการโลจิสติกส6 546 ราย และในป7 2560 ได,จัดงานแสดง
สินค,าโลจิสติกส6 (TILOG – LOGISTIX 2017) มีมูลคาสั่งซื้อทันที 11.68 ล,านบาท มูลคาคาดการณ6ภายใน 1 ป7
เทากับ 1,240.57 ล,านบาท
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(3.3) พัฒนาระบบทรัพย0สินทางปJญญา มีผลการดําเนินงานที่สําคัญ
ได,แก กรมทรัพย6สินทางป`ญญา จัดทําโครงการเสริมสร<างศักยภาพผู<ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย+อมด<วยทรัพย0สินทางปeญญา เพื่อเสริมสร,างศักยภาพผู,ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ด,วยทรัพย6สินทางป`ญญาในกลุมเป;าหมายเกษตรกรและผู,ประกอบการที่เกี่ยวข,องกับการผลิตสินค,าอาหาร
และสินค,าเกษตรหรือเกษตรแปรรูป ในการสร,างความแตกตางให,แกสินค,าอาหาร/เกษตร และเกษตรแปรรูป
ของไทย ให,สามารถสนองตอบตอความต,องการของตลาดและผู,บริโภค โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด<ว ย
ทรัพย0 สินทางปeญ ญาและนวั ตกรรม เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพการจดทะเบี ยนทรั พย6สิ นทางป`ญญาให,ส ะดวก
รวดเร็ วยิ่ งขึ้ น และเสริ มสร, างความรู,ต ลอดจนสงเสริ มการใช, ทรั พย6 สิ นทางป` ญญาในเชิ งพาณิ ชย6 อยางเป- น
รูปธรรม
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2.1.4

การเติบโตที่เป9นมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

1) การบรรลุเป>าหมายการเติบโตที่เป9นมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
ในป7แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีความก,าวหน,าในการรักษา และฟ••นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอยาง
ตอเนื่อง โดยป7 2560 มีสัดสวนพื้นที่ปkาไม,ร,อยละ 31.58 ของพื้นที่ประเทศ ซึ่งยังต่ํากวาเป;าหมายที่กําหนดให,มี
พื้นที่ปkาไม,ร,อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ ในสวนของจํานวนชนิดพันธุ6และประชากรของสิ่งมีชีวิตที่อยูในภาวะ
ถูกคุกคาม หรือใกล,สูญพันธุ6พบวา มีจํานวน 13 ชนิด ได,แก 1. นกกระเรียน 2. ละองหรือละมั่ง 3. นกแต,วแล,ว
ท,องดํา 4. กวางผา 5. วัวแดง 6. พญาแร,ง 7. จระเข,น้ําจืด 8. ช,างปkา 9. เสือโครง 10. ควายปkา 11. แมวลาย
หินออน 12. สมเสร็จ 13. เก,งหม,อ สําหรับเป;าหมายการสร,างความมั่นคงด,านน้ําและบริหารจัดการทรัพยากร
น้ําทั้งน้ําผิวดินและน้ําใต,ดินให,มีประสิทธิภาพ ในป7 2560 มีพื้นที่ชลประทาน 30,925,901 ไร เพิ่มขึ้นจากป7
2559 จํานวน 195,259 ไร แตยังคงต่ํากวาเป;าหมายที่กําหนดให,พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้นป7ละ 350,000 ไร
สําหรับระบบประปาหมูบ,านในป7 2558 มีทั้งหมด 65,696 หมูบ,าน คิดเป-นร,อยละ 93.40 ของจํานวนหมูบ,าน
ทั้งหมด โดยภาคเหนือมีหมูบ, านที่มีระบบประปามากที่สุด ร,อยละ 94.95 และภาคใต, มีหมูบ,า นที่มีระบบ
ประปาน,อยที่สุด ร,อยละ 89.19
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอยางถูกต,องและนําไปใช,ประโยชน6มีสัดสวนเพิ่มขึ้นและมี
แนวโน,มเข,าใกล,เป;าหมายที่กําหนดไว,ไมน,อยกวาร,อยละ 75 ซึ่งในป7 2560 สามารถดําเนินการได,ร,อยละ 73.80
สัดสวนของเสียอันตรายชุมชนที่ได,รับการกําจัดอยางถูกต,องสามารถดําเนินการได,ร,อยละ 9.80 ยังต่ํากวา
เป;าหมายที่กําหนดไมน,อยกวาร,อยละ 30 และจํานวนกากอุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมดที่เข,าสูระบบจัดการที่
ถูกต,องสามารถดําเนินการได, 1.947 ล,านตัน สําหรับคุณภาพน้ําของแมน้ําสายหลักที่อยูในเกณฑ6ดีร,อยละ 28
มีแนวโน,มลดลงจากป7ที่ผานมา สาเหตุเกิดจากการขยายตัวของชุมชนเมือง เชน เทศบาลเมือง เทศบาลนคร
รวมถึงกิจกรรมตางๆ ภายในชุมชนมีผลทําให,ปริมาณน้ําเสียเพิ่มขึ้น จํานวนวันที่ปริมาณฝุkนละอองเกินคา
มาตรฐานลดลงจากป7 2559 จาก 61 วัน เป-น 38 วัน (ลดลงร,อยละ 38) และจุดความร,อนสะสมรายจังหวัด
ลดลงจากป7 2559 จาก 10,133 จุด เป-น 5,418 จุด (ลดลงร,อยละ 47) ตั้งแตป7 2556 - 2560 จุดความร,อน
สะสมมีแนวโน,มลดลงอยางตอเนื่อง ป`จจัยที่ทําให,สถานการณ6หมอกควันดีขึ้นเป-นผลมาจากการบูรณาการ
แก,ไขป`ญหาของหนวยงานที่เกี่ยวข,อง
การปลอยกšาซคาร6บอนไดออกไซด6 (CO2) จากการใช,พลังงานของประเทศในป7 2560
มีแนวโน,มเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยปริมาณการปลอย CO2 เมื่อเปรียบเทียบกับป7 2559 พบวาเพิ่มขึ้นร,อยละ
0.3 สวนการใช,พลังงานของประเทศ เพิ่มขึ้นจาก 104,902 พันตันเทียบเทาน้ํามันดิบ (KTOE) ในป7 2559 เป-น
106,297 KTOE ในป7 2560 หรือเพิ่มขึ้นร,อยละ 1.3 สําหรับภาคการขนสงมีการปลอยกšาซ CO2 อยูที่ระดับ
73.0 ล,านตัน CO2 เพิ่มขึ้นร,อยละ 1.6 ทั้งนี้การปลอยกšาซ CO2 จากการใช,น้ํามันสําเร็จรูปอยูที่ระดับ 67.9
ล,านตัน CO2 เพิ่มขึ้นร,อยละ 2.9 สวนหนึ่งเป-นผลจากราคาขายปลีกน้ํามันในประเทศที่ยังคงอยูในระดับที่ไมสูง
มากนัก สงผลให,มีการใช,น้ํามันเบนซินและดีเซลภาคการขนสงสูงขึ้น ในขณะที่การปลอยกšาซ CO2 จากการใช,
กšาซธรรมชาติในภาคขนสง (NGV) ซึ่งคิดเป-นสัดสวนร,อยละ 7 มีการปลอยกšาซที่ระดับ 5.2 ล,านตัน CO2 ลดลง
ร,อยละ 12.9 ตามปริมาณการใช, NGV ที่ลดลง เนื่องจากนโยบายการปรับโครงสร,างราคา NGV ให,สะท,อน
ต,นทุนที่แท,จริง ทําให,ผู,ใช,รถยนต6 NGV บางสวนหันกลับไปใช,น้ํามันแทนประกอบกับชวงนี้ราคาน้ํามันทรงตัว
อยูในระดับที่ไมสูงมากนัก รวมทั้งมีความสะดวกในด,านจํานวนสถานีบริการที่มีทั่วถึงมากกวา
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ตารางที่ 4 การเติบโตที่เป9นมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
ป%แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
เป>าหมาย
1. รักษา และฟ••นฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่ม
พื้นที่ปkาไม,เพื่อการ
อนุรักษ6 ปkาเศรษฐกิจ
และปkาชายเลน ลดการ
สูญเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพ แก,ไขป`ญหา
การบุกรุกที่ดินของรัฐ
และจัดที่ดินทํากินให,ผู,
ยากไร,โดยให,สิทธิรวม

ตัวชี้วัด

2555
33.65

2556
31.57

แผนฯ 11
2557
31.62

2558
31.60

2559
31.58

แผนฯ 12
2560
31.58

1. สัดสวนพื้นที่ปkาไม,เป-น
ร,อยละ 40 ของพื้นที่
ประเทศ
- พื้นที่ปkาเพื่อการอนุรักษ6
20.40
20.39
20.44
20.44
20.66
20.89
ร,อยละ 25
0.006
0.009
0.008
0.015
0.017
- พื้นที่ปkาเศรษฐกิจ
0.004
ร,อยละ 15
2. พื้นที่ปkาชายเลนเพิ่ม
1.53
1.53
1.53
จาก 1.53 ล,านไร เป-น
1.58 ล,านไร
3. จํานวนชนิดพันธุ6และ
13 ชนิด
ประชากรของสิ่งมีชีวิต
ที่อยูในภาวะถูกคุกคาม
หรือใกล,สูญพันธุ6
4. แผนที่แนวเขตที่ดินของ
รัฐ (โครงการ One
Map) ที่แล,วเสร็จมีการ
ประกาศใช, และจํานวน
พื้นที่จัดที่ดินทํากินให,
ชุมชน (จํานวนแปลง
ที่ดินที่ประชาชนได,รับ
11,134
10,085
8,471
7,173
การจัดที่ดินทํากินและที่
อยูอาศัย)
88.83
93.40
n/a
2. สร,างความมั่นคงด,านน้ํา 1. มีระบบประปาหมูบ,าน
ครบทุกหมูบ,าน
(62,512)
(65,696)
และบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําทั้งน้ําผิวดิน 2. ลุมน้ําสําคัญของ
อยูระหวางการจัดทํา
และน้ําใต,ดิน ให,มี
ประเทศ 25 ลุมน้ํา มี
แผนบริหารจัดการ
ประสิทธิภาพ บริหาร
แผนบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา (25
จัดการน้ําในระดับลุมน้ํา
ทรัพยากรน้ําอยาง
ลุมน้ํา)
ให,มีความสมดุล ระหวาง
สมดุล
ความต,องการใช,น้ําทุก
3. ประสิทธิภาพการใช,น้ํา
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
กิจกรรมกับปริมาณน้ํา
ในพื้นที่ชลประทาน
ต,นทุน เพื่อแก,ไขป`ญหา
เพิ่มขึ้น
การขาดแคลนน้ํา และลด 4. ประสิทธิภาพการใช,น้ํา
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
จํานวนประชาชนที่
ทั้งภาคการผลิตและ
ประสบป`ญหาจากการ
การบริโภคเพิ่มขึ้น
ขาดแคลนน้ํา ควบคูกับ
5. พื้นที่และมูลคาความ
30,039.91 2,467.83 1,846.64 1,595.74
821.74
2,895.93
การเพิ่มประสิทธิภาพการ
เสียหายจากอุทกภัย
ใช,น้ําทั้งภาคการผลิตและ
และภัยแล,งมีแนวโน,ม
การบริโภค ป;องกันและ
ลดลง (ล,านบาท)
ลดความเสียหายจาก
6. พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 29,732,783 29,939,735 30,257,546 30,483,167 30,730,642 30,925,901
อุทกภัยและภัยแล,ง
ป7ละ 350,000 ไร
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3. สร,างคุณภาพสิ่งแวดล,อม 1. สัดสวนของขยะมูลฝอย
ที่ดี ลดมลพิษ และลด
ชุมชนได,รับการจัดการ
ผลกระทบตอสุขภาพของ
อยางถูกต,องและ
ประชาชนและระบบนิเวศ
นําไปใช,ประโยชน6ไม
โดยให,ความสําคัญเป-น
น,อยกวาร,อยละ 75
ลําดับแรกกับการจัดการ 2. สัดสวนของเสียอันตราย
ขยะมูลฝอยและของเสีย
ชุมชนที่ได,รับการกําจัด
อันตราย ฟ••นฟูคุณภาพ
อยางถูกต,องไมน,อยกวา
แหลงน้ําสําคัญของ
ร,อยละ 30
ประเทศ และแก,ไขป`ญหา 3. กากอุตสาหกรรม
วิกฤตหมอกควัน
อันตรายทั้งหมดเข,าสู
ระบบการจัดการที่
ถูกต,อง (ล,านตัน)
4. คุณภาพน้ําของแมน้ํา
สายหลักที่อยูในเกณฑ6ดี
เพิ่มขึ้น
5. คุณภาพอากาศในพื้นที่
วิกฤติหมอกควันได,รับ
การแก,ไขและมีคาอยูใน
เกณฑ6มาตรฐาน
(ร,อยละจํานวนวันที่ PM10
ใน 9 จังหวัดภาคเหนืออยู
ในเกณฑ6มาตรฐาน)
4. เพิ่มประสิทธิภาพการลด 1. ปริมาณการปลอยกšาซ
กšาซเรือนกระจกและขีด
เรือนกระจกในภาค
ความสามารถในการ
พลังงานและคมนาคม
ปรับตัวตอการ
ขนสงลดลงไมน,อยกวา
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ร,อยละ 7 ของการ
ภูมิอากาศ มีกลไกจัดการ
ปลอยในกรณีปกติ
เพื่อลดผลกระทบจากการ
ภายในป7 2563
เปลี่ยนแปลงสภาพ
2. ต,นทุนการลดการปลอย
ภูมิอากาศในด,านตางๆ
กšาซเรือนกระจกตอ
หรือในพื้นที่หรือสาขาที่มี
หนวย (บาทตอตัน
ความเสี่ยงจะได,รับ
คาร6บอนไดออกไซด6
ผลกระทบสูง
เทียบเทา) มีแนวโน,ม
ลดลง
3. แผนปฏิบัติการการ
ปรับตัวเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในรายสาขาที่
จําเป-น
4. การจัดตั้งกลไก
ภายในประเทศเพื่อ
สนับสนุนด,านการเงิน

2555
44.93

2556
46.40

แผนฯ 11
2557
48.49

2558
49.46

2559
56.54

แผนฯ 12
2560
73.80

5

10.51

1.120

1.947

34

28

29

34

34

28

75.96

83.33

84.63

86.76

84.19

95.95

1.6

1.4

0.3

ยังไมมีการจัดเก็บข,อมูล

ยังไมมีการจัดเก็บข,อมูล

ยังไมมีการจัดเก็บข,อมูล
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5. เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการเพื่อลด
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
ความสูญเสียในชีวิตและ
ทรัพย6สินที่เกิดจากสา
ธารณภัยลดลง

หมายเหตุ

2555

2556

แผนฯ 11
2557

2558

2559

แผนฯ 12
2560

เทคโนโลยีและการ
เสริมสร,างศักยภาพ
1. ระบบพยากรณ6และ
จัดตั้งศูนย6ปฏิบัติการพยากรณ6อากาศ (WAR ROOM) สําหรับเฝ;าระวังติดตามสภาวะ
เตือนภัยลวงหน,า
อากาศตลอด 24 ชั่วโมง พัฒนาระบบติดตาม เตือนภัยมลพิษ และภัยพิบัติทางทะเล
สําหรับภาคเกษตรและ ครอบคลุมพื้นที่ทั้งอาวไทยและอันดามัน ติดตั้งระบบเตือนภัยลวงหน,า (Early Warning)
การจัดการภัยพิบัติทาง สําหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย - ดินถลมในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา รวม 1,095 สถานี
ธรรมชาติในพื้นที่เสี่ยง 4,046 หมูบ,าน จัดทําแผนปฏิบัติการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยระยะ 5 ป7 (2560ภัย
2564) และกําหนดตัวชี้วัด คาเป;าหมายที่สอดคล,องกับการดําเนินงานตามกรอบเซนได
แล,วเสร็จ
2. สัดสวนของพื้นที่เสี่ยง
จัดตั้งเครือขายระวังแจ,งเตือนธรณีพิบัติภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยครอบคลุมทั้งระบบ ต,นน้ํา
ภัยที่ได,รับการจัดตั้ง
กลางน้ํา และปลายน้ําไมน,อยกวา 55 ตําบล
เครือขายเฝ;าระวังภัย
ธรรมชาติ
1,356
377
444
202
168
196
3. จํานวนผู,เสียชีวิต (ราย)
และมูลคาความ
34.07
9.38
11.24
4.99
4.20
4.87
เสียหายจากภัย
ธรรมชาติ (ล,านบาท)
29.86
368.56
175.15
247.78
1,556.37
คาใช,จายในการชดเชย 3,774.92
ผู,ได,รับผลกระทบจาก
ภัยพิบัติในพื้นที่เสี่ยง
ภัยซ้ําซาก (ล,านบาท)
ลดลง

คาใช,จายในการชดเชยผู,ได,รับผลกระทบจากภัยพิบัติในพื้นที่เสี่ยงภัยซ้ําซากมีข,อมูลเฉพาะอุทกภัยเทานั้น และเป-นการชดเชยโดยใช,
จายจากเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด,วยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผู,ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
พ.ศ.2556 และที่แก,ไขเพิ่มเติม มิใชมูลคาความเสียหายที่เกิดขึ้น

2)

การดําเนินการและผลการพัฒนาตามแนวทางยุทธศาสตร0

2.1) การรั ก ษาฟlm น ฟู ท รั พ ยากรธรรมชาติ สรางสมดุ ล ของการอนุ รั ก ษ0 แ ละใช
ประโยชน0อยางยั่งยืนและเป9นธรรม
(1) อนุรักษ0ฟlmนฟูทรัพยากรปCาไมเพื่อสรางสมดุลธรรมชาติ กรมปCาไม
ดําเนินกิจกรรมป;องกันและปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรปkาไม, ปลูกปkาในพื้นที่โครงการฟ••นฟูปkาตาม
มาตรา 25 พระราชบัญญัติปkาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก โครงการฟ••นฟูปkาระบบนิเวศใน
พื้นที่ปkาสงวนแหงชาติ สงเสริมการจัดการปkาชุมชน โครงการปkาเศรษฐกิจชุมชน โครงการสร,างปkาสร,างรายได,
โครงการเครือขายความรวมมือในการควบคุมไฟปkา เพื่อให,ราษฎรที่อาศัยอยูรอบพื้นที่ปkาที่เป-นพื้นที่เสี่ยงตอ
การเกิดไฟปkาได,เข,ามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ ด,านการป;องกันและควบคุมไฟปkาในรูปแบบประชารัฐ
กรมอุทยานแหงชาติสัตว0ปCา และพันธุ0พืช ดําเนินการติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปkาไม,ในพื้นที่อนุรักษ6ที่
ทันสมัยในระบบเชิงเลขโดยใช,เทคโนโลยีการสํารวจและรับรู,จากระยะไกล (Remote Sensing) เพื่อให,ได,
ข,อมูลการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปkาสําหรับใช,ประกอบการปฏิบัติงานเฝ;าระวังป;องกันการบุกรุกทําลายทรัพยากร
ปkาไม,ในพื้นที่อนุรักษ6 โครงการเพิ่มพื้นที่ปkาอนุรักษ6ตามกฎหมายและพื้นที่คุ,มครองอื่นๆ ให,ได,ร,อยละ 25 ของ
พื้นที่ประเทศ เทากับ 80.88 ล,านไร การควบคุมไฟปkาในพื้นที่ปkาอนุรักษ6และการเสริมสร,างความรวมมือเพื่อ
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การแก,ไขป`ญหาไฟปkาและหมอกควัน โครงการปkาในเมือง “สวนปkาประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” เพื่อให,
ประชาชนสามารถใช,ประโยชน6ในพื้นที่ซึ่งตั้งอยูในเขตเมืองหรือใกล,เมืองที่มีสภาพเป-นปkาธรรมชาติที่สมบูรณ6
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝJnง ดําเนินการฟ••นฟูปkาชายเลนที่เสื่อมโทรมจากการถูกบุกรุกเปลี่ยนแปลง
สภาพการใช,ประโยชน6 รวมทั้งหมด 8,572.96 ไร องค0การอุตสาหกรรมปCาไม ดําเนินการปลูกสร,างสวนปkา
และอนุรักษ6ฟ•นฟูพื้นที่ต,นน้ําลําธาร พื้นที่ปkาซึ่งผานการบุกรุกทําไรเลื่อนลอยให,คืนสภาพเป-นปkาสมบูรณ6 เพื่อ
ชวยเหลือราษฎรที่อาศัยอยูในพื้นที่โครงการให,มีรายได,จากการประกอบอาชีพวนเกษตรในพื้นที่ที่ถูกต,องตาม
กฎหมาย พื้นที่รวม 12,570.86 ไร การจัดทําระบบควบคุมการเคลื่อนย,ายของสินค,าไม, (CoC) เพื่อให,เกิด
กระบวนการควบคุ มติ ดตามการเคลื่ อนย,า ยและตรวจสอบแหลงที่มาของสิ นค,า ผลิ ตภั ณฑ6ไม,ที่ถูกต, องตาม
กฎหมายและเป-นมิตรกับสิ่งแวดล,อม กรมพัฒนาที่ดิน พัฒนาพื้นที่นาร,างเพื่อปลูกปาล6มน้ํามัน เพื่อปรับปรุง
พื้นที่นาร,างให,สามารถกลับมาให,ประโยชน6ในการปลูกปาล6 มน้ํามันได,อยางมีประสิ ทธิภาพ สร, างโอกาสให,
เกษตรกรได,มีทางเลือกในการประกอบอาชีพมากขึ้น โดยป7 2560 มีผลการดําเนินงาน 8,268.25 ไร
(2) อนุ รั ก ษ0 แ ละใชประโยชน0 ค วามหลากหลายทางชี วภาพอยางยั่ งยื น
องค0การอุตสาหกรรมปCาไม ดําเนินโครงการช,างเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ6 เพื่อการดูแลช,างต,นและช,างสําคัญจาก
สํานักพระราชวัง คุ,มครองและอนุรักษ6ช,างไทย มีการบูรณาการระหวางหนวยงานที่เกี่ยวข,องในการแก,ป`ญหา
ช,างอยางเป-นระบบ องค0การสวนสัตว0 ดําเนินการสงเสริมการสร,างสังคมแหงการเรียนรู, การอนุรักษ6และ
ขยายพันธุ6สัตว6ปkาหายากและใกล,สูญพันธุ6 ในพระบรมราชูปถัมภ6 เพื่อเป-นแหลงศึกษารวบรวมถายทอดองค6
ความรู,ด,านสัตว6ปkา สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค0การมหาชน) ดําเนินโครงการสร,างความ
เข,มแข็งให,เศรษฐกิจชุมชนและภาคธุรกิจบนฐานการใช,ประโยชน6และอนุรักษ6ทรัพยากรชีวภาพ โดยผู,สนใจ
ประกอบธุรกิจชีวภาพและผู,ประกอบการธุรกิจชีวภาพได,รับการถายทอดองค6ความรู,ด,านการใช,ประโยชน6จาก
ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพควบคูกับการอนุรักษ6อยางยั่งยืน จํานวน 7,418 คน วิสาหกิจชุมชนมี
รายได,จากการนําทรัพยากรชีวภาพมาใช,ประโยชน6 เพิ่มเป-น 38,033,764 บาท (25 ชุมชน) หรือเพิ่มขึ้นร,อยละ
49.7 ในป7 2560 โครงการจัดทําฐานข,อมูลและองค6ความรู,ทรัพยากรชีวภาพ เพื่อการปกป;อง คุ,มครอง อนุรักษ6
และการใช,ประโยชน6เชิงพาณิชย6 เป-นศูนย6ข,อมูลกลางการบริหารจัดการที่เกี่ยวกับการใช,ประโยชน6จากความ
หลากหลายทางชีวภาพทั้งในระดับชุมชนและ SME โดยจํานวนข,อมูลทรัพยากรชีวภาพเพิ่มขึ้น คือ (1) ข,อมูล
บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทยเพิ่มขึ้น 8 ชนิด (2) จํานวนข,อมูลภูมิป`ญญาท,องถิ่นเพื่อการ
อนุรักษ6และยั่งยืนที่รวบรวมได,เพิ่มขึ้น 553 ภูมิป`ญญา (3) จํานวนข,อมูลทรัพยากรพันธุกรรมที่มีศักยภาพทาง
เศรษฐกิ จ เพิ่ มขึ้ น 10 ชนิ ด (4) จํ า นวน พื้ น ที่ / ชุ ม ชนที่ ดํ า เนิ น การด, า นธนาคารพั น ธุ กรรมระดั บ ชุ มชน
(Comminity Biobank) เพิ่มขึ้น 3 แหง (5) องค6ความรู,มีการเผยแพรสูชุมชมท,องถิ่น และกลุมเป;าหมาย การ
พัฒนา Business @ Biodiversity Platform และ Business & Biodiversity Check มาตรวจประเมิน
ภาคเอกชนซึ่งเป-นการความเชื่อมโยงของการดําเนินธุรกิจกับผลกระทบที่มีตอความหลากหลายทางชีวภาพ
และระบบนิเวศ เพื่อจําแนกความเสี่ยงหรือโอกาสที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนากิจกรรมขององค6กรที่
คํานึงถึงการใช,ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน (1) ภาคธุรกิจได,รับการตรวจประเมินฯ จํานวน 2 แหง (2)
หนวยงาน/ภาคธุรกิจ/ผู,ที่สนใจได,รับการถายทอดองค6ความรู,แนวคิดการดําเนินธุรกิจที่รับผิดชอบตอความ
หลากหลายทางชี ว ภาพ จํ า นวน 234 แหง องค0 ก ารสวนพฤกษศาสตร0 ดํ า เนิ น โครงการสํ า รวจความ
หลากหลายของพืชในภาคตะวันออก เพื่อสํารวจรวบรวมข,อมูลพื้นฐานเพิ่มจํานวนชนิดและข,อมูลตัวอยาง
พรรณไม,แห,งในภาคตะวันออกเข,าสูระบบข,อมูลพรรณไม,องค6การฯ เพื่อรวบรวมตัวอยางพรรณไม,มีชีวิต
กล,วยไม, ขิง-ขา ไม,หายาก และไม,เฉพาะถิ่น นํามาเพาะขยายเพิ่มจํานวนเพื่อการอนุรักษ6 จํานวนพรรณไม,มี
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ชีวิตเพิ่มขึ้น 123 ชนิด จํานวนกล,าพรรณไม,เพื่อการศึกษา 6,462 กล,า และจัดทําตัวอยางพรรณไม,แห,ง 1,081
ตัวอยาง
(3) พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การที่ ดิ น และแกไขการบุ ก รุ ก ที่ ดิ น ของรั ฐ
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดําเนินโครงการจัดทําแผนผังแมบทการ
อนุรักษ6และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร6 จัดทําแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่เมืองเกา พร,อมรายละเอียดองค6ประกอบ
สําคัญในพื้นที่เมืองเกา เพื่อจัดทํากรอบแนวทางการอนุรักษ6และพัฒนาเมืองเกา โครงการขับเคลื่อนนโยบาย
และแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศไปสูการปฏิบัติ เพื่อให,ได,แผนการบริหารจัดการ
ที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ.2560 - 2564) และแผนปฏิบัติการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากร
ดินของประเทศระยะเรงดวน ในลักษณะบูรณาการ กรมอุทยานแหงชาติ สัตว0ปCา และพันธุ0พืช ดําเนิน
โครงการแก,ไขป`ญหาที่ดินในพื้นที่อนุรักษ6 เพื่อสร,างความรู,ความเข,าใจแกราษฎร ให,เกิดทัศนคติที่ดีตอการ
แก,ไขป`ญหาที่ดินในพื้นที่ปkาอนุรักษ6 ลดความขัดแย,งในการใช,ประโยชน6ทรัพยากรที่ดินระหวางรัฐกับราษฎร
อยางเป-นธรรม ให,ราษฎรสามารถอยูอาศัยและใช,ประโยชน6พื้นที่ได,อยางเกื้อกูลธรรมชาติ กรมปCาไม ดําเนิน
กิจกรรมตรวจสอบพื้นที่เพื่อจัดหาที่ดินทํากินให,ชุมชนในพื้นที่ปkาสงวนแหงชาติและการบริการด,านการอนุญาต
ในพื้นที่ปkาสงวนแหงชาติ เพื่อลดป`ญหาความขัดแย,ง ในการใช,ประโยชน6ทรัพยากรที่ดินและปkาไม,ระหวางรัฐ
กับราษฎรในพื้นที่ปkาสงวนแหงชาติ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝJnง ดําเนินโครงการจัดที่ดินทํากินให,
ชุมชน และจัดที่ดินเพื่อการอยูอาศัยในพื้นที่ปkาชายเลน จํานวน 5,000 ไร นอกจากนั้น ได,ดําเนินการทวงคืน
ผื น ปk า เพื่ อเรงรั ด จั บ กุ มดํ า เนิ น คดี กับ ผู, ยึ ด ถื อครอบครองที่ ผิ ด กฎหมาย 13 จั งหวั ด กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย ดําเนินโครงการสนับสนุนแผนงานจัดการป`ญหาที่ดินทํากินในหน,าที่ฝkายปกครอง เพื่อให,
จาจังหวัด/ผู,ชวยฯ ป;องกันจังหวัด/ผู,ชวยฯ/นิติกรประจําจังหวัด ปลัดอําเภอ กํานัน/ผู,ใหญบ,านมีความรู,ความ
เข,าใจในการดูแลรักษาคุ,มครองป;องกันสาธารณสมบัติของแผนดิน กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย ดําเนิน
โครงการจัดทําแผนที่เพื่อรองรับการบริหารจัดการข,อมูลที่ดินบนแผนที่ มาตราสวน 1 : 4,000 ติดตั้งโครงขาย
การรังวัดด,วยดาวเทียมแบบจลน6 (RTK GNSS Network) รองรับการเปลี่ยนวิธีการรังวัดจากวิธีรังวัดด,วยวิธี
แผนที่ชั้นสอง เพื่อให,การจัดทําแผนที่รูปแปลงที่ดินมีความถูกต,อง มีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ผลที่ได, มี
โครงสร,างพื้นฐานสถานีรับสัญญาณดาวเทียมถาวร (Continuously Operating Reference Station :
CORS) 30 สถานี พร,อมเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมสถานีแบบเคลื่อนที่ (Rover Station) 125 ชุด และมี
ระวางแผนที่รองรับการรังวัดด,วยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่งโดยระบบดาวเทียมในพื้นที่ดําเนินการครอบคลุมระวาง 1 :
4,000 จํานวน 12,000 ระวาง โครงการจัดทําฐานข,อมูลแนวเขตทางสาธารณประโยชน6 มาตราสวน 1 : 4,000
ระยะทาง 7,565 กิโลเมตร โครงการพัฒนามาตรฐานแผนที่รูปแปลงโฉนดที่ดินและเรงรัดการออกโฉนดที่ดินให,
ครอบคลุมทั่วประเทศ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. 2560 เป-นการลดป`ญหาข,อโต,แย,งพิพาทเรื่องแนวเขตที่ดิน
ของราษฎร โดยนําเทคโนโลยีการรังวัดระบบดาวเทียม จํานวน 82,414 แปลง โครงการรังวัดออกหนังสือ
สําคัญสําหรับที่หลวงเพื่อความมั่นคงและการอนุรักษ6ที่ยั่งยืนเทิดไท, 82 พรรษา มหาราชินี เพื่อแก,ไขป`ญหา
ความมั่นคงของประเทศ ทั้งด,านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม อันเป-นผลมาจากความไมชัดเจนของตําแหนง
และขอบเขตของที่ดินของรัฐประเภทพลเมืองใช,รวมกัน จํานวน 4,651 แปลง กรมหมอนไหม ดําเนินโครงการ
สงเสริ ม และพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต หมอนไหมและฝ; า ย (กิ จ กรรมสงเสริ ม การผลิ ต หมอนไหมเพื่ อ
แก,ป`ญหาที่ดินทํากิน) เพื่อสงเสริม พัฒนาอาชีพ และจัดการตลาด ให,แกเกษตรกรที่ได,รับการจัดการที่ดินทํา
กินมีความรู,ความสามารถในการผลิตหมอนไหม มีต,นทุนการผลิตที่เหมาะสม รวมทั้งผลผลิตที่มีคุณภาพได,
มาตรฐาน
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นอกจากนั้น กรมสงเสริมสหกรณ0 ได,ดําเนินการออกหนังสือรับรองการ
ทําประโยชน6ในที่ดินนิคมสหกรณ6 เพื่อออกหนังสืออนุญาตให,เข,าทําประโยชน6ในที่ดิน (กสน.3) จํานวน 11,493
ไร คิดเป-นร,อยละ 102 ออกหนังสือแสดงการทําประโยชน6 (กสน.5) จํานวน 15,534 ไร คิดเป-นร,อยละ 100
ให,กับสมาชิกนิคมสหกรณ6ที่ปฏิบัติครบถ,วนตามเงื่อนไขที่กําหนด องค0การตลาดเพื่อเกษตรกร การมอบสิทธิ
การเข,าทําประโยชน6ในที่ดิน ให,กับเกษตรกร 80,159 ราย 702,755 ไร กรมพัฒนาที่ดิน โครงการปรับปรุง
คุณภาพดิน เพื่อสงเสริมให,เกษตรกรปรับปรุงแก,ไขดินเปรี้ยว ดินกรด ดินเค็ม โดยการใช,วัสดุปรับปรุงดิน (ปูน
เพื่อการเกษตร) รวมกับการใช,พืชปุ™ยสด ให,มีความเหมาะสมสามารถปลูกพืชให,ได,ผลผลิตสูงขึ้น ดําเนินการใน
พื้นที่ที่มีป`ญหาทางกายภาพ ให,เกษตรกรสามารถนําไปใช,แก,ไขป`ญหาในพื้นที่ของตนเองได, มีผลการดําเนินงาน
197,825 ไร โครงการฟ••นฟูและป;องกันการชะล,างพังทลายของดิน ดําเนินการจัดทําระบบอนุรักษ6ดินและน้ําที่
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ป;องกันการชะล,างพังทลายของดิน สงเสริมให,มีการใช,ที่ดินที่เหมาะสมและมีการ
จัดการที่ถูกต,อง สามารถดําเนินการรณรงรงค6และสงเสริมการปลูกหญ,าแฝกเพื่อการอนุรักษ6ดินและน้ําในพื้นที่
ที่มีป` ญหาการชะล,า งพั งทลายของดิ นทั่ วประเทศ จัดระบบอนุรั กษ6 ดิน และน้ํ าบนพื้น ที่ลุ ม - ดอน เน,น การ
ดําเนินงานในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดิน จัดทําระบบอนุรักษ6ดินและน้ําชุมชนบนพื้นที่สูง การอนุรักษ6ดินและน้ําเพื่อ
ป;องกันและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่เสี่ยงตอดินถลม และในพื้นที่การเกษตรที่มีความวิกฤตตอการสูญเสียหน,า
ดิน มีผลการดําเนินงาน 1,079,791.75 ไร โครงการสงเสริมการใช,สารอินทรีย6ลดการใช,สารเคมีทางการเกษตร
เพื่อให,เกษตรกรมีความรู,ความเข,าใจในการผลิตและการใช,สารอินทรีย6อยางมีประสิทธิภาพในการลดการใช,
ปุ™ยเคมี ให,กลุ มเกษตรกรมีความเข, มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได,ในการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยื น และ
พัฒนาเป-นกลุมเกษตรอินทรีย6ในอนาคต ในป7งบประมาณ พ.ศ.2560 มีผลการดําเนินงาน 1,000,000 ไร
โครงการพัฒนาหมอดินอาสาและหมอดินน,อย เป-นการเพิ่มศักยภาพให,หมอดินอาสาทั่วประเทศ ให,สามารถ
ปฏิ บั ติ ง านในการดู แ ลรั ก ษาและพั ฒ นาทรั พ ยากรที่ ดิ น เพื่ อ การเกษตรรวมกั บ เกษตรกรในชุ ม ชนอยางมี
ประสิทธิภาพ ให,เกษตรกรในชุมชนมีสวนรวมพัฒนาทรัพยากรที่ดินเพื่อการเกษตร เสริมสร,างขวัญกําลังใจ ใน
การปฏิบัติงานให,แกหมอดินอาสา ผลที่ได,สามารถลดต,นทุนการผลิตและการใช,พื้นที่ทําการเกษตรอยางยั่งยืน
จํานวน 82,744 ราย โครงการศูนย6ถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน เพื่อจัดตั้งศูนย6ถายทอดเทคโนโลยีการ
พัฒนาที่ดินให,เป-นแหลงเรียนรู, สาธิต/ ศึกษา/ ดูงานด,านการพัฒนาที่ดิน โดยนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ
กรมฯ ไปถายทอดให,แกเกษตรกรในพื้นที่ให,สามารถเข,าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด,านพัฒนาที่ดินได,โดยงาย
และเพื่อเป-นศูนย6เครือขาย (Node) ให,แกศูนย6เรียนรู,เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ6
ภายใต,การดําเนินงานของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ6 จํานวน 2,420 ศูนย6 ธนาคารปุ™ยอินทรีย6
ให, มีการดํา เนิ น การผลิต และใช, ประโยชน6ปุ™ ยอิ น ทรี ย6อยางตอเนื่ องและยั่ งยื น เพื่อกระตุ, นให, เกษตรกรเห็ น
ความสําคัญของวัสดุเหลือใช,ในการเกษตรและโรงงานอุตสาหกรรมให,เกษตรกรลดละเลิกการเผาด,วยการ
นําเอาวั สดุเ หลือใช,จ ากไรนามาผลิตปุ™ ยอิน ทรีย6 ลดการใช,ปุ™ ยเคมี เป-นการลดต,น ทุนในการผลิ ตเพื่ อรณรงค6
สงเสริมให,เกษตรกรทําการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย6ให,มากขึ้น ผลที่ได, จัดตั้งธนาคารปุ™ยอินทรีย6 จํานวน 80
แหง โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ ดําเนินการจัดทําระบบอนุรักษ6ดินและน้ํา และปรับปรุงบํารุงดินด,วยปุ™ยพืชสด
ในป7งบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผลการดําเนินงาน 4,400 ไร
นอกจากนั้น สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ดําเนินโครงการ
สงเสริ มและพัฒ นาอาชีพเพื่ อแก,ไขป` ญหาที่ ดิน ทํากิ นของเกษตรกร เพื่อสงเสริมและพั ฒนาอาชี พให,แก
เกษตรกรที่ เ ข, า รวมโครงการ พั ฒ นาโครงสร, า งพื้ น ฐาน และระบบสาธารณู ป โภค ในที่ ดิ น ที่ จั ด สรรให, กั บ
เกษตรกรในรูปแบบแปลงรวม กอให,เกิดรายได, ผลผลิต พื้นที่พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินได,รับการพัฒนาโครงสร,าง
พื้นฐาน จํานวน 6 พื้นที่ กรมปศุสัตว0 ดําเนินการสงเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก,ไขป`ญหาที่ดินทํากินของ
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เกษตรกร เพื่อสงเสริมพัฒนาอาชีพ และการตลาดไกพื้นเมืองในรูปแบบเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง สําหรับการดําเนินงานภายใต, กิจกรรมสงเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก,ไขป`ญหาที่ดินทํากินของ
เกษตรกรสงเสริมพัฒนาอาชีพด,านปศุสัตว6 ในรูปแบบเศรษฐกิจชุมชน เพื่อแก,ไขป`ญหาการใช,ที่ดินทํากินด,าน
ปศุสัตว6ตามนโยบายจัดสรรที่ดิน จํานวนเกษตรกรที่ได,รับการสงเสริมอาชีพและแก,ไขป`ญหาการใช,ที่ดินทํากิน
ด,านปศุสัตว6 มีผลการดําเนินงาน 1,695 ราย คิดเป-นร,อยละ 56.50 กรมสงเสริมสหกรณ0 ดําเนินโครงการ
สงเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก,ไขป`ญหาที่ดินทํากินตามนโยบายรัฐบาล เกษตรกรในพื้นที่ได,รับการสงเสริม
และพัฒนาอาชีพเพื่อแก,ไขป`ญหาที่ดินทํากินของเกษตรกรทั้งเป;าหมายเดิมและเป;าหมายใหมรวม 99 พื้นที่ 48
จังหวัด กรมประมง ดําเนินโครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก,ไขป`ญหาที่ดินทํากินของเกษตรกร โดยได,
ดํ า เนิ น การสงเสริ ม และพั ฒ นาอาชี พให, กั บ เกษตรกร ที่ ไ ด, รั บ การจั ด สรรที่ ดิ น ทํ า กิ น ซึ่ ง ได, เ ข, า อยู อาศั ย ใน
บ,านเรือนเรียบร,อยแล,วใน 14 จังหวัด รวม 2,946 ราย กรมสงเสริมการเกษตร ดําเนินโครงการสงเสริมและ
พัฒนาอาชีพเพื่อแก,ไขป`ญหาที่ดินทํากินของเกษตรกร เพื่อให,เกษตรกรที่ได,รับการจัดที่ดินทํากินทําการเกษตร
ที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ เกษตรกร จํานวน 2,000 ราย สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ดําเนิน
โครงการจัดที่ดินเพื่อแก,ไขป`ญหาที่ดินทํากินของเกษตรกร โดยกรรมสิทธิ์ในที่ดินยังคงเป-นของรัฐ เพื่อให,
สามารถแก,ไขป`ญหาของรัฐ ที่มีผู,เรียกร,องขอรับที่ดินทํากินได,อยางตรงเป;าหมาย และเกิดความเป-นธรรมใน
การถือครองที่ดิน ในพื้นที่เป;าหมาย 27 จังหวัด
(4) ปกป> องทรัพยากรทางทะเลและป> องกั นการกั ดเซาะชายฝJn ง กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝJnง ดําเนินการจัดการพื้นที่และฟ••นฟูแนวปะการังที่เสื่อมโทรม จังหวัดภูเก็ต พังงา
และสุราษฏร6ธานี จํานวน 5 ไร โครงการป;องกันการกัดเซาะชายฝ`›ง โดยการป`กไม,ไผชะลอความรุนแรงของ
คลื่นในชายฝ`›งที่เป-นหาดโคลน การบริหารจัดการทรัพยากรปkาชายเลน เพื่อคุ,มครองป;องกันพื้นที่ปkาชายเลน
1.53 ล,านไร ที่ยังเหลืออยูและป;องกันการบุกรุกทําลายทรัพยากรปkาชายเลนเพิ่มเติม โดยจัดชุดลาดตะเวน 45
ชุด ในพื้นที่ปkาสมบูรณ6 1.53 ล,านไร สํารวจ ประเมินสถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝ`›ง การเสนอสัตว6
ทะเลหายากและใกล,สูญพันธุ6ขึ้นทะเบียนสัตว6สงวนและคุ,มครองเพิ่มเติมอีกจํานวน 21 ชนิดพันธุ6 กรมประมง
ดําเนินโครงการแก,ไขป`ญหาการทําประมงผิดกฎหมาย เพื่อให,ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง
ชีวภาพคงความสมบูรณ6 ได,รับการอนุรักษ6ฟ•นฟูและใช,ประโยชน6อยางยั่งยืน โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย6
เป-นการพัฒนาฟาร6มเพาะเลี้ยงสัตว6น้ําอินทรีย6 ให,เป-นฟาร6มสาธิต สงเสริมการรวมกลุมเป-นเครือขายเกษตรกร
ผู,ผลิตสัตว6น้ําอินทรีย6 สร,างและพัฒนาองค6ความรู, ฐานข,อมูลการผลิตและการรับรองมาตรฐานสัตว6น้ําอินทรีย6
ให,ผู,เกี่ยวข,องสามารถเข,าถึงและนําไปใช,งานได,งาย ผลักดันการขับเคลื่อนการผลิตและการรับรองมาตรฐาน
สัตว6น้ําอินทรีย6ให,เกิดผลเป-นรูปธรรม และบรรลุตามเป;าหมาย กรมประมง
(5) วางแผนบริหารจัดการทรัพยากรแรเพื่อใหเกิดการใชประโยชน0สูงสุด
และลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและประชาชน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ดําเนิน
โครงการเสริมสร,างความเข,มแข็งเครือขายทุกภาคสวนในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล,อม เพื่อเสริมสร,างความรู,
ความเข,าใจให,กับประชาชนเกี่ยวกับประโยชน6และผลกระทบตอสิ่งแวดล,อมที่ควรระวังจากการทําเหมืองแร
ตลอดจนสร,างความรู,และพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน,าที่มีสวนรวมดูแลเฝ;าระวังผลกระทบสิ่งแวดล,อมจาก
การทําเหมืองแรเกิดเป-นเครือขายภาคประชาชนในท,องถิ่น ดําเนินการกระตุ,นการทํางานของเครือขายภาค
ประชาชนเดิมที่ได,สร,างไว,ตั้งแตป7 2550-2559 จํานวน 57 เครือขาย
2.2) เพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพการบริ หารจั ด การทรั พยากรน้ํ า เพื่ อใหเกิ ด ความมั่ น คง
สมดุล และยั่งยืน สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดําเนินโครงการประเมิน
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สถานภาพลุมน้ําโดยการมีสวนรวม : ลุมน้ําภาคเหนือ ประเมินสถานภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อม
โดยกระบวนการมีสวนรวมในลุมน้ําหลักและลุมน้ําสาขาของพื้นที่ลุมน้ําภาคเหนือ 7 ลุมน้ํา กรมป>องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ดําเนินโครงการบริหารจัดการน้ําเพื่อการป;องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย เป-นการฟ••นฟู บูรณะ พัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็ก ในการแก,ไขป`ญหาภัยแล,งและอุทกภัย โดยการขุด
ลอก ปรับปรุงแหลงน้ําธรรมชาติที่ตื้นเขินในพื้นที่ประสบภัยแล,ง การประปาสวนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย
ดําเนินโครงการปรับปรุงขยายระบบประปา และโครงการวางทอขยายเขตจายน้ํา เพิ่มปริมาณน้ําต,นทุนด,วย
การพัฒนาและปรับปรุงฟ••นฟูแหลงน้ําและวางระบบกระจายน้ําให,ทั่วถึงและเป-นธรรม ครัวเรือนได,รับบริการ
น้ําประปาเพิ่มขึ้น 195,448 ราย กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ดําเนินการกําจัดผักตบชวา
และวัชพืช เพื่อการแก,ไขป`ญหาผักตบชวาที่เป-นป`ญหาตอการระบายน้ําการสัญจรทางน้ําและเพิ่มพื้นที่กักเก็บ
น้ํา กรมอุตุนิยมวิทยา ดําเนินโครงการกอสร,างหอเรดาร6และติดตั้งเครื่องตรวจอากาศ จังหวัดเชียงรายและ
จังหวัดสุราษฏร6ธานี เพื่อใช,ในการตรวจกลุมฝน ติดตามพายุฯ และชวยในการเตือนภัยในพื้นที่ รวมทั้งจังหวัด
ใกล, เคีย ง เครื่ องเรดาร6ต รวจอากาศ แบบ Doppler พร, อมอุปกรณ6และหอเรดาร6 2 เครื่ อง กรมประมง
ดํา เนิ น การจัด การให,เ กิ ดผลผลิ ต สัต ว6น้ํ าในแหลงน้ํา ธรรมชาติ เพื่ อฟ•• นฟู ทรัพยากรสัต ว6 น้ําให,คงความอุ ด ม
สมบูรณ6 โดยผลิตและปลอยพันธุ6สัตว6น้ําลงในแหลงน้ําธรรมชาติ ขุดลอกและปรับปรุงแหลงน้ํา ปริมาณพื้นที่
แหลงน้ําที่ได,รับการจัดการและฟ••นฟู 9 ล,านไร ปริมาณสัตว6น้ําตอหนวยลงแรงประมง (CPUE) เฉลี่ยเพิ่มขึ้น คา
CPUE เทากับ 988 เพิ่มขึ้นโดยเปรียบเทียบกับคา CPUE เฉลี่ย 5 ป7ย,อนหลัง (ป7 2555-2559) ซึ่งเทากับ 788
คิดเป-นร,อยละ 30.98 พื้นที่ทะเล ปริมาณสัตว6น้ําตอหนวยลงแรงประมง (CPUE) ในพื้นที่ทะเล บริเวณพื้นที่
อาวไทยและฝ`›งอันดามัน จํานวน 85 สถานี พบวาคา CPUE เทากับ 38.925 กิโลกรัม/ชั่วโมง เพิ่มขึ้นจากป7
2559 (37.139) ร,อยละ 4.81 กรมชลประทาน ดําเนินแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา เพื่อให,
ประเทศมีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอยางเป-นระบบและยั่งยืน ทั้งน้ําบนดินและน้ําใต,ดิน ตั้งแตต,นน้ํา
กลางน้ํา ปลายน้ํา โดยจัดหา พัฒนา กอสร,าง ปรับปรุงแหลงน้ํา ขยายระบบประปา เพื่อน้ําอุปโภคบริโภค
พัฒนาแหลงกักเก็บน้ํา ขยายและเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน ฟ••นฟูแหลงน้ําธรรมชาติ กอสร,างแหลง
น้ําในไรนาและชุมชน แหลงน้ําบาดาล เชื่อมโยงโครงขายลุมน้ํา สามารถเพิ่มปริมาณน้ําต,นทุนในอางได, 160
ล,านลูกบาศก6เมตร (เมื่อจบโครงการ) เพิ่มพื้นที่ชลประทาน 73,980 ไร โครงการแล,วเสร็จสามารถเพิ่มพื้นที่
ชลประทานรวม 481,400 ไร
นอกจากนั้น สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได,ดําเนินโครงการการเพิ่ม
พื้นที่ชลประทาน เพื่อให,เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินมีแหลงน้ําต,นทุนตอการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น เพิ่ม
พื้นที่การรับประโยชน6ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจากแหลงน้ําเพิ่มขึ้น จํานวน 60 แหง กรมพัฒนาที่ดิน
ดําเนินโครงการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการอนุรักษ6ดินและน้ํา เพื่อให,มีแหลงน้ําไว,ใช,เพื่อการเกษตรไมวาจะเป-น
การทํานาหรือปลูกพืชนอกฤดูกาลและชวงฤดูแล,งได,อยางน,อยป7ละ 1 ครั้ง จํานวน 187 แหง และกรมพัฒนา
ที่ดินสามารถดําเนินการกอสร,างได,เพิ่มเติมอีก จํานวน 47 แหง (งบเหลือจาย) รวมทั้งสิ้น 234 แหง ทั้งนี้
ดําเนินการกอสร,างเสร็จเรียบร,อยแล,ว รวมทั้งสิ้น 225 แหง ในสวนที่เหลืออีก 9 แหง อยูระหวางดําเนินการ
(ข,อมูล ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2560) โครงการพัฒนาแหลงน้ําชุมชน เพื่ออนุรักษ6น้ําและเก็บเกี่ยวน้ํา โดยการ
จัดการให,น้ําฝนที่ตกลงมาถูกกักเก็บไว,ให,ไหลซึมลงใต,ดิน เป-นประโยชน6ในรูปของความชื้นแกพรรณพืช ไมให,
ไหลบาไปกั ด เซาะดิ น ในพื้ น ที่ ต อนลางให, เ กิ ด ความเสี ย หาย โครงการกอสร, า งแหลงน้ํ า ในไรนานอกเขต
ชลประทาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ําไว,ใช,ในพื้นที่ทําการเกษตรนอกเขตชลประทาน บรรเทาภาวะ
ภัยแล,ง เพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได,ให,แกเกษตรกร โดยการขุดสระน้ําในไรนา ผลที่ได,จากการดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการกอสร,างแหลงน้ําในไรนานอกเขตชลประทาน ได,รับเป;าหมาย (งบปกติ) จํานวน 44,000 บอ
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แตกรมพัฒนาที่ดินสามารถดําเนินการกอสร,างได,เพิ่มเติมอีก จํานวน 2,967 บอ (งบเหลือจาย) รวมทั้งสิ้น
46,967 บอ โดยได,ดําเนินการกอสร,างเสร็จเรียบร,อยแล,ว
2.3) แกไขปJ ญหาวิก ฤตสิ่ งแวดลอม สํา นั ก งานนโยบายและแผนทรั พยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดําเนินโครงการถายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการน้ําเสียใน
ระดับจังหวัด เพื่อให,องค6กรปกครองสวนท,องถิ่นมีระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียรวม โครงการสงเสริมการมี
สวนรวมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต,นทาง เป-นการเตรียมความพร,อมให,กับภาคประชาชนในการคัดแยก
ขยะที่ต,นทางเพื่อรองรับการจัดการขยะรูปแบบใหม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝJnง บริหารจัดการขยะ
ทะเล เพื่อสํารวจชนิด ปริมาณ แหลงที่มา การแพรกระจาย ผลกระทบของขยะทะเลตอระบบนิเวศทางทะเลที่
สําคัญ สัตว6ทะเลหายากและใกล,สูญพันธุ6 เพื่อจัดทํามาตรการการลดปริมาณขยะทะเลในพื้นที่เป;าหมาย พัฒนา
และปรับปรุงระบบฐานข,อมูลขยะทะเลให,เป-นมาตรฐาน การกําหนดมาตรการคุ,มครองทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ`›งบริเวณชายหาด 24 แหง ใน 15 จังหวัด องค0การจัดการน้ําเสีย บริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย
องค6กรปกครองสวนท,องถิ่น โดยบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียองค6กรปกครองสวนท,องถิ่นในระยะยาว 15
ป7 รวม 25 พื้นที่ การกอสร,างและบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียขนาดเล็กในพื้นที่ขององค6กรปกครองสวน
ท,องถิ่น เพื่อเป-นโครงการต,นแบบสําหรับการบริหารจัดการน้ําเสียที่เหมาะสมกับพื้นที่ ชวยลดปริมาณความ
สกปรกที่ระบายลงสูแหลงน้ําสาธารณะ กอสร,างและบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนขนาดเล็กในพื้นที่
8 แหง กรมป>องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดําเนินการป;องกันและแก,ไขป`ญหาไฟปkาและหมอกควันให,เป-นไป
อยางมีประสิทธิภาพ ป7 2560 มีจํานวนวันที่มีคา PM10 เกินคามาตรฐานลดลงเมื่อเทียบกับป7 2559 มีจุดความ
ร,อน (Hotspot) ลดลง รวมทั้งพื้นที่ถูกไฟไหม,ลดลง กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดําเนินโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” สูความสําเร็จที่ยั่งยืน ที่มติคณะรัฐมนตรีได,
มอบหมายให,กระทรวงมหาดไทยกํากับดูแล ให,องค6กรปกครองสวนท,องถิ่นบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
อยางมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ ทั้ งการลดปริ มาณขยะมู ล ฝอย ณ แหลงกํ า เนิ ด และการเก็ บ ขนขยะมู ล ฝอยอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยปริมาณขยะมูลฝอยตกค,างได,รับการกําจัดร,อยละ 85 ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได,รับการ
กําจัดอยางถูกต,องตามหลักวิชาการร,อยละ 55 ปริมาณขยะมูลฝอยร,อยละ 21.60 ได,ถูกนํากลับมาใช,ประโยชน6
กรมประชาสัมพันธ0 ดําเนินโครงการประชาสัมพันธ6การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล,อม เพื่อสร,างการรับรู,
ความเข,าใจข,อมูลขาวสารเกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล,อม กรมปศุสัตว0 ดําเนินการ
พัฒ นาต,น แบบการเลี้ย งโค กระบือ เพื่ อผลิต กš าซชีว ภาพพลั งงานทดแทนอยางยั่งยื น จัด ตั้งฟาร6 มต, นแบบ
พัฒนาการเลี้ยงโค กระบืออยางครบวงจร กรมสงเสริมการเกษตร ดําเนินโครงการสงเสริมการหยุดเผาในพื้นที่
การเกษตร สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนเกษตรในการป;องกันและแก,ไขป`ญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร
การยางแหงประเทศไทย ดําเนินโครงการควบคุมปริมาณการผลิต เพื่อปลูกแทนยางพาราพันธุ6 ดี ป7ล ะ
290,000 ไร เพื่อเปลี่ยนพื้นที่ปลูกยางพาราเป-นไม,ยืนต,นอื่นป7ละ 110,000 ไร ปลูกแทนด,วยยางพาราพันธุ6ดีได,
จํานวน 207,474.75 ไร และเปลี่ยนพื้นที่ปลูกยางพาราเป-นไม,ยืนต,นอื่นได,จํานวน 193,014.95 ไร
2.4) สงเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป9นมิตรกับสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร ดําเนินการสงเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแรและอุตสาหกรรมพื้นฐานเข,าสูมาตรฐาน
เหมืองแรสีเขียว ป`จจุบันมีสถานประกอบการที่ได,รางวัลเหมืองแรสีเขียวแล,วจํานวน 193 ราย รวมทั้งโครงการ
สงเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแรให,มีมาตรฐานสากลเพื่อความรับผิดชอบตอสังคม เพื่อให,มีสถานประกอบการแร
ผานเกณฑ6มาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคมของอุตสาหกรรมเหมืองแร (CSR-DPIM) เพิ่มมากขึ้น มีสถาน
ประกอบการแรรายใหมผานเกณฑ6มาตรฐานสากลเพื่อความรับผิดชอบตอสังคมประจําป7 2560 จํานวน 10
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ราย มีสถานประกอบการรายเกาที่เคยได,รับโลรางวัล CSR-DPIM ในป7ที่ผานมา เข,ารวมเป-นสมาชิกเครือขาย
CSR-DPIM 2560 เพิ่มขึ้น 10 ราย องค0การตลาดเพื่อเกษตรกร ดําเนินโครงการสงเสริมสินค,าเกษตรคุณภาพ
ปลอดภัยใสใจสิ่งแวดล,อม (โครงการตอเนื่อง) เพื่อสนับสนุนให,เกษตรกรใช,เทคโนโลยีสะอาดในการผลิตสู
เศรษฐกิจ การเกษตรที่ ปลอดภั ยแกผู, บริโ ภคและเห็นความสํ าคั ญของสิ นค, าเกษตรปลอดภั ย สํา นัก งาน
มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ ดําเนินโครงการผลผลิตมาตรฐานสินค,าเกษตรและอาหาร เพื่อ
สนับสนุนให,สินค,าเกษตรและอาหารของไทยมีคุณภาพและได,มาตรฐานเป-นที่ยอมรับในระดับสากล โดยจัดทํา
มาตรฐานสินค,าเกษตรและอาหาร มาตรฐานสมัครใจ ประกาศใช,แล,ว 265 เรื่อง มาตรฐานบังคับ ประกาศใช,
แล,ว 6 เรื่อง โครงการผลผลิตหนวยงานตรวจสอบรับรองทั้งภาครัฐและเอกชนได,รับการรับรองจาก มกอช.
เพื่อพัฒนาระบบการรับรองหนวยรับรอง และสร,างการยอมรับในความเทาเทียมกันระหวางหนวยงาน ผลที่ได,
จากการดําเนินงาน มีหนวยรับรอง (CB) ที่ผานการรับรองระบบงาน 20 หนวย-ขอบขาย มีหนวยตรวจ (IB) ที่
ผานการรับรองระบบงาน 6 หนวย-ขอบขาย ขึ้นทะเบียนห,องปฏิบัติการทดสอบสินค,าเกษตรและอาหารที่ได,
มาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 รวม 106 แหง โครงการผลผลิตสินค,าเกษตรมีคุณภาพได,มาตรฐาน เพื่อ
พัฒนาความรวมมือ ประสาน และสนับสนุนงานด,านมาตรฐาน ความปลอดภัยสินค,าเกษตรและอาหารของไทย
ให,มีระบบการบริหารจัดการเป-นที่ยอมรับของตลาดทั้งในและตางประเทศ
นอกจากนั้ น กรมพั ฒนาที่ ดิ น กรมสงเสริ ม การเกษตร กรมปศุ สั ต ว0 กรม
หมอนไหม และสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ ได,ดํ าเนินโครงการเกษตรอินทรี ย6
เพื่อให,เกษตรกรมีความรู,ด,านการผลิตและกระบวนการจัดการสินค,าเกษตรอินทรีย6 ตั้งแตต,นน้ําจนถึงปลายน้ํา
ตามมาตรฐาน เกษตรอินทรีย6ของประเทศไทย เกิดแปลงใหญการผลิตพืชอินทรีย6 จํานวน 23 แปลง มีการ
พัฒนาระบบการตรวจรับรองคุณภาพสินค,าปศุสัตว6อินทรีย6ให,ได,มาตรฐานและเป-นที่ยอมรับของผู,บริโภค ฟาร6ม
ปศุ สั ต ว6ที่ได, รับ การตรวจรับ รอง จํ า นวน 116 ฟาร6 ม คิ ด เป- นร, อยละ 193.33 พัฒ นาต, นแบบโรงสี ข,า วตาม
มาตรฐาน GMP กําลังการผลิตรวม 10 ตันตอวัน จํานวน 2 แหง (จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดยโสธร)
ถายทอดความรู,การผลิตตามมาตรฐานแกเกษตรกร โดยใช,ระบบการรับรองแบบกลุม จํานวน 6 กลุม (จังหวัด
สุโขทัย จั งหวัดยโสธร จังหวัดศรีส ะเกษ และจังหวัด มหาสารคาม) เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันแก
เกษตรกร/สถาบันเกษตรกร/ผู,ประกอบการสินค,าเกษตรด,วยระบบตามสอบสินค,าเกษตร (QR Trace) มี
ผู,สนใจเข,าใช,งาน จํานวน 43 ราย สร,างความรู,ความเข,าใจที่ถูกต,องเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย6แกผู,ที่เกี่ยวข,องทั้ง
ภาครัฐและเอกชน จํานวน 6 เรื่อง
2.5) สนับสนุนการลดการปลอยกpาซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถใน
การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ดําเนินโครงการขับเคลื่อนและเสริมสร,างศักยภาพเพื่อบูรณาการแผนการดําเนินงานด,านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อศึกษาและจัดทํารางแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนศักยภาพการดําเนินงานตาม
แผนงานของหนวยงานที่เกี่ยวข,องที่สงผลตอการลดกšาซเรือนกระจกเพื่อบรรลุเป;าหมาย INDC ในป7 พ.ศ.2573
ในภาคพลังงานและขนสงภาคกระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช,ผลิตภัณฑ6และภาคการจัดการของเสีย
โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บและรวบรวมข,อมูลบัญชีกšาซเรือนกระจกของประเทศไทยระยะที่ 3 เพื่อพัฒนา
รูปแบบวิธีการจัดเก็บ การรวบรวมข,อมูลบัญชีกšาซเรือนกระจกของหนวยงานภาครัฐรวมทั้ งพัฒนาวิธีการ
ตรวจวัดรายงานและทวนสอบ (MRV) โครงการขับเคลื่อนและเสริมสร,างศักยภาพการดําเนินงานของไทย
ภายใต,กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวาด,วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อจัดทําระบบฐานข,อมูลของ
ประเทศไทยในการเข,ารวมการเจรจาภายใต,กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ วาด,วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
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ภูมิอากาศ กรมอุทยานแหงชาติ สัตว0ปCา และพันธุ0พืช ดําเนินโครงการลดการปลอยกšาซเรือนกระจกภาคปkา
ไม,โดยสร,างแรงจูงใจและกระบวนการมีสวนรวม เพิ่มการกักเก็บคาร6บอนในพื้นที่ปkารวมถึงการดําเนินการตาม
กรอบงานเรดด6พลัสของประเทศไทยในป`จจุบันและอนาคตโดยเริ่มจากระดับลางสูระดับบน จัดตั้งศูนย6
ขับเคลื่อนและเรียนรู,การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคปkาไม,ในระดับพื้นที่อยางใกล,ชิดกับชุมชน และ
หนวยงานในระดับพื้นที่
องค0การบริหารจัดการกpาซเรือนกระจก (องค0การมหาชน) ได,ดําเนินการ
จัดทําข,อมูลปริมาณการปลอยกšาซเรือนกระจกระดับเมืองเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสูเมืองคาร6บอนต่ําและการ
ปรับปรุงข,อมูลปริมาณการปลอยกšาซเรือนกระจก เพื่อสงเสริมให,องค6กรปกครองสวนท,องถิ่นเข,าใจหลักการ
สามารถคํานวณคาร6บอนฟุตพริ้นท6ขององค6กรของตนและดําเนินกิจกรรมลดกšาซเรือนกระจกในท,องถิ่น โดย
พิจารณาถึงความเป-นไปได,ทั้งทางเทคนิคและทางเศรษฐศาสตร6ที่สอดคล,องกับบริบทขององค6กรปกครองสวน
ท,องถิ่น ดําเนินการพัฒนาแนวทางการรายงานข,อมูลกšาซเรือนกระจกระดับเมืองขนาดใหญและแผนการลด
กšาซเรือนกระจกที่เหมาะสม เพื่อให,จังหวัดทราบปริมาณการปลอยกšาซเรือนกระจกภายในขอบเขตการ
ปกครองและสนับสนุนให,จังหวัดตั้งเป;าหมายการลดกšาซเรือนกระจก โครงการลดกšาซเรือนกระจกภาคสมัครใจ
ตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) เพื่อ
ยกระดับกลไก T-VER ให,เป-นที่ยอมรับในระดับสากล จํานวนโครงการที่ขึ้นทะเบียนเป-นโครงการ T-VER ใน
ป7งบประมาณ 2560 รวม 41 โครงการ มีปริมาณกšาซเรือนกระจกตอป7ที่คาดวาจะลดได,จากโครงการ T-VER
1,035,672 ตันคาร6บอนไดออกไซด6เทียบเทาตอป7 มีโครงการที่ยื่นขอการรับรองปริมาณกšาซเรือนกระจกที่ลด
ได, รวม 22 โครงการ คิดเป-นปริมาณกšาซเรือนกระจกที่รับรอง 493,210 ตันคาร6บอนไดออกไซด6เทียบเทา
นอกจากนั้น ยังได,ดําเนินการพัฒนาการตลาดของฉลากคาร6บอน เพื่อเป-นการสงเสริมให,ผู,ประกอบการไทยมี
การดําเนินงานฉลากคาร6บอน เพื่อตอบสนองนโยบายด,านการลดกšาซเรือนกระจกของประเทศไทยและสากล
ตลอดจนใช,เป-นเครื่องมือชวยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของสินค,าไทยในตลาดโลก เพื่อเสริมสร,าง
ความตระหนักของผู,บริโภคตอป`ญหาภาวะโลกร,อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยการใช,ฉลาก
คาร6บอนเป-นเครื่องมือ รวมทั้งรวมมือกับหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวข,องดําเนินกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนให,
ผู,บริโภคเลือกซื้อสินค,าที่ขึ้นทะเบียนฉลากคาร6บอน
การดําเนินโครงการนํารองระบบซื้อขายสิทธิในการปลอยกšาซเรือนกระจกภาค
สมัครใจของประเทศไทย เพื่อขยายผลทดสอบระบบการตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ (Measurement,
Reporting and Verification System) หรือ MRV สําหรับระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกšาซเรือน
กระจกภาคสมัครใจของไทย (Thailand Voluntary Emission Trading Scheme: Thailand V-ETS) ไปยัง
อุตสาหกรรมที่มีการปลอยกšาซเรือนกระจกสูงในสาขาอื่นๆ เพิ่มเติม ศึกษาวิเคราะห6ข,อดีข,อเสียของรูปแบบ
การซื้อขาย (Trading Platform) สิทธิในการปลอยกšาซเรือนกระจก ที่มีอยูในป`จจุบัน อาทิ การซื้อขายผาน
Web board หรือ Exchange Platform เพื่อพัฒนาแนวทางการซื้อขายคาร6บอนเครดิต (Trading Platform)
สําหรับระบบการซื้อขายสิทธิในการปลอยกšาซเรือนกระจก (ระบบ ETS) ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
สามารถนํามาใช,ได,จริงในอนาคต มีองค6กรนํารองที่เคยเข,ารวมโครงการในป7 2558-2559 ดําเนินงานตอเนื่อง
ในป7 2560 ทั้งสิ้น 19 องค6กรใน 4 สาขาอุตสาหกรรม ได,แก อุตสาหกรรมปcโตรเคมี เยื่อและกระดาษ
ปูนซีเมนต6 เหล็กและเหล็กกล,า ในป7 2560 มีองค6กรนํารองในสาขาอุตสาหกรรมใหมเข,ารวมอีก 21 องค6กรจาก
5 สาขาอุตสาหกรรม ได,แก อุตสาหกรรมอาหาร พลาสติก การกลั่นปcโตรเลียม แก,วและกระจก และเซรามิก
รวมมีองค6กรนํารองเข,ารวมทั้งหมด 40 องค6กร จาก 9 สาขาอุตสาหกรรม
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กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ0พลังงาน ดําเนินโครงการสงเสริม
เครื่องจักรอุปกรณ6ประสิทธิภาพสูง และวัสดุเพื่อการอนุรักษ6พลังงานโดยการติดฉลาก เพื่อสงเสริมให,เกิด
ผลิตภัณฑ6ประสิทธิภาพสูงด,วยวิธีการติดฉลากเพื่อให,ประชาชนได,เลือกใช,วัสดุ อุปกรณ6ที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะ
ชวยลดการใช,พลังงาน และลดการปลอยกšาซเรือนกระจก มีผู,ประกอบการผลิตภัณฑ6ที่เข,ารวมโครงการ เพื่อ
ขอรับการสงเสริมด,วยการติดฉลากเพิ่มขึ้นทั้งประเภทและจํานวน ทําให,ประชาชนได,มีทางเลือกใช,ผลิตภัณฑ6ที่
ประหยัดพลังงานมากขึ้น มอบฉลากประสิทธิภาพสูง 6,000,000 ใบ ประหยัดพลังงานได, 200 ktoe/ป7 การ
ไฟฟ>านครหลวง ดําเนินแผนพัฒนาสูองค6กรคาร6บอนต่ํา เพื่อสร,างความไว,วางใจ สร,างการเปลี่ยนแปลง และ
ความเข,มแข็งของสังคมในการรวมรักษาสิ่งแวดล,อม ปริมาณการปลอยกšาซเรือนกระจกลดลงสะสมอยางน,อย
10,000 ตั น คาร6 บ อนไดออกไซด6 ห รื อเที ย บเทา กรมพั ฒนาที่ ดิ น ดํ า เนิ น กิ จ กรรมแผนการรองรั บ การ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร,อน เพื่ออนุรักษ6ดินและน้ําและปลูกไม,ยืนต,นรักษาสภาพแวดล,อม รองรับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่การเกษตร รณรงค6เสริมสร,างความรู,ให,เกษตรกรสามารถเตรียมความ
พร,อมในการรองรับกับภาวะโลกร,อนด,านการเกษตร ผลที่ได,จากการดําเนินงาน เกษตรกรสามารถเรียนรู,
วิธีการไถกลบตอซังที่ถูกต,องและลดการเผาวัสดุการเกษตรซึ่งกอให,เกิดป`ญหาโลกร,อนและสามารถนําไปปรับ
ใช,ในพื้นที่ทําการเกษตรของตนเอง ทําให,พื้นที่การเกษตรมีความอุดมสมบูรณ6เกษตรกรใช,ประโยชน6ที่ดินได,
อยางเหมาะสมจํานวน 16,050 ไร
2.6) บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติ กรมโยธาธิการและผังเมือง
ดําเนินโครงการป;องกันน้ําทวมพื้นที่ชุมชนและพื้นที่สําคัญทางเศรษฐกิจและสังคมมีความปลอดภัยจากป`ญหา
น้ําทวม กรมป>องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดําเนินโครงการฝfกซ,อมการปฏิบัติด,านการสื่อสารเพื่อการเตือน
ภัย เพื่อให,ผู,เข,ารวมฝfกซ,อมมีความรู,ความเข,าใจเกี่ยวกับการเกิดภัยพิบัติ โครงการวางระบบตรวจวัดคลื่นสึนามิ
ในมหาสมุทรอินเดีย ในการเฝ;าระวังที่ตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ บริเวณทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย
โครงการแจ,งเตือนภัยเตรียมความพร,อมไปยังจังหวัดและศูนย6ป;องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเป-นแนวทาง
ในการบูรณาการการปฏิบัติให,แกหนวยงานที่เกี่ยวข,องเพื่อให,เป-นระบบและมีทิศทางเดียวกัน สามารถแจ,ง
เตือนภัยได,ทั่วถึงและรวดเร็ว มีความถูกต,อง โดยมีระยะเวลาสําหรับการแจ,งเตือนลวงหน,าขึ้นอยูกับสาธารณ
ภัยแตละประเภท โดยปกติต,องแจ,งเตือนลวงหน,ากอนเกิดสาธารณภัยไมต่ํากวา 120 ชั่วโมง ระบบการแจ,ง
เตือนภัยผานสื่อตางๆ เชน เครือขายวิทยุ โทรทัศน6 SMS และ FAX เป-นต,น โครงการจัดซื้อสิ่งของสํารองจาย
ชวยเหลือผู,ประสบสาธารณภัย กรมอุตุนิยมวิทยา ดําเนินโครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ
(LLWAS) เพิ่มประสิทธิภาพในการนําข,อมูลผลการตรวจอากาศอัตโนมัติ ระบบวินด6เชียร6 (LLWAS) เพื่อใช,ใน
กิจการการบิน การทองเที่ยว กิจการขนสง สําหรับเฝ;าระวังเตือนสภาวะอากาศ ณ จุดใกล,ทางวิ่งและบริเวณ
สนามบินได,รวดเร็วยิ่งขึ้นจํานวน 2 เครื่อง ที่ทาอากาศยานนานาชาติเชียงใหม และทาอากาศยานภูเก็ต
2.7) พั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การและกลไกแกไขปJ ญ หาความขั ด แยงดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ดําเนินโครงการจัดการสิ่งแวดล,อมเมืองและชุมชนอยางยั่งยืน เพื่อจัดทํามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล,อมเมือง
และชุ มชนของประเทศไทย และแนวทางการจั ด การสิ่ งแวดล, อมเมื อง และสิ่ งแวดล, อมชุ มชนอยางยั่ งยื น
โครงการพั ฒ นาและเพิ่ มประสิ ท ธิ ภ าพกระบวนการการประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล, อมและการประเมิ น
สิ่งแวดล,อม กรมโรงงานอุตสาหกรรม ดําเนินโครงการชวยเหลือและติดตามการตออายุโรงงานที่ขาดการ
จัดการกากอุตสาหกรรม เพื่อเป-นศูนย6กลางสําหรับให,คําปรึกษาแกผู,ประกอบการให,มีศักยภาพในการจัดการ
กากอุตสาหกรรมอยางเป-นระบบสําหรับ 6 ภูมิภาคของประเทศ ผลการดําเนินงาน มีศูนย6ให,ความชวยเหลือ
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ติ ด ตาม และให, คํ า ปรึ ก ษาโรงงานที่ ข าดการจั ด การกากอุ ต สาหกรรม 17 ศู น ย6 ค รอบคลุ ม 6 ภู มิ ภ าค
ผู,ประกอบการได,รับการสนับสนุน สงเสริม ทําความเข,าใจ และชวยเหลือในการจัดการกากอุตสาหกรรมให,
ถูกต,องตามกฎหมายได,รวม 11,950 โรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ0 ดําเนินโครงการ
ตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต6ตามพระราชดําริ เพื่อชวยเสริมสร,างความรู, ความเข,าใจ ให,สามารถ
พึ่งตนเองได, และขยายไปสูการพัฒนาชุมชนให,เข,มแข็งสร,างสังคมเป-นสุขรวมกันสืบไป ความสอดคล,องของ
โครงการกับองค6ความรู,ตามพระราชดําริ ๖ มิติ ประกอบด,วย น้ํา ดิน เกษตร ปkาไม, พลังงานทดแทน และ
สิ่งแวดล,อม และหลักการพัฒนา เข,าใจ เข,าถึง พัฒนา
2.8) การพัฒนาความรวมมือดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ สํานักงานนโยบาย
และแผนทรั พยากรธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดลอม ดํ า เนิ นการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื นของเมื องและชุ มชน ภายใต,
คณะทํางานอาเซียนด,านสิ่งแวดล,อมเมืองที่ยั่งยืน (AWGESC) เพื่อจัดทําแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียว
สําหรับเมืองและชุมชนในประเทศไทย และผลักดันการจัดการพื้นที่สีเขียวอยางยั่งยืนไปสูการปฏิบัติพร,อมทั้ง
บูรณาการเครือขาย การปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข,อมูลอิเล็กทรอนิกส6ด,านสิ่งแวดล,อมเมืองและพื้นที่สี
เขียว การจัดทําเครื่องมือ กลไก สนับสนุนการบริหารจัดการสิ่งแวดล,อมเมืองและพื้นที่สีเขียว องค0การบริหาร
จัดการกpาซเรือนกระจก (องค0การมหาชน) ดําเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถภาคสวนไทย และอาเซียน
ในการรับมือการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อเตรียมความพร, อมในการลดกš าซเรือนกระจก สร,า ง
เครือขายองค6ความรู, และแสวงหาภาคีทั้งในประเทศและระหวางประเทศ เพื่อบูรณาการภาคการศึกษาในการ
พัฒนาองค6ความรู,ด,านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อขยายผลการนําองค6ความรู,ที่ได,จากการพัฒนา
ศักยภาพไปใช,ประโยชน6ในการตั้งรับ และปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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2.1.5

การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่งและยั่งยืน

1) การบรรลุเป>าหมายการเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู
ความมั่นคงและยั่งยืน ในชวงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีความก,าวหน,า ดังนี้
1.1) คนในสั ง คมไทยมี ค วามจงรั ก ภั ก ดี แ ละรวมกั น ปกป> อ ง เชิ ด ชู ส ถาบั น
พระมหากษัตริ ย0ใหเป9น สถาบันหลักของประเทศ เห็นได,จากงานพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรที่มีประชาชนเข,ารวมงานถวายดอกไม,จันทน6
ในสถานที่ที่หนวยงานภาครัฐ และเอกชนจัดขึ้น กวา 20 ล,านคน กอนหน,างานพระราชพิธี สํานักพระราชวังได,
เปcดให,ผู,สนใจสามารถสมัครเป-นจิตอาสาเฉพาะกิจชวงวันที่ 1-30 กันยายน 2560 ทั่วประเทศ ปรากฎวามี
ประชาชนเข,ามาสมัครเป-นจิตอาสาเฉพาะกิจอยางเนืองแนน เมื่อเสร็จงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรม
ศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรแล,ว สมเด็จพระเจ,าอยูหัวมหาวชิราลง
กรณ6 บดินทรเทพยวรางกูร ได,ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล,าโปรดกระหมอมให,หนวยราชการในพระองค6 904
รวมกันจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดําริ เพื่อเป-นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความ
สํานึ กในพระมหากรุ ณาธิ คุณของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช บรมนาถบพิ ตร และ
สมเด็จพระนางเจ,าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อ
ประโยชน6สุขของประชาชน เพื่อให,ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคี มีความสุข และประเทศชาติมีความ
มั่นคงอยางยั่งยืน และให,จัดตั้งศูนย6อํานวยการใหญโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดําริ มี
หน,า ที่ควบคุม อํา นวยการ และประสานการปฏิบั ติ เพื่อให,การจั ดกิจ กรรมจิ ตอาสาพระราชทานตามแนว
พระราชดําริ เป-นไปอยางตอเนื่องถูกต,องตามพระราโชบายและสมพระเกียรติ ในระยะเริ่มแรก สมเด็จพระ
เจ,าอยูหัวฯ ได,มีพระราชปณิธานในการบําเพ็ญประโยชน6พื้นที่ชุมชนโดยรอบพระราชวังดุสิต เป-นการทําความดี
ด,วยหัวใจถวายเป-นพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดย
หนวยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค6 หนวยทหารรักษาพระองค6 ข,าราชบริพารในพระองค6ฯ รวมกับ
ประชาชนจิตอาสา "เราทําความดี ด,วยหัวใจ" โครงการจิตอาสานี้ เป-นโครงการที่ชวยกระตุ,นจิตสํานึกของ
ประชาชนไทย มีประชาชนทั้งไทยและชาวตางประเทศเข,ารวมกิจกรรมอยางสม่ําเสมอ
1.2) สังคมไทยมีความสมานฉันท0 ผูเห็นตางทางความคิดสามารถอยูรวมกันได
อยางสันติ สังคมไทยมีความสมานฉันท0เพิ่มขึ้น พิจารณาจากอันดับดัชนีสันติภาพโลก Global Peace
Index) จัดทําโดยสถาบันเศรษฐศาสตร6และสันติภาพ (Institute for Economics and Peace: IEP) และ
ได,รับการพัฒนาผานการปรึกษาหารือกับคณะผู,เชี่ยวชาญสันติภาพระหวางประเทศจากสถาบันสันติภาพและ
ถังความคิด (Think Tank) รวมกับข,อมูล ซึ่งเก็บรวบรวมและเปรียบเทียบโดยหนวยขาวกรองเศรษฐศาสตร6
ดัชนีสันติภาพโลกของไทยมีแนวโน,มดีขึ้น อันดับของไทยเพิ่มสูงขึ้นจากอันดับที่ 125 ในป7 2559 เป-นอันดับที่
120 ในป7 2560 โดยดัชนีความไมมีเสถียรภาพทางการเมือง4 ลดลงจาก 3.3 คะแนนในป7 2559 เหลือ 3.1
คะแนนในป7 2560 (คะแนนยิ่งน,อยยิ่งดี) และจํานวนผู,เสียชีวิตจากความขัดแย,งภายในประเทศลดลงจาก 2.6
คะแนนในป7 2559 เหลือ 2.5 คะแนนในป7 2560

4

ดัชนีความไมมีเสถียรภาพทางการเมืองเป-นตัวชี้วัดยอยของดัชนีสันติภาพโลก (Global Peace Index) เป-นตัวชี้วัดเชิงลบ คาคะแนนยิ่งน,อยยิ่งดี
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หนวย : อันดับที่

ประเทศไทย
2555
114
116
118
120
122
124
126
128
130
132

2556

2557

2558

2559

2560

120
126
126

125

126
130

ที่มา : https://en.wikipedia.org/wiki/Global_Peace_Index

1.3) ประชาชนในสามจั ง หวั ด ชายแดนภาคใตมี ค วามปลอดภั ย ในชี วิ ต และ
ทรัพย0สิน และมีโอกาสทางการศึกษา ขณะที่รายไดครัวเรือนเฉลี่ยยังอยูในระดับต่ํา
(1) ความเสี ย หายจากเหตุ ก ารณ0 ค วามไมสงบใน 3 จั ง หวั ด ชายแดน
ภาคใตมีแนวโนมลดลง เหตุการณ0ความรุนแรงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตยืดเยื้อยาวนานกวา 13 ป%
จํานวนเหตุการณ6ความรุนแรงในภาพรวมระหวางเดือนมกราคมป7 2547 ถึงเดือนเมษายน 2560 มีเหตุการณ6
ความไมสงบรวมทั้งสิ้น 19,279 เหตุการณ6 โดยมีแนวโน,มลดลงอยางตอเนื่องจาก 945 คดีในป7 2558 เหลือ
815 คดีในป7 2559 การกอความไมสงบนี้มีหลากหลายรูปแบบ อาทิ โจมตีฐานที่ตั้งของเจ,าหน,าที่ ยิงด,วยอาวุธ
ป•น วางเพลิง ฆาด,วยวิธีทารุณ (ตัดคอ/ เผา) ขว,างระเบิดเพลิง เผายางรถยนต6 โปรยตะปูเรือใบ ตัดต,นไม,ขวาง
ถนน ถอดน็อตรางรถไฟ ขณะที่งบประมาณที่ใช,ในการดับไฟใต,เพิ่มขึ้นจาก 25,744.3 ล,านบาทในป7 2558 เป-น
30,886.6 ล,านบาทในป7 2559 อยางไรก็ตามงบประมาณที่ได,รับกอนป7 2560 ถูกจัดอยูในงบ "แผนงานการ
แก,ไขป`ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต," ซึ่งจะรวมงบประมาณรายจายทุกประเภทของทุกหนวยงานที่รับผิดชอบ
ภารกิจ "ดับไฟใต,” อาทิ งบโครงการพัฒนา งบเบี้ยเลี้ยงกําลังพล ขณะที่ในป7งบประมาณ 2560 และ 2561
"งบดับไฟใต," ถูกจัดอยูในหมวด "แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก,ไขป`ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต," ซึ่ง
งบประมาณในหมวดนี้ จะไมรวมงบประจําที่อยูนอกแผนงานบูรณาการฯ และไมรวมงบของจังหวัดชายแดน
ภาคใต, 3 จังหวัด และ "งบประจํา" ของหนวยงานตางๆ มีภารกิจหลักในการแก,ไขป`ญหาภาคใต,
(2) รายไดครัวเรือนเฉลี่ยตอคนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตอยูใน
ระดับต่ํากวารายไดครัวเรือนเฉลี่ยของทั้งประเทศ โดยครัวเรือนทั่วประเทศมีรายได,เฉลี่ย 26,946 บาท/เดือน
ในป7 2560 ขณะที่ ป` ต ตานี มีร ายได, ครั ว เรื อนเฉลี่ ย 19,469 บาท/เดื อน ยะลา 18,018 บาท/เดื อน และ
นราธิวาส 17,180 บาท/เดือนในป7 2560
เมื่ อ พิ จ ารณารายได, ค รั ว เรื อ นเฉลี่ ย ตอคนในภาพรวมระดั บ ประเทศ
พบวา รายได,ครัวเรือนเฉลี่ยตอคนมีแนวโน,มเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องจาก 26,915 บาท/เดือน ในป7 2558 เป-น
26,946 บาท/เดือน ในป7 2560 โดยรายได,ครัวเรือนเฉลี่ยตอคนในจังหวัดป`ตตานีและยะลาเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่
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รายได,ครัวเรือนเฉลี่ยตอคนในจังหวัดนราธวาสมีแนวโน,มลดลงจาก 19,890 บาท/เดือน ในป7 2558 เหลือ
17,180 บาท/เดือน ในป7 2560 และรายได,ที่น,อยที่สุดในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต,
(3) โอกาสทางการศึกษาของประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตมี
แนวโนมที่ ดี ขึ้น พิ จ ารณาจากจํ า นวนป7 การศึ กษาเฉลี่ ย ของประชากรอายุ 15 ป7 ขึ้น ไปในพื้ น ที่ 3 จั งหวั ด
ชายแดนภาคใต,มีสัดสวนเพิ่มขึ้น โดยป`ตตานีมีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 7.73 ป7 ในป7 2558 เป-น 8.3 ป7 ในป7
2559 ยะลามีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 8.21 ป7 ในป7 2558 เป-น 8.5 ป7 ในป7 2559 ขณะที่ป7การศึกษาเฉลี่ย
ของนราธิวาสอยูที่ 7.3 ป7ในป7 2559
1.4) ความสัมพันธ0ของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบานยังอยูในระดับที่ทรงตัว
อยางไรก็ตาม คาคะแนนดัชนีความสัมพันธ6กับประเทศเพื่อนบ,าน5 มีแนวโน,มลดลง (คะแนนยิ่งมากยิ่งดี) โดย
ในชวงป7 2555-2558 มีคาคะแนนอยูที่ 3.0 คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) สวนป7 2559-2560 มีคะแนน
ลดลงเหลือ 2.0 คะแนน
1.5) ประเทศไทยยังมีความเสี่ยงตอการรับมือภัยคุกคาม ทั้งภัยทุกคามทางทหาร
และภัยคุกคามอื่นๆ อันดับความเสี่ยงจากการโจมตีด,านไซเบอร6ของไทยมีแนวโน,มลดลงจากอันดับที่ 15 ในป7
2558 เป-นอันดับที่ 22 ในป7 2560 ซึ่งไมเป-นไปตามเป;าหมายที่กําหนดให,ไทยมีอันดับความเสี่ยงต่ํากวาอันดับที่
10 ของโลก6
ตารางที่ 5 การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่นคงและยั่งยืน ป%แรกของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
แผนพัฒนาฯ
เป>าหมาย
ตัวชี้วัด
ฉบับที่ 11
2555 2556 2557 2558
เป>าหมายภาพรวม คือ ผลประโยชน0ของชาติวาดวยความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
1. ปกป;องและเชิดชู
1. จํานวนกิจกรรม
สถาบัน
เทิดพระเกียรติและเชิดชู
พระมหากษัตริย6ให,
สถาบันพระมหากษัตริย6
เป-นสถาบันหลักของ
เพิ่มขึ้น
ประเทศ
2. จํานวนกิจกรรมที่มีความ
เกี่ยวข,องกับโครงการ
พระราชดําริเพิ่มขึ้น
2. สังคมมีความ
1. ดัชนีความไมมีเสถียรภาพ
3.1
3.0
3.0
3.3
สมานฉันท6 ผูเ, ห็นตาง
ทางการเมืองลดลง (ดัชนี
ทางความคิดของคน
สันติภาพโลก Global
5

ฉบับที่ 12
2559 2560
15

4
3.3

3.1

ดัชนีความสัมพันธ6กับประเทศเพื่อนบ,าน เป-นตัวชี้วัดยอยของดัชนีสันติภาพโลก (Global Peace Index) เป-นตัวชี้วัดเชิงบวก คาคะแนนยิ่งมาก
ยิ่งดี
6
ดัชนีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร6ของโลก Global Cybersecurity Index หรือ GCI) GCI เป-นดัชนีชี้วัดระดับของการพัฒนาการรักษาความ
มั่นคง ปลอดภัยทางไซเบอร6ของแตละประเทศ จัดทําโดยสหภาพโทรคมนาคมสากล หรือ International Telecommunication Union (ITU)
ดําเนินการรวมกับสถาบัน ABI Research (Allied Business Intelligence) จัดทํารายงานครั้งแรกเมื่อป7 2558 ในชื่อ The Global
Cybersecurity Index and Cyber Wellness Profiles Report เพื่อประเมินความมุงมั่นของแตละประเทศในการดําเนินการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร6โดยใช,การจัดอันดับ (Ranking) มาเป-นเครื่องมือสําคัญในการสร,างความตระหนักเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซ
เบอร6
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เป>าหมาย

ตัวชี้วัด

ในชาติสามารถอยู
รวมกันได,อยางสันติ
ประชาชนมีสวนรวม
ป;องกันแก,ไขป`ญหา
ความมั่นคง

Peace Index)
2. จํานวนผู,เสียชีวิตจากความ
ขัดแย,งภายในประเทศลดลง
(ดัชนีสันติภาพโลก)

3. ประชาชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต,มี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย6สินมีโอกาส
ในการศึกษาและการ
ประกอบอาชีพที่สร,าง
รายได,เพิ่มขึ้น

และจํานวนป7การศึกษา
เฉลี่ยในพื้นที่ 3
จังหวัดชายแดน
ภาคใต,เพิ่มขึ้น

4. ประเทศไทยมี
ความสัมพันธ6และ
ความรวมมือด,าน
ความมั่นคงในกลุม
ประเทศสมาชิก
อาเซียน มิตรประเทศ
และนานาประเทศใน
การป;องกันภัยคุกคาม
ในรูปแบบตางๆ
ควบคูไปกับการรักษา
ผลประโยชน6ของชาติ

2555
2.7

แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 11
2556 2557 2558
2.5

2.5

3. จํานวนกิจกรรมที่ประชาชน
มีสวนรวมป;องกันแก,ไข
ป`ญหาความมั่นคงเพิ่มขึ้น
1. ความเสียหายและจํานวน
การกอการร,ายที่มีมลู เหตุ
จากความไมสงบลดลง
1.1 จํานวนเหตุการณ6ความ 1,851 1,793 1,356
ไมสงบในพื้นที่ 3
จังหวัดชายแดนภาคใต,
1.2 งบประมาณแผนดิน
16,277.0 21,124.0 25,921.0
เพื่อการแก,ป`ญหาและ
การพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต,
2. รายได,ครัวเรือนเฉลี่ยตอคน
ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต,เพิ่มขึ้น (บาท)
2.1 ป`ตตานี
20,199
2.2 ยะลา
22,483
2.3 นราธิวาส
16,773
3. จํานวนป7การศึกษาเฉลี่ยใน
พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต,เพิ่มขึ้น (ป7)
3.1 ป`ตตานี
7.5
7.9
8.1
3.2 ยะลา
8
7.7
8.1
3.3 นราธิวาส
7
7.3
7.9
4. จํานวนกิจกรรม
สาธารณประโยชน6ที่
ประชาชนทุกศาสนารวม
ดําเนินการเพิ่มขึ้น
1. ดัชนีความสัมพันธ6กับ
3.0
3.0
3.0
ประเทศเพื่อนบ,านเพิ่มขึ้น
(ตัวชี้วัดยอยของดัชนี
สันติภาพโลก : Global
Peace Index)
2. จํานวนคดีที่เกี่ยวข,องกับภัย
คุกคามข,ามชาติลดลง
3. จํานวนเหตุการณ6การกระทํา
ผิดกฎหมายทางทะเลลดลง
4. จํานวนคดีที่เกี่ยวข,องกับยา
เสพติดลดลง
จํานวนผูต, ิดสารเสพติด
11,584

2.6

945

ฉบับที่ 12
2559 2560
2.6

2.5

815

25,744.3 30,886.6 12,692.0

17,513
15,584
19,890

19,496
18,018
17,180

7.73
8.21
7.35

8.1
8.5
7.3

3.0

2.0

2.0

32,797 44,142 226,391
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เป>าหมาย

ตัวชี้วัด

5. ประเทศไทยมีความ 1. ระยะเวลาในการระดมสรรพ
พร,อมตอการรับมือภัย
กําลังเมื่อเกิดภัยคุกคาม
คุกคาม ทั้งภัยคุกคาม 2. อันดับความเสี่ยงจากการกอ
ทางทหารและภัย
การร,ายต่ํากวาอันดับที่ 20
คุกคามอื่นๆ
ของโลก (ดัชนีความเสี่ยงของ
โลก : Global Risks)
3. อันดับความเสี่ยงจากการ
โจมตีด,านไซเบอร6/ต่ํากวา
อันดับที่ 10 ของโลก (ดัชนี
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซ
เบอร6ของโลก Global
Cybersecurity Index)
6. แผนงานด,านความ
1. จํานวนแผนงานด,านความ
มั่นคงมีการบูรณาการ
มั่นคงที่สอดคล,องกับ
สอดคล,องกับนโยบาย
ยุทธศาสตร6ด,านความมั่นคง
การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการตางประเทศ (แผน
สังคม
บูรณาการ สํานัก
ทรัพยากรธรรมชาติ
งบประมาณ)
และสิ่งแวดล,อม

2)

2555

แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 11
2556 2557 2558

ฉบับที่ 12
2559 2560

15

22

175

การดําเนินการและผลการพัฒนาตามแนวทางยุทธศาสตร0
2.1) การรักษาความมั่นคงภายในเพื่อใหเกิดความสงบในสังคมและธํารงไวซึ่ ง

สถาบันหลักของชาติ
(1) สรางจิ ต สํ า นึ ก ของคนในชาติ ใ หมี ค วามหวงแหน และธํ า รงรั ก ษา
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย0 หนวยงานภาครัฐมีผลการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้
กระทรวงกลาโหมดําเนิ นโครงการ/ กิ จกรรมที่สําคัญ ได,แก กิจกรรม
แสดงความอาลัยเพื่อถวายเป-นพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสวรรคต
ครบ 50 วัน 1 ธันวาคม 2559 ด,วยการแสดงความอาลัยและร,องเพลงสรรเสริญพระบารมี การบําเพ็ญกุศล
ป`ญญาสมวาร การมอบ โค - กระบือ ให,กรมปศุสัตว6ภายใต,โครงการธนาคารโค - กระบือ ของกรมปศุสัตว6 เพื่อ
นําไปพิจารณาแจกจายให,กับเกษตรกรผู,ยากไร, การบรรยายพิเศษ และการจัดนิทรรศการเผยแพรพระราช
กรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กิจกรรมตั้งจุดรับรองอํานวยความสะดวกแก
ประชาชนที่มาแสดงความอาลัยถวายแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได,รับมอบหมาย
จากรัฐบาลให,จัดจุดรับรองประชาชน เพื่อชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกประชาชนที่มาแสดงความ
อาลัย แดพระบาทสมเด็ จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช ซึ่ งสํ า นักงานปลัด กระทรวงกลาโหม รวมกั บ
สมาคมภริยาข,าราชการสํ านั กงานปลั ดกระทรวงกลาโหม ได, จัดตั้ งจุด รับรองประชาชน 2 จุด คือ บริ เวณ
ด,านหน,าศาลาวาการกลาโหม (ถนนหลักเมือง) กรุงเทพมหานคร และด,า นหน,ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร6
กรุงเทพมหานคร รองรับประชาชนได, 500 คน กิจกรรมน,อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชของกระทรวงกลาโหม ภายใต,ชื่องาน “ใต,รมบารมี สดุดีจอมทัพไทย” เพื่อ
เป-นการน,อมรําลึกและเผยแพรพระมหากรุณาธิคุณให,ประชาชนทุกภาคสวนได,ตระหนักและสํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณอันหาที่สุดไมได,ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และรวมกันสืบสานพระราช
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ปณิธานตอไป โดยจัดกิจกรรมและนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ หลักการทรงงาน
แนวคิด รวมถึงศาสตร6ของพระราชา รวมทั้งกิจกรรมบนเวที โดยมี ศิลปcน ดารา นักร,อง มารวมกิจกรรมตลอด
ห,วงการจัดงาน โครงการอุปสมบทเพื่อถวายเป-นพระราชกุศล แดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุ ล ยเดช ด, ว ยการบํ า เพ็ ญ ความดี โ ดยอุ ป สมบทเพื่ อถวายเป- น พระราชกุ ศล ซึ่ งผู, เ ข, า รวมโครงการจะได, รั บ
การศึกษาพระธรรมวินัยตามหลักคําสอนในพระพุทธศาสนา การปฏิบัติธรรมและการปฏิบัติวิป`สสนากรรมฐาน
รวมทั้งเป-นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และธรรมของพระราชาไป
เป-นแนวทาง การดํารงชีวิตประจําวัน สงเสริมให,เกิดความรักความสามัคคีในสังคมและประเทศชาติ นําไปสู
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (131 โครงการ พื้นที่ดําเนินงาน 45 จังหวัด)
เนื่องจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเป-นโครงการที่มีความสําคัญ และถือเป-นความเรงดวนลําดับแรก
ที่ ทบ. จะต,องดําเนินการ ดังนั้น เพื่อให,การดําเนินการโครงการฯ ประสบผลสําเร็จตามพระราชประสงค6ในการ
พัฒนา และชวยเหลือประชาชนที่ยังทุกข6ยากให,มีชีวิตความเป-นอยูที่ดีขึ้น จึงต,องมีการจัดชุดตรวจเยี่ยม เพื่อ
กํากับการดูแลและติดตามการปฏิบัติงาน รวมทั้งหากมีป`ญหาข,อขัดข,องก็จะหาแนวทางในการแก,ไขป`ญหา
ให,กับหนวยปฏิบัติ จากการดํ าเนิ นงานสามารถจัด ชุด ตรวจเยี่ ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ได,
มากกวา 20 โครงการ/ป7 และสามารถแนะนํ า การดํ า เนิ น งานรวมทั้ ง แก, ไ ขป` ญ หาข, อ ขั ด ข, อ งให, ห นวยที่
รับผิดชอบได, นอกจากนี้ ได,ดําเนินการป;องกันการลวงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย6 เพื่อป;องกันมิให,มีการ
จาบจ,วงลวงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย6 และตอบโต,บุคคลหรือกลุมขบวนการที่ไมหวังดีตางๆ โดยการ
ประชาสัมพันธ6/ กิจกรรม อาทิ การปฏิบัติของชุดวิทยากรปลุกจิตสํานึกรู,คุณแผนดิน การประกวดภาพยนตร6
สั้น : (ระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป) การประกวดการพูดสุนทรพจน6 : จัดการประกวดการพูดสุนทร
พจน6 การรณรงค6ปลุกจิตสํานึก ผานสื่อโฆษณามัลติมีเดียในรถไฟฟ;า MRT การถวายความปลอดภัย การถวาย
พระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค6 สามารถจัดกําลังกองทัพเรือถวายความปลอดภัยพระบาทสมเด็จ
พระเจ,าอยูหัว สมเด็จพระนางเจ,าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ6 ในพื้นที่รับผิดชอบของ
กองทัพเรือและพื้นที่ที่ได,รับมอบหมายโดยไมมีข,อบกพรอง สามารถจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติในวโรกาสและ
โอกาสอันสําคัญได,อยางเรียบร,อยและสมพระเกียรติ สามารถดําเนินโครงการพระราชดําริและโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริในความรับผิดชอบของกองทัพเรือได,อยางเป-นรูปธรรมและตอเนื่อง
สํานักนายกรัฐมนตรีได,ดําเนินโครงการที่สําคัญ ได,แก โครงการจัดงาน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ,าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ประชาชนชาวไทยทุกหมูเหลาได,แสดงออกถึงความจงรักภักดี
สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญของพระองค6ทาน ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจน,อยใหญนานัปการ
ในการบําบั ดทุกข6บํารุงสุขแกอาณาประชาราษฎร6และรวมกันทําความดีถวายเป-น พระราชกุศล โดยจัดพิ ธี
ทําบุญตักบาตรพระสงฆ6และสามเณร 851 รูป จัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ,าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และจัดพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต6 ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพล-อดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศล สมเด็จ
พระนางเจ,าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เป-นต,น โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ,า
ลูกเธอ เจ,าฟ;าจุฬาภรณวลัยลักษณ6 อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสพระชนมายุ 5 รอบ 4 กรกฎาคม 2560 โดย
ดําเนินโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล โดยมุงเน,นให,ผู,เข,ารวมโครงการได,ศึกษาเรียนรู,และปฏิบัติ
ธรรมตามแบบอยางของพุทธมามกะในดินแดนของพระพุทธศาสนาและจาริกแสวงบุญตามรอยพระพุทธบาท
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ,า เพื่อสักการะสังเวชนียสถานตางๆ รวมถึงการปฏิบัติสาธารณะกุศลให,แกชุมชนผู,
ยากไร,ตามสถานที่ตางๆ ที่ได,จาริกแสวงบุญ มีผู,เข,ารวมโครงการ 61 คน โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระ
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เจ,าวรวงศ6เธอ พระองค6เจ,าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชันษา 60 ป7 13
กรกฎาคม 2560 ดําเนินโครงการปฏิบัติธรรมถวายพระกุศลพระเจ,าวรวงศ6เธอพระองค6เจ,าโสมสวลี พระวร
ราชาทินัดดามาตุ โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม
นาถบพิตร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา 5 ธันวาคม 2559 เพื่อให,ประชาชนชาว
ไทยทุกภาคสวนได,น,อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญของพระองค6ทาน ที่ทรงประกอบพระราชกรณีย
กิจน,อยใหญนานัปการ ในการบําบัดทุกข6 บํารุงสุขแกอาณาประชาราษฎร6 และการพัฒนาประเทศให,มีความ
เจริญมั่นคงสืบไป โดยจัดกิจกรรมตางๆ อาทิ จัดหาอาหารปรุงสดแจกจายให,แกประชาชนที่มาถวายความ
อาลัยและกราบบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ท,อง
สนามหลวง จัดการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ “วนาสินธุ6” จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายพระราช
กุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวาย
พระราชกุศลแดสมเด็จพระนางเจ,าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ,าอยูหัว เนื่องใน
โอกาสวั นเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 และโครงการจัด งานเฉลิ มพระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลเฉลิ มพระ
ชนมพรรษา 90 พรรษา 5 ธันวาคม 2560 จัดกิจกรรมน,อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ได,จัดทํา “ถุงข,าวเปลือกพอเพียง” เพื่อมอบให,ประชาชนที่
เข,า กราบสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จ พระปรมิ นทรมหาภูมิพลอดุล ยเดช บรมนาถบพิต ร ภายใต,
โครงการจิตอาสา สปน. ตามรอยพอทําความดี ถวายเป-นพระราชกุศล เพื่อน,อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อยางหาที่สุดมิได,
กระทรวงมหาดไทยดําเนินโครงการ/กิจ กรรม ได,แก โครงการพัฒนา
ชนบทเชิงพื้ น ที่ ป ระยุ กต6 ต ามพระราชดํ า ริ สนั บ สนุ น สงเสริ มให, ป ระชาชนในพื้น ที่ มีส วนรวมในการพั ฒ นา
คุณภาพชีวิตและความเป-นอยูของตนเอง โดยใช,หลักการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ เพื่อแก,ไขป`ญหาความ
เดือดร,อนของประชาชนในพื้นที่ให,จังหวัดเพื่อดําเนินโครงการพัฒนาแหลงน้ําและสงเสริมอาชีพ 15 จังหวัด
(จังหวัดลําปาง สงขลา เชียงใหม ขอนแกน กาญจนบุรี เชียงราย นครราชสีมา ร,อยเอ็ด จันทบุรี พัทลุง ศรีสะ
เกษ แพร สกลนคร ตาก และจังหวัดชัยภูมิ) รวม 88 โครงการ โครงการสงเสริมการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดได,น,อมนําแนวทางตามพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ไปจัดทําโครงการสร,างปkา สร,างรายได, ตามพระราชดําริ ในการฟ••นฟูปkาไม,สงเสริมให,ประชาชนที่เข,า
รวมโครงการเกิดการเรียนรู, มีกระบวนการขั้นตอนที่เป-นการระเบิดจากข,างใน และมีรายได,เสริมจากการปลูก
พืช โดยที่ไมทําลายปkาไม, และหรือดําเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดําริ เพื่อปลูกผังให,
นักเรียน ครู ผู,ปกครองได,เรียนรู,หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อันจะกอให,เกิดประโยชน6ตอประชาชนใน
พื้ น ที่ สงผลให, นั กเรี ย นในโรงเรี ย นที่ เ ข, า รวมโครงการขยายผลเกษตรเพื่ ออาหารกลางวั น อั น เนื่ องมาจาก
พระราชดําริฯ ได,รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณคาทางโภชนาการ มีความรู,และประสบการณ6ในกิจกรรม
ด,านการเกษตรและการสหกรณ6 สร,างความสัมพันธ6อันดีระหวางผู,ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา
และชุ ม ชนที่ ไ ด, เ ข, า มามี ส วนรวมในกิ จ กรรม และประชาชนที่ เ ข, า รวมโครงการสร, า งปk า สร, า งรายได, ต าม
พระราชดําริฯ มีอาชีพและรายได,เพิ่มขึ้น และสามารถชวยฟ••นฟูพื้นที่ปkา สร,างจิตสํานึกในการดูแลรักษาและ
สามารถอยูรวมกับปkาได, และการประชาสัมพันธ6การพัฒนาตามแนวทางพระราชดําริและเทิดทูนไว,ซึ่งสถาบัน
ประชาสั ม พั น ธ6 ใ ห, ป ระชาชนในชาติ มี ค วามตระหนั ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ และจงรั ก ภั ก ดี ต อสถาบั น
พระมหากษัตริย6ผานสื่อตางๆ ผานกิจกรรมตางๆ อาทิ การผลิตและเผยแพรสารคดีโทรทัศน6 ชุด “ภาพใน
ดวงใจ” จํานวน 30 ตอน ความยาวตอนละ 1 นาที การผลิตและเผยแพรสารคดีโทรทัศน6เพื่อน,อมรําลึกถึงพระ
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มหากรุณาธิคุณ ชุด “ธ สถิตในใจไทย นิรันดร6” จํานวน 15 ตอน ความยาวตอนละ 2 นาที สื่อสิ่งพิมพ6เผยแพร
พระราชกรณียกิจ พระราชดํารัส แนวพระราชดําริ หลักการทรงงาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง ใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย6
กระทรวงวัฒนธรรมดําเนินโครงการชุมชนคุณธรรมน,อมนําหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง แสดงความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย6 ครอบคลุม
76 จังหวัด โดยจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ,าอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ด,วย
การเชิญชวนประชาชนในชุมชนคุณธรรม เข,ารวมกิจกรรมตามวิถีชีวิตแบบวัฒนธรรมไทยแตละชุมชน จัด
กิจกรรมน,อมรําลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สงผลให,ประชาชน
ในชุมชนคุณธรรมได,แสดงออกถึงความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย6 และ
น,อมนําหลักคําสอนทางศาสนาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช,ในการดําเนินชีวิต โครงการสงเสริม
และปลูกจิตสํานึกให,แกนักเรียน นักศึกษา และผู,เข,ารวมกิจกรรมในวันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย6
สงเสริมสร,างจิตสํานึกให,ทุกภาคสวนและ คนไทยทุกคนตระหนักถึงความสําคัญและพิทักษ6รักษาไว,ซึ่งความ
มั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย6 โดยจัดกิจกรรม/โครงการสงเสริมและปลูกจิตสํานึกให,แก
นักเรียน นักศึกษา และผู,เข,ารวมกิจกรรม ในวันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย6และพระบรมวงศานุ
วงศ6ทุกพระองค6มากกวา 120 ครั้ง โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ,าอยูหัวและพระบรมวงศานุ
วงศ6 ผานการจัดนิทรรศการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ,าอยูหัวและพระบรมวงศานุวงศ6
ทุกพระองค6 อาทิ นิทรรศการ 9 ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร6 เทศกาลศิลปะการแสดงรวมสมัย ศิลปcนศิลปา
ธร นิทรรศการ “สายธารพระเมตตา จากภูมิป`ญญา...สูงานศิลป‹ มีผู,เข,ารวมกวา 8,000 คน
นอกจากนี้ กระทรวงการตางประเทศได,จัดทําโครงการบรรยายพิเศษ
เพื่อสงเสริมความรู,ความเข,าใจที่ถูกต,องเกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติ ณ ประเทศนอร6เวย6 เพื่อให,ชุมชนไทยใน
ตางประเทศมีความรู,ความเข,าใจที่ถูกต,องเกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติ โดยจัดการบรรยายพิเศษเพื่อสงเสริม
ความรู,ความเข,าใจที่ถูกต,องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย6แกชุมชนไทย การบรรยายพิเศษในหัวข,อ "ศาสตร6
พระราชา สูการพัฒนา ที่ยั่งยืน" เป-นต,น สงผลให,ชุมชนไทยและ Friends of Thailand ในนอร6เวย6มีความ
ใกล, ชิ ดและความเข, าใจที่ ถูกต, องยิ่ งขึ้ น เกี่ ย วกั บบทบาทของสถาบั น พระมหากษั ต ริ ย6 โดยเฉพาะในสวนที่
เกี่ยวข,องกับโครงการตามพระราชดําริ และโครงการนําคณะทูตานุทูตและคูสมรสทัศนศึกษาโครงการตาม
แนวพระราชดําริ คณะทูตานุทูตตางประเทศประจําประเทศไทยและคูสมรสมีความเข,าใจ มีทัศนคติที่ดี และ
ตระหนักรู,ในบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย6ไทยที่มีตอการพัฒนาประเทศมาอยางตอเนื่อง เรียนรู,แนว
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรที่ให,ความสําคัญตอการ
อนุรักษ6ดินและน้ํา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ประเทศไทยได,นํามาใช,เป-นแนวทางในการพัฒนา
ประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพื่อให,สังคมชนบทสามารถปรับตัวเข,ากับการเปลี่ยนแปลง
ของโลกได,อยางยั่งยืน รวมทั้งได,เห็นตัวอยางชุมชนที่สามารถนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติได,
จริงในการพัฒนาชุมชน ในการสร,างอาชีพที่ยั่งยืนให,กับชุมชน พร,อมทั้งยังคงความเป-นเอกลักษณ6และรักษาภูมิ
ป`ญญาท,องถิ่น
(2) เสริมสรางความปรองดองของคนในชาติและมีกลไกในการตรวจสอบ
และพัฒนาภาคการเมือง หนวยงานภาครัฐมีผลการดําเนินงาน ดังนี้
สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี จั ด ทํ าโครงการที่ ห ลากหลาย ดั ง นี้ โครงการจั ด
กิ จ กรรมฉลองครบรอบ 100 ป7 การประกาศใช, ธ งไตรรงค6 เ ป- น ธงชาติ ไ ทย สงเสริ ม ให, ห นวยงานภาครั ฐ

110

หนวยงานเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนทุกหมูเหลา โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน มีความรู, ความ
เข,าใจ และตระหนักถึงความสําคัญของธงชาติไทย และนํามาตรการและแนวทางปฏิบัติเรื่องธงชาติในประเด็น
ความหมายของธงชาติไทย ความสําคัญของธงชาติไทย การใช, การชัก การประดับ และการเคารพธงชาติไทย
ได,อยางถูกต,อง ผานกิจกรรมตางๆ เชน การจัดประชุมเชิงวิชาการองค6ความรู,ธงชาติไทย "100 ป7 ธงชาติไทย
ร,อยดวงใจไทยทั้งชาติ" จัดกิจกรรมเชิญธงชาติไทยขึ้นสูยอดเสา และร,องเพลงชาติไทย ที่หน,าเสาธงชาติใน
ทําเนียบรัฐบาล จัดทําชุดนิทรรศการธงชาติไทย เป-นต,น โครงการเครือขายอาสาสมัครเอกลักษณ6ของชาติ จัด
กิจกรรมฝfกอบรมเด็ก เยาวชน และบุคลากรทางการศึกษาที่มีพื้นฐานความรู,ด,านเอกลักษณ6ของชาติ 100 คน
โดยมุงเน,นในเรื่องเอกลักษณ6ของชาติ ที่ประกอบด,วยเรื่องชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย6 และการปกครองใน
ระบอบประชาธิ ปไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย6 ท รงเป- น ประมุ ข ซึ่ งรู ป แบบการฝf ก อบรม จะมี ทั้ งภาคทฤษฎี
ภาคปฏิบัติ และการศึกษาดูงาน ณ โครงการสวนพระองค6สวนจิตรลดา ศูนย6ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดํา ริ อาวคุ,งกระเบน และศูน ย6การเรี ย นรู, เศรษฐกิ จ พอเพี ยงตามแนวพระราชดํา ริ สงเสริ มให,เ ด็ ก
เยาวชน และบุคลากรทางการศึกษา ที่ผานการอบรมมีการตอยอดขยายผล โดยนําความรู,ที่ได,ไปเผยแพรใน
สถานศึกษา ครอบครัว หรือชุมชนของตนตอไป สามารถสร,างเครือขายเด็กและเยาวชนด,านเอกลักษณ6ของ
ชาติ ให, เ ข, มแข็ ง และสามารถตอยอดขยายผลตอไปในวงกว, า งและพั ฒ นาศั กยภาพด, า นความคิ ด และแนว
ทางการปฏิบัติของกลุมเครือขายเด็กและเยาวชนด,านเอกลักษณ6ของชาติ ให,มีคุณลักษณะที่พึงประสงค6ของคน
ไทยตามแนวทางที่ พระบาทสมเด็จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิพลอดุ ลยเดช บรมนาถบพิต ร พระราชทานไว, ให,
ประชาชนชาวไทย
กระทรวงมหาดได,ดําเนินโครงการสําคัญ ได,แก โครงการ “สานใจไทย สู
ใจใต,” กรมการปกครอง ประจําป7 2560 เพื่อบูรณาการการดําเนินงานสนับสนุนการแก,ไขป`ญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต,รวมกับคณะกรรมการดําเนินการโครงการ “สานใจไทย สูใจใต,” ปลูกฝ`งให,เยาวชนระลึกถึง
บุญคุณแผนดิน การปกป;องและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ระลึกถึงบุญคุณของบิดา มารดา ครู อาจารย6
และผู,มีพระคุณ เป-นการฝfกทักษะการเรียนรู,วิธีการคิดวิเคราะห6 สังเคราะห6 ผานกระบวนการการมีสวนรวมใน
ลั ก ษณะการทํ า งานเป- น กลุ ม เพิ่ มทั กษะประสบการณ6 ต รงในการเรี ย นรู, วิ ถี ชี วิ ต ความเป- น อยู ในสั ง คมพหุ
วัฒ นธรรม ความเป- น ผู,นํ า ผู,ต าม ในการอยู รวมกัน บนความหลากหลายของเชื้ อชาติ ศาสนา ภาษา และ
วัฒนธรรม ที่อยูรวมกันอยางมีความสุข เป-นการเสริมสร,างความสัมพันธ6และชวยเหลือเกื้อกูลเยาวชนให,เข,ามา
มีสวนรวมในกระบวนการแก,ไขป`ญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต, และเป-นการสร,างความเชื่อมั่นให,กับ
เยาวชนวาการดําเนินกิจกรรมของภาครัฐมุงเน,นการแก,ไขป`ญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต,ด,วยความ
สมานฉันท6 และไมเป-นการขัดตอหลักการทางศาสนา หรือวิถีชีวิตของผู,ที่นับถือศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม
รวมทั้งเป-นการสร,างความหวงใยที่หนวยงานภาครัฐมีตอเยาวชน ครอบครัวของเยาวชนและประชาชนในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต, โดยจัดอบรมสัมมนาเยาวชนมุสลิม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต, และสงมอบเยาวชน
ให,กับครอบครัวอุปถัมภ6รวม 480 คน โดยครอบครัวเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต,และครอบครัวอุปถัมภ6 มี
ความสัมพันธ6แลกเปลี่ยนเรียนรู,การอยูรวมกันในสังคมที่มีความหลากหลายอยางมีความสุข และโครงการ
ปลูกฝ`งสํานึกรักสามัคคีและเสริมสร,างความปรองดองสมานฉันท6 เพื่อให,เยาวชนในพื้นที่ รวมกันคุย รวมกันคิด
รวมกัน ทํ า แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู, ระดมสมอง เพื่อสร,า งความสามั คคี และความปรองดอง ปลู กฝ` งเสริ มสร, า ง
กระบวนการคิดและการเรียนรู,สร,างสรรค6 โดยการบูรณาการความรู,และประสบการณ6จากการรวมคุย รวมคิด
รวมทําโครงการ/กิจกรรม มีความเข,าใจในสัญญาประชาคมและจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย6
อันเป-นสถาบันหลักของชาติ เพื่อเป-นรากฐาน การพัฒนาสังคม สร,างความสงบสุข สงเสริมความรัก สามัคคี
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ของคนในชาติ ครอบคลุมเยาวชนไมน,อยกวาจังหวัดละ 120 คน ทั่วประเทศ ในพื้นที่ 76 จังหวัด (ไมน,อยกวา
9,120 คน)
กระทรวงกลาโหมได,จัดทําโครงการสร,างจิตสํานึกในการป;องกันประเทศ
และรั กษาความมั่ น คงของสํ า นั กงานปลั ด กระทรวงกลาโหม โดยกิ จ กรรมสื่ อ สารมวลชนเพื่ อ ความมั่ น คง
กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร กิจกรรมจิตสํานึกรักเมืองไทย ที่มุ,งเน,นกลุมเยาวชนคนรุนใหมและโรงเรียนเป-น
ศูนย6กลาง ในแตละป7จะนําประเด็นหรือเรื่องที่เป-นประโยชน6ตอสวนรวมมาจัดการประกวดโครงงานในการ
พัฒนาภูมิป`ญญาท, องถิ่ น ภายใต,หั วข,อ “เยาวชนนั กพัฒ นา-The-Young-Developers” ที่ สอดคล,องกั บ
นโยบายของนายกรัฐมนตรี
กระทรวงแรงงานดําเนินโครงการสร,างงาน สร,างคนเพื่อความปรองดอง
สมานฉันท6 เพื่อให,ผู,เข,ารวมโครงการได,รับบริการสงเสริมการมีงานทํา มีความรู,เรื่องโลกอาชีพตาง ๆ และ
สามารถมีงานทํา มีอาชีพ และมีรายได, ผานกิจกรรมตางๆ อาทิ การรวมใจทอดผ,าปkาสามัคคี นัดพบแรงงาน
เพื่อการมีงานทําในประเทศ จัดหางานตางประเทศ แนะแนวอาชีพและสงเสริมการมีงานทํา
(3) ป>องกันและแกไขปJญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต โดย
กระบวนการสั น ติ สุ ขแนวทางสั น ติ วิธี ลดความรุ น แรงตามยุ ท ธศาสตร0 พ ระราชทาน “เขาใจ เขาถึ ง
พัฒนา” พรอมทั้งสรางโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและความเป9นธรรมทางสังคมในพื้นที่ หนวยงาน
ภาครัฐมีผลการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้
กระทรวงกลาโหมดําเนินโครงการ ได, แก โครงการจัด หายุ ทโธปกรณ6
สนับสนุนหนวยในการปฏิบัติภารกิจใน 3 จชต. สร,างความปลอดภัยในพื้นที่ การสลายโครงสร,างของกลุม ผกร.
การตอต,าน/ตอบโต,การกอเหตุร,ายรายวันการป;องกันคุ,มครองเป;าหมายออนแอ/ลอแหลม การสร,างความ
เชื่อมั่นของอํานาจรัฐ การขจัดพื้นที่เขตอิทธิพล และการยับยั้งการขยายตัวของ ผกร. สงผลให,หนวยที่ปฏิบัติ
ภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต,มียุทโธปกรณ6ที่ทันสมัยและเพียงพอ เพื่อตอบสนองตอการปฏิบัติภารกิจ
ได,อยางเต็มประสิทธิภาพ การแก,ไขป`ญหาการกอความไมสงบใน 3 จชต. เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาขีด
ความสามารถของการปฏิบั ติทางทหาร ทั้งเชิงรับและเชิงรุกให,ส อดคล,องกับสถานการณ6ในพื้นที่ และการ
แก,ป`ญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต, สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพด,านการรักษาความปลอดภัย
ในชี วิ ต และทรั พ ย6 สิ น พั ฒ นางานด, า นการอํ า นวยความยุ ติ ธ รรม และชวยเยี ย วยาผู, ไ ด, รั บ ผลกระทบจาก
เหตุการณ6ความไมสงบอยางทั่วถึง เพื่อประโยชน6และการอยูรวมกันอยางสันติภายใต,พหุวัฒนธรรม สงผลให,
สามจังหวัดชายแดนใต,ที่อยูในความรับผิดชอบของกองทัพเรือ มีความสงบเรียบร,อยและมีความปลอดภั ย
ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
กระทรวงมหาดไทยดําเนินโครงการที่สําคัญ ได,แก การสัมมนาเยาวชน
เสริมสร,างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต, จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเจ,าหน,าที่ระดับจังหวัด และวิทยากรแกน
นําเยาวชน ตามโครงการฯ และจัดสัมมนารูปแบบการเข,าคายเยาวชน “เยาวชนชายแดนใต, เทิดไท,องค6ราชัน”
ฝfกอบรมภาควิชาการ และกิจกรรม สร,างเสริมความรู, และพัฒนาวิธีคิดแกเยาวชนตามแนวทางหลักปรัชญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง การป; อ งกั น และแก, ไ ขป` ญ หายาเสพติ ด หลั ก การอยู รวมกั น บนความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม การรู,รักและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ และเรื่องอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับเยาวชนกลุมเป;าหมาย โดย
เยาวชนที่ผานการสัมมนากลับไปรวมกิจกรรมสาธารณะประโยชน6กับทางโรงเรียน ชุมชน และมีการเผยแพร
ประชาสัมพันธ6การรวมกิจกรรมผานสื่อสังคมออนไลน6 ที่ทางกลุมเครือขายได,จัดตั้งขึ้น โครงการสนับสนุนการ
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ปฏิบัติงานศูนย6ปฏิบัติการอําเภอในการแก,ไขป`ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต, ให,มีศักยภาพในการขับเคลื่อน
นโยบายและยุทธศาสตร6การแก,ไขป`ญหาโดยการบูรณาการแผนงาน/โครงการ และระดมสรรพกําลังจากทุก
ภาคสวน และแก,ไขป`ญหาความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต, โดยประชาชนเข,ามามีสวนรวมในการ
ดําเนินกิจกรรมหรือกําหนดพื้นที่เป;าหมาย เพื่อให,การแก,ไขป`ญหาความเดือดร,อนของประชาชน หรือการ
พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตรงกับความต,องการของประชาชนอยางแท,จริง สงผลให,
อําเภอมีเ อกภาพในการปฏิ บัติ งาน เกิ ดการบูร ณาการการทํ างาน และสามารถลดชองวางการดํ าเนิน งาน
ระหวางหนวยงานทั้งในสวนกลางและภูมิภาคให,สามารถสื่อสารทั้งเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติได,อยางรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ ประชาชนในตําบล และหมูบ,านในจังหวัดชายแดนภาคใต, และ 4 อําเภอ ของจังหวัด
สงขลา มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย6สิน และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตให,ดีขึ้นอยางยั่งยืน โครงการ
เดินสํารวจเพื่อแก,ไขป`ญหาการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินในบริเวณพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต, (จังหวัด
ป`ตตานี ยะลา นราธิวาส) และบริเวณพื้นที่นอกเขตอุทยานแหงชาติบูโด – สุไหงปาดี สามารถเดินสํารวจฯ
16,775 แปลง (เป;าหมาย 15,750 แปลง) สงผลให, 1) สถาบันการเงินมีความเชื่อถือในหลักประกันที่ดินมาก
ขึ้น เป-นการสร,างโอกาสให,เข,าถึงแหลงทุนในระบบ เกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มผลผลิต สร,างรายได,
เป-นป`จจัยให,เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และ 2) ประชาชนในพื้นที่มีความเชื่อมั่นและศรัทธาในการทํางาน
ของหนวยงานภาครัฐเพิ่มขึ้น เกิดความมั่นใจวาได,รับการดูแลแก,ไขป`ญหาความเดือดร,อนจากภาครัฐเทาเทียม
กันประชาชนทุกกลุมทุกภาคทั่วประเทศ ทั้งนี้การเดินสํารวจเพื่อแก,ไขป`ญหาการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
ในบริเวณพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต,และบริเวณพื้นที่นอกเขตอุทยานแหงชาติบูโด - สุไหงปาดี มีการขอ
ความรวมมือจากหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวข,องผู,นําท,องถิ่น ประชาชนให,ความรวมมือและมีมาตรการในเรื่อง
การจัดชุดคุ,มครองหมูบ,านให,ดูแลเรื่องความปลอดภัยและประสานกับผู,นําศาสนา ผู,นําท,องถิ่น ทําให,เจ,าหน,าที่
สามารถปฏิบัติงานได,อยูในระดับที่นาพอใจ
กระทรวงวัฒนธรรมดําเนินโครงการวัฒนธรรมเชื่อมใจชายแดนใต,สันติ
สุข โดยการเสริมสร,างสังคมพหุวัฒนธรรม จัดตั้งและขยายเครือขายอาสาสมัครวัฒนธรรมในพื้นที่ เพื่อทํา
หน, า ที่ ผู, ป ระสานและสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานวั ฒ นธรรมในจั งหวั ด ชายแดนภาคใต, อบรมให, ค วามรู, ฝf ก
ปฏิบัติการแสดงโขนให,แกเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต, และจัดการแสดงผลงานของเยาวชนต,นแบบ
โขน กิ จ กรรมวั ฒ นธรรมสั ม พั น ธ6 ช ายแดนใต, รวมทั้ ง เสริ ม สร, า งความเข, ม แข็ ง ทางสั ง คม การศึ กษาและ
วัฒนธรรมท,องถิ่น ตามแผนยุทธศาสตร6และแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตพสกนิกรรอบอาวป`ตตานีสูสันติ
สุข พ.ศ. 2558-2560 (โครงการพสกนิกรรอบอาวป`ตตานีสูสัน ติสุข ของกองอํานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในภาค 4 สวนหน,า) สงผลให,ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต,สามารถดําเนินชีวิตรวมกันได,อยางปกติ
สุขในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม โครงการวัฒนธรรมเชื่อมใจชายแดนใต,สันติสุข โดยการบูรณะ
โบราณสถานในเขตพื้นที่ภาคใต, จัดสร,างพิพิธภัณฑ6มรดกทางวัฒนธรรมอิสลามและศูนย6การเรียนรู,อัล-กุรอาน
สร,างสรรค6ต,นแบบผลิตภัณฑ6จากทุนทางวัฒนธรรมในพื้นที่ภาคใต, และสงเสริม เสริมสร,างความรู, ความเข,าใจ
ให,กับเครือขายผู,นําศาสนา สถานศึกษาสอนศาสนาในพื้นที่ภาคใต, สงผลให,ประชาชนในท,องถิ่นมีความรู,ความ
เข,าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร6มรดกวัฒนธรรมท,องถิ่นและของชาติที่อยูในเขตพื้นที่ภาคใต, เกิดความเข,าใจและ
ยอมรับในแนวทางการดําเนินงาน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่มีความเข,าใจอันดีรวมกันในสังคมที่หลากหลาย
แบบพหุวัฒนธรรม และให,เงินอุดหนุนสงเสริมการมีสวนรวมของเครือขายภาคประชาชนในการแก,ป`ญหา และ
พั ฒ นาจั งหวั ด ชายแดนภาคใต, เพื่ อสงเสริ ม สนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานของสภาวั ฒ นธรรมในพื้ น ที่ จั งหวั ด
ชายแดนภาคใต, ที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแหงชาติ พ.ศ. 2553 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข,อง ให,มี
ศั ก ยภาพในการดํ า เนิ น งานวั ฒ นธรรมในท, องถิ่ น ได, อ ยางมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามยุ ท ธศาสตร6 และจุ ด เน, น การ
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ดําเนิน งานวัฒ นธรรมของกรมสงเสริมวั ฒนธรรม และประชาชนในพื้นที่เ กิดความเข,มแข็ง และนํา มิติทาง
วัฒนธรรมมาสร,างความภาคภูมิใจ แก,ไขป`ญหาท,องถิ่น และนําไปสูการสร,างสังคมแหงสันติสุข
กระทรวงศึกษาธิการดําเนินโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาใน
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต,กิจกรรมพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิ จ จังหวั ด ชายแดนภาคใต, (แผนงานบูร ณาการขับ เคลื่ อนการแก, ไขป`ญ หาจั งหวั ดชายแดนภาคใต, /
แผนงานพื้นฐานด,านความมั่นคงและการตางประเทศ) เพื่อให,ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต,สูงขึ้นกวาป7ที่ผานมา ครอบคลุมโรงเรียนในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต, 1,303 โรงเรียน โดยการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ สงเสริม
การจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต, เสริมสร,างโอกาสทางการ
เรียนของนักเรียนให,เ รียนในโรงเรียนที่มีชื่ อเสียง (โรงเรียนอุ ปถัมภ6) ทุนการศึกษาสําหรับครูและบุคลากร
ทางการศึ กษาในจังหวั ด ชายแดนภาคใต, สงเสริ มและพั ฒ นาการเรี ย นรู, ร ะบบสองภาษา (ไทย–มลายู ถิ่น )
สนั บ สนุ น โรงเรี ย นคู ขนานศู น ย6 ก ารศึ กษาอิ ส ลามประจํ า มั ส ยิ ด (ตาดี กา) สงผลให, คะแนนผลการทดสอบ
ความสามารถพื้นฐานของผู,เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ของผู,เรียนชั้นประถมศึกษาป7ที่ 3 ป7
การศึกษา 2559 พบวา คะแนนเฉลี่ยรวมความสามารถ 3 ด,าน เทากับ 39.90 ซึ่งสูงกวาคะแนนเฉลี่ยรวม
ความสามารถ 3 ด,านในป7การศึกษา 2558 สวนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary
National Education Test : O-NET) ในระดับชั้นประถมศึกษาป7ที่ 6 พบวา มีคะแนนเฉลี่ยรวม 5 กลุมสาระ
การเรียนรู, เทากับ 37.62 ระดับชั้นมัธยมศึกษาป7ที่ 3 เทากับ 38.26 และระดับชั้นมัธยมศึกษาป7ที่ 6 เทากับ
35.39 (เป;าหมายคือ ให,สูงขึ้นจากป7กอนร,อยละ 3) และการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต, เพื่อให,
เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต,หันมาสนใจเรียนสายวิชาชีพมากขึ้น เพื่อยกระดับทักษะวิชาชีพโดยตอยอด
ความรู, ทักษะวิชาชีพ ให,กับประชาชน เยาวชน ชุมชน ท,องถิ่น เกิดการสร,างงาน สร,างรายได, มีความเป-นอยูดี
ขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการศึกษาตอ และขยายโอกาสการเข,าถึงบริการการศึกษาวิชาชีพ เพื่อสร,างความรวมมือ
กับองค6กรตางๆ ทั้งในและตางประเทศ ในการจัดการเรียนการสอนสายวิชาชีพ เพื่อสร,างความมั่นใจในความ
ปลอดภัยให,กับครู บุคลากร นักเรียน และนักศึกษา และเพื่อสร,างเครือขายอาชีวศึกษา สนับสนุนงานด,าน
มวลชนสัมพันธ6 กับกลุมเป;าหมายผู,เรียนอาชีวศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต, มีผลการดําเนินงานที่
สําคัญ อาทิ จ,างวิทยากรอิสลามศึกษาสอนหลักศาสนาอิสลามและปฏิบัติศาสนกิจในสถานศึกษา 12 แหง
จํา นวน 18 คน สงครู 36 คน ไปฝf กอบรบในสถานประกอบการในสาขาเฉพาะทางและสาขาที่เ ป-น ความ
ต,องการของตลาดแรงงาน ให,ทุนการศึกษาสายอาชีพ ระดับ ปวช. และ ปวส. จํานวน 900 ทุน ฝfกอบรมอาชีพ
ให,กับนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิ สลาม 81 แหง 1,941 คน ฝfกอบรมอาชีพให,กับนักเรียนใน
สถาบันศึกษาปอเนาะ 93 แหง 2,168 คน จ,างยามรักษาความปลอดภัย จํานวน 90 คน คาตอบแทนพิเศษ
สําหรับครูโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต, จํานวน 29 คน
กระทรวงยุติธรรมจัดทําโครงการเสริมสร,างประสิทธิภาพงานยุติธรรม
เพื่อการสร,างความเป-นธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต, สร,างความเชื่อมั่นของประชาชนตองานกระทรวง
ยุติธรรมใน จชต. และเสริมสร,างการอํานวยความยุติธรรมในพื้นที่จชต. ตามหลักธรรมาภิบาล (นิติธรรม นิติ
รัฐ) ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต, 28,948 คน (เป;าหมาย 10,000 คน) มีสวนรวมในกิจกรรม
เสริมสร,างประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพื่อการสร,างความเป-นธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต, และประชาชนใน
พื้นที่มีความเชื่อมั่นตอการดําเนินงานของกระทรวงยุติธรรม ร,อยละ 80.98 (เป;าหมาย ร,อยละ 70) ด,วยการ
ได,รับบริการงานยุติธรรมและการมีสวนรวมในการทํางานรวมกับกระทรวงยุติธรรม
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กระทรวงแรงงานดําเนินโครงการฝfกอบรมฝ7มือแรงงานในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต, แรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต, สงขลา ยะลา ป`ตตานีและนราธิวาสได,รับการฝfกอบรม
ทักษะ อาชีพ 867 คน จากเป;าหมาย 800 คน มีความรู, สามารถประกอบอาชีพหรือมีความรู,เข,าสูกระบวนการ
จ,า งงงานได,จํ า นวน 867 คน สงผลให, แรงงานในพื้ น ที่ จังหวั ดชายแดนภาคใต, สงขลา ยะลา ป` ต ตานี และ
นราธิวาสมีความรู, สามารถประกอบอาชีพหรือมีความรู,เข,าสูกระบวนการจ,างงงานได, แรงงานในภาคเกษตร
ได,รับโอกาสทางเลือกในการประกอบอาชีพทั้งในระบบการจ,างงานและนอกระบบการจ,างงาน ในสายอาชีพ
ของภาคอุตสาหกรรม การบริการ และขนสง หรืออาชีพเกษตรอุตสาหกรรม รวมทั้งสามารถนําความรู,ที่ได,รับ
ไปใช,ประโยชน6ในการซอมแซม บํารุงรักษาเครื่องมือในการประกอบอาชีพ และลดภาระคาใช,จาย ซึ่งชวยแก,ไข
ป`ญหาความยากจนในกลุมผู,มีรายได,น,อย และชวยสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
สํ า นั กนายกรั ฐ มนตรี จั ด ทํ า โครงการประชาสั มพั น ธ6 การสร, า งสั น ติ สุ ข
จังหวัดชายแดนภาคใต, เพื่อประชาชนไทยได,รับข,อมูลรอบด,านและเข,าใจสถานการณ6ที่เป-นจริงรวมทั้งให,การ
สนับสนุนการดําเนินงานของภาครัฐ ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตดีที่ขึ้น และดํารงอยูในสังคมได,อยางปกติ
สุขโดยเป-นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความเข,มแข็ง ครอบคลุม 5 จชต. (ป`ตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และ
สตูล) โดยการผลิตและเผยแพรข,อมูลขาวสารให,ประชาชนกลุมเป;าหมายได,รับทราบเกี่ยวกับนโยบายและแนว
ทางการดําเนินงานแก,ป`ญหา และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต,ของรัฐบาล รวมถึงสถานการณ6ตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
อยางถูกต,องตรงตามความจริง เพื่อให,ประชาชนรับทราบ เข,าใจ เชื่อมั่น สามารถนําข,อมูลขาวสารนั้นไปใช,
ประโยชน6ในชีวิตประจําวัน รวมทั้งให,ประชาชนกลุมเป;าหมายสนับสนุนและมีสวนรวมในการดําเนินงานสร,าง
สั น ติ สุ ข ในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต, ข องภาครั ฐ ผานสื่ อ กรมประชาสั ม พั น ธ6 ได, แ ก สื่ อ วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น6 สื่ อ
วิทยุกระจายเสียง กิจกรรม และสื่อดิจิทัล สามารถเผยแพรข,อมูลขาวสารสูสาธารณะ (เป;าหมาย 5,2072 ครั้ง
ทําได, 5,950 ครั้ง) ประชาชนกลุมเป;าหมายร,อยละ 71.80 (เป;าหมายร,อยละ 85) รับรู,นโยบายการแก,ไขป`ญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต, และประชาชนกลุมเป;าหมายเข,าใจร,อยละ 67.33 (เป;าหมายร,อยละ 85) นโยบายการ
แก,ไขป`ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต,
2.2) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการป>องกันประเทศ เพื่อเตรียมความพรอมใน
การรับมือภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอื่นๆ
(1) พัฒนาศักยภาพและความพรอมของกองทัพในการป>องกันและรักษา
ผลประโยชน0ของประเทศ โดยกระทรวงกลาโหมมีผ ลการดํา เนินงานที่สําคั ญ ได,แก โครงการจัด หาอาวุ ธ
ยุทโธปกรณ6พิเศษ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติการตอต,านการกอการร,ายสากล ของ กองบัญชาการ
กองทัพไทย(ศูนย6ปฏิบัติการตอต,านการกอการร,ายสากล) และเพื่อจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ6พิเศษสําหรับปฏิบัติ
ภารกิจการแก,ไขป`ญหาการกอการร,ายสากล และพัฒนาขีดความสามารถให,กับกําลังพล ให,มีความพร,อมรับ
สถานการณ6กอการร,ายสากลในทุกรูปแบบที่อาจเกิดขึ้นได,ตลอดเวลา ตลอดจนสามารถรับภารกิจอื่นๆ ตามที่
ผู,บังคับบัญชามอบหมาย สงผลให,หนวยมีขีดความสามารถในการปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามด,านการกอการ
ร,ายสากล สามารถตอบสนองได,ทันเวลากับเหตุการณ6ที่เกิดขึ้น การพัฒนาการปฏิบัติการในห,วงอวกาศ เพื่อ
พัฒนาขีดความสามารถด,านการปฏิบัติการในห,วงอวกาศ โดยให,ความสําคัญกับการสังเกตการณ6ห,วงอวกาศ
การตรวจการณ6จากอวกาศ และการสื่อสารและโทรคมนาคมด,วยระบบดาวเทียมในอวกาศสนับสนุนการปฏิบัติ
ภารกิจ เพื่อพิทักษ6รักษาผลประโยชน6ของชาติในอวกาศ ตลอดจนการรวมเป-นเครือขายสังเกตการณ6อวกาศกับ
นานาชาติ เพื่ อ ยกระดั บ ศั ก ยภาพด, า นอวกาศของประเทศ กองทั พ อากาศ กระทรวงวิ ท ยาศาสตร6 แ ละ
เทคโนโลยี และ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ป`จจุบันเปลี่ยนเป-นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรฐ
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กิจและสังคม) ทําบันทึกข,อตกลงวาด,วยความรวมมือด,านอวกาศ เมื่อ พ.ค.57 โดยมีวัตถุประสงค6เพื่อพัฒนา
ระบบกล,องโทรทรรศน6ติดตามดาวเทียมและวัตถุอวกาศ โดยกองทัพอากาศรวมมือกับสถาบันวิจัยดาราศาสตร6
แหงชาติ จัดตั้งหอดูดาว ณ สถานีรายงานดอยอินทนนท6 จังหวัดเชียงใหม โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามราชกุมารี ทรงพระราชทานนามหอดูดาววา “หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ” และได,ทรงประกอบพิธิเปcดหอ
ดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ใน ธ.ค.59 หอดูดาวนี้สามารถควบคุมสั่งการระยะไกล และสามารถถายภาพดาวเทียมที่
อยูเหนือพื้นที่ในอวกาศเหนือนานฟ;าไทยในชั้นวงโคจรสถิต (Geostationary Orbit) โดยสามารถนําข,อมูลการ
ตรวจจับมาจัดทําเป-นฐานข,อมูลทางอวกาศของกองทัพอากาศในเบื้องต,น การประชุมสัมมนาเรื่อง การจัดทํา
แนวทางปฏิบัติตอความชวยเหลือด,านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติของกระทรวงกลาโหม เพื่อรวบรวม
ข,อมูลที่จําเป-นสําหรับจัดทํารางแนวทางปฏิบัติตอความชวยเหลือด,านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติของ
กระทรวงกลาโหม โดยเฉพาะขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติของหนวยที่เกี่ยวข,อง และป`ญหาข,อขัดข,องจากการ
ปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ที่ ผ านมา รวมทั้ งแนวทางการแก, ไข อี กทั้ งเป- น โอกาสในการแลกเปลี่ ย นประสบการณ6 และ
เสริมสร,างความสัมพันธ6ระหวางหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวข,องกับการปฏิบัติภารกิจการให,ความชวยเหลือด,าน
มนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติแกตางประเทศ ทําให,มีกรอบแนวทางเชิงนโยบายที่ชัดเจนในการเตรียม
ความพร,อมและการปฏิบัติตอความชวยเหลือด,านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ ซึ่งจะเป-นเครื่องมือหรือ
กลไกหนึ่งที่สําคัญในการพัฒนาความรวมมือและเสริมสร,างความสัมพันธ6ระหวางประเทศ รวมทั้งการรักษา
ผลประโยชน6ของชาติโดยเฉพาะชื่อเสียงของประเทศไทยในประชาคมโลก และการเตรียมความพร,อมในการ
ฝfกบรรเทาสาธารณภัย เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจบรรเทาสาธารณภัย ชวยเหลือประชาชนทั้ง
ภายใน และภายนอกประเทศที่ ได,รับ ผลกระทบจากภัย พิบัติ ตางๆ โดยกองบัญ ชาการกองทั พไทย (หนวย
บัญชาการทหารพัฒนา) มีประสิทธิภาพและเป-นที่ยอมรับจากประชาชนและอารยประเทศ รวมทั้งเกิดการบูร
ณาการประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนในภารกิจบรรเทาสาธารณภัยเป-นไปด,วยความเรียบร,อย ในการให,
การชวยเหลือประชาชนทั้งภายใน และภายนอกประเทศ และเกิดกลไกการประสานความรวมมือระหวาง
ประเทศ สอดคล, องกั บ การเตรี ย มการเข, า สู ประชาคมอาเซี ย นจึ ง ต, อ งมี การฝf ก เตรี ย มความพร, อ มในการ
ชวยเหลื อประชาชนและป; องกั นบรรเทาสาธารณภัย เพื่ อให, กํา ลังพลมี ความพร,อมในการปฏิบั ติงานอยาง
ตอเนื่อง
(2) พั ฒนาระบบงานดานการขาวที่ มีประสิ ทธิ ภ าพ มี ก ลไกเสริ มสราง
ความรวมมือ พัฒนาองค0ความรู ศึกษาวิเคราะห0แนวโนมภัยคุกคาม หนวยงานภาครัฐมีผลการดําเนินงานที่
สําคัญ ดังนี้
กระทรวงกลาโหมพัฒนาขีดความสามารถผู,ปฏิบัติงานไซเบอร6ภายใน
หนวยงาน (Unit school) เพื่อให,ผู,ปฏิบัติการไซเบอร6ได,ปรับพื้นฐานความรู,ที่จําเป-นตอการปฏิบัติงาน ให,อยูใน
ระดับที่ใกล,เคียงกัน สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได, และให,ได,รับความรู,ที่ตรงกับการปฏิบัติภารกิจ สามารถ
ปฏิบัติงานได,อยางถูกต,องและรวดเร็ว และจัดทําโครงการพัฒนาขีดความสามารถการปฏิบัติการรองรับภัย
คุกคามด,านไซเบอร6 พัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามด,านไซเบอร6กองทัพไทยให,
ตอบสนอง ตอภั ย คุ ก คามรู ป แบบใหม โดยเฉพาะภั ย คุ ก คามด, า นไซเบอร6 ที่ มี ผ ลกระทบตอสถาบั น
พระมหากษัตริย6และความมั่นคงปลอดภัยด,านไซเบอร6ของกองทัพไทยและประเทศไทย สงผลให,ศูนย6ไซเบอร6
ทหารมีขีดความสามารถในการปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามด,านไซเบอร6ของกองทัพไทย ให,สามารถตอบสนอง
ตอภัยคุกคามรูปแบบใหม โดยเฉพาะภัยคุกคามด,านไซเบอร6ที่มีผลกระทบตอสถาบันพระมหากษัตริย6และความ
มั่นคงปลอดภัยด,านไซเบอร6ของกองทัพไทยและประเทศไทย
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กระทรวงมหาดไทยจัดทําโครงการพัฒนาและขยายเครือขายประชาชน
ด,านการขาว สําหรับเป-นชองทางในการรวบรวมประเมินความคิดเห็นและความต,องการในระดับพื้นที่ นําไปใช,
เป- น ข, อ มู ล สภาพป` ญ หาความต, อ งการ และทั ศ นคติ ข องประชาชนตอการปฏิ บั ติ ต ามภารกิ จ ของ
กระทรวงมหาดไทยและรัฐบาล เพื่อนํามาปรับแนวทางการดําเนินงานให,สอดคล,องสนองตอความต,องการของ
ประชาชน และสร,างความเข,าใจที่ ถูกต,องรวมกับ ภาครัฐ นําไปสูความพึงพอใจของประชาชน จากผลการ
ดําเนินงานมีผู,เข,ารับการอบรมฯ รวม 6,245 คน สูงกวาเป;าหมายที่กําหนดไว, 165 คน หรือประมาณร,อยละ 3
(เป;าหมาย 6,400 คน) แตต่ํากวาการดําเนินโครงการฯ ป7งบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 895 คน และมี
ขาวสาร/เบาะแสที่ ได,รั บแจ, งจากสมาชิกเครือขายประชาชนด,านการขาว รวม 12,571 ขาวสาร/เบาะแส
(เป; า หมาย 6,500 ขาว/ป7) สู งกวาเป; า หมาย 6,171 ขาวสาร หรื อประมาณร,อยละ 49 แตต่ํ า การดํ า เนิ น
โครงการฯ ป7งบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 5,254 ขาวสาร โดยสามารถใช,ประโยชน6จากขาวสาร/เบาะแสที่
ได,รับ 11,262 ขาวสาร หรือประมาณร,อยละ 90 ทั้งนี้ เจ,าหน,าที่สามารถใช,ประโยชน6โดยตรงจากขาวสารที่
ได,รับ 9,234 ขาวสาร หรือประมาณร,อยละ 73 และเจ,าหน,าที่สงขาวสาร/เบาะแสให,หนวยงานที่เกี่ยวข,อง
ดําเนินการตอได, จํานวน 2,028 ขาวสาร หรือประมาณร,อยละ 16
(3) มีระบบเตรียมพรอมและกลไกเผชิญเหตุที่มีประสิทธิภาพใหพรอมใน
การปฏิบัติทั้งในยามปกติและในสถานการณ0วิกฤติ ทั้งจากภัยคุกคามดานความมั่นคงและจากสาธารณภัย
ขนาดใหญที่กลไกปกติไมสามารถรองรับได หนวยงานภาครัฐมีผลการดําเนินงานที่สําคัญ ได,แก
กระทรวงกลาโหมจัดการอบรม เรื่อง การประสานงานระหวางพลเรือน
- ทหาร ในการตอบโต, ภั ย พิ บั ติ ครั้ ง ที่ 4 เพื่ อ พั ฒ นากํ า ลั ง พลของกระทรวงกลาโหม และหนวยงานภาคี
เครือขายด,านการป;องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให,มีความเข,าใจบทบาทหน,าที่ของพลเรือนกับทหารตาม
หลักการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศไทย อาเซียน และสหประชาชาติ สงผลให,ผู,เข,ารับการ
อบรมมีทักษะที่จําเป-นตอการปฏิบัติงานรวมกัน ในการรับมือกับสาธารณภัยรวมทั้งมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน
ระหวางพลเรือนกับทหาร ซึ่งจะชวยสงเสริมการจัดการความเสี่ยง มีองค6ความรู, ความเข,าใจในบทบาทหน,าที่
ของพลเรือนกับทหารตามหลักการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย จากสาธารณภัยในภาพรวมของประเทศ
และกระทรวงกลาโหมได,แสดงบทบาทนําในด,านการสงเสริมความรวมมือระหวางพลเรือนกับทหารในการ
รับมือกับภัยพิบัติทั้งในประเทศและนานาชาติ
สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ดํ า เนิ น การตรวจสอบการใช, ง านของระบบ
กล,องโทรทัศน6วงจรปcด (CCTV) ทั่วประเทศ โดยการตรวจสอบและบูรณาการ เชื่อมโยง กล,องโทรทัศน6วงจร
ปcด (CCTV) ในแตละพื้นที่ทั่วประเทศให,สามารถใช,ประโยชน6ได,อยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกําหนดจุดที่มี
ความจําเป-นต,องติดตั้งกล,องโทรทัศน6วงจรปcด (CCTV) เพิ่มเติม
(4) พั ฒ นาระบบรวบรวมและเชื่ อ มโยงขอมู ล ดานการกอการรายทั้ ง
หนวยงานภายในและหนวยงานภายนอกประเทศเพื่อเป9นขอมูลในการติดตาม วิเคราะห0และสังเคราะห0
ความรูดานการตอตานการกอการรายและภัยคุกคามความมั่นคง ควบคูกับการพัฒนาแนวทางที่เหมาะสม
ใหมีประสิทธิภาพและรองรับการปฏิบัติงานทุกภาคสวน กระทรวงกลาโหมดําเนินโครงการจัดหาระบบ
ควบคุมบังคับบัญชาและบริหารเหตุการณ6 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติการตอต,านการกอการร,าย
สากลของกองบัญชาการกองทัพไทย(ศูนย6ปฏิบัติการตอต,านการกอการร,ายสากล) และเพื่อจัดหาระบบควบคุม
บังคับบัญชาและบริหารเหตุการณ6 สําหรับปฏิบัติภารกิจและพัฒนาขีดความสามารถในการสนับสนุนการแสวง
ข,อตกลงใจและควบคุมการปฏิบัติสําหรับผู,บังคับบัญชา สงผลให,หนวยงานมีขีดความสามารถในการปฏิบัติการ
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รองรับภัยคุกคามด,านการกอการร,ายสากล สามารถตอบสนองได,ทันเวลากับเหตุการณ6ที่เกิดขึ้น โครงการ
จัดหาระบบอุป กรณ6 ตรวจการณ6พร,อมอุปกรณ6เ ชื่อมโยงระบบ เพื่ อเพิ่ มขีด ความสามารถในการปฏิบั ติการ
ตอต,านการกอการร,ายสากลของกองบัญชาการกองทัพไทย (ศูนย6ปฏิบัติการตอต,านการกอการร,ายสากล) และ
เพื่อจัดหาระบบอุปกรณ6ตรวจการณ6พร,อมอุปกรณ6เชื่อมโยงระบบ สําหรับปฏิบัติภารกิจการแก,ไขป`ญหาการกอ
การร,ายสากล และพัฒนาขีดความสามารถในการตรวจการณ6 เพื่อให,ได,ข,อมูลที่ทันเวลาและสามารถนําไปใช,
ประโยชน6ได,อยางรวดเร็ว และมีความพร,อมรับสถานการณ6กอการร,า ยสากลในทุกรูปแบบที่อาจเกิดขึ้นได,
ตลอดเวลา สงผลให,หนวยมีการควบคุมบังคับบัญชาและบริหารเหตุการณ6ที่ทันสมัยรองรับภารกิจ และจะทํา
ให,การแก,ไขป`ญหาการกอการร,ายสากลเป-นไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถตอบสนองได,ทันเวลากับ
เหตุการณ6ที่เกิดขึ้น และโครงการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ6ตอต,านการกอการร,าย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติการตอต,านการกอการร,ายสากลของกองบัญชาการกองทัพไทย (ศูนย6ปฏิบัติการตอต,านการกอ
การร,ายสากล) และเพื่อจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ6ในการตอต,านการกอการร,ายสําหรับปฏิบัติภารกิจการ
แก,ไขป`ญหาการกอการร,ายสากล และพัฒนาขีดความสามารถให,กับกําลังพลให,มีความพร,อมรับสถานการณ6กอ
การร,ายสากลในทุกรูปแบบที่อาจเกิดขึ้นได,ตลอดเวลา สงผลให,หนวยมีขีดความสามารถในการปฏิบัติการ
รองรับภัยคุกคามด,านการกอการร,ายสากล สามารถตอบสนองได,ทันเวลากับเหตุการณ6ที่เกิดขึ้น
(5) ดําเนินบทบาทเชิงรุก และใชกรอบความรวมมือระหวางประเทศทั้ง
ระดั บภู มิภ าคและพหุ ภ าคี เพื่ อ ปกป> องและรั ก ษาผลประโยชน0 ของไทย โดยหนวยงานภาครั ฐ มี ผ ลการ
ดําเนินงานที่สําคํญ ได,แก
กระทรวงแรงงานดํ า เนิ น โครงการ/ กิ จ กรรมที่ ห ลากหลาย ได, แ ก
โครงการบริหารจัดการแรงงานตางด,าว โดยการพิจารณาคําขอและจัดทําทะเบียนการทํางานของคนตางด,าวที่
ยื่นขอใบอนุญาตทํางานตามระเบียบ ขั้นตอนและหลักเกณฑ6ที่กําหนดทั้งคนตางด,าวที่เข,าเมืองโดยถูกต,องตาม
กฎหมาย และพิจารณาคําขอรับแจ,งความต,องการแรงงานตางด,าวจากนายจ,าง (โควตา) จากผลการดําเนินงาน
พบวา มีคนตางด,าวที่ยื่นขอรับ/ตอและได,รับใบอนุญาตทํางาน 1,445,090 คน/1,999,409 ครั้ง (เป;าหมาย
1,380,200 คน/1,380,200 ครั้ง) ผู,ใช,บริการมีความพึงพอใจตอการให,บริการของเจ,าหน,าที่ร,อยละ 85.80 จาก
เป;าหมายที่วางไว, ร,อยละ 70 สงผลให,นายจ,าง/ผู,ประกอบการมีการจ,างแรงงานตางด,าวอยางถูกกฎหมาย
โครงการตรวจสอบการทํางานของคนตางด,าวและสถานประกอบการ เพื่อควบคุมและตรวจสอบการทํางาน
ของคนตางด,าวที่ทํางานอยูกับนายจ,าง/สถานประกอบการให,ปฏิบัติให,ถูกต,องตามพระราชบัญญัติการทํางาน
ของคนตางด,าว พ.ศ. ๒๕๕๑ ป;องกันการลักลอบทํางานของคนตางด,าว รวมถึงป;องกันป`ญหาการค,ามนุษย6ด,าน
แรงงาน สามารถตรวจสอบการทํางานของคนตางด,าวและสถานประกอบการที่มีการจ,างหรือลักลอบจ,างคน
ตางด,าวทํางาน จํานวน 330,984 คน 46,306 แหง (เป;าหมาย 242,000 คน 36,000 แหง) เพื่อให,มีการปฏิบัติ
ให, ถู ก ต, อ ง และเป- น ไปตามกฎหมาย ให, ค วามรู, / คํ า แนะนํ า เกี่ ย วกั บ แนวปฏิ บั ติ แ ละโทษของการฝk า ฝ• น
พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางด,าว พ.ศ.2551 แกนายจ,าง/สถานประกอบการและผู,เกี่ยวข,อง เป-นการ
ป;องกันการลักลอบทํางานของคนตางด,าวและป;องกันป`ญหาการค,ามนุษย6ด,านแรงงาน สงผลให,นายจ,าง/สถาน
ประกอบการที่จ,างคน ตางด,าวทํางานปฏิบัติได,ถูกต,องตามกฎหมายกําหนด แรงงานตางด,าวได,รับการคุ,มครอง
ไมตกเป-นเหยื่อของขบวนการค,ามนุษย6 โครงการเครือขายชุมชนรวมรณรงค6ป;องกันการหลอกลวงและลักลอบ
ไปทํางานตางประเทศ สามารถจัดประชุม/อบรมแกผู,นําชุมชน ผู,นําองค6กรปกครองสวนท,องถิ่น ผู,สนใจจะไป
ทํางานตางประเทศ คนหางาน และผู,ถูกระงั บการเดินทางที่มีพฤติการณ6 จะลักลอบไปทํางานตางประเทศ
63,479 คน (เป;าหมาย 60,000 คน) ให,ได,รับทราบข,อมูลการไปทํางานตางประเทศอยางถูกวิธี ผลเสียและโทษ
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ของการลักลอบไปทํางานตางประเทศ ตลอดจนให,คําแนะนําชวยเหลือกรณีถูกหลอกลวงชักชวนให,ไปทํางาน
ตางประเทศ เพื่ อ เป- น การสร, า งเครื อ ขายชุ ม ชนรวมรณรงค6 ป; อ งกั น การหลอกลวงและลั ก ลอบไปทํ า งาน
ตางประเทศและป`ญหาการค,ามนุษย6ด,านแรงงาน สงผลให,คนหางานได,รับการคุ,มครองตามกฎหมาย ป;องกัน
ป`ญหาการถูกหลอกลวงไปทํางานตางประเทศ และป`ญหาการค,ามนุษย6ด,านแรงงาน โครงการเผยแพรความรู,
เพื่อป;องกันการหลอกลวงคนหางาน โดยการประชาสัมพันธ6ให,ความรู,ความเข,าใจเกี่ยวกับการหางานทําอยาง
ถูกวิธีทั้งการทํางานในประเทศและตางประเทศ ความรู,เกี่ยวกับพฤติการณ6ในการหลอกลวงคนหางานของสาย/
นายหน,าจัดหางาน บริษัทจัดหางาน การแจ,งเบาะแสเกี่ยวกับพฤติการณ6หลอกลวง การร,องทุกข6เกี่ยวกับการ
ถูกหลอกลวง จํานวน 971,966 คน (เป;าหมาย 930,600 คน) เพื่อป;องกันป`ญหาการหลอกลวงคนหางานและ
ป;องกันป`ญหาการค,ามนุษย6ด,านแรงงาน สงผลให,คนหางานได,รับการคุ,มครองตามกฎหมาย ป;องกันป`ญหาการ
ถู กหลอกลวงไปทํ า งานตางประเทศ รวมทั้ งป; องกั น ไมให, ต กเป- น เหยื่ อของขบวนการค, า มนุ ษย6 โครงการ
คุ, ม ครองคนหางานเชิ งรุ ก ในพื้ น ที่ เ สี่ ย ง สร, า งความรู, ค วามเข, าใจในขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารเดิ น ทางไปทํ า งาน
ตางประเทศอยางถูกต,องตามกฎหมาย ป;องกันป`ญหาการถูกหลอกลวงรวมทั้งป;องกันมิให,ตกเป-นเหยื่อของ
ขบวนการค,า มนุ ษย6 เน,น การให,ความรู, ด,า นกฎหมายจั ดหางาน และคุ,มครองคนหางานและกฎหมายอื่น ที่
เกี่ยวข,องแกคนหางาน ประชาชน และผู,นําชุมชนในระดับพื้นที่ โดยเจ,าหน,าที่ลงปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีการ
หลอกลวงสูง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ) เพื่อประชาสัมพันธ6ให,ข,อมูลและสร,างความเข,าใจให,
คนหางานและประชาชนทราบถึงวิธีการเดินทางไปทํางานตางประเทศอยางถูกต,อง การแจ,งเบาะแสเกี่ยวกับ
พฤติ ก ารณ6 ห ลอกลวง การร, อ งทุ ก ข6 เ กี่ ย วกั บ การหลอกลวงไปทํ า งานตางประเทศและการใช, สิ ท ธิ ต าม
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ,มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 จํานวน 9,354 คน (เป;าหมาย 8,200 คน) เพื่อ
ป;องกันป`ญหาการหลอกลวงคนหางานและป;องกันป`ญหาการค,ามนุษย6ด,านแรงงาน สงผลให,คนหางานได,รับ
การคุ,มครองตามกฎหมาย ป;องกันป`ญหาการถูกหลอกลวงไปทํางานตางประเทศ และป`ญหาการค,ามนุษย6ด,าน
แรงงาน การรับเรื่องร,องทุกข6จากคนหางานตาม พ.ร.บ.จัดหางานและคุ,มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 เพื่อ
ชวยเหลือคนหางานหรือบรรเทาความเดือดร,อนของคนหางานจากการหางานทํา ซึ่งถูกผู,ประกอบธุรกิจจัดหา
งานไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ,มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 หรือถูกสาย/นายหน,าจัดหางาน
หลอกลวง หนวยงานรับ เรื่องร, องทุ กข6จ ากคนหางาน 580 คน คนหางานที่ มาร,องทุกข6 575 คนได,รับ การ
ชวยเหลื อและคุ, มครองตามพระราชบั ญ ญั ติ จั ด หางานและคุ, มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 การตรวจและ
คุ,มครองแรงงานไทยไปตางประเทศ ผู,บริหารและเจ,าหน,าที่ที่เกี่ยวข,องเดินทางไปราชการ ณ ประเทศที่กําหนด
เพื่อรับทราบสภาพป`ญหา สภาพการทํางานให,คําปรึกษาแนะนําการปรับตัวให,เข,ากับสภาพ การทํางานใน
ตางประเทศ ตลอดจนการพบปะนายจ,างเพื่อเจรจาด,านการจัดสวัสดิการตางๆ แกคนงาน สงผลให,แรงงานไทย
ที่ทํางานในตางประเทศ มีความมั่นคงในการทํางานและมีคุณภาพชีวิตที่ดี และแรงงานไทยได,รับความคุ,มครอง
ดูแลในกรณีฉุกเฉินและจําเป-น โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด,านการป;องกันและปราบปรามผู,เป-นภัย
ตอคนหางาน จั ดอบรมแกเจ, า หน, าที่ ที่ป ฏิ บัติ งานด, า นการป;องกัน และปราบปรามผู, มีพฤติ กรรมหลอกลวง
คนหางาน จํานวน 125 คน (เป;าหมาย 100 คน) เพื่อให, รับทราบสถานการณ6การหลอกลวงคนหางานใน
ป`จจุบัน การหลอกลวงผานอินเตอร6เน็ตและเครือขายสังคมออนไลน6 การรับเรื่องร,องทุกข6 การวินิจฉัยคําร,อง
ทุกข6 และเทคนิคการบันทึกคําให,การของผู,ร,องทุกข6 ผู,มีพฤติกรรมจะลักลอบไปทํางานในตางประเทศ และผู,มี
พฤติกรรมจัดหางานโดยไมได,รับอนุญาต การวิเคราะห6องค6ประกอบความผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางานและ
คุ,มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 และที่ แก, ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่ นที่ เกี่ ย วข, อง ฯลฯ โครงการสั มมนา
เสริมสร,างความรู,ความเข,าใจด,านการจัดหางานสําหรับเจ,าหน,าที่และผู,รับอนุญาตจัดหางานในประเทศ จัด
สั มมนาโดยบรรยายให, ความรู, แกข, า ราชการผู, ป ฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ พระราชบั ญ ญั ติ จั ด หางานและคุ, ม ครอง
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คนหางาน พ.ศ.2528 ในสังกัดกรมการจัดหางานในสวนกลาง และสวนภูมิภาค รวมทั้งผู,รับอนุญาตจัดหางาน
ให,คนหางานทํางานในประเทศหรือผู,เกี่ยวข,อง 353 คน เป-นการสร,างสัมพันธภาพและความเข,าใจอันดีระหวาง
ภาครัฐภาคเอกชนในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกัน
โครงการป;องกันป`ญหาการค,ามนุษย6ด,านแรงงาน จัดอบรมแรงงานตาง
ด,าวให,รับรู,สิทธิ หน,าที่ กฎ ระเบียบ ขนมธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมที่พึงปฏิบัติ และนายจ,างให,เข,าใจ
ในหน,าที่ของนายจ,าง สิทธิประโยชน6ขั้นพื้นฐานของแรงงานตางด,าว ข,อปฏิบัติตอแรงงานตางด,าวทั้งสวนกลาง
และสวนภูมิภาค มีแรงงานตางด,าว และนายจ,าง/สถานประกอบการได,รับการอบรม 6,424 คน อบรมนายจ,าง
668 คน และอบรมแรงงานตางด,าว จํานวน 5,756 คน (เป;าหมาย 6,000 คน) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานด,านกฎหมายของกรมการจัดหางาน เพื่อให,การดําเนินการตามกฎหมายวาด,วยการจัดหางานและ
คุ,มครองคนหางาน กฎหมายวาด,วยการทํางานของคนตางด,าว กฎหมายวาด,วยการนําคนตางด,าวเข,ามาทํางาน
กับนายจ,างในประเทศ กฎหมายวาด,วยแรงงานทางทะเลในสวนที่เกี่ยวข,องกับอํานาจหน,าที่ของกรมการจัดหา
งาน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข,อง บรรลุผลสําเร็จตามภารกิจของกรมการจัดหางาน และเพื่อให,มีนิติกรเพียงพอ
ตอการให,ความชวยเหลือแกประชาชนในการดําเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข,อง การให,คําปรึกษา หรือตอบข,อ
หารือ ข,อกฎหมาย และกฎระเบียบตาง ๆ และงานอื่น ๆ ตามภารกิจของกรมการจัดหางาน โดยการจัดจ,าง
เหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตามเงื่อนไขที่กรมการจัดหางานกําหนด 20 อัตรา (เป;าหมาย 30 อัตรา) โดยรับ
เฉพาะผู,ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร6 โดยให,ปฏิบัติงานสวนกลาง และสวนภูมิภาค
ระยะเวลาการจ,างจํานวน 12 เดือน (เดือนตุลาคม 2559 - เดือนกันยายน 2560) โดยกําหนดพื้นที่ดําเนินการ
โดยพิจารณาจากหนวยงานที่มีปริมาณการรับเรื่องร,องทุกข6ของคนหางาน และจํานวนคนตางด,าวสัญชาติพมา
ลาว และกัมพูชา ที่อยูในความรับผิดชอบจํานวนมาก และจัดอบรมเพื่อให,ความรู,ความเข,าใจเกี่ยวกับภารกิจ
กฎหมายที่ เ กี่ ย วข, องกั บ กรมการจั ด หางาน แนวปฏิ บั ติในการรั บ เรื่ องราวร, องทุ กข6 ประเด็ น การสอบสวน
ข, อเท็ จ จริ งจากคนหางานที่ มาใช, สิ ทธิ ร, องทุ กข6 การตรวจสอบการทํ า งานของคนตางด, า ว การดํ า เนิ น การ
เกี่ยวกับการพิจารณาออกใบอนุญาตทํางาน ตออายุใบอนุญาตทํางานของคนตางด,าว และระเบียบข,อกฎหมาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข,อง โครงการจัดตั้งศูนย6ประสานแรงงานประมง 22 จังหวัด โดยการจัดระเบียบแรงงานตางด,าว
ในการอนุญาตให,แรงงานตางด,าวทํางาน โดยการนําเข,าแรงงานตางด,าวตาม MOU และการอบรมให,ความรู,/
คําปรึกษาแกนายจ,าง/ลูกจ,าง 278,569 คน (เป;าหมาย 100,000 คน) สงผลให,แรงงานตางด,าวได,รับใบอนุญาต
ทํางานอยางถูกต,องตามกฎหมายและแรงงานตางด,าว นายจ,าง ลูกจ,าง หรือประชาชนทั่วไป มีความรู, ความ
เข, าใจเกี่ ย วกั บ ข, อมู ล การค, า มนุ ษย6 ด, า นแรงงานปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายอยางถู กต, องได, รั บ ความคุ, มครองตาม
กฎหมาย ไมถูกหลอกและไมตกเป-นเหยื่อจากการค,ามนุษย6ในรูปแบบแรงงาน ทําให,ลดป`ญหาการค,ามนุษย6ด,าน
แรงงานจากการถูกลอลวงบังคับใช,แรงงาน โครงการเตรียมความพร,อมให,คนหางานเพื่อป;องกันการตกเป-น
เหยื่อการค,ามนุษย6ด,านแรงงานในการไปทํางานตางประเทศ เผยแพรประชาสัมพันธ6ให,คนหางานที่ประสงค6จะ
ไปทํางานตางประเทศ ประชาชนทั่วไป ทหารกองประจําการ ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา ได,มีความรู,ความ
เข, าใจขั้ น ตอนการไปทํ า งานตางประเทศได, อยางถู กต, องและประกอบการตั ด สิน ใจกอนเดิน ทางไปทํา งาน
ตางประเทศอยางเหมาะสม สามารถจัดอบรมแรงงานได,ทั้งสิ้น 2,743 คน (เป;าหมาย2,640 คน) และผลิตแผน
พับประชาสัมพันธ6 30,000 แผนตามเป;าหมาย เพื่อแจกจายให,แกสํานักงานจัดหางานจังหวัด สํานักจัดหางาน
กรุงเทพเขตพื้นที่ 1-10 เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ6 ขั้นตอนการไปทํางานตางประเทศอยางถูกกฎหมาย สงผล
ให,ผู,เข,ารับการอบรมเข,าใจขั้นตอนการไปทํางานตางประเทศ รู,กลวิธีการหลอกลวงของสาย/นายหน,าจัดหางาน
เถื่อน ลดความเสี่ยงที่จะถูกหลอกลวง เพื่อป;องกันการตกเป-นเหยื่อจากการค,ามนุษย6 โครงการเสริมสร,างและ
พัฒนาความรู,เพื่อป;องกันและแก,ไขป`ญหาการค,ามนุษย6 โดยการจัดอบรมให,ความรู,เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย
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โทษที่เกี่ยวข,องกับการค,ามนุษย6 มีเจ,าหน,าที่ผานการอบรม จํานวน 122 คน (เป;าหมาย 140 คน) เจ,าหน,าที่
บริษัทจัดหางานผานการอบรม จํานวน 121 คน (เป;าหมาย 145 คน) รวม 243 คน โครงการป;องกันและ
แก,ไขป`ญหาการค,ามนุษย6ด,านแรงงานและการใช,แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร,าย ได,ดําเนินการตรวจแรงงานใน
สถานประกอบกิจการกลุมเสี่ยง กิจการประมงทะเลบนฝ`›งและเกี่ยวเนื่อง กิจการผลิตสินค,าจากอ,อย กิจการ
ผลิตเครื่องนุงหม กุ,ง ปลา ฟาร6มเลี้ยงสัตว6ป7ก ฟาร6มหมู หรือฟาร6มเลี้ยงสัตว6ประเภทอื่น ๆ รวมทั้งกิจการที่เป-น
หวงโซการผลิตดังกลาวทุกแหง กิจการกอสร,าง งานที่เข,าขาย 3D (งานที่มีลักษณะสกปรก (Dirty) งานที่มี
ความยากลําบาก (Difficult) และงานที่เสี่ยงอันตราย (Dangerous)) รวมทั้งสถานประกอบกิจการที่อยูโดด
เดี่ยว หางไกลชุมชนจํานวน 1,731 แหง (เป;าหมาย 1,600 แหง ) ลูกจ,าง 90,036 คน (เป;าหมาย 46,450 คน)
และดําเนิน การตรวจแรงงานในเรือประมงทะเลในพื้ นที่ 22 จังหวัดติดชายทะเล จํา นวน 657 ลํา ลูกจ,า ง
9,100 คน (เป;าหมาย 370 ลํา 5,550 คน) สงผลให,แรงงานได,รับการคุ,มครองตามกฎหมาย ไมถูกบังคับใช,
แรงงาน หรือถูกละเมิดสิทธิ ได,รับการแก,ไขป`ญหาการค,ามนุษย6ด,านแรงงาน และไมให,ตกเป-นเหยื่อการค,า
มนุษย6ด, านแรงงานและการใช,แรงงานเด็ กในรู ปแบบที่เลวร, าย รวมทั้งมี การบริหารจัดการอยางเป- นระบบ
โครงการป;องกันป`ญหาการค,ามนุษย6ด,านแรงงาน เพื่อขับเคลื่อนภารกิจการป;องกันการค,ามนุษย6ด,านแรงงาน
ตามกรอบแผนปฏิ บั ติ การป; องกั นการค, ามนุ ษย6 ด, านแรงงาน ผานศู นย6 ปฏิ บั ติ การป; องกั นการค, ามนุ ษย6 ด, าน
แรงงาน ทั้งในระดับกรมและระดับพื้นที่ (จังหวัด) เพื่อติดตามผลการดําเนินงานป;องกันและแก,ไขป`ญหาการค,า
มนุษย6ด,านแรงงานของหนวยงาน ในสังกัดกระทรวงแรงงาน ให,เกิดผลอยางเป-นรูปธรรม และเพื่อประชาสัมพันธ6
สงเสริมภาพลักษณ6และสร,างความเชื่อมั่นตอการแก,ไขป`ญหาการค,ามนุษย6ของกระทรวงแรงงานในระยะที่ผาน
มา สามารถป;องกันป`ญหาการค,ามนุษย6ด,านแรงงาน และแก,ไขป`ญหาการทําประมงผิดกฎหมาย (ด,านแรงงาน)
และโครงการสงเสริมระบบการจัดการด,านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ รณรงค6 สงเสริมให,สถานประกอบ
กิจการมีระบบการจัดการป`ญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ โดยเข,ารวมและดําเนินการตามข,อกําหนด
จนกระทั่งผานเกณฑ6การประเมินโครงการโรงงานสีขาว และระบบมาตรฐานการป;องกันและแก,ไขป`ญหายาเสพ
ติดในสถานประกอบกิ จการ (มยส.) ตลอดจนมี การรั กษาอยางตอเนื่ อง พร, อมทั้ งพั ฒนาศั กยภาพเครื อขาย
แรงงานป;องกันยาเสพติดให,มีความเข,มแข็ง สามารถให,คําปรึกษา แนะนํา และเป-นกลไกในการนําสงตอผู,เสพ ผู,
ติดเข,าสูกระบวนการบําบัดรักษา รวมทั้งการรวมพลังเครือขายแรงงาน เพื่อสร,างเจตคติที่ดีในการป;องกันแก,ไข
ป`ญหายาเสพติด สามารถรณรงค6 เผยแพรความรู,เกี่ยวกับโทษ พิษภัยผลกระทบที่เกิดจากยาเสพติด และระบบ
การจัดการป`ญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการให,แกลูกจ,างสถานประกอบกิจการที่มีความเสี่ยงตอการแพร
ระบาดของยาเสพติดได,จํานวน 21,029 แหง ลูกจ,าง จํานวน 1,390,893 คน รณรงค6 เผยแพรความรู,เกี่ยวกับ
โทษ พิษภัยผลกระทบที่เกิดจากยาเสพติด และระบบการจัดการป`ญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ สงผล
ให,เกิดความรวมมือเป-นเครือขายแรงงานระหวางสถานประกอบกิจการ นิคมอุตสาหกรรม ภาคสวนแรงงานใน
รูปแบบประชารัฐในการมีสวนรวมสอดสอง ดูแล ป;องกันและแก,ไขป`ญหายาเสพติด
สํานักนายกรัฐมนตรีจัดทําโครงการประชาสัมพันธ6แรงงานตางด,าว เพื่อ
สร,างการรับรู, ความเข,าใจ และความเชื่อมั่นในข,อมูลขาวสารนโยบายสําคัญของภาครัฐที่เกี่ยวกับแรงงานตาง
ด,าวโดยสามารถนําไปใช,ประโยชน6ในชีวิตประจําวันของกลุมเป;าหมาย และสร,างการมีสวนรวมในกิจกรรมที่
ภาครั ฐ แก, ไ ขป` ญ หาแรงงานตางด, า วของกลุ มเป; า หมาย ได, ดํ า เนิ น การผลิ ต และเผยแพรข, อ มู ล ขาวสารให,
ประชาชนกลุมเป;าหมายได,รับทราบเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐและรัฐบาลในการแก,ไขป`ญหาแรงงานตาง
ด,าว เพื่อให,ประชาชนรับทราบ เข,าใจ เชื่อมั่น สามารถนําข,อมูลขาวสารนั้นไปใช,ประโยชน6ในชีวิตประจําวัน มี
ทัศนคติเชิงบวกตอภาพลักษณ6ของประเทศไทย และให,ความรวมมือในนโยบายภาครัฐเกี่ยวกับการแก,ไขป`ญหา
แรงงานตางด, า วในเรื่ อ งแรงงานตางด, า ว ผานสื่ อ กรมประชาสั ม พั น ธ6 ได, แ ก สื่ อ วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น6 สื่ อ
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วิทยุกระจายเสียง กิจกรรม และสื่อดิจิทัล สามารถเผยแพรข,อมูลขาวสารสูสาธารณะ (เป;าหมาย 3,012 ครั้ง
ทําได, 3,482 ครั้ง) สงผลให,ผู,รับบริการกลุมเป;าหมายรับรู,เนื้อหายุทธศาสตร6ชาติและนโยบายสําคัญของรัฐ
เกี่ยวกับแรงงานตางด,าวที่เผยแพรสูประชาชนกลุมเป;าหมายร,อยละ 70 ผู,รับบริการกลุมเป;าหมายเข,าใจเนื้อหา
ยุทธศาสตร6ชาติและนโยบายสําคัญของรัฐเกี่ยวกับแรงงานตางด,าวที่เผยแพรสูประชาชนกลุมเป;าหมายร,อยละ
77 และผู,รับบริการกลุมเป;าหมายภายในประเทศมีความเชื่อมั่นตอข,อมูลขาวสารเกี่ยวกับรงงานตางด,าวที่
เผยแพรสูประชาชนกลุมเป;าหมาย และสามารถนําไปใช,ในชีวิตประจําวันได, ร,อยละ 72.80
กระทรวงพัฒนาสั งคมและความมั่น คงของมนุษย6ดําเนินโครงการการ
ป;องกันและแก,ไขป`ญหาการค,ามนุษย6 เพื่อป;องกันและคุ,มครองประชาชนไมให,ตกเป-นเหยื่อของการค,ามนุษย6
การดําเนินงานในระยะที่ผานมาพบวา ประเทศไทยได,เลื่อนระดับ จาก Tier 3 เป-น Tier 2 Watch list 2 ป7
ติดกัน (ป7 2559-2560) ให,การชวยเหลือผู,เสียหายจากการค,ามนุษย6 มีสถานคุ,มครองสวัสดิภาพผู,เสียหายจาก
การค,ามนุษย6 8 แหง ดูแลและคุ,มครอง 1,519 คน ให,การชวยเหลือลูกเรือประมงไทยที่เกาะอัมบน/เกาะเบจี
นา อินโดนีเซีย 1,573 คน และชวยเหลือกลุมโรฮีนจา 329 คน พัฒนาศักยภาพและสงเสริมองค6ความรู,ทีมสห
วิชาชีพ/บุคลากร และลาม โดยมีบริการลามภาษาตางประเทศ ขึ้นทะเบียนแล,ว 251 คน และผลิตสื่อเผยแพร
Inflight VDO บนเครื่องบิน
กระทรวงมหาดไทยจัดทําโครงการขับเคลื่อนแผนงานป;องกันและแก,ไข
ป`ญหาการค,ามนุษย6ในบทบาทของฝkายปกครอง โดยการตรวจตราและเฝ;าระวังและปราบปรามพื้นที่เสี่ยง
จํานวน 878 พื้นที่ ในระดับจังหวัดไมน,อย 1 ครั้ง/เดือน และระดับอําเภอไมน,อยกวา 2 ครั้ง/เดือน รวมทั้งจัด
กิจกรรมตางๆ อาทิ โครงการฝfกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ,าหน,าที่ตามพระราชบัญญัติป;องกันและปราบปราม
การค,ามนุษย6 พ.ศ. 2551 โครงการยุ ทธวิธีคุ,มครองพยานในคดีค,ามนุษย6โดยพนักงานฝkายปกครอง จัดชุ ด
ปฏิบัติการขับเคลื่อนพร,อมกันทั่วประเทศทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค
กระทรวงสาธารณสุ ขดํ า เนิ น โครงการ/ กิ จ กรรมที่ ห ลากหลาย
ได,แก สนับสนุนการแก,ไขป`ญหายาเสพติดและการควบคุมตัวยา/สารเคมี สนับสนุนการดําเนินการป;องกัน
แก,ไขป`ญหายาเสพติดให,มีประสิทธิภาพ มีผลการดําเนินงานที่สําคัญ อาทิ (1) การตรวจพิสูจน6สารเสพติด
สามารถตรวจวิเคราะห6สารเสพติด เคมีภัณฑ6 สารตั้งต,น และผลิตภัณฑ6สุขภาพที่นําไปใช,ในทางที่ผิด 30,815
ตัวอยาง (เป;าหมาย 50,000 ตัวอยาง) และตรวจยืนยันสารเสพติดในป`สสาวะ 64,835 ตัวอยาง (เป;าหมาย
50,000 ตัวอยาง) (2) พัฒนาศักยภาพห,องปฏิบัติการตรวจสารเสพติดให,แกห,องปฏิบัติการเครือขายรวม 783
แหง (3) อบรมพัฒนาศักยภาพเครือขายด,านการตรวจสารเสพติดในป`สสาวะ มีผู,เข,ารวม 4 ภาค 657 ราย
โครงการควบคุมตัวยา เคมีภัณฑ6 และสารตั้งต,นที่เป-นวัตถุเสพติด โดยการกํากับดูแลให,วัตถุเสพติดอยูในระบบ
การควบคุมไมถูกนําไปใช,ในทางที่ผิด สามารถดําเนินการได,สูกวาเป;าหมาย ดังนี้ (1) ควบคุมตรวจสอบการ
นําเข,า 3,281 ราย (เป;าหมาย 1,700 ราย) (2) ควบคุมตรวจสอบการกระจาย 25,641 รายการ (เป;าหมาย
24,230 รายการ) (3) ควบคุมตรวจสอบการใช, จํานวน 282 รายการ (เป;าหมาย 270 รายการ) (4) เก็บรักษา
และทําลายของกลาง จํานวน 386 รายการ (เป;าหมาย 300 รายการ) (5) ผู,รับอนุญาตวัตถุเสพติดร,อยละ
99.51 ดําเนินการถูกต,องตามกฎหมาย และ (6) ผู,รับอนุญาตร,อยละ 100 ที่ตรวจพบวากระทําผิดเกี่ยวกับตัว
ยา เคมีภัณฑ6 และสารตั้งต,นมีการดําเนินการได,ถูกต,องตามกฎหมาย โครงการพัฒนาศักยภาพการบําบัดรักษา
ในชุมชนโดยศาสนสถาน (วัด/มัสยิด) เป-นศูนย6สงเคราะห6และฟ••นฟูผู,ติดยาเสพติดทั่วประเทศ โดยการพัฒนา
บุคลากรด,านการบําบัดฟ••นฟูผู,เสพ/ผู,ติดยาเสพติดของวัด/มัสยิดให,มีความรู, ความเข,าใจแนวทางการพัฒนา
และรั บ รองคุ ณ ภาพงานยาเสพติ ด สามารถนํ าไปดํ า เนิ น การตอได, อยางถู กต, องและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และ
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สนับสนุนและกระตุ,นให,เกิดการพัฒนาคุณภาพการบําบัดรักษาและฟ••นฟูสมรรถภาพของวัด/มัสยิดเป-นศูนย6
สงเคราะห6และฟ••นฟูสมรรถภาพผู,ติดยาเสพติดอยางตอเนื่อง
กระทรวงศึกษาธิการรณรงค6ป;องกันและแก,ป`ญหายาเสพติด เป-นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต และทักษะทางความคิด สร,างภูมิคุ,มกันทางด,านจิตใจให,กับนักเรียน นักศึกษา และเป-น
การสร,างภูมิคุ,มกันทางสังคม (Social Vaccine) สร,างเครือขายผู,นํานักเรียน นักศึกษาในการตอต,านและ
ป;องกันการแพรระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน ตลอดจนเสริมสร,างความเข,มแข็งให,สถานศึกษา
สี ข าวในการป; อ งกั น และแก, ไ ขป` ญ หายาเสพติ ด ตามนโยบายกระทรวงศึ กษาธิ การกั บ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา
กลุมเป;าหมาย 32,872 คน ใน 17 จังหวัด (เป;าหมาย 70,000 คน ในพื้นที่ 31 จังหวัด)
กระทรวงยุติธรรมดําเนินโครงการปราบปรามนักค,ายาเสพติดรายสําคัญ
พัฒนามาตรการปราบปรามยาเสพติดให,มีขีดความสามารถควบคุมการผลิตในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคํา การ
จําแนกผู,ค,ายาเสพติดออกจากผู,เสพและดําเนินการสืบสวนปราบปรามดําเนินคดีกับผู,ผลิตผู,ค,า และตัวการราย
สําคัญ ในป7งบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผลการดําเนินการจับกุมคดียาเสพติดรายสําคัญได,รวมทั้งสิ้น 78,665 คดี
จากเป;าหมาย 62,000 คดี
2.3) การสงเสริ มความรวมมื อกั บตางประเทศดานความมั่ นคง เพื่ อบู ร ณาการ
ความรวมมือกับมิตรประเทศเพื่อผลประโยชน6ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป;องกันภัยคุกคามข,ามชาติ
(1) ดํ า เนิ น ความสั ม พั น ธ0 กั บ ตางประเทศอยางสมดุ ล เพื่ อ เอื้ อ ตอการ
สงเสริมและรักษาผลประโยชน0และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ กระทรวงการตางประเทศ
จัดทําโครงการสร,างความสัมพันธ6กับผู,นํารุนใหมและข,าราชการของประเทศเพื่อนบ,าน (Emerging Leaders
Programme 2016) เพื่อเสริมสร,างทัศนคติอันดีและความรู,ความเข,าใจที่ถูกต,องเกี่ยวกับระบบการเมือง การ
ปกครอง เศรษฐกิจและสังคมไทยของผู,นํารุนใหม /ข,าราชการของประเทศเพื่อนบ,าน พร,อมทั้งสงเสริมให,ผู,นํา
รุนใหม /ข,าราชการของประเทศเพื่อนบ,านมีทัศนคติที่ดีตอไทยและมีความรู,ความเข,าใจเกี่ยวกับประเทศไทย
ความสัมพันธ6ระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบ,าน และเห็นความสําคัญของการสงเสริมความสัมพันธ6และความ
รวมมือกับไทย /ผลักดันประเด็นในความสัมพันธ6 รวมทั้งมีเครือขายและความคุ,นเคยกับฝkายไทย
(2) เสริมสรางความไวเนื้อเชื่อใจกับประเทศเพื่อนบาน และสงเสริมความ
รวมมือในการบริหารจั ดการความมั่น คงตามแนวชายแดน เพื่อรวมแกไขปJ ญหาที่มีอยู และสงเสริ มให
ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบานเป9นชายแดนแหงความรวมมือ กระทรวงการตางประเทศจัดทําโครงการ
จั ด การสั มมนาหั ว ข, อ “นโยบายตางประเทศไทยตอประเทศเพื่ อนบ, า นในยุ คสงครามเย็ น : ห, า กรณี ศึกษา
เปรียบเทียบ” เพื่อให,บริการด,านข,อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สังคม และ
เศรษฐกิจในประเทศเพื่อนบ,านแกภาคสวนที่เกี่ยวข,อง เชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมของไทย
ให,ได,ความรู,และเข,าใจถึงโอกาสในการสร,างความรวมมือกับประเทศเพื่อนบ,าน ตลอดจนข,อจํากัดตางๆ ที่เป-น
ผลมาจากความสัมพันธ6ในยุคสงครามเย็น และความเคลื่อนไหวทางการเมืองและเศรษฐกิจในประเทศเพื่อน
บ,านในเวลาตอมา ได,เชิญผู,เชี่ยวชาญมาให,ความรู,เชิงวิเคราะห6เกี่ยวกับนโยบายทางการเมือง /เศรษฐกิจของ
ประเทศเพื่อนบ,าน รวมทั้งแนวโน,ม ทิศทางในการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง /เศรษฐกิจ ที่จะเป-นโอกาสและ
เป-นประโยชน6ตอความรวมมือในระดับตางๆ โดยมีกลุมเป;าหมาย ได,แก ผู,แทนภาครัฐ นักธุรกิจ /นักลงทุน
นักวิชาการ และผู,สนใจทั่วไปเกี่ยวกับพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงในประเทศเพื่อนบ,าน มีผู,เข,ารวมการ
สัมมนาฯ กวา 300 คน จากภาคสวนตางๆ ของไทยหลากหลายสาขา
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2.4) การบริหารจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนา เพื่อให,เกิดความสอดคล,องกัน
ระหวางแผนงานที่เกี่ยวข,องกับความมั่นคงกับแผนงานการพัฒนาอื่นๆ ภายใต,การมีสวนรวมของภาคประชาชน
(1) ปรั บ ปรุ ง ระบบติ ด ตาม เฝ> า ระวั ง ศึ ก ษา วิ เ คราะห0 และประเมิ น
สถานการณ0ดานความมั่นคง การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ0 สภาวะแวดลอมดานความมั่นคง พิสูจน0
ทราบและคาดการณ0ภัยคุกคาม โดยกระทรวงการตางประเทศดําเนินโครงการจัดทําเอกสารข,อมูลเกี่ยวกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (SEP Info Packages) เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ6บทเรียนของไทยในการ
ใช,หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) เพื่อขับเคลื่อนไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน และการบรรลุเป;าหมายการ
พัฒ นาที่ ยั่ งยื น (SDGs) 17 เป; า หมาย ซึ่ งจะชวยสนั บ สนุน การสร,า งความเข, าใจตอบทบาทของสถาบั น
พระมหากษัตริย6ด,านการพัฒนา และเพื่อประชาสัมพันธ6บทบาทของไทยในการให,ความรวมมือเพื่อการพัฒนา
ระหวางประเทศ และโครงการประชาสั มพั น ธ6 ก ารเป- น ประธานกลุ ม 77 ในสื่ อ ชั้ น นํ า ตางประเทศ เพื่ อ
ประชาสัมพันธ6บทบาทของไทยในการสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนในเวทีระหวางประเทศและการบรรลุเป;าหมาย
SDGs โดยนําหลัก SEP ไปประยุกต6ใช, ซึ่งจะชวยสนับสนุนการสร,างความเข,าใจตอบทบาทของสถาบัน
พระมหากษัตริย6ด,านการพัฒนาด,วย สงผลให,กลุมผู,นําตางประเทศ ผู,มีอิทธิพลทางความคิด สาธารณชนไทย
และตางประเทศ และเยาวชน รู,จักและเข,าใจ หลัก SEP และบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย6ด,านการ
พัฒนามากยิ่งขึ้น และไทยสามารถขยายความรวมมือเพื่อการพัฒนาในตางประเทศเพื่อเผยแพรหลัก SEP
อยางเป-นรูปธรรม
(2) พัฒนากลไกดานความมั่นคงและระบบการขับเคลื่อนแผนงานตางๆ
ใหพรอมรับสถานการณ0ทั้งระดับชาติและระดับพื้นที่ โดยสร,างเครือขายการสนับสนุน ทั้งด,านนโยบาย องค6
ความรู,และการสร,างกลไกขับเคลื่อนแผนงานด,านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อม และ
ความมั่นคง โดยกระทรวงยุติธรรมดําเนินโครงการมาตรการเชิงรุกด,านการป;องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐด,วย
ระบบแมขายแผนที่ผานระบบอินเตอร6เน็ต (DSI MAP) และผานระบบดาวเทียม GPS (DSI MAP Extended)
จัดอบรมฝfกอบรมเจ,าหน,าที่ที่เกี่ยวข,องกับที่ดินให,สามารถใช,เทคโนโลยีระบบแมขายแผนที่ผานอินเตอร6เน็ต
(DSI MAP) และผานระบบดาวเทียม GPS (DSI MAP Extend) เป-นเครื่องมือในการตรวจสอบแนวเขตพื้นที่
ของรัฐ และที่สงวนหวงห,ามตางๆ ได, และโครงการสงเสริมการมีสวนรวมและความเข,มแข็งของภาคประชา
สังคมในการป;องกัน อาชญากรรมคดีพิเ ศษและเฝ;าระวังแจ, งเบาะแสอาชญากรรมคดี พิเศษ พัฒนาแกนนํ า
เครือขาย เสริมสร,างความสัมพันธ6 พัฒนาเทคนิคการรวบรวมพยานหลักฐาน เผยแพรผลการดําเนินงานรับฟ`ง
ความคิดเห็นและมอบรางวัล มีเครือขายที่ได,รับการพัฒนา 250 ราย ตอป7 รวมทั้งสิ้น 1,250 ราย ผลิตวารสาร
เครือขายดีเอสไอ 7,000 เลมตอป7 รวมทั้งสิ้น 35,000 เลม สงผลให,เครือขายดีเอสไอเป-นกลไกสําคัญในการ
ป;องกันอาชญากรรมพิเศษอยางมีประสิทธิภาพ
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2.1.6
สังคมไทย

การบริหารจัดการในภาครัฐ การป>องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน

1) การบรรลุเป>าหมายการบริหารจัดการในภาครั ฐ การป>องกันการทุจริตประพฤติ
มิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย ในป7แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีความก,าวหน,า ดังนี้
1.1) สัดสวนคาใชจายดานบุคลากร และประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการ
ใหบริการของภาครัฐมีแนวโนมที่ดีขึ้น ขณะที่ประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศยังคงตองพัฒนา
ตอไป โดยในป7แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560) คาใช,จายด,านบุคลากรภาครัฐมีแนวโน,มลดลง
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให,บริการของภาครัฐสูงขึ้นเล็กน,อย ขณะที่ประสิทธิภาพการประกอบ
ธุรกิจของประเทศยังคงไมเปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบกับป7สุดท,ายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2559) และ
เมื่อพิจารณาแนวโน,มของแตละองค6ประกอบยอย พบวา
(1) สัดสวนคาใช,จายด,านบุคลากรของรัฐตองบประมาณรายจายประจําป7มี
แนวโน,มลดลงจากร,อยละ 24 ในชวงกลางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เหลือร,อยละ 23.1 ในป7แรกของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12
(2) อันดั บประสิทธิภ าพภาครั ฐ (Government Efficiency) มีแนวโน, ม
สูงขึ้ นตั้ งแตป7 2558 เป- นต, น มา จากการจั ดอั น ดั บประสิ ทธิ ภาพภาครั ฐ โดยสถาบั น การจัด การนานาชาติ
(International Institute for Management Development: IMD) พบวา อันดับประสิทธิภาพภาครัฐของ
ไทยปรับตัวสูงขึ้นจากอันดับที่ 30 ในชวงต,นของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เป-นอันดับที่ 29 ในชวงกลางของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และปรับตัวเพิ่มขึ้นตอเนื่องเป-นอันดับที่ 27 ในป7แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
(3) อันดับความยากงายในการดําเนินธุรกิจ (Ease of doing Business)
จัดทําโดยธนาคารโลก (The World Bank) มีแนวโน,มลดลงจากอันดับที่ 17 ในป7 2555 ซึ่งเป-นป7แรกของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ลดลงเป-นอันดับที่ 46 จากทั้งหมด 190 ประเทศ ในชวงปลายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
และยังคงอยูในอันดับที่ 46 ตอเนื่องมาถึงป7แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
1.2) องค0กรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีมีจํานวนเพิ่มขึ้น โดย
สัดสวนองค6กรปกครองสวนท,องถิ่นในแตละประเภทที่ได,รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดีตอองค6กรปกครองสวน
ท,องถิ่นทั้งหมดเพิ่มขึ้นจาก 0.0155 (122 แหง) ในป7สุดท,ายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เป-น 0.0168 (132
แหง) ในป7แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาแนวโน,มในภาพรวม องค6กรปกครองสวนท,องถิ่น
ที่มีการบริหารจัดการที่ดีมีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางมีนัยยะสําคัญในชวงปลายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ตอเนื่องกับป7
แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โดยเพิ่มขึ้นจาก 0.0047 (37 แหง) ในป7 2558 เป-น 0.0155 (122 แหง) ในป7
2559 และ 0.0168 (132 แหง) ในป7 2560
1.3) การทุจริตคอร0รัปชั่นยังคงเป9นปJญหาสําคัญที่ตองเรงแกไข โดยคะแนนของ
ดัชนีการรับรู,การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) เพิ่มขึ้นจาก 35 คะแนนในป7สุดท,ายของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เป-น 37 คะแนนในป7แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณา
แนวโน,ม พบวา คะแนนของดัชนีการรับรู,การทุจริตของประเทศไทยในป7แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ไม
แตกตางจากคะแนนในป7แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และยังหางจากเป;าหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
12 ที่ตั้งไว, 50 คะแนน
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ตารางที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป>องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
ป%แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
เป>าหมาย
1. ลดสัดสวน
คาใช,จายด,าน
บุคลากร และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการและ
การให,บริการของ
ภาครัฐ และ
ประสิทธิภาพการ
ประกอบธุรกิจของ
ประเทศ

ตัวชี้วัด

1.1 อันดับประสิทธิภาพภาครัฐ
จัดทําโดยสถาบันการจัดการ
นานาชาติ อยูในอันดับสองของ
อาเซียน เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนา
ฯ ฉบับที่ 12
1.2 อันดับความยากงายในการ
ดําเนินธุรกิจ จัดทําโดย
ธนาคารโลก อยูในอันดับสอง
ของอาเซียน เมื่อสิ้นสุด
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
1.3 สัดสวนคาใช,จายด,าน
บุคลากรของรัฐตองบประมาณ
รายจายประจําป7ลดลง7
2. เพิ่ม
2.1 สัดสวนองค6กรปกครอง
ประสิทธิภาพการ สวนท,องถิ่นในแตละประเภทที่
บริหารจัดการที่ดี ได,รับรางวัลการบริหารจัดการที่
ดีตอองค6กรปกครองสวน
ขององค6กร
ปกครองสวน
ท,องถิ่นทั้งหมดเพิ่มขึ้น8
ท,องถิ่น
2.2 ข,อร,องเรียนและคดี
เกี่ยวกับการดําเนินงานองค6กร
ปกครองสวนท,องถิ่นลดลง
3. เพิ่มคะแนนดัชนี 2.3 ระดับคะแนนของดัชนีการ
การรับรู,การทุจริต รับรู,การทุจริต Corruption
ให,สูงขึ้น
Perceptions Index (CPI)
(หรือดัชนีภาพลักษณ6การ
คอรัปชั่น) สูงกวาร,อยละ 50
เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
12
4. ลดจํานวนการ 2.4 จํานวนคดีที่รัฐดําเนินคดี
ดําเนินคดีกับผู,มิได, กับผู,มิได,กระทําความผิดซึ่งต,อง
กระทําความผิด
ชดเชยความเสียหายลดลง

7
8

2555
30

2556
27

แผนฯ 11
2557
29

17

18

18

46

46

46

22.9

24.0

24.0

24.1

23.4

23.1

0.0071
(56 แหง)

0.0073
(57 แหง)

0.0069
(54 แหง)

N/A

N/A

N/A

37
35
(88/174) (102/175)

N/A

N/A

38
(85/174)

N/A

2558
30

2559
28

แผนฯ 12
2560
27

0.0047
0.0155
(37 แหง) (122 แหง)

N/A

N/A

38
35
(76/168) (101/176)

N/A

N/A

0.0168
(132 แหง)

N/A
37
(96/180)

N/A

งบบุคลากร (สัดสวนตองบประมาณ) การจัดสรรงบประมาณตามงบรายจาย จากงบประมาณโดยสังเขป
ไมรวม กทม. และเมืองพัทยา อปท. มีจํานวนทั้งสิ้น 7,850 แหง โดยแบงออกเป-น อบจ. 76 แหง เทศบาลนคร 30 แหง เทศบาลเมือง 178 แหง
เทศบาลตําบล 2,233 แหง และ อบต. 5,333 แหง (ข,อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560 จากกรมสงเสริมการปกครองสวนท,องถิ่น)
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2.1.7

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส0

1) การบรรลุเป>าหมายการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส0 ในป7แรกของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีความก,าวหน,าในด,านการพัฒนาโครงสร,างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส6ในภาพรวม
โดยสัดสวนการใช,พลังงานขั้นสุดท,ายตอผลิตภัณฑ6มวลรวมภายในประเทศลดลงจาก 8.71 เป-น 8.49 พันตัน
เทียบเทาน้ํามันดิบ/พันล,านบาท ในป7 2560 สัดสวนต,นทุนโลจิสติกส6ตอ GDP มีแนวโน,มลดลงเหลือร,อยละ
13.8 ในป7 2560 โดยคาดวาต,นทุนการเก็บรักษาสินค,าคงคลังมีแนวโน,มปรับลดลงเหลือสัดสวน ร,อยละ 5.0
ตอ GDP สวนต,นทุนคาขนสงสินค,าและต,นทุนการบริหารจัดการมีสัดสวนคงที่ร,อยละ 7.5 และร,อยละ 1.3 ตอ
GDP ตามลําดับ ทั้งนี้ ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจไทยป7 2560 ปรับตัวดีขึ้นจากป7 2559 โดยมีป`จจัยสนับสนุนจาก
การขยายตัวเรงขึ้นของการบริโภคภาคเอกชนตามการปรับตัวดีขึ้นของฐานรายได,รวมในระบบเศรษฐกิจจาก
มาตรการกระตุ,นการใช,จายของภาครัฐและการเพิ่มขึ้นของความเชื่อมั่นผู,บริโภค รวมถึงการขยายตัวของการ
สงออกในชวงท,ายป7จากแรงหนุนของภาคตางประเทศที่ขยายตัวดีกวาที่คาดทั้งในสวนของการสงออกสินค,า
และภาคการทองเที่ยว ซึ่งจะสงผลให,ภาคการขนสงและโลจิสติกส6ไทยขยายตัวไปในทิศทางเดียวกัน อยางไรก็ดี
ในป7 2560 ยังมีข,อจํากัดและป`จจัยเสี่ยงที่อาจสงผลให,ต,นทุนโลจิสติกส6ตอ GDP ของไทยสูงขึ้น เชน การ
เปลี่ยนแปลงข,อตกลงระหวางประเทศ ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก เป-นต,น
สําหรับ การพัฒนาโครงสร,างพื้นฐานด,านระบบขนสง ในป7 2559 ปริมาณการขนสง
สินค,าในประเทศมีปริมาณรวม 600,056 พันตัน เพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอตัวลงจาก 596,610 พันตันในป7 2558
หรือคิดเป-นร,อยละ 0.6 จากการขยายตัวของปริมาณการขนสงสินค,าเกือบทุกรูปแบบการ ขนสง ยกเว,นการ
ขนสงสินค,าทางน้ํา โดยการขนสงสินค,าทางน้ําภายในประเทศ มีปริมาณ 50,327 พันตัน ลดลงจาก 50,907
พันตัน หรือร,อยละ 1.1 จากการลดลงอยางมีนัยสําคัญของการขนสง สินค,าประเภทวัสดุกอสร,าง (ดิน หิน
ทราย) ปุ™ย และข,าวและการขนสงสินค,าทางชายฝ`›งทะเลมีปริมาณ 50,894 พันตัน ลดลงจาก 51,872 พันตัน
หรือร,อยละ 1.9 จากการขนสงผลิตภัณฑ6ปcโตรเลียมที่ลดลง ในขณะที่ การขนสงสินค,าทางถนนมีปริมาณ
486,743 พันตัน เพิ่มขึ้นจาก 482,358 พันตันในป7กอนหน,า หรือร,อยละ 0.9 ตามการฟ••นตัวของอุปสงค6รวมใน
ประเทศและความต,องการขนสงแบบถึงมือผู,รับ (Door-to-Door) ที่เพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวอยางตอเนื่อง
ของมูลคาธุรกิจ E-Commerce สําหรับการขนสงสินค,าทางราง และการขนสงสินค,าทางอากาศ เติบโตสูงขึ้น
อยางตอเนื่องจากป7กอนหน,า โดยมีอัตราการขยายตัว ร,อยละ 5.4 และ 4.3 ตามลําดับ จากโครงการปรับปรุง
ทางรถไฟและการจัดหาหัวรถจักรเพิ่มเติม และการขยายตัวของการขนสงสินค,าผานสายการบินต,นทุนต่ํา
(Low-cost Carrier)
การพัฒนาระบบโลจิสติกส6 ความสามารถในการแขงขันด,านโลจิสติกส6ของประเทศไทย
จากข,อมู ลการจั ดอัน ดับดั ชนี วัดประสิ ทธิ ภาพด,านโลจิสติ กส6ร ะหวางประเทศ (International Logistics
Performance Index : LPI) ของธนาคารโลก ป7 2559 พบวาประเทศไทยอยูในอันดับที่ 45 จาก 60 ประเทศ
ทั่วโลก ลดลงจากอันดับที่ 35 ในป7 2557 ทั้งนี้หากพิจารณาเปรียบเทียบองค6ประกอบของเกณฑ6ชี้วัดทั้ง 6 ตัว
พบวาอันดับลดลงเกือบทุกด,าน โดยเฉพาะความตรงตอเวลาของการบริการ ระบบการติดตามและตรวจสอบ
สินค,า ยกเว,นการเตรียมการขนสงระหวางประเทศที่มีลําดับปรับขึ้นเล็กน,อย สําหรับประสิทธิภาพการอํานวย
ความสะดวกทางการค,า จากผลการจัดอันดับความยาก-งายในการประกอบธุรกิจ (Ease of doing business)
ด,านข,อมูลการค,าระหวางประเทศ (Trading Across Border) ของธนาคารโลกป7 2560 ประเทศไทยอยูใน
อันดับที่ 56 จาก 189 ประเทศทั่วโลก ลดลงจากอันดับที่ 54 ในป7 2559 ทั้งนี้ ผลการวัดอันดับมีแนวโน,มลดลง
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อยางตอเนื่ อ งจากที่ เ คยอยู ในอั น ดั บ ที่ 10 ในป7 2552 สาเหตุ ห ลั ก คื อ ประเทศอื่ น มี แ นวทางการพั ฒ นา
กระบวนการและการบูรณาการข,อมูลการนําเข,าสงออกสินค,าการพัฒนาระบบ NSW อยางตอเนื่องและรวดเร็ว
กวาประเทศไทย ที่ผานมาแม,วาประเทศไทยสนับสนุนการพัฒนาระบบ NSW ได,ในระดับหนึ่ง แตยังไม
เพียงพอ ไมสามารถลดจํานวนเอกสารและคาใช,จายอยางแท,จริง สําหรับการค,าชายแดนระหวางไทยกับ
ประเทศเพื่อนบ,าน (มาเลเซีย เมีย นมา สปป.ลาว และกัมพูชา) และการค,าผานแดน (สิงคโปร6 จีนตอนใต,
เวียดนาม) ของไทยกับประเทศเพื่อนบ,าน มีมูลคาการค,ารวม 1,307,150.57 ล,านบาท เพิ่มขึ้นร,อยละ 8.85
โดยการสงออกมีมูลคา 779,269.74 ล,านบาท และการนําเข,ามีมูลคา 527,880.83 ล,านบาท เพิ่มขึ้นร,อยละ
3.68 ไทยได,ดุลการค,ารวมทั้งสิ้น 251,388.91 ล,านบาท
การพัฒนาด,านพลังงาน ในป7 2560 มีสัดสวนการใช,พลังงานทดแทนตอปริมาณการใช,
พลังงานขั้นสุดท,ายอยูที่ร,อยละ 14.49 การใช,เชื้อเพลิงจากกšาซธรรมชาติร,อยละ 59.4 ของการใช,เชื้อเพลิงใน
การผลิตไฟฟ;าทั้งหมด รองลงมาเป-นถานหิน/ลิกไนต6ร,อยละ 19.5 น้ํามันเตาและน้ํามันดีเซลร,อยละ 0.1 สวนที่
เหลือเป-นการใช,พลังงานหมุนเวียน (แกลบ กากอ,อย วัสดุเหลือใช,ทางการเกษตร ขยะ กšาซชีวภาพ) และ
พลังงานอื่นๆ (แบล็คลิเคอและกšาซเหลือใช,จากกระบวนการผลิต) คิดเป-นสัดสวนร,อยละ 21.0
การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ประเทศไทยมีดัชนีความพร,อมใช,ของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (Networked Readiness Index : NRI) เป-นดัชนีชี้วัดที่จัดอันดับโดยประเมินความพร,อมด,าน
เครือขายของประเทศทั่วโลกรวมถึงประเมินทั้งในด,านสภาพแวดล,อม การเมือง การตลาด โครงสร,างพื้นฐาน
ความพร,อมของธุรกิจ ภาครัฐ และบุคคล รวมถึงการใช,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในป7 2559 อยูใน
อันดับ 62 จาก 139 ประเทศ สําหรับการขยายโครงขายอินเทอร6เน็ตความเร็วสูงให,ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ
สามารถดําเนินการได,ตามเป;าหมาย โดยในป7 2560 ติดตั้งได,ทั้งหมด 24,700 หมูบ,าน และในป7 2561 รัฐบาล
จะขยายโครงขายเน็ตประชารัฐเฟสที่ 2 เพิ่มขึ้นอีก 15,732 หมูบ,าน โดยใช,งบประมาณที่ประหยัดได,จํานวน
มากจากการดําเนินการโครงการเฟสแรก ซึ่งจะทําให,โครงขายเน็ตประชารัฐเชื่อมตอเป-นโครงขายเดียวกันทั้ง
ประเทศ โดยตั้งเป;าให,แล,วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2561 นี้ และเมื่อนําโครงการเน็ตประชารัฐทั้ง 2 เฟส
รวมกับหมูบ,านที่มีอินเทอร6เน็ตความเร็วสูงเข,าถึงอยูแล,ว 30,635 หมูบ,าน และโครงการอินเทอร6เน็ตความเร็ว
สูงในหมูบ,านพื้นที่ชายขอบอีกจํานวน 3,920 หมูบ,าน ที่ กสทช. ดําเนินการซึ่งคาดวาจะแล,วเสร็จในป7 2561จะ
ถือได,วาประเทศไทยจะมีอินเทอร6เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกหมูบ,านทั่วประเทศทั้ง 74,987 หมูบ,าน และ
เพื่อให,เกิดประโยชน6สูงสุดจากโครงขายเน็ตประชารัฐทั้ง 24,700 หมูบ,าน รัฐบาลได,เปcดให,ผู,ให,บริการที่ได,รับ
ใบอนุญาตจากสํานักงาน กสทช. สามารถเชื่อมตอจากโครงขายเน็ตประชารัฐไปยังบ,านเรือนของประชาชน
โดยผู,ให,บริการไมต,องจายคาใช,หรือเชื่อมตอ เพื่อเป-นการลดต,นทุนให,สามารถให,บริการประชาชนได,ในราคาที่
เหมาะสม
ตารางที่ 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส0 ป%แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
เป>าหมาย

ตัวชี้วัด

1. การพัฒนาโครงสร,างพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส6ในภาพรวม มี
เป;าหมายเพื่อลดความเข,มการใช,
พลังงาน (Energy Intensity: EI)
และลดต,นทุนโลจิสติกส6ของ
ประเทศ

1. สัดสวนการใช,พลังงานขั้น
สุดท,ายตอผลิตภัณฑ6มวล
รวมภายในประเทศลดลง
จาก 8.22 เป-น 7.70 พันตัน
เทียบเทาน้ํามันดิบ/พันล,าน
บาท ในป7 2564

2555
8.80

2556
8.75

แผนฯ 11
2557
8.96

2558
8.92

2559
8.71

แผนฯ 12
2560
8.49
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2. สัดสวนต,นทุนโลจิสติกส6ลด
ลงจากร,อยละ 14 เป-นร,อย
ละ 12 ของผลิตภัณฑ6มวล
รวมในประเทศ โดยในสวน
ของต,นทุนคาขนสงสินค,าต่ํา
กวาร,อยละ 7 ของ
ผลิตภัณฑ6มวลรวมใน
ประเทศ ในป7 2564
2. การพัฒนาโครงสร,างพื้นฐานด,าน 1. สัดสวนปริมาณการขนสง
ระบบขนสง เพื่อเพิ่มปริมาณการ
สินค,าทางรางตอปริมาณ
ขนสงสินค,าทางรางและทางน้ํา
การขนสงสินค,าทั้งหมด
และเพิ่มปริมาณการเดินทางด,วย
ภายในประเทศ เพิ่มขึ้นจาก
ระบบขนสงสาธารณะในเขตเมือง
ร,อยละ 1.4 เป-นร,อยละ 4
รวมทั้งขยายขีดสามารถในการ
และสัดสวนปริมาณการ
รองรับปริมาณผู,โดยสารของทา
ขนสงสินค,าทางน้ําตอ
อากาศยานในกรุงเทพมหานคร
ปริมาณการขนสงสินค,า
และทาอากาศยานในภูมิภาคให,
ทั้งหมดภายในประเทศ
เพียงพอกับความต,องการ
เพิ่มขึ้นจากร,อยละ 12 เป-น
ร,อยละ 15 ในป7 2564
2. สัดสวนของผู,ใช,ระบบ
รถไฟฟ;าตอปริมาณการ
เดินทางในเขต
กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล จากร,อยละ 5
เป-นร,อยละ 15 ในป7 2564
3. ความสามารถในการรองรับ
ปริมาณผู,โดยสารโดยรวม
ของทาอากาศยานใน
กรุงเทพมหานครและทา
อากาศยานในภูมิภาค
เพิ่มขึ้นเป-น 120 และ 55
ล,านคนตอป7 ตามลําดับ ใน
ป7 2564
3. การพัฒนาระบบโลจิสติกส6 เพื่อให, 1. อันดับดัชนีความสามารถใน
ประเทศไทยมีความสามารถในการ
การแขงขันด,านโลจิสติกส6
แขงขันด,านโลจิสติกส6 และการ
และประสิทธิภาพการ
อํานวยความสะดวกทางการค,ามี
อํานวยความสะดวกทาง
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ระบบ
การค,าดีขึ้น
National Single Window
2. จํานวนธุรกรรมการ
(NSW) สามารถเชื่อมโยงและ
ให,บริการการนําเข,าและ
แลกเปลี่ยนข,อมูลกระบวนการ
สงออกด,วยระบบ
นําเข,าสงออกและโลจิสติกส6ด,วย
อิเล็กทรอนิกส6เป-นร,อยละ
ระบบอิเล็กทรอนิกส6แบบไร,
100 ในป7 2564

2555
14.4

2556
14.2

แผนฯ 11
2557
14.2

2558
14.0

2559
13.9

แผนฯ 12
2560
13.8e

7.6

7.4

7.5

7.4

7.5

7.5e

2.11

2.12

1.89

1.90

1.99

N/A

8.43

8.09

8.75

8.53

8.39

N/A

2.77

5.11

7.83

75

55

38
(3.18
คะแนน)
N/A

N/A

35
(3.43
คะแนน)

45
(3.26
คะแนน)

N/A

54
N/A

N/A

56
N/A
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กระดาษได,อยางสมบูรณ6 บุคลากร 3. ปริมาณสินค,าที่ผานเข,าด,านโลจิสติกส6ได,รับการพัฒนาให,มี
ออก ณ ดานการค,า
ผลิตภาพสูงขึ้น รวมทั้งการขนสง
ชายแดนที่สําคัญเพิ่มขึ้น
สินค,าผานเข,า-ออก ณ ดานการค,า
เฉลี่ยไมน,อยกวาร,อยละ 5
ชายแดนสําคัญที่เชื่อมตอกับ
ตอป7
โครงขายทางหลักมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
4. การพัฒนาด,านพลังงาน เพื่อเพิ่ม 1. สัดสวนการใช,พลังงาน
สัดสวนการใช,พลังงานทดแทนตอ
ทดแทนตอปริมาณการใช,
ปริมาณการใช,พลังงานขั้นสุดท,าย
พลังงานขั้นสุดท,ายเพิ่มขึ้น
และลดการพึ่งพากšาซธรรมชาติใน
จากร,อยละ 12.94 เป-นร,อย
การผลิตไฟฟ;า
ละ 17.34 ในป7 2564
2. สัดสวนการใช,กšาซธรรมชาติ
ในการผลิตไฟฟ;าลดลงจาก
ร,อยละ 65 เป-นร,อยละ 47
ในป7 2564
5. การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อ
1. อันดับความพร,อมใช,ของ
ขยายโครงขายอินเทอร6เน็ต
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ความเร็วสูงให,ครอบคลุมทั่วทั้ง
การสื่อสาร (Network
ประเทศ และสร,างผู,ประกอบการ
Readiness Index: NRI) ดี
ธุรกิจดิจิทัลรายใหมเพิ่มขึ้น
ขึ้น
รวมทั้งพัฒนาระบบความมั่นคง
2. จํานวนหมูบ,านที่มี
ปลอดภัยทางไซเบอร6ให,มี
อินเทอร6เน็ตความเร็วสูง
ประสิทธิภาพและสอดคล,องตาม
เข,าถึง เพิ่มขึ้นจากร,อยละ
มาตรฐานสากลเพื่อรับมือภัย
30 เป-นมากกวาร,อยละ 85
คุกคามทางออนไลน6
ในป7 2564
3. จํานวนผู,ประกอบการธุรกิจ
ดิจิทัลเพิ่มขึ้นไมน,อยกวา
1,000 ราย ในป7 2564
4. จํานวนหนวยงานภาครัฐมี
ระบบความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร6 เพิ่มขึ้นจาก
ร,อยละ 47 เป-นมากกวา
ร,อยละ 80 ในป7 2564
6. การพัฒนาด,านสาธารณูปการ
1. จํานวนครัวเรือนในเขตนคร
(น้ําประปา) เพื่อขยายกําลังการ
หลวงได,รับบริการ
ผลิตน้ําประปาและกระจาย
น้ําประปาร,อยละ 100
โครงขายการให,บริการน้ําประปา
ภายในป7 2561 และจํานวน
ให,ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ
ครัวเรือนในเขตภูมิภาค/
และบริหารจัดการลดน้ําสูญเสียใน
เทศบาลได,รับบริการ
ระบบสงน้ําและระบบจําหนายน้ํา
น้ําประปาครอบคลุม
มากกวาร,อยละ 80 ในป7
2564
2. จํานวนหมูบ,านทั่วประเทศ
ได,รับบริการน้ําสะอาดร,อย

2555

2556

แผนฯ 11
2557
1.14

2558
1.18

2559
1.20

แผนฯ 12
2560
1.31

9.95

10.94

11.91

12.94

13.82

14.49

65.21

64.63

67.69

59.10

59.4

67

67

62

N/A

32.94
(24,700
หมูบ,าน)
N/A
N/A

N/A

N/A
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2555

2556

แผนฯ 11
2557

ละ 100 ในป7 2564
3. อัตราน้ําสูญเสียในระบบสง
และจําหนายน้ําในเขตนคร
หลวงน,อยกวาร,อยละ 20
และในเขตภูมิภาค/
เทศบาลน,อยกวาร,อยละ
25 ในป7 2564

2)

2558

2559

แผนฯ 12
2560
N/A

การดําเนินการและผลการพัฒนาตามแนวทางยุทธศาสตร0
2.1) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานขนสง

(1) พัฒนาระบบขนสงทางราง ทาเรือแหลมฉบัง การทาเรือแหงประเทศ
ไทย มีการดําเนินโครงการพัฒนาศูนย6การขนสงตู,สินค,าทางรถไฟ ที่ทาเรือแหลมฉบัง (Single Rail Transfer
Operator : SRTO) กอสร,างโครงสร,างพื้นฐานหลักพร,อมสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป-น เพื่อสนับสนุนและ
สงเสริมนโยบายการเปลี่ยนรูปแบบการขนสงจากทางถนนมาสูระบบราง (Shift Mode) ลดภาระคาขนสง
โดยรวม ลดป`ญหาการจราจรแออัด ลดอุบัติเหตุ และคาใช,จายด,านพลังงานที่ใช,ในการขนสงสินค,า ซึ่งจะมี
ประโยชน6ในทางอ,อม คือ การลดป`ญหาด,านสิ่งแวดล,อม อันเนื่องจากการเผาผลาญพลังงานและการปลอยกšาซ
เรือนกระจกอันเป-นสาเหตุของป`ญหาโลกร,อน การรถไฟแหงประเทศไทย ดําเนินโครงการกอสร,างรถไฟทางคู
เพื่อเพิ่มความจุของทางรถไฟ แก,ไขป`ญหาการเดินรถในระบบทางเดี่ยว เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพของการ
ขนสงทางรถไฟที่เชื่อมโยงจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมายังสถานีบรรจุและแยกสินค,ากลอง
(ICD) ที่ลาดกระบัง และเชื่อมโยงเข,าสูทาเรือแหลมฉบัง สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาระบบการจัดการ
ขนสงสินค,าและบริการ (Logistics) และสนับสนุนให,มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนสงที่มีต,นทุนการใช,
พลังงานต่ํา (Modal Shift) ได,แก โครงการกอสร,างรถไฟทางคู ชวงฉะเชิงเทรา - คลองสิบเก,า – แกงคอย ชวง
ชุมทางถนนจิระ – ขอนแกน ชวงมาบกะเบา – ชุมทางถนนจิระ ชวงประจวบคีรีขันธ6 – ชุมพร ชวงลพบุรี –
ปากน้ําโพ ชวงนครปฐม – หัวหิน ชวงหัวหิน – ประจวบคีรีขันธ6 ชวงปากน้ําโพ – เดนชัย ชวงชุมทางถนนจิระ
– อุบลราชธานี ชวงขอนแกน – หนองคาย ชวงชุมพร – สุราษฎร6ธานี ชวงสุราษฎร6ธานี - หาดใหญ – สงขลา
ชวงหาดใหญ – ปาดังเบซาร6 และโครงการกอสร,างรถไฟทางคู ชวงเดนชัย – เชียงใหม และยังได,ดําเนิน
โครงการกอสร,างรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ – หนองคาย โครงการกอสร,างรถไฟสายใหม สายเดนชัย เชียงราย – เชียงของ ขยายโครงขายการให,บริการของระบบรางซึ่งจะชวยเพิ่มชองทางการเข,าถึงของ
ประชาชน ขยายเส,นทางรถไฟออกไปเพื่อเชื่อมตอไปยังประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค รวมทั้งพัฒนาระบบขนสงทาง
รางอันจะชวยลดต,นทุนทางโลจิสติกส6 โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดง ชวงบางซื่อ – พญาไท มักกะสัน - หัวหมาก และชวงบางซื่อ – หัวลําโพง การรถไฟฟ;าขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (รฟม.) ดําเนิน
โครงการรถไฟฟ;าสายสีน้ําเงิน ชวงหัวลําโพง - บางแค และชวงบางซื่อ – ทาพระ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ขยายการให,บริการของโครงขายรถไฟฟ;า และสนับสนุนให,ประชาชนหันมาใช,บริการระบบขนสงสาธารณะ
เพื่อลดปริมาณการเดินทางโดยรถยนต6สวนตัวจากบริเวณชานเมืองเข,ามายังพื้นที่ใจกลางเมือง
(2) พัฒนาระบบขนสงสาธารณะในเขตเมือง การรถไฟฟ>าขนสงมวลชน
แหงประเทศไทย (รฟม.) ดําเนินโครงการรถไฟฟ;าเพื่อเพิ่มบทบาท ขีดความสามารถ และประสิทธิภาพของ
การเดิ น ทาง ในการบรรเทาป` ญ หาการจราจรที่ ติ ด ขั ดในกรุ งเทพมหานครและพื้ น ที่ ต อเนื่ อ ง รวมทั้ งเพิ่ ม
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ประสิทธิภาพและขยายการให,บริการของโครงขายรถไฟฟ;า และสนับสนุนให,ประชาชนหันมาใช,บริการระบบ
ขนสงสาธารณะ เพื่อลดปริมาณการเดินทางโดยรถยนต6สวนตัวจากบริเวณชานเมืองเข,ามายังพื้นที่ใจกลางเมือง
ได,แก โครงการรถไฟฟ;าสายสีเขียว ชวงแบริ่ง - สมุทรปราการ โครงการรถไฟฟ;าสายสีเขียว ชวงหมอชิต สะพานใหม – คูคต โครงการรถไฟฟ;าสายสีส,ม ชวงศูนย6วัฒนธรรมแหงประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ6)
โครงการรถไฟฟ;าสายสีเหลือง ชวงลาดพร,าว – สําโรง โครงการรถไฟฟ;าสายสีชมพู ชวงแคราย – มีนบุรี
โครงการรถไฟฟ;าสายสีน้ําเงิน ชวงบางแค - พุทธมณฑล สาย 4 โครงการรถไฟฟ;าสายสีมวง ชวงเตาปูน ราษฎร6บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) โครงการรถไฟฟ;าสายสีส,ม ชวงบางขุนนนท6 – ศูนย6วัฒนธรรมแหง
ประเทศไทย โครงการรถไฟฟ;าสายสีเขียว ชวงสมุทรปราการ – บางปู และโครงการรถไฟฟ;าสายสีเขียว ชวง
คูคต-ลําลูกกา สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร ดําเนินการศึกษาจัดทําระบบจอดแล,วจรใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ศึกษาออกแบบระบบขนสงมวลชนจังหวัดภูเก็ต (รถไฟฟ;ารางเบาจังหวัด
ภูเก็ต) เพื่อรองรับการขยายตัวทางด,านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการทองเที่ยว รวมทั้งแก,ไขป`ญหาการจราจร
ของจั งหวัด ภู เก็ ต การศึ กษาแผนแมบทจราจรและแผนแมบทพั ฒ นาระบบขนสงสาธารณะในเขตเมื อง
นครราชสีมา การศึกษาสํารวจข,อมูลด,านการขนสงและจราจรเพื่อจัดทําแผนแมบทในเมืองภูมิภาค จังหวัดบึง
กาฬ การศึกษาออกแบบระบบขนสงมวลชนโดยระบบราง อําเภอหาดใหญ (โครงการโมโนเรล หาดใหญ) เพื่อ
ศึกษาความเหมาะสมในการกอสร,าง การดําเนินการและการพัฒนาระบบรถไฟฟ;ารางเดี่ยว (Monorail) เพื่อ
รองรับการเดินทางในเขตเมืองหาดใหญและพื้นที่
(3) พัฒนาโครงขายทางถนน กรมทางหลวง ดําเนินโครงการกอสร,างทาง
หลวงสาย อ.อรัญประเทศ - ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ.หนองเอี่ยน - สตึงบท) และโครงการกอสร,างทางหลวง
สายเชียงใหม - เชียงราย ตอน ต.ปkาเมี่ยง - บ.ปางน้ําถุ เพื่อพัฒนาโครงขายทางถนนเพื่อเชื่อมการเดินทางใน
พื้นที่รองรับการขนสงสินค,าผานดานการค,าชายแดน รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ กรมทางหลวง
ชนบท ดําเนินโครงการกอสร,างถนนสาย นย.3007 แยก ทล.305 - บ.คลอง 33 โครงการกอสร,างถนนสาย
ปท.3004 แยก ทล.305 - บ.ลําลูกกา และโครงการกอสร,างถนนสายแยก ทล.1098 - ทล.1 เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพด,านการคมนาคม และระบบโลจิสติกส6ของประเทศ พัฒนาระบบโครงขายทางหลวงชนบทให,
เชื่อมโยงแหลงผลิตด,านการเกษตรและอุตสาหกรรมได,อยางมีประสิทธิภาพสามารถใช,ในการเดินทางและขนสง
สินค,าได,อยางสะดวกปลอดภัย และลดต,นทุนการขนสง สร,างความเจริญในพื้นที่เศรษฐกิจขยายตัว เกิดการจ,าง
งานในพื้นที่ชนบท อันจะทําให,ประชาชนในชนบทมีรายได,เพิ่มขึ้น
(4) พัฒนาระบบขนสงทางอากาศ กรมทาอากาศยาน ดําเนินโครงการ
พัฒนาทาอากาศยานเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อให,ความเจริญทางเศรษฐกิจกระจายสูภูมิภาคและพื้นที่บริเวณ
ชายแดน โครงการกอสร, า งทาอากาศยานเบตง จั งหวั ด ยะลา เพื่ อเชื่ อมตอโครงขายระบบการขนสง
ภายในประเทศ โครงการพัฒนาทาอากาศยาน (รายการกอสร,างทางขับและขยายลานจอดเครื่องบิน ทาอากาศ
ยานสกลนคร ตําบลธาตุนาเวง อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 แหง รายการคาจ,างออกแบบปรับปรุง
ตอเติมอาคารที่พักผู,โดยสาร และลานจอดรถยนต6 ที่ทาอากาศยานสกลนคร 1 แหง) สถาบันการบินพลเรือน
ดําเนินโครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรด,านการบิน ผลิตและพัฒนาบุคลากรด,านอุตสาหกรรมการบินให,มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล อยางพอเพียงตอความต,องการภายในประเทศและสอดคล,องกับความต,องการ
ของภูมิภาค บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด (บวท.) ดําเนินโครงการออกแบบและประเมิน
ศักยภาพระบบห,วงอากาศและกําหนดแนวทางเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับของระบบการบินทั้งระบบ
เพื่อให,ห,วงอากาศภายในพื้นที่ BKK FIR (Bangkok Flight Information Region) ทั้งหมดได,ถูกพัฒนาไปได,
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อยางมีประสิทธิภาพตามแนวทางสากล สอดคล,องกับแผน Global Air Navigation Plan ฉบับที่ 5 (Edition
5) ครอบคลุมพื้นที่ห,วงอากาศ สวนเส,นทางบิน (En-route) โดยนําพื้นที่ห,วงอากาศของประเทศในกลุมสมาชิก
ลุมแมน้ําโขง (พมา ลาว เวียดนาม และกัมพูชา) มาเป-นป`จจัยประกอบในการพิจารณาออกแบบสวนเส,นทาง
บิน และครอบคลุมพื้นที่ห,วงอากาศของสนามบินพาณิชย6 จํานวน 37 สนามบิน รวมทั้งคาความสามารถรองรับ
ของสนามบินทั้งระบบ บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ดําเนินโครงการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณ
ภูมิ (ป7งบประมาณ 2554-2560) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณผู,โดยสารจาก 45 ล,านคนตอป7
เป- น 60 ล,า นคนตอป7 โครงการพัฒ นาทาอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 3 เพื่อเป-น การคื น สภาพขี ด
ความสามารถเดิ ม ของทาอากาศยานดอนเมื อ ง (ทดม.) และพั ฒ นาพื้ น ที่ ให, ใช, ป ระโยชน6 ให, เ ต็ มศั กยภาพ
สามารถรองรับผู,โดยสารรวมได, 40 ล,านคนตอป7 สอดคล,องกับแผนแมบทการพัฒนา ทดม. และเพื่อให,ระบบ
ขนถายผู,โดยสารระหวางทางอากาศและทางพื้นดินมีประสิทธิภาพ เชื่อมตอกับการขนสงในรูปแบบอื่นๆ อาทิ
ระบบขนสงทางราง ระบบขนสงรถโดยสารสาธารณะ ลดความแออัดการจราจรภายใน ทดม. สํานักงานการบิน
พลเรือนแหงประเทศไทย ดําเนินโครงการการจัดทําแผนแมบทการจัดตั้งสนามบินพาณิชย6ของประเทศ
เพื่อให,สํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทยมีเครื่องมือ องค6ความรู, เพียงพอสําหรับการตัดสินใจกําหนด
แผนงาน/โครงการ และแนวปฏิบัติของแตละหนวยงานที่เกี่ยวข,องอยางเหมาะสม สอดคล,องกับนโยบายและ
แผนแมบทหลักของประเทศ รวมทั้งกอเกิดการบูรณาการการทํางานของแตละหนวยงานที่เกี่ยวข,องสูงสุด
(5) พัฒนาระบบขนสงทางน้ํา กรมเจ,าทา ดําเนินโครงการกอสร,างทาเรือ
น้ําลึกจังหวัดสตูล (ปากบารา) โครงการกอสร,างทาเรือน้ําลึกสงขลา แหงที่ 2 โครงการกอสร,างระบบป;องกัน
ตลิ่งเพื่อพัฒนารองน้ําทางเรือเดิน (ระยะที่ 1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขนสงสินค,าในแมน้ําปkาสัก โดย
การกอสร,างระบบป;องกันตลิ่งเพื่อพัฒนารองน้ําทางเรือเดิน (ระยะที่ 2) และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ขนสงสินค,าในแมน้ําปkาสัก โดยการกอสร,างระบบป;องกันตลิ่งเพื่อพัฒนารองน้ําทางเรือเดิน (ระยะยาว) เพื่อ
สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบการขนสงสินค,าทางน้ําภายในประเทศ ที่จะเชื่อมโยงการขนสงทางภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มายังทาเรือตางๆ ทั้งในแมน้ําปkาสัก และแมน้ําเจ,าพระยาเรื่อยมาจนถึงเขตทาเรือศรี
ราชา และทาเรื อ แหลมฉบั ง นอกจากนั้ น ยั ง ได, ดํ า เนิ น โครงการศึ ก ษาออกแบบรายละเอี ย ดและศึ ก ษา
ผลกระทบสิ่งแวดล,อมในการเพิ่มศักยภาพการขนสงทางน้ําเชื่อมจากแมน้ําปkาสักผานแมน้ําเจ,าพระยาออกสู
ทะเล โครงการเขื่อนยกระดับในแมน้ํา เจ, า พระยาเพื่อการเดิ นเรือ เพื่ อพั ฒนา ปรั บ ปรุ ง และเพิ่มขี ด
ความสามารถในการเดินเรือในแมน้ําเจ,าพระยาและนาน โดยให,เรือกินน้ําลึกประมาณ 3 เมตร ใช,เดินเรือได,
ตลอดป7 ตั้งแตปากแมน้ําเจ,าพระยาจนถึงจังหวัดนครสวรรค6และตอเนื่องไปตามลําน้ํานานจนถึงอําเภอตะพาน
หิน จังหวัดพิจิตร การทาเรือแหงประเทศไทย ดําเนินโครงการพัฒนาทาเทียบเรือชายฝ`›ง (ทาเทียบเรือ A) ที่
ทาเรือแหลมฉบัง เพื่อพัฒนาการขนสงทางเรือชายฝ`›ง และเรือลําเลียงภายในประเทศ มุงเน,นการลดภาระ
คาใช,จายด,านการขนสง ลดป`ญหาด,านการจราจรแออัด ป`ญหาอุบัติเหตุ ป`ญหาสิ่งแวดล,อม และสนับสนุน
นโยบายการเปลี่ยนรูปแบบการขนสงจากถนนมาสูทางน้ํา (Shift Mode) และโครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง
ขั้นที่ 3 ทาเรือแหลมฉบัง เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการค,าของประเทศ สนับสนุนการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศอีกทางหนึ่ง และเพื่อให,มีทาเทียบเรือรองรับความต,องการการขนสง
สินค,าทางทะเลระหวางประเทศที่เพิ่มขึ้นให,สามารถรองรับปริมาณตู,สินค,าที่จะเพิ่มสูงขึ้นเกินกวาวิสัยสามารถ
ในป`จจุบัน
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2.2) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนสง
(1) สนับสนุน การพัฒนาอุ ตสาหกรรมตอเนื่องที่เกิ ดจากการลงทุน ดาน
โครงสรางพื้นฐาน สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยีแหงชาติ (พว.) ดําเนินโครงการพัฒนา
เทคโนโลยีการขนสงทางราง เพื่อให,ประเทศไทยมีสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีเฉพาะทางระบบรางเป-นแกนหลัก
ในการพั ฒนาองค6ความรู, สร, างคน สร, างเทคโนโลยี สร, างอุ ตสาหกรรมเกี่ย วเนื่อง กั บระบบขนสงทางราง
ตลอดจนรับถายทอดเทคโนโลยี และถายทอดแกผู,ให,บริการ จนทําให,มีผู,ประกอบการไทยที่สามารถซอมบํารุง
ตั ว รถและระบบโครงสร, า งพื้ น ฐาน ผลิ ต ชิ้ น สวน อุ ป กรณ6 สิ้ น เปลื องสํ า หรั บ ระบบรางที่ มี มาตรฐาน และมี
หนวยงานที่สามารถผลิตผลงานวิจัย เทคโนโลยี และกําลังคนที่มีทักษะ ออกมาป;อนเข,าสูอุตสาหกรรมได,อยาง
ตอเนื่อง
(2) พัฒนาการบริ หารจั ด การในสาขาขนสง สํ า นั กงานนโยบายและ
แผนการขนสงและจราจร (สนข.) ดําเนินการศึกษาจัดทําแผนแมบทบูรณาการพัฒนาระบบการจราจรในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล การศึกษาแผนการพัฒนามาตรฐานระบบรางของประเทศไทย การศึกษาแผน
แมบทการพั ฒ นาโครงขายทางรถไฟ สนั บ สนุ น เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ การทองเที่ ย วและการพั ฒ นาพื้ น ที่
การศึกษาจัดทําแผนแมบทพัฒนาการจราจรและขนสงอัจฉริยะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึง
การศึ กษาและจัด ทํา คู มือการออกแบบ กอสร,า ง และบํ ารุ งรั กษา งานโครงสร, า งทางรถไฟ และมาตรฐาน
โครงสร,างทางรถไฟ เพื่อศึกษา วิเคราะห6ป`ญหาด,านการจราจรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และขีด
ความสามารถการรองรับความต,องการในการเดินทางภายใต,การวางแผนพัฒนาเมือง การพัฒนาโครงสร,าง
พื้นฐานด,านการคมนาคม และการจัดระบบการจราจรในป`จจุบันและตามแผนงานในอนาคตรวมถึงโครงขาย
ถนน สะพาน ทางพิเศษ ระบบขนสงมวลชน และจุดเชื่อมตอการเดินทาง กองทัพเรือ ดําเนินการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก เพื่อเสริมสร,างขีดความสามารถด,านการป;องกันประเทศด,านการพึ่งพาตนเอง
ของกองทัพ และเสริมสร,างศักยภาพในการแขงขันทางด,านเศรษฐกิจของประเทศ มีการปรับสนามบินและ
รูปแบบการบินขึ้น-ลงสนามบินมีประสิทธิภาพในการให,บริการเพิ่มขึ้น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี
แหงประเทศไทย (วว.) ดําเนินโครงการบริการวิเคราะห6และทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยระบบขนสงทาง
ราง ทดสอบมาตรฐานชิ้นสวนระบบรางรองรับงานทดสอบในโครงการกอสร,างเส,นทางรถไฟตามแผนพัฒนาฯ
และรวมมือกับผู,ประกอบการฯ เพื่อพัฒนาและสร,างผลิตภัณฑ6ที่ผลิตในประเทศทดแทนการนําเข,าในด,านตางๆ
2.3) การพัฒนาระบบโลจิสติกส0
(1) พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส0และ
โซอุปทานใหไดมาตรฐานสากลและสนับสนุนการสรางมูลคาเพิ่มตลอดหวงโซอุปทาน กรมการขนสงทางบก
ดําเนินโครงการศูนย6เปลี่ยนถายรูปแบบการขนสงสินค,าเชียงของ จังหวัดเชียงราย โครงการศูนย6การขนสง
ชายแดนจังหวัดนครพนม โครงการพัฒนาสถานีขนสงสินค,าภูมิภาคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนสงสินค,าทาง
ถนน (จังหวัดชายแดน) และโครงการพัฒนาสถานีขนสงสินค,าภูมิภาคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนสงสินค,า
ทางถนน (เมืองหลั ก) เป- นการสนั บสนุ นการเพิ่มขี ดความสามารถในการแขงขัน และขับเคลื่ อนการพั ฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากเป-นการพัฒนาการเชื่อมโยงระบบขนสงและโลจิสติกส6ทั้งภายในประเทศและ
ระหวางประเทศ
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(2) พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอํานวยความสะดวกทางการคาให
สอดคลองกับมาตรฐานการคาโลก กรมศุลกากร ดําเนินโครงการผลักดันการพัฒนาระบบของหนวยงาน
ภาครัฐเพื่อให,บริการแบบ B2G ผาน NSW เป-นโครงการดําเนินการตามมติที่ประชุม กบส. ที่มอบหมายให,
หนวยงานที่เกี่ยวข,องกับการนําเข,า การสงออกของสินค,ายุทธศาสตร6ที่ได,มีผลการศึกษาปรับลดขั้นตอนการ
ดําเนินงานแล,ว ให,ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานให,สามารถใช, บริการแบบ B2G ผานระบบ NSW ได,
โดยป7นี้มี 4 ชนิดสินค,า คือ สินค,าวัตถุอันตราย สินค,ายางพารา สินค,าน้ําตาลทราย และสินค,าใช,สิทธิ์ BOI
รวมทั้งโครงการยกระดับการผานพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส6สําหรับการเชื่อมโยงข,อมูลตามกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข,องกับกรมศุลกากรผานระบบ National Single Window (NSW) แบบไร,เอกสาร เพื่อพัฒนาระบบ
การเชื่อมโยงข,อมูลแบบบูรณาการของประเทศให,สามารถบริการแบบเบ็ดเสร็จจากการติดตอเพียงจุดเดียว ลด
ขั้นตอนการทํ างานระหวางหนวยงานที่เ กี่ย วข,อง โดยการปรับ ปรุ งและลดขั้นตอนการดําเนิน งานระหวาง
หนวยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจที่เกี่ยวข,องในลักษณะของบริการทางอิเล็กทรอนิกส6อยางมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล
2.4) การพัฒนาดานพลังงาน
(1) สงเสริ มการอนุรั ก ษ0พลั งงานและเพิ่มประสิ ทธิภ าพการใชพลังงาน
การไฟฟ;าสวนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย จัดทําแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพระบบภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ;า
เป-นการขยายขอบเขตการประยุกต6ใช,งานเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร6 (GIS) ในการบริหารจัดการ และ
การปฏิบัติงานด,านตาง ๆ เพิ่มประสิทธิภาพงานให,บริการประชาชนเชิงตําแหนง สนับสนุนการบริหารไฟฟ;า
อัจฉริยะถึงครัวเรือน ระบบมีเสถียรภาพ พร,อมใช,งาน สอดคล,องตามยุทธศาสตร6ของการไฟฟ;าสวนภูมิภาค
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยีแหงชาติ (พว.) ดําเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและใช,
พลังงานในภาคอุตสาหกรรม เพื่อแก,ป`ญหาด,านพลังงานด,วยวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี ได,แก 1) Processspecific Technology เป-นการดําเนินงานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพหนวยการผลิตอยางเฉพาะเจาะจงเพื่อ
การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและการใช,พลังงาน 2) Cross-Cutting Technology เป-นการพัฒนา
เทคโนโลยีที่ใช,ในทุกกลุมอุตสาหกรรม ตัวอยางเชน มอเตอร6 (motor) หม,อไอน้ํา (boiler) เครื่องอัดอากาศ
ป`¦ม และพัดลม (compressor, pump, fan) เครื่องผลิตน้ําเย็น (chiller) การผลิตพลังงานไฟฟ;าและความร,อน
รวม (co-generation: CHP) ทั้งนี้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด,วยการลดอัตราการสูญเสียของวัตถุดิบและ
พลังงาน การนําของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตมาใช,ประโยชน6 และการใช,เทคโนโลยีใหมในการผลิต จะทํา
ให,วัตถุดิบและพลังงานที่ใช,ตอหนวยผลิตภัณฑ6ลดลง เป-นการลดต,นทุนการผลิต และนําไปสูการลดผลกระทบ
ตอสิ่งแวดล,อมและสังคมไปพร,อมกัน
(2) เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ การผลิต และการใชพลังงานทดแทน
และพลังงานสะอาด สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยีแหงชาติ (พว.) ดําเนินโครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีพลังงาน วิจัยและพัฒนาด,านพลังงานหมุนเวียนเพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีการผลิตพลังงาน
หมุนเวียนที่มีผลกระทบตอเศรษฐกิจระยะสั้นและระยะกลาง อีกทั้งพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานใหมเพื่อเป-นองค6
ความรู,พื้นฐานสําหรับการพัฒนาตอยอดเทคโนโลยีการผลิตพลังงานหมุนเวียนที่มีผลกระทบตอเศรษฐกิจใน
ระยะยาว โดยมุงให,เกิดความมั่นคงด,านพลังงานของประเทศ ลดการปลดปลอยกšาซเรือนกระจก ลดการนําเข,า
เทคโนโลยีจากตางประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันตอภาคอุตสาหกรรมการผลิตพลังงาน
หมุนเวียนของประเทศ
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2.5) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
(1) พัฒนาและปรับปรุ งโครงสรางพื้น ฐานโทรคมนาคมของประเทศให
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ดําเนินโครงการสนับสนุนการพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจดิจิทัลในหน,าที่ของฝkายปกครอง ปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเป-นรัฐบาลดิจิทัลด,วยการบูรณาการข,อมูล
ประชาชนผานระบบเชื่อมโยงข,อมูลกลางโดยทุกสวนราชการ หนวยงานของรัฐ จัดทําฐานข,อมูลประชาชนโดย
ใช,เลข 13 หลักเป-นดัชนีในการจัดเก็บ และประชาชนเข,าถึงบริการภาครัฐด,วยบัตรประจําตัวประชาชนเพียงใบ
เดียว สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดําเนินโครงการยกระดับโครงสร,างพื้นฐาน
โทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อยกระดับโครงสร,างพื้นฐานโทรคมนาคมด,วยเทคโนโลยี
โครงขายอินเทอร6เน็ตความเร็วสูงผานสื่อสัญญาณสายเคเบิลใยแก,วนําแสง (Fiber-To-The-x: FTTx) ไปยัง
หมู บ, า นเป; า หมาย และรองรั บ การขยายโครงขายในอนาคตได, อยางมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ บริ ษัท ที โ อที จํ า กั ด
(มหาชน) ดําเนินโครงการระบบเคเบิลใต,น้ําระหวางประเทศเพื่อรองรับบริการอินเทอร6เน็ตระหวางประเทศ
(เส,นทาง AAE-1) เพื่อให,มีวงจรสื่อสารระหวางประเทศรองรับบริการบรอดแบนด6อินเทอร6เน็ต อันเป-นบริการ
หลักที่สําคัญของ บมจ.ทีโอที ได,อยางเพียงพอในระยะยาว ลดต,นทุนคาเชาวงจรอินเทอร6เน็ตตางประเทศของ
บมจ.ทีโอที ในระยะยาวให,สามารถแขงขันได,พร,อมทั้งสร,างรายได,เพิ่มจากการให,บริการโทรคมนาคมระหวาง
ประเทศ เป-นการเตรียมโครงสร,างพื้นฐานทางด,านการสื่อสารของประเทศให,พร,อมรองรับการพัฒนาทางด,าน
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ พร,อมตอบสนองตอยุทธศาสตร6ประเทศผานยุทธศาสตร6แผนพัฒนาฯ ฉบับที่
12 เตรียมความพร,อมให,ประเทศไทยสามารถเชื่อมตอกับกลุมประเทศ AEC ได,อยางมีประสิทธิภาพ
(2) สงเสริ ม การใชเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ในการสรางมู ล คาเพิ่ ม ทางธุ ร กิ จ
สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.) ดําเนินการจัดทําระบบศูนย6บริหารจัดการรายได,กลาง
(Central Clearing House : CCH) เพื่อจัดให,มีระบบศูนย6บริหารจัดการรายได,กลางที่เป-นหัวใจสําคัญของ
ระบบตั๋วรวมให,มีประสิทธิภาพในการดําเนินการให,บริการหักบัญชี (Clearing) คาบริการระหวางผู,ให,บริการ
ระบบขนสงมวลชน และคาสินค,าหรือบริการนอกระบบขนสงมวลชนแตละรายในระบบตั๋วรวม รวมทั้งออก
รายงานการชําระดุล (Settlement) ทุกสิ้นวัน เพื่อให,สถาบันการเงินใช,ในการดําเนินการชําระหนี้ระหวางผู,
ให,บริการแตละราย บริษัท ไปรษณีย6ไทย จํากัด จัดทําแผนงานพัฒนาบริการตัวแทนจําหนายสินค,า/บริการ
ผานระบบ e-Commerce ของ ปณท. เพื่อรองรับการเป-นชองทางซื้อขายสินค,าผาน e-Commerce อยางมี
ประสิทธิภาพ สะดวก และงายตอผู,ใช,งาน รวมทั้งรองรับกระบวนการทํางานที่คูค,าสามารถใช,งานได,แบบครบ
วงจรเบ็ดเสร็จ และเป-นป`จจุบันตั้งแตต,นจนจบ (End to End) สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ดําเนิน
โครงการสงเสริมประเทศไทยให, เป-นศู นย6กลางการทองเที่ยวในระดับสากล เพื่อสงเสริมให,ผู,ประกอบการ
SMES ด,านการทองเที่ยวของไทย (Supply Side) เข,าใช, Platform มากขึ้น สงเสริมให,เกิดการซื้อขายสินค,า
และบริการทางด,านการทองเที่ยวของไทย (Demand Side) ผาน Platform เพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้น ยัง
ดําเนินโครงการจัดทํามาตรการและสิทธิประโยชน6สําหรับผู,ประกอบการ SMEs เพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขัน
ในภาคธุรกิจดิจิทัล โดยจัดทํามาตรการหรือสิทธิประโยชน6ในการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม
ซอฟต6แวร6ของประเทศ สงเสริมให,ผู,ประกอบการให,สามารถเข,าถึงแหลงเงินทุนได,มากขึ้น สํานักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส6 (องค6การมหาชน) ดําเนินโครงการสงเสริมความเชื่อมั่นในการทําธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส6 (ป7ที่ 4) (Thailand e-Commerce Sustainability) เพื่อ เสริมสร,างศักยภาพผู,ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในด,านพาณิชย6อิเล็กทรอนิกส6อยางเป-นรูปธรรม โครงการวิจัยและจัดทํา
ข, อมู ล เพื่ อกํ า หนดยุ ทธศาสตร6 ก ารทํ า ธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ กทรอนิ กส6 ข องประเทศ (e-Transactions Data
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Analytics) เพื่อเป-นแหลงรวบรวม จัดเก็บสถิติการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส6ที่สําคัญในประเทศไทย โดย
มุงเน,นสถิติที่ไมได,มีการจัดเก็บจากหนวยงานอื่นๆ ภายในประเทศ เพื่อให,ได,มาซึ่งข,อมูลที่สามารถสะท,อน
สถานภาพการทําธุรกรรมฯ รวมทั้งศักยภาพของผู,ให,บริการและผู,ใช,งานในหวงโซอุปทานของการทําธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส6 สําหรับใช,เป-นข,อมูลในการวางแผนสงเสริมการทําธุรกรรมฯ ในประเทศไทย
(3) สงเสริ ม นวั ต กรรม การวิ จั ย และพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมดิ จิ ทั ล และ
เทคโนโลยีอวกาศของไทย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยีแหงชาติ (พว.) ดําเนินโครงการวิจัย
และพัฒนาวิศวกรรมดิจิทัล เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี การออกแบบ และวิศวกรรม รวมถึงระบบอัตโนมัติ เพื่อ
ขยายขนาดการผลิ ต ของอุ ต สาหกรรม ให, ส ามารถตอบสนองความต, อ งการในคลั ส เตอร6 พั ฒ นากลุ ม
อุ ต สาหกรรมที่ มี ศั ก ยภาพเพี ย งพอที่ จ ะรองรั บ การประยุ ก ต6 ใ ช, วิ ศ วกรรมดิ จิ ทั ล (มุ งเน, น ด, า นซอฟต6 แ วร6
CAD/CAE/CAM) ของคลัสเตอร6อุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ อันประกอบด,วย กลุมอุตสาหกรรม
ชิ้นสวนและอะไหลยานยนต6 กลุมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและโลหะการ กลุมอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ
และเครื่ องทํา ความเย็ น กลุ มอุ ตสาหกรรมแมพิมพ6 กลุมอุต สาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรู ป และกลุ ม
อุตสาหกรรมชิ้นสวนไฟฟ;าและอิเล็กทรอนิกส6
(4) สรางความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร0 กรมศิลปากร ดําเนินโครงการ
พั ฒ นาระบบข, อมู ล เทคโนโลยี ดิ จิ ทัล ด, า นศาสนา ศิ ล ปะ และวั ฒ นธรรม เพื่ อพั ฒ นาระบบข, อมู ล มรดก
ศิลปวัฒนธรรม ดิจิทัล ของกรมศิลปากรเพื่อให,บริการประชาชนได,อยางสะดวก รวดเร็ว ถูกต,อง สมบูรณ6และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส6 (องค6การมหาชน) ดําเนินโครงการ
สนับสนุนการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลอยางมั่นคงปลอดภัย (Cyber security Missions) เพื่อให,มีศูนย6
ประสานงานทางด,านความมั่นคงปลอดภัยของหนวยงานภาครัฐ ที่จะมีหน,าที่ประสานงานทางด,านความมั่งคง
ปลอดภัยในกรณีที่หนวยงานภาครัฐตางๆ มีป`ญหาทางด,านความมั่นคงปลอดภัย ไปจนถึงมีหน,าที่เสริมสร,าง
ความรู,ความสามารถทางด,านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของบุคลากรภาครัฐ ให,มีระบบในการบริหาร
จัดการภัยคุกคามที่เกิดขึ้นภายในเครือขายของหนวยงานภาครัฐ ที่จะคอยตรวจสอบเหตุละเมิดที่อาจจะเกิดขึ้น
ได,ภายในเครือขายภาครัฐ และมีการตอบสนองตอเหตุละเมิดอยางเหมาะสม
(5) ปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของ สํานักงานเศรษฐกิจการ
คลัง ดําเนินการพัฒนาโครงสร,างพื้นฐานด,านการกํากับดูแล (Soft Infrastructure) เพื่อการสงเสริมวิสาหกิจ
เริ่มต,นแหงชาติ (Startup) โดยคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจเริ่มต,นแหงชาติ เพื่อสนับสนุน แก,ไข ลด
ข,อจํา กัดและอุปสรรคตางๆ ในด, านกฎหมายและกฎระเบียบที่ไมเอื้อตอการพั ฒนาของระบบนิ เวศในการ
สนับสนุน Startup (Startup Ecosystem) สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส6 (องค6การมหาชน)
ดําเนินโครงการศูนย6กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Law Center) (ป7ที่ 4) เพื่อสร,าง
ความรู,ความเข,าใจในกฎหมาย ICT ให,แกภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวข,อง ให,สามารถปรับใช,กฎหมายในการพัฒนา
ด,าน ICT ในทางปฏิบัติได,อยางถูกต,อง
2.6) การพัฒนาระบบน้ําประปา
(1) พัฒนาระบบน้ําประปาใหครอบคลุมและทั่วถึง การประปานครหลวง
กระทรวงมหาดไทย ดําเนินโครงการขยายเขตบริการน้ําประปาให,เต็มพื้นที่ทั่วชุมชนเมือง เพื่อยกระดับ
คุณภาพชี วิตของประชาชนในพื้ นที่เ ป;า หมาย ให,มีน้ํ าประปาที่สะอาด ไว,ใช, อุปโภคบริโภคอยางทั่ วถึงและ
เพียงพอ
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(2) ลดอัตราน้ําสูญเสียในเชิงรุกควบคูกับการบํารุงรักษาเชิงป>องกันของ
ระบบประปาทั่วประเทศ การประปานครหลวง กระทรวงมหาดไทย ดําเนินการเปลี่ยนทอเกาชํารุด/หมด
สภาพเพื่อลดน้ําสูญเสีย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให,บริการประชาชน
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2.1.8

การพัฒนาวิทยาศาสตร0 เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

1) การบรรลุเป>าหมายการพัฒนาวิทยาศาสตร0 เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในป7แรก
ของแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12 มี ความก, า วหน, า ที่ ดี ขึ้ น ทั้ งขี ด ความสามารถในการแขงขั น ของประเทศไทย
งบประมาณด, า นวิ ทยาศาสตร6 เทคโนโลยี และนวั ต กรรม บุ คลากรด, า นการวิ จั ย และพั ฒ นา และบุ คลากร
วิทยาศาสตร6เทคโนโลยีมีแนวโน,มที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ดังนี้
1.1) การพัฒนาวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยีของประเทศในป%แรกของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12 มีความเขมแข็งมากขึ้น
(1) การลงทุ น เพื่ อ การวิ จั ย และพั ฒ นามี สั ด สวนเพิ่ ม ขึ้ น อยางตอเนื่ อ ง
โดยเฉพาะภาคเอกชนมีการลงทุนเพิ่มขึ้นถึงร,อยละ 39 หรือคิดเป-นร,อยละ 0.57 ตอจีดีพี ในป7 2558 ภาครัฐ
และภาคเอกชนมีการลงทุนทั้งสิ้น 84,671 ล,านบาท คิดเป-นร,อยละ 0.62 ของจีดีพี และในป7 2559 (รอบ
สํารวจประจําป7 2560) เพิ่มขึ้นเป-น 113,527 ล,านบาท คิดเป-นร,อยละ 0.78 ของจีดีพี โดยแบงเป-นการลงทุน
ของภาคเอกชน 82,701 ล,านบาท และของภาครัฐ 30,826 ล,านบาท คิดเป-นสัดสวนการลงทุนวิจัยและพัฒนา
ของภาคเอกชนตอภาครัฐเป-นร,อยละ 73:27 สงผลให,ประเทศไทยมีสัดสวนการลงทุนด,านการวิจัยและพัฒนา
จากภาคเอกชนอยูในระดับใกล,เคียงกับประเทศที่ให,ความสําคัญกับคาใช,จายในการลงทุนเพื่อการวิจัยและ
พัฒนาในระดับสูง ทั้งนี้ มีป`จจัยที่สงผลตอการลงทุนด,านการวิจัยและพัฒนาที่สําคัญ ได,แก การตื่นตัวในการ
ลงทุนด,านการวิจัยและพัฒนาที่เพิ่มขึ้น บริษัทเอกชนขนาดใหญมีการตั้งศูนย6วิจัยและพัฒนา และกิจกรรม
นวัตกรรม รวมถึงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ6ใหมเพิ่มมากขึ้น โดยมีอุตสาหกรรมขนาดใหญในภาคการผลิต
เป-นตัวขับเคลื่อนหลัก ได,แก อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งมีการลงทุนสูงถึง 15,051 ล,านบาท และ
(รอบสํารวจประจําป7 2561)
อุตสาหกรรมยานยนต6 ที่มีการลงทุน 11,879 ล,านบาท และในป7 25609
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร6 เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) ได,มีการประมาณ
การสัดสวนคาใช,จายลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาตอผลิตภัณฑ6มวลรวมภายในประเทศจะเพิ่มขึ้นเป-นร,อยละ
0.91 ของจีดีพี
(2) สัดสวนการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนเพิ่มขึ้นถึง
ร,อยละ 39 หรือคิดเป-นร,อยละ 0.57 ตอจีดีพี โดยเพิ่มจากป7 2558 ที่มีการลงทุน 59,442 ล,านบาท หรือร,อย
ละ 0.43 ตอจีดีพี ซึ่งมีความสอดคล,องกับตัวเลขจํานวนบุคลากรด,านการวิจัยและพัฒนาของประเทศที่เพิ่ม
ขึ้นอยูที่ระดับ 17.0 ตอ ประชากร 10,000 คน ในป7 2559 และมีแนวโน,มที่จะเพิ่มเป-น 18.610 ในป7 2560
และ สวทน. คาดวาเมื่อถึงสิ้นป7 2564 คาใช,จายด,านการวิจัยและพัฒนาจะเพิ่มเป-นร,อยละ 1.5 ตอจีดีพี และ
บุคลากรด,านการวิจัยและพัฒนา (FTE) จะเพิ่มขึ้นอยูที่ระดับ 25.0 ตอประชากร 10,000 คน ตามเป;าหมาย
ของประเทศที่กําหนดไว,
(3) การลงทุ น วิ จั ยและพั ฒนาของภาคอุ ต สาหกรรมไทย โดยเฉพาะ 3
อุตสาหกรรมหลักมีสัดสวนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง พบวา ในป7 2559 ภาคอุตสาหกรรมไทยมีคาใช,จายด,านการ
วิจัยและพัฒนารวมทั้งสิ้น 82,701 ล,านบาท เพิ่มขึ้นจากป7 2558 ร,อยละ 39.13 (ป7 2558 มีคาใช,จายด,านการ
9

การคาดการณ6สัดสวนคาใช,จายลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาตอผลิตภัณฑ6มวลรวมภายในประเทศ เป;าหมาย ระยะ 20 ป7 กรณีที่การเติบโตทาง
เศรษฐกิจอยูที่ร,อยละ 3.5 ตลอดระยะ 20 ป7
10
การคาดการณ6จํานวนบุคลากรวิจัยและพัฒนาแบบเทียบเทาเต็มเวลา (FTE) ตอประชากร 10,000 คน ระยะ 20 ป7 กรณีที่การเติบโตทาง
เศรษฐกิจอยูที่ร,อยละ 3.5 ตลอดระยะ 20 ป7

139

วิจัยและพัฒนาจํานวน 59,443 ล,านบาท) โดยเป-นคาใช,จายในภาคอุตสาหกรรมการผลิต 60,590 ล,านบาท
หรือคิดเป-นร,อยละ 33.30 ภาคอุตสาหกรรมการบริการ 15,496 ล,านบาท หรือคิดเป-นร,อยละ 52.60 และ
ภาคอุตสาหกรรมการค,าสง/ค,าปลีก 6,615 ล,านบาท หรือคิดเป-นร,อยละ 72.53 ตามลําดับ
(4) บุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาและวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยีมี
จํานวนที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ดังนี้
(4.1) บุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาที่เป9นบุคลากรดานการวิจัย
และพัฒนาแบบเทียบเทาทํางานเต็มเวลา (Full Time Equivalent: FTE) มีจํานวนเพิ่มขึ้นมาก
โดยเฉพาะภาคเอกชน แตยังต่ํากวาประเทศไตหวัน ญี่ปุCน และเกาหลีใตอยูมาก ในป7 2560 สัดสวนบุคลากร
ด,านการวิจัยและพัฒนาแบบเทียบเทาทํางานเต็มเวลา ตอประชากร 10,000 คน มีจํานวนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ
ในภาคเอกชนมีบุคลากรด,านการวิจัยและพัฒนาที่เพิ่มขึ้นตอเนื่อง จากในป7 2557 มีบุคลากรด,านการวิจัยและ
พัฒนาทั้งสิ้น 84,216 ตอคนตอป7 คิดเป-นสัดสวนบุคลากรด,านการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนตอภาครัฐ เป-น
ร, อยละ 46 และร, อยละ 54 และคิ ดเป- นจํ า นวนบุ คลากรด, า นการวิ จั ยและพั ฒ นาตอประชากร 10,000 คน
เทากับ 12.9 คน และในป7 2560 มีจํานวนบุคลากรด,านการวิจัยและพัฒนาทั้งสิ้น 11,2386 ตอคนตอป7 คิดเป-น
สัดสวน 17.0 คนตอประชากร 10,000 คน และคิดเป-นสัดสวนบุคลากรด,านการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน
ตอภาครัฐเพิ่มขึ้นเป-น ร,อยละ 55.1 และร,อยละ 44.9 ตามลําดับ แตเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไต,หวัน ญี่ปุkน
และเกาหลีใต, ที่มีสัดสวนบุคลากรด,านการวิจัยและพัฒนาแบบเทียบเทาทํางานเต็มเวลาภาคเอกชนถึง ร,อยละ
70 ของบุคลากรด,านนี้ทั้งหมด ประเทศไทยยังสัดสวนบุคลากรด,านการวิจัยและพัฒนาแบบเทียบเทาทํางานเต็ม
เวลาภาคเอกชนน,อยกวาประเทศเหลานี้อยูมากมีสัดสวนเพียงร,อยละ 55.1 เทานั้นในป7 2560
(4.2) บุคลากรดานวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยีมีจํานวนเพิ่มขึ้น ในป7
2560 กําลังแรงงานด,านวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยีของประเทศไทยมีจํานวนเพิ่มสูงขึ้นกวาป7 2559 ที่มีกําลัง
แรงงานด,านวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี รวมทั้งหมดมีจํานวน 4.01 ล,านคน เพิ่มขึ้นเป-นจํานวน 4.09 ล,านคน
ในป7 2560 โดยจําแนกเป-น 2 ประเภท ได,แก กลุมผู,มีงานทําทั้งหมด 4.01 ล,านคน แบงเป-นผู,สําเร็จการศึกษา
ด,านวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยีแตไมได,ทํางานด,านวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี 1.59 ล,านคน และ ผู,ที่ทํางาน
ด,านวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี 2.42 ล,านคน และกลุมผู,วางงานที่สําเร็จการศึกษาด,านวิทยาศาสตร6และ
เทคโนโลยี จํานวน 80,706 คน ผู,สําเร็จการศึกษาด,านวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยีแตทํางานด,านอื่นในป7 2560
สวนใหญจะเป-นผู,ประกอบอาชีพในกลุมผู,จําหนายสินค,า (ร,อยละ 23.84) รองลงมาได,แก ผู,ขับยานยนต6และผู,
ควบคุมเครื่องจักรโรงงานชนิดเคลื่อนที่ได, (ร,อยละ 8.68) ผู,จัดการด,านการผลิตและการบริการเฉพาะอยาง
(ร,อยละ 7.64) ตามลําดับ
(4.3) งบประมาณดานวิทยาศาสตร0 เทคโนโลยี และนวัตกรรมของ
ประเทศมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง แตสัดสวนคาใชจายในการพัฒนานวัตกรรมมีสัดสวนนอยที่สุด
โดยภาครัฐได,รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช,ในการพัฒนาด,านวิทยาศาสตร6 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง จากร,อยละ 3.53 ในป7 2557 เป-นร,อยละ 3.68 ในป7 2558 เป-นร,อยละ 3.80 ในป7 2559 และ
เพิ่มเป-นร,อยละ 4.07 ของงบประมาณทั้งหมดในป7 2560 (งบประมาณเพื่อใช,ในการพัฒนา วทน.รวมทั้งสิ้น
111,243 ล,านบาท) แตงบประมาณสวนใหญถึงร,อยละ 56.22 ถูกใช,ไปที่กิจกรรมการศึกษาและฝfกอบรมด,าน
วิทยาศาสตร6 เทคโนโลยี และนวัตกรรม อาทิ โครงการผลิตบัณฑิตด,านวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี โครงการ
ผลิ ต แพทย6 เ พื่ อ ชนบท และโครงการพั ฒ นาบุ ค ลากรทางด, า นการแพทย6 แ ละสาธารณสุ ข ขณะที่ สั ด สวน
งบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมมีสัดสวนน,อยที่สุดเพียงร,อยละ 1.65 ของงบประมาณทั้งหมด
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ด,านวิทยาศาสตร6 เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั้งที่นวัตกรรมเป-นป`จจัยสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อ
นําพาประเทศให,หลุดพ,นจากกับดักรายได,ปานกลางไปสูประเทศที่มีรายได,สูง
1.2) คนไทยมี ค วามสามารถในการประยุ ก ต0 ใ ชวิ ท ยาศาสตร0 เทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรม เพื่อยกระดับความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิต
(1) อันดับขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศในภาพรวมปรับตัว
ดีขึ้น ขณะที่ขีดความสามารถในการแขงขันดานโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตร0ปรับตัวลดลงเล็กนอย
โดยการจั ด อั น ดั บ ขี ด ความสามารถในการแขงขั น ของประเทศ ของสถาบั น การจั ด การนานาชาติ
(International Institute for Management Development : IMD) พบวา ป`จจัยด,านโครงสร,างพื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตร6ที่มีอันดับลดลงจากอันดับที่ 47 ในป7 2559 เป-นอันดับที่ 48 ในป7 2560 ขณะที่ด,านโครงสร,าง
พื้ น ฐานด, า นเทคโนโลยี ป รั บ ตั ว ดี ขึ้ น 6 อั น ดั บ จากอั น ดั บ ที่ 42 ในป7 2559 เป- น อั น ดั บ ที่ 36 ในป7 2560
โดยเฉพาะป`จจัยยอยที่แสดงถึงขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศหลายตัวมีการพัฒนาดีขึ้นมากจาก
25 ตัวชี้วัดยอย ประเทศไทยมีอันดับที่ดีขึ้นถึง 15 ป`จจัยยอย ได,แก คาใช,จายด,านการวิจัยและพัฒนาโดยรวม
จํานวนบุคลากรด,านวิจัยและพัฒนาที่ปรับตัวสูงขึ้นคอนข,างมาก รวมถึงสัดสวนการลงทุนด,านการวิจัยและ
พัฒนาของภาคเอกชนตอภาครัฐที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องแบบก,าวกระโดดเป-นร,อยละ 73:27 ในป7 2560 สงผล
ให,สัดสวนคาใช,จายด,านการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนตอจีดีพี ปรับตัวดีขึ้นถึง 10 อันดับ อยางไรก็ตาม
อันดับขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ใน
ภาพรวมมีอันดับที่ดีขึ้นจากอันดับที่ 28 ในป7 2559 มาอยูที่อันดับ 27 ในป7 2560 (จากทั้งหมด 63 ประเทศ)
โดยสมรรถนะทางเศรษฐกิจ เป-นป`จจัยที่ประเทศไทยมีความเข,มแข็งที่สุดจาก 4 ป`จจัยหลัก ในป7 2560 ได,รับ
การจัดอันดับอยูในอันดับที่ 10 แตเมื่อเปรียบเทียบกับ 5 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟcก ได,แก สิงคโปร6
มาเลเซีย ไทย ฟcลิปปcนส6 และอินโดนีเซีย ซึ่งมีอันดับที่ดีขึ้น ยกเว,นมาเลเซีย ที่มีอันดับลดลงถึง 5 อันดับ จาก
อันดับที่ 19 ในป7 2559 เป-นอันดับที่ 24 ในป7 2560 แตขีดความสามารถในการแขงขันของมาเลเซียยังมีอันดับ
ที่สูงกวาประเทศไทยถึง 3 อันดับ
ตารางที่ 8 ความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยในแตละดาน ป% 2555 – 2560
ป%
อันดับรวม
1. สมรรถนะทางเศรษฐกิจ
1.1 เศรษฐกิจภายในประเทศ
1.2 การค,าระหวางประเทศ
1.3 การลงทุนระหวางประเทศ
1.4 การจ,างงาน
1.5 ระดับราคา
2. ประสิทธิภาพของภาครัฐ
2.1 ฐานะการคลัง
2.2 นโยบายการคลัง
2.3 โครงสร,างเชิงสถาบัน
2.4 กฎหมายและกฎระเบียบทางธุรกิจ
2.5 โครงสร,างทางสังคม

2555

2556

2557

2558

2559

2560

30
15
47
8
33
2
2
26
18
6
32
44
50

27
9
14
4
31
3
3
22
19
5
30
43
48

29
12
33
5
29
4
4
28
19
6
39
51
55

30
13
46
8
34
3
3
27
14
6
34
51
45

28
13
37
6
28
3
3
23
10
5
33
44
44

27
10
33
3
37
3
3
20
11
4
30
38
44
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3. ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ
3.1 ผลิตภาพและประสิทธิภาพภาคธุรกิจ
3.2 ตลาดแรงงาน
3.3 การเงิน
3.4 การบริหารจัดการ
3.5 ทัศนคติและคานิยม
4. โครงสรางพื้นฐาน
4.1 โครงสร,างพื้นฐานทั่วไป
4.2 โครงสร,างพื้นฐานทางเทคโนโลยี
4.3 โครงสร,างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร6
4.4 สุขภาพและสิ่งแวดล,อม
4.5 การศึกษา
จํานวนประเทศ

23
57
4
15
19
17
49
26
50
40
52
52
59

18
44
2
10
16
17
48
25
47
40
55
51
60

25
49
5
21
26
20
48
28
41
46
53
54
60

24
47
8
21
25
24
46
30
44
47
54
48
61

25
43
5
23
26
23
49
35
42
47
52
52
61

25
41
8
24
20
23
49
34
36
48
57
54
63

ที่มา: IMD Yearbook 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2107

(2) มีก ารนํ า ผลงานวิ จั ยและเทคโนโลยไปประยุ ก ต0 ใ ช พิ จ ารณาได, จ าก
ป`จจัยตางๆ อาทิ
(2.1) ความสามารถในการสรางนวัตกรรม (Innovative capacity)
ของประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 9 อันดับ สวนหนึ่งเป-นผลจากนโยบายและมาตรการสงเสริมสนับสนุนของ
รัฐบาลในชวง 2 ป7ที่ผานมา อาทิ มาตรการลดหยอนภาษีด,านการวิจัยและพัฒนา (ภาษี 300%) มาตรการการ
พัฒนาผู,ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มาตรการ Talent Mobility การชวยเหลือทางเทคโนโลยีของ
SMEs และการพัฒนาเขตเศรษฐกิจนวัตกรรมทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคเพื่อเป-นพื้นที่สงเสริมความ
รวมมือด,าน วิจัยและนวัตกรรมระหวางภาครัฐ มหาวิทยาลัยและเอกชน สิ่งเหลานี้เป-นตัวกระตุ,นให,เกิดความ
ตื่นตัวด,านการวิจัยและพัฒนาภาคเอกชน
(2.2) ประเทศไทยไดปรั บตั วเขาสู การเป9 น ผูสงออกทางเทคโนโลยี
พิจารณาจากดุลการชําระเงินทางเทคโนโลยีของประเทศไทยที่มีรายจายมากกวารายรับ 2 เทา สะท,อนถึง
ศักยภาพของประเทศผู,รับเทคโนโลยีมากกวาเป-นผู,สงออกทางเทคโนโลยี สถิติดุลการชําระเงินทางเทคโนโลยี
เมื่อพิจารณารายรับ-รายจายทางเทคโนโลยี พบวา ในป7 2560 ประเทศไทยมีรายจายทางเทคโนโลยี 365,097
ล,านบาท ประกอบด,วย รายจายคาที่ปรึกษาและการให,บริการทางเทคนิค 222,357 ล,านบาท และรายจาย
คาธรรมเนียมการจัดการหรือคารอยัลตี และคาธรรมเนียมใบอนุญาต 142,740 ล,านบาท และมีรายรับทาง
เทคโนโลยีรวมทั้งสิ้น 151,413 ล,านบาท (คาที่ปรึกษาและการให,บริการทางเทคนิค คิดเป-นร,อยละ 97.40 ของ
รายรับรวม) หรือรายจายมากกวารายรับทางเทคโนโลยีมากกวา 2 เทา ทําให,ประเทศไทยขาดดุลการชําระเงิน
ทางเทคโนโลยีเป-นจํานวน 213,684 ล,านบาท สะท,อนให,เห็นถึงศักยภาพของประเทศที่ยังมีความสามารถใน
การผลิตความรู,และเทคโนโลยีคอนข,างจํากัด และมีสถานะเป-นประเทศผู,รับเทคโนโลยีมากกวาเป-นประเทศ
ผู,ขาย/ผู,ถายทอดเทคโนโลยีมาอยาง
(2.3) ผลผลิตจากการวิจัยและพัฒนาในรูปผลงานตีพิมพ0เพิ่มขึ้นถึง
รอยละ 16 ของป%กอนหนา การจดสิทธิบัตรเริ่มใหผลเป9นรูปธรรมมากขึ้น ในชวงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
12 พบวา ประเทศไทยมีการตีพิมพ6บทความด,านวิทยาศาสตร6 และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น จาก 6,382 บทความ ใน
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ป7 2558 เป- น 7,430 บทความ ในป7 2559 หรื อ เพิ่ ม ขึ้ น จากป7 ก อนหน, า ร, อ ยละ 16 แตยั ง ต่ํ า กวาประเทศ
อุต สาหกรรมใหมในเอเชี ย ยกเว, นมาเลเซีย กลาวคือ ประเทศสิ งคโปร6 มีผ ลงานตีพิมพ6 11,851 บทความ
เกาหลีใต, 54,718 บทความ และไต,หวัน 23,419 บทความ (จํานวนผลงานตีพิมพ6ตอประชากร 1,000 คน )
ขณะที่การจดสิทธิ บัต ร ในชวงป7 2558-2560 พบวา มีการยื่ นขอจดทะเบี ยนสิทธิบั ตรเพิ่มขึ้น จาก 12,624
รายการในป7 2558 เป-น 12,743 รายการ ในป7 2559 และ 12,987 รายการ ในป7 2560 โดยในป7 2560 คน
ไทยได,รับจดทะเบียนสิทธิบัตรเพิ่มขึ้นในชวงดังกลาว จาก 4,187 รายการในป7 2558 เป-น 4,664 รายการในป7
2559 และ 4,677 รายการในป7 2560 ตามลํ า ดั บ อยางไรก็ ต าม สิ ท ธิ บั ต รที่ จ ดโดยคนไทยสวนใหญเป- น
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ6 มากกวาสิทธิบัตรการประดิษฐ6
(3) ประเทศไทยเขาสูสังคมฐานความรู วัดจากความพร,อมด,านโครงสร,าง
พื้นฐานทางด,านสารสนเทศและการเข,าถึงสื่อสารสนเทศโดยรวมดีขึ้น โดยในป7 2560 ประเทศไทยมีประชากร
อายุ 6 ป7ขึ้นไป จํานวน 63.1 ล,านคน ในจํานวนนี้ใช,โทรศัพท6เคลื่อนที่ 55.6 ล,านคน หรือเพิ่มขึ้นร,อยละ 8.8
จากป7 2559 ที่มีผู,ใช,โทรศัพท6เคลื่อนที่ 51.1 ล,านคน หรือคิดเป-น 88.2 เครื่อง และ 81.4 เครื่อง ตอประชากร
100 คน ตามลํ า ดั บ และมี ผู, ใช, อิน เทอร6 เ น็ ต 33.4 ล, านคน หรื อเพิ่ มขึ้ น ร, อยละ 12.1 จากป7 2559 ที่ มีผู, ใช,
อินเทอร6เน็ต 29.8 ล,านคน ขณะเดียวกันสัดสวนการใช,คอมพิวเตอร6ในครัวเรือนของประเทศกลับลดลง จากร,อย
ละ 34.9 ในป7 2559 ลดลงเป-น ร,อยละ 32.2 ในป7 2560 เมื่ อเปรียบเที ยบกลุมประเทศอาเซียนบวก 6 อาทิ
ประเทศบรูไน สิงคโปร6 และมาเลเซีย ประเทศไทยอยูระดับใกล,เคียงกับประเทศกําลังพัฒนา (ร,อยละ 33.1) และ
ต่ํากวาคาเฉลี่ยของทั้งโลก (ร,อยละ 45.6) ถือวาในภาคครัวเรือนของประเทศไทยมีการใช,คอมพิวเตอร6ในระดับที่
คอนข,างน,อยเนื่องจากหันไปใช,โทรศัพท6มือถือแบบสมาร6ทโฟนเพิ่มขึ้นถึงร,อยละ 50.5 ในป7 2559
ตารางที่ 9 การพัฒนาวิทยาศาสตร0 เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ป%แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
เป>าหมาย

ตัวชี้วัด

1. เพิ่มความเข,มแข็ง
1. สัดสวนคาใช,จายการลงทุนเพื่อ
ด,านวิทยาศาสตร6และ
การวิจัยและพัฒนาเพิ่มสูร,อย
เทคโนโลยีของ
ละ 1.5 ของผลิตภัณฑ6มวลรวม
ประเทศ
ในประเทศ
2. สัดสวนการลงทุนวิจัยและ
พัฒนาของภาคเอกชนตอ
ภาครัฐ เพิ่มเป-น 70 : 30
3. สัดสวนการลงทุนวิจัยและ
พัฒนาในอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร6และเป;าหมายของ
ประเทศ : งานวิจัยพื้นฐานเพื่อ
สร,าง/สะสมองค6ความรู, :
ระบบโครงสร,างพื้นฐาน
บุคลากร และระบบมาตรฐาน
เพิ่มเป-น 55 : 25 : 20
4. จํานวนบุคลากรด,านการวิจัย
และพัฒนาเพิ่มเป-น 25 คนตอ
ประชากร 10,000 คน

แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 11
2557
2558
0.48
0.62

2559
0.78

ฉบับที่ 12
2560
0.91*

70:30

73:27

Achieve*

na

na

เริ่ม*
กระบวน
การงบ
บูรณา
การ

27:46:27

12.9

13.6

17.0

18.6*

2555
na

2556
0.47

na

47:53

54:46

na

na

na

na
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เป>าหมาย
2. เพิ่มความสามารถใน
การประยุกต6ใช,
วิทยาศาสตร6
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมเพื่อ
ยกระดับ
ความสามารถการ
แขงขันของภาคการ
ผลิตและบริการ และ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

ตัวชี้วัด
1. อันดับความสามารถการ
แขงขันโครงสร,างพื้นฐานด,าน
วิทยาศาสตร6 จัดโดย IMD อยู
ในลําดับ 1 ใน 30

2. อันดับความสามารถการ
แขงขันโครงสร,างพื้นฐานด,าน
เทคโนโลยี จัดโดย IMD อยูใน
ลําดับ 1 ใน 30
3. ผลงานวิจัยและเทคโนโลยี
พร,อมใช,ที่ถูกนําไปใช,ในการ
สร,างมูลคาเชิงพาณิชย6ให,กับ
ภาคการผลิตและบริการ และ
ภาคธุรกิจ มีจํานวนไมน,อย
กวาร,อยละ 30 ของผลงาน
ทั้งหมด
4. มูลคาการลดหยอนภาษีเงิน
ได,นิติบุคคลสําหรับคาใช,จาย
วิจัยและพัฒนา มีจํานวน
เพิ่มขึ้นไมน,อยกวาร,อยละ 20
ตอป7
5. นวัตกรรมทางสังคมและ
นวัตกรรมสําหรับผู,สูงอายุและ
ผู,พิการที่ผลิตได,เอง
ภายในประเทศ มีจํานวน
เพิ่มขึ้นไมน,อยกวา 1 เทาตัว

2)

แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 11
2557
2558
46
47

2559
47

ฉบับที่ 12
2560
48

44

42

36

27.88
(27.0,
0.88)

18.56
(17.56,
1.00)

25.49
(23.82,
2.12)

37.17
(31.42,
5.75)

na

na

na

28*
(22, 6)

2555
40

2556
40

50

47

41

0.76
(na,
0.76)

0.60
(na,
0.60)

na

na

การดําเนินการและผลการพัฒนาตามแนวทางยุทธศาสตร0

2.1) เรงสงเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสูการใชประโยชน0ในเชิง
พาณิชย0และเชิงสังคม โดย
(1) การลงทุน วิ จั ยและพั ฒนากลุ มเทคโนโลยีที่ประเทศไทยมีศั ก ยภาพ
พัฒนาไดเอง มีการดําเนินการที่สําคัญ ดังนี้
(1.1) การสงเสริ มและเพิ่ มประสิ ทธิภ าพงานวิ จั ยการพั ฒนาระบบ
สารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาดานขาว โดยดูแล บํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ6วิทยาศาสตร6ให,อยูใน
สภาพพร, อมใช,งาน วางแผนการใช,จ ายงบประมาณให, เกิ ด ประสิ ทธิภ าพ ดํา เนิ นงานธนาคารเชื้ อพัน ธุ6ข,า ว
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ควบคุมอุณหภูมิและรักษาความชื้นของข,าวทั้งระบบให,อยูในสภาพใช,งานได, สามารถทดสอบพันธุ6และป`จจัย
การผลิตข,าวและแปลงสาธิตของศูนย6วิจัยข,าว 27 แหง กองวิจัยและพัฒนาข,าว 1 แหง มีเป;าหมายเพื่อเก็บ
รักษาเมล็ดเชื้อพันธุ6ข,าว 17,000 สายพันธุ6 พร,อมทั้งจัดทําคูมืออิเล็กทรอนิกส6เพื่อการผลิตข,าวสําหรับชาวนา
มืออาชีพ ในรูปแบบ Mobile Application หรือ “ฟาร6มข,าวอัจฉริยะ” เพื่อถายทอดให,เกษตรกรนําไปใช,เป-น
เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตข,าว รวมถึงเกษตรกรและเจ,าหน,าที่ที่เกี่ยวข,องสามารถนําไปใช,ประโยชน6
จํานวน 450 ราย ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข,าว ทั้งประเภทงานวิจัยพื้นฐาน และประเภทงานวิจัย
ประยุกต6 ได,ดําเนินงานไปแล,ว ร,อยละ 93.05 ประกอบด,วย 12 แผนงานวิจัย และ 25 โครงการวิจัยเดี่ยว
(1.2) การพัฒนาระบบการใหบริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส0 และ
การสรางองค0ความรูนวัตกรรม และตอยอดภูมิปJญญาทองถิ่นบนพื้นที่สูง ด,วยการพัฒนาระบบการออก
ใบอนุญาตและใบรับรองการนําเข,าและสงออกสินค,าประมงของกรมประมง ในรูปแบบข,อมูลอิเล็กทรอนิกส6
โดยเชื่อมโยงระบบ National Single Windows (NSW) กับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในของหนวยงาน
กรมประมงที่เกี่ยวข,อง ให,สามารถใช,บริการเบ็ดเสร็จ ณ ระบบเดียว (Fisheries Single Window) ซึ่งสามารถ
ให,บริการประชาชน/ผู,รับบริการ ในการออกใบอนุญาตนําเข,า-สงออกสัตว6น้ําตาม พ.ร.บ. การประมง พ.ศ.
2558 พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว6 พ.ศ. 2558 และออกหนังสือกํากับการจําหนายสัตว6น้ํานําเข,า (IMD) รวมทั้งสิ้น
379,773 ฉบับ และเสริมสร,างองค6ความรู,และนวัตกรรม รวมทั้งตอยอดภูมิป`ญญาท,องถิ่น เพื่อสนับสนุนงาน
โครงการหลวงและกอให,เกิดการใช,ประโยชน6จากงานวิจัยในการพัฒนาพื้นที่สูง ในด,านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล,อม อยางยั่งยืน ในพื้นที่โครงการ 81 แหง ควบคลุมพื้นที่ 8 จังหวัด ในป7 2560 มีผลงานวิจัยที่สงมอบ
โครงการหลวงและมูลนิธิโครงการหลวงที่สามารถใช,ประโยชน6 จํานวน 31 เรื่อง พัฒนาผลิตภัณฑ6 6 ชนิด จด
ทะเบียน/จดแจ,งทรัพย6สินทางป`ญญาใหมที่เกิดจากผลงานวิจัย และทรัพย6สินทางป`ญญาของชุมชนบนพื้นที่สูง
17 เรื่องจัดทํามาตรฐานการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงคาร6บอนต่ําและยั่งยืน 1 มาตรฐาน 30 ตัวชี้วัด 4 มิติการ
พัฒนา สําหรับการวางแผนยกระดับของ 12 ชุมชน และเกิดการสร,างเครือขายความรวมมือด,านการวิจัย
(2) ลงทุ น วิ จั ย และพั ฒ นากลุ มเทคโนโลยี ที่ นํ า สู การพั ฒ นาแบบกาว
กระโดด โดย
(2.1) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหุนยนต0อุตสาหกรรม และการ
พัฒนาเครือขายดาราศาสตร0วิทยุและยีออเดซี่ (Geodesy) กระทรวงวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี ได,
ดํา เนิ น การศึ กษาวิ จั ย และพั ฒ นาเทคโนโลยี หุ นยนต6 จนได, ต, น แบบหุ นยนต6 อุต สาหกรรม 2 ต, น แบบ ได, แก
ต,นแบบหุนยนต6และ/หรือ Application สนับสนุนประสิทธิภาพการใช,งานที่มีคุณสมบัติตามที่อุตสาหกรรม
ต,องการ และต,นแบบเพื่อสาธิตกระบวนการผลิตแบบอุตสาหกรรม 4.0 ที่ใช,หุนยนต6ทํางานรวมกันเป-นระบบ
อัตโนมัติ สามารถใช,เป-นศูนย6เรียนรู,สูความเป-นเลิศ (CoE) ทางด,านเทคโนโลยีหุนยนต6 รวมถึงมีการพัฒนา
เครือขายดาราศาสตร6วิทยุและยีออเดซี่ (Geodesy) โดยการจัดตั้งหอดูดาวดาราศาสตร6วิทยุแหงชาติ รวมกับ
หนวยงานวิจัยเครือขายทั้งในประเทศและตางประเทศ จํานวน 8 หนวยงาน
(2.2) การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถอุ ต สาหกรรมยานยนต0 แ ละไฟฟ> า
อิเล็กทรอนิกส0 ดวยการ Upgrade เครื่องจักรใหเป9นระบบ CNC (Computer Numerical Control)
และการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต0 โดยมีการนําหุนยนต6อุตสาหกรรมมาใช,
ในกระบวนการผลิต การเปลี่ยนระบบต,นกําลังของเครื่องจักรเป-น Servo Motor ผานการอบรม/สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ มีผู,ประกอบการเข,ารวมโครงการ 71 ราย สามารถนํ าความรู,มาดําเนินการตอยอดจนเกิดเป- น
ผลิ ต ภั ณ ฑ6 ต, น แบบได, รวมถึ ง การวิ จั ย และพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมชิ้ น สวนยานยนต6 ใ นกลุ มรถโดยสารไฟฟ; า
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รถสามล,อไฟฟ;า และจักรยานยนต6ไฟฟ;า มีผลการดําเนินงานที่สําคัญ คือ ต,นแบบชิ้นสวนยานยนต6 2 ต,นแบบ
ได,แก ต,นแบบแบตเตอรี่แพ็คสําหรับรถยนต6ขนาดเล็ก และต,นแบบเฟ••องดอกที่ขึ้นรูปด,วยกระบวนการอัดรีดผง
ผสมกับกระบวนการทุบขึ้นรูปและอยูระหวางดําเนินงานอีก 1 รูปแบบ
(2.3) การสงเสริ ม การวิ จั ยและพั ฒนาอุ ต สาหกรรมเป> า หมายดาน
ชีววิทยาศาสตร0 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการบําบัดรักษาโดยใช,เทคโนโลยีเซลล6บําบัด (cell
therapy) และยีนบําบัด (gene therapy) และพัฒนาตอยอดเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย6และหุนยนต6ทางการ
แพทย6ชั้นสูง รวมถึงวิจัยและพัฒนายา เภสัชพันธุศาสตร6 และเวชภัณฑ6เพื่อถายทอดสูเชิงพาณิชย6 มีผลการ
ดํ า เนิ น งานสํ า คั ญ ได, แ ก โครงสร, า งพื้ น ฐานที่ จํ า เป- น ตอการตอยอดการวิ จั ย และพั ฒ นา 3 แหง ต, น แบบ
ผลิตภัณฑ6ที่เข,าสูการทดสอบหรือเตรียมถายทอดสูเชิงพาณิชย6 2 ต,นแบบ และการอบรมความรู, เพื่อยกระดับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ6สุขภาพของประเทศไทย 3 มาตรฐาน
(3) ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพื่อลดความ
เหลื่อมล้ําและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
(3.1) การสนับสนุนทุนโครงการวิจัยดานการเกษตร การวิจัยพัฒนา
ที่ดินและเทคโนโลยี ชีวภาพเพื่อเพิ่ มผลผลิต ในป7 2560 สํานั กงานพัฒ นาการวิจั ยการเกษตร (องค6การ
มหาชน) สวก. ได, อนุ มัติ ทุน สนั บ สนุ น โครงการวิ จั ย ด, า นการเกษตรที่ ต อบสนองนโยบายของรั ฐ บาล และ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ6ในการแก,ป`ญหาและยกระดับมาตรฐานความเป-นอยูของเกษตรกร เป-นเงินรวม
522.111 ล,านบาท โครงการวิจัยที่มีศักยภาพ จํานวน 227 โครงการ และมีการนําผลงานวิจัยไปใช,ประโยชน6
เชิ งนโยบาย เชิ งสาธารณะ และเชิ งพาณิ ช ย6 สามารถสร, า งมู ล คาทางเศรษฐกิ จ และสั งคมได, พร, อ มทั้ งได,
ดําเนินงานโครงการวิจัยด,านการพัฒนาที่ดินและเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต โดยกรมพัฒนาที่ดิน เน,น
การวิจั ย และสงเสริมเทคโนโลยีการพัฒ นาที่ ดิ น ให, สอดคล, องกั บ พื้น ที่ และความต,องการของเกษตรกรให,
สามารถใช,ประโยชน6เพื่อลดต,นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตและรายได,ภายใต, 3 กิจกรรมหลัก ได,แก กิจกรรมการ
วิจัยประยุกต6 จํานวน 52 โครงการ กิจกรรมวิจัยพัฒนา จํานวน 18 โครงการ และกิจกรรมการวิจัยพื้นฐาน
จํานวน 9 โครงการ
(3.2) การวิ จั ย พั ฒ นาการปศุ สั ต ว0 กรมปศุ สั ต ว6 ได, ดํ า เนิ น การวิ จั ย
พัฒ นาการปศุสั ตว6 เพื่อการสร,า งองค6 ความรู,ทางวิช าการ ที่ เป- นความรู, ใหมๆ เพื่อนํา ผลการวิ จัย ที่ได,ไปใช,
ประโยชน6ในการแก,ไขป`ญหาสําคัญของสังคม พัฒนาองค6ความรู,ด,านเทคโนโลยี และสร,างนวัตกรรมเพิ่มขีด
สามารถแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศ ดําเนินโครงการวิจัยและพัฒนาด,านปศุสัตว6 จํานวน 40 โครงการ
และผลงานวิจัยที่นําไปใช,ประโยชน6 7 เรื่อง
(3.3) การเพิ่ ม ศั ก ยภาพการแขงขั น ของประเทศดานการแพทย0
อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม และการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อใหบริการแสงซินโครตรอนเพื่อภาค
การผลิตและสังคม กระทรวงวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี ได,สงเสริมการเพิ่มศักยภาพการแขงขันของประเทศ
ในการผลิตผลิตภัณฑ6ด,านการแพทย6 อุตสาหกรรม และเกษตรกรรมด,วยเทคโนโลยีนิวเคลียร6 โดยการติดตั้ง
เครื่องจักรและอุปกรณ6และติดตั้งเครื่องเรงอนุภาคอิเล็กตรอนและอุปกรณ6ประกอบ พร,อมด,วยการพัฒนาและ
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพเครื่ อ งกํ า เนิ ด แสงซิ น โครตรอนที่ ผ ลิ ต ได, มี ค วามเสถี ย ร พลั ง งานมี อ นุ ภ าพอยางเต็ ม
ประสิทธิภาพ สามารถให,บริการแสงซินโครตรอนแกนักวิจัยตลอด 24 ชั่วโมง และ 7 วันตอสัปดาห6 มีจํานวน
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ชั่วโมงการให,บริการแสงซินโครตรอน 4932 ชั่วโมง ผลงานวิจัยและพัฒนาที่ขอยื่นจดทะเบียน 4 เรื่อง และ
จํานวนบทความที่ตีพิมพ6เผยแพรระดับนานาชาติ 59 เรื่อง
(3.4) การพัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการตรวจวิเคราะห0อาหารและ
เครื อ ขาย/ตรวจวิ นิ จ ฉั ยหองปฏิ บั ติ ก ารเครื อขายเฝ> า ระวั งเชื้ อดื้ อยาตานจุ ลชี พ กระทรวงสาธารณสุ ข
สนับสนุนสงเสริมการพัฒนาศักยภาพห,องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห6อาหารและเครือขายเพื่อรองรับอาเซียน
และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ทําให,มีห,องปฏิบัติการของศูนย6วิทยาศาสตร6การแพทย6เป-นตัวแทนในทุกภูมิภาค
ที่สามารถให,บริการตรวจวิเคราะห6สารเคมีป;องกันกําจัดศัตรูพืช 60 ชนิดสาร และ 132 ชนิดสาร โลหะหนัก
อาทิ ปรอท ตะกั่ว แคดเมี่ยม สารหนู ASEAN Ref.Lab (AFRL) และวัตถุเจือปนอาหาร เชน กรดเบนโซอิก
กรดซอร6 บิ ก ซั ล เฟอร6 ไ ดออกไซด6 และสี สั ง เคราะห6 เป- น ต, น นอกจากนี้ ยั ง ได, มี ก ารพั ฒ นาศั ก ยภาพ
ห,องปฏิบัติการเครือขายและเฝ;าระวังเชื้อดื้อยาต,านจุลชีพ ที่สามารถตรวจวินิจฉัยเชื่อโรคดื้อยาที่มีความสําคัญ
ตามแนวทาง IHR ด,วยเทคโนโลยีที่ยอมรับตามหลักสากล ทําให,ได,รับทราบข,อมูลสถานการณ6การดื้อยาของ
ประเทศ เครือขายคุณภาพและมาตรฐานห,องปฏิบัติการทางการแพทย6 และหนวยบริการปฐมภูมิ ประจําป7
2560 ทําให,สามารถตรวจประเมินห,องปฏิบัติการรับรองใหมจํานวน 12 แหง และเฝ;าระวัง 115 แหง
(3.5) การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพหองปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย มี
การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพห,องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให,
งานบริการรังสีวินิจฉัยของโรงพยาบาลที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข และนอกสังกัดกระทรวงฯ โรงพยาบาล
ของรัฐ ที่เข,ารวมโครงการสามารถให,บริการรังสีวินิจฉัยที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานทัดเทียมกัน และมีความ
ปลอดภัย รวมถึงได,มีการจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีนป;องกันไข,หวัดใหญ/ไข,หวัดนก ในระดับอุตสาหกรรม ตาม
มาตรฐาน GMP ขององค6การอนามัยโลก มีการจัดตั้งอาคารโรงงานพร,อมทั้งติดตั้งระบบ HAVC (Heat
Ventilation Air Conditioning) ที่ใช,ควบคุมสภาวะอากาศในห,องปฏิบัติงานซึ่งสามารถควบคุม Parameter
อาทิ ความดัน ความชื้น อุณหภูมิ ฝุkนละออง เพื่อให,ห,องปฏิบัติงานได,มาตรฐาน
(3.6) การศึ กษาวิจัยเพื่อการคุ มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานได,
ทําการศึกษาวิจัยเพื่อคิดหารูปแบบการบริหารแรงงานสัมพันธ6ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จากการศึกษาทําให,ได,
ข,อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารแรงงานสัมพันธ6ในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เหมาะสมตอการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ไทย จํานวน 1 เรื่อง ที่สามารถนํามาตรการ/แนวทางการบริหารแรงงานสัมพันธ6ในงานวิจัยไปใช,ประโยชน6ใน
การแก,ป`ญหาแรงงานได,สําเร็จ เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจมีการลงทุนในภาคเอกชนเพิ่มขึ้นทั้งในด,านการ
ผลิต เพื่อทดแทนการนําเข,าและพัฒนาการผลิตเพื่อสงออก สามารถสร,างรายได,ให,กับประชาชนทําให,คุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น
(3.7) ศึ ก ษาวิ จั ยตามแผนน้ํ า ประปาปลอดภั ย (Water Safety
Plan) และการวิจัยพั ฒนาเพื่อการลดน้ําสูญเสีย เพื่อให,บุคลากรที่ มีสวนที่เกี่ย วข,องตั้งแตแหลงน้ําดิ บ
กระบวนการผลิ ตน้ํ า การสู บสงและสู บจายน้ํา และบริการ นํ าแนวทางที่ได,จ ากการศึ กษาวิ จัย ไปใช, ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อให,ประชาชนเข,าถึงบริการน้ําที่สะอาดและปลอดภัย
(4) เสริ ม สรางระบบการบริ ห ารจั ด การทรั พ ย0 สิ น ทางปJ ญ ญาที่ มี
ประสิทธิภาพสอดคลองมาตรฐานสากล
(4.1) การผลักดันผลงานวิจัยสูการใชประโยชน0ผานกลไกประชารัฐ
ในป7 2560 สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค6การมหาชน) หรือ สวก. มีการผลักดันผลงานวิจัยสูการใช,
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ประโยชน6ผานกิจกรรมตางๆ ทั้งในเชิงนโยบาย สาธารณะ และเชิงพาณิชย6 จํานวน 71 โครงการ เพื่อนําองค6
ความรู,จากผลงานวิจัยถายทอดสูเกษตรกร เครือขายเกษตรกร ให,มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถ
เพิ่มมูลคาในเชิงพาณิชย6
(4.2) การวิ จั ย ทางดานศาสนา ศิ ล ปะ และวั ฒ นธรรม กระทรวง
วัฒนธรรมได,มีการสงเสริมและสนับสนุนทุนวิจัย ศิลปะ วัฒนธรรมรวมสมัยในด,านวิจิตรศิลป‹และประยุกต6ศิลป‹
รวม 7 เรื่อง เพื่อองค6กรเครือขาย นักวิจัย ผู,เกี่ยวข,องและสาธารณชนได,นําผลงานวิจัยไปประยุกต6ใช,ให,เกิด
ประโยชน6
(5) พัฒนาตลาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย โดยการพัฒนาระบบบัญชี
นวัตกรรมไทยและสิ่งประดิษฐ6ไทย สํานักงบประมาณได,ประกาศและขึ้นทะเบียนในบัญชีนวัตกรรมไทย จํานวน
47 ราย พัฒนาระบบบริหารจัดการบัญชีนวัตรกรรมและสิ่งประดิษฐ6ไทย ที่มีผลงานสอดคล,องกับความต,องการ
ของหนวยงานภาครัฐที่ได,รับการพัฒนา 28 รายการ พัฒนาระบบจับคู (Matching) และวิเคราะห6ข,อมูลความ
ต, อ งการของภาครั ฐ และเอกชน พั ฒ นาระบบพยากรณ6 แ นวโน, ม ความต, อ งการนวั ต กรรม รวมทั้ ง ศึ ก ษา
กระบวนการและแผนการพัฒนาแพลทฟอร6มบริหารจัดการทรัพย6สินทางป`ญญาอยางครบวงจร
(6) เรงรัดการถายทอดผลงานวิจัยและพัฒนา และเทคโนโลยีสูเกษตรกร
รายยอย วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม มีการดําเนินงาน ดังนี้
(6.1) การสงเสริมวิจัยและพัฒนาดานหมอนไหม ที่เน,นการสร,างและ
พัฒนาสายพันธุ6หมอนไหมให,ผลผลิตมีคุณภาพสูง เพื่อลดต,นทุนการผลิตและเพิ่มรายได,ให,กับเกษตรกร กลุม
เกษตรกรเครือขาย เกิดความเข,มแข็ง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ถายทอดความรู,ผานชองทางโทรทัศน6เกษตร
(ชอง 9 ) ในระบบภาคพื้นดินทั้งระบบดิจิทัลและระบบอนาลอกสูกลุมเป;าหมายอยางตอเนื่อง และการพัฒนา
ระบบศูนย6กลางข,อมูลงานวิจัยการเกษตรของประเทศ (สศก.)
(6.2) จัดตั้งศูนย0นวัตกรรมการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย0เพื่ออุตสาหกรรม
กระทรวงวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยีได,จัดตั้งศูนย6การวิจัยเฉพาะทางด,านโพรไบโอติก และพรีไบโอติกระดับ
ประเทศและภูมิภาค และศูนย6ฝfกอบรมและถายทอดแลกเปลี่ยนความรู,และเทคโนโลยีโพรไบโอติกและพรีไบ
โอติกที่เชื่อมโยงกับรัฐและเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศ พร,อมทั้งถายทอดองค6ความรู,นวัตกรรมการ
ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย6 และเทคโนโลยีโพรไบโอติกและพรีไบโอติกที่มีอยูสูประชาชนและ SME โดยมีผู,เข,ารวม
อบรมเทคโนโลยีการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย6และผลิตภัณฑ6 200 คน โครงการที่มีการถายทอดเทคโนโลยีสาขา
อุตสาหกรรมศักยภาพ ร,อยละ 50 และโครงการความรวมมือด,านวิทยาศาสตร6 เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ระหวางประเทศที่ มี กิ จ กรรมตอเนื่ อ งอยางเป- น รู ป ธรรม โดยมี แ ผนปฏิ บั ติ ก ารรองรั บ และมี ก ารติ ด ตาม
ประเมินผล 1 โครงการ/กิจกรรม
(6.3) การวิจัยและพัฒนามุงสนองภาคการผลิตสาขายุทธศาสตร0 ที่
ให,ความสําคัญกับการประยุกต6ใช,ประโยชน6จากผลงานวิจัยและพัฒนาทางด,านวิทยาศาสตร6 เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ในการยกระดับความสามารถการแขงขันเชิงพาณิชย6ภาคเอกชน พร,อมทั้งถายทอดองค6ความรู,ด,าน
วิทยาศาสตร6ฯสูชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต มีการดําเนินงานรวม 16 กิจกรรม อาทิ การยกระดับขีด
ความสามารถในการแขงขันของผู,ประกอบการ OTOP ด,วยวิทยาศาสตร6 เทคโนโลยีและนวัตกรรม 5 ภูมิภาค
การถายทอดเทคโนโลยีเรื่องปุ™ยสูชุมชน การจัดการสถานีเพื่อถายทอดความรู,ด,านวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี
การแก,ป`ญหาการเข,าถึงเทคโนโลยีอาหารแปรรูปของ SMEs ในพื้นที่ และโครงการ Non-Thermal Plasma
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เพื่อผู,ประกอบการอัญมณี SMEs รวมทั้งการกอตั้งพิพิธภัณฑ6พระรามเก,า เพื่อเป-นแหลงเรียนรู,ทางการศึกษา
และพัฒนากระบวนการคิดด,านวิทยาศาสตร6 และการอยูรวมกันของชุมชนอยางเข,าใจบนวัฒนธรรมของความ
เป-นไทย
(6.4) การวิจัยและนวัตกรรมและการถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนฐาน
ราก และการวิ จั ยและพัฒนาภาครั ฐรวมเอกชนในเชิ งพาณิ ชย0 ให,ความสํ า คั ญกั บ การทํ า วิจั ย ตรงความ
ต,องการของชุมชนในแตละพื้นที่ และนําผลที่ได,จากการวิจัยไปถายทอดให,สูชุมชน เพื่อแก,ป`ญหาเศรษฐกิจ
ระดับรากหญ,า และยกระดับชีวิตความเป-นอยูของชุมชนให,ดีขึ้น ในป7 2560 มีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและ
ประเมินผลโครงการ 4 ครั้ง จัดประชุมประธานเครือขายบริหารการวิจัย 9 เครือขาย เพื่อจัดทํากรอบแนว
ทางการดําเนินงานเครือขายบริหารการวิจัย ประจําป7งบประมาณ 2561 พร,อมทั้งสนับสนุนทุนวิจัยให,แก
นักวิจัยในเครือขายบริหารการวิจัย ให,นําผลที่ได,จากงานวิจัยและพัฒนา (R&D) ไปชวยภาคอุตสาหกรรม
สถานประกอบการ และ SMEs ในการเพิ่ มขี ด ความสามารถในการแขงขั น กลไกความรวมมื อระหวาง
สถาบันอุดมศึกษาและภาคอุตสาหกรรม รวมถึงเผยแพรผลงานวิจัยที่นําไปใช,ประโยชน6เชิงพาณิชย6 มีการ
จัดสรรงบประมาณในการดําเนินโครงการวิจัยให,กับสถาบันอุดมศึกษาที่อยูภายใต,เครือขายบริหารการวิจัย 9
เครือขายทั่วประเทศ ในกรอบวงเงิ น 12,000,000 บาท จํา นวน 15 โครงการ ผานกลไกเครือขายพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษา 13 แหง
2.2) พัฒนาผูประกอบการใหเป9นผูประกอบการทางเทคโนโลยี
(1) สงเสริมผูประกอบการใหมีบทบาทหลักดานนวัตกรรมเทคโนโลยี และ
รวมกําหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรมกับสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ภาครัฐ และภาคสังคมหรือ
ชุมชน โดยสงเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร6 เพื่อรองรับการวิจัยและ
พัฒนาของภาคเอกชน บมเพาะผู, ประกอบการบนฐานของการใช, วิทยาศาสตร6 และเทคโนโลยีพัฒนาสู เชิ ง
พาณิชย6 ที่สามารถเชื่อมโยงอุทยานวิทยาศาสตร6กับการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับพื้นที่ ให,เกิดการกระจาย
รายได,และสร,างความเข,มแข็งให,กับเศรษฐกิจภูมิภาคผานการสัมมนา/ฝfกอบรม มีหนวยงานที่ได,รับการสงเสริม
กิจ การอุทยานฯ จํา นวน 5 หนวยงาน และมี ผู, ประกอบการได,รั บ การพั ฒ นาเพื่อเป- น ผู,ป ระกอบการธุร กิ จ
เทคโนโลยี จํานวน 32 ราย
(2) สงเสริมการสรางสรรค0นวัต กรรมดานการออกแบบและการจัดการ
ธุรกิจที่ผสานการใชเทคโนโลยีใหแพรหลายในกลุมผูประกอบการธุรกิจของไทย ดังนี้
(2.1) การพัฒนาศูนย0บริการทดสอบสินคาแบบครบวงจร ด,วยการ
เสริมสร,างศักยภาพงานบริการทดสอบและสอบเทียบของกระทรวงวิทยาศาสตร6ฯ และการพัฒนาผลิตภัณฑ6
วัสดุกอสร,างให,มีคุณภาพด,วยระบบ MSTQ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม
โดยเฉพาะด,า นการพัฒ นาระบบการให,บ ริการเทคนิ คด,า นวิ ทยาศาสตร6 ที่ได,มาตรฐานเป- นที่ ยอมรั บ โดยมี
เป;าหมายคือ จํานวนศูนย6บริการ one stop service ในภูมิภาคที่เพิ่มขึ้น 1 ศูนย6 และจํานวนผลิตภัณฑ6ที่
สามารถให,การรับรองคุณภาพได, 3 ผลิตภัณฑ6
(2.2) การสรางและพั ฒ นาผู ประกอบการใหมเชิ ง สรางสรรค0 แ ละ
นวัตกรรม ที่มุงเน,นการพัฒนาแนวคิดธุรกิจ ตอยอดเพื่อเป-นผู,ประกอบการใหมสามารถกําหนดแผนเป;าหมาย
ธุรกิจที่ชัดเจน โดยในป7 2560 มีผู,ได,รับการถายทอดความรู, ทักษะ ในการนําเสนอแผนธุรกิจ และแผนเตรียม
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ความพร,อม จํานวน 4,068 คน เกิดมูลคาการขยายธุรกิจการลงทุน 105.46 ล,านบาท และเกิดการจ,างงาน
โดยรวม 1,281 คน
(3) สนับสนุนการเขาถึงแหลงเงินทุนสําหรับธุรกิจเกิดใหมและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ที่ตองการพัฒนาหรือทําธุรกิจฐานเทคโนโลยี ด,วยการสงเสริมวิสาหกิจ
เริ่มต,น (Startup) เพื่อสร,างความรู, ความเข,าใจเกี่ยวกับนโยบายสงเสริม Startup แกหนวยงานที่เกี่ยวข,อง
พร,อมทั้งจัดหาแหลงเงินทุน และให,ความรู,ด,านการเป-นเจ,าของกิจการ (Entrepreneurship) แกผู,ประกอบการ
และการสร,างระบบนิเวศที่เหมาะสมและผลักดันวิสาหกิจเริ่มต,นของไทยสูเศรษฐกิจยุคใหม เพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศและเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจในกลุมประเทศอาเซียน
(4) สรางบรรยากาศและสภาวะที่ เ อื้ ออํ านวยตอการเรี ยนรูและพั ฒนา
ความคิดสรางสรรค0ลงสูพื้นที่และชุมชน มีการดําเนินโครงการ Startup Mobile สร,างความตระหนักตอการ
รับรู,และเข,าใจในธุรกิจ Startup ให,แก ประชาชนและผู,ที่สนใจ โดยผานการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ6และ
หนวยเคลื่อนที่ให,ความรู,เชิงรุกที่สามารถเข,าถึงประชาชนได,ในหลายพื้นที่ทั้งกรุงเทมหานครและตางจังหวัด
2.3) พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร0 เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม
(1) ดานบุคลากรวิจัย โดย
(1.1) เรงการผลิ ต บุ ค ลากรสายวิ ท ยาศาสตร0 แ ละเทคโนโลยี ที่ มี
คุณภาพและสอดคลองกับความตองการโดยเฉพาะในสาขา STEM (วิทยาศาสตร0 (Science: S)
เทคโนโลยี (Technology: T) วิศวกรรมศาสตร0 (Engineering: E) และคณิตศาสตร0 (Mathematics:
M)) มีการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและสร,างสรรค6นวัตกรรมเด็กวัยเรียน (STEM Lab) ห,องปฏิบัติการ
STEM Lab เป-นห,องปฏิบัติการเน,นการสงเสริมการสร,างวัตรกรรมในโรงเรียน ด,วยเครื่องมือชนิดพิเศษทันสมัย
เน,นการใช,คอมพิวเตอร6ออกแบบและสร,างชิ้นงานอยางอัตโนมัติ สามารถทําให,โครงงานที่ทํายากเกินไปทําได,
งายและรวดเร็วขึ้น โดยได,นํารองกับโรงเรียนในเครือจุฬาภรณ6ราชวิทยาลัย จํานวน 2 โรงเรียน นักเรียนได,รับ
ประโยชน6จากโครงการฯ 1,500 คน เพื่อสร,างเป-นหลักสูตร STEM Lab และหลักสูตรต,นแบบกอนนําไปขยาย
ผลทั่วประเทศ
(1.2) เรงสรางนักวิจัยมืออาชีพ สนับสนุนทุนพัฒนาศักยภาพในการ
ทํางานวิจัยของอาจารย6รุนใหม อาจารย6รุนกลาง วุฒิเมธีวิจัย เมธีวิจัยอาวุโส และศาสตราจารย6วิจัยดีเดน ให,มี
โอกาสทํา วิจัย อยางตอเนื่อง และพัฒนางานวิจัย ในระดับ ที่สูงขึ้ นในฐานะนักวิ จัยอาชีพ ให,เ ป-นผู, นําในทาง
วิชาการระดับนานาชาติ นําองค6ความรู,ใหมด,านการวิจัยและพัฒนาที่เป-นพื้นฐานตอการพัฒนาประเทศ และ
เพิ่ มขี ด ความสามารถในการแขงขั น ของประเทศ โดยได, จั ดสรรทุ นพั ฒ นาศักยภาพในการทํ า งานวิ จั ย ของ
อาจารย6รุนใหม จํานวน 285 ทุน และสามารถพัฒนาบุคลากรด,านวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 300 คน
(1.3) พั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก วิ จั ย สงเสริ ม ให, บุ ค ลากรด, า นการวิ จั ย ใน
สถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก,ไขป`ญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให,กับภาคอุตสาหกรรม
(Talent Mobility) เป-นการมุงพัฒนาศักยภาพด,านการวิจัยและพัฒนาให,กับบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา
และสามารถนําความรู,ใหมๆจากการทํางานมาประยุกต6ใช,ในการเรียนการสอน และเพิ่มขีดสามารถในการ
แขงขั น ให, กับ ภาคอุ ต สาหกรรมของประเทศ ในป7 2560 มี ห นวยงานพั น ธมิ ต ร 29 หนวยงาน หนวยงาน
มหาวิทยาลัย 21 หนวยงาน หนวยงานภาครัฐ 8 หนวยงาน มีบุคลากรที่เข,ารวมโครงการ 1,014 คน และ
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บริษัทเข,ารวมโครงการ จํานวน 293 บริษัท จาก 340 โครงการ พร,อมทั้งมีการดําเนินโครงการทุนพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัยด,านยุทโธปกรณ6เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป;องกันประเทศ เพื่อลดการพึ่งพาอาวุธ
ยุทโธปกรณ6จากตางประเทศของกองทัพไทย
(1.4) ดึ งดู ด บุ ค ลากรผู เชี่ ยวชาญ นั ก วิ จั ย และนั ก วิ ท ยาศาสตร0 ใ น
ตางประเทศที่มีผลงานเป-นที่ยอมรับในสาขาอุตสาหกรรมเป;าหมายของไทยให,มาทํางานในสถาบันวิจัยของ
ภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศไทย
(2) ดานโครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยี
(2.1) สงเสริ ม การพั ฒนาระบบคุ ณ ภาพและมาตรฐาน และระบบ
มาตรวิทยาแหงชาติ
(2.1.1) การกอสรางอาคารปฏิบัติการดานนิวเคลียร0และรังสี
กรุงเทพมหานคร และการพัฒนาระบบวัดปริมาณรังสีมาตรฐานปฐมภูมิของประเทศ (Development of
primary Standard Dosimetry System) กระทรวงวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยีพัฒนาระบบมาตรฐาน
การวัดปริมาณรังสี สารกัมมันตรังสี และมาตรฐานการแผรังสีจากต,นกําเนิดรังสีของประเทศที่ทัดเทียมกับนาน
ชาติ เพื่ อ สนั บ สนุ น งานของสถาบั น มาตรวิ ท ยาแหงชาติ รวมถึ ง เป- น ศู น ย6 ส อบเที ย บเครื่ อ งมื อ วั ด Dose
Calibrators ของโรงพยาบาลและหนวยงานตางๆ
(2.1.2) การกอสรางอาคารพั ฒ นาวั ส ดุ อ างอิ ง รั บ รองดาน
มาตรวิทยาเคมี (พ.ศ. 2555-2560) พร,อมทั้งดําเนินการพัฒนาวัสดุอ,างอิง/วัสดุอ,างอิงรับรองทั้งประเภท
Pure substances reference materials และ Matrices reference materials
(2.2) เรงสรางความพรอมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเต็ม
ศักยภาพของภาครัฐ
(2.2.1) การปรับปรุงระบบขอมูลสารสนเทศ โดยการปรับปรุง
ความเร็วสําหรับเชื่อมตอเครือขายอินเตอร6เน็ตของกรมพัฒนาที่ดินให,มีประสิทธิภาพเพื่อให,บริการอินเตอร6เน็ต
สวนกลาง และสวนภูมิภาค จัดหาครุภัณฑ6คอมพิวเตอร6 และพัฒนาบุคลากรด,านคอมพิวเตอร6และสารสนเทศ
(2.2.2) การพัฒนาระบบบริการการเกษตรดิจิทัล การพัฒนา
ระบบเครือขายอินเตอร6เน็ตให,มีประสิทธิภาพในการรับสงข,อมูล ที่สามารถให,บริการหนวยงานในสังกัดกรม
สงเสริมการเกษตร ตามมาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด
(2.2.3) การพัฒนาระบบ E-commerce สินคาสหกรณ0ภาค
การเกษตร เพื่อให,สหกรณ6และกลุมเกษตรกรได,ใช,ระบบ e-Commerce สินค,าสหกรณ6ภาคการเกษตรและ
กลุมเกษตรกร ในการบริหารจัดการสินค,าที่อยูในความรับผิดชอบผานทาง Internet และได,จัดทําเว็บไซต6
ตลาดออนไลน6 2 เว็บไซต6 ได,แก www.coopshopth.com (รูปแบบ e-commerce) และ www.coopmart.com(รูปแบบ Marketplace) สําหรับจําหนายสินค,าของสหกรณ6 กลุมเกษตรกร และกลุมอาชีพตาง ๆ
ในสังกัด โดยมีกลุมเกษตรกร กลุมอาชีพ และสมาชิกสหกรณ6เป-นสมาชิกเว็บไซต6 จํานวน 52 แหง และมีสินค,า
ที่จําหนายผานระบบออนไลน6 จํานวน 128 รายการ
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(2.2.4) การพัฒนาระบบเชื่อมโยงฐานขอมูลและการบริการ
แบบบูรณาการโดยใชสถาปJตยกรรม Service – Oriented Architecture (SOA) ด,วยการเชื่อมตอ
ระบบงานตางๆ ของการทาเรือแหงประเทศไทย และหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวข,อง เพื่อลดการซ้ําซ,อนของ
การป;อนข,อมูลและความผิดพลาดของข,อมูลที่อาจจะเกิดขึ้น สามารถสร,างซอฟแวร6ระบบการจัดการฐานข,อมูล
1 ระบบ ซอฟแวร6 Application Server 1 ระบบ และซอฟแวร6 ESB พร,อม adapter สําหรับเชื่อมตอกับ
ระบบ SAP,JDBC และ Flat file จํานวน 1 ระบบ
(2.3) สนับสนุนเครื่องมือทางการเงินใหมๆ และหลากหลายเพื่อเป9น
กลไกระดมทุน
(2.3.1) การจั ด ตั้ งกองทุ น พั ฒ นาผู ประกอบการเทคโนโลยี
และนวัตกรรม (Technology and Innovation Enterprise Development Fund หรือ TED Fund)
เพื่อสนับสนุนทางการเงินสําหรับการพัฒนาผู,ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต,น (Startup) โดยพัฒนาเป-นหลักสูตร
8 หลักสูตร รวมมือกับมหาวิทยาลัย 29 แหง เป-นการทํางานรวมกันระหวางสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร6 เทคโนโลยี และนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) รวมกับพันธมิตร
(2.3.2) การจัดตั้งกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศสําหรับอุตสาหกรรมเป>าหมาย (Competitiveness Fund) โดย ราง หลักเกณฑ6การสงเสริม
การลงทุนภายใต, พระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศสํ าหรับอุตสาหกรรม
เป; าหมาย 2560 ได, รับ ความเห็น ชอบจากคณะกรรมการนโยบายเพิ่ มขี ดความสามารถในการแขงขั นของ
ประเทศสําหรับอุตสาหกรรมเป;าหมาย ในการประชุม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 23560 และได,มี
การประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560
(2.4) สนั บ สนุ น ใหเกิ ด การรวมทํ า งานและแบงปJ น ทรั พยากรดาน
อุปกรณ0 เครื่องมือ และหองปฏิ บัติการทดลอง กระทรวงวิ ทยาศาสตร6และเทคโนโลยี ดํา เนิน การพัฒนา
ระบบวัดปริมาณรังสีมาตรฐานปฐมภูมิของประเทศ (Development of primary Standard Dosimetry
System) เป-นการพัฒนาระบบวัดปริมาณรังสีมาตรฐานของประเทศให,อยูในระดับปฐมภูมิที่ทัดเทียมกับ
นานาชาติ และเป-นศูนย6กลางด,านมาตรวิทยารังสีในระดับภูมิภาคอาเซียน โดยจัดทําระบบวัดปริมาณรังสี
มาตรฐานปฐมภูมิของห,องปฏิบัติการมาตรฐานการวัดรังสีแกมมาและรังสีเอกซ6 จํานวน 1 ห,อง และจํานวน
ระบบวัดปริมาณรังสีประจําตัวบุคคล แบบ OSL จํานวน 1 ระบบ
(2.5) ผลักดันและเรงรัดใหมีกฎหมายเพื่อสงเสริมการใชประโยชน0
ผลงานวิจัยในเชิงพาณิชย0 โดยการผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข,องกับการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศที่สําคัญ คือ ราง พระราชบัญญัติสงเสริมการใช,ประโยชน6ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ...... เพื่อ
สงเสริมให,ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เ กิดจากการให,ทุนของหนวยงานภาครัฐถู กนําไปใช,ประโยชน6ในเชิ ง
พาณิชย6 โดยรางกฎหมายนี้ได,กําหนดให,สิทธิ์ความเป-นเจ,าของในผลงานวิจัยที่เกิดจากการให,ทุนของรัฐเป-นของ
ผู,รับทุนที่สามารถนําผลงานไปใช,ประโยชน6ในเชิงพาณิชย6 ภาคเอกชนสามารถขอรับทุนนี้ได,
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(3) ดานการบริหารจัดการ
(3.1) สงเสริ ม ใหเกิ ด การแลกเปลี่ ย นและพั ฒ นาความรู ดาน
วิทยาศาสตร0 เทคโนโลยี วิ จั ย และนวัต กรรมเชิ งลึก ผานทางกลไกที่ มีอยู กระทรวงวิ ทยาศาสตร6 และ
เทคโนโลยี ได,ดําเนินโครงการเทคโนโลยีอนาคตเพื่ออุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ ที่เน,นทําการวิจัยและ
พั ฒ นาสร, า งความสามารถเทคโนโลยี ที่ เ หมาะสมกั บ อุ ต สาหกรรมการผลิ ต ของประเทศ พั ฒ นาต, น แบบ
ผลิตภัณฑ6มูลคาสูงใหมๆ พร,อมทั้งถายทอดองค6ความรู,สูภาคเอกชน/อุตสาหกรรม อาทิ การประยุกต6ใช, Biobased Industry และการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงให,สามารถขยายขนาดการผลิตสูระดับอุตสาหกรรมได, การ
วิจัย อุตสาหกรรมด, านเกษตร อาหารและอาหารสัต ว6 และอุต สาหกรรมพลังงานและเคมีชี วภาพ สามารถ
ถายทอดเทคโนโลยี ใน 2 เรื่ อง คื อ สูต รการผลิ ต เชื้ อบริสุ ทธิ์ L. plantarum BCC 6591 ในระดั บ
ห,องปฏิบัติการ และสูตรการหมักอ,อยอาหารสัตว6ด,วยเชื้อบริสุทธิ์ L. plantarum BCC 6591 ต,นแบบ
ผลิตภัณฑ6/เทคโนโลยี/กระบวนการ เพื่ออุตสาหกรรมชีวภาพ 5 ต,นแบบ
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2.1.9

การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

1) การบรรลุ เ ป> า หมายการพั ฒ นาภาค เมื อ ง และพื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ ในป% แ รกของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีความกาวหนา สรุปไดดังนี้
1.1) ชองวางรายไดระหวางภาคมีความแตกตางกันมากขึ้น การกระจายรายได
ภายในภาคเป9นธรรมมากขึ้น โดยผลิตภัณฑ6ภาคตอหัว (GRP per capita) คาเฉลี่ยตอหัวในป7 2559 สูงสุด
คือ ภาคตะวันออก เทากับ 460,377 บาท ตอป7 และต่ําสุด คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เทากับ 76,207 บาท
ตอป7 มีความแตกตางกัน 6.0 เทา เพิ่มขึ้นจาก ป7 2558 ที่ตางกัน 5.9 เทา โดยคาเฉลี่ยตอหัวสูงสุด คือภาค
ตะวั น ออก ตามด, ว ยกรุ ง เทพฯและปริ ม ณฑล ภาคกลาง ภาคตะวั น ตก ภาคใต, ภาคเหนื อ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ สวนคาเฉลี่ยตอหัวของทั้งประเทศในป7 2559 เทากับ 215,455 บาทตอป7เพิ่มขึ้นจาก
204,459 บาทตอป7ในป72558 ผลิตภัณฑ6ภาคตอหัวในป7 2559 เพิ่มขึ้นจากป7 2558 ในทุกภาค โดยภาคใต,
(ร,อยละ 8.2) ภาคตะวันออก (ร,อยละ 7.4) ภาคตะวันตก (ร,อยละ 5.2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร,อยละ 4.6)
ภาคเหนือ (ร,อยละ 4.2) เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (ร,อยละ 4.1) และ ภาคกลาง (ร,อยละ 0.5) ตามลําดับ
สวนการกระจายรายได, แม,วาจะมีการกระจายรายได,ดีขึ้นในภาพรวมแตก็ยังอยูในระดับที่คอนข,างสูง โดย
สัมประสิทธิ์การกระจายรายได,ทั่วประเทศดีขึ้นจาก 0.484 ในป7 2555 มาเป-น 0.445 ในป7 2558 โดยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีการกระจายรายได,ดีที่สุด สัมประสิทธิ์การกระจายรายได,
1.2) สิ่งแวดลอมในพื้นที่อุตสาหกรรมหลักยังเป9นปJญหาที่ตองไดรับการแกไข โดย
คาเฉลี่ยสารเบนซีนในพื้นที่ จ.ระยอง มีคาเกินมาตรฐานที่กําหนดให,ไมเกิน 1.7 มคก./ลบ.ม โดยนับตั้งแต ป7
2555-2560 มีคาคาเฉลี่ยสารเบนซีนในพื้นที่ จ.ระยอง อยูระหวาง 2.3-2.6 มคก./ลบ.ม ซึ่งมีสาเหตุมาจาก
ยานพาหนะ และโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุดซึ่งสวนใหญเป-นโครงการด,านพลังงาน ปcโตรเคมี และ
อุ ต สาหกรรมตอเนื่ อ งของปc โ ตรเคมี จํ า เป- น ต, อ งอาศั ย ความรวมมื อ จากทุ ก ภาคสวนโดยเฉพาะอยางยิ่ ง
ผู,ประกอบการและประชาชนเพื่อแก,ป`ญหานพื้นที่
ตารางที่ 10 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ป%แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
เป>าหมายเชิง
ยุทธศาสตร0
1. ลดชองวาง
รายได,ระหวาง
ภาคและมีการ
กระจายรายได,
ที่เป-นธรรมมาก
ขึ้น

ตัวชี้วัดและ
คาเป>าหมาย
1. ผลิตภัณฑ6ภาคตอหัว
ระหวางภาคลดลง (บาท)
ผลิตภัณฑ6ภาคตอหัว
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผลิตภัณฑ6ภาคตอหัวภาคเหนือ

2555

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
2556
2557
2558

2559

แผนฯ 12
2560

67,588

72,925

70,247

72,831

76,207

-

94,966

97,253

96,593

94,999

98,999

-

ผลิตภัณฑ6ภาคตอหัวภาคใต,

129,481

129,811

126,798

132,627

143,544

-

ผลิตภัณฑ6ภาคตอหัว
ภาคตะวันออก
ผลิตภัณฑ6ภาคตอหัว
ภาคตะวันตก
ผลิตภัณฑ6ภาคตอหัว
ภาคกลาง

422,760

424,665

432,420

428,842

460,377

-

129,050

128,996

132,557

136,745

143,878

-

230,192

254,699

242,700

257,521

258,839

-
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เป>าหมายเชิง
ยุทธศาสตร0

ตัวชี้วัดและ
คาเป>าหมาย
2555
ผลิตภัณฑ6ภาคตอหัว
358,704
กรุงเทพและปริมณฑล
2. สัมประสิทธิ์การกระจาย
0.484
รายได,ระดับภาคลดลง
คาสัมประสิทธิ์จีนี (ร,อยละ)
สัมประสิทธิ์การกระจายรายได, 0.514
ภาคเหนือ
สัมประสิทธิ์การกระจายรายได, 0.395
ภาคกลาง
สัมประสิทธิ์การกระจายรายได, 0.441
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สัมประสิทธิ์การกระจายรายได, 0.464
ภาคใต,
สัมประสิทธิ์การกระจายรายได, 0.462
กรุงเทพมหานคร
2. เพิ่มจํานวน
เมื อ งศู น ย6 ก ลางของจั ง หวั ด ที่
n/a
เมืองศูนย6กลาง ได,รับการพัฒนาเป-นเมืองนาอยู
ของจังหวัดเป-น เพิ่มขึ้น
เมืองนาอยู
สําหรับคนทุก
กลุมในสังคม
3. พื้นที่
1. คาเฉลี่ย สารอินทรีย6ร ะเหย
2.5
ฐานเศรษฐกิจ
งายในพื้ น ที่ อุ ต สาหกรรม
หลักมีระบบ
หลั ก บริ เ วณมาบตาพุ ด ไม
การผลิตที่มี
เ กิ น เ ก ณ ฑ6 ม า ต ร ฐ า น
ประสิทธิภาพ
(คาเฉลี่ยสารเบนซีนในพื้นที่
สูงและเป-นมิตร
จ.ระยอง : มคก./ลบ.ม.)
ตอสิ่งแวดล,อม (มาตรฐานไมเกิน 1.7 มคก./
ลบ.ม)
2.ข, อ ร, อ งเรี ย นของประชาชน
n/a
เกี่ยวกับผลกระทบจากการ
ประกอบการในพื้นที่ลดลง
4.เพิ่มมูลคาการ
1.มู ลค าการลงทุ นในพื้ นที่
n/a
ลงทุนในพื้นที่
เศรษฐกิ จ พิ เ ศษชายแดน
เศรษฐกิจใหม
เพิ่มขึ้นร,อยละ ๒๐
บริเวณ
2.สถานประกอบการที่ จด
n/a
ชายแดน
ทะเบี ย นในพื้ นที่ เศรษฐกิ จ
ใหมเพิ่มขึ้น

2)

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
2556
2557
2558
374,158 392,151 410,467
0.465

2559
427,199

แผนฯ 12
2560
-

0.445

0.451

-

0.397

-

n/a

0.397

-

0.396

-

n/a

0.433

-

0.388

-

n/a

0.442

-

0.432

-

n/a

0.443

-

0.451

-

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

2.4

2.8

2.4

2.3

2.6

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

การดําเนินการและผลการพัฒนาตามแนวทางยุทธศาสตร0

2.1) พัฒนาสภาพแวดลอมเมืองศูนย0กลางของจังหวัดใหเป9นเมืองนาอยู เพื่อการ
ใชงานของคนทุกกลุมในสังคมอยางเทาเทียม เอื้อตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอยางมีสมดุล
จัดระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่มีคุณภาพและเพียงพอตอความต,องการของประชาชนและกิจกรรม
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เศรษฐกิจในเมือง จัดระบบบริการสังคมที่ได,มาตรฐานรวมทั้งที่อยูอาศัยของผู,มีรายได,น,อย ให,ความสําคัญตอ
การผังเมือง การเพิ่มพื้นที่สีเขียว และการดูแลความปลอดภัยของประชาชนทั้งจากอุบัติภัย อาชญากรรม และ
การจราจร อาทิ การวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด โครงการวางทอขยายเขตจายน้ํา เปลี่ยนสายไฟฟ;า
อากาศเป-นสายใต,ดิน และแผนจัดการโครงขายไฟฟ;ามหานคร (the MetGE)
2.2) พัฒนาระบบขนสงสาธารณะในเขตเมือง เพื่อบรรเทาป`ญหาจราจรและให,
ประชาชนเข,าถึงบริการระบบขนสงสาธารณะซึ่งมีต,นทุนต่ําและเป-นมิตรกับสิ่งแวดล,อม โดย จัดทําแผนแมบท
จราจรและแผนแมบทพัฒนาระบบขนสงสาธารณะในเขตเมืองพิษณุโลก เพื่อแก,ไขป`ญหาการจราจรอยางยั่งยืน
พัฒนาระบบขนสงสาธารณะให,เกิดการเชื่อมตอและอํานวยความสะดวกการเดินทางของประชาชน นักธุรกิจ
และนั กทองเที่ ยว มีการศึกษารถไฟฟ;ารางเบาในจังหวัด ขอนแกน นครราชสีมา ระบบรถไฟฟ;า รางเดี่ย ว
อ.หาดใหญ จ.สงขลา
2.3) เพิ่ มศั ก ยภาพการทองเที่ ยวทางทะเลเชื่ อมโยงอาวไทยฝJn งตะวั น ออกและ
ตะวันตก เพื่อเพิ่มโอกาสใหนักทองเที่ยวคุณภาพมีจํานวนมากขึ้น โดยมีโครงการกอสร,างถนนสายแยก ทล.
33 – ดานผานแดนบ,านคลองลึก เพื่อพัฒนาโครงสร,างพื้นฐานด,านคมนาคม และระบบโลจิสติกส6รองรับเขต
เศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) เพิ่มขีดความสามารถการเชื่อมโยงประตูการค,าหลัก (Gateway) ของประเทศไปยัง
ประตูการค,าชายแดนและรองรับการค,าการลงทุน การเติบโตของจุดผานแดนสําคัญของประเทศไทย
2.4) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมที่ไดมาตรฐาน
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน และรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก อาทิ โครงการ
กอสร,างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 7 โครงการกอสร,างถนนสาย ฉช.3001 แยก ทล.314 – ลาดกระบัง
โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการดําเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และโครงการปรับปรุงขยายระบบ
ประปา
2.5) สงเสริมและอํานวยความสะดวกการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน โดยสงเสริมการจัดตั้งเมืองการค,าชายแดน (Border Trading Town) ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
และการกอสร,างถนนสาย ก ผังเมืองรวมเมืองหนองคาย กอสร,างดานศุลกากรหนองคาย ดานศุลกากรสะเดา
แหงใหม จุดผานแดนถาวรบ,านพุน้ําร,อน เพิ่มศักยภาพดานสินค,าเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเข,าสูประชาคม
อาเซียน ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัด 13 แหง
2.6) สนั บ สนุ น และยกระดั บ การพั ฒ นากิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ที่ เ ป9 น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดลอมและสอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่ โดยพัฒนากิจกรรมด,านการผลิต การค,า โลจิสติกส6 การ
บริการ และการทองเที่ยวให,สอดรับกับความได,เปรียบของแตละพื้นที่ทั้งในด,านที่ตั้ง โดยมีสร,างป`จจัยพื้นฐานที่
ชวยสนับ สนุ นการผลิ ต โดยการจั ดตั้ งสถานประกอบการในลั กษณะโรงงานอุต สาหกรรม พร,อมเครื่ องมื อ
อุปกรณ6การผลิต ตลอดจนสนับสนุนด,านการพัฒนาฝ7มือแรงงานแกประชาชนในพื้นที่ อําเภอรือเสาะ จังหวัด
นราธิวาส อําเภอรามัน จังหวัดยะลา และอําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดป`ตตานี
2.7) สงเสริมใหภาคประชาชนและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวม
และไดรับประโยชน0จากการพัฒนา โดย จัดทําโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนสร,างสรรค6 เกิ ด การพั ฒ นาพื้ น ที่
เป; าหมายให,เ ป- นพื้ นที่ ที่มีวั ฒ นธรรม ประเพณี และเกิด การสร, า งเอกลั กษณ6 ความโดดเดนในแตละชุมชน
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ท,องถิ่น เป-นการสร,างแรงดึงดูดให,นักทองเที่ยวทั้งในและตางประเทศให,เดินทางเข,ามาในพื้นที่ เพื่อใช,บริการทั้ง
ในเรื่องที่พัก อาหาร แหลงทองเที่ยว และเลือกซื้อผลิตภัณฑ6ที่เป-นเอกลักษณ6ของชุมชน เกิดผลดีตอเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศ และสร,างรายได,ให,แกชุมชน จังหวัดเชียงใหม ลําพูน ลําปาง แมฮองสอน
2.8) บริ หารจัด การดานสาธารณสุ ข แรงงาน และความมั่ นคง ด, วยการพัฒ นา
โครงสร,างพื้นฐานสถานบริการสุขภาพในจังหวัดเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 8 จังหวัด ได,แก สระแก,ว สงขลา
ตาก นครพนม หนองคาย นราธิวาส เชียงราย และกาญจนบุรี โครงการสนับสนุนการเป-นเมืองศูนย6กลาง
บริการสุขภาพใน ASEAN I โครงการจัดตั้งศูนย6บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด,านแรงงานตาง
ด,าวเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ สงผลแรงงานตางด,าวได,รับอนุญาตทํางานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
จํานวน 73,934 คน สงผลให,มีแรงงานตางด, าวที่ถูกกฎหมายเข,ามาทํางานตามความต,องการของนายจ,า ง
รวมทั้ ง สงเสริ มการบริ ห ารจั ด การด, า นแรงงานในเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จพิ เ ศษ ทําให, ไมมีการใช, แรงงานผิ ด
กฎหมายในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รวมถึงสถานประกอบกิจการในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมี
การเกิดอุบัติเหตุ หรือโรคอันเนื่องมาจากการทํางานลดลง
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2.1.10 ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา
1) การบรรลุเป>าหมายการพัฒนาดานความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา ใน
ป7แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีความก,าวหน,าการดําเนินงานทั้งในเรื่องเครือขายการเชื่อมโยงตามแนว
ระเบียงเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมีการใช,ประโยชน6ได,เต็มศักยภาพ ระบบหวงโซมูลคาในอนุภูมิภาคและ
ภูมิภาคอาเซียนเพิ่มขึ้น ประเทศไทยเป-นฐานเศรษฐกิจ การค,าและการลงทุนที่สําคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาค
อาเซียน และเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาสวนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให,ครอบคลุมภูมิภาค
อาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต, ประเทศไทยเป-นหุ,นสวนการพัฒนาที่สําคัญทั้งในทุกระดับ สรุปได,ดังนี้
1.1) เครือขายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมีการใช
ประโยชน0ไดเต็มศักยภาพ
(1) ความสํ าเร็จ ของไทยในการผลัก ดัน ใหเกิด โครงขายความเชื่ อมโยง
ทางดานโลจิ สติก ส0ที่ค รอบคลุมทางบก ทางราง ทางน้ํา ทางอากาศ ภายในภูมิภ าค เพื่ออํานวยความ
สะดวก ลดระยะเวลาและตนทุนในการขนสง เมื่อพิจารณาจากดัชนีความสามารถในการแขงขันระดับโลก
(Global Competitiveness Index (GCI)) ของ World Economic Forum : WEF ในด,านคุณภาพโครงสร,าง
พื้นฐาน พบวา ในป7 2560 ไทยมีความสามารถในการแขงขันด,านคุณภาพโครงสร,างพื้นฐานอยูในอันดับที่ 67
จาก 137 ประเทศ ปรับตัว ดีขึ้นจากอั นดับที่ 72 ในป7 2559 ซึ่งเป-นป7 สุดท,า ยของแผนพั ฒนาฯ ฉบับ ที่ 11
เนื่องจากภาครัฐมีการพัฒนาโครงสร,างพื้นฐานด,านการขนสงดีขึ้นทั้งทางถนน ทางราง ทาเรือ และทาอากาศ
ยาน ซึ่งมีอันดับที่ดีขึ้นทุกด,าน อาทิ คุณภาพทางรางปรับตัวดีขึ้นจากอันดับที่ 77 ในป7 2559 มาอยูในอันดับที่
72 ในป7 2560 และคุณภาพของทาอากาศยานจากอันดับที่ 42 มาอยุในอันดับที่ 39 ในชวงเวลาเดียวกัน
(2) ความสําเร็จของการดําเนินงานภายใตความตกลงวาดวยการขนสง
ขามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (Cross Border Transport Agreement : CBTA) ณ ดาน
ชายแดนระหวางไทยกั บ ประเทศเพื่ อ นบาน ประเทศสมาชิ ก อนุ ภู มิ ภ าคลุ มแมน้ํ า โขงทั้ ง 6 ประเทศ
ประกอบด, ว ย กั ม พู ช า ลาว เมี ย นมา เวี ย ดนาม ไทย และจี น ได, ใ ห, สั ต ยาบั น ครบทั้ ง 20 ฉบั บ แล, ว (17
ภาคผนวกและ 3 พิธีสาร) ภายใต,ความตกลงการขนสงข,ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (GMS CBTA)
(ไทย วันที่ 30 มีนาคม 2558 เมียนมาร6 เดือนมิถุนายน 2558) โดยในเดือนพฤษภาคม 2560 ไทยและจีนได,
รวมลงนามในบันทึกความเข,าใจเพื่อเริ่มดําเนินการ CBTA ในระยะแรก “Early Harvest” ในเดือนสิงหาคม
2560 เพื่อมุงสูการปฏิบัติอยางเต็มที่ในป7 2562 ภายหลังการให,สัตยาบันครบถ,วนแล,วประเทศไทยได,รวม
จัดทําบันทึกความเข,าใจเพื่อให,มีการใช,ความตกลง CBTA ณ จุดผานแดนที่สําคัญ (Initial Implementation
on CBTA) กับประเทศเพื่อนบ,าน และเริ่มบังคับใช,แล,ว คือ ไทย-ลาว-เวียดนาม / มุกดาหาร-สะหวันนะเขต /
อรัญประเทศ-ปอยเปต / ความตกลงแลกเปลี่ยนสิทธิทางการจราจรไทย-กัมพูชา จํานวน 150 คัน จากเดิมไทย
ได,โควตาจํานวน 40 คัน และอยูระหวางการเจรจาเพื่อเริ่ม IICBTA ระหวางไทย-เมียนมา และเจรจาเพื่อลง
นามความตกลงแลกเปลี่ยนสิทธิทางการเจรจาตามแนว NSEC ไทย-ลาว-จีน สําหรับการออกหนังสือใบอนุญาต
ขนสงทางถนนภายใต,ความตกลง GMS (GMS Road Transport Permit) ประเทศสมาชิกเริ่มดําเนินการออก
หนังสือใบอนุญาตขนสงทางถนนฯ ดังกลาวจํานวน 500 ฉบับ โดยประเทศสมาชิกจะเริ่มลงนามแบบเวียน
ตั้งแต 1 มีนาคม พ.ศ.2560 และบันทึกความเข,าใจดังกลาวจะมีผลบังคับใช,เมื่อประเทศสมาชิกลงนามครบทุก
ประเทศ ซึ่งคาดวาจะเริ่มในป7 2561
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1.2) ระบบหวงโซมูลคาในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียนเพิ่มขึ้น
(1) ดัชนียอยความสามารถในการบริหารจัดการ ณ พรมแดนของประเทศ
ไทยปรับอัน ดับดี ขึ้น จากข, อมูลการอํา นวยความสะดวกทางการค,าจากดัช นีการค,าระหวางประเทศ หรื อ
Trading across border ซึ่งเป-นตัวชี้วัดหนึ่งภายใต,ดัชนีความยากงายในการประกอบธุรกิจ (Doing Business
Index) ที่จัดทําโดยธนาคารโลก พบวา ในป7 2560 ประเทศไทยมีการบริหารจัดการ ณ จุดข,ามพรมแดนดีขึ้น
ดั ช นี ป รั บ ตั ว ดี ขึ้ น มาอยู อั น ดั บ ที่ 56 จากที่ เ คยอยู อั น ดั บ ที่ 92 ในป7 2559 และอั น ดั บ ที่ 94 ในป7 2558
ตามลําดับ แสดงให,เห็นวาแนวโน,มในการจัดการจุดข,ามแดนในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีแนวโน,มที่ดีขึ้น
โดยพิจารณาจากขั้นตอนการปฏิบัติการหลักเกณฑ6การค,าระหวางประเทศ (Border compliance) และ
เอกสารที่เกี่ยวข,องกับการค,าระหวางประเทศ (Documentary compliance) ด,านเวลาและต,นทุนทั้งการ
นําเข,าและสงออก ทั้งนี้ การอํานวยความสะดวกทางการค,าถือวาเป-นตัวแปรหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญตอการ
เติบโตทางการค,าและการลงทุน การพัฒนาหวงโซการผลิต (Supply chain) การขยายหวงโซการบริโภค
(Demand chain) การเติบโตของประเทศ ตลอดจนการเพิ่มรายได,ประชาชาติของประเทศ
นอกจากนี้ จากการศึ ก ษาการประเมิ น การอํ า นวยความสะดวกทาง
การค,าของโลกหรือ Global Enabling Trade Index ซึ่งเป-นการสํารวจรวมกันโดย World Economic
Forum และ Global Alliance for Trade Facilitation โดยพิจารณา 4 ด,าน ได,แก (1) การเข,าถึงตลาด
(Market access) (2) การบริหารจัดการจุดข,ามพรมแดน (Border administration) (3) โครงสร,างพื้นฐาน
ทางการคมนาคมและการสื่ อ สาร (Infrastructure) และ (4) สภาพแวดล, อ มทางธุ ร กิ จ (Operating
environment) จากดัชนีความสามารถการอํานวยความสะดวกทางการค,า (Enabling Trade Index : ETI)
พบวา ในป7 2559 ประเทศไทยมีอันดับดีขึ้นอยูอันดับที่ 63 จาก 136 ประเทศ ดีขึ้น 9 อันดับจากอันดับที่ 72
ในป7 2557 ป`จจัยที่ทําให,ประเทศไทยมีอันดับความสามารถในการอํานวยความสะดวกทางการค,าดีขึ้น ได,แก
การเข,าถึงตลาดภายในประเทศ (จากอันดับที่ 110 เป-นอันดับที่ 88) ประสิทธิภาพและความโปรงใสของการ
บริหารจัดการจุดผานแดน (Efficiency and Transparency Border Administration) (จากอันดับที่ 62 เป-น
อันดับที่ 44) ความพร,อมใช,งานและคุณภาพของโครงสร,างพื้นฐาน (Availability and Quality of
Transport Infrastructure) (จากอันดับที่ 36 เป-นอันดับที่ 35) การเข,าถึงในระบบไอซีที (Available and
Use of ICTs) (จากอันดับที่ 73 เป-นอันดับที่ 62) สําหรับเกณฑ6ชี้วัดที่ไทยมีความสามารถในการแขงขันลดลง
คือ การเข,าถึงตลาดตางประเทศ (Foreign Market Access) (จากอันดับที่ 66 เป-นอันดับที่ 96) ความพร,อม
ใช,งานและคุณภาพของบริการขนสง (Availability and Quality of Transport Services) (จากอันดับที่ 39
เป-นอันดับที่ 49) และการดําเนินงานด,านสิ่งแวดล,อม (Operating Environment) (จากอันดับที่ 74 เป-น
อันดับที่ 83)
(2) มูลคาสินคาขั้นกลางที่ผานดานชายแดนระหวางประเทศเพิ่มขึ้น โดย
สินค,าขั้นกลาง (Intermediate goods) คือ สินค,าที่ถูกผลิตออกมาเพื่อใช,สําหรับผลิตสินค,าชนิดอื่นๆ ใน
ขั้นตอนตอไป ข,อมูลมูลคาสินค,าขั้นกลางจากการประมวลผลโดยธนาคารแหงประเทศไทยซึ่งใช,ข,อมูลจากกรม
ศุลกากร พบวา มูลคาสินค,าขั้นกลางที่ผานเข,ามาในประเทศไทยมีแนวโน,มลดลงตอเนื่องในชวง 5 ป7 ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 แตในป7 2560 ซึ่งเป-นป7แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มูลคาสินค,าขั้นกลางเพิ่มขึ้น
จาก 3,618.45 พันล,านบาท ในป7 2559 เป-น 4,043.12 พันล,านบาท เป-นการเพิ่มขึ้นของปริมาณการนําเข,าทั้ง
ในหมวดวัตถุดิบและสินค,าขั้นกลาง สินค,าทุน และสินค,าอุปโภคบริโภค สอดคล,องกับการขยายตัวของภาคการ
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สงออก การลงทุนภาคเอกชน และอุปสงค6ภายในประเทศ ปริมาณการนําเข,าสินค,าวัตถุดิบและสินค,าขั้นกลาง
ขยายตัวเรงขึ้นสอดคล,องกับการขยายตัวในเกณฑ6ดีของการสงออกสินค,าอุตสาหกรรม
(3) มู ล คาการคาการลงทุ น ระหวางไทยกั บประเทศภู มิ ภ าคมี แ นวโนม
เพิ่ มขึ้ น จากข, อมู ล รายงานด, า นการค, า ระหวางประเทศของไทยกั บ ภู มิภ าค ของสํ านั กงานปลัด กระทรวง
พาณิชย6 พบวา การค,าระหวางไทยกับโลกมีมูลคาเทากับ 15,593.38 พันล,านบาท ในป7 2560 ซึ่งเป-นป7แรก
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เพิ่มขึ้นจาก 14,438.89 พันล,านบาท ในป7 2559 ซึ่งเป-นป7สุดท,ายของแผนพัฒนา
ฯ ฉบับที่ 11 ขณะที่ การค,าระหวางไทยกับกลุมประเทศภูมิภาคอาเซียน (อาเซียน 9 ประเทศ) มีมูลคาเทากับ
3,427.73 พันล,านบาท เพิ่มขึ้นจาก 3,216.50 พันล,านบาท และการค,าระหวางไทยกับประเทศในอนุภูมิภาค
(ประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา และมาเลเซีย) มีมูลคาเทากับ 1,396.75 พันล,านบาท เพิ่มขึ้นจาก 1,354.22
พัน ล,า นบาท ในชวงเวลาเดีย วกั น กลุ มสิ นค, าสงออกที่ มีมูลคาขยายตั ว เชน ข,า ว ยางพารา มั นสํ าปะหลั ง
ผลิตภัณฑ6ยาง อุปกรณ6สื่อสารโทรคมนาคม ชิ้นสวนและอุปกรณ6ยานยนต6 รถยนต6นั่ง รถกระบะและรถบรรทุก
เครื่องจักรและ อุปกรณ6 และผลิตภัณฑ6ปcโตรเลียม เป-นต,น ตลาดสงออกสําคัญ คือ สหรัฐอเมริกา สหภาพ
ยุโรป จีน ญี่ปุkน อาเซียน และตะวันออกกลาง ขยายตัวดีตอเนื่อง การเพิ่มขึ้นของมูลคาการสงออกมีป`จจัย
สนับสนุนสําคัญ มาจาก (1) การเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องของอุปสงค6จากตางประเทศที่สงผลให,ปริมาณการสงออก
เพิ่ มขึ้ น สอดคล, องกั บ การฟ•• น ตั ว อยางชั ด เจนของเศรษฐกิ จ ประเทศคู ค, า หลั ก และ (2) ราคาน้ํ า มั น ดิ บใน
ตลาดโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น สงผลให,ราคาสงออกสินค,าเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะราคาสินค,าที่เกี่ยวเนื่องกับน้ํามัน
และราคาผลิตภัณฑ6ยางเพิ่มขึ้น
เมื่อพิจารณาการลงทุ นของไทยในภูมิภ าค จากข,อมู ลมูล คาเงินลงทุ น
โดยตรงของไทยใน ตางประเทศ (Thai Direct Investment: TDI) ของธนาคารแหงประเทศไทย พบวา การ
ลงทุนโดยตรงของไทยในภูมิภาคอาเซียน ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 มีแนวโน,มเติบโตคอนข,างผันผวน
อยางไรก็ตาม การลงทุนโดยตรงของไทยในภูมิภาคอาเซียน ในป7 2560 มีมูลคา 228.88 พันล,านบาท เพิ่มขึ้น
จากป7 2559 ที่มีมูลคาการลงทุนฯ 167.72 พันล,านบาท ขยายตัวร,อยละ 36.47
1.3) ประเทศไทยเป9นฐานเศรษฐกิจ การคาและการลงทุนที่สําคัญในภูมิภาค อนุ
ภูมิภาค อาเซียน และเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาสวนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให
ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต
(1) ปริมาณการขนสงสินคาและบริการเพิ่มขึ้น จากข,อมูลของกระทรวง
คมนาคม พบวา ปริมาณสินค,าขาเข,าคอนข,างทรงตัว โดยในป7 2559 มีปริมาณสินค,าขาเข,า 119,321 พันตัน
เพิ่มขึ้นจากป7 2555 ที่มีปริมาณสินค,าขาเข,า 105,498 พันตัน สําหรับปริมาณสินค,าขาออกมีแนวโน,มคอนข,าง
ทรงตั ว เชนเดี ย วกั น โดยในป7 2559 มี ป ริ ม าณสิ น ค, า 123,159 พั น ตั น เพิ่ ม ขึ้ น จากป7 2554 ที่ มี ป ริ ม าณ
114,245 พันตัน เมี่อพิจารณามูลคาสินค,านําเข,า พบวา มีแนวโน,มลดลงตั้งแตป7 2555 ที่มีปริมาณการนําเข,า
สูงสุดที่ 7,813.05พันล,านบาท ลดลงเป-น 6,859.26 พันล,านบาท ในป7 2559 เนื่องจากปริมาณการบริโภคที่
ลดลงต่ําลง และการสนับสนุนให,ใช,สินค,าภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น ขณะที่ มูลคาสินค,าสงออกมีแนวโน,ม
เพิ่มขึ้นจาก 7,082.49 พันล,านบาท ในป7 2555 เป-น 7,494.49 พันล,านบาท ในป7 2559
(2) มูลคาการคาชายแดนระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบานในอนุภูมิภาค
เพิ่มขึ้น (มาเลเซีย เมียนมา สปป.ลาว และกัมพูชา) ข,อมูลจากสถิติการค,าชายแดนและการค,าผานแดนของ
ประเทศไทย โดยกองความรวมมือการค,าและการลงทุน กรมการค,าตางประเทศ กระทรวงพาณิชย6 พบวา ในป7
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2560 การค,าชายแดน (มาเลเซีย เมียนมา สปป.ลาว และกัมพูชา) และการค,าผานแดน (สิงคโปร6 จีนตอนใต,
เวียดนาม) ของไทยกับประเทศเพื่อนบ,านทั้ง 7 ประเทศ เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตั้งแตต,นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
โดยในป7 2555 มีมูลคาการค,า 910.50 พันล,านบาท เพิ่มขึ้นเป-น 1,200.93 พันล,านบาท ในป7 2559 ป7สุดท,าย
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และเพิ่มขึ้นตอเนื่องเป-น 1,307.15 พันล,านบาท ในป7 2560 ขยายตัวเพิ่มขึ้นจาก
ป7 2559 ร,อยละ 8.85
ในสวนของมูลคาการค,าชายแดน ซึ่งพิจารณาจากประเทศที่มีชายแดน
ติดตอกับประเทศไทย คือ ประเทศมาเลเซีย กัมพูชา สาธารณรัฐประชาชนลาว และสาธารณรัฐแหงสหภาพ
เมียนมาร6 พบวา ในป7 2560 มีมูลคาการค,าชายแดนอยูที่ 1,076.39 พันล,านบาท ซึ่งมูลคาการค,าเพิ่มขึ้นตั้งแต
ต,นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ในป7 2555 ที่มีมูลคาการค,า 910.50 พันล,านบาท จนถึงสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
11 เมื่อป7 2559 มีมูลคา 1,013.39 พันล,านบาท โดยประเทศที่มูลคาการค,าชายแดนมากที่สุดคือ ประเทศ
มาเลเซี ย รองลงมาคือ สาธารณรัฐประชาชนลาว สาธารณรัฐ แหงสหภาพเมียนมาร6 และประเทศกัมพูช า
ตามลํ า ดั บ สํ า หรั บ มู ล คาการค, า ผานแดนกั บ ประเทศเพื่ อ นบ, า น พบวา มี มูล คาเพิ่ มขึ้ น ตอเนื่ อ งตั้ ง แตต, น
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ในป7 2555 จนถึงต,นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในป7 2560 โดยมูลคาการค,าผานแดนใน
ป7 2560 อยูที่ 230.76 พันล,านบาท สูงกวาป7 2555 ที่มีมูลคาการค,าผานแดน 99.81 พันล,านบาท โดยไทยมี
การค,าผานแดนกับประเทศเวียดนามมากที่สุด
(3) มูลคาการลงทุนของผูประกอบการไทยในภูมิภาคเพิ่มขึ้นตอเนื่อง จาก
ข,อมูลของธนาคารแหงประเทศไทย พบวา มูลคาการลงทุนของผู,ประกอบการไทยในภูมิภาค เมื่อพิจารณายอด
คงค,างเงินลงทุนโดยตรงของไทยในภูมิภาคอาเซียน มีมูลคาเพิ่มขึ้นตอเนื่องตั้งแตแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 โดย
ในป7 2560 มียอดคงค,างเงินลงทุนโดยตรงของไทยในอาเซียนอยูที่ 34.91 พันล,านดอลลาร6สหรัฐ เพิ่มขึ้นจาก
28.24 พันล,านดอลลาร6สหรัฐ ในป7 2559 และ 16.99 พันล,านดอลลาร6สหรัฐ ในป7 2555
(4) กฎหมายและระเบี ย บตางๆ ไดรั บ การปรั บ ปรุ ง ใหเอื้ อ ตอการเป9 น
ศูนย0กลางการผลิตการลงทุน และบริการ โดยมีกฎหมายและระเบียบตางๆ ที่ได,รับการปรับแก,ไขที่สําคัญ
เพื่ อให, อํ า นวยความสะดวกตอการลงทุ น ของตางประเทศ โดยข, อมู ล จากมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ใ นป7 2560 ที่
เกี่ยวข,องกับการปรับปรุงหรือกําหนดกฎหมาย/ระเบียบ มีดังนี้ 1) ข,อกําหนดการใช,ประโยชน6ในที่ดินในพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก มีวัตถุประสงค6เพื่อให,การจัดทําแผนผังการใช,ประโยชน6ที่ดินสอดคล,อง
กับแผนผังการพัฒนาโครงสร,างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่จะมีขึ้นในอนาคต 2) การดําเนินการจัดทําราง
แผนปฏิบัติการการพัฒนาศูนย6กลางธุรกิจและศูนย6กลางการเงิน ตามแนวคิดหลักของแผนพัฒนาพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เพื่อผลักดันให,พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษกลายเป-นศูนย6กลางธุรกิจและการเงิน
ของภูมิภาค 3) การรางกําหนดพระราชบัญญัติ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 4) พระราชบัญญัติ
สงเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 แก,ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2560 5)
พระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ สําหรับอุตสาหกรรมเป;าหมาย พ.ศ.2560
6)ประกาศคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ6 วิธีการ
เงื่อนไข และกระบวนการ ในการรวมลงทุนกับเอกชนหรือให,เอกชนเป-นผู,ลงทุน ลงวันที่ 8 กันยายน พ.ศ.
2560 และ 7) คําสั่งหัวหน,าคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ 2/2560 เรื่อง การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก ลงวันที่ 17 มกราคม พุทธศักราช 2560
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1.4) ประเทศไทยเป9นหุนสวนการพัฒนาที่สําคัญทั้งในทุกระดับ
(1) มูลคาการใหความชวยเหลือของไทยในอนุภูมิภาคและภูมิภาค การให
ความชวยเหลือทางการเงินและวิชาการของไทยในอนุภูมิภาคและภูมิภาค จากข,อมูลรายงานของสํานักงาน
ความรวมมื อพั ฒ นาเศรษฐกิ จ กั บ ประเทศเพื่ อนบ, า น โดยให, ความชวยเหลื อประเทศเพื่ อนบ, า นจํ า นวน 7
ประเทศ คือ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา
สาธารณรั ฐสังคมนิ ยมเวียดนาม ราชอาณาจั กรภู ฏาน สาธารณรัฐ ประชาธิ ปไตยศรี ลังกา และสาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยติมอร6-เลสเต ในป7 2560 พบวา มูลคาการให,ความชวยเหลือของไทยในอนุภูมิภาคและภูมิภาค
โดยการชวยเหลือทางด,านการเงินมูลคา 5,945.11 ล,านบาท เพิ่มขึ้นจากป7 2559 ที่มีมูลคา 1,241.48 ล,าน
บาท
(2) ความสําเร็จของโครงการพั ฒนารวมกั นระหวางไทยกับประเทศใน
ภูมิภาค ประเทศไทยมีกรอบความรวมมือกั บประเทศในภู มิภาคหลากหลายความรวมมือซึ่ งเป9น ความ
รวมมือเพื่อสรางความเขมแข็งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ในภูมิภาคใหมีเสถียรภาพ โดย
ความรวมมือที่มีรวมกัน เชน กรอบความรวมมือของ 7 ประเทศ BIMSTEC กรอบความรวมมือที่ริเริ่มจาก
รัฐบาลไทยที่ต,องการผลักดันให,การพัฒนาเศรษฐกิจที่ก,าวตามกันของประเทศในกลุม ACMECS (Ayeyawady
- Chao Phraya - Mekong Economic Cooperation Strategy) การรวมกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
AEC ( ASEAN Economic Community) ความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 6 ประเทศ
(Greater Mekong Subregion Economic Cooperation : GMS) และกรอบความรวมมือเพื่อการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจสามฝkาย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย (IMT-GT) เป-นต,น
ความรวมมื อ ที่ ป รากฎผลการดํ า เนิ น โครงการพั ฒ นารวมกั น ระหวาง
ประเทศไทยกับประเทศในภูมิภาค ที่เห็นได,ชัดเจน คือ ความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 6
ประเทศ (GMS) ในระยะที่ผานมา มีแผนงานที่รวมมือทั้งสิ้น 204 แผนงาน สาขาความรวมมือ 10 สาขา มูลคา
รวม 51,500 ล,านเหรียญ หรือประมาณ 1.6 ล,านล,านบาท ประกอบด,วย โครงการลงทุน 112 โครงการ มูลคา
51,260 ล,านเหรียญสหรัฐ และโครงการความชวยเหลือทางวิชาการ 92 โครงการ มูลคา 240 ล,านเหรียญ
สหรัฐ จัดทําโดยมีกรอบการลงทุนของภูมิภาค ป7 2565 (Regional Investment Framework 2022: RIF2022) ประกอบด,วยแผนงานความรวมมือทั้งสิ้น 204 แผนงาน/โครงการ สาขาความรวมมือ 10 สาขา มูลคา
รวม 59,565 ล,า นเหรีย ญสหรัฐ หรื อประมาณ 1.98 ล, านล,า นบาท โดยแผนงาน/โครงการพัฒ นารวมกั น
ระหวางไทยกับภูมิภาคที่ดําเนินการแล,วเสร็จ อาทิ 1) การจัดทํา GMS Tourism Strategy (2016-2025) 2)
โครงการทางดวนสารสนเทศ (Information Superhighway Network) ระยะ 1 และ ระยะที่ 2 สําหรับ
แผนงาน/โครงการพัฒนารวมกันที่อยูระหวางดําเนินการ อาทิ 1) การพัฒนาเส,นทางคมนาคมให,ได,มาตรฐาน
ASEAN Highway Class 3 2) การกอสร,างอาคารดานพรมแดนทั้งฝ`›งไทยกัมพูชาและฝ`›งไทยและเมียนมา 3)
เส,นทางรถไฟกรุงเทพฯ-หนองคาย—เวียงจันทน6 4) การปรับปรุงเส,นทางหมายเลข 12 ในสปป.ลาว 5) จัดตั้ง
Environmental Operation Center (EOC) เป-นศูนย6ประสานการดําเนินงานด,านสิ่งแวดล,อม ณ กรุงเทพฯ
และ 6) จัดตั้งสภาธุรกิจ 6 ประเทศลุมแมน้ําโขง (GMS Business Council) เพื่อเป-นกลไกทํางานรวมกับ
ภาครัฐ
ในสวนของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝkาย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย
(IMT-GT) ในระยะที่ผานมา การลงทุนด,านโครงสร,างพื้นฐานทางกายภาพ มีแผนงานโครงการกอสร,างทั้งถนน
ทางดวนพิเศษ รถไฟรางคู สะพาน ทาเรือ สนามบิน และโครงสร,างพื้นฐานด,านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
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สื่อสาร โดยมีมูลคาการลงทุนรวมประมาณ 47,000 ล,านเหรียญสหรัฐฯ เป-นสวนของไทยประมาณ 4,700 ล,าน
เหรียญสหรัฐฯ สําหรับแผนงาน/โครงการพัฒนารวมกันที่ดําเนินการแล,ว อาทิ 1) จัดทํากรอบยุทธศาสตร6การ
ทองเที่ยวป7 2560 – 2579 และแผนปฏิบัติการป7 2560 – 2564 2) จัดทําแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ6ของ
เครือขายมหาวิทยาลัย IMT-GT ป72560-2564 3) จัดทํากรอบการพัฒนาเมืองอยางยั่งยืน (Sustainable
Urban Development Framework : SUDF) และ 4) สนับสนุนการจัดตั้งสภาธุรกิจ IMT-GT สําหรับ
แผนงาน/โครงการพัฒนารวมกันที่จะดําเนินการตอไป อาทิ 1) การริเริ่มโครงการเชื่อมโยงการคมนาคม โลจิ
สติกส6 และหวงโซคุณคาข,ามแดน เชน การสร,างทางพิเศษสุมาตรา ทางรถไฟภาคตะวันออกในมาเลเซีย 2)
จัดตั้งแนวระเบียงเศรษฐกิจที่หกของไทย คือ สามจังหวัดของไทย (ป`ตตานี-ยะลา-นราธิวาส) เชื่อมโยงกับ
มาเลเซีย (รัฐเประและกลันตัน) ผานพื้นที่พัฒนาด,านตะวันออก และการเชื่อมโยงด,านอันดามันกับมาเลเซีย
ผานพื้นที่การพัฒนาตอนเหนือไปสูอินโดนีเซีย 3) การกอสร,างสะพานข,ามแมน้ําโกลกแหงใหมที่อําเภอตากใบ
จัวหวัดนราธิวาส เพื่อเชื่อมโยงกับเมืองเปcงกาลันกุโบร6 รัฐกลันตันของมาเลเซีย และสะพานข,ามแมน้ําโกลก
แหงที่สองที่สุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส กับเมืองรันเตาป`นยัง รับกลันตัน (จะเริ่มกอสร,างป7 2561) 4) การ
กอสร,างทาอากาศยานเบตง ของประเทศไทยและทาอากาศยานโกตาบาห6รูของมาเลเซีย เพื่อเชี่อมโยงกัน และ
5) การจัดทํากรอบการพัฒนาเมืองอยางยั่งยืน (Sustainable Urban Development Framework : SUDF)
(3) ความกาวหนาในการดําเนินการใหเป9นไปตามเป>าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน เป;าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป-นเป;าหมายการพัฒนา ที่
นานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยได,ลงนามและมีคํามั่นรวมกันในการประชุมสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ
เมื่ อ เดื อ นกั น ยายน พ.ศ. 2558 เป; า หมายดั ง กลาวเป- น การสานตอเป; า หมายการพั ฒ นาแหงสหวรรษ
(Millennium Development Goals: MDGs) ที่หมดอายุลงในป7 ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2557) ในขณะเดียวกันก็
เป-นการรับวาระด,านการพัฒนาที่ยั่งยืนมาจากการประชุม Earth Summit ที่กรุง ริโอ เดอ จาเนโร ประเทศ
บราซิล ในป7 ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555) เข,ามาประกอบด,วย นอกจากนี้ สหประชาชาติยังจัดให,มีการรับความ
คิดเห็นจากผู,คนกลุมตาง ๆ จากทั่วโลกผานชองทางออนไลน6 เพื่อเป-นข,อมูลในการรางเป;าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนอีกด,วย เป;าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) จึงถือได,วาเป-นวาระการพัฒนาในระดับโลกที่สําคัญที่สุด
วาระหนึ่ง และเริ่มดําเนินการตั้งแตป7 ค.ศ. 2016 (พ.ศ. 2558) ไปจนถึงป7 ค.ศ. 2030 (พ.ศ. 2573)
ในสวนของประเทศไทย รั ฐบาลได,ตั้ งคณะกรรมการเพื่อการพัฒ นาที่
ยั่งยืน (กพย.) มีนายกรัฐมนตรีเป-นประธาน เป-นคณะกรรมการหลักในการขับเคลื่อนการบรรลุเป;าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน มี คณะอนุกรรมการอยูภายใต, กพย. 3 คณะ ประกอบด,วย 1) อนุกรรมการขับเคลื่อนเป;าหมาย
การพัฒนาที่ ยั่งยืน 2) อนุกรรมการสงเสริมความเข,าใจและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ พอเพียง และ 3) อนุกรรมการพัฒนาระบบข,อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต,
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป;าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมีคณะทํางานยอยอีก 3 คณะทํางาน คือ คณะทํางานที่
1 รับผิดชอบการบูรณาการการดําเนินงานและจัดลําดับความสําคัญในการขับเคลื่อนเป;าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน คณะทํางานที่ 2 รับผิดชอบการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามเป;าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และ
คณะทํางานที่ 3 ปรับปรุงกลไกมาตรการด,านเศรษฐศาสตร6 สังคมและกฎหมาย เพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน
สําหรับการจัดอันดับลาสุดป7 2017 ของ Sustainable Development Solutions Network ซึ่งประเมิน
สถานการณ6 SDGs ไทย อยูในลําดับที่ 55 จาก 157 ประเทศ (จากป7 2016 อยูลําดับที่ 61) มีคะแนนรวมอยูที่
69.5 คะแนน (เดิม 62.2 คะแนน)
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ตารางที่ 11 : ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา ป%แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
เป>าหมาย

ตัวชี้วัด

1. ความสําเร็จของไทยในการ
ผลักดันให,เกิดโครงขาย
ความเชื่อมโยงทางด,านโล
จิสติกส6ที่ครอบคลุมทาง
บก ทางราง ทางน้ํา ทาง
อากาศ ภายในภูมิภาค
เพื่ออํานวยความสะดวก
ลดระยะเวลาและต,นทุน
ในการขนสง
- อันดับความสามารถใน
การแขงขันของประเทศ
ไทยในด,านภาพรวมของ
คุณภาพโครงสร,างพื้นฐาน
The Global
Competitiveness
Report : WEF)
2. ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานภายใต,ความตก
ลงวาด,วยการขนสงข,าม
พรมแดนในอนุภูมิภาคลุม
แมน้ําโขง (Cross Border
Transport Agreement:
CBTA) ณ ดานชายแดน
ระหวางไทยกับประเทศ
เพื่อนบ,าน (จํานวน
ใบอนุญาต)
2. ระบบหวงโซมู ล คาใน 1. ดัชนียอยความสามารถใน
อนุภูมิภาคและภูมิภาค
การบริหารจัดการ ณ
อาเซียนเพิ่มขึ้น
พรมแดนของประเทศไทย
(อันดับการบริการด,าน
การค,าระหวางประเทศ
(Trading Across Borders)
2. มูลคาสินค,าขั้นกลางที่ผาน
ดานชายแดนระหวาง
ประเทศ (พันล,านบาท)
3. มูลคาการค,าการลงทุน
ระหวางไทยกับประเทศใน
ภูมิภาค
3.1 มูลคาการค,าระหวาง
ประเทศไทยกับโลก
(พันล,านบาท)
3.2 มูลคาการค,าระหวาง
ประเทศไทยกับ

2555

2556

49

61

แผนฯ 11
2557
2558

2559

แผนฯ 12
2560

72

67

1. เครือขายการเชื่อมโยง
ตามแนวระเบียง
เศรษฐกิจที่ครอบคลุม
และมีการใช,ประโยชน6
ได,เต็มศักยภาพ

-

-

76

-

71

-

-

500

89

101

92

94
(72.49)

92
(70.35)

56
(84.10)

4,404

4,328

4,374

3,773

3,618

4,043

14,864

14,567

14,715

14,132

14,439

15,593

3,006

3,071

3,243

3,167

3,217

3,428
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แผนฯ 11
2557
2558

2555
2556
2559
อาเซียน 9 ประเทศ
(พันล,านบาท)
3.3 มูลคาการค,าระหวาง
1,279
1,333
1,428
1,393
1,354
ประเทศไทยกับประเทศ
ในอนุภูมิภาค (พันล,าน
บาท)
3.4 มูลคาเงินลงทุน
84.11
45.50
88.70
21.31
167.72
โดยตรงของไทยใน
ภูมิภาคอาเซียน
(พันล,านบาท)
4. มูลคาการบริการของ
--ยังไมมีการเก็บข,อมูลอยางเป-นทางการ-ผู,ประกอบการไทยใน
ประเทศในภูมิภาค
3. ประเทศไทยเป-นฐาน
1. ปริมาณการขนสงสินค,า
114,245 112,603 126,604 123,423 123,159
เศรษฐกิจ การค,าและ
และบริการเพิ่มขึ้น
การลงทุนที่สําคัญใน
(พันตัน)
ภูมิภาค อนุภูมิภาค
- ปริมาณการสงออกสินค,า
3.1
4.2
0.2
0.7
2.8
อาเซียน และเอเชีย
และบริการ (ปริมาณ ร,อย
รวมทั้งมีการพัฒนาสวน
ละ)
ขยายจากแนวระเบียง
- ปริมาณการนําเข,าสินค,า
6.2
2.3
-5.3
0.0
-1.0
เศรษฐกิจในอนุภูมิภาค
และบริการ (ปริมาณ,
ร,อยละ)
ให,ครอบคลุมภูมิภาค
อาเซียน เอเชีย
2. มูลคาการค,าชายแดน
910
924
1,015
1,006
1,013
ตะวันออก และเอเชีย
ระหวางไทยกับประเทศใน
ใต,
ภูมิภาค (พันล,านบาท)
3. มูลคาการลงทุนของผู,
ประกอบ การ ไทยใน
ประเทศในภูมิภาค
3.1 มูลคาการลงทุนของ
57.06
66.35
68.52
76.01
94.93
ผู,ประกอบการ ไทยใน
ประเทศในภูมิภาค
(ยอดคงค,างเงินลงทุน
โดยตรงของไทยใน
ตางประเทศ(พัน
ล,านดอลลาร6 สรอ.)
3.2 มูลคาการลงทุนของ
16.99
17.76
19.36
21.44
28.24
ผู,ประกอบการ ไทยใน
ประเทศในภูมิภาค
(ยอดคงค,างเงินลงทุน
โดยตรงของไทยใน
อาเซียน (พันล,านดอล
ลาร6 สรอ.)
4. กฎหมายและระเบียบตางๆ
--ยังไมมีการเก็บข,อมูลอยางเป-นทางการ-ได,รับการปรับปรุงให,เอื้อ
ตอการเป-นศูนย6กลางการ

แผนฯ 12
2560
1,397

228.88

5.5
6.8
1,076

117.40

34.91
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2555

2556

แผนฯ 11
2557
2558

286.15

4,877

2,922

2559

แผนฯ 12
2560

1,241.48

5,945.11

ผลิตการลงทุน และบริการ
4. ประเทศไทยเป-น
หุ,นสวนการพัฒนาที่
สําคัญทั้งในทุกระดับ
และพื้นที่การทํา
เกษตรกรรมยั่งยืน
เพิ่มขึ้นตอเนื่อง

2)

1. มูลคาการให,ความ
ชวยเหลือของไทยในอนุ
ภูมิภาคและภูมิภาค (ล,าน
บาท)
2. ความสําเร็จของโครงการ
พัฒนารวมกันระหวางไทย
กับประเทศในภูมิภาค
3. ความก,าวหน,าในการ
ดําเนินการให,เป-นไปตาม
เป;าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (สถานการณ6 SDGs
ไทยจากการจัดอันดับของ
Sustainable
Development
Solutions Network)

2,294.37

--ยังไมมีการเก็บข,อมูลอยางเป-นทางการ--

-

-

-

61

55

การดําเนินการและผลการพัฒนาตามแนวทางยุทธศาสตร0

2.1) ขยายความรวมมือทางการคา และการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหา
ตลาดใหมสําหรับสินคาและบริการของไทย กรมเอเชียใต, ตะวันออกกลางและแอฟริกา ได,ดําเนินโครงการจัด
กิจกรรมเพื่อเผยแพรองค6ความรู,เกี่ยวกับแอฟริกา เพื่อประเทศไทยสามารถเพิ่มพูนปฏิสัมพันธ6กับประเทศใน
ทวีปแอฟริกาทั้งภูมิภาคอยางเป-นองค6รวม โดยยกระดับความสัมพันธ6ที่มีอยูแล,วในป`จจุบันให,เป-นหุ,นสวนที่
ใกล,ชิด อีกทั้งยังเสริมสร,างบทบาทของไทยในเวทีระหวางประเทศอยางสร,างสรรค6 โดยเฉพาะบทบาทของไทย
ในการมีสวนรวมในการชวยเหลือประเทศกําลังพัฒนา อันจะมีสวนในการเสริมสร,างภาพลักษณ6และความ
เชื่อมั่นของประเทศไทยให,เป-นที่ยอมรับของประชาคมโลก อีกทั้ง การสร,างความใกล,ชิดกับประเทศแอฟริกาจะ
มีสวนชวยในการสงเสริมผลประโยชน6ทางเศรษฐกิจของไทย โดยเฉพาะการสนับสนุนภาคเอกชนของไทยใน
การเข,าสูตลาดใหมที่มีศักยภาพในแอฟริกา การแสวงหาแหลงวัตถุดิบและพลังงานที่สําคัญซึ่งเป-นที่ต,องการ
ของอุตสาหกรรมการผลิตของไทย ตลอดจนการสงเสริมความรวมมือด,านการลงทุนเพื่อให,แอฟริกาเป-นฐาน
การผลิตสําหรับอุตสาหกรรมของไทย อันจะเป-นการชวยยกระดับขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของไทยใน
เวทีโลก ความเป-นพันธมิตรระหวางไทยกับประเทศกลุมแอฟริกาซึ่งเป-นกลุมประเทศยุทธศาสตร6ที่มีขนาดใหญ
และมีความสํ าคัญ อั นจะชวยสนับ สนุ นและผลั กดัน บทบาทของไทยในเวที ระหวางประเทศ โดยเฉพาะใน
ประเด็นที่เป-นผลประโยชน6รวมกัน
2.2) พัฒนาความเชื่อมโยงดานการคมนาคมขนสง โลจิสติกส0 และโทรคมนาคม
ในกรอบความรวมมืออนุภูมิภาคภายใตแผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และ
ภูมิภาคอาเซียนเพื่ออํานวยความสะดวกและลดตนทุนดานโลจิสติกส0 กระทรวงการคลัง ได,ดําเนินโครงการ
การศึกษาความเป-นไปได,และออกแบบสําหรับโครงการพัฒนาเส,นทางหลายเลข 12 (R12) ชวงเมืองทาแขกแขวงคํามวน-จุดผานแดนนาเพ,า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เพื่อศึกษาความเป-นไปได,
ของโครงการ และเพื่อสํารวจออกแบบรายละเอียดให,สอดรับกับปริมาณการจราจรในป`จจุบันและอนาคต
เป;าหมายพัฒนาเส,นทางความเชื่อมโยงระหวางประเทศไทย สปป.ลาว เวียดนาม และจีน (เมืองหนานหนิง
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มณฑลกวางสี) เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและความสัมพันธ6ระหวางประเทศ โดยเฉพาะในอนุภูมิภาคลุมแมน้ํา
โขง (Greater Mekong Sub-Region: GMS) ตลอดจนเปcดประตูการค,าภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ไปสู
เวียดนามและจีน โครงการพัฒนาจุดผ+านแดนสตึงบทและถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมายเลข 5 ราชอาณาจักร
กัมพูชา เพื่อพัฒนาจุดผานแดนสตึงบท ประกอบด,วยดานชายแดน อาคารสํานักงานตางๆ สถานีขนสงสินค,า
และลานกองเก็บ ระบบสาธารณูปโภค สิ่งอํานวยความสะดวก และถนนเชื่อมโยงจากเขตแดนไทย-กัมพูชา ถึง
ดานสตึงบท ไปยังถนนหมายเลข 5 ราชอาณาจักรกัมพูชา และเพื่ออํานวยความสะดวกทางด,านความเชื่อมโยง
เศรษฐกิจ การค,า และการลงทุนตามแนวชายแดน ซึ่งเป-นผลประโยชน6รวมกันระหวางไทย-กัมพูชา
นอกจากนี้ ยังได,ดําเนินโครงการเชื่อมโยงข<อมูลและเอกสารระหว+างประเทศ
ตามระบบ National Single Window: NSW และ ASEAN Single Window: ASW เพื่ออํานวยความสะดวก
ทางการค<าในภูมิภาค (ตามโครงการนําร+อง ASEAN Single Window Component 2 (full-fledged)) เพื่อ
พัฒนาระบบ NSW และศุลกากรอิเล็กทรอนิกส6ให,รองรับการเชื่อมโยงข,อมูลตางๆ สามารถเชื่อมโยงข,อมูลกับ
ประเทศสมาชิกผาน ASW ลดป`ญหาความแออัดของระบบการจราจรที่บริเวณดานพรมแดนสะเดาและพื้นที่
ใกล,เคียง อํานวยความสะดวกทางการค,า การทองเที่ยว ที่นับวันจะมีปริมาณเพิ่มขึ้น และเพิ่มศักยภาพและ
ความคลองตัวในการปฏิบัติงานของเจ,าหน,าที่ ทั้งนี้ ASEAN Single Window เป-นสวนหนึ่งของการ
ดําเนินการในการเป-นตลาดและฐานการผลิตเดียว (single market and production base) โดยอาเซียน
ได,รับเงินทุนจาก USAID ภายใต,โครงการ ASEAN Connectivity through Trade and Investment (ACTI)
สําหรับการดําเนินการโครงการนํารอง ASW ในการเชื่อมโยงข,อมูล ATIGA Form D และ ASEAN Customs
Declaration Document (ACDD) ป`จจุบันอยูระหวางการนํารองทดสอบเชื่อมโยงข,อมูล ATIGA Form D
โดยเป-นการเชื่อมโยงข,อมูลเต็มรูปแบบระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีความพร,อม
2.3) สงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ (Outward investment) ของ
ผูประกอบการไทย กรมเอเชียใต, ตะวันออกกลางและแอฟริกา ได,ดําเนินโครงการขยายตลาดใหมและประเทศ
หุ,นสวนที่สําคัญ เพื่อสงเสริมความสัมพันธ6ระหวางหนวยราชการไทยกับแอฟริกา โดยการทําความรู,จักคุ,นเคย
กับเจ,า หน, าที่ ระดับ สูงของประเทศแอฟริ กา ให, ได, มาซึ่งข,อมูล ในเชิงลึกและเป-น ประสบการณ6 จริ งเกี่ย วกั บ
ประเทศนั้นๆ และเพื่อประโยชน6ในการติดตอประสานงานระหวางกันในอนาคต เป-นการสงเสริมความสัมพันธ6
ทางด,านเศรษฐกิจระหวางหนวยราชการไทยกับแอฟริกาเพื่อตอบสนองความต,องการของภาคเอกชนไทยใน
การขยายตลาดสินค,าและการลงทุน เจาะลึกการขยายและเปcดตลาดในภูมิภาคแอฟริกา ซึ่งมีศักยภาพในการ
เป-นตลาดสินค,าอุปโภค - บริโภค เครื่องจักรทางการเกษตร แหลงลงทุนด,านเกษตรกรรม และเกษตรแปรรูป
ตลอดจนเพื่อเป-นการแสวงหาแหลงวัตถุดิบในด,านตางๆ อาทิ พลังงาน อัญมณี และแรธาตุ เป-นต,น
นอกจากนั้น กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ได,ดําเนินโครงการเพิ่ม
ศักยภาพด,านการค,าและการลงทุนด,านอุตสาหกรรมแรและอุตสาหกรรมพื้นฐานของไทย เพื่อเป-นศูนย6กลางใน
ภูมิภาคอาเซียน สงเสริมผู,ประกอบการด,านเหมืองแรของไทยสามารถเข,าไปทําการค,าหรือการลงทุนหรือจัดหา
วั ต ถุ ดิ บ แรในประเทศเป; า หมาย และกอให, เ กิ ด ความรวมมื อระหวางกั น ในด, า นการค, า และการลงทุ น ด, า น
อุตสาหกรรมแรและอุตสาหกรรมพื้นฐาน ซึ่งสงผลด,านเศรษฐกิจในภาพรวมของภูมิภาค โดยเป-นการสร,าง
ความเข, า ใจและการรั บ รู, ถึ ง การทํ า เหมื อ งแรรวมถึ ง การใช, แ รเป- น วั ต ถุ ดิ บ ในภาคอุ ต สาหกรรมให, กั บ
ผู,ป ระกอบการ เนื่องจากแรเป-น วั ตถุ ดิ บสํ า คัญ สํ าหรั บ ภาคอุต สาหกรรม ซึ่ งนอกจากจะต, องมี วัต ถุ ดิบ แรที่
เพียงพอตอความต,องการใช, จะต,องมีการบริหารจัดการวัตถุดิบแรให,มีความมั่นคงด,วย โดยการแสวงหาวัตถุดิบ
ในแหลงสําคัญจากตางประเทศ
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2.4) สรางความเป9 นหุนสวนการพั ฒนากับประเทศในอนุ ภูมิภาค ภูมิภาค และ
นานาประเทศ กระทรวงการตางประเทศ ได,ดําเนินโครงการการเสริมสร,างหุ,นสวนความรวมมือในการนํา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต6ใช,เพื่อบรรลุเป;าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามนโยบาย SEP for
SDGs Partnership เพื่อเผยแพรและสงเสริมให,นานาประเทศรับรู, เข,าใจ และพิจารณาเป-นหุ,นสวนความ
รวมมือกับไทยในการน,อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต6ใช,ในการดําเนินโครงการเพื่อการพัฒนา
ให,เกิดผลสําเร็จเชิงประจักษ6ในตางประเทศ นําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน ชวยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของ
ประชาชนที่เข,ารวมโครงการในตางประเทศ ชวยสร,างความไว,เนื้อเชื่อใจ ตลอดจนสงเสริมภาพลักษณ6และ
ทัศนคติที่ดีตอประเทศไทย อันเป-นพื้นฐานสําคัญของการสงเสริมความรวมมือในทุกด,านและทุกระดับ
นอกจากนั้น กรมความรวมมือระหวางประเทศ ได,ดําเนินโครงการ Support to
Financial Audit for the State Audit Organization of Lao PDR ซึ่งเป-นการให,ความรวมมือกับ สปป.
ลาว ผานการให,ความชวยเหลือเพื่อเสริมสร,างประสิทธิภาพและประสิทธิผลของเจ,าหน,าที่ตรวจสอบบัญชีของ
องค6การตรวจสอบแหงรัฐ สปป. ลาว ให,มีมาตรฐาน International Organization of Supreme Audit
Institutions (ISSAI) เป-นการเพิ่มบทบาทและศักยภาพของไทยในลักษณะความรวมมือไตรภาคีในสาขาที่
สอดคล,องกับความต,องการของประเทศคูรวมมือ โครงการจัดฝqกอบรม Third Country Training Program
(TCTP) หลักสูตร Power Distribution System Engineering, Management and Technology ให,แกผู,
เข, า อบรมจากประเทศเพื่ อนบ, า น เพื่ อ สงเสริ มการแลกเปลี่ ย นความรู, เ ชิ ง ทฤษฎี เทคโนโลยี การแบงป` น
ประสบการณ6ของไทยและญี่ปุkน รวมทั้งแนวปฏิบัติที่ดีด,านวิศวกรรมศาสตร6และการบริหารจัดการระบบการ
จายกระแสไฟฟ;า และสร,างเครือขายระหวางกันในกลุมประเทศอาเซียน ซึ่งจะเป-นป`จจัยหนึ่งที่นําไปสูการ
รวมตัวกันของอาเซียน โครงการพัฒนาศักยภาพการผดุงครรภ0ของ สปป.ลาว (Project on Strengthening
Midwifery Educators and Institutions for Lao PDR) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรด,านการผดุง
ครรภ6ของ สปป.ลาว และลดอัตราการตายของแมและเด็กของ สปป.ลาว ให,เป-นไปตามมาตรฐานสากล ผาน
ความรวมมือไตรภาคี ผลลัพธ6 บทบาทที่สร,างสรรค6ของไทยในลักษณะความรวมมือไตรภาคีกับองค6การระหวาง
ประเทศเพื่อการพัฒนาด,านการสาธารณสุขโดยเฉพาะด,านอนามัยมารดาและทารก เพื่อลดอัตราการเสียชีวิต
ของแมและเด็กของ สปป.ลาว ให,เป-นไปตามมาตรฐานสากล
2.5) เขารวมเป9 น ภาคีค วามรวมมื อระหวางประเทศโดยมีบทบาทที่ สรางสรรค0
กรมความรวมมือระหวางประเทศ ได,ดําเนินโครงการความร+วมมือไตรภาคีไทย - ญี่ปุwน – เมียนมา เพื่อกระชับ
ความสัมพันธ0ไทย - เมียนมา ให,มีความใกล,ผานการให,ความรวมมือเพื่อสงเสริมการพัฒนาด,านเศรษฐกิจและ
สังคมของเมียนมาผานงานความรวมมือไตรภาคีไทย - ญี่ปุkน – เมียนมา โดยบทบาทที่สร,างสรรค6ของไทยใน
ลักษณะความรวมมือไตรภาคีกับองค6การระหวางประเทศเพื่อการพัฒนาในสาขาที่สอดคล,องกับความต,องการ
ของประเทศผู,รับ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีทวายและโรงเรียนเทคนิค
ทวาย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีทวายและโรงเรียนเทคนิคทวายในการผลิต
แรงงานที่มีทักษะและขีดความสามารถสอดคล,องกับความต,องการฝ7มือแรงงานด,านอุตสาหกรรมในพื้นที่ซึ่ง
เป-นจุดที่ฝkายไทย มีโอกาสขยายโอกาสทางธุรกิจรวมทั้งเป-นเครื่องมือเพื่อสงเสริมความสัมพันธ6ทวิภาคีระหวาง
2 ประเทศ โครงการ Remote Sensing Application for Northeastern Thailand Water Resources
Management เพื่อการจัดการทรัพยากรน้ําอยางมีประสิทธิภาพโดยใช,ระบบ Remote Sensing สําหรับ โดย
การนําภาพถายดาวเทียมเพื่อวิเคราะห6ข,อมูลด,านภาวะน้ําทวมและภัยแล,งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รวมทั้งเป-นการพัฒนาบุคลากรในสาขาระบบ Remote Sensing โดยเพิ่มบทบาทที่สร,างสรรค6ของไทยใน
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ลักษณะความรวมมือตามผลการประชุมคณะกรรมการรวมระดับรัฐมนตรีวาด,วยความรวมมือทางวิทยาศาสตร6
และวิชาการไทย - จีน (คกร.)
นอกจากนั้น สํานักความรวมมือระหวางประเทศและวิเทศสัมพันธ6 สํานักงาน
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี (สป.วท.) ได,ดําเนินโครงการส+งเสริมความร+วมมือด<าน วทน. กับ
ประเทศในประชาคมอาเซีย น เพื่ อจั ด ทําฐานข, อมู ล ความรวมมื อด,า น วทน. สนั บ สุ น นการเป- น ประชาคม
อาเซียน ขยายเครือขายความรวมมืออาเซียนด,าน วทน. และนําไปสูการสร,างความเชื่อมโยงกับภาคสวนอื่น
เป- น กลไกให, เ กิ ด ความคิ ด สร, า งสรรค6 ใ นการสร, า งหรื อ พั ฒ นางานด, า น วทน. รวมกั บ หนวยงานทั้ งในและ
ตางประเทศ สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพและทักษะของบุคลากรด,าน วทน. และรองรับการเป-นประชาคม
อาเซียน
2.6) สงเสริมความรวมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสรางความมั่นคง กรม
ความรวมมือระหวางประเทศ ได,ดําเนินโครงการเสริมสร<างหุ<นส+วนความร+วมมือในการนําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต0ใช<เพื่อบรรลุเปZาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามนโยบาย SEP for SDGs Partnership เพื่อ
เผยแพรและสงเสริมให,นานาประเทศรับรู, เข,าใจ และพิจารณาเป-นหุ,นสวนความรวมมือกับไทยในการน,อมนํา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต6ใช,ในการดําเนินโครงการเพื่อการพัฒนาให,เกิดผลสําเร็จเชิงประจักษ6
ในตางประเทศ นําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน ชวยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนที่เข,ารวมโครงการใน
ตางประเทศ ชวยสร,างความไว,เนื้อเชื่อใจ ตลอดจนสงเสริมภาพลักษณ6และทัศนคติที่ดีตอประเทศไทย อันเป-น
พื้ น ฐานสํ า คั ญ ของการสงเสริ มความรวมมื อในทุ กด, า นและทุ ก ระดั บ โครงการ “Rice Production
Technologies for Food Security of African Countries” เป-นโครงการภายใต,ความรวมมือไตรภาคีไทยญี่ปุkนด,านการเพิ่มผลผลิตข,าวให,แกกลุมประเทศสมาชิก Coalition for African Rice Development
(CARD) เพื่อสงเสริมบทบาทที่สร,างสรรค6ของไทยในเวทีระหวางประเทศ รวมทั้งขยายความรวมมือกับกลุม
ประเทศแอฟริกาผานความรวมมือเพื่อเพิ่มพูนความรู,และทักษะในด,านการสงเสริมการปลูกข,าวแกผู,รับทุน ซึ่ง
เป-นโดยเจ,าหน,าที่กระทรวงเกษตรทั้งในระดับปฏิบัติและระดับนโยบาย
สํานักความสัมพันธ6ตางประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดําเนินโครงการ
ประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติ เพื่อนักการศึกษาและผู,ที่เข,ารวมโครงการของประเทศไทยได,มีโอกาส
แลกเปลี่ ยนเรี ย นรู,แนวทางการพั ฒ นาการศึ กษาอยางยั่ งยื น และการเรี ย นรู, ของประเทศตางๆ เพื่ อนํ า มา
ประยุกต6ใช,ในการพัฒนาการศึกษา และสร,างความเข,มแข็งให,กับสังคม รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งของภูมิภาค
และของโลก ให,บรรลุเป;าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
สํานั กงานปลั ดกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อม ดํา เนิ นโครงการการ
ประชุมรัฐมนตรีด<านสิ่งแวดล<อมของกลุ+มประเทศอนุภูมิภาคลุ+มน้ําโขง ครั้งที่ 5 และการประชุมที่เกี่ยวข<อง
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวปฏิบัติที่ดีด,านสิ่งแวดล,อมในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงและให,การรับรองเอกสาร
ผลลัพธ6การประชุม ได,แก (1) รางกรอบยุทธศาสตร6และแผนปฏิบัติการของแผนงานหลักด,านสิ่งแวดล,อม (พ.ศ.
2561-2565) และ (2) รางแถลงการณ6รวมการประชุมระดับรัฐมนตรีด,านสิ่งแวดล,อมของกลุมประเทศอนุ
ภู มิภ าคลุ มน้ํ าโขง ครั้ งที่ 5 รวมถึ งการนํ า เสนอความสํ า เร็ จ ที่ ผ านมาของการดํ า เนิ น งานคณะทํ า งานด, า น
สิ่งแวดล,อม (1) รัฐมนตรีด,านสิ่งแวดล,อมของประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ได,แก ราชอาณาจักรไทย
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแหง
สหภาพเมี ยนมา สาธารณรัฐสั งคมนิ ยมเวียดนาม และผู, แทนจากประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง (2)
ประเทศหุ, น สวนเพื่ อ การพั ฒ นา ประเทศผู, บ ริ จ าค ประเทศคู เจรจา และธนาคารพั ฒ นาเอเชี ย (Asian
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Development Bank: ADB) (3) องค6การระหวางประเทศ สถาบันทางวิชาการนานาชาติ องค6การเพื่อการ
พัฒนาระหวางประเทศ (4) กระทรวงที่เกี่ยวข,อง ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมถึงภาคเอกชน
2.7) บูรณาการภารกิจดานความรวมมือระหวางประเทศและดานการตางประเทศ
โดยสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ6 ได,ดําเนินโครงการการเจรจาธุรกิจและการประชุมนานาชาติ
เพื่อขยายความรวมมือด,านการเกษตรและการอํานวยความสะดวกทางการค,า เพื่อแก,ไขป`ญหาทางเทคนิค
สินค,าเกษตร การเพิ่มผลผลิต ทางการเกษตรและการลงทุน รวม โครงการสงเสริ มและผลักดั นภารกิจด,า น
การเกษตรตางประเทศ เพื่อเสริมสร,างขีดความสามารถในการแขงขัน และโอกาสของสินค,าเกษตรและอาหาร
ไทยในเวทีการค,าโลก ทั้งในแงของการรักษาตลาดเดิมในประเทศคูค,าหลัก รวมทั้ง โครงการความรวมมือ
ระหวางประเทศ ซึ่งเป-นการดําเนินการกิจกรรมโครงการรวมมือด,านการเกษตรตางประเทศ (พืช/ปศุสัตว6/ดิน)
ภายใต,กรอบข,อตกลง ความรวมมือระหวางประเทศ (MOU) ภายใต,กรอบทวิภาคี อันเป-นผลสืบเนื่องจากการ
ประชุมหารือ หรือการเยี่ยมเยือนคารวะในระดับรัฐมนตรีหรือระดับปลัดกระทรวง ที่ได,มีข,อตกลงรวมกันตาม
พันธกรณี เป-นโครงการที่คิดและวางแผนรวมกัน
กรมความรวมมือระหวางประเทศ ได,ดําเนินโครงการส+งเสริมด<านการเกษตร
โดยการพัฒนาสินค<าและผลิตภัณฑ0 OGOP ของราชอาณาจักรภูฏาน (The One Gewog One Product
(OGOP) Development Project) เพื่อกระชับและสงเสริมความสัมพันธ6กับประเทศภูฏานผานการถายทอด
ความรู,และประสบการณ6การพัฒนาผลิตภัณฑ6 ให,เป-นสินค,าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ6 รวมถึงการออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ6 และการสงเสริมการตลาดทั้งภายในประเทศและเพื่อการสงออก โดยให,เจ,าหน,าที่ภูฏานมีค
วามเข,าใจในการดําเนินโครงการ และเกษตรกรภูฏานสามารถเพิ่มผลผลิต และรายได, รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ6
ให,เป-นสินค,า OGOP สามารถทําการตลาดทั้งภายในประเทศและเพื่อการสงออกได, โครงการศูนย0พัฒนาฝมือ
แรงงานกัมพูชา – ไทย เพื่อเสริมสร,างศักยภาพของศูนย6พัฒนาฝ7มือแรงงานไทย - กัมพูชา ให,สามารถผลิต
แรงงานกั ม พู ช าที่ มี ทั ก ษะฝ7 มื อ บทบาทและศั ก ยภาพของไทยในลั ก ษณะความรวมมื อ ทวิ ภ าคี ใ นสาขาที่
สอดคล,องกับความต,องการของประเทศคูรวมมือ
นอกจากนั้ น สํ า นั กงานปลั ด กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล, อ ม
ดําเนินโครงการการจัดทํายุทธศาสตร0ความร+วมมือระหว+างประเทศด<านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล<อม
พ.ศ.2560 - 2564 เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานด,านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อมระหวางประเทศให,
สอดคล,องกับเป;าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงรั กษาผลประโยชน6 ของชาติภ ายใต,การเปลี่ยนแปลงของ
สภาวะแวดล,อมระหวางประเทศ โดยกําหนดนโยบาย ทาที แนวทางความรวมมือกับตางประเทศด,านการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อมทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี ความรวมมือกับประเทศ
เพื่อนบ,านความรวมมือในระดับภูมิภาค ความรวมมือด,านการค,าและความรวมมือกับองค6การระหวางประเทศ
เพื่อให,การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อมของประเทศไทยมีความยั่งยืน โครงการการจัดทํา
บันทึกความเข<าใจว+าด<วยความร+วมมือด<านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล<อมกับต+างประเทศ เพื่อสงเสริมและ
พัฒนาความรวมมือทางวิชาการระหวางคูภาคีในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อม โดยอยูบน
พื้นฐานความเทาเทียมกันได,รับประโยชน6รวมกัน มีจุดมุงหมายหลักเพื่อให,เกิดโอกาสที่ดีในการแลกเปลี่ยน
ข,อมูล ประสบการณ6ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อม
สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ดําเนินโครงการส+งเสริมภาพลักษณ0ไทยและ
นําความเปYนไทยสู+สากล เพื่อสงเสริมภาพลักษณ6ของประเทศ สามารถแก,ไขและฟ••นฟูสถานการณ6ของประเทศ
ได,อยางรวดเร็ว รวมทั้งการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจควบคูกับการพัฒนาทางสังคม และการเจริญสัมพันธไมตรี
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กับนานาประเทศอยางมีทิศทางอันจะนําไปสูการเสริมสร,างความเข,มแข็งของประเทศไทย สงเสริมสนับสนุน
การดําเนินงานการทูตทางวัฒนธรรมและการทูตสาธารณะเพื่อให,ประชาชน รัฐบาลและประชาคมนานาชาติ
รู,จัก และมีทัศนคติในทางบวกตอประเทศไทยและประชาชนไทย ตลอดจนเป-นการสงเสริมการดําเนินงานของ
ภาคเศรษฐกิจ สังคมและการทองเที่ยว เป-นการดําเนินการเพื่อสงเสริมการปฏิสัมพันธ6ระหวางประชาชน เพื่อ
เสริ มสร,างความสัมพั นธ6 และความเข, าใจ อั นดี ในมิ ติทางวั ฒนธรรมกั บประเทศเป; าหมายเพื่ อขยายสูความ
รวมมือด,านอื่นๆ ตอไป
กรมศิ ล ปากร ดํ า เนิ น โครงการพั ฒ นาความร+ ว มมื อ และเชื่ อ มโยงด< า น
ศิล ปวั ฒ นธรรมกั บ ประเทศอาเซี ย น เพื่ อสร, า งความรวมมื อในการดํ า เนิ น งานด,า นโบราณคดีใต, น้ํ าในกลุ ม
ประเทศอาเซียน จัดตั้งเครือขายโบราณคดีใต,น้ําในกลุมประเทศอาเซียน แลกเปลี่ยนเรียนรู,รวมกันและ
ฝfกอบรมนักโบราณคดีใต,น้ําจากกลุมประเทศอาเซียน ให,ประเทศไทยเป-นศูนย6กลางการปฏิบัติการโบราณคดี
ใต,น้ําในระดับภูมิภาคอาเซียน
2.8) สงเสริมใหเกิดการปรับตัวภายในประเทศที่สําคัญ กระทรวงการคลังดําเนิน
โครงการการติดตามแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร6 (National Strategic Action Plan : NSAP) ด,านการเงินการ
คลัง ป7 พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2568 ภายใต,ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2025 (AEC Blueprint 2025) เพื่อเป-น
กรอบการดําเนินการในสวนที่เกี่ยวข,องกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของกระทรวงการคลัง และหนวยงานที่
เกี่ยวข,อง ในระยะป7 พ.ศ. 2559 - 2568 รวมทั้ง จัดการประชุมคณะกรรมการอาเซียนด,านการเงินการคลัง
เพื่อรวมกันกําหนดมาตรการ และติดตามผลการดําเนินการตาม NSAP ด,านการเงินการคลัง ภายใต, AEC
Blueprint 2025
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2.2 ประเด็นการพัฒนาในระยะตอไป
การพัฒนาภายใต, 10 ยุทธศาสตร6ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีผลการดําเนินงานในด,านการบรรลุ
เป;าหมาย และผลการพัฒนาตามแนวทางยุทธศาสตร6 ดังนี้
2.2.1 เรงจัดบริการทางสังคมใหครอบคลุมทั้งในระดับพื้นที่และกลุมคน โดยลดความเหลื่อมล้ํา
อยางตอเนื่ อ ง ควบคู กั บ การยกระดั บ คุ ณภาพการบริ การให, เ กิ ด ความเทาเที ย มกั น โดยเพิ่ ม โอกาสให, กั บ
กลุมเป;าหมายประชากรร,อยละ 40 ที่มีรายได,ต่ําสุดให,สามารถเข,าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ ทั้ง
ในด,านการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น การได,รับขยายการคุ,มครองทางสังคม และสวัสดิการที่เหมาะสมอยางทั่วถึง
และเป-นธรรม และการพัฒนาทักษะฝ7มือเพื่อประกอบอาชีพและยกระดับรายได, รวมทั้งลดความเหลื่อมล้ํา
ระหวางพื้นที่โดยกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสูภูมิภาคอยางทั่วถึงมากขึ้น
2.2.2 เรงพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาทุ ก ระดั บ ทุ ก ประเภทการศึ ก ษา ตลอดจนการปลู ก ฝJ ง
คุณธรรม และจริยธรรมใหแกเด็กและเยาวชน มุงพัฒนาให,เด็กและเยาวชนสามารถคิดเป-น ทําเป-น และมี
ความเข,มแข็งทางวิชาการ อาทิ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร6 คณิตศาสตร6 สงเสริมให,เด็กไทยหันมา
เรียนสายอาชีวะเพิ่มขึ้น โดยปรับทัศนคติให,สังคมเห็นความสําคัญและความจําเป-นของการศึกษาสายอาชีวะ
และเรงพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา และหลักสูตรการศึกษาให,สามารถพัฒนาสมรรถนะและทักษะ
ของเยาวชนและแรงงานไทยให,รองรับการแขงขันของประเทศ พร,อมทั้งปลูกฝ`งให,เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม
จริยธรรม วัฒนธรรม และคานิยมที่ดีงาม เป-นคนที่สมบูรณ6ด,วยกาย วาจา และใจ
2.2.3 ขับเคลื่อนการปรับโครงสรางเศรษฐกิจของไทยใหสามารถรองรับการเติบโตไดอยางมี
คุณภาพและยั่งยืนอยางตอเนื่อง เรงปรับโครงสร,างภาคการผลิตและบริการ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมทองเที่ยว
และบริการ อุตสาหกรรมการแพทย6และสุขภาพ กําหนดมาตรฐานความปลอดภัยและสิ่งอํานวยความสะดวก
ให,มีศักยภาพมากขึ้น เรงพัฒนาภาคเกษตรโดยพัฒนาฐานทรัพยากรธรรมชาติให,เข,มแข็งและยั่งยืน สงเสริมการ
ปรับโครงสร,างอุตสาหกรรมให,มีคุณภาพและเป-นมิตรกับสิ่งแวดล,อมและชุมชน นอกจากนี้ ควรเสริมสร,างขีด
ความสามารถในการแขงขันของ SMEs การหาตลาดสงออกเพื่อเปcดตลาดใหมให,ธุรกิจ SMEs ชวยลดความ
เสี่ยงในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งการเข,าถึงแหลงทุนก็เป-นป`จจัยสําคัญ
2.2.4 เรงเสริมสรางศักยภาพในการแขงขันของกลุมอุตสาหกรรมใหม ซึ่งเป-นอุตสาหกรรมที่มีการ
เติบโตสูงและเป-นอุตสาหกรรมที่สําคัญในระยะยาวตอเศรษฐกิจไทยให,สามารถขับเคลื่อนผลิตภัณฑ6มวลรวม
และการจ,างงานของประเทศในอนาคต โดยพัฒนาตอยอดจากอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจป`จจุบัน อาทิ
อุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพที่บูรณาการเข,ากับอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมยานยนต6
ไฟฟ; า พั ฒ นาตอยอดจากอุ ต สาหกรรมยานยนต6 ที่ มี อ ยู แล, ว อุ ต สาหกรรมเครื่ อ งใช, ไ ฟฟ; า อั จ ฉริ ย ะ และ
อุ ต สาหกรรมเศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล ขณะที่ อุ ต สาหกรรมทองเที่ ย วและบริ ก ารและอุ ต สาหกรรมอาหาร เป- น
อุตสาหกรรมที่มีความเข,มแข็ง จึงควรสงเสริมและเลือกใช,ศักยภาพให,เป-นประโยชน6
2.2.5 สงเสริมใหคนไทยปรับพฤติกรรมใหหันมาป>องกันและดูแลสุขภาพ ลด ละ เลิกพฤติกรรม
เสี่ยงที่สงผลตอสุขภาพรางกายและจิตใจ และลดงบประมาณในดานสาธารณสุขของรัฐ โดยปรับพฤติกรรม
สุขภาพตามหลัก 3 อ. (อาหาร/ ออกกําลังกาย/ อารมณ6) 2 ส. (ไมสูบบุหรี่/ ไมดื่มสุรา) เพื่อลดอัตราปkวยตาย
และผลกระทบจากโรคไมติ ดตอเรื้ อรั ง ตลอดจนสร, างกลไกในการจั ดทํ า นโยบายสาธารณะที่ ต,องคํา นึงถึ ง
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ผลกระทบตอสุขภาพตามแนวคิดทุกนโยบายหวงใยสุขภาพที่บูรณาการการทํางานทุกภาคสวนและมีความ
เชื่อมโยงตั้งแตนโยบายระดับชาติ พื้นที่ และชุมชน ที่จะนําไปสูการสร,างสภาพแวดล,อมให,เอื้อตอการมีสุขภาพดี
2.2.6 มีมาตรการในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย โดยจัดทําฐานข,อมูลกลางด,าน
ขยะมูลฝอยของประเทศใหมเพื่อเป-นข,อมูลเดียวกันของทุกสวนราชการ และใช,ในการวางแผนและบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย เรงรัดการออกพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ6เครื่องใช,ไฟฟ;าและอิเล็กทรอนิกส6
และซากผลิตภัณฑ6อื่น (WEEE) เพื่อให,มีเครื่องมือและกลไกในการบริหารจัดการของเสียอันตรายในภาพรวม
อี กทั้ ง ผลั ก ดั น การออกมาตรการเพื่ อ ลดปริ ม าณการใช, ถุ งพลาสติ กและโฟม อาทิ การจํ า กั ด การใช, / การ
ให,บริการ/ซื้อ-ขาย ถุงพลาสติกในศูนย6การค,า ห,างสรรพสินค,า ซุปเปอร6มาร6เก็ต ร,านสะดวกซื้อ ออกระเบียบ
ห,ามนําเข,าในบางสถานที่ เชน อุทยานแหงชาติ รวมทั้งลดพลาสติกที่ไมจําเป-นในผลิตภัณฑ6 หรือกําหนดขนาด
บรรจุภัณฑ6เทาที่จําเป-นและเหมาะสมตอการหอหุ,มและบรรจุผลิตภัณฑ6
2.2.7 เรงสรางความสมานฉันท0ใหคนในชาติใหอยูดวยกันอยางสันติ โดยเฉพาะในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต, พร,อมทั้งเตรียมการรับมือกับภัยคุกคามข,ามชาติ
2.2.8 สนั บสนุ น การปรั บเปลี่ ย นรู ปแบบการขนสงสู การขนสงที่ มีประสิ ทธิ ภ าพ สงเสริ มการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนสง (Shift Mode) และการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal) เพื่อลด
ต,นทุนการขนสงและเพิ่มประสิทธิภาพบริการขนสงและเครือขายโลจิสติกส6ที่เชื่อมโยงตลอดทั้งต,นทางและ
ปลายทางของเส,นทางโลจิสติกส6
2.2.9 สรางเครือขายโลจิสติกส0ตามเสนทางยุทธศาสตร0และการเชื่อมโยงสูประเทศเพื่อนบาน
ปรับปรุงแนวสายทางที่มีความสําคัญลําดับสูงตอการขนสงภายในประเทศไปสูประเทศเพื่อนบ,าน พัฒนาสิ่ง
อํานวยความสะดวกและศูนย6บริการโลจิสติกส6 พัฒนากิจกรรมด,านโลจิสติกส6 อาทิ ศูนย6รวบรวมและกระจาย
สินค,า คลังสินค,าปลอดอากร สถานีขนสงสินค,า ทาเรือบก ยานเก็บกองและขนถายตู,สินค,า
2.2.10 พัฒนาพื้นที่เมืองชายแดนเพื่อสนับสนุนการขนสงและโลจิสติกส0 เรงรัดการวางผังเมืองใน
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและจัดรูปแบบการพัฒนาพื้นที่บริเวณดานชายแดนสําคัญเพื่อให,สามารถสนับสนุน
การค,า การลงทุน และการอํานวยความสะดวก พร,อมพัฒนาเส,นทางเลี่ยงเมืองและเส,นทางเชื่อมโยงระหวาง
เมื องสํ า คั ญ ในภู มิภ าคเพื่ อ รองรั บ การขยายตั ว ของกิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ และการค, า สงเสริ มการลงทุ น
อุตสาหกรรมโลจิสติ กส6และธุร กิจโลจิสติ กส6โ ดยสนับสนุ นผู,ป ระกอบการในพื้นที่เ พื่อสร,างชุมชนโลจิ สติกส6
(Logistics Community)
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2.3 ความอยูเย็นเป9นสุขรวมกันในสังคมไทย
ความอยูเย็นเป9นสุขรวมกันในสังคมไทยในป%แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 อยูในระดับปานกลาง
สูงขึ้นจากชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 โดยคาดัชนีความอยูเย็นเป-นสุขรวมกันในสังคมไทยเพิ่มขึ้นจากร,อยละ
67.78 ในป7แรกของแผนพั ฒ นาฯ ฉบับ ที่ 11 (พ.ศ. 2555) เป- น ร, อยละ 68.34 ในป7 2559 ป7 สุ ด ท, า ยของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และเพิ่มขึ้นเป-นร,อยละ 72.10 ในป7 2560 หรือป7แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ทํา
ให,ระดับการพัฒนาปรับตัวดีขึ้นจากระดับต,องปรับปรุงเป-นระดับปานกลาง โดยป`จจัยเกื้อหนุนที่สงผลให,ความ
อยูเย็นเป-นสุขรวมกันในสังคมไทยเพิ่มขึ้น ได,แก คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น เนื่องจากคนไทยมีสติป`ญญาและใฝkรู,
เพิ่มขึ้น และสถานการณ6ด,านสังคมดีขึ้น เศรษฐกิจไทยมีความเข<มแข็งและเปYนธรรมเพิ่มขึ้น จากการที่คนไทยมี
การมีหลักประกันคุณภาพชีวิตและงานที่ดี และความเป-นธรรมทางเศรษฐกิจดีขึ้น และสิ่งแวดล<อมและระบบ
นิเวศสมดุลปรับตัวดีขึ้น จากการที่คนไทยมีเศรษฐกิจสีเขียว หรือเศรษฐกิจที่เป-นมิตรกับสิ่งแวดล,อม มากขึ้น
และคุณภาพสิ่งแวดล,อมมีแนวโน,มดีขึ้น สวนป`จจัยบั่นทอนที่สงผลกระทบตอความอยูเย็นเป-นสุขในสังคมไทย
ได,แก สังคมประชาธิป ไตยที่ มีธรรมาภิบ าลยังอยู+ในระดั บที่ต<องเร+งแก<ไข โดยเฉพาะด,านประชาธิปไตยที่ มี
คุณภาพ แม,วาในด,านนิติธรรมและธรรมาภิบาล การกระจายอํานาจ และการป;องกันและลดความรุนแรงทาง
สังคมและการเมือง จะมีแนวโน,มดีขึ้น ขณะที่การสร<างความเปYนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมปรับตัว
สูงขึ้นจากป 2559 แต+ลดลงจากป 2555 เล็กน<อย และยังอยูในระดับที่ต,องปรับปรุง เนื่องจากความเป-นธรรม
ด,านสิ่งแวดล,อมและทรัพยากรธรรมชาติมีแนวโน,มลดลง
ตารางที่ 2 ดัชนีความอยูเย็นเป9นสุขรวมกันในสังคมไทย ป% 2550 – 2560
หนวย : ร,อยละ

องค0ประกอบหลัก
1. การมีสุขภาวะ
2. เศรษฐกิจเข,มแข็งและเป-นธรรม
3. สิ่งแวดล,อมและระบบนิเวศสมดุล
4. สังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล
5. การสร,างความเป-นธรรมและลดความ
เหลื่อมล้ําในสังคม
ภาพรวมดัชนีความอยูเย็นเป9นสุข

2555
70.23
80.61
60.30
60.76
69.00

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
2556
2557
2558
73.88
77.05
78.22
80.34
80.31
81.61
62.17
65.31
68.98
59.75
64.45
51.65
67.39
65.45
69.48

2559
78.77
81.78
75.50
49.40
62.03

แผนฯ 12
2560
79.55
83.34
77.52
55.49
68.32

67.78

68.30

68.34

72.10

70.20

69.15

ที่มา : สํานักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
หมายเหตุ : ระดับดีมาก = ร,อยละ 90.0 - 100
ระดับดี = ร,อยละ 80.0 - 89.9
ระดับปานกลาง = ร,อยละ 70.0 - 79.9
ระดับต,องปรับปรุง = ร,อยละ 60.0 - 69.9
ระดับเรงแก,ไข < ร,อยละ 59.9
ระดับเรงแก,ไข < ร,อยละ 59.9

2.3.1 สุขภาวะของคนไทยในป%แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ปรับตัวดีขึ้น แตยังคงอยูในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาองค6ประกอบด,านสุขภาพทางกายและจิตใจ พบวา ดัชนีมีคาไมเปลี่ยนแปลงมากนัก และ
อยูในระดับดี โดยอยูที่ร,อยละ 84.95 ในป7 2555 ป7แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เป-นร, อยละ 78.77 ในป7
2559 ป7สุดท,ายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และเพิ่มขึ้นเป-นร,อยละ 84.90 ในป7 2560 ป7แรกของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12 เนื่องจากคนไทยเจ็บปkวยด,วยโรคที่ป;องกันได,เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะโรคความดันโลหิตและมะเร็ง ขณะที่
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คนไทยมีป`ญหาด,านสุขภาพจิตลดลง โดยอัตราการฆาตัวตายสําเร็จลดลงจาก 6.35 คนตอประชากรพันคนในป7
2559 เหลือ 6.03 คนตอประชากรพันคนในป7 2560
องค6ประกอบด,านสุขภาพทางสังคมที่ดีมีสัดสวนเพิ่มขึ้นจากร,อยละ 65.45 ในป7 2555 เป-นร,อย
ละ 74.16 ในป7 2559 และร,อยละ 73.41 ในป7 2560 เนื่องจากความรุนแรงในครอบครัว และอัตราคดีเด็กและ
เยาวชนถูกดําเนินคดีโดยสถานพินิจฯ มีแนวโน,มลดลง แตคาใช,จายด,านสุขภาพของประเทศตอผลิตภัณฑ6มวลรวม
ประเทศมีแนวโน,มเพิ่มขึ้นเล็กน,อย ขณะที่องค6ประกอบด,านการมีคุณธรรมและสติปeญญาใฝwรู<ปรับตัวดีขึ้นจากร,อย
ละ 62.30 ในป7 2555 เป-นร,อยละ 82.13 ในป7 2559 และลดลงเล็กน,อยเป-นร,อยละ 80.76 ในป7 2560 เนื่องจาก
อัตราการเรียนรู, (Functional literacy rate) 9 ป7ขึ้นไปมีแนวโน,มเพิ่มขึ้น นักเรียนที่ออกจากการศึกษาภาคบังคับ
กลางคันระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลายมีแนวโน,มลดลงจนเทากับเกณฑ6มาตรฐาน ประชากรอายุ 6
ป7ขึ้นไปที่ใช,อินเตอร6เน็ตมีสัดสวนเพิ่มขึ้น จากร,อยละ 26.5 ในป7 2555 เป-นร,อยละ 47.5 ในป7 2560
2.3.2 ความเขมแข็งและเป9นธรรมทางเศรษฐกิจอยูในระดับดีมากตลอดชวงแผนพัฒนาฉบับที่ 11
จนถึงป%แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และยังมีแนวโนมดีขึ้น โดยดัชนีเศรษฐกิจเข,มแข็งและเป-นธรรมเพิ่มขึ้น
จากร,อยละ 80.61 ในป7 2555 ซึ่งเป-นป7แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เป-นร,อยละ 81.78 ในป7 2559 ซึ่งเป-นป7
สุดท,ายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และเพิ่มขึ้นเป-นร,อยละ 83.34 ในป7 2560 ป7แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
12 ซึ่งเป-นระดับการพัฒนาในระดับดี
การมีหลักประกันคุณภาพชีวิตและงานที่ดีปรับตัวดีขึ้น คาดัชนียกระดับจากระดับดีเป-นระดับ
ดีมากในป7สุดท,ายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 และเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเพิ่มขึ้นจากร,อยละ 92.09 ในป7
2555 เป-นร,อยละ 96.38 ในป7 2559 และ 99.64 ในป7 2560 เนื่องจากอัตราการจ,างงานต่ําระดับมีจํานวน
ลดลงอยางตอเนื่อง โดยในป7 2560 มีการจ,างงานต่ําระดับเพียง 0.62 คนตอการจ,างงานรวม เนื่องจากมีการใช,
แรงงานตางด,าวในกลุมงานที่เป-นแรงงานไร,ฝ7มือมากขึ้น รวมทั้งการสงเสริมการเข,าถึงเงินทุนของ SMEs ที่ทํา
ให,คนหันมาทําธุรกิจของตนเองมากกวาที่จะทํางานเป-นลูกจ,างในการจ,างงานที่ต่ําระดับ และการเกิดอุบัติเหตุ
อันตราย และโรคจากการทํางานอยูในระดับและมีแนวโน,มลดลงอยางตอเนื่อง โดยอัตราการประสบอันตราย
จากการทํางานของลูกจ,างกรณีร,ายแรง (เสียชีวิต ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะบางสวน และหยุดงานเกินสามวัน)
ในป7 2560 มีเพียง 10.25 ตอ 1,000 ราย รวมทั้งสัดสวนแรงงานที่ได,รับสวัสดิการตอกําลังแรงงานทั้งหมดซึ่ง
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยในป7 2560 มีสัดสวนถึงครึ่งหนึ่ง หรือ 51.08 ซึ่งเป-นผลจากการประกันตนเองของ
แรงงานนอกระบบที่เพิ่มสูงขึ้น
เศรษฐกิจเข<มแข็งและมีประสิทธิภาพปรับตัวลดลง จากร,อยละ 83.23 ในป7 2555 เป-นร,อย
ละ 73.61 ในป7 2559 และร,อยละ 75.35 ในป7 2560 เนื่องจากคาดัชนีอัตราการเติบโตของผลผลิตมวลรวม
ภายในประเทศตอประชากร (GDP per capita growth) ลดลงจากร,อยละ 100 เป-นร,อยละ 76.30 ในป7
2559 โดยผลผลิตมวลรวมภายในประเทศตอประชากรในป7 2559 มีอัตราการเจริญเติบโตร,อยละ 2.63 ลดลง
จากร,อยละ 6.6 ในป7 2555 และคาดัชนีสัดสวนชองวางการออมการลงทุนตอ GDP ในป7 2559 มีคาร,อยละ
33.00 ลดลงจากร,อยละ 100 ในป7 2555 เนื่องจากมีชองวางการออมการลงทุนตอ GDP ในป7 2559 สูงถึง
11.7 ขณะที่คาใช,จายด,านการวิจัยและพัฒนาตอ GDP แม,จะมีแนวโน,มดีขึ้น แตยังอยูในระดับต่ํา โดยในป7
2560 มีสัดสวน 0.78 เพิ่มขึ้นจาก 0.47 ในป7 2556
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ความเปYนธรรมทางเศรษฐกิจ มีแนวโน,มเพิ่มขึ้น โดยคาดัชนีเพิ่มขึ้นจากร,อยละ 68.33 ในป7
2555 เป-นร,อยละ 77.10 ในป7 2559 และ 2560 แตยังคงอยูในระดับต่ํา เนื่องจากคาดัชนีสัดสวนคนยากจนอยู
ในระดับต,องเรงแก,ไข แตมีแนวโน,มเพิ่มขึ้น จาก 31.65 ในป7 2555 เป-น 50.83 ในป7 2560 โดยสัดสวนคน
ยากจนในป7 2560 มีคา 7.87 และสัดสวนการถือครองรายได,ของประชากรร,อยละ 20 สุดท,ายที่รวยที่สุด ตอ
ประชากรร,อยละ 20 แรกที่จนที่สุด มีแนวโน,มดีขึ้น โดยในป7 2558 มีคาดัชนี 87.29 เพิ่มขึ้นจาก 76.21 ในป7
2555
2.3.3 สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศสมดุลมีแนวโนมดีขึ้นตลอดชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
และป%แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จากร,อยละ 60.30 ในป7 2555 ป7แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เป-น
ร,อยละ 75.50 ในป7 2559 ป7สุดท,ายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และขึ้นมาเป-นร,อยละ 77.52 ในป7 2560 ป7แรก
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และอยูในระดับปานกลาง ป`จจัยที่ทําให,ดัชนีด,านสิ่งแวดล,อมและระบบนิเวศสมดุล
ปรับตัวดีขึ้นมาจากองค0ประกอบด< านสิ่ งแวดล<อมมีคุณภาพดีเพิ่ มสู งขึ้ น ร, อยละของจํานวนวั นที่ดั ชนี คุณภาพ
อากาศอยูในเกณฑ6มาตรฐานเพิ่มสูงขึ้นเป-นร,อยละ 96.59 ในป7 2560 ขยะมูลฝอยที่มีการกําจัดอยางถูกต,องหรือ
นําไปใช,ประโยชน6เพิ่มสูงขึ้น เปรียบเทียบกับ ป7 2559 ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกนําไปกําจัดอยางถูกต,องเพิ่มขึ้น
ร,อยละ 22 จาก 9.57 ล,านตัน เป-น 11.7 ล,านตัน คิดเป-นร,อยละ 42.7 ของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนทั้งหมด ขยะ
มูลฝอยอีกสวนถูกนํากลับมาใช,ประโยชน6เพิ่มขึ้นร,อยละ 47 จาก 5.8 ล,านตัน เป-น 8.52 ล,านตัน คิดเป-นร,อยละ
31 ของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนทั้งหมด โดยการคัดแยก ณ ต,นทางและนํากลับไปใช,ประโยชน6ผานกิจกรรม
ตางๆ อาทิ การคัดแยกเพื่อขายให,กับร,านรับซื้อของเกาหรือซาเล,ง ธนาคารขยะ กิจกรรมขยะแลกไข และตลาด
นัดขยะมูลฝอยชุมชนในองค6กรปกครองสวนท,องถิ่น อีกทั้ง องค0ประกอบด<านเศรษฐกิจสีเขียวอยู+ในระดับดีมาก
โดยคาดัชนีองค6ประกอบเศรษฐกิจสีเขียวมีคาร,อยละ 99.40 เนื่องจากการสงเสริมการใช,พลังงานทดแทน อัตรา
การเพิ่มขึ้นของพื้นที่ทําเกษตรกรรมยั่งยืน (พื้นที่เกษตรอินทรีย6) รวมทั้งสัดสวนปริมาณการนําเข,าวัตถุอันตราย
ทางการเกษตรตอพื้นที่การเกษตรทั้งหมดที่ลดลง
สําหรับป`จจัยที่ยังฉุดรั้งดัชนีด,านสิ่งแวดล,อมและระบบนิเวศสมดุลคือ องค0ประกอบด<าน
ระบบนิเวศที่สมดุลปรับลดลงอย+างต+อเนื่องมาอยู+ในระดับที่ต<องปรับปรุง อันเนื่องมาจากปริมาณสัตว6น้ําเศรษฐกิจ
(เฉพาะปลาหน,าดิน) ที่จับได,ในอาวไทยมีปริมาณลดลงเหลือ 4.26 กิโลกรัมตอชั่วโมง การเปลี่ยนแปลงของอัตรา
การจับสัตว6น้ําอาจมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพแหลงประมง รวมทั้งการพัฒนาเครื่องมือและ
เทคโนโลยีการจับสัตว6น้ําของชาวประมงซึ่งเป-นป`จจัยที่สงผลทําให,ทรัพยากรสัตว6น้ํามีการเปลี่ยนแปลง
2.3.4 สังคมประชาธิ ปไตยที่ มีธ รรมาภิ บาลในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบั บที่ 11 ลดลงจาก
ระดับตองปรับปรุ ง เป9 นระดับตองเรงแกไข โดยคาดั ชนี ล ดลงจากร, อยละ 60.76 ในป7 2555 ป7แรกของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เป-นร,อยละ 49.40 ในป7 2559 ป7สุดท,ายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และลดลงเป-น
ร,อยละ 55.49 ในป7 2560 ป7แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เนื่องจากคะแนนด,านประชาธิปไตยที่มีคุณภาพ
ยังอยูในระดับต่ํา โดยลดลงจากร,อยละ 62.98 ในป7 2555 เป-นร,อยละ 29.23 ในป7 2559 และร,อยละ 26.45
ในป7 2560 เนื่องจากยังอยูในชวงรอการจัดการเลือกตั้งทั่วไป และสมาชิกรัฐสภาที่เป-นผู,หญิงมีแนวโน,มลดลง
จากร,อยละ 15.7 ในป7 2555 เป-นร,อยละ 5.2 ในป7 2560 อยางไรก็ตาม จํานวนนายกองค6การบริหารสวน
จังหวัดและสวนตําบลที่เป-นผู,หญิงกลับเพิ่มขึ้น จากร,อยละ 7.07 ในป7 2555 เป-นร,อยละ 11.35 ในป7 2559
ขณะที่ะแนนความเป-นอิสระของสื่อสารมวลชนในดัชนีเสรีภาพสื่อมีคาดีขึ้น
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สําหรับด,านนิติธรรมและธรรมาภิบาล มีคะแนนเพิ่มขึ้นอยางมาก จากร,อยละ 55.49
ในป7 2555 เป- น ร, อ ยละ 57.91 ในป7 2559 และร, อ ยละ 80.01 ในป7 2560 เนื่ อ งจากจํ า นวนเรื่ อ งที่
คณะกรรมการป;องกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ปปช.) ดําเนินการไตสวนข,อเท็จจริงลดลง และ
จํานวนคดีที่ศาลชั้นต,นพิจารณาเสร็จมีสัดสวนสูง จากขณะที่คะแนนจากการสํารวจของดัชนีวัดภาพลักษณ6การ
คอร6รัปชั่น (Corruption Perception Index - CPI) ไมเปลี่ยนแปลงมากนัก โดยมีอันดับลดลงจากอันดับที่ 35
ในป7 2559 เป-นอันดับที่ 37 ในป7 2560 ซึ่งเป-นอันดับเดียวกันกับป7 2555 ป7แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
ในด,านการกระจายอํานาจ มีแนวโน,มดีขึ้นจากระดับต,องเรงแก,ไข ร,อยละ 53.45 ในป7
2555 เป-นระดับปานกลาง ร,อยละ 70.08 ในป7 2559 เนื่องจากจํานวนนายกองค6การบริหารสวนจังหวัดและ
สวนตําบลที่เป-นผู,หญิงเพิ่มขึ้น ขณะที่จํานวนเงินที่องค6กรปกครองสวนท,องถิ่นจัดเก็บได,เองตอรายได,รวมของ
อปท. และ จํานวนข,อบัญญัติและเทศบัญญัติท,องถิ่นที่ออกโดยองค6กรปกครองสวนท,องถิ่น มีจํานวนสูง แต
ยังคงไมเปลี่ยนแปลงมากนัก สําหรับการปZองกันและลดความรุนแรงทางสังคมและการเมือง มีแนวโน,มดีขึ้นขึ้น
จากร,อยละ 72.95 ในป7 2555 เป- น ร,อยละ 50.20 ในป7 2559 และร, อยละ 80.76 ในป7 2560 เนื่ องจาก
สถานการณ6ความไมสงบในจังหวัดชายแดนใต,ดีขึ้น โดยมีจํานวนผู,เสียชีวิตลดลงจาก 511 คน ในป7 2555 เป-น
250 คน ในป7 2560 และจํานวนกรณีที่มีรายงานวามีการทําให,บุคคลสูญหายโดยการใช,กําลัง (การอุ,มหาย)
ลดลงต่ํากวาคาเป;าหมาย
2.3.5 สถานการณ0การสรางความเป9นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคมไทยมีแนวโนม
ลดต่ําลง และอยุในระดับตองปรับปรุง โดยดัชนีการสร,างความเป-นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคมปรับตัว
ลดลง จากร,อยละ 69.00 ในป7 2555 ป7แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และปรับตัวลดลงเป-นร,อยละ 62.03 ในป7
2559 ป7 สุ ดท, ายของแผนพั ฒนาฯ ฉบั บที่ 11 กอนที่ จะปรั บตั วขึ้ นเป- นร, อยละ 68.32 ในป7 2560 ป7 แรกของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 แตยังอยูในระดับต,องปรับปรุง ซึ่งเป-นผลจากการได,รับการคุ<มครองสิทธิและไม+ถูกเลือก
ปฏิบัติที่ลดลงอยางมาก จากระดับปานกลาง ร,อยละ 74.98 ในป7 2555 ซึ่งเป-นป7แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
เป-นร,อยละ 61.09 ในป7 2559 ป7สุดท,ายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และเพิ่มขึ้นมาอยูในระดับปานกลาง ร,อยละ
79.60 อี กครั้ งในป7 2560 ป7 แรกของแผนพั ฒนาฯ ฉบั บที่ 12 รวมทั้ งความเปY น ธรรมด< า นสิ่ ง แวดล< อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่ลดลงจากระดับต,องปรับปรุง ร,อยละ 61.51 ในป7 2555 ป7แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
11 เป-นระดับต,องเรงแก,ไข เป-นร,อยละ 49.95 ในป7 2559 และร,อยละ 51.26 ในป7 2560 ขณะที่การเข<าถึง
สวัสดิการทางสังคมและทรัพยากรทางเศรษฐกิจมีแนวโน,มเพิ่มขึ้น แตยังอยูในระดับปานกลาง
การได< รับ การคุ< มครองสิ ทธิ และไม+ถูกเลื อกปฏิ บัติ อยูในระดั บปานกลางในป7 2560
หลังจากอยูในระดับต,องปรับปรุงเกือบตลอดชวยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 โดยในป7 2559 มีคาดัชนีร,อยละ
61.09 เนื่องจากการคุ,มครองสิทธิที่แสดงจากจํานวนผู,ได,รับความชวยเหลือในการสงเสริมสิทธิแกผู,ต,องหาฯ
ของกรมคุ,มครองสิทธิและเสรีภาพลดลงอยางมาก จากจํานวน 2,734 รายในป7 2554 เป-น 272 รายในป7 2559
และเพิ่มขึ้นอีกครั้งเป-น 1,641 รายในป7 2560 แม,วาการสร,างความเป-นธรรมซึ่งแสดงจากร,อยละของจํานวนผู,ที่
ได,รับการชวยเหลือจากกองทุนยุติธรรมที่ได,รับการอนุมัติเมื่อเทียบกับจํานวนรายของผู,ที่ผานเกณฑ6ให,ความ
ชวยเหลือรายป7จะเพิ่มขึ้นเล็กน,อย จากร,อยละ 30.02 ในป7 2555 เป-นร,อยละ 40.18 ในป7 2559 กอนจะลดลง
เป-นร,อยละ 34.93 ในป7 2560 ขณะที่การเลือกปฏิบัติซึ่งแสดงจากจํานวนข,อร,องเรียนวาด,วยการถูกเลือก
ปฏิบัติวาด,วยเหตุแหงเพศ ศาสนา ชาติพันธุ6 รวมถึงเหตุแหงสุขภาพ และดัชนีการพัฒนามนุษย6ที่ไมเทาเทียม
(IHDI) ลดลงอยางมาก จาก 66 รายในป7 2555 เหลือเพียง 8 รายในป7 2560
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ความเปY นธรรมด< านสิ่งแวดล<อมและทรัพยากรธรรมชาติมีแนวโน, มลดลงและอยูใน
ระดับต,องเรงปรับปรุง โดยมีคาร,อยละ 49.99 ในป7 2559 และร,อยละ 51.26 ในป7 2560 เนื่องจากจํานวนเรื่อง
ร,องเรียนด,านมลพิษที่เพิ่มขึ้นกวาหนึ่งเทา จาก 5,604 เรื่องในป7 2555 เป-น 10,422 เรื่องในป7 2559 และ
เพิ่มขึ้นเป-น 11,929 เรื่องในป7 2560 ขณะที่จํานวนปkาชุมชนที่ได,รับการจดทะเบียนใหมมีจํานวนเพิ่มขึ้น จาก
169 โครงการในป7 2555 เป-น 303 โครงการในป7 2560
การเข<าถึงสวัสดิการทางสังคมและทรัพยากรทางเศรษฐกิจมีแนวโน,มเพิ่มขึ้นเล็กน,อย
จากร,อยละ 71.22 ในป7 2555 เป-นร,อยละ 78.15 ในป7 2559 แตยังอยูในระดับปานกลาง เนื่องจากจํานวนผู,
ได,รับสวัสดิการสําหรับคนพิการมีจํานวนเพิ่มขึ้น จากร,อยละ 1.79 ในป7 2555 เป-นร,อยละ 2.14 ในป7 2559 ซึ่ง
เป-นผลจากความก,าวหน,าในการดําเนินโครงการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการของกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย6 ซึ่งเริ่มดําเนินการในป7 2553 และจํานวนผู,ได,รับสวัสดิการสําหรับผู,ปkวยเอดส6มี
จํานวนเพิ่มขึ้น จากร,อยละ 13.83 ในป7 2555 เป-นร,อยละ 17.17 ในป7 2559 ขณะที่เนื้อที่การถือครองที่ดิน
ทางการเกษตรที่ไมใชของตนเองยังมีจํานวนต่ําและไมเพิ่มขึ้น รายได,เฉลี่ยของเกษตรกรรายยอยมีแนวโน,ม
ลดลง และสัดสวนการจ,างงานนอกระบบนอกภาคการเกษตรมีแนวโน,มลดลง แสดงให,เห็นถึงการจ,างงานนอก
ระบบในภาคเกษตรที่มีแนวโน,มเพิ่มขึ้น ทั้งที่รายได,มีแนวโน,มลดลง ทําให,เกิดความเหลื่อมล้ําเพิ่มมากขึ้น และ
สัดสวนรายได,ของประชากรกลุม 20% (จนที่สุด) เทียบกับประชากรทั้งหมด ยังคงไมเปลี่ยนแปลงมากนัก
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ภาคผนวก 1
สวนราชการที่ไดใหความอนุเคราะห0ขอมูล
ผลการดําเนินงานโครงการสําคัญตามยุทธศาสตร0แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
1

กระทรวงกลาโหม

2

กระทรวงการคลัง

3

กระทรวงการตางประเทศ

4

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย6

5

กระทรวงเกษตรและสหกรณ6

6

กระทรวงคมนาคม

7

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อม

8

กระทรวงพลังงาน

9

กระทรวงพาณิชย6

10

กระทรวงมหาดไทย

11

กระทรวงยุติธรรม

12

กระทรวงแรงงาน

13

กระทรวงวัฒนธรรม

14

กระทรวงวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี

15

กระทรวงศึกษาธิการ

16

กระทรวงสาธารณสุข

17

กระทรวงอุตสาหกรรม

18

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

19

สํานักนายกรัฐมนตรี

20

สํานักงบประมาณ

21

สํานักงานคณะกรรมการข,าราชการพลเรือน

22

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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ภาคผนวก 2
ดัชนีความอยูเย็นเป9นสุขรวมกันในสังคมไทย
1.

ความเป9นมาของการวัดดัชนีความอยูเย็นเป9นสุขรวมกันในสังคมไทย

สํา นักงานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั งคมแหงชาติ (สศช.) ได,ดํ าเนิน การประเมิน ผล
กระทบจากการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมาตั้งแตแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8
(พ.ศ. 2540-2544) ซึ่งได,ปรับการพัฒนาสูแนวคิด คนเป-นศูนย6กลางของการพัฒนา ทั้งในฐานะผู,มีบทบาท
สําคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา และเป-นผู,ได,รับประโยชน6หรือผลกระทบโดยตรงจากการพัฒนา
ดังนั้น สศช. จึงได,พัฒนา “ดัชนีความอยูดีมีสุข” เพื่อเป-นเครื่องมือประเมินผลกระทบการพัฒนาที่เกิดขึ้นกับ
คน ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 อยางเป-นองค6รวม ครอบคลุมทุกมิติของการดํารงชีวิตทั้งสุขภาพอนามัย
ความรู, ชีวิตการทํางาน รายได,และการกระจายรายได, รวมทั้งสภาพแวดล,อมในการดํารงชีวิตของคน ทั้งชีวิต
ครอบครัว สภาพแวดล,อม และการบริหารจัดการที่ดี และในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549)
สศช. ได,พัฒนาเครื่องมือในการวัดผลกระทบจากการพัฒนาในด,านเศรษฐกิจ ได,แก ดัชนีเศรษฐกิจเข,มแข็ง
และดัชนีชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อวัดผลกระทบจากการพัฒนาในด,านเศรษฐกิจและด,านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล,อม นอกเหนือจากผลกระทบที่เกิดจากตัวคนด,วย
ตอมาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ( พ.ศ. 2550 -2554) วิสัยทัศน6และเป;าประสงค6หลักในการพัฒนา
ประเทศมุงสูการสร,างความอยูเย็นเป-นสุขรวมกันในสังคมไทย การใช,ดัชนีความอยูดีมีสุขเป-นเครื่องมือวัดผล
กระทบการพัฒนาจึงไมเพียงพอ เนื่องจากขอบเขตของนิยามความสุขได,ขยายจากมิติของการดํารงชีวิตและ
แนวปฏิบัติของป`จเจกบุคคลไปสูระดับครอบครัว ชุมชน และสังคมไทย รวมทั้งการวัดในด,านจิตใจ คุณธรรม
จริยธรรม ความถูกต,องดีงามตางๆ สศช. จึงได,ขยายแนวคิดการพัฒนาจากดัชนีความอยูดีมีสุขมาเป-น “ดัชนี
ความอยู เย็ น เป- น สุ ข รวมกั น ในสั ง คมไทย” ที่ กํ า หนดองค6 ป ระกอบของความอยู เย็ น เป- น สุ ข ที่ ก ว, า งขวาง
ครอบคลุ ม มากขึ้ น ทั้ ง การมี สุ ข ภาวะ ครอบครั ว อบอุ น ชุ ม ชนเข, ม แข็ ง เศรษฐกิ จ เข, ม แข็ ง และเป- น ธรรม
สภาพแวดล,อมและระบบนิเวศสมดุล และสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล ดําเนินการบนพื้นฐานการมีสวน
รวมและเห็นพ,องต,องกันของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข,อง เป-นเครื่องมือบงชี้สถานะของประเทศ แนวโน,มการ
เปลี่ยนแปลง และใช,ประเมินผลกระทบของการพัฒนาประเทศที่มุงสูสังคมอยูเย็นเป-นสุขรวมกัน
ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (2555-2559) ได,กําหนดวิสัยทัศน6การพัฒนาให,สังคมอยูรวมกันอยางมี
ความสุข ด,วยความเสมอภาค เป-นธรรม และมีภูมิคุ,มกันตอการเปลี่ยนแปลง จึงยังคงสามารถใช,ดัชนีความอยู
เย็ น เป- น สุ ขจึ งสามารถใช, เ ป- น เครื่ องมื อในการวั ด ผลกระทบจากการพั ฒ นา แตอยางไรก็ ต าม ในชวงของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 สังคมไทยต,องเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและซับซ,อนมากขึ้น สศช. จึง
ได,ดําเนินการทบทวนและปรับปรุงดัชนีความอยูเย็นเป-นสุขรวมกันในสังคมไทยให,มีความเหมาะสม ชัดเจน
สามารถสะท,อนผลการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฉบับที่ 10 ได,อยางมีประสิทธิภาพ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (2560-2564) จัดทําขึ้นในบริบทของสถานะประเทศที่ได,รับผลจากการ
เปลี่ ย นแปลงตางๆ ทั้ ง ภายในและภายนอกประเทศ อาทิ เป; า หมายด, า นการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ในกรอบ
สหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) การเข,าสูสังคมผู,สูงอายุทั้งของประเทศไทยและ
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ของโลก เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงและบอยครั้งมากขึ้น เศรษฐกิจ
โลกที่มีความผันผวนและมีการแขงขันรุนแรงขึ้น ความเหลื่อมล้ําทางสังคมและความเป-นเมืองที่ขยายมากขึ้น
โดยมีกรอบวิสัยทัศน6ที่ให,ความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาที่มุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทยจาก
ประเทศที่มีรายได,ปานกลางไปสูประเทศที่มีรายได,สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข
2.

กรอบแนวคิดเรื่องการวัดดัชนีความอยูเย็นเป9นสุขรวมกันในสังคมไทย

นิยามของคําวา “ความอยูเย็นเป-นสุขรวมกัน” หมายถึง สภาวะที่คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดํารงชีวิต
อยางมีดุลยภาพทั้งในดานจิต กาย ปJญญา เป9นผลที่เกิดจากความเชื่อมโยงระหวางสมาชิกในครอบครัว
ชุมชน ระบบเศรษฐกิจ สั งคม การเมื อง และสิ่งแวดลอมอยางเป9นองค0รวม โดยมีความสัมพันธ0กันบน
พื้นฐานของหลักนิติธรรม หลักธรรมาภิบาล นําไปสูการพัฒนาและการอยูรวมกันอยางสันติและยั่งยืน ซึ่ง
สามารถสรุปเป-นองค6 5 องค6ประกอบหลัก ได,แก
2.1 องค0ประกอบที่ 1 การมีสุขภาวะ
ภาวะที่ บุ คคลปราศจากโรคภั ย ไข, เ จ็ บ มี ร างกายแข็ งแรง มี อายุ ยื น ยาว มี จิ ตใจที่ ดี ยึ ดมั่ น ใน
คุณธรรม จริยธรรม ดําเนินชีวิตอยางมีสติสัมปชัญญะ และใฝkรู, สามารถ “คิดเป-น ทําเป-น” มีเหตุมีผล อยูใน
สภาพแวดล,อมที่อํานวยตอการสร,างสุขภาวะที่ดี และอยูในสังคมได,อยางเป-นสุข คําจํากัดความข,างต,นอยูบน
พื้นฐานแนวคิดเรื่องสุขภาวะองค6รวมซึ่งเน,นวา สุขภาวะไมได,มีความหมายจํากัดเฉพาะสุขภาพทางกายเทานั้น
แตหมายความถึงทั้งสุขภาพกาย จิตและสังคม ซึ่งจําเป-นต,องให,ความสําคัญกับป`จจัยสังคมที่กําหนดสุขภาวะด,วย
2.2 องค0ประกอบที่ 2 เศรษฐกิจเขมแข็งและเป9นธรรม
เศรษฐกิจที่ป`จเจกบุคคลมีหลักประกันคุณภาพชีวิตและงานที่ดี ทั้งในด,านรายได, โอกาสและ
ความปลอดภัยในการทํางาน อยูภายใต,เศรษฐกิจที่มีการเติบโตก,าวหน,าอยางมีคุณภาพ จากการยกระดับ
นวัตกรรมและประสิทธิภาพจากการใช,ทรัพยากร มีเสถียรภาพจากการมีภูมิคุ,มกันและสามารถปรับตัวได,ทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงสถานการณ6โลก มีการกระจายผลประโยชน6การพัฒนาและลดความเหลื่อมล้ําทั้งระหวาง
กลุมตางๆ ในสังคม และในเชิงพื้นที่อยางเป-นธรรมและเทาเทียม
2.3 องค0ประกอบที่ 3 สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศสมดุล
การดํารงชีวิตในระบบเศรษฐกิจและสังคมที่มุงเน,นการลดความเสี่ยงตอการสร,างผลกระทบด,าน
สิ่งแวดล,อม และการทําลายความสมบูรณ6ของระบบนิเวศ เพื่อสร,างความเจริญเติบโตอยางเข,มแข็งและยั่งยืน
เพื่อนําไปสูการสร,างสังคมที่มีความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล,อม มีการใช,
ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ กระบวนการผลิตและพฤติกรรมการบริโภคมีความรับผิดชอบตอสิ่งแวดล,อม
2.4 องค0ประกอบที่ 4 สังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล
สภาวะทางสั ง คมที่ เ อื้ อ ให, ส มาชิ ก ในสั ง คมเคารพในศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป- น มนุ ษ ย6 อยู รวมกั น ได,
ทามกลางความแตกตางหลากหลายทางความคิดและอัตลักษณ6โดยยึดหลักความยุติธรรม หลักความเสมอภาค
และหลักสันติวิธี ประชาชนมีสวนรวมตัดสินใจและตรวจสอบการใช,อํานาจของรัฐและเอกชน นําไปสูระบบ
การเมืองที่มีความรับผิดชอบตอประชาชน ยึดในหลักนิติธรรม มีธรรมาภิบาลที่ทําให,การบริหารจัดการประเทศ
เป-นไปอยางมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ
2.5 องค0ประกอบที่ 5 การสรางความเป9นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม
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ภาวะที่คนในสังคมมีความเสมอภาค ได,รับการเคารพในคุณคาความเป-นมนุษย6อยางเทาเทียมกัน
โดยไมมีการเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากความแตกตางทางเพศ ศาสนา ชาติพันธุ6 และเป-นภาวะที่การจัดสรร
และกระจายทรัพยากรที่จําเป-นตอการดํารงชีวิตพื้นฐานอยางเป-นธรรม
3.

การพัฒนาและปรับปรุงดัชนีความอยูเย็นเป9นสุขรวมกันในสังคมไทย

จากองค6ประกอบหลักดังกลาว เพื่อให,บรรลุวัตถุประสงค6ที่ตั้งไว, สศช.ได,พิจารณาทบทวนและสังเคราะห6
ตัวชี้วัดตางๆที่เกี่ยวข,อง รวมทั้งการระดมความคิดเห็นที่นําไปสูการกําหนดประเด็นการวัด และตัวชี้วัด โดยมี
กรอบแนวคิดในการศึกษา ดังนี้
3.1 การศึกษาทบทวนองค6ความรู, ผลการศึกษาวิจัย ความเปลี่ยนแปลงหรือความก,าวหน,าเชิงกรอบ
แนวคิดที่เกี่ยวข,องกับแนวคิดในเรื่องความสุข วิธีการพัฒนาดัชนีและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข,องกับการพัฒนาประเทศ
ทั้ ง ในประเทศและตางประเทศ เพื่ อ นํ า ไปสู การปรั บ ปรุ ง หรื อ พั ฒ นา “กรอบแนวคิ ด พื้ น ฐาน” และ
“ความหมาย” ของความอยูเย็นเป-นสุขรวมกันในสังคมไทย
3.2 ในการศึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุง “กรอบแนวคิดพื้นฐาน” สําหรับการพัฒนาดัชนีชี้วัดความอยู
เย็นเป-นสุขรวมกันในสังคมไทย ในเบื้องต,นจะอยูบนฐานแนวคิดพื้นฐานสําคัญ 4 ประการ คือ
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
Goals : SDGs)

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แนวคิดการพัฒนาแบบบูรณาการเป-นองค6รวมที่ยึดคนเป-นศูนย6กลางการพัฒนา
การพัฒนาประเทศสูสังคมอยูเย็นเป-นสุขรวมกัน
เป;าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development

นอกจากนี้ จะทําการศึกษาแนวคิดสําคัญใหมๆ ที่เกี่ยวข,องเพิ่มเติมเพื่อการปรับปรุงกรอบ
แนวคิดพื้นฐานให,มีความเหมาะสมหรือทันสมัยมากยิ่งขึ้น
3.3 การศึกษาทบทวนและปรับปรุงป`จจัยพื้นฐานรวมในการสร,างความสุขของมนุษย6ที่ได,กําหนดไว,
เป-น 6 องค6ประกอบหลัก และองค6ประกอบยอยของความอยูเย็นเป-นสุขรวมกันในสังคมไทย ทั้งในมิติด,าน
เศรษฐกิจ ด,านสังคม ด,านสิ่งแวดล,อม และด,านธรรมาภิบาล เพื่อการพัฒนาตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดใหมที่มี
ความถู กต, องและเหมาะสมตามหลั กวิ ชาการที่เ กี่ ย วข,อง และสามารถใช, เ ป-น เครื่ องมื อในการติ ดตามและ
ประเมิ นผลกระทบจากการพัฒ นาตามแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติฉบับ ที่ 12 ที่ได,กํา หนดทิ ศ
ทางการพัฒนาที่มุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได,ปานกลาง ไปสูประเทศที่มีรายได,สูง มี
ความมั่นคงและยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข
3.4 การศึ ก ษาวิ เ คราะห6 แ ละปรั บ ปรุ ง ประเด็ น การวั ด ตั ว ชี้ วั ด การกํ า หนดเกณฑ6 ม าตรฐาน
(Benchmarking) การให,น้ําหนัก (Weighting) และวิธีการคํานวณดัชนีความอยูเย็นเป-นสุขรวมกันในสังคมไทย
โดยการศึกษาทบทวนทฤษฎีและหลักวิชาการที่เกี่ยวข,องทั้งด,านเศรษฐศาสตร6 สังคมศาสตร6 รัฐศาสตร6 และ
ด,านสิ่งแวดล,อม เพื่อการปรับปรุงให,เกิดความทันสมัย มีความเหมาะสม และเป-นที่ยอมรับจากหนวยงานตางๆ
มากยิ่งขึ้น และ/หรือยกเลิกตัวชี้วัดที่ล,าสมัย ไมสอดคล,องกับสถานการณ6 พร,อมปรับการจัดหมวดหมูข,อมูล
และประมวลผลดัชนีความอยูเย็นเป-นสุขรวมกันในสังคมไทยให,ทันสมัย และสะดวกตอการสืบค,น
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ภาพที่ 1 : กรอบแนวคิดในการศึกษา
4.

การคํานวณดัชนีรวม (Composite Index)
4.1 ตัวชี้วัดอยูเย็นเป-นสุขในสังคมไทย ประกอบด,วยองค6ประกอบหลัก 5 ด,าน (มิติ) ได,แก
4.1.1

การมีสุขภาวะที่ดี

4.1.2

เศรษฐกิจเข,มแข็งและเป-นธรรม

4.1.3

สิ่งแวดล,อมและระบบนิเวศที่สมดุล

4.1.4

สังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล

4.1.5

การสร,างความเป-นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม

4.2 ภายในมิติด,านหนึ่งๆ เป-นการรวมตัวชี้วัดจํานวนหนึ่ง (10-21 ตัว) เข,าด,วยกัน โดยแปลงคาวัดที่มี
ความหมาย เชน ร,อยละ หรือ สัดสวน หรืออัตราการเปลี่ยนแปลง ของแตละตัวแปรให,อยูในรูปของคาดัชนีซึ่ง
มีฐานเป-น 100 อยางไรก็ตาม การแปลงคาข,อมูลตางๆ มีการใช,สูตรที่ตางกันออกไป ขึ้นอยูกับความหมาย และ
หนวยของข,อมูล รวมถึงความเหมาะสมของการสะท,อนถึงคาที่เป-นจริงกับคาเป;าหมายเชิงนโยบาย
ทั้งนี้จากการศึกษาของ Mazziotta และ Pareto (2013) เกี่ยวกับการคํานวณคาดัชนีรวม
(Composite index) ได,ให,ข,อสรุปไว,วา
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4.2.1 หากองค6ประกอบยอยๆ ของดัชนีรวม สามารถทดแทนกันได, (Substitutable) ซึ่ง
หมายถึง สวนที่ขาด (Deficit) ขององค6ประกอบหนึ่งสามารถชดเชยได,ด,วยสวนเกิน (Surplus) ของ
องค6ประกอบอื่น ตัวอยางเชน คาที่ต่ําของ “ร,อยละของประชากรที่เข,ารวมกิจกรรมทางศาสนา” สามารถเติม
เต็ มได, ด, ว ยคาที่ สู งของ “ร, อยละของประชากรที่ เ ข, ารวมกิ จ กรรมจิ ต อาสา หรื อกิ จกรรมขององค6 กรด, า น
วัฒนธรรม” แล,ว การคํานวณคาดัชนีรวม (Composite index) ควรใช,วิธีเชิงเส,น (Additive method) เชน
คาเฉลี่ยแบบเลขคณิต (Arithmetic Mean)
4.2.2 ในทางกลั บ กั น หากองค6 ป ระกอบยอยๆ ของดั ช นี ร วม “ไมสามารถทดแทนกั น ได,
(Non-substitutable)” ซึ่งหมายถึง สวนที่ขาด (Deficit) ขององค6ประกอบหนึ่งไมสามารถชดเชยได,ด,วย
สวนเกิน (Surplus) ขององค6ประกอบอื่น ตัวอยางเชน คาที่ต่ําของ “จํานวนแพทย6ตอประชากร 1000 คน”
สามารถเติมเต็มได,ด,วยคาที่สูงของ “จํานวนเตียงในโรงพยายาลตอประชากร 1000 คน” แล,ว การคํานวณคา
ดัชนีรวม (Composite index) ควรใช,วิธีไมเชิงเส,น (Non-linear method) เชน คาเฉลี่ยแบบเรขาคณิต
(Geometric Mean) หรือ Multi-criteria Analysis เป-นต,น
ดั ง นั้ น การคํ า นวณคาดั ช นี ก ลุ มของแตละองค6 ป ระกอบ จะแยกคํ า นวณตาม
“องค6ประกอบยอย” ด,วยวิธีหาคาเฉลี่ยแบบเลขคณิต (Arithmetic Mean) และ วิธีหาคาเฉลี่ยแบบเรขาคณิต
(Geometric Mean) โดยคํ า นวณคาเฉลี่ ย ขององค6 ป ระกอบยอยโดยใช, วิ ธี ห าคาเฉลี่ ย แบบเลขคณิ ต
(Arithmetic Mean) และใช,วิธีหาคาเฉลี่ยแบบเรขาคณิต (Geometric Mean) เพื่อคํานวณดัชนีกลุม
โดยในที่นี้ จะใช,การคํานาณคาดัชนีกลุมของแตละองค6ประกอบยอย ภายใต,แนวคิด
ที่วา “ดัชนีในแตละองค6ประกอบยอยซึ่งอยูภายใต,ประเด็นชี้วัดเดียวกันสามารถทดแทนกันได,” จึงใช,วิธีหา
คาเฉลี่ยแบบเลขคณิต (Arithmetic Mean) กอน จากนั้นจึงนําคะแนนของแตละองค6ประกอบยอยมาหาดัชนี
กลุมของทั้งองค6ประกอบหลักด,วยวิธีหาคาเฉลี่ยแบบเรขาคณิต (Geometric Mean) ภายใต,แนวคิดที่วา “แต
ละองค6ประกอบยอยมีประเด็นชี้วัดที่แตกตางกัน มีความเป-นเอกเทศ และไมสามารถทดแทนกันได,”
สูตรการคํานวณคาดัชนีกลุมตามแนวทางที่ 1 อธิบายไดดวยสมการที่ (1) และ (2)
n j ,k

∑X
G j ,k =

i , j ,k

i =1

n j ,k
nk

Hk =

nk

∏G

j,k

(1)
(2)

j =1

โดย

คือ คาดัชนีกลุมของแตละองค6ประกอบยอย j ในองค6ประกอบหลัก (มิติ) k
X i , j ,k คือ คาดัชนี i ในแตละองค6ประกอบยอย j ในองค6ประกอบหลัก (มิติ) k
n j , k คือ จํานวนดัชนีในแตละองค6ประกอบยอย j ในองค6ประกอบหลัก (มิติ) k
H คือ คาดัชนีกลุมของแตละองค6ประกอบ (มิติ) k
เครื่องหมาย ∑ ( ) แสดงการบวกกันของแตละสมาชิก เครื่ องหมาย ∏ ( ) แสดงการคูณกันของแตละ
สมาชิก และเครื่องหมาย ( ) แสดงการถอดรากที่ n
G j ,k

k

n
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5.

ตัวชี้วัดดัชนีความอยูเย็นเป9นสุขรวมกันในสังคมไทย
5.1 การมีสุขภาวะ
5.1.1

สุขภาพกายและจิตดี
(1)
(2)
(3)

5.1.2

สุขภาพทางสังคมที่ดี
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

5.1.3

ร,อยละของประชากรที่มีสุขภาพดีตอประชากรทั้งหมด
อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดเฉลี่ย
อัตราการฆาตัวตายสําเร็จ
คาใช,จายด,านสุขภาพของประเทศตอผลิตภัณฑ6มวลรวมประเทศ
ร,อยละของผู,สูงอายุที่อยูคนเดียวตอผู,สูงอายุทั้งหมด
อัตราคดีเด็กและเยาวชนถูกดําเนินคดีโดยสถานพินิจฯ ตอเด็กและเยาวชนพันคน
จํานวนเหตุการณ6ความรุนแรงในครอบครัว
ร,อยละการมีบ,านเป-นของตนเอง
อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกตอประชากรพันคน
จํานวนคดีเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย6สิน
สัดสวนของผู,ปkวยฉุกเฉินวิกฤตที่ได,รับปฏิบัติการฉุกเฉินภายใน 8 นาที
สัดสวนของครัวเรือนที่ประสบภาวะล,มละลายจากคาใช,จายในการรักษาพยาบาล

การมีคุณธรรมและสติปJญญาใฝCรู

(1)
(2)
ประโยชน6ตอชุมชน/หมูบ,าน
(3)
(4)
(5)
ม. 3 และ ม.6)
(6)
ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย
(7)

สัดสวนคดีอาญาตอประชากรพันคน
ร,อยละของประชากร อายุ 13 ป7ขึ้นไป จําแนกตามการเข,ารวมกิจกรรมที่เป-น
อัตราการเรียนรู, (Functional literacy rate) 9 ป7ขึ้นไป
สัดสวนประชากรอายุ 6 ป7ขึ้นไปที่ใช,อินเตอร6เน็ตตอประชากรทั้งหมด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (คะแนนเฉลี่ยของ 4 วิชาหลักของนักเรียนระดับ ป. 6
ร,อยละของนักเรียนที่ออกจากการศึกษาภาคบังคับกลางคันระดับประถมศึกษา
คาใช,จายด,านการศึกษาของประเทศตอผลิตภัณฑ6มวลรวมประเทศ

5.2 เศรษฐกิจเขมแข็งและเป9นธรรม
5.2.1

การมีหลักประกันคุณภาพชีวิตและงานที่ดี
(1) อัตราการจ,างงานต่ําระดับ
(2) ดัชนีความตางของคาจ,างระหวางเพศ
(3) สัดสวนแรงงานที่ได,รับสวัสดิการตอกําลังแรงงานทั้งหมด
(4) สถิติการเกิดอุบัติเหตุ อันตราย และ โรค จากการทํางาน
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5.2.2

เศรษฐกิจเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ
(1)

สัดสวนชองวางการออมการลงทุน ตอ GDP

(2)
(3)
(4)

สัดสวนหนี้ครัวเรือนตอ GDP
คาใช,จายด,านการวิจัยและพัฒนาตอ GDP
อัตราการเติบโตของผลผลิตมวลรวมภายในประเทศตอประชากร (GDP per

(5)
(6)
(7)

ความเข,มข,นของการใช,พลังงาน
ตัวชี้วัดการทําธุรกิจของธนาคารโลก
สั ด สวนมู ล คาเพิ่ มของอุ ต สาหกรรมเทคโนโลยี ร ะดั บ สู ง และระดั บ กลาง ตอ

(8)
(9)

อัตราเงินเฟ;อ
สัดสวนหนี้สาธารณะ ตอ GDP

capita growth)

มูลคาเพิ่มทั้งหมด

5.2.3

ความเป9นธรรมทางเศรษฐกิจ

(1) สัดสวนคนยากจน
(2) สัดสวนการถือครองรายได,ของประชากรร,อยละ 20 สุดท,ายที่รวยที่สุด ตอ
ประชากรร,อยละ 20 แรกที่จนที่สุด
(3) สัดสวน GPP per capita ของจังหวัดร,อยละ 20 สุดท,ายที่รวยที่สุด ตอ GPP
per capita ของจังหวัดร,อยละ 20 แรกที่จนที่สุด
5.3 สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศสมดุล
5.3.1

สิ่งแวดลอมมีคุณภาพดี
(1)
(2)
(3)
(4)

5.3.2

ระบบนิเวศสมดุล
(1)
(2)

5.3.3

ร,อยละของแหลงน้ําที่มีคุณภาพอยูในเกณฑ6ดีตอแหลงน้ําทั้งประเทศ
ร,อยละของขยะมูลฝอยที่กําจัดถูกต,องหรือนําไปใช,ประโยชน6
ร,อยละของจํานวนวันที่ดัชนีคุณภาพอากาศอยูในเกณฑ6มาตรฐาน
มูลคาความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติตอจํานวนประชากร
ปริมาณสัตว6น้ําเศรษฐกิจที่จับได,ในอาวไทยตอชั่วโมง
ร,อยละของพื้นที่ปkาอนุรักษ6ตอพื้นที่ประเทศ

เศรษฐกิจสีเขียว
(1)

ร,อยละของการใช, พลั งงานทดแทนและพลั งงานทางเลื อกตอปริ มาณการใช,

(2)

ร,อยละของพื้นที่ทําเกษตรกรรมยั่งยืน (พื้นที่เกษตรอินทรีย6) ตอพื้นที่การเกษตร

(3)

สั ด สวนปริ ม าณการนํ า เข, า วั ต ถุ อั น ตรายทางการเกษตรตอพื้ น ที่ การเกษตร

พลังงานขั้นสุดท,าย
ทั้งหมด
ทั้งหมด
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(4)

สถิติอุบัติภัยฉุกเฉินจากสารเคมี

5.4 สังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล
5.4.1

ประชาธิปไตยที่มีคุณภาพ

(1) จํ า นวนเรื่ อ งร, อ งเรี ย นตอกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนที่ เ กี่ ย วกั บ การละเมิ ด สิ ท ธิ
มนุษยชนด,านสิทธิพลเมืองลดลง
(2) จํานวนร,อยละของผู,มาใช,สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเมื่อเทียบกับจํานวนผู,มี
สิทธิเลือกตั้งเพิ่มขึ้น
(3) จํานวนรางกฎหมายที่ประชาชนผู,มีสิทธิเลือกตั้งไมน,อยกวาหนึ่งหมื่นคนรวมกัน
เข,าชื่อเสนอกฎหมายเพิ่มขึ้น
(4) คะแนนความเป-นอิสระของสื่อสารมวลชนในดัชนีเสรีภาพสื่อ (World Press
Freedom) มีระดับดีมากขึ้น คาคะแนนลดน,อยลง
(5) จํานวนร,อยละของสมาชิกรัฐสภาที่เป-นผู,หญิงเพิ่มขึ้น
5.4.2

นิติธรรมและธรรมาภิบาล

(1) คะแนนจากการสํ า รวจของดั ช นี วั ด ภาพลั กษณ6 การคอร6 รั ป ชั่ น (Corruption
Perception Index - CPI) เพิ่มขึ้น
(2) จํานวนเรื่องที่คณะกรรมการป;องกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ปปช.)
ดําเนินการไตสวนข,อเท็จจริงลดลง
(3) ร, อ ยละของจํ า นวนผู, ที่ ไ ด, รั บ การเยี ย วยาและชดใช, ค าเสี ย หายที่ เ กิ ด จาก
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ในกรณีถูกจับและได,รับการปลอยตัวโดยไมมีการฟ;องคดีเพิ่มขึ้น
(4) ร,อยละของจํานวนคดีที่ศาลชั้นต,นพิจารณาเสร็จ เมื่อเทียบกับจํานวนคดีที่ขึ้นสู
การพิจารณาในแตละป7เพิ่มขึ้น
5.4.3

การกระจายอํานาจ
(1)
(2)

จํานวนข,อบัญญัติและเทศบัญญัติท,องถิ่นที่ออกโดยองค6กรปกครองสวนท,องถิ่น
ร,อยละของจํานวนเงินที่องค6กรปกครองสวนท,องถิ่นจัดเก็บได,เองตอรายได,รวม

(3)

จํานวนร,อยละของนายกองค6การบริหารสวนจังหวัดและสวนตําบลที่เป-นผู,หญิง

ของ อปท. เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
5.4.4

การป>องกันและลดความรุนแรงทางสังคมและการเมือง

(1) จํานวนผู,เสียชีวิตภายใต,การควบคุมสถานการณ6ของรัฐในเหตุการณ6ที่เกี่ยวเนื่อง
กับความขัดแย,งทางการเมือง
(2) จํ า นวนผู, ต, อ งคดี ที่ มี เ หตุ ม าจากชุ ม นุ ม ทางการเมื อ งและความขั ด แย, ง เชิ ง
อุดมการณ6ทางการเมือง ลดลง
(3) จํานวนกรณีที่มีรายงานวามีการทําให,บุคคลสูญหายโดยการใช,กําลัง (หรือการ
อุ,มหาย) ลดลง
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(4) จํานวนผู,เสียชีวิตจากสถานการณ6ความไมสงบในจังหวัดชายแดนใต,ลดลง
(5) ร,อยละของจํานวนผู,ให,ความเห็นวาการใช,ความรุนแรงตอบุคคลอื่นเป-นสิ่งที่
ยอมรับไมได,จากการสํารวจคานิยมของโลก (World Values Survey) เพิ่มขึ้น
(6) ร,อยละของจํานวนผู,ให,ความเห็นที่ให,ความสําคัญกับการยอมรับความคิดเห็น
ของผู,อื่นและเคารพผู,อื่นจากการสํารวจคานิยมของโลก (World Values Survey) เพิ่มขึ้น
5.5 การสรางความเป9นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
5.5.1

การไดรับการคุมครองสิทธิและไมถูกเลือกปฏิบัติ

(1) ดัชนีการพัฒนามนุษย6ที่ไมเทาเทียม (IHDI)
(2) จํานวนข,อร,องเรียนวาด,วยการถูกเลือกปฏิบัติวาด,วยเหตุแหงเพศ ศาสนา ชาติ
พันธุ6 รวมถึงเหตุแหงสุขภาพ
(3) ร,อยละของจํานวนผู,ที่ได,รับการชวยเหลือจากกองทุนยุติธรรมที่ได,รับการอนุมัติ
เมื่อเทียบกับจํานวนรายของผู,ที่ผานเกณฑ6ให,ความชวยเหลือรายป7
(4) จํา นวนผู, ได, รั บ ความชวยเหลื อในการสงเสริมสิ ทธิ แกผู,ต, องหาฯ ของกรม
คุ,มครองสิทธิและเสรีภาพ
5.5.2

การเขาถึงสวัสดิการทางสังคมและทรัพยากรทางเศรษฐกิจ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

5.5.3

ร,อยละของจํานวนผู,ได,รับสวัสดิการสําหรับคนพิการ
ร,อยละของจํานวนผู,ได,รับสวัสดิการสําหรับผู,ปkวยเอดส6
เนื้อที่การถือครองที่ดินทางการเกษตรที่ไมใชของตนเอง ตอเนื้อที่ทั้งหมด
รายได,เฉลี่ยของเกษตรกรรายยอย
สัดสวนการจ,างงานนอกระบบนอกภาคการเกษตรตอการจ,างงานทั้งหมด
สัดสวนรายได,ของประชากรกลุม 20% (จนที่สุด) เทียบกับประชากรทั้งหมด

ความเป9นธรรมดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
(1)
(2)

จํานวนปkาชุมชน (โครงการ) ที่ได,รับการจดทะเบียนใหม
จํานวนเรื่องร,องเรียนด,านมลพิษ
............................
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