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คํานํา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ท่ีประกาศใช,เป-นแนวทางการพัฒนา
ประเทศมาต้ังแต� 1 ตุลาคม 2559 เป-นแผนท่ีมีความสอดคล,องกับกรอบยุทธศาสตร6ชาติระยะ 20 ป7 แผนการ
ปฏิรูปประเทศ  ประเทศไทย 4.0 เป;าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) 
จึงทําให,แผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ มีจุดเปลี่ยนท่ีสําคัญและแตกต�างจากแผนพัฒนาฯ ฉบับอ่ืนๆ ในอดีต เนื่องจากมี
การเชื่อมโยงเป;าหมาย/ตัวชี้วัดระหว�างยุทธศาสตร6ชาติ แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 และแผนงาน/โครงการของ
กระทรวง/หน�วยงานต�างๆ ซ่ึงสาระสําคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ประกอบด,วย 10 ยุทธศาสตร6 ได,แก� 
ยุทธศาสตร6การเสริมสร,างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย6 ยุทธศาสตร6การสร,างความเป-นธรรมและลดความ
เหลื่อมล้ําในสังคม ยุทธศาสตร6การสร,างความเข,มแข็งทางเศรษฐกิจและแข�งขันได,อย�างยั่งยืน ยุทธศาสตร6การ
เติบโตท่ีเป-นมิตรกับสิ่งแวดล,อมเพ่ือการพัฒนาอย�างยั่งยืน ยุทธศาสตร6การเสริมสร,างความม่ันคงแห�งชาติเพ่ือ
การพัฒนาประเทศสู�ความม่ังค่ังและยั่งยืน ยุทธศาสตร6การบริหารจัดการในภาครัฐ การป;องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย ยุทธศาสตร6การพัฒนาโครงสร,างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส6 
ยุทธศาสตร6การพัฒนาวิทยาศาสตร6 เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ยุทธศาสตร6การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ี
เศรษฐกิจ และยุทธศาสตร6ความร�วมมือระหว�างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ มีภารกิจหลักในการติดตามประเมินผลการ
พัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ และเผยแพร�ผลการประเมินต�อสาธารณชน 
เป-นประจําในการประชุมประจําป7ของสํานักงานฯ ในป7 2560 เป-นป7แรกของการพัฒนาประเทศตามแนวทาง
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 สํานักงานฯ จึงได,จัดทํา “สรุปสาระสําคัญ รายงานผลการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ ป แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12” ข้ึน ประกอบด,วย การประเมินผลกระทบการพัฒนา
ด,วยดัชนีความอยู�เย็นเป-นสุขร�วมกันในสังคมไทย และผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร6ของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

สํานักงานฯ หวังเป-นอย�างยิ่งว�าเอกสาร “สรุปสาระสําคัญ รายงานผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ ป แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12” ฉบับนี้ จะช�วยสร,างความรู, ความเข,าใจในผลการติดตาม
ประเมินผลการพัฒนาประเทศในระยะท่ีผ�านมา และนําไปสู�การมีส�วนร�วมในกระบวนการพัฒนาประเทศให,
เกิดข้ึนกับทุกภาคส�วนของสังคม มุ�งสู�การพัฒนาท่ียั่งยืน ประเทศมีความม่ันคง และมีความอยู�เย็นเป-นสุข
ร�วมกันในสังคมไทย 
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ส รุ ป ส า ร ะ สํา ค ัญ 

รายงานผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ป%แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

 1  บทนํา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) ได,ประกาศใช,เป-นแนวทางการ

พัฒนาประเทศต้ังแต� 1 ตุลาคม 2559 มีหลักการสําคัญ คือ การน,อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
เป-นปรัชญานําทางในการพัฒนาประเทศต�อเนื่องมาต้ังแต�แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9 ควบคู�ไปกับการยึดคนเป-น
ศูนย6กลางการพัฒนาและการพัฒนาท่ียั่งยืน บนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร6ชาติ 20 ป7 (พ.ศ. 2560 – 2579) 
ซ่ึงเป-นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ มุ�งสู�วิสัยทัศน6 “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เป-นประเทศ
พัฒนาแล,ว ด,วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีลด
ความเหลื่อมล้ําและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช,ภูมิป̀ญญาและ
นวัตกรรม การปรับโครงสร,างประเทศไทยไปสู�ประเทศไทย 4.0 รวมท้ังให,ความสําคัญกับการมีส�วนร�วมของ
ภาคีการพัฒนาทุกภาคส�วน เพ่ือนําไปสู�การปฏิบัติให,เกิดผลสัมฤทธิ์อย�างจริงจังในระยะ 5 ป7 และต�อยอดไปสู�
ผลสัมฤทธิ์ท่ีเป-นเป;าหมายระยะยาว ประกอบด,วยยุทธศาสตร6การพัฒนา 10 ยุทธศาสตร6 ได,แก� ยุทธศาสตร6
การเสริมสร,างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย6 การสร,างความเป-นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม การ
สร,างความเข,มแข็งทางเศรษฐกิจและแข�งขันได,อย�างยั่งยืน การเติบโตท่ีเป-นมิตรกับสิ่งแวดล,อมเพ่ือการพัฒนา
อย�างยั่งยืน การเสริมสร,างความม่ันคงแห�งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู�ความม่ังค่ังและยั่งยืน การบริหาร
จัดการในภาครัฐ การป;องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย การพัฒนาโครงสร,าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส6 การพัฒนาวิทยาศาสตร6 เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม การพัฒนาภาค เมือง 
และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ และความร�วมมือระหว�างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

ในป7 2560 แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ได,ใช,เป-นแนวทางในการพัฒนาประเทศมาเป-นระยะเวลา 1 ป7แล,ว 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติจึงได,จัดทํารายงานผลการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ ป7แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ข้ึน เพ่ือรายงานผลกระทบการพัฒนาในภาพรวมว�า
ส�งผลต�อการเปลี่ยนแปลงของความอยู�เย็นเป-นสุขของประชาชนคนไทยในระดับใด และผลสําเร็จของการ
พัฒนาเป-นไปตามเป;าหมายท่ีกําหนดภายใต,ยุทธศาสตร6ของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 หรือไม� มีความก,าวหน,า
การดําเนินงาน รวมท้ัง ป̀ญหาและอุปสรรค และข,อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาท่ีควรดําเนินการต�อไป เพ่ือใช,
เป-นข,อมูลในการปรับปรุงกระบวนการการขับเคลื่อนการพัฒนาให,มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพในระยะท่ี
เหลือของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ต�อไป 
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 2  การพัฒนาประเทศป%แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
2.1 ผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร0ของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

การพัฒนาภายใต, 10 ยุทธศาสตร6ของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 มีผลการดําเนินงานในด,านการบรรลุ
เป;าหมาย และผลการพัฒนาตามแนวทางยุทธศาสตร6 สรุปได,ดังนี้ 

2.1.1 การเสริมสร�างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย0 

1) การบรรลุเป>าหมายการเสริมสร�างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย0 การพัฒนาประเทศ
ตามยุทธศาสตร6การพัฒนาการเสริมสร,างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย6ในป7แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 มี
ความก,าวหน,า ดังนี้ 

1.1) คนไทยส�วนใหญ�มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคม โดย
คนไทยส�วนใหญ�เป-นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม กล�าวคือ มีวิถีชีวิตอยู�ในกรอบธรรมะ คุณงามความดี และ
ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคําสอนตามหลักศาสนาท่ีตนนับถือ พิจารณาได,จากการให,ความช�วยเหลือผู,อ่ืนท่ี
ต,องการความช�วยเหลือ แม,ว�าบุคลนั้นๆ จะไม�ใช�ญาติพ่ีน,อง การตอบแทนผู,มีพระคุณหรือผู,ท่ีช�วยเหลือเรา การ
ให,อภัยหรือยกโทษให,กับผู,ท่ีทําร,ายร�างกาย/จิตใจของเรา และการยอมรับผิดและขอโทษในความผิดหรือใน
เรื่องท่ีมีส�วนรับผิดชอบมีแนวโน,มเพ่ิมสูงข้ึนอย�างต�อเนื่องต้ังแต�ในช�วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 เป-นต,นมา 
โดยเฉพาะด,านการตอบแทนผู,มีพระคุณหรือผู,ท่ีช�วยเหลือเรา รองลงมาได,แก� การยอมรับผิด และการให,อภัย  
นอกจากนี้ สัดส�วนคดีอาญาต�อประชากรหนึ่งแสนคนลดลงจาก 133.15 คดีต�อประชากรหนึ่งแสนคนในป7 
2559 ซ่ึงเป-นป7สุดท,ายของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 เหลือ 116.72 คดีต�อประชากรหนึ่งแสนคนในป7 2560 (ป7
แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12) อันเนื่องมาจากสังคมไทยมีความปลอดัยในชีวิตและทรัพย6สินเพ่ิมข้ึน โดยคดี
ชีวิต ร�างกาย และเพศ และคดีประทุษร,ายต�อทรัพย6สินมีสัดส�วนลดลง 

1.2) คนในสังคมไทยทุกช�วงวัยมีทักษะ ความรู� และความสามารถ 

(1)  สัดส�วนเด็กแรกเกิด – 5 ป7 มีพัฒนาการสมวัยท้ังทักษะทางด,านภาษา 
ด,านการเจริญเติบโตของร�างกาย และการปรับตัว สังคมและการช�วยเหลือตัวเองเพ่ิมข้ึนอย�างต�อเนื่องต้ังแต�
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 เป-นต,นมา โดยเด็กแรกเกิด – 5 ป7มีพัฒนาการสมวัยเพ่ิมข้ึนจากร,อยละ 91.25 ในป7 
2559 เป-นร,อยละ 95.88 ในป7 2560 การท่ีหน�วยงานภาครัฐและภาคีเครือข�ายท่ีเก่ียวข,องให,ความสําคัญกับ
การพัฒนาเด็กแรกเกิด – 5 ป7 เนื่องจากในช�วงนี้สมองของเด็กจะเจริญเติบโตอย�างรวดเร็ว สามารถพัฒนาเด็ก
ให,มีคุณภาพและศักยภาพเต็ม 100 โดยการกระตุ,นพัฒนาการแต�ละช�วงวัย ท่ีเชื่อมโยงต�ออนาคตของเด็กใน 5 
ด,าน ได,แก� ด,านการเคลื่อนไหวร�างกาย เช�น การเดิน วิ่งเล�น ด,านการทํางานกล,ามเนื้อมัดเล็ก เช�น การใช,นิ้ว
มือหยิบจับ การสอดส�ายสายตา ยิ้ม ด,านการรับรู,เข,าใจทางภาษา เช�น การคิดคํานวณ ด,านการสื่อภาษา เช�น 
การสื่อสารความต,องการของตัวเอง และด,านการปรับตัวทางสังคม เช�น การช�วยเหลือตนเอง นอกจากนี้
พัฒนาการท้ัง 5 ด,านจะเป-นตัวบ�งชี้การทํางานของสมอง ไอคิว และอีคิวของเด็กด,วย กระทรวงสาธารณสุขจึง
ได,จัดทําคู�มือส�งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด – 5 ป7 มอบให,พ�อแม� ผู,ปกครอง พ่ีเลี้ยงศูนย6เด็กเล็ก และ
เจ,าหน,าท่ีสาธารณสุข เพ่ือใช,เป-นเครื่องมือประเมินและส�งเสริมพัฒนาการของลูกท่ีบ,าน พร,อมท้ังเปcดสายด�วน 
1323 ให,ผู,ปกครองปรึกษา 24 ชั่วโมง 
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(2) เด็กไทยมีคะแนนไอคิวเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนจากร,อยละ 93.1 ในป7 2557 เป-น
ร,อยละ 98.23 ในป7 2559 และมีคะแนนอีคิวเพ่ิมข้ึน โดยมีคะแนนอยู�ท่ีร,อยละ 77.1 ในป7 2559 อันเป-นผล
สืบเนื่องจากการท่ีเด็กแรกเกิด – 5 ป7มีพัฒนาการท่ีสมวัยเพ่ิมข้ึน 

(3) จํานวนนักเรียนท่ีเรียนในระบบทวิภาคีเพ่ิมข้ึนทุกป7อย�างต�อเนื่อง แต�
อัตราการเพ่ิมยังตํ่ากว�าร,อยละ 30 ตามท่ีกําหนดไว,ในเป;าหมายแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 โดยอัตราการเพ่ิม
ในช�วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 อยู�ท่ีร,อยละ 27.42 ส�วนป7แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 มีอัตราการเพ่ิม
ประมาณร,อยละ 18 คาดว�าในอนาคตอัตราการเพ่ิมของนักเรียนท่ีเรียนในระบบทวิภาคีจะมีสัดส�วนท่ีเพ่ิมข้ึน 
เนื่องจากในป̀จจุบันการศึกษาด,านอาชีวะเป-นท่ียอมรับอย�างกว,างขวาง โดยเฉพาะการจัดการศึกษาระบบทวิ
ภาคี ท่ีเป-นรูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพกว�ารูปแบบอ่ืนๆ เพราะนักศึกษาท่ีผ�านการศึกษาจากระบบทวิภาคีจะมี
ทักษะในด,านการปฏิบัติ ซ่ึงได,เรียนรู,ทฤษฎีต�างๆ จากการปฏิบัติงานจริง ไม�ได,อาศัยความรู,จากในตําราเท�านั้น 
และเม่ือสําเร็จการศึกษาแล,วสามารถหางานทําได,ทันที ในขณะท่ีผู,จบการศึกษาในรูปแบบปกติต,องเข,ารับการ
ฝfกก�อนเข,าทํางาน รัฐบาลจึงได,ให,ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให,เท�าเทียมในระดับ
สากล ควบคู�กับการสร,างแรงงานท่ีมีทักษะตอบสนองความต,องการของตลาด นอกจากนี้ ภาครัฐและ
หน�วยงานท่ีเก่ียวข,องได,เปcดให,มีการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ โดยรับรองความรู,ความสามารถและทักษะของ
บุคคลในการทํางานตามมาตรฐานอาชีพนั้นๆ คุณวุฒิวิชาชีพเป-นประโยชน6โดยตรงต�อกําลังแรงงานส�วนใหญ�ท่ี
ไม�มีคุณวุฒิการศึกษาระดับสูงแต�มีประสบการณ6และความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพ โดยผู,ท่ีได,รับการ
รับรองคุณวุฒิวิชาชีพมีจํานวนเพ่ิมข้ึนจาก 10,626 คน ในป7 2559 เป-น 13,069 คน ในป7 2560 และผู,ท่ีได,รับ
การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพมีจํานวนเพ่ิมข้ึนจาก 7,470 คน ในป7 2559 เป-น 9,300 คน ในป7 2560 ส�งผลให,
แรงงานได,รับค�าจ,างเพ่ิมข้ึนจากการมีคุณวุฒิวิชาชีพ  

(4) การออมส�วนบุคคลต�อรายได,พึงจับจ�ายใช,สอยมีแนวโน,มเพ่ิมข้ึน โดยเพ่ิม
จากร,อยละ 8.97 ในป7 2558 เป-นร,อยละ 10.16 ในป7 2559 การเพ่ิมสัดส�วนการออมเป-นการสะท,อนถึงการมี
องค6ความรู,ด,านการเงิน และการวางแผนทางการเงิน เพ่ือป;องกันความเสี่ยงในอนาคต ท้ังจากเหตุฉุกเฉิน และ
การเข,าสู�วัยสูงอายุ ส�งผลต�อระบบเศรษฐกิจพ้ืนฐานของประเทศ สะท,อนให,เห็นถึงความเป-นอยู�ของประชาชน 
เนื่องจากเงินออมเป-นเงินส�วนเกินท่ีเหลือจากการใช,จ�ายเพ่ือการอุปโภค บริโภค 

นอกจากนี้ (5) ผู,สูงอายุวัยต,นท่ีมีงานทํามีสัดส�วนลดลง พิจารณาจากการมีงาน
ทําของผู,สูงอายุวัยต,น (อายุ 60-69 ป7) ลดลงจากร,อยละ 54.9 ในป7 2557 เหลือร,อยละ 50.5 ในป7 2560 
ป̀จจุบันประเทศไทยได,ก,าวเข,าสู�สังคมสูงวัยแล,ว วัยแรงงานมีสัดส�วนลดลง และวัยเด็กยังมีสัดส�วนตํ่า ส�งผลต�อ
การขาดแคลนแรงงาน ป̀ญหาความม่ันคงด,านรายได, และคุณภาพชีวิตของผู,สูงอายุจากการท่ีมีอายุยืนนานข้ึน 
ทําให,เงินออมไม�เพียงพอต�อการดํารงชีพ ประกอบกับการพ่ึงพิงบุตรหลานมีแนวโน,มลดลงเม่ือพิจารณาจาก
โครงสร,างประชากร ดังนั้น รัฐบาลควรส�งเสริมให,ผู,สูงอายุทํางาน โดยยึดหลักความยืดหยุ�น และความสมัครใจ 
มีมาตรการจูงใจและลดอุปสรรคต�อการจ,างงาน การให,บําเหน็จบํานาญ การส�งเสริมการออมเพ่ือความม่ันคง
ด,านรายได,ของผู,สูงอายุในอนาคต อันเนื่องมาจากการมีอายุยืนยาวข้ึนของผู,สูงอายุ อายุคาดเฉลี่ยประชากรมี
แนวโน,มจะสูงกว�า 80 ป7 ทําให,มีเวลาหลังชีวิตการทํางานท่ียาวนานข้ึน ส�งผลให,ผู,สูงอายุต,องบริหารเงินออมให,
เพียงพอต�อค�าใช,จ�ายท่ีเพ่ิมสูงข้ึนหากไม�มีเงินบํานาญรายเดือนเพียงพอ แม,ว�ารัฐจะมีนโยบายสนับสนุนให,
แรงงานมีหลักประกันชราภาพเพ่ิมข้ึน หรือให,เบ้ียยังชีพผู,สูงอายุ แต�รายได,ดังกล�าวยังไม�เพียงพอต�อการ
ดํารงชีวิต อย�างไรก็ตาม การทํางานของผู,สูงอายุแม,เป-นแนวทางสําคัญท่ีจะลดผลกระทบจากการเข,าสู�สังคมสูง
วัย และแม,ผู,สูงอายุมีการทํางานเพ่ิมข้ึน แต�ในภาคเอกชนยังมีน,อย ทําให,ขาดสวัสดิการ ธุรกิจบางส�วนเริ่ม
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ตระหนักถึงผลกระทบและการเตรียมการจ,าง ขณะท่ีลูกจ,างส�วนใหญ�ต,องการทํางานไม�เกินอายุ 60 ป7 
เนื่องจากมีทัศนคติว�าผู,สูงอายุควรได,รับการพักผ�อน ไม�ควรทํางานหนัก และขาดความชัดเจนเก่ียวกับการรับ
สิทธิประกันสังคมหากมีการขยายอายุการทํางาน 

1.3) ยังต�องเร�งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให�ได�มาตรฐานสากล และส�งเสริมให�คน
ไทยมีความใฝCรู�เพ่ิมข้ึน เนื่องจากผลคะแนนสอบ PISA ของนักเรียนไทยในแต�ละวิชา ท้ังคณิตศาสตร6 
วิทยาศาสตร6 และการอ�านยังตํ่ากว�า 500 คะแนนซ่ึงเป-นเป;าหมายของแผน และมีแนวโน,มลดลงในทุกวิชา โดย
คะแนนเฉลี่ยคณิตศาสตร6ลดลงจาก 427 คะแนนในป7 2555 เป-น 415 คนแนนในป7 2558  คะแนนเฉลี่ย
วิทยาศาสตร6ลดลงจาก 444 คะแนนในป7 2555 เป-น 421 คนแนนในป7 2558  ส�วนผลคะแนนการอ�านลดลง
จาก 441 คะแนนในป7 2555 เป-น 409 คนแนนในป7 2558 ผลคะแนนสะท,อนให,เห็นว�า ต,องเร�งพัฒนาให,
เด็กไทยให,มีความรู,และความเข,าใจ รับรู,ถึงความสัมพันธ6และมุมมองท่ีแตกต�าง ตลอดจนมีทักษะการคิด
วิเคราะห6และการคิดแบบมีวิจารณญาน สามารถดํารงชีวิตอยู�ในสังคมไทย สังคมโลกได,อย�างปกติสุข 

นอกจากนี้ คนไทยส�วนใหญ�ไม�มีความใฝkรู, หรือสนใจเรียนรู,ลดลง ซ่ึงไม�เป-นไป
ตามเป;าหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 พิจารณาจากสัดส�วนการใช,อินเทอร6เน็ตเพ่ือการอ�านหาความรู,มี
แนวโน,มลดลงต�อเนื่อง นับต้ังแต�ในช�วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 เป-นต,นมา โดยลดลงจากร,อยละ 34.55 ในป7 
2556 เหลือร,อยละ 30.71 ในป7 2559 และเหลือร,อยละ 29.80 ในป7 2560 ประกอบกับคนไทยอ�านหนังสือ
น,อยลง โดยสัดส�วนการอ�านของคนไทยลดลงจากร,อยละ 81.8 ในป7 2556 เหลือร,อยละ 77.7 ในป7 2558 ส�วน
ใหญ�คนไทยใช,อินเทอร6เน็ตหรือเล�นมือถือเพ่ือสันทนาการ 

1.4) คนไทยมีสุขภาวะท่ีดีข้ึน 

(1) รายจ�ายสุขภาพท้ังหมดต�อผลิตภัณฑ6มวลรวมในประเทศอยู�ในระดับท่ีตํ่า
กว�าเป;าหมายท่ีกําหนดไว,ไม�ให,เกินร,อยละ 5 ของผลิตภัณฑ6มวลรวมในประเทศ รายจ�ายสุขภาพท้ังหมดต�อ
ผลิตภัณฑ6มวลรวมของไทยในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 เฉลี่ยอยู�ท่ีร,อยละ 4.5  

(2) สุขภาพจิตของคนไทยดีข้ึน พิจารณาจากอัตราการฆ�าตัวตายสําเร็จลดลง
จาก 6.35 คนต�อประชากรหนึ่งแสนคนในป7 2559 เหลือ 6.05 คนต�อประชากรหนึ่งแสนคนในป7 2560 อัน
เนื่องมาจากจํานวนผู,ปkวยท่ีเป-นโรคจิตลดลงจาก 488,436 คนในป7 2558 เหลือ 480,266 คนในป7 2560 ผู,ปkวย
ท่ีเป-นโรควิตกกังวลลดลงจาก 449,589 คนในป7 2558 เหลือ 399,713 คนในป7 2560 ขณะท่ี ผู,ปkวยท่ีเป-นโรค
ซึมเศร,าเพ่ิมข้ึนจาก 245,727 คนในป7 2558 เป-น 284,399 คนในป7 2560 การฆ�าตัวตายนี้ เกิดจากหลาย
สาเหตุแต�สาเหตุใหญ�ท่ีทําให,คนคิดอยากฆ�าตัวตายเกิดจากการปkวยเป-นโรคซึมเศร,า รองลงมาได,แก� โรคจิต 
และโรควิตกกังวล ท้ังนี้ คนท่ีเป-นโรคซึมเศร,าจะมีความรู,สึกเบ่ืออย�างรุนแรงแทบทุกอย�างในชีวิต เบ่ือท่ีจะมี
ชีวิตอยู� มีความเศร,าท่ีรุนแรง มีความรู,สึกว�าตนเองผิด ไร,ค�า และอยากฆ�าตัวตาย มีความคิดว�า การตายเป-น
ทางออกของป̀ญหา 

(3) การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลงจาก 13.75 คนต�อประชากรหนึ่ง
แสนคนในป7 2555 เหลือ 9.50 คนต�อประชากรหนึ่งแสนคนในป7 2558 แล,วกลับเพ่ิมเป-น 12.74 คนต�อ
ประชากรหนึ่งแสนคนในป7 2559 แต�ยังอยู�ในกรอบของเป;าหมายท่ีกําหนดให,อัตราการตายจากการเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุทางถนนตํ่ากว�า 18 คนต�อประชากรหนึ่งแสนคน การจะลดจํานวนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง
ถนน หรือจํานวนอุบัติเหตุลงได,นั้น คนไทยต,องเคร�งครัดวินัยจราจร ขับข่ีตามกฎ ไม�ประมาท 
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(4) การคลอดในผู,หญิงกลุ�มอายุ 15 – 19 ป7 มีแนวโน,มลดลงต้ังแต�
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 เป-นต,นมา โดยลดลงจาก 53.4 คนต�อประชากรวัยเดียวกันหนึ่งแสนคนในป7 2555 
เหลือ 42.5 คนต�อประชากรวัยเดียวกันหนึ่งแสนคนในป7 2559 เป-นผลจากการท่ีรัฐบาลได,ประกาศวาระ
แห�งชาติและดําเนินงานตามยุทธศาสตร6ป;องกันและแก,ไขป̀ญหาเด็กและเยาวชนต้ังครรภ6ไม�พร,อมต้ังแต�ป7 
2553 โดยภาคีเครือข�ายทุกภาคส�วนท่ีเก่ียวข,องได,บูรณาการแผนปฏิบัติการ ร�วมมือร�วมใจกันอย�างจริงจัง และ
มีกลไกการขับเคลื่อนท้ังในระดับชาติ จังหวัด และชุมชน ท้ังนี้ สาเหตุหลักมาจากความอยากรู,อยากลอง ไม�
เข,าใจเรื่องคุมกําเนิด ประมาท อีกท้ังเด็กท่ีท,องก�อนวัยอันควร ส�วนใหญ�มาจากครอบครัวแตกแยก มีเพ่ือนไม�ดี
และชอบไปแหล�งม่ัวสุมเท่ียวเตร� การแก,ป̀ญหาท,องในวัยรุ�นเป-นวาระแห�งชาติ เพราะเด็กท่ีท,องไม�พร,อม จะ
อายและต,องออกจากโรงเรียนกลางคัน ทําให,ได,เรียนหนังสือน,อย รายได, และชีวิตครอบครัวไม�ดี จึงต,องเร�งให,
ความรู, เรื่องการดูแลและป;องกันตนเองตามหลักสุขบัญญัติในเด็กและเยาวชนเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมวัยรุ�น 
ให,ใช,ชีวิตร�วมสมัย ถูกทํานองคลองธรรม โดยใช,กระบวนการมีส�วนร�วมของโรงเรียน ครอบครัว เพ่ือนนักเรียน 
และชุมชน 

(5) ผู,สูงอายุท่ีอาศัยในบ,านท่ีมีสภาพแวดล,อมท่ีเหมาะสมมีสัดส�วนเพ่ิมข้ึน
จากร,อยละ 2.0 ในป7 2556 เป-นร,อยละ 3.4 ในป7 2559 แต�ยังตํ่ากว�าเป;าหมายท่ีกําหนดไว,ในแผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 12 และแผนผู,สูงอายุแห�งชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2545-2564) ท่ีกําหนดเป;าหมายในป7 2564 สัดส�วนของ
ผู,สูงอายุท่ีอาศัยในบ,านท่ีมีสภาพแวดล,อมท่ีเหมาะสมเท�ากับ ร,อยละ 20 ได,กําหนดบ,านท่ีมีสภาพแวดล,อม
เหมาะสมประกอบด,วย 5 ข,อคือ 1) บันไดบ,านมีราวให,ยึดเกาะ 2) ห,องน้ํา/สุขา มีราวให,ยึดเกาะ 3) ห,องนอน
อยู�ชั้นล�าง หรือเป-นบ,านชั้นเดียว 4) ห,องน้ํา/สุขา อยู�ในบ,าน และ 5) ชนิดของห,องสุขาเป-นแบบห,อยเท,า 

1.5) สถาบันทางสังคมมีความเข�มแข็งเพ่ิมข้ึน โดยครอบครัวไทยมีความอบอุ�น
เพ่ิมข้ึนจากร,อยละ 66.52 ในป7 2558 เป-นร,อยละ 67.98 ในป7 2559 จากการท่ีเด็กได,รับการเลี้ยงดูท่ีเหมาะสม
จากครอบครัวเพ่ิมข้ึน อัตราคดีเด็กและเยาวชนท่ีถูกดําเนินคดีโดยสถานพินิจมีอัตราลดลงจาก 3.55 คนต�อเด็ก
และเยาวชนพันคน ในป7 2555 เป-น 3.38 คนต�อเด็กและเยาวชนพันคน ในป7 2559 นอกจากนี้ ประชากรอายุ 
13 ป7ข้ึนไปมีการปฏิบัติตามหลักคําสอนทางศาสนาเพ่ิมข้ึนจากร,อยละ 7.3 ในป7 2554 เป-นร,อยละ 22.4 ในป7 
2557 เห็นว�าหลักคําสอนทางศาสนาเป-นสิ่งจําเป-นในการดํารงชีวิต และเม่ือมีป̀ญหาชีวิตและการทํางาน คน
ส�วนใหญ�จะใช,หลักคําสอนทางศาสนาแก,ไขป̀ญหาทุกครั้งหรือแทบทุกครั้ง  

ตารางท่ี 1 การเสริมสร�างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย0 ป%แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

เป>าหมาย ตัวชี้วัด 
  แผนพัฒนาฯ   

ฉบับท่ี 11 ฉบับท่ี 12 
2555 2556 2557 2558 2559 2560 

1. คนไทยส�วนใหญ�มี
ทัศนคติและพฤติกรรม
ตามบรรทัดฐานท่ีดีของ
สังคม 

1. ประชากรอายุ 13 ป7ขึ้นไปมี
กิจกรรมการปฏิบัติตนท่ีสะท,อน
การมีคุณธรรมจริยธรรม 

      

1.1 การช�วยเหลือผู,อื่น   54.1    
1.2 การตอบแทนผู,มีพระคุณ   82.8    
1.3 การให,อภัย   71.3    
1.4 การยอมรับผิด   73.6    

2. สัดส�วนคดีอาญาต�อประชากรหน่ึง
แสนคน 

 36.92 102.06 104.53 133.15 116.72 

2. คนในสังคมไทยทุกช�วงวัย        
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เป>าหมาย ตัวชี้วัด 
  แผนพัฒนาฯ   

ฉบับท่ี 11 ฉบับท่ี 12 
2555 2556 2557 2558 2559 2560 

มีทักษะ ความรู, และ
ความสามารถเพ่ิมขึ้น 

2.1 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ
เต็มตามศักยภาพ 

1. เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม�น,อย กว�า
ร,อยละ 85 

n/a n/a 78.75 91.69 91.25 95.86 

2.2 เด็กวัยเรียนและวัยรุ�นมี
สติป̀ญญาและความ
ฉลาดทางอารมณ6เพ่ิมขึ้น 

1. คะแนน IQ เฉล่ียไม�ตํ่ากว�าเกณฑ6
มาตรฐาน 

  93.1  98.23  

2. เด็กมีคะแนน EQ ไม�ตํ่ากว�าเกณฑ6
มาตรฐานภาคการเมืองระดับ
ท,องถิ่น 

  ระดับ
ปกติ 

 77.1  

2.3 วัยแรงงานมีความรู,และ
ทักษะเป-นไปตามความ
ต,องการของตลาดงาน
และมีทักษะทางการเงิน
เหมาะสมกับ
สภาพแวดล,อมทาง
เศรษฐกิจ 

1. ผู,เรียนในระบบทวิภาคีเพ่ิมขึ้น
เฉล่ียร,อยละ 30  
ต�อป7 

37,694 43,370 61,245 91,448 113,729 134,597 

2. ผู,ท่ีได,รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ
และผู,ผ�านการทดสอบมาตรฐาน
ฝ7มือแรงงานแห�งชาติเพ่ิมขึ้น 

      

2.1 ผู,ผ�านการทดสอบมาตรฐาน
ฝ7มือแรงงานแห�งชาติ (คน) 

    32,322  

2.2 ผู,ท่ีได,รับการรับรองคุณวิฒิ
วิชาชีพ (คน) 

    6,711  

3. การออมส�วนบุคคลต�อรายได,พึง
จับจ�ายใช,สอยเพ่ิมขึ้น 

9.02 7.98 8.62 8.97 10.16  

2.4 ผู,สูงอายุวัยต,นมีงานทํา
และรายได,ท่ีเหมาะสมกับ
ศักยภาพของผู,สูงอายุ 

1. การมีงานทําของผู,สูงอายุ (อายุ 
60-69 ป7) เพ่ิมขึ้น 

n/a n/a 54.9 n/a n/a 50.5 

3. คนไทยมีการศึกษาท่ีมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานสากลและมี
ความสามารถเรียนรู,ด,วย
ตนเองอย�างต�อเน่ือง 

1. ผลคะแนนสอบ PISA  
ในแต�ละวิชาไม�ตํ่ากว�า 500 

      

-  คณิตศาสตร6 427    415  

-  วิทยาศาสตร6 444    421  

-  การอ�าน 441    409  

2. การใช,อินเทอร6เน็ตเพ่ือการอ�านหา
ความรู, 

 34.55 32.37 31.67 30.71 29.80 

3. การอ�านของคนไทยเพ่ิมขึ้นเป-น
ร,อยละ 85 

 81.8  77.7   

4. แรงงานท่ีขอเทียบโอน
ประสบการณ6และความรู,เพ่ือ
ขอรับวุฒิ ปวช. และ ปวส. เพ่ิมขึ้น
เฉล่ียร,อยละ 20 ต�อป7 

      

4. คนไทยมีสุขภาวะท่ี 
ดีขึ้น 

1. ประชากรอายุ 15 – 79 ป7มี ภาวะ
นํ้าหนักเกินลดลง 

  37.5    

2 การตายจากอุบัติเหตุทางถนนตํ่า
กว�า 18 คน ต�อประชากรแสนคน 

13.75 11.30 10.30 9.50 12.74 13.75 

3. ประชาชนเล�นกีฬาและเข,าร�วม
กิจกรรมนันทนาการเพ่ิมขึ้น 
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เป>าหมาย ตัวชี้วัด 
  แผนพัฒนาฯ   

ฉบับท่ี 11 ฉบับท่ี 12 
2555 2556 2557 2558 2559 2560 

4. อัตราการฆ�าตัวตายสําเร็จต�อ
ประชากรแสนคนลดลง 

6.20 6.08 6.07 6.47 6.35 6.03 

5. การคลอดในผู,หญิงกลุ�มอายุ 15 – 
19 ป7 ลดลง 

53.4 51.1 47.9 44.3 42.5  

6. รายจ�ายสุขภาพท้ังหมดต�อ
ผลิตภัณฑ6มวลรวมในประเทศ 

4.5 4.5 4.6 4.5 4.5  

7. ผู,สูงอายุท่ีอาศัยในบ,านท่ีมี
สภาพแวดล,อมท่ีเหมาะสมเป-น
ร,อยละ 20 

n/a 2.0 n/a n/a 3.4  

5. สถาบันทางสังคมมีความ
เข,มแข็งและมีส�วนร�วมใน
การพัฒนาประเทศ
เพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะสถาบัน
ครอบครัว 
สถาบันการศึกษา 
สถาบันทางศาสนา 
ชุมชน ส่ือมวลชน และ
ภาคเอกชน 

1. ดัชนีครอบครัวอบอุ�นอยู�ในระดับ 
ดีขึ้น 

68.31 65.58 65.53 66.52 67.98 - 

2. ประชากรอายุ 13 ป7ขึ้นไปมีการ
ปฏิบัติตามหลักคําสอนทาง
ศาสนาเพ่ิมขึ้น 

  22.4    

3. ธุรกิจท่ีเป-นวิสาหกิจเพ่ือสังคม
เพ่ิมขึ้น 

- - - - - - 

2) การดําเนินการและผลการพัฒนาตามแนวทางยุทธศาสตร0 

2.1) ปรับเปล่ียนค�านิยมคนไทยให�มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และ
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค0  

(1) ส�งเสริมให,มีกิจกรรมการเรียนการสอนท้ังในและนอกห,องเรียนท่ี
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ โดยกระทรวงวัฒนธรรมได,จัดทําโครงการนําร�อง
สถาบันอาชีวะต,นแบบสร,าง “สุภาพชน คนอาชีวะ” ได,พัฒนาหลักสูตรและองค6ความรู,ในคุณธรรม 4 ประการ  
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ร�วมกับสถาบันอาชีวศึกษา มีหน�วยงานท่ีเก่ียวข,องภาครัฐ และสถาน
ประกอบการภาคธุรกิจ เข,าร�วมบันทึกความร�วมมือข,อตกลงสนับสนุนโครงการ 30 หน�วยงาน (ร�วมกับวิทยาลัย
โดยตรง) มีนักศึกษาอาชีวะ 20 สถาบันได,รับประโยชน6รวม 4,323 คน สถาบันการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีเข,าร�วม
โครงการกิจกรรมจิตอาสาในพ้ืนท่ี 46 แห�ง (เป;าหมาย 30 แห�ง)  และชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด,วยพลังบวร 
ให,เป-นศูนย6กลางในการส�งเสริมหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประเพณี วิถีวัฒนธรรม
ไทยท่ีดีงามและนําไปปรับใช,ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตได,อย�างเหมาะสมสอดคล,องกับสภาพเศรษฐกิจและ
สังคม มีชุมชนคุณธรรมเข,าร�วมโครงการ ส�วนกลาง (กทม.) และส�วนภูมิภาค (76 จังหวัดท่ัวประเทศ) 2,000 
แห�ง ตามเป;าหมาย 

(2) ปรับวิธีการเผยแผ�หลักศาสนาให,มุ�งชี้แนะแนวทางการดํารงชีวิตตาม
หลักธรรมคําสอนท่ีเข,าใจง�าย สามารถนําไปปฏิบัติได,จริง นําไปสู�การปลูกฝ`งค�านิยมท่ีดีงาม โดยกระทรวง
วัฒนธรรม ได,ดําเนินโครงการศูนย6ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย6 ส�งเสริมให,ประชาชนพ่ึงพาตนเอง พอมี 
พอกินพอใช, มีเหตุผล มีภูมิคุ,มกัน ใช,ชีวิตท่ีเหมาะสมตามบริบทสังคม โดยจัดกิจกรรมและส�งเสริมให,ชุมชนมี
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ส�วนร�วมในการผลิตภัณฑ6 สําหรับใช,และจําหน�ายเพ่ือสร,างมูลค�าเพ่ิมแก�ชุมชน ส�งผลให,เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนได,ใกล,ชิดพระพุทธศาสนา น,อมนําหลักธรรมคําสอนสู�การปฏิบัติการในวิถีชีวิตมีคุณธรรมจริยธรรมท่ี
ดีงามในสังคม   โครงการสร,างจิตสํานึก ค�านิยม และอัตลักษณ6ความเป-นไทย ให,ประชาชนชาวไทยได,น,อมนํา
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ท่ีได,พระราชทานแก�พสกนิกรชาวไทยใน
โอกาสต�างๆ ไปปฏิบัติให,กลายเป-นลักษณะนิสัยของตน ได,ผลิตและจัดอบรม อาทิ ผลิตสื่อการพัฒนาคุณธรรม
ตามพระราชดํารัส ผลิตสื่อเผยแพร�มารยาทไทย ไม�น,อยกว�า 15,000 เล�ม สื่อส�งเสริมอัตลักษณ6ไทยและความ
เป-นไทย (อาหารไทย/อาหารนานาชาติ) จัดอบรมมารยาทไทยให,บุคลากรทางวัฒนธรรมและบุคคลท่ีสนใจ
ท่ัวไป ส�งผลให,เด็ก เยาวชน และประชาชนไทยตระหนักและเห็นคุณค�าความสําคัญ และมีส�วนร�วมประพฤติ
ปฏิบัติตนตามค�านิยมและความเป-นไทยท่ีดีงาม  และโครงการบริหารจัดการกิจการภาพยนตร6และวีดิทัศน6 ให,
ผู,ประกอบกิจการด,านภาพยนตร6และวีดิทัศน6ได,รับการบริการด,านภาพยนตร6และวีดิทัศน6ท่ีมีมาตรฐานสะดวก
และรวดเร็ว เกิดความร�วมมือจากทุกฝkายท่ีเก่ียวข,องในการประกอบกิจการภาพยนตร6และวีดิทัศน6 เพ่ิมพ้ืนท่ี
และทางเลือกในการบริโภคภาพยนตร6และวีดิทัศน6ได,อย�างเหมาะสม 

(3) จัดสรรเวลาและพ้ืนท่ีออกอากาศให,แก�สื่อสร,างสรรค6ท่ีส�งเสริมการ
ปลูกฝ`งคุณธรรม จริยธรรมและค�านิยมอันดีโดยเฉพาะในช�วงเวลาท่ีมีผู,ชมมากท่ีสุด และส�งเสริมการใช,
เครือข�ายสังคมออนไลน6 สร,างความรู,ความเข,าใจในบทบาท สิทธิ และหน,าท่ีการเป-นพลเมืองท่ีดี  โดยกระทรวง
วัฒนธรรม ได,จัดทําโครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร,างสรรค6 ให,กับประชาชนโดยเฉพาะพ�อแม�ผู,ปกครองเด็ก
และเยาวชน รวมถึงการบูรณาการทุกภาคส�วนของสังคมในการร�วมกันป;องกันแก,ไขป̀ญหาและสร,างภูมิคุ,มกัน
ให,แก�สังคมร�วมกัน และโครงการสมัชชาคุณธรรม เพ่ือส�งเสริม สนับสนุนการรวมพลังองค6กรเครือข�ายทุกภาค
ส�วน ทุกระดับให,เข,ามามีส�วนร�วมในกระบวนการสมัชชาคุณธรรมระดับพ้ืนท่ีจังหวัด ภูมิภาคอย�างเป-นระบบ 
สร,างกลไกการขับเคลื่อนแผนแม�บทส�งเสริมคุณธรรมแห�งชาติ และกรอบแนวทางแผนการขับเคลื่อน และ
รณรงค6 สร,างกระแสให,สังคมเกิดการรับรู, ตระหนักและมีส�วนร�วมในการกําหนด ผลักดันและนํานโยบายด,าน
คุณธรรม จริยธรรมของสังคมไทยสู�การปฏิบัติในวงกว,าง ได,จัดงานสมัชชาคุณธรรมระดับภาค มีองค6กรเข,าร�วม
กว�า 100 องค6กร 

(4) ผลักดันให,มีการนําวัฒนธรรมการทํางานท่ีพึงประสงค6ไปใช,ปฏิบัติจนให,
เป-นคุณลักษณะท่ีสําคัญของคนในสังคมไทย โดยกระทรวงมหาดไทย ได,ดําเนินโครงการส�งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมในการประปานครหลวง เพ่ือให,พนักงานและผู,ปฏิบัติงานทุกคน มีคุณธรรม ยึดม่ันในประโยชน6
ส�วนรวมเป-นสําคัญ โดยจัดกิจกรรมส�งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในผู,บริหาร พนักงาน และผู,ปฏิบัติงาน 

2.2) พัฒนาศักยภาพคนให�มีทักษะความรู� และความสามารถในการดํารงชีวิต
อย�างมีคุณค�า 

(1) ส�งเสริมให�เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทาง
สังคมท่ีเหมาะสม 

(1.1) ให,ความรู,แก�พ�อแม�หรือผู, ดูแลเด็กในเรื่องการมีโภชนาการท่ี
เหมาะสม วิธีการเลี้ยงดูเด็กท่ีจะกระตุ,นพัฒนาการเด็กในช�วง 0 – 3 ป7แรก รวมท้ังสนับสนุนให,แม�เลี้ยงลูกด,วย
นมแม�อย�างน,อย 6 เดือน  โดยกระทรวงสาธารณสุขได,จัดทําโครงการเสริมสร,างพัฒนาการเด็กล�าช,า เพ่ือให,
เด็กปฐมวัยกลุ�มเสี่ยงต�อป̀ญหาพัฒนาการล�าช,าได,รับการกระตุ,นพัฒนาการและดูแลต�อเนื่อง และเพ่ือให,ผู,ดูแล
เด็กปฐมวัยกลุ�มเสี่ยงต�อป̀ญหาพัฒนาการล�าช,ามีความรู,/ความสามารถในการดูแลบุตรหลานของตน ส�งผลให,
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ทุกจังหวัดมีเครือข�ายระบบดูแลช�วยเหลือเด็กท่ีมีพัฒนาการล�าช,า โดยมีโรงพยาบาลชุมชนท่ีมีระบบดูแลเด็ก
พัฒนาการล�าช,าตามแนวทางท่ีกําหนด 613 แห�ง มีศูนย6บริการสาธารณสุขมีระบบดูแลเด็กพัฒนาการล�าช,า
ตามแนวทางท่ีกําหนด 45 แห�ง และเด็กกลุ�มเสี่ยงต�อป̀ญหาพัฒนาการล�าช,าได,รับการกระตุ,นพัฒนาการและ
ดูแลต�อเนื่องตามเครื่องมือมาตรฐาน ร,อยละ 82.40 

(1.2) พัฒนาหลักสูตรการสอนท่ีอิงผลงานวิจัยทางวิชาการและปรับปรุง
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให,มีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีเน,นการพัฒนาทักษะสําคัญด,านต�างๆ โดยหน�วยงาน
ภาครัฐมีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

   กระทรวงศึกษาธิการได,จัดทํา โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปฐมวัยของประเทศไทย เพ่ือศึกษาและจัดทําแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2560-2564 สําหรับหน�วยงาน/
กระทรวงใช,ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยได,ตามวัย และปรับปรุง พัฒนาเอกสารสมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการ
พัฒนาตามวัย 0 – 3 ป7 และ 3 – 5 ป7 เป-นคู�มือ/แนวแนะสําหรับกลุ�มพ�อแม� ผู,ปกครอง ผู,เลี้ยงดูเด็ก ครู ผู,ดูแล
เด็กและผู,ท่ีเก่ียวข,องในการพัฒนาเด็กปฐมวัย  ส�งผลให,เด็กปฐมวัยได,รับการพัฒนาให,มีความสามารถตามวัย
ตามสมรรถนะท่ีกําหนดไว, ครอบครัวและผู,ท่ีเก่ียวข,องกับเด็กปฐมวัยมีความรู, ความเข,าใจ ในการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยท่ีถูกต,องตามทฤษฎีและวิธีการ เพ่ือประโยชน6ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย และโครงการการพัฒนาการจัด
ประสบการณ6การเรียนการสอนปฐมวัย เพ่ือถอดบทเรียนกระบวนการเรียนรู,สําหรับโรงเรียนต,นแบบสนามเด็ก
เล�นตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL) : เล�นตามรอยพระยุคลบาท ร�วมกับสํานักงานบริหารและพัฒนาองค6
ความรู, (OKMD) และเพ่ือต�อยอดวิชาการสําหรับครูผู,สอนโรงเรียนต,นแบบ ส�งผลให,นักเรียนท่ีจบหลักสูตรมีผล
การประเมินพัฒนาการส�วนใหญ�อยู�ในระดับดี (ป7 2559) นักเรียนร,อยละ 76.60 มีระดับพัฒนาการด,านร�างกาย
อยู�ในเกณฑ6ดี ร,อยบะ 95.23 มีระดับพัฒนาการด,านอารมณ6 จิตใจอยู�ในเกณฑ6ดี ร,อยละ 99.31 มีระดับ
พัฒนาการด,านสังคมอยู�ในเกณฑ6ดี และร,อยละ 77.42 มีระดับพัฒนาการด,านสติป`ญญาอยู�ในเกณฑ6ดี 

   กระทรวงแรงงานได,จัดทําโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยศูนย6เด็กเล็ก
วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ6 พัฒนาศูนย6เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระ
ราชูปถัมภ6เข,าสู�มาตรฐานศูนย6เด็กเล็กแห�งชาติ รวมถึง การพัฒนาบุคลากรผู,ปฏิบัติงาน เพ่ือเป-นศูนย6เด็กเล็ก
ต,นแบบสําหรับจัดการเรียน การสอน พัฒนาเด็กเล็ก ท้ังด,านอารมณ6 จิตใจ สังคม เป-นศูนย6การศึกษาดูงาน
สําหรับนายจ,าง ลูกจ,าง ผู,สนใจท่ัวไป สามารถนําไปเป-นตัวอย�างในการจัดต้ังศูนย6เด็กเล็กในสถานประกอบ
กิจการหรือชุมชน เพ่ือแบ�งเบาภาระค�าใช,จ�าย และเป-นสวัสดิการท่ีครอบคลุมถึงสมาชิกในครอบครัว ของ
ลูกจ,าง ครอบคลุมเด็กปฐมวัยบุตรผู,ใช,แรงงานในศูนย6เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ6
จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรปราการ 1,579 คน (เป;าหมาย 1,600 คน) 

(2) พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ�นให�มีทักษะการคิดวิเคราะห0อย�างเป9น
ระบบ มีความคิดสร�างสรรค0 มีทักษะการทํางานและการใช�ชีวิตท่ีพร�อมเข�าสู�ตลาดงาน 

(2.1) ปรับกระบวนการเรียนรู, ท่ีส�งเสริมให,เด็กมีการเรียนรู,จากการ
ปฏิบัติจริง สอดคล,องกับพัฒนาการของสมองแต�ละช�วงวัย เน,นพัฒนาทักษะพ้ืนฐานด,านวิทยาศาสตร6 
เทคโนโลยี  ด,านวิศวกรรมศาสตร6  ด,านคณิตศาสตร6  ด,านศิลปะ และด,านภาษาต�างประเทศ โดย
กระทรวงศึกษาธิการได,จัดทําโครงการ/กิจกรรมท่ีหลากหลาย อาทิ วิจัย พัฒนาหลักสูตร สื่อและการประเมิน
คุณภาพสื่อ และการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู,วิทยาศาสตร6 คณิตศาสตร6 และเทคโนโลยี ได,จัดทํากรอบ
มาตรฐานการเรียนรู, หนังสือเรียน คู�มือครู สื่อประกอบหลักสูตร ระบบการเรียนรู,และนวัตกรรม แผนการสอน 
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สื่อการทดลองเสมือนจริง สื่อวีดิทัศน6 ด,านวิทยาศาสตร6 คณิตศาสตร6 และเทคโนโลยี จํานวน 326 รายการ 
(เป;าหมาย 200 รายการ) ส�งผลให,นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีนําหลักสูตร สื่อ และกระบวนการ
จัดการเรียนรู, วิทยาศาสตร6 คณิตศาสตร6 และเทคโนโลยี ท่ีพัฒนาข้ึนไปใช, สามารถเกิดการคิดวิเคราะห6 
แก,ป̀ญหา และนําความรู,ไปใช,ในชีวิตจริงได,  ขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาในประเทศไทยอย�างเป-นรูปธรรมใน
โรงเรียน โดยขยายผลการจัดการเรียนรู,สะเต็มศึกษาในทุกภูมิภาค มีผลการดําเนินงาน ท่ีสําคัญ อาทิ 1) ศูนย6
สะเต็มศึกษาภาค 13 ศูนย6 โรงเรียนต,นแบบสะเต็มศึกษา 91 โรงเรียน โรงเรียนเครือข�าย  สะเต็มศึกษา 5,961 
โรงเรียน 2) ครูดีเด�น STEM Education ประเทศไทย (Thailand STEM Education Teacher Awards) ป7ท่ี 
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) ท่ีเชื่อมโยงในระดับประเทศและนานาชาติ ตอบสนอง
ต�อยุทธศาสตร6การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรฐกิจและสังคมของรัฐบาล สามารถพัฒนาและขยายบริการของศูนย6
เรียนรู,ดิจิทัล (IPST Learning Space) 1 ศูนย6 เพ่ือเป-นแหล�งเรียนรู,ออนไลน6ท่ีรองรับการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา ขยายโอกาสและเพ่ิมความเท�าเทียมในการเรียนรู, โดยเปcดโอกาสให,ทุกคนท่ีใช,อินเทอร6เน็ตสามารถ
เข,าถึงสื่อท่ีได,มาตรฐาน ผ�านเว็บไซต6 http://learningspace.ipst.ac.th ในป7งบประมาณ 2560 มีผู,เข,าใช,งาน 
6.14 ล,านราย รวมท้ังมีศูนย6เรียนรู,ดิจิทัลฯ ทําหน,าท่ีเป-นแหล�งเรียนรู,ออนไลน6 สร,างโอกาสในการเข,าถึงการ
เรียนรู,วิทยาศาสตร6 คณิตศาสตร6 และเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพอย�างเป-นระบบ มีการจัดการเรียนการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพเพ่ือให,ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูง ข้ึน ซ่ึงกลุ�มเป;าหมายหลัก ได,แก�  ครูและนักเรียน 
กลุ�มเป;าหมายรอง ได,แก� โรงเรียน ผู,บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ผู,ปกครองและประชาชนท่ัวไป  การ
พัฒนาทักษะการใช,ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร โดยพัฒนาครูผู,สอนวิชาภาษาอังกฤษให,มีศักยภาพในระดับท่ี
สูงข้ึน และพัฒนาเทคนิคการเรียนสอนสามารถนําไปประยุกต6ใช,ในห,องเรียนสู�การปฏิบัติ รวมท้ังประยุกต6ใช,ใน
การปฏิบัติงานได, โดยมีครู คณาจารย6 และบุคลากรทางการศึกษาเข,ารับการอบรมท้ังสิ้น 532 คน  พัฒนา
ทักษะการใช,ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในโรงเรียนเอกชน  ครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนเอกชนท่ีได,รับ
การพัฒนา 2,736 คน (เป;าหมายจํานวน 810 คน) และร,อยละ 80 ของครูผู,สอนภาษาอังกฤษท่ีเข,าอบรมได,รับ
การพัฒนาให,มีความสามารถในการใช,ภาษาอังกฤษและมีความรู,เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษไปจัดการเรียน
การสอนได,เพ่ิมข้ึน  และยกระดับการพัฒนาและส�งเสริมนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด,านวิทยาศาสตร6 
คณิตศาสตร6 และเทคโนโลยี เพ่ือยกระดับสู�มาตรฐานสากล เยาวชนท่ีมีความสามารถพิเศษได,รับการพัฒนา
และส�งเสริม 1,930 คน จากเป;าหมายจํานวน 1,200 คน (ข,อมูลป7 2559) ส�งผลให,เยาวชนผู,มีความสามารถ
พิเศษด,านวิทยาศาสตร6 คณิตศาสตร6และเทคโนโลยี ตามเกณฑ6ของ สสวท. และแนวทางสากลมีจํานวนเพ่ิมข้ึน  

(2.2) สนับสนุนให,เด็กเข,าร�วมกิจกรรมท้ังในและนอกห,องเรียนท่ีเอ้ือต�อ
การพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะการเรียนรู,อย�างต�อเนื่อง โดยกระทรวงศึกษาธิการได,ดําเนินโครงการส�งเสริม
นิสัยรักการอ�านผ�านกิจกรรมต�างๆ อาทิ จัดทําต,นฉบับเอกสารสรุปผลการประกวดหนังสือดีเด�น จัดทําแนวทาง
การดําเนินงานส�งเสริมนิสัยรักการอ�านและการพัฒนาห,องสมุดโรงเรียน พ.ศ. 2561-2564 จัดทําข,อสอบ
สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ เพ่ือเตรียมการเข,าสู�กระบวนการคัดเลือกใช,ในการแข�งขันระดับภาค และ
ระดับประเทศ มีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 1) มีหนังสือชนะการประกวดหนังสือดีเด�น 45 เรื่อง 2) โรงเรียนร,อย
ละ 100 มีการจัดกิจกรรมส�งเสริมนิสัยรักการอ�านแก�นักเรียน 3) วารสารวิชาการประจําป7 พ.ศ.2560 ฉบับท่ี 2 
และฉบับท่ี 3 ได,เผยแพร�สู�สาธารณชน และ 4) ข,อสอบสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ เพ่ือเตรียมการเข,าสู�
กระบวนการคัดเลือกใช,ในการแข�งขันระดับภาค และระดับประเทศ 
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(2.3) สร,างแรงจูงใจให,เด็กเข,าสู�การศึกษาในระบบทวิภาคีและสหกิจ
ศึกษาท่ีมุ�งการฝfกทักษะอาชีพให,พร,อมเข,าสู�ตลาดงาน โดยกระทรวงศึกษาธิการได,จัดทําโครงการยกระดับ
คุณภาพการจัดการการศึกษาอุดมศึกษา (การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Work Integrated 
Learning: WIL) และสหกิจศึกษา (Cooperative Education) มีสถาบันอุดมศึกษาท่ีดําเนินการสหกิจศึกษา 
118 แห�ง ครอบคลุมนักศึกษาสหกิจศึกษา 47,044 คน (เป;าหมาย 46,000 คน) และมีสถานประกอบการท่ีเข,า
ร�วมโครงการสหกิจศึกษา 17,049 แห�ง (เป;าหมาย 17,000 แห�ง) ส�งผลให,บัณฑิตมีคุณลักษณะขีด
ความสามารถ มีสมรรถนะตรงตามความต,องการขององค6กรผู,ใช,บัณฑิต และสถาบันอุดมศึกษามีหลักสูตร
การศึกษาตรงตามความต,องการขององค6กรผู,ใช,บัณฑิต 

(3) ส�งเสริมแรงงานให�มีความรู�และทักษะในการประกอบอาชีพท่ีเป9นไป
ตามความต�องการของตลาดงาน 

(3.1) พัฒนาศูนย6ฝfกอบรมสมรรถนะแรงงานท่ีได,มาตรฐานตามระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝ7มือแรงงาน จัดทํามาตรฐานอาชีพในอุตสาหกรรมเป;าหมายท่ีมีศักยภาพ และให,
มีการประเมินระดับทักษะของแรงงานบนฐานสมรรถนะ  หน�วยงานภาครัฐมีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ ได,แก� 
กระทรวงแรงงานได,ดําเนินโครงการก,าวสู�งานท่ีดีคนมีคุณภาพ (Smart Jobs Smart workers) สามารถขยาย
ศูนย6บริการจัดหางานเพ่ือคนไทย (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,ไขป̀ญหาความ
เดือดร,อนด,านอาชีพ เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพในทักษะใหม� (Reskill) การเพ่ิมผลิตภาพแรงงานท่ีหลากหลาย 
รวมท้ังการส�งเสริมการมีส�วนร�วมในรูปแบบประชารัฐ สามารถเสริมสร,างศักยภาพ 43,112 คน (เป;าหมาย 
20,144 คน) และแรงงานมีรายได,เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยคนละ 3,000 บาทต�อไปตามเป;าหมาย  และโครงการมหกรรม
สร,างงาน สร,างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติ ได,จัดพิธีลงนามถวายพระพร นิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริด,านการส�งเสริมอาชีพเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ,าอยู�หัว รับสมัครงาน บริการให,
คําปรึกษาด,านอาชีพ และบริการทดสอบความพร,อมทางอาชีพ กิจกรรมบนเวที การสัมภาษณ6/บรรยาย/
อภิปราย ผู,ประสบความสําเร็จในอาชีพจากการดําเนินงานตามแนวพระราชดําริ กิจกรรมส�งเสริมอาชีพอิสระ
และทดลองปฏิบัติอาชีพตามแนวพระราชดําริด,านการส�งเสริมอาชีพฯ  มีประชาชนเข,าร�วมงาน ท้ังสิ้น 21,037 
คนจากเป;าหมาย 2,000 คน 

  นอกจากนี้  กระทรวงศึกษาธิการมีศูนย6ฝfกอาชีพชุมชน ให,
ประชาชนเห็นช�องทางในการประกอบอาชีพ ให,ประชาชนมีอาชีพ มีรายได, ลดรายจ�าย โดยมีผู,เข,ารับการฝfก
อาชีพ ท้ังสิ้น 518,039 คน (เป;าหมาย 519,600 คน) โดยผู,เข,ารับการฝfกอาชีพสามารถนําความรู,ไปใช,เพ่ือ
พัฒนาตนเองและครอบครัว 358,318 คน คิดเป-นร,อยละ 69 สามารถนําความรู,ไปใช,เพ่ือสร,างอาชีพใหม� 
35,670 คน คิดเป-นร,อยละ 7 สามารถนําความรู,ไปใช,เพ่ือต�อยอดอาชีพเดิม 45,163 คน คิดเป-นร,อยละ 9 และ
สามารถนําความรู,ไปใช,เพ่ือทําเป-นอาชีพเสริม 79,792 คน คิดเป-นร,อยละ 15 

(3.2) เร�งพัฒนาระบบข,อมูลความต,องการและการผลิตกําลังคนท่ีมี
การบูรณาการระหว�างหน�วยงานท่ีเก่ียวข,อง และสามารถนําไปใช,คาดประมาณความต,องการกําลังคนท่ี
สอดคล,องกับทิศทางตลาดงานในอนาคต หน�วยงานภาครัฐมีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ ดังนี้ 
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กระทรวงวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยีได, ดําเนินโครงการท่ี
หลากหลาย ได,แก� โครงการสนับสนุนการจัดต้ังห,องเรียนวิทยาศาสตร6ในโรงเรียน โดยการกํากับดูแลของ
มหาวิทยาลัย (ระยะท่ี 2) (พ.ศ. 2556-2565) ในป7 2560 มีห,องเรียนวิทยาศาสตร6ท่ีได,รับการบริหารจัดการ 61 
ห,องเรียนตามเป;าหมาย หลักสูตรการเรียนการสอนห,องเรียนวิทยาศาสตร6ของโครงการได,มาตรฐานตามท่ี
กําหนด ร,อยละ 100 มีนักเรียนท่ีศึกษาในห,องเรียนวิทยาศาสตร6 1,758 คน  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
วิทยาศาสตร6 เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร6 และคณิตศาสตร6 (STEM) เพ่ือการวิจัยและพัฒนาสําหรับ
ภาคอุตสาหกรรม มีกําลังคนด,านวิทยาศาสตร6 เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร6 (STEM) ท่ีได,รับการ
พัฒนา เพ่ือการวิจัยและพัฒนาสําหรับภาคอุตสาหกรรม 161 คน จากเป;าหมาย 200 คน ดังนี้ ระดับปริญญา
ตรี 1 คน ระดับปริญญาโท 127 คน และระดับปริญญาเอก 33 คน  โครงการพัฒนาความรู,และทักษะด,าน 
วทน. แก�บุคลากรในสาขายุทธศาสตร6ของประเทศ มีบุคลากรวิจัยด,านวิทยาศาสตร6 เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในสาขายุทธศาสตร6ท่ีได,รับการพัฒนาศักยภาพ 1,553 คน จากเป;าหมาย 1,200 คน  โครงการส�งเสริมและ
สนับสนุนการหมุนเวียนบุคลากรระหว�างภาครัฐและเอกชน (Talent Mobility) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การผลิตและบริการ สามารถสนับสนุนกําลังคนด,านวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยีให,ไปช�วยพัฒนาขีด
ความสามารถในภาคการผลิตและบริการเพ่ือเพ่ิมการลงทุนด,านวิจัยและพัฒนา 549 คนจากเป;าหมาย 65 คน 
ส�งผลให,มี (1) ระบบฐานข,อมูล Talent Mobility ท่ีมีข,อมูลความเชี่ยวชาญของบุคลากร วทน.ท่ีมี
ประสิทธิภาพและสามารถนําไปใช,ให,เกิดประโยชน6อย�างเป-นรูปธรรม (2) สัดส�วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของ
ภาคเอกชนเพ่ิมมากข้ึน (3) สร,างศักยภาพในการสร,างนวัตกรรมและเพ่ิมความสามารถในการแข�งขันใน
ภาคเอกชน (4) เพ่ิมจํานวนบุคลากรวิจัยและพัฒนาและเพ่ิมการจ,างงานบุคลากร วทน. ในภาคเอกชนให,เพ่ิม
มากข้ึน และ (5) สร,างความเชื่อมโยงระหว�างสถาบันการศึกษากับภาคอุตสาหกรรมให,เกิดการถ�ายทอดและซึม
ซับองค6ความรู,นํามาถ�ายทอดเพ่ิมศักยภาพในระบบการศึกษา   โครงการพัฒนาทักษะด,านวิทยาศาสตร6และ
เทคโนโลยีท่ีเชื่อมโยงกับเส,นทางอาชีพ เพ่ิมทักษะและองค6ความรู,ด,าน STEM ให,กับกําลังคนท้ังวัยเรียนและวัย
ทํางานของประเทศ ให,มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญในวิชาชีพตรงกับความต,องการของภาคการผลิตและ
บริการ  ตลอดจนเกิดแรงจูงในการขยายฐานกําลังคน STEM ให,มีมวลวิกฤตเชื่อมโยงกับเส,นทางอาชีพด,าน 
วทน. รวมถึงบทบาทสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โครงการขยายผลจัดการศึกษารูปแบบบูรณาการ
เรียนรู,กับการทํางาน (WiL) สําหรับอุตสาหกรรมยุทธศาสตร6ของประเทศขยายผลการพัฒนากําลังคนทาง
เทคนิคและเทคโนโลยี ด,วยกลไกการจัดการศึกษารูปแบบบูรณาการการเรียนรู,กับการทํางาน (Work-
integrated Learning; WiL) รูปแบบโรงเรียนในโรงงาน เพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมยุทธศาสตร6 
Supercluster ของ BOI ในป7 2560 สามารถพัฒนากลไกเพ่ือยกระดับความสามารถของอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ� กลาง และเล็ก ป̀จจุบันมีนักศึกษาในโครงการ ท้ังสิ้น 498 คน ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส6 ชิ้นส�วน
ยานยนต6 ปcโตรเคมี อาหาร และบริการ  โครงการการสร,างและส�งเสริมศักยภาพนักวิจัยใหม�ด,านเทคโนโลยี
นิวเคลียร6 โดยการพัฒนาบุคลากรระดับรายบุคคลให,มีองค6ความรู,ทางด,าน Nuclear Physices/Nuclear 
Engineering และ Nuclear Application จํานวน 6 รายการ และการพัฒนาศักยภาพแก�บุคลากรของสถาบัน
และผู,มีศักยภาพส�งเสริมด,านการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร6จํานวน 2 หลักสูตร มีผู,เข,ารับการอบรมหรือพัฒนา
รายบุคคลได,นําองค6ความรู,มาใช,ประโยชน6ในการทํางาน  การประยุกต6ใช,เครื่องมือหรือ Facility ท่ีเก่ียวข,อง
และด,านการวิจัยร,อยละ 100 และบุคลากรในสถาบันได,นําองค6คามรู,มาประกอบจัดทําแผนการดําเนินงานของ
สถาบันในอนาคต อาทิ โครงการ New Research Reactor โครงการ Plasma & Fusion   โครงการพัฒนา
โครงสร,างพ้ืนฐานทางการวิจัยและบุคลากรวิจัย โดยผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอกให,ตรงกับความต,องการฯ 
ท้ังในเชิงปริมาณ คุณภาพ และประสิทธิภาพ (ระยะเวลาดําเนินงาน 3 ป7 ต้ังแต�ป7 2560-.2562) มีกําลังคนด,าน
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วิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี และนวัตกรรมได,รับการส�งเสริมให,ทําวิจัยและพัฒนา 40 คน (เป;าหมาย 15 คน)  
ผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึนจากการท่ีรับบัณฑิตเข,าทํางาน และมูลค�าเพ่ิมของผลิตภัณฑ6/บริการของ
ภาคอุตสาหกรรมท่ีเพ่ิมข้ึนจากการรับบัณฑิตเข,าทํางาน  และโครงการเสริมสร,างขีดความสามารถกําลังคนด,าน
วิทยาศาสตร6 เทคโนโลยีและนวัตกรรม สร,างความตระหนักทางด,านวิทยาศาสตร6และพัฒนาองค6ความรู,ด,าน 
วทน. ให,กับเยาวชนและประชาชนท่ัวไป เพ่ือนําไปประยุกต6ใช,ให,เกิดประโยชน6ทางด,านเศรษฐกิจและสังคม
ต�อไป  มีผู,เข,าชมนิทรรศการวิทยาศาสตร6และผู,เข,าร�วมกิจกรรมการเรียนรู,วิทยาศาสตร6 3,044,372 คน 
(เป;าหมาย 4,052,600 คน) 

กระทรวงศึกษาธิการ มีวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร6 จัด
การศึกษาเพ่ือผลิตกําลังคนด,านวิชาชีพในระดับเทคโนโลยี ตาม พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 มาตรา 6 
โดยบูรณาการความรู,ด,านวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยีเข,ากับทักษะวิชาชีพ เพ่ือบ�มเพาะนักเรียนท่ีมี
ความสามารถในการประดิษฐ6คิดค,นเชิงเทคโนโลยี มีนักเรียนระดับ ปวช.1 – ปวช. 3 เข,าร�วม 310 คน จาก
เป;าหมาย 500 คน 

กระทรวงยุติธรรมจัดทําโครงการประชาร�วมรัฐพัฒนาผู,ต,องขังสู�
ภาคอุตสาหกรรม (โครงการจ�ายนักโทษเด็ดขาดออกทํางานฝfกวิชาชีพในสถานประกอบการนอกเรือนจํา) โดย
ผู,ต,องขังได,มีโอกาสในการเรียนรู,และฝfกทักษะการทํางานจากการปฏิบัติงานจริง (On The Job Training) ทํา
ให,เกิดความชํานาญ และสามารถนําไปประยุกต6ใช,ได,จริงภายหลังพ,นโทษ และเพ่ือให,ผู,ต,องขังได,รับเงินป̀นผล
จากการฝfกวิชาชีพ สามารถนํามาใช,จ�ายขณะต,องโทษ และเก็บสะสม เป-นเงินทุนเลี้ยงชีพภายหลังพ,นโทษได, ณ 
วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 มีเรือนจํา/ทัณฑสถาน 27 แห�ง ส�งผู,ต,องขังออกทํางานฝfกวิชาชีพในสถานประกอบการ 
37 แห�ง รวมยอดผู,ต,องขัง 363 คน 

นอกจากนี้ กระทรวงแรงงานได,ดําเนินโครงการฝfกอบรมแรงงาน
กลุ�มเป;าหมายเฉพาะเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ ฝfกอบรม ทักษะ อาชีพให,แก� ผู,ประสบภัยธรรมชาติ 
ผู,ผ�านการบําบัดยาเสพติด ผู,ต,องขังทหารบาดเจ็บและทุพพลภาพ ชนกลุ�มน,อย(ชาวไทยภูเขา)และคนพิการ/
ผู,ดูแลคนพิการ สามารถฝfกอบรมและพัฒนาฝ7มือแรงงานให,กลุ�มเป;าหมายได, 14,365 คน ทําให,สามารถนํา
ความรู,ไปสร,างโอกาสในการมีงานทํา มีการจ,างงานในระบบ และสามารถประกอบอาชีพอิสระ เพ่ือแบ�งเบาค�า
ครองชีพในครอบครัวและมีการดํารงชีวิตท่ีมีคุณภาพ 

(3.3) จั ด ต้ั ง ศู น ย6 บ ริ ก า ร ข, อ มู ล และ ให, คํ า ป รึ กษ า ในก า ร เ ป- น
ผู,ประกอบการรายใหม�และอาชีพอิสระท้ังการจัดหาแหล�งเงินทุนและการตลาดท่ีเหมาะสม และให,
สถาบันการศึกษาจัดทําหลักสูตรระยะสั้นพัฒนาทักษะพ้ืนฐานและทักษะท่ีจําเป-นสําหรับแรงงานกลุ�มนี้  
หน�วยงานภาครัฐมีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ ดังนี้ 

กระทรวงศึกษาธิการมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย ได,แก� พัฒนาทักษะ
อาชีพแบบบูรณาการเพ่ือสร,างโอกาสการสร,างงาน สร,างอาชีพ สร,างรายได,ประชาชน  มีหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้นเพ่ือการสร,างอาชีพ 80 หลักสูตร และได,จัดสรรงบประมาณ 96,000,000 บาท ให,กับสถานศึกษา 277 แห�ง 
เพ่ือดําเนินการร�วมกับชุมชนในการพัฒนาอาชีพแบบครบวงจร 831 กลุ�มอาชีพ   พัฒนาการศึกษาวิชาชีพตาม
แนวพระราชดําริ ส�งผลให,ผู,บริหาร ครู บุคลากร เจ,าหน,าท่ีและนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษาท่ีร�วม
โครงการเกิดความสํานึกและภูมิใจในประวัติศาสตร6ไทย ยึดม่ันในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย6 มี
คุณธรรม จริยธรรม และความเป-นพลเมืองท่ีดี ตลอดจนตระหนักในสิทธิและหน,าท่ีการทําประโยชน6ต�อสังคม 
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กระทรวงวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยีดําเนินโครงการพัฒนา
ผู,ประกอบการและยกระดับสินค,าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ6 (OTOP) จากการดําเนินงาน พบว�า กลุ�ม
ผู,ประกอบการร,อยละ 93 ได,รับการยกระดับผลิตภัณฑ6 (54 กลุ�ม/ราย) กลุ�มผู,ประกอบการท่ีร�วมโครงการร,อย
ละ 76 มีรายได,เพ่ิมข้ึนอย�างน,อย ร,อยละ 5 (41 กลุ�ม/ราย) (เป;าหมาย ป7 59) ผู,ประกอบการท่ีได,รับการ
ยกระดับในป7 59 ร,อยละ 23 สามารถทําเชิงพาณิชย6และได,รับความคุ,มทุนภายในป7เดียวกัน (12 กลุ�ม/ราย) 
มูลค�าทางเศรษฐกิจ จํานวน 5,032,524 บาท ผู,ประกอบการ OTOP ท่ีได,รับการพัฒนาขีดความสามารถด,วย 
วทน. 176 กลุ�ม/ราย (เป;าหมายแผน 86 กลุ�ม/ราย) ผลิตภัณฑ6 OTOP ท่ีเข,าสู�แผนการพัฒนาและยกระดับ
ด,วยวิทยาศาสตร6 เทคโนโลยีและนวัตกรรม 235 ผลิตภัณฑ6 (เป;าหมายแผน 100 ผลิตภัณฑ6)  โครงการส�งเสริม
เทคโนโลยีและเพ่ิมศักยภาพผู,ประกอบการวิสาหกิจชุมชน โดยนําผลงานวิจัยด,านวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี 
ถ�ายทอดให,กับผู,ประกอบการให,สามารถนําไปใช,ได,จริงในเชิงพาณิชย6 สามารถถ�ายทอดเทคโนโลยีให,แก�
ผู,ประกอบการ OTOP/ SMES และชุมชน เพ่ือนําเทคโนโลยีไปปรับปรุงคุณภาพสินค,าและบริการสังคม ภายใต,
โครงการการรับรองคุณภาพสินค,า OTOP เพ่ือความปลอดภัยของผู,บริโภค รวมท้ังสิ้น 3,981 ราย (เป;าหมาย 
3,500 ราย) มีผู,ประกอบการ OTOP/ชุมชน ท่ียกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ6 ด,วยวิทยาศาสตร6 เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม 130 รายตามเป;าหมาย ส�งผลให,มีผลิตภัณฑ6 OTOP ขอรับการรับรองตามมาตรฐาน 454 ผลิตภัณฑ6 
(แผน 200 ผลิตภัณฑ6) มีผู,ประกอบการ OTOP 1,208 รายได,รับการพัฒนาและมีรายได,เพ่ิมข้ึน (แผน 1,000 
ราย) ผู,ประกอบการ OTOP ร,อยละ 100 สามารถเพ่ิมมูลค�าของเศรษฐกิจชุมชน (แผน ร,อยละ 80)  

(4) พัฒนาศักยภาพของกลุ�มผู�สูงอายุวัยต�นให�สามารถเข�าสู�ตลาดงาน
เพ่ิมข้ึน 

(4.1) จัดทําหลักสูตรพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมกับ
วัย สมรรถนะทางกาย ลักษณะงาน และส�งเสริมทักษะการเรียนรู,ในการทํางานร�วมกันระหว�างรุ�น  โดย
กระทรวงแรงงานได,จัดทําโครงการฝfกอบรมแรงงานผู,สูงอายุเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ ผู,สูงอายุมี
ความรู, ความสามารถ เพ่ือสร,างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ สามารถพ่ึงพาตนเองได, มีผู,สูงอายุได,รับการ
ฝfกอบรม 7,906 คน จากเป;าหมาย 6,160 คน ส�งผลให,ผู,สูงอายุสามารถนําความรู,ไปสร,างโอกาสในการมีอาชีพ
มีรายได,อย�างยั่งยืนตลอดจนแบ�งเบาค�าครองชีพในครอบครัวได, 

(4.2) สนับสนุนช�องทางการตลาด แหล�งทุน และบริการข,อมูลเก่ียวกับ
โอกาสในการประกอบอาชีพสําหรับผู,สูงอายุในชุมชน  โดยกระทรวงแรงงานได,จัดทําโครงการขยายโอกาสการ
มีงานทําให,ผู,สูงอายุ มีผู,สูงอายุเข,าร�วม 10,233 คน (เป;าหมาย 9,520 คน) โดยสํารวจและจัดทําทะเบียน
ผู,สูงอายุท่ีต,องการทํางานหรือประกอบอาชีพ 8,401 คน (เป;าหมาย 7,800 คน) สํารวจข,อมูลนายจ,าง/สถาน
ประกอบการท่ีต,องการจ,างผู,สูงอายุเข,าทํางาน 4,888 คน (เป;าหมาย มีนายจ,าง/สถานประกอบการท่ีต,องการ
จ,างผู,สูงอายุทํางาน 889 แห�ง และส�งเสริมการประกอบอาชีพให,กับผู,สูงอายุ 1,832 คน (เป;าหมาย 1,720 คน) 
ผู,สูงอายุได,ประกอบอาชีพมีรายได, 1,120 คน ผู,สูงอายุท่ีมารับบริการส�งเสริมการมีงานทําได,ประกอบอาชีพ มี
รายได,ร,อยละ 61.13 จากเป;าหมายท่ีวางไว,ไม�น,อยกว�าร,อยละ 34 ส�งผลให,ผู,สูงอายุมีรายได,สามารถเลี้ยงดู
ตนเองได, มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

2.3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู�ตลอดชีวิต  

(1) ปรับหลักสูตรการผลิตครูท่ีเน�นสมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเป9นครู 
เป9นผู�แนะนํา และสามารถกระตุ�นการเรียนรู�ของผู�เรียน โดยกระทรวงศึกษาธิการได,ดําเนินโครงการ/ 
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กิจกรรม ได,แก� การพัฒนาระบบนิเทศ  มีผลการดําเนินงาน อาทิ ครูผู,สอนภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาคเข,ารับ
การอบรมรุ�นท่ี 8 - 10 รวม 2,700 คน มีศูนย6อบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาคท่ีได,รับการนิเทศ ติดตาม 8 
ศูนย6 มีครูแกนนําด,านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Master Trainers) 46 คน ครูแกนนําด,านการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ (Master Trainers) ท่ีประสงค6ปฏิบัติงานสอนในโรงเรียนต,นสังกัดและไปปฏิบัติหน,าท่ี
วิทยากรประจําศูนย6อบรมครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค เป-นบางเวลา 17 คน  การปรับเปลี่ยนวิธีการสอน
ของครูวิทยาศาสตร6 คณิตศาสตร6 และเทคโนโลยี ตามแนวทาง สะเต็มศึกษาในทุกจังหวัด และทุกเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาทุกสังกัด สสวท. ร�วมกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) สํานักงาน
คณะกรรมการส�งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) องค6กรปกครองส�วนท,องถ่ิน (อปท.) สํานักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร (กทม.) สํานักงานส�งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และมูลนิธิ
การศึกษาทางไกลผ�านดาวเทียม จัดอบรมครูสะเต็มศึกษาด,วยระบบทางไกลท่ัวประเทศ ณ โรงเรียนท่ีเป-นศูนย6
อบรมของแต�ละสังกัด   โครงการพัฒนาและเสริมสร,างสมรรถนะกําลังคนของประเทศ (การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา สถาบันการศึกษา และแหล�งเรียนรู,) มีความร�วมมือของหน�วยงานในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ
ท่ีเก่ียวข,องกับการพัฒนาผู,เรียนและแรงงานไทยให,มีความรู, ทักษะ และคุณลักษณะท่ีสอดคล,องกับความ
ต,องการของผู,ใช,แรงงาน และได,มาตรฐานสากล มีกรอบคุณวุฒิแห�งชาติ ฉบับปรับปรุง ท้ังฉบับภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และมี (ร�าง) รายงานการสังเคราะห6ข,อมูลของประเทศไทยตามเกณฑ6การเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิ
อ,างอิงอาเซียน   พัฒนาความรู,และทักษะครู ศึกษานิเทศก6 และผู,บริหารในการจัดการเรียนรู,วิทยาศาสตร6 
คณิตศาสตร6 และเทคโนโลยี สามารถผลิตวีดิทัศน6การจัดกิจกรรมการเรียนรู,วิทยาศาสตร6 คณิตศาสตร6 ระดับ
มัธยมศึกษาป7ท่ี 1 – 3 จํานวน 62 ตอน (เป;าหมาย 40 ตอน) และครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ�มสาระ
วิทยาศาสตร6 คณิตศาสตร6และเทคโนโลยี 2,221 คน (เป;าหมาย 1,800 คน) ส�งผลให,ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตามวิทยฐานะและตามกลุ�มสาระวิทยาศาสตร6 คณิตศาสตร6 และเทคโนโลยี ระดับปฐมวัยถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  ท่ีผ�านการพัฒนา มีความรู, ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู,ในชั้นเรียน ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและตามแนวทางสะเต็มศึกษา พัฒนาการจัดการเรียนรู,ตามโครงการ
ในพระราชดําริ โดยส�งเสริมให,ผู,เรียนได,พัฒนากระบวนการสืบเสาะหาความรู,ทางวิทยาศาสตร6 กระบวนการคิด 
และมีเจตคติท่ีดี ต�อวิชาวิทยาศาสตร6 คณิตศาสตร6 และเทคโนโลยี โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรียน ตชด. โรงเรียนในสังกัดองค6กรปกครองท,องถ่ิน (ระดับปฐมวัย) โรงเรียนใน
พ้ืนท่ี 6 จังหวัดชายแดนภาคใต, โรงเรียนวังไกลกังวลและโรงเรียนในพ้ืนท่ีใกล,เคียง และโรงเรียนในท,องถ่ิน
ทุรกันดาร ได,รับการพัฒนาทักษะความรู,สาระวิทยาศาสตร6 คณิตศาสตร6 และเทคโนโลยี จํานวน 2,680 คน 
(เป;าหมาย 2,300 คน) นอกจากนี้ นักเรียนในโรงเรียนในท,องถ่ินทุรกันดาร โรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรียน 
ตชด. โรงเรียนในสังกัดองค6กรปกครองท,องถ่ิน (ระดับปฐมวัย) โรงเรียนในพ้ืนท่ี 6 จังหวัดชายแดนภาคใต, 
โรงเรียนวังไกลกังวลและโรงเรียนในพ้ืนท่ีใกล,เคียง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร6 คณิตศาสตร6 และ
เทคโนโลยีสูงข้ึน   โครงการส�งเสริมจรรยาบรรณของผู,ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพ่ือเสริมสร,างความรู, 
ความเข,าใจเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพให,แก�ผู,เข,าสู�วิชาชีพทางการศึกษา และเพ่ือพัฒนาผู,ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาด,านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ�งเน,นไปสู�การนําไปใช,ปฏิบัติในวิถี
ชีวิตประจําวันได,อย�างจริงจัง สามารถพัฒนาผู,ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาด,านจรรยาบรรณวิชาชีพ ด,วย
กระบวนการชุมชนการเรียนรู,วิชาชีพ ผ�านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (e – PLC) 9,026 คน (เป;าหมายไม�
น,อยกว�า 9,000 คน) พัฒนาจรรยาบรรณผู,ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพ่ือเสริมสร,างจิตวิญญาณของความ
เป-นครู ผ�านระบบออนไลน6 3,197 คน รวมท้ังสิ้น 12,223 คน และจัดประกวดสื่อส�งเสริมจรรยาบรรณของ
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วิชาชีพ ประจําป7 2560 ในรูปแบบคลิปวิดีโอ (Clip VDO) ในหัวข,อ “ครูดีของฉัน” โดยได,พิจารณาตัดสิน
คัดเลือกผลงานสื่อส�งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประจําป7 2560 จํานวน 13 รางวัล 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
การสร,างวินัยทางการเงิน ให,แก� ครูและบุคลากรทางการศึกษา สกสค. 4 ภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม� จังหวัด
สกลนคร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดชลบุรี จังหวัดสุราษฎร6ธานี ให,มีความรู,ความเข,าใจในด,านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการสร,างวินัยทางการเงิน ด,วยวิธีการเรียนรู, ท่ี
สร,างสรรค6และสามารถนําไปปรับใช,ในชีวิตประจําวันของตนได,ได,อย�างเป-นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ  มี
ผู,เข,าร�วม 921 คน จากเป;าหมาย 1,600 คน   โครงการยกย�องเชิดชูครูดีของปวงประชาและโครงการครูดีปู
ชนียบุคคล ประกอบด,วย 1) รางวัลสุดยอดครูดี โดยพิจารณาคัดเลือกครูทุกสังกัดท่ีมีความเสียสละ อุทิศตน  มี
จิตวิญญาณแห�งความเป-นครูอย�างแท,จริง 543 คน 2) รางวัลครูดีชายขอบ โดยพิจารณาคัดเลือกครูท่ีปฏิบัติ
หน,าท่ีอยู�ในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย หรือทุรกันดาร หรือพ้ืนท่ีอยู�ติดชายแดนมีอาณาเขตพ้ืนท่ีติดต�อกับประเทศเพ่ือนบ,าน 
เพ่ือสร,างขวัญและกําลังใจให,กับครูด,อยโอกาสเหล�านั้น 102 คน 3) รางวัลครูดีปูชนียบุคคล โดยพิจารณา
คัดเลือกครูท่ีปฏิบัติหน,าท่ีอยู�กับชุมชนและสังคมเป-นแบบอย�างและเป-นต,นแบบท่ีดีของสังคม เพ่ือส�งเสริมให,
คนทําความดีเป-นท่ีรู,จัก และเป-นขวัญกําลังใจแก� คนทําดี 154 คน   พัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนเอกชนตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา จากการดําเนินงานสามารถขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในโรงเรียน
เอกชนเครือข�ายสะเต็มศึกษาสมทบ จํานวน 330 โรงเรียน (เป;าหมาย 328 โรงเรียน) จาก 77 จังหวัดท่ัว
ประเทศ (พัฒนากลุ�มโรงเรียนท่ีเป-นโรงเรียนสะเต็มศึกษาสมทบต้ังแต�ป7 2559) มีศูนย6การอบรมสะเต็มศึกษา
จังหวัดตามโครงการบูรณาการพัฒนาครูสะเต็มศึกษา ด,วยระบบทางไกลผ�าน ETV และDLTV จํานวน 154 
โรงเรียนตามเป;าหมาย ครูโรงเรียนเอกชนเครือข�ายสะเต็มศึกษาสมทบท่ีเป-นศูนย6ฝfกอบรมสะเต็มศึกษาจังหวัด
ได,รับการพัฒนา จํานวน 167 คนจากเป;าหมาย 469 คน และผู,บริหารและครูท่ีเข,ารับการพัฒนาร,อยละ 
85.75 สามารถการนําความรู,ท่ีได,รับจากการฝfกอบรมไปใช, จัดการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
และนําไปประยุกต6ใช,ในการจัดการเรียนการสอนได,อย�างมีประสิทธิภาพ สามารถเป-นผู,นําทางวิชาการได,   
โครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท,องถ่ิน ท่ีมีความรู,ทางวิชาการ เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และมีอุดมการณ6ในวิชาชีพครู
ด,วยหลักสูตรและกระบวนการท่ีเน,นการปฏิบัติและการฝfกอบรมท่ีเข,มข,น มีเป;าหมายผลิตครูจํานวน 10 รุ�น 
รวมท้ังสิ้น 48,374 คน (พ.ศ. 2559-2572) ป̀จจุบันสามารถผลิตได, 2 รุ�น ดังนี้ (1) รุ�นท่ี 1 ดําเนินการ ป7 พ.ศ. 
2559 มีเป;าหมายการคัดเลือกจํานวน 4,079 คน และสามารถคัดเลือกได, จํานวน 3,270 คน กลุ�มนี้ได,รับการ
บรรจุเป-นข,าราชการครูเรียบร,อยแล,ว ครอบคลุม 77 จังหวัดต้ังแต�เดือนตุลาคม 2559 และ (2) รุ�นท่ี 2 
ดําเนินการป7 พ.ศ. 2560 กลุ�มเป;าหมายคือกลุ�มนิสิตนักศึกษาครูท่ีศึกษาชั้นป7ท่ี 5 ป7การศึกษา 2559 มี
เป;าหมายการคัดเลือกจํานวน 5,100 คน และสามารถคัดเลือกได, จํานวน 3,097 คน และบรรจุเข,ารับราชการ
ครูเรียบร,อยแล,วเม่ือเดือนตุลาคม 2560 ครอบคลุม 77 จังหวัด   และโครงการพัฒนาอาจารย6และบุคลากร
สถานบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต, ขณะนี้ ได,จัดสรรทุนโครงการพัฒนาอาจารย6
และบุคลากรสําหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต, ประจําป7 2560 จํานวน 
20 ทุน จําแนกเป-นทุนศึกษาในประเทศ 15 ทุน และทุนศึกษาต�างประเทศ 5 ทุน เม่ือสิ้นสุดการดําเนินงานใน
ป7งบประมาณ 2559 จะมีผู,รับทุนท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในประเทศ จํานวนท้ังสิ้น 227 ราย และ
ผู,รับทุนสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกต�างประเทศ จํานวนท้ังสิ้น 43 ราย ส�งผลให,อาจารย6ใน
สถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต,มีวุฒิปริญญาเอกเพ่ิมข้ึน มีความเข,มแข็งทาง
วิชาการ และมีความสามารถในการสอน และมีผลงานวิจัยในการช�วยแก,ไขป̀ญหาเพ่ือลดความรุนแรงของ
สถานการณ6ภาคใต,   พัฒนและส�งเสริมการผลิตครูผู,มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร6และคณิตศาสตร6 
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(สควค.) โดยคัดเลือกนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร6และคณิตศาสตร6 เข,ารับทุนโครงการ
ส�งเสริมการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร6และคณิตศาสตร6 (ทุน สควค.) ระดับปริญญาโท 
ประจําป7การศึกษา 2560 ประเภท Premium 112 คน และประเภท Supper Premium 3 คน และพัฒนา 
ส�งเสริมศักยภาพ รวมท้ังสนับสนุนทุนการศึกษาให,กับนักเรียนในโครงการ 398 คนจากเป;าหมาย 480 คน 

(2) พัฒนาระบบประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ีสามารถวัดและประเมินผล
คุณภาพผู�เรียนท้ังด�านทักษะ ความรู� ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการเรียนรู�แต�ละระดับ
การศึกษา  โดยกระทรวงศึกษาธิการมีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ ได,แก�  แผนงานพัฒนามาตรฐานการศึกษา
ของชาติ  จัดทํามาตรฐานการศึกษาของชาติท่ีสอดคล,องกับยุทธศาสตร6การพัฒนาประเทศ ได,ประชุมรับฟ̀ง
ความคิดเห็น ร�าง มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2560 กลุ�มนักเรียน นักศึกษา วันท่ี 3 สิงหาคม 2560 ณ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  มีร�างมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ..... ส�งผลให,มาตรฐานการศึกษาชาติ ซ่ึงเป-น
มาตรฐานท่ีครอบคลุมการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา สําหรับสถานศึกษาทุกแห�งใน
ประเทศไทย ใช,เป-นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ ก�อให,เกิดการยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและคุณภาพ
ผู,เรียน เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศในระยะยาว   โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ได,
ต,นฉบับหนังสือ คู�มือการสอน การอ�าน คิดวิเคราะห6 สู�การพัฒนาการอ�านตามแนวทาง PISA  ศึกษานิเทศก6
ผู,รับผิดชอบสาระการเรียนรู,ภาษาไทย 225 คน และครูผู,สอนภาษาไทย 1,125 คน (ตามเป;าหมาย) ได,รับ
ความรู,ความเข,าใจ และการฝfกทักษะการจัดทําเครื่องมือวัดและประเมินผลการอ�านการเขียนภาษาไทย 
ระดับชั้นประถมศึกษาป7ท่ี 1 ถึง มัธยมศึกษาป7ท่ี 3 ครูและนักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 13 แห�ง 
ได,รับความรู, ความเข,าใจ ได,ฝfกทักษะเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอน การทําสื่อการเรียนการสอน
ภาษาไทยให,มีประสิทธิภาพ แก,ป̀ญหาการอ�านเขียนของนักเรียน  ส�งผลให,ค�าเฉลี่ยร,อยละของผลการทดสอบ 
NT ด,านภาษาของผู,เรียนชั้นประถม ศึกษาป7ท่ี 3 เพ่ิมข้ึนจากป7การศึกษา 2558 เท�ากับ 5.74 ส�วนค�าเฉลี่ยร,อย
ละของผลการทดสอบ O-NET กลุ�มสาระการเรียนรู,ภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาป7ท่ี 6 มัธยมศึกษาป7ท่ี 3 
และมัธยมศึกษาป7ท่ี 6 เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับป7การศึกษา 2558 ทุกระดับชั้น เท�ากับ 3.65, 3.72 และ 2.93 
ตามลําดับ  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู,ท้ังระบบสู�การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียม
ผู,เรียนให,สอดคล,องกับศตวรรษท่ี 21 จัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย อาทิ ทําคลังสื่ออิเล็กทรอนิกส6 วีดิทัศน6 เทคนิค 
วิธีการพัฒนาผู, เรียนท่ีครอบคลุมด,านคุณลักษณะ ความสามารถด,านทักษะการเรียนรู,และนวัตกรรม 
(Learning and Innovation Skills) จัดการอบรมครูผู,สอนและสร,างเครือข�ายสังคมแห�งการเรียนรู, (Learning 
Community) พัฒนาโรงเรียนต,นแบบด,านการจัดการเรียนรู,ท่ีสอดคล,องกับทักษะแห�งศตวรรษท่ี 21 ส�งผลให, 
ผู,เรียนมีคุณลักษณะความสามารถและทักษะแห�งศตวรรษท่ี 21 ด,านทักษะการเรียนรู,และนวัตกรรม 
(Learning and Innovation Skills)  พัฒนาตัวอย�างการจัดกิจกรรมการเรียนรู,ตามโครงการลดเวลาเรียน เพ่ิม
เวลารู,  ท่ีสอดคล,องกับมาตรฐานการเรียนรู,และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 และ ผู,เรียนสามารถคิดเลขได,เร็ว มีทักษะการคิดคํานวณ มีการคิดท่ีเป-นระบบ มีเหตุผล ซ่ึง
เป-นพ้ืนฐานในการเรียนในระดับท่ีสูงข้ึน มีสมาธิในการเรียน   การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
และการประเมินผลการเรียนรู,ของนักเรียน เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยโดยใช,องค6ความรู,จากการเข,า
ร�วมโครงการ PISA คือ ด,านการรู,เรื่องการอ�าน (Reading Literacy) การรู,เรื่องคณิตศาสตร6 (Mathematical 
Literacy) การรู,เรื่องวิทยาศาสตร6 (Scientific Literacy) และทักษะการคิด และมีแบบฝfกทักษะเพ่ือพัฒนา
ความสามารถและทักษะตามระดับคุณภาพของการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) 12 รายการ และมี
กระบวนการพัฒนาผู,เรียนเพ่ือเสริมสร,างความสามารถและทักษะตามระดับคุณภาพการประเมินผลนักเรียน
นานาชาติ (PISA) ครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู,และตัวชี้วัดการจัดการเรียนรู, 12 รายการ   โครงการโรงเรียน
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ประชารัฐ โรงเรียนท่ีเข,าร�วมโครงการท้ังสิ้น 7,423 โรงเรียน (2 รุ�น รัฐ รุ�นท่ี 1 จํานวน 3,342 โรงเรียน และรุ�น
ท่ี 2 จํานวน 4,081 โรงเรียน) ได,รับการพัฒนาและยกระดับการจัดการศึกษาในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รวมถึง
การพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษาให,มีคุณลักษณะ และสมรรถนะความเป-นผู,นําในการบริหาร
สถานศึกษาท้ังด,านคุณธรรม จริยธรรมและสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษา โดยโรงเรียนท่ีเข,าร�วมโครงการโรงเรียน
ประชารัฐ ท้ังรุ�นท่ี 1 และรุ�นท่ี 2 รวม 7,423 โรง ได,รับการพัฒนาและยกระดับการจัดการศึกษาในสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน รวมถึงการพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษาให,มีคุณลักษณะ และสมรรถนะความเป-นผู,นําใน
การบริหารสถานศึกษาท้ังด,านคุณธรรม จริยธรรมและสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษา รวมท้ังโรงเรียนประชารัฐ รุ�นท่ี 
1 จํานวน 2,025 โรง ท่ีได,รับการสนับสนุนงบประมาณและการพัฒนาจากภาคเอกชน (School Partner) 691 
หน�วยงานวิจัย วัดผล ประเมินผลการจัดการเรียนเรียนรู,ด,านวิทยาศาสตร6 คณิตศาสตร6 และเทคโนโลยี มี
รายงานผลการศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห6และการแก,ป̀ญหาของนักเรียนวิชาวิทยาศาสตร6และ
คณิตศาสตร6 ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จํานวน 1 ฉบับ รายงานการประเมินผลการจัดการเรียนรู,
ด,านวิทยาศาสตร6 คณิตศาสตร6และเทคโนโลยีร�วมกับนานาชาติ  5 ฉบับ ข,อสอบประเมินครูวิทยาศาสตร6และ
คณิตศาสตร6 ระดับมัธยมศึกษาตอนต,น 2 ฉบับ ข,อสอบในการประเมินและพัฒนาสู�ความเป-นเลิศทาง
คณิตศาสตร6และวิทยาศาสตร6 (TEDET) 16 ฉบับ และข,อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร6และคณิตศาสตร6 
ประจําป7การศึกษา 2560 จํานวน 12 ฉบับ ส�งผลให, สสวท. และหน�วยงานท่ีเก่ียวข,องสามารถนําข,อค,นพบ
และข,อมูลจากการวิจัยไปใช,ประโยชน6ในการพัฒนาข,อเสนอเชิงนโยบายและนําข,อมูลไปใช,ในการพัฒนา
หลักสูตร สื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู, ให,เหมาะสมสอดคล,องกับบริบทและสภาพป̀ญหาการจัดการ
เรียนรู,ท่ีเป-นจริง  อันจะส�งผลให,นักเรียนมีความรู,ความสามารถด,านวิทยาศาสตร6 คณิตศาสตร6 และเทคโนโลยี 
ผ�านเกณฑ6มาตรฐานระดับชาติและทัดเทียมกับนานาชาติ พัฒนามาตรฐานด,านการวัดและประเมินผลตามแนว
ทางการทดสอบระดับชาติและนานาชาติให,แก�วิทยากรแกนนําและสถานศึกษาครูผู,สอนหรือศึกษานิเทศก6 ใน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใน 4 กลุ�มสาระ ได,แก� กลุ�มสาระการเรียนรู,สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรมกลกลุ�มสาระการเรียนรู,ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป� กลุ�มสาระการเรียนรู,สุขศึกษาและพล
ศึกษา และกลุ�มสาระการเรียนรู,การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได,รับการพัฒนาเป-นวิทยากรแกนนําจํานวน 225 
คน ขับเคลื่อนและสนับสนุนการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู,ในสถานศึกษาเอกชน เพ่ือปรับปรุงโครงสร,างเวลาเรียน
ของสถานศึกษาเอกชนให,สามารถบริหารจัดการเวลาเรียนตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู,” ได,
สอดคล,องกับบริบทของโรงเรียนเอกชน  เพ่ือสร,างความรู,ความเข,าใจให,แก�ครูผู,สอนเก่ียวกับการจัด
กระบวนการเรียนรู,รูปแบบใหม�รวมท้ังการสร,างนวัตกรรมทางการศึกษาและการจัดกิจกรรมตามนโยบาย “ลด
เวลาเรียน เพ่ิมเวลารู,” ท่ีครอบคลุมทักษะ 4 ด,าน คือ Head Heart Hand Health และเพ่ือสร,างเครือข�าย
โรงเรียนเอกชนท่ีจัดการเรียนการสอนตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู,” ผลการดําเนินงาน พบว�า 
ผู,บริหารและครูโรงเรียนเอกชนท่ีได,รับการพัฒนา 1,515 คน เป;าหมาย 1,500 คน โรงเรียนเอกชนท่ีเข,าร�วม
โครงการตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู,” ป7การศึกษา 2558 จํานวน 216 โรงเรียน ป7การศึกษา 2559 
เพ่ิมข้ึนจํานวน 445 โรงเรียน ป7การศึกษา 2560 เพ่ิมข้ึนจํานวน 535 โรงเรียน (เป;าหมายป7 2560 = 500 
โรงเรียน) รวมท้ังสิ้น 1,196 โรงเรียน 

ประเมินคุณภาพผู,เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับในโรงเรียนเอกชน 
เพ่ือการประกันคุณภาพผู,เรียน ในความสามารถ พ้ืนฐานในการเรียนรู,ด,านการอ�าน (Literacy) ด,านคํานวณ 
(Numeracy) และด,านเหตุผล (Reasoning Abilities) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป7ท่ี 3 ท่ีมีรูปแบบ
เครื่องมือท่ีเน,นการเขียนตอบตามแนว PISA-Like ท่ีมีมาตรฐานเทียบเท�านานาชาติ มีโรงเรียนเอกชนใน
กรุงเทพมหานครเข,าร�วมการประเมิน 205 โรงเรียนจากท้ังหมด 380 โรงเรียน  คิดเป-นร,อยละ 53.95   การ
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พัฒนามาตรฐานผู,ประเมินคุณภาพการศึกษา  ได,จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู,ประเมินคุณภาพ
สถานศึกษา ใน 4 ภูมิภาค รวม 8 จุด โดยกลุ�มเป;าหมายในการพัฒนา ประกอบด,วย ผู,อํานวยการโรงเรียน 
บุคลากรจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และหน�วยงานท่ีเก่ียวข,องได,แก� สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน สํานักบริหารการศึกษาท,องถ่ิน สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร สํานักงานพระพุทธศาสนา สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมพลศึกษา และกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน เป-นต,น ซ่ึงได,รับการ
คัดเลือกตามคุณสมบัติและจํานวนตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กําหนดไว, โดยเฉลี่ย
เขต/หน�วยงานละ 6 - 12 คน รวมผู,เข,ารับการพัฒนาท้ังสิ้น 2,000 คน จาก 177 เขต/หน�วยงาน ผู,เข,าร�วม
ประชุมจุมีความรู, ความเข,าใจ ในการดําเนินงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา สามารถนําความรู,ท่ี
ได,รับไปใช,เป-นแนวทางในการทําหน,าท่ีประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาได,อย�างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล น�าเชื่อถือ และได,รับการยอมรับจากทุกฝkายท่ีเก่ียวข,อง ซ่ึงจะส�งผลให,การดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ท้ังนี้ ผู,เข,ารับการพัฒนาท่ีผ�านการประเมินเป-นผู,ประเมินคุณภาพ
การศึกษาท่ีรับรองโดย สมศ. นั้น ยังอยู�ในระหว�างการดําเนินการของ สมศ. ซ่ึงยังไม�ปรากฏผลในไตรมาสท่ี 4 
ของป7งบประมาณ พ.ศ.2560 

(3) ส�งเสริมมาตรการสร�างแรงจูงใจให�สถานประกอบการขนาดกลางท่ีมี
ศักยภาพเข�าร�วมระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษา สร,างความรู,ความเข,าใจให,กับผู,ประกอบการ ครูฝfกหรือครูพ่ี
เลี้ยงให,ร�วมวางแผนการจัดการเรียนการสอน การฝfกปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลผู,เรียน  โดย
กระทรวงศึกษาธิการได,จัดทําโครงการ/ กิจกรรมท่ีหลากหลาย ดังนี้ การขับเคลื่อนการปฏิรูประบบการ
อาชีวศึกษาสู�อาชีวศึกษาทวิภาคี โดยเปcดหลักสูตรอาชีพระยะสั้น ในโรงเรียนให,กับระดับมัธยมศึกษาตอนต,น 
214 โรงเรียนและมีนักเรียนเข,าร�วมกิจกรรม 24,349 คน และมีการจัดหลักสูตรเรียนร�วมทวิศึกษา ให,กับระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 515 โรงเรียน มีนักเรียนเข,าร�วม 23,652 คน (เป;าหมาย จํานวน 2,358 โรงเรียน 
นักเรียน 2,358,000 คน และครู 117,900 คน)  จัดการศึกษาเรียนร�วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (เงินอุดหนุนทวิศึกษา) เพ่ือให,ประชากรในวัยเรียนท่ีอยู�ในพ้ืนท่ีห�างไกล ยากจน และด,อยโอกาสทาง
การศึกษา หรือในสถานศึกษาท่ีมีความพร,อมได,เข,าศึกษาต�อด,านอาชีพตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ควบคู�กับการเรียนสามัญมัธยมศึกษาตอนปลาย เม่ือสําเร็จการศึกษาแล,วสามารถเข,าสู�ตลาดแรงงาน 
ประกอบอาชีพอยู�ในสังคมได,อย�างมีประสิทธิภาพ หรือเรียนสายสามัญได,ตามต,องการ ครอบคลุมสถานศึกษา 
976 แห�ง ผู,เรียน ระดับปวช. 1-3 จํานวน 49,145 คน จัดการศึกษาเรียนร�วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (จ,างครูวิชาชีพผู,ทรงคุณค�า) จ,างผู,เกษียณอายุราชการในสาขาท่ีขาดแคลนมาช�วยสอน 
248 คน ในสถานศึกษา 155 แห�ง อัตราค�าจ,างเดือนละ 15,000 บาท เพ่ือให,สถานศึกษาได,ดําเนินการจ,างผู,
เกษียณอายุราชการจากสถานศึกษาอาชีวศึกษา 236 คน และผู,เกษียณอายุราชการจากสถานประกอบการ 12 
คน ในสาขาต�างๆ เช�น ช�างไฟฟ;ากําลัง สาขาเครื่องมือกลและซ�อมบํารุง สาขาช�างก�อสร,าง สาขาอาหารและ
โภชนาการ สาขาพืชศาสตร6 ฯลฯ พัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพอาชีวศึกษาแบบออนไลน6สู�
มาตรฐานสากล (APACC) ในสถานศึกษานําร�องท้ังภาครัฐและภาคเอกชนจํานวน 40 แห�ง สถานศึกษาผ�าน
การประเมินนานาชาติของ APACC จํานวน 8 แห�ง ส�งผลให,สถานศึกษาเข,าร�วมประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียม
ความพร,อมเข,ารับการประเมินและรับรองคุณภาพสถานศึกษาด,านการอาชีวศึกษา ระดับภาคพ้ืนเอเชียและ
แปซิฟcก (APACC) ท้ังภาครัฐและเอกชนจํานวน 24 แห�ง และสถานศึกษาเข,ารับการอบรมระบบฐานข,อมูล
ประกันคุณภาพแบบออนไลน6ท้ังภาครัฐและเอกชน 7 ครั้ง จํานวน 253 แห�ง 
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พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาทวิภาคีต,นแบบ สามารถพัฒนาครูนิเทศก6เพ่ือ
การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี 143 คน หัวหน,างานทวิภาคีในสถานศึกษาต,นแบบได,รับการพัฒนา 
212 คน ครูผู,สอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษาทวิภาคีต,นแบบ ได,รับการพัฒนาทักษะด,าน
ภาษาอังกฤษ 122 แห�ง เป;าหมาย 120 แห�ง และครูผู,สอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีความรู,ความเข,าใจใน
การใช,โปรแกรมการรายงานข,อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 796 คน  ส�งเสริมการประกอบอาชีพ
อิสระในกลุ�มผู,เรียนอาชีวศึกษา  เพ่ือสร,างองค6ความรู,ด,านการประกอบธุรกิจและจิตสํานึกในเชิงธุรกิจให,แก�
ผู,เรียนอาชีวศึกษาและประชาชนท่ัวไป ตลอดจนให,ความรู,และส�งเสริมประชาชนท่ัวไปท่ีเป-นผู,ประกอบการให,มี
ความเชี่ยวชาญ สามารถขยายและต�อยอดธุรกิจได,ในอนาคต มีนักเรียนเข,าร�วมกว�า 4 พันคน  นอกจากนี้ได,
ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพ่ือเตรียมความพร,อมเข,าสู�ตลาดแรงงาน (กิจกรรม
พัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย6ซ�อมสร,างเพ่ือชุมชน) เพ่ือพัฒนาและยกระดับศักยภาพศูนย6ซ�อมสร,าง
เพ่ือชุมชน (Fix it Center) สร,างความเชื่อม่ัน ในการให,บริการด,วยคุณภาพอย�างต�อเนื่องและยั่งยืน พัฒนาให,
นักเรียน นักศึกษามีจิตอาสา มีทักษะในวิชาชีพท่ีเข,มข,น และช�วยเหลือประชาชนในช�วงเทศกาลสําคัญ รวมถึง
ในยามภัยพิบัติต�างๆ และจัดการเรียนรู,แบบบูรณาการเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน (Work Integrated 
Leaning: WIL) มีศูนย6ซ�อมสร,างเพ่ือชุมชน 1,126 ศูนย6 จากเป;าหมาย 1,000 ศูนย6  

(4) ขยายความร�วมมือระหว�างสถาบันอาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษา 
ภาคเอกชน และผู�เช่ียวชาญท้ังในและต�างประเทศ พัฒนาสาขาวิชาท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด,านสู�ความเป-น
เลิศ โดยกระทรวศึกษาธิการได,ดําเนินโครงการท่ีสําคัญ ได,แก� โครงการห,องเรียนอาชีพ (ภายใต,โครงการพัฒนา
ความเข,มแข็งการดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา) เน,นการฝfกทักษะประสบการณ6เตรียมตัวเข,าสู�อาชีพ เม่ือ
เรียนจบแล,วมีอาชีพรองรับทันที และสามารถสร,างอาชีพได, จากการดําเนินงาน พบว�า นักเรียนมีความรู, และ
ทักษะทางอาชีพ สามารถถ�ายทอดความรู,แนะนําสอนเพ่ือนๆ ได, มีความคิดสร,างสรรค6ต�อยอดความรู, และ
วางแผนประกอบอาชีพเพ่ือเป-นรายได,ระหว�างเรียน นําความรู,ท่ีเรียนไปช�วยครอบครัวได, จําหน�ายผลผลิตท่ีได,
จากการเรียนท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน และมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปในทางท่ีดีข้ึน มีความสุขในการเรียน
สายอาชีพ กระตือรือร,นสนใจเรียนมากข้ึน มีความภูมิใจท่ีได,เรียนสายอาชีพ บุคลิกภาพดีข้ึน เป-นผู,ใหญ�ข้ึน มี
ความรับผิดชอบในการทํางาน มีจิตอาสาช�วยทํากิจกรรมในโรงเรียน เป-นผู,นําได,   โครงการอาชีวศึกษา
มาตรฐานสากล พัฒนารูปแบบและกระบวนการสอนร�วมกับสถานศึกษาในประเทศท่ีมีศักยภาพการจัดการ
อาชีวศึกษาและการฝfกอบรมวิชาชีพสูง และร�วมมือกับหน�วยงาน องค6กร สถาบันการศึกษาในต�างประเทศใน
การศึกษา วิเคราะห6 รูปแบบ วิธีการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา เพ่ือตอบสนองความต,องการกําลังของ
ตลาดแรงงาน ตลอดจนยกระดับมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาของสถานศึกษาไทย    ความร�วมมือผลิต
กําลังคนด,านอาชีวศึกษาตอบสนองการผลิตและบริการใน 10 กลุ�มอุตสาหกรรมหลัก ให,มีคุณภาพและ
มาตรฐานสอดคล,องกับความต,องการประเทศ ของตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนา ในภาพรวม นักเรียน
นักศึกษา 4,695 คน ได,รับการพัฒนาสมรรถนะอาชีพมีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล,องกับความต,องการของ
ตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศ  สถานศึกษานําร�อง 249 แห�งได,ขยายความร�วมมือกับสถาน
ประกอบการในการผลิตและพัฒนากําลังคน เกิดเครือข�ายความร�วมมือระหว�างสอศ.กับหน�วยงานภาครัฐและ
เอกชนรวมกันขับเคลื่อนการอาชีวศึกษาให,สอดคล,องกับความต,องการของตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนา
ประเทศ  นอกจากนี้ ครูในสถานศึกษาและครูฝfกในสถานประกอบการ 672 คนได,รับการพัฒนาศักยภาพและ
ขีดความสามารถให,สอดคล,องกับความต,องการของตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศ   ยกระดับ
การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือเป-นศูนย6กลางด,านอาชีวศึกษาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต, มีผลการ
ดําเนินงาน อาทิ 1) การเทียบเคียงและเชื่อมโยงมาตรฐานทางวิชาชีพรวมท้ังการรับรองคุณวุฒิทางการศึกษา
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วิชาชีพระหว�างสถาบันอาชีวศึกษา 2) การจัดการเรียนการสอนร�วม การจัดทวิวุฒิ การแลกเปลี่ยนบุคลากรครู
อาชีวศึกษาร�วมกันในด,านแผนการสอน สื่อการสอนในสาขาวิชาชีพ และนักเรียน ตลอดจนการเรียนรู,ข,าม
วัฒนธรรมและการส�งเสริมการฝfกอบรมและฝfกงานในหน�วยงานท่ีมีมาตรฐาน ด,านวิชาชีพและหน�วยงาน
ระหว�างประเทศ มีนักเรียน นักศึกษาในสังกัดวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษา
ท่ัวประเทศ 240 คน และผู,นําเยาวชนสมาชิกเอเชียตะวันออกเฉียงใต, เอเชียแปซิฟcก และภูมิภาคอ่ืน 120 คน 
ครู และบุคลากร ผู,เ ก่ียวข,องประมาณ 400 คน โดยสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 150 แห�ง (เป;าหมาย 100 แห�ง) มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน เชื่อมโยงมาตรฐานอาชีพ และการ
รับรองคุณวุฒิทางการศึกษากับประเทศในอาเซียนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต, ในสาขาท่ีเร�งด�วนของภูมิภาค
อย�างน,อย 10 สาขาตามเป;าหมาย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป-นศูนย6กลางในการขับเคลื่อนและ
พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาของเอเชียตะวันออกเฉียงใต, (SEA TVET Consortium) โดยมีประเทศเครือข�าย 
13 ประเทศ (เป;าหมายอย�างน,อย 8 ประเทศ) หน�วยงานระหว�างประเทศ 5 แห�งตามเป;าหมาย มีการจัดการ
อบรมภาษาและวิชาชีพระยะสั้นในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษและพ้ืนท่ีตามนโยบาย
รัฐบาล 30 สาขาวิชา 10 บทบาทภาคีท่ีมีส�วนร�วมในโครงการ (ภาครัฐ/ภาคเอกชน/ภาคประชาสังคม) พัฒนา
ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ส�งผลให,สถาบันอุดมศึกษามีระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเข,มแข็ง และส�งมอบผลผลิตท่ีมีคุณภาพสู�สังคมและตลาดแรงงาน และ
สถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาให,มีคุณภาพอย�างก,าวกระโดด สามารถแข�งขัน
ได,ในระดับนานาชาติ ผลงานวิจัยเพ่ือถ�ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือเสริมสร,างเยาวชนอาชีวศึกษา ให,รู,จักประดิษฐ6
คิดค,นผลงานสิ่งประดิษฐ6โดยอาศัยความรู,ทางด,านวิทยาศาสตร6 คณิตศาสตร6 และทักษะวิชาชีพ ป7การศึกษา 
2560 ได,จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ6ของคนรุ�นใหม�ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดและระดับภาค มีสถานศึกษาเข,า
ร�วม910 แห�ง มีผลงานสิ่งประดิษฐ6ของคนรุ�นใหม�ท่ีเข,าร�วมการประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัดและภาค 
7,897 ผลงาน หุ�นยนต6ท่ีเกิดข้ึนในป7งบประมาณนี้ 294 ทีม และมีโครงงานวิทยาศาสตร6 – อาชีวศึกษา ป7พ.ศ. 
2560 จํานวน 446 โครงงาน 

แผนบูรณาการส�งเสริมการวิจัยและพัฒนา ได,อนุมัติโครงการผลงานวิจัย
เพ่ือสร,างองค6ความรู,เพ่ือดําเนินโครงการวิจัยและโอนงบประมาณให,แก�ผู,ได,รับการจัดสรรงบประมาณการวิจัย 
29 โครงการ แบ�งเป-นการวิจัยพ้ืนฐาน 10 โครงการ การวิจัยพ้ืนฐาน 2 โครงการ และการวิจัยประยุกต6 9 
โครงการ งบประมาณท้ังสิ้น 12,368,500 บาท ผลงานวิจัยเพ่ือสร,างองค6ความรู, 29 เรื่อง สามารถนําไป
ประยุกต6ใช,ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา โดยบูรณาการวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา   โครงการส�งเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาให,มีความเป-นเลิศเฉพาะทาง พัฒนาทักษะ สมรรถนะ 
ความเชี่ยวชาญให,กับนักเรียน ครูวิชาชีพเฉพาะทาง ให,สอดคล,องกับความต,องการของสถานประกอบการและ
ได,มาตรฐานสากล โดยมี สถานศึกษาต,นแบบในการจัดการเรียนการสอนเฉพาะทาง 17 แห�ง (ตามเป;าหมาย) 
สถานศึกษาเฉพาะทางท่ีเป-นศูนย6ทดสอบ ศูนย6 training ไม�น,อยกว�า 10 แห�ง นักเรียน นักศึกษา ได,รับการ
ฝfกอบรมทักษะและความชํานาญ ในสาขาเฉพาะทาง จํานวน 486 คน (เป;าหมายไม�น,อยกว�า 500 คน) 
นักเรียน นักศึกษา ได,รับการฝfกอบรมวิชาชีพระยะสั้น จํานวน 987 คน บุคคลท่ัวไปได,รับการฝfกอบรม
หลักสูตร ระยะสั้น 1,278 คน และยกระดับมาตรฐานกําลังคนอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีระดับปฏิบัติการ 
สามารถผลิตผู,เรียนอาชีวศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการในสาขา
วิชาชีพเฉพาะทางและสาขาขาดแคลน 3,472 คน (เป;าหมาย 500 คน) มีกรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห�งชาติ 10 
สาขาวิชา (สาขาใหม�) ผู,บริหาร ครู คณาจารย6และบุคลากร สังกัดสถาบันฯ ได,รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพใน
สถานประกอบการในประเทศและต�างประเทศและการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีชั้นสูงในสาขาวิชาชีพเฉพาะทาง
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และสาขาขาดแคลน สถาบันละไม�น,อยกว�า 15 คน รวม 330 คน ครูฝfกในสถานประกอบการได,รับการพัฒนา
ตามเกณฑ6มาตรฐานท่ีกําหนด และสามารถจัดแผนการสอนและแผนการฝfกอาชีพ ได,อย�างมีประสิทธิภาพ 
จํานวน 230 คน มีเครือข�ายความร�วมมือทางด,านการประชาสัมพันธ6 ปรับภาพลักษณ6การอาชีวศึกษาเพ่ิมข้ึน 
อย�างน,อย 1 แห�ง/สถาบันการอาชีวศึกษา 

(5) จัดทําส่ือการเรียนรู�ท่ีเป9นส่ืออิเล็กทรอนิกส0และสามารถใช�งานผ�าน
ระบบอุปกรณ0ส่ือสารเคล่ือนท่ีให�คนทุกกลุ�มสามารถเข�าถึงได�ง�าย สะดวก ท่ัวถึง ไม�จํากัดเวลาและสถานท่ี 
และใช,มาตรการทางภาษีจูงใจให,ภาคเอกชนผลิตหนังสือ สื่อการอ�านและการเรียนรู,ท่ีมีคุณภาพและราคาถูก 
หน�วยงานภาครัฐมีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

กระทรวงศึกษาธิการได,จัดการศึกษาทางไกลผ�านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Distance Information Technology : DLIT) และการจัดการศึกษาทางไกลผ�านเทคโนโลยีดาวเทียม 
(Distance Information Technology : DLTV) สําหรับ 18 Cluster และโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช,เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลให,แก�
โรงเรียนขนาดเล็กในโครงการศึกษาทางไกลผ�านดาวเทียม (DLTV) สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ติวเข,ม เพ่ือสร,างโอกาสทางการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ําด,านการศึกษาให,เกิดความเท�าเทียมกันท้ังใน
เมืองและชนบท โดยให,นักเรียนนักศึกษาได,มีโอกาสเรียนรู,จากครูและวิทยากรท่ีมีความรู,ความสามารถในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน6เพ่ือการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
(ETV) สถานีวิทยุโทรทัศน6แห�งประเทศไทย (NBT) และสถานีวิทยุโทรทัศน6อ่ืนๆ มีผู,เข,าร�วมกว�า 1,800 คน 
และจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ6/ส�งเสริมการใช,ประโยชน6จากรายการโทรทัศน6ของ ETV 6 รายการ ส�งผลให,
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเข,าร�วมกิจกรรมติวเข,มสัญจรร,อยละ 89.80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงข้ึน ประชาชนทุกช�วงวัยได,เรียนรู,อย�างต�อเนื่องตลอดชีวิต และนักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป ได,รับ
โอกาสทางการศึกษาอย�างเสมอภาคและเท�าเทียมกัน และโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร6ไทย โดยการใช,
รูปแบบของการเรียนการสอนผ�านแหล�งทรัพยากรการเรียนรู,ออนไลน6ในระบบเปcด ส�งผลให,ประชากรไทยมี
โอกาสเข,าถึงการศึกษาระดับปริญญา /การศึกษาวิชาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ิมข้ึน อย�างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ โดยการใช,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการใช,ทรัพยากรการศึกษาร�วมกันในระหว�าง
สถาบันการศึกษา มีการเรียนรู, และพัฒนาไปพร,อมๆกัน ซ่ึงนําไปสู�การจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพต�อไป 

กระทรวงวัฒนธรรมดําเนินโครงการความร�วมมือและความเชื่อมโยงด,าน
ศิลปวัฒนธรรมกับประเทศอาเซียน โดยจัดเทศกาลภาพยนตร6อาเซียน (SAC ASEAN Film Festival 2017) 
ภายใต,แนวคิด “A Look Through Our Windows: From Then, to Now and Hereafter” โดยคัดเลือก
ภาพยนตร6จากประเทศเพ่ือนบ,านอาเซียน จํานวน 7 เรื่อง จาก 7 ประเทศ ได,แก� เวียดนาม เมียนมาร6 กัมพูชา 
อินโดนีเซีย ฟcลิปปcนส6  สิงคโปร6และมาเลเซีย และจัดกิจกรรมการแข�งขันตอบป̀ญหาอาเซียนในมิติวัฒนธรรม 
มีผู,เข,าร�วมงานเทศกาลภาพยนตร6อาเซียนจาก 7 ประเทศ มีผู,เข,าร�วมกิจกรรมท้ังสิ้น 420 คน และผู,เข,าร�วม
งานเทศกาลภาพยนตร6อาเซียน มีความเข,าใจอาเซียนในมิติวัฒนธรรมเพ่ิมข้ึนร,อยละ 35 

(6) ปรับปรุงแหล�งเรียนรู�ในชุมชนให�เป9นแหล�งเรียนรู�เชิงสร�างสรรค0และมี
ชีวิต โดยกระทรวงศึกษาธิการมีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ ได,แก� การศึกษาตามอัธยาศัย ป7งบประมาณ 2560 
เพ่ือส�งเสริมและพัฒนาผู,ปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมส�งเสริมการอ�านและการศึกษาตามอัธยาศัย และเพ่ือให,
ประชาชนมีอาชีพ มีรายได, ลดรายจ�ายและเห็นช�องทางในการประกอบอาชีพ ผ�านกิจกรรมการศึกษาตาม
อัธยาศัย มีประชาชนเข,าร�วม 14,863,163 คน คิดเป-นร,อยละ 148 (เป;าหมาย 9,800,000 คน) เม่ือ
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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 กิจกรรมส�งเสริมการอ�าน มีผู,ใช,บริการ 381,299 คน ศูนย6วิทยาศาสตร6เพ่ือการศึกษา 
มีผู,ใช,บริการ 2,396,165 คน (กิจกรรมเรียนรู,ผ�านนิทรรศการ 677,839 คน, กิจกรรมค�ายวิทยาศาสตร6 
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 มีแหล�งเรียนรู,ท้ังหมด 
25,609 แห�ง จําแนกเป-นห,องสมุดประชาชน 913 แห�ง บ,านหนังสือชุมชน 15,146 แห�ง ศูนย6วิทยาศาสตร6เพ่ือ
การศึกษา 19 แห�ง กศน.ตําบล 7,424 แห�ง ศูนย6การเรียนรู, 1,340 แห�ง และศูนย6การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา  
767  แห�ง และประชาชนได,รับการส�งเสริมการอ�านในรูปแบบต�างๆตามความต,องการของแต�ละพ้ืนท่ีและเห็น
ความสําคัญของการอ�าน เนื่องจากได,มีโอกาสเข,าถึงการอ�านและร�วมกิจกรรมสร,างเสริมการอ�าน เพ่ือสร,าง
สังคมแห�งการเรียนรู,ตลอดชีวิต โครงการเครือข�ายห,องสมุดมหาวิทยาลัยไทย มีฐานข,อมูลอิเล็กทรอนิกส6ท่ี
ให,บริการ 15 ฐาน (เป;าหมาย 14 แผน) มีบทความท่ีให,บริการในฐานข,อมูลอิเล็กทรอนิกส6เพ่ิมข้ึนจาก 
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 ความถ่ีท่ีเข,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 แต�ยังสูงกว�า
เป;าหมายท่ีต้ังไว, และมีระบบห,องสมุดอัตโนมัติ 3 ระบบ ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะ
วิชาชีพเพ่ือเตรียมความพร,อมเข,าสู�ตลาดแรงงาน (กิจกรรมอาชีวศึกษาเพ่ือคนพิการ) โดยสนับสนุนเงินอุดหนุน
การศึกษาสําหรับคนพิการ ในระดับ ปวช. และ ปวส. รวม 389 คน สนับสนุนค�าตอบแทนครู/ผู,ดูแลคนพิการ
ในสถานศึกษานําร�อง 7 แห�ง จํานวน 14 ตําแหน�ง ฝfกทักษะอาชีพ ส�งเสริมอาชีวเกษตรและพัฒนาหารายได,
พิเศษเพ่ือคนพิการในสถานศึกษานําร�อง และสนับสนุนการพัฒนาการดําเนินงานของศูนย6บริการสนับสนุน
นักเรียน นักศึกษาพิการต,นแบบ ส�งผลให,นักเรียน นักศึกษาได,รับการศึกษาวิชาชีพและฝfกอบรมทักษะวิชาชีพ 
(ระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี) จํานวน 1,084 คน รวมท้ังประชาชนคนพิการ ได,รับการฝfกอาชีพระยะสั้น 
5,000 คน 

นอกจากนี้  ได,จัดทําโครงการส�งเสริมภาษาคู�การเรียนรู,สู�หมู�บ,าน
ชายแดนใต, เพ่ือให,ประชาชนท่ัวไป กลุ�มผู,นํา ข,าราชการ ตํารวจ ทหาร และบุคลากรท่ีฏิบัติงานในพ้ืนท่ี
สามารถใช,ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ภาษามาลายูถ่ิน  มาลายูกลางและภาษาอังกฤษในการติดต�อสื่อสารใน
ชีวิตประจําวันได, มีประชาชนเข,าร�วม 26,310 ราย (เป;าหมาย 26,307 คน) 

2.4) ลดปJจจัยเส่ียงด�านสุขภาพและให�ทุกภาคส�วนคํานึงถึงผลกระทบต�อสุขภาพ 
มีการดําเนินท่ีสําคัญดังนี้ 

(1) พัฒนาให�คนมีความรู�ในการดูแลสุขภาพ มีจิตสํานึกสุขภาพท่ีดี 
หน�วยงานภาครัฐมีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ ดังนี้ 

กระทรวงสาธารณสุขได,จัดทําโครงการท่ีสําคัญ ได,แก�  โครงการเด็กวัย
เรียนสูงสมส�วนสมองดีแข็งแรง  เพ่ือให,เด็กวัยเรียนมีส�วนสูงระดับดีและรูปร�างสมส�วน โดยจัดประชุมระดม
สมองเครือข�ายผู,เชี่ยวชาญฐานข,อมูล และมีโมเดลนําร�องพัฒนาโปรแกรม web service เพ่ือเฝ;าระวังภาวะ
โภชนาการและการ คัดกรอง ส�งต�อ เด็กอ,วนกลุ�มเสี่ยง ส�งผลให,เด็กวัยเรียนมีสุขภาพดีตามเกณฑ6 ร,อยละ 
65.22 (เป;าหมายร,อยละ 70) โครงการสร,างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน มีระบบการดูแลสุขภาพจิตเด็กวัย
เรียนเชื่อมต�อกันระหว�างสาธารณสุขและโรงเรียน เด็กวัยเรียนได,รับการส�งเสริมความฉลาดทางอารมณ6 และ
เด็กวัยเรียนกลุ�มท่ีมีความเสี่ยง/ มีป̀ญหาพฤติกรรม – อารมณ6 การเรียนรู,ได,รับการดูแล ส�งผลให, (1) 
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โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลท่ัวไป และโรงพยาบาลศูนย6 มีระบบดูแลช�วยเหลือนักเรียนท่ีมีป`ญหาพฤติกรรม
อารมณ6 739 แห�ง (2) ศูนย6บริการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร มีระบบดูแลช�วยเหลือนักเรียนท่ีมีป̀ญหา
พฤติกรรม อารมณ6ร�วมกับโรงเรียนเครือข�าย 27 แห�ง (3) นักเรียนชั้นประถมศึกษาป7ท่ี 1 ในโรงเรียนเป;าหมาย
ของเขตสุขภาพท่ี 1-12 ได,รับการคัดกรองป̀ญหาท้ังหมด 81,380 คน / พบว�ามีความเสี่ยง/มีป̀ญหาพฤติกรรม 
อารมณ6 การเรียนรู, 18,151 คน / ได,รับการดูแลช�วยเหลือตามแนวทางท่ีกําหนด 17,962 คน (4) นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาป7ท่ี 1 ในโรงเรียนเป;าหมายของเขตสุขภาพท่ี 13 ได,รับการคัดกรองป̀ญหาพฤติกรรม อารมณ6 
การเรียนรู, ท้ังหมด 2,972 คน / พบว�ามีความเสี่ยง/มีป̀ญหาพฤติกรรม อารมณ6 การเรียนรู, 386 คน / ได,รับ
การดูแลช�วยเหลือตามแนวทางท่ีกําหนด 286 คน (5) สถานบริการสาธารณสุขระดับทุติภูมิ มีระบบการดูแล
ช�วยเหลือนักเรียนร�วมกับโรงเรียนส�งเสริมสุขภาพ ร,อยละ 83.85 จากเป;าหมายร,อยละ 70  และ (6) เด็กวัย
เรียนกลุ�มเสี่ยงท่ีมีป̀ญหาพฤติกรรม-อารมณ6 การเรียนรู, ได,รับการดูแลช�วยเหลือตามเกณฑ6ท่ีกําหนด ร,อยละ 
98.44 เป;าหมายร,อยละ 50   โครงการควบคุมวัณโรค เพ่ือค,นหาเชิงรุกในประชากรกลุ�มเสี่ยงเป;าหมาย พัฒนา
คุณภาพการดูแลรักษาวัณโรค และพัฒนาระบบข,อมูลเพ่ือบริการดูแลรักษาและเฝ;าระวังวัณโรค การ
ดําเนินงานผู,ปkวยวัณโรคทุกประเภทท่ีตรวจพบและรายงาน พบว�า 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 ค�าเป;าหมายท่ีต้ัง
คือมากกว�าร,อยละ 85 ผลการดําเนินงานท่ีได, คือ ร,อยละ 77.69 ซ่ึงไม�บรรลุตามค�าเป;าหมายท่ีกําหนดไว, ค�า
เป;าหมายท่ีต้ังไว,คือ ร,อยละ 80 ท้ังนี้ผลการดําเนินงาน ป7 2560 ท่ีได, คือร,อยละ 56.89 ซ่ึงไม�บรรลุตามค�า
เป;าหมายท่ีกําหนดไว,  

โครงการกําจัดป̀ญหาโรคพยาธิใบไม,ตับและมะเร็งท�อน้ําดี ถวายเป-นพระ
ราชกุศลฯ โดยคัดกรองพยาธิใบไม,ตับโดยการตรวจอุจจาระ รักษา และดําเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทุก
รายท่ีติดเชื้อไปแล,ว 201 ตําบล (เป;าหมายท้ังหมด 209 ตําบล) ผลการดําเนินงานได, 201 ตําบล คิดเป-นร,อย
ละ 96.18 (ข,อมูลเม่ือวันท่ี 15 กันยายน 2560) สามารถลดอัตราการติดเชื้อพยาธิใบไม,ตับในพ้ืนท่ีเสี่ยง 27 
จังหวัด   โครงการบูรณาการอาหารปลอดภัย (Food Safety) โดยการตรวจวิเคราะห6เฝ;าระวังความปลอดภัย
ของอาหารและผลิตภัณฑ6 Active Surveillance 5 เรื่อง และได,ข,อมูลผลตรวจผลิตภัณฑ6Passive 
Surveillance จํานวน 8 ผลิตภัณฑ6 ทําให,ทราบสถานการณ6การตกค,าง ปนเป��อน ด,านสารเคมี ด,านจุล
ชีววิทยา ในอาหารและผลิตภัณฑ6ในภาพรวมของประเทศและพัฒนาศักยภาพการตรวจวิเคราะห6ด,านอาหารให,
ครอบคลุมและขยายเครือข�าย   โครงการส�งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยด,านอาหาร ได,จัดทําแผนเก็บ
ตัวอย�างในการตรวจสอบเฝ;าระวังผลิตภัณฑ6อาหารสดและอาหารแปรรูปในภาพรวมของประเทศ  
ป7งบประมาณ 2560 จํานวน 1 แผน และผลิตภัณฑ6อาหารสดและอาหารแปรรูปได,รับการเก็บตัวอย�างและ
ตรวจวิเคราะห6 จํานวน 102,359 ตัวอย�าง จากเป;าหมาย 102,359 ตัวอย�าง หรือคิดเป-นร,อยละ 96.84 แสดง
ว�า ร,อยละ 96.84 ของผลิตภัณฑ6อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย (เป;าหมาย ร,อยละ 80)   
โครงการคุ,มครองผู,บริโภคด,านผลิตภัณฑ6สุขภาพและบริการสุขภาพ  สามารถจัดทําแผนแผนเฝ;าระวังสุขภาพ
ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. 2560 และตรวจสอบเฝ;าระวังคุณภาพ
มาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ6สุขภาพให,เป-นไปตามกฎหมาย โดยผลิตภัณฑ6สุขภาพได,รับการ
ตรวจสอบเฝ;าระวัง 243,447 ตัวอย�าง และผลิตภัณฑ6สุขภาพร,อยละ 97 ได,รับการตรวจสอบได,มาตรฐานตาม
เกณฑ6ท่ีกําหนด (เป;าหมายร,อยละ 95) โครงการบูรณาการพัฒนาเครือข�ายวิทยาศาสตร6การแพทย6ชุมชน 
ประจําป7งบประมาณ 2560 อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ,าน (อสม.) ของหน�วยบริการปฐมภูมิ ได,รับการ
ถ�ายทอดการใช,หน,าต�างเตือนภัยสุขภาพ การใช,ชุดทดสอบและหรือองค6ความรู,ใหม�ตามป̀ญหาของพ้ืนท่ี 2,400 
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แห�ง ชุมชนต,นแบบ (สอน. และ สอ.พระราชทานนาม) แบบมีความเข,มแข็ง สามารถขยายผลสู�อําเภอจัดการสู�
สุขภาพได, 71 แห�ง มีศูนย6แจ,งเตือนภัย เฝ;าระวัง และรับเรื่องร,องเรียนป̀ญหาผลิตภัณฑ6สุขภาพในชุมชน ท่ีมี
ศักยภาพในการเฝ;าระวังผลิตภัณฑ6สุขภาพไม�ปลอดภัย 161 แห�ง และมีข,อมูลอ,างอิงทางห,องปฏิบัติการ ท่ี
เผยแพร�ผ�านระบบแจ,งเตือนภัย หน,าต�างเตือนภัยสุขภาพ 380 เรื่อง ส�งผลทําให,ระบบการผลิตผลิตภัณฑ6
สุขภาพได,รับการยกระดับเรื่องมาตรฐานและความปลอดภัยผ�านความกระหนักรู,ของชุมชน รวมท้ัง
กรมวิทยาศาสตร6การแพทย6 สามารถกําหนดทิศทางการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาองค6ความรู,เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพ่ือป;องกันและแก,ไขป̀ญหาสาธารณสุขของประเทศได,อย�างทันการณ6และมีประสิทธิผล โครงการ
พัฒนาระบบป;องกันและจัดการป̀ญหาการฆ�าตัวตาย มีบุคลากรสาธารณสุขเข,าร�วมประชุม 388 คน พัฒนา
ระบบบริการเพ่ือเพ่ิมการเข,าถึงบริการของผู,พยายามฆ�าตัวตาย  มี Application รองรับท้ัง iOS และ Android 
“Sa bai jai” 1 Application  มีคู�มือมาตรฐานการพยาบาลดูแลช�วยเหลือผุ,ทีพฤติกรรมฆ�าตัวตาย ระดับ รพศ 
รพท รพช และ รพ.สต  โดยหน�วยบริการสาธารณสุข แต�ละจังหวัด (ร,อยละ 100 ของรพศ./รพท. ร,อยละ 80 
ของ รพช. ร,อยละ 35.99 ของ รพ.สต.) มีการทบทวนและพัฒนาระบบการค,นหา คัดกรอง ดูแล ช�วยเหลือผู,
พยายามฆ�าตัวตาย รวมไปถึงมีการติดตาม/ส�งต�อ ผู,พยายามฆ�าตัวตายในชุมชน และหรือ เชื่อมโยงกับ
โรงพยาบาลจิตเวชในสังกัดกรมสุขภาพจิตได,ตามมาตรฐานท่ีกําหนด บุคลากรสาธารณสุข ร,อยละ 89.28 
กลุ�มเป;าหมาย มีความรู, และทักษะการสอบสวนระบาดวิทยาและการเยียวยาจิตใจผู,ได,รับผลกระทบจากการ
ฆ�าตัวตายเพ่ิมข้ึนเม่ือสิ้นสุดการอบรม สามารถพัฒนาองค6ความรู, งานวิจัย/เทคโนโลยี ด,านสารสนเทศท่ี
เก่ียวข,องกับการป;องกันและช�วยเหลือผู,ท่ีเสี่ยงต�อการฆ�าตัวตาย ท่ีมีความเฉพาะตามลักษณะกลุ�มเป;าหมาย 
เพ่ิมข้ึนจากป7ท่ีผ�านมา 2 เรื่อง และมีระบบฐานข,อมูลการฆ�าตัวตายของประเทศไทย ท่ีมีความทันสมัยและมี
การจําแนกระดับความรุนแรงของป̀ญหาและเอ้ือประโยชน6ต�อการนําไปใช,ในการวางแผนเพ่ือการแก,ไขป̀ญหา 
1 ฐาน   โครงการเสริมสร,างศักยภาพการดูแลสุขภาพตนเองระดับครอบครัว เพ่ือต�อยอดการสร,างความรู,จาก
ชุมชนไปถึงทุกครัวเรือน ให,ครอบครัวได,รับการดูแลสุขภาพและถ�ายทอดความรู,สมํ่าเสมอ ให,แต�ละครอบครัว 
มี อสค. อย�างน,อย 1 คน เป-นผู,ดูแลสุขภาพ ประสานและเชื่อมโยงส�งต�อกับ อสม. ซ่ึงเป-นแกนนําขับเคลื่อนการ
ดูแลและจัดการสุขภาพของชุมชน มีผลการดําเนินงาน อาทิ จังหวัดเข,าถึงช�องทางการนําเอกสารประกอบการ
ดําเนินงาน อสค. และโปรแกรมสําหรับการดําเนิน งาน อสค. ไปใช,ประโยชน6การติดตามการข้ึนทะเบียน อสค. 
ผ�านระบบฐานข,อมูลท่ีกําหนด กระทรวงสาธารณสุขได,มีการปรับเปลี่ยนเป;าหมายการดําเนินงานประจําป7 
2560 จากเดิมเป;าหมาย คือ กลุ�มครอบครัวผู,ปkวยโรคไตเรื้อรัง (CKD) ระยะท่ี 4 ทุกครอบครัว จํานวน 86,700 
คน ปรับเป;าหมายใหม�เป-น 500,000 คน ใน 100% กลุ�มครอบครัวผู,ปkวยโรคไตเรื้อรัง (CKD) ระยะท่ี 4 กลุ�ม
ครอบครัวผู,สูงอายุติดบ,านติดเตียง (LTC) 150,000 คน เป;าหมายครอบครัวเดียวกับพ้ืนท่ีฝfกอบรมผู,ดูแล
ผู,สูงอายุ (Care Giver) ของกรมอนามัย เพ่ือเชื่อมโยงส�งต�อการดําเนินงานแบบบูรณาการ และครอบครัว 
ผู,ปkวยโรคไม�ติดต�อเรื้อรัง (NCD) 250,000 คน จากข,อมูล HDC ของกระทรวงสาธารณสุขและข,อมูล 43 แฟ;ม
ของจังหวัด ซ่ึงพ้ืนท่ีได,มีการปรับแผนงาน และจัดการตามเป;าหมายท่ีกระทรวงฯ กําหนด ให,คําปรึกษาการ
ดําเนินงานแก�จังหวัด พ้ืนท่ีและสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต รวมถึงกระตุ,นและให,คําแนะนํารวมท้ัง
ปรับปรุงโปรแกรมตามข,อเสนอแนะและความต,องการของพ้ืนท่ี เพ่ือให,พ้ืนท่ีดําเนินการข้ึนทะเบียน อสค. ได,
อย�างมีประสิทธิภาพ และมี อสค. 564,960 คน จําแนกเป-น กลุ�มโรคไม�ติดต�อเรื้อรัง 394,989 คน กลุ�มโรคไต
เรื้อรัง จํานวน 176,323 คน และกลุ�มผู,สูงอายุติดบ,านติดเตียง (LTC ) 222,125 คน   โครงการแก,ไขป̀ญหา
วิกฤตสุขภาพจิตในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต, พัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข�ายท้ังในและนอกระบบสาธารณสุข 
เสริมสร,างความเข,มแข็งทางจิตใจของภาคประชาชนให,สามารถปรับตัวในภาวะวิกฤตได, โดยพ้ืนท่ี 4 จังหวัด
ชายแดนใต, จังหวัดป̀ตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสงขลา สามารถพัฒนาเจ,าหน,าท่ี
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โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลในระดับปฐมภูมิได, 142 คน ทหารเรือในพ้ืนท่ีได,รับการอบรมหลักสูตรการ
ดูแลเยียวยาจิตใจด,านวิกฤตสุขภาพจิตจากภัยพิบัติ 33 คน พัฒนาทักษะด,านวิกฤตจิตเวชบุคลากรทีม MCATT 
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร6 110 คน ผู,ได,รับผลกระทบฯ 227 คนได,รับการเยียวยาจิตใจเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต  ผู,ได,รับผลกระทบจากสถานการณ6ความไม�สงบในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต,ท่ีมีความเสี่ยงต�อป̀ญหา
สุขภาพจิต บนฐานข,อมูล VMS ท่ีมีอายุ 18 ป7ข้ึนไป ได,รับการดูแลเยียวยาจิตใจตามมาตรฐานท่ีกําหนด ร,อย
ละ 64.52 เด็กท่ีได,รับผลกระทบจากสถานการณ6ความไม�สงบ ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต,ท่ีมีความเสี่ยงต�อ
ป̀ญหาสุขภาพจิตบนฐานข,อมูล VMS ท่ีมีอายุตํ่ากว�า 17 ป7ลงมาได,รับการดูแลเยียวยาจิตใจตามมาตรฐานท่ี
กําหนด ร,อยละ 40 

นอกจากนี้ สํานักนายกรัฐมนตรีได,ดําเนินโครงการเสริมสร,างองค6ความรู,
ด,านการคุ,มครองสิทธิผู,บริโภคแก�ประชาชน ให,ประชาชนได,รับรู,ข,อมูลข�าวสารเก่ียวกับการคุ,มครองผู,บริโภค
และรู,จักปกป;องสิทธิของตนเองในการเลือกซ้ือสินค,าและบริการให,ได,รับความปลอดภัย ประหยัด และเป-น
ธรรม ประชาชนเม่ือถูกละเมิดสิทธิผู,บริโภคแล,ว สามารถดําเนินการยื่นเรื่องราวร,องทุกข6เพ่ือขอรับความเป-น
ธรรมหรือเยียวยาชดใช,ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนได, ประชาชนผู,บริโภคต่ืนตัวและรู,จักปกป;องสิทธิของตนตามท่ี
กฎหมายได,บัญญัติไว, ส�งผลให,ประชาชนมีความรู,ความเข,าใจเก่ียวกับการคุ,มครองสิทธิผู,บริโภค และมีความรู,
ในการป;องกัน ระวังภัยจากสินค,าท่ีอาจก�อให,เกิดอันตราย 

(2) ส�งเสริมให,คนมีกิจกรรมทางสุขภาพท่ีเหมาะสมกับวัยท้ังรูปแบบการออก
กําลังกายโภชนาการท่ีเหมาะสม และสนับสนุนให,ชุมชนมีการบริหารจัดการพ้ืนท่ีสาธารณะ สิ่งอํานวยความ
สะดวกเพ่ือการออกกําลังกายและการเล�นกีฬา หน�วยงานภาครัฐมีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

กระทรวงวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยีจัดทําโครงการส�งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู,สูงอายุด,วยการใช,วิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี เพ่ือเสริมสร,างสุขภาวะให,ผู,สูงอายุสามารถใช,ชีวิต
ได,อย�างมีคุณค�าและดํารงชีวิตได,อย�างอิสระ จากการดําเนินงานในป7 2560 พบว�า มีเทคโนโลยี เครื่องมือ 
อุปกรณ6เพ่ือเฝ;าระวัง ติดตามดูแล และอํานวยความสะดวกผู,สูงอายุท่ีมีการทดสอบ/ให,บริการ/ขยายผลการใช,
งานจริงไปสู�ผู,สูงอายุ ผู,ดูแล และเจ,าหน,าท่ีท่ีเก่ียวข,อง 3 เรื่อง ได,แก� (1) อุปกรณ6เพ่ือการฟ��นฟูสมรรถนะการ
เคลื่อนไหวของผู,สูงอายุบริเวณข,อมือ ท�อนแขน และข,อศอก (2) เทคโนโลยีเพ่ือสุขภาพช�องปากและฟ̀น
ผู,สูงอายุ (3) เทคโนโลยีตัดรองเท,าสุขภาพสําหรับผู,สูงอายุ  

กระทรวงยุติธรรรมดําเนินโครงการกิจกรรมส�งเสริมและพัฒนาทักษะกีฬา
แก�เด็กและเยาวชน DJOP SPORTS FOR CHANGE เด็กและเยาวชนได,ใช,เวลาว�างให, เกิดประโยชน6 ลด
ความเครียดและความวิตกกังวล ตลอดจนส�งเสริมการเห็นคุณค�าในตนเองผ�านการเล�นกีฬา ได,รับการส�งเสริม
ทักษะทางสังคม อาทิ การวางแผนการปฏิบัติงาน การทํางานเป-นทีม การจัดการกับอารมณ6 ภาวะผู,นําและผู,ตาม  

(3) ปรับปรุงมาตรการด,านกฎหมายและด,านภาษีท่ีส�งเสริมผู,ประกอบการให,
มีนวัตกรรมการผลิตอาหารและเครื่องด่ืมท่ีเป-นประโยชน6ต�อสุขภาพและเป-นทางเลือกแก�ผู,บริโภคการติดฉลาก
โภชนาการบนบรรจุภัณฑ6อาหารท่ีเข,าใจง�าย หน�วยงานภาครัฐมีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ ดังนี้ 

กระทรวงสาธารณสุขได,ดําเนินกิจกรรมท่ีหลากหลาย อาทิ การประกัน
คุณภาพยา โดยการคัดเลือกรายชื่อผลิตภัณฑ6ยา ท้ังยาแผนป̀จจุบันและผลิตภัณฑ6ยาสมุนไพร ในป7งบประมาณ 
2560 สามารถคัดกรองได, 48 รายการ (ตามเป;าหมาย) พิจารณาคัดเลือกจากรายการยาตามชื่อสามัญในบัญชี
ยาหลักแห�งชาติ พ.ศ. 2559 หรือจากผลสํารวจรายการยาท่ีโรงพยาบาลต,องการให,กรมวิทยาศาสตร6การแพทย6
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ตรวจวิเคราะห6 เนื่องจากพบป̀ญหาคุณภาพยา โดยสุ�มตัวอย�างผลิตภัณฑ6ยาท่ีมีใช,ในโรงพยาบาลรัฐท่ีให,ข,อมูล 
นอกจากนี้ กรมวิทยาศาสตร6การแพทย6ได,จัดทํา GREEN BOOK application ท่ีพัฒนาจากหนังสือ GREEN 
BOOK 2017 รองรับการใช,งานผ�านสมาร6ทโฟน เพ่ือง�ายต�อการสืบค,นข,อมูลรายชื่อผลิตภัณฑ6ยาคุณภาพและ
ผู,ผลิตท่ีผ�านการตรวจวิเคราะห6โดยกรมวิทยาศาสตร6การแพทย6   โครงการคุณภาพสมุนไพรไทย ได,ส�ง
หลักเกณฑ6และข้ันตอนในการขอรับใบประกาศนียบัตรเครื่องหมายรับรองคุณภาพสมุนไพรไทยและเครือข�าย 
720 เล�ม ให,แก�โรงพยาบาลท่ีผลิตยาสมุนไพรในโครงการคุณภาพสมุนไพรไทย จัดทําใบประกาศนียบัตร 
"เครื่องหมายรับรองคุณภาพสมุนไพรไทย" ประจําป7 2560 ระดับทอง รวม 47 ตัวอย�าง และระดับเงิน รวม
จํานวน 57 ตัวอย�าง รวม 104 ตัวอย�าง และส�งมอบให,ผู,รับบริการ และตรวจวิเคราะห6คุณภาพวัตถุดิบ
สมุนไพร/ผลิตภัณฑ6จากสมุนไพร/ยาตํารับจากสมุนไพร   และโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ6สุขภาพและเทคโนโลยี
ทางการแพทย6  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขันด,านยาและเครื่องมือแพทย6ของประเทศ พร,อมท้ังลด
ค�าใช,จ�ายในระบบสาธารณสุข  สามารถ ออกประกาศรายการยาตามบัญชียามุ�งเป;าท่ีจะดําเนินการเร�งรัดการ
ข้ึนทะเบียนตํารับยา ให,คําปรึกษาผู,ประกอบการยาและเครื่องมือแพทย6นวัตกรรม ผู,ประกอบการยาและ
เครื่องมือแพทย6นวัตกรรมท่ีผ�านกระบวนการให,คําปรึกษาและยื่นคําขอข้ึนทะเบียน 9 รายการ และได,รับการ
ข้ึนทะเบียนแล,วท้ังหมด 9 รายการคิดเป-นร,อยละ 100 และ ผู,ประกอบการรับผิดชอบในการผลิตหรือนําเข,า
เพ่ือทดแทนยาต,นแบบ 34 รายการ คิดเป-นร,อยละ 100 

สํานักนายกรัฐมนตรีจัดทําโครงการสร,างเครือข�ายเพ่ือป;องกันการละเมิด
สิทธิ สนับสนุนภาคีผู,บริโภคไทยในการดําเนินงานคุ,มครองผู,บริโภค (ภาครัฐ เอกชน ประชาชน และ
สถานศึกษา) สามารถสร,างเครือข�ายคุ,มครองผู,บริโภคมีการดําเนินงานอย�างเป-นรูปธรรมมีประสิทธิภาพ มุ�ง
ผลสัมฤทธิ์สูงสุด และประชาชนได,รับรู,ข,อมูลข�าวสารเก่ียวกับการคุ,มครองผู,บริโภคและรู,จักปกป;องสิทธิของ
ตนเองในการเลือกซ้ือสินค,าและบริการให,ได,รับความปลอดภัย ประหยัด และเป-นธรรม  ส�งผลให,เครือข�าย
คุ,มครองผู,บริโภคมีความเข,มแข็งสามารถผลักดันการดําเนินงานคุ,มครองผู,บริโภคร�วมกับสํานักงาน
คณะกรรมการคุ,มครองผู,บริโภคได,อย�างมีประสิทธิภาพ 

(4) ส�งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนผ�านการสื่อสารสาธารณะท่ี
เหมาะสมตามกลุ�มเป;าหมายให,มีการปรับพฤติกรรมท่ีจะลดการเกิดอุบัติเหตุท้ังต�อตนเองและผู,อ่ืน หน�วยงาน
ภาครัฐมีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ ดังนี้ 

กระทรวงมหาดไทยได,ดําเนินโครงการ/ กิจกรรมท่ีเก่ียวข,องกับความ
ปลอดภัยบนท,องถนน ได,แก� โครงการจัดทําแผนแม�บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2560 – 2563 ขณะนี้อยู�
ระหว�างการเตรียมนําเสนอเพ่ือความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการนโยบายการป;องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนแห�งชาติ (นปถ.) ก�อนนําไปใช,เป-นแนวทางหลักในการขับเคลื่อนภารกิจการป;องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในภาพรวมของประเทศต�อไป  การขับเคลื่อนการป;องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดท้ังป7 ร�วมกับ
หน�วยงานภาคีเครือข�ายท่ีเก่ียวข,องทุกภาคส�วน และรณรงค6ประชาสัมพันธ6และการบังคับใช,กฎหมาย ส�งผลให,
เกิดกระบวนการทางสังคมอันจะนําไปสู�การสร,างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนท่ียั่งยืน การจัดสรร
เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล6ให,จังหวัดบูรณาการใช,ร�วมกันกับหน�วยงานท่ีเก่ียวข,อง จํานวน 2,930 เครื่อง ได,
จัดสรรให,สถานีตํารวจภูธรต�างๆ ท่ัวประเทศได,รับเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล6 สถานีตํารวจภูธรละ 2 
เครื่องเรียบร,อยแล,ว การปรับปรุงแก,ไขระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข,องกับความปลอดภัยทางถนน 5 ประเด็น
สําคัญ ได,แก� (1) เมาแล,วขับ (2) ขับรถเร็วเกินกฎหมายกําหนด (3) การได,มาซ่ึงใบอนุญาตขับรถ (4) รถ
โดยสารสาธารณะ และ (5) การคาดเข็มขัดนิรภัย การจัดประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการท่ี
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เก่ียวข,อง เพ่ือติดตามและขับเคลื่อน การป;องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดให,บรรลุเป;าหมาย กําหนด
แนวทางการดําเนินการป;องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเพ่ือมุ�งลดอัตราจํานวนผู,บาดเจ็บและเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย   รวมถึงการป;องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช�วงเทศกาล เพ่ือบูรณาการ
การป;องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช�วงเทศกาลสําคัญ ท้ังป7ใหม�และสงกรานต6 มีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
(1) การป;องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช�วงเทศกาลป7ใหม� พ.ศ. 2560  การป;องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช�วงเทศกาลป7ใหม� 2560 โดยใช,ชื่อการรณรงค6ว�า “ขับรถมีน้ําใจ รักษาวินัยจราจร” ระหว�างวันท่ี 29 ธันวาคม 
2559 ถึงวันท่ี 4 มกราคม 2560 ซ่ึงผลการดําเนินงาน  ตามแผนบูรณาการฯ พบว�า อุบัติเหตุทางถนนเกิดข้ึน 
3,919 ครั้ง มีผู,เสียชีวิต 478 ราย และผู,บาดเจ็บ 4,128 คน สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ เมาสุรา 
ร,อยละ 36.59 รองลงมา คือ ขับรถเร็วเกินกฎหมายกําหนด ร,อยละ 31.31 และยานพาหนะท่ีก�อให,เกิด
อุบัติเหตุสูงสุด คือ รถจักรยานยนต6 และ (2) การป;องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช�วงเทศกาลสงกรานต6 พ.ศ. 
2560 การป;องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช�วงเทศกาลสงกรานต6 พ.ศ. 2560 ภายใต,แผนบูรณาการป;องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนช�วงเทศกาลสงกรานต6 พ.ศ. 2560 ใช,ชื่อการรณรงค6ว�า “ขับรถมีน้ําใจ รักษาวินัย
จราจร” โดยกําหนดระยะเวลาดําเนินการ แบ�งออกเป-น 2 ช�วง ได,แก� 1) ช�วงการรณรงค6และเสริมสร,างวินัย 
(วันท่ี 22 มีนาคม - 10 เมษายน 2560) และ 2) ช�วงควบคุมเข,มข,น (วันท่ี 11 - 17 เมษายน 2560) ซ่ึงผลการ
ดําเนินงานตามแผนบูรณาการฯ พบว�า จํานวนอุบัติเหตุเกิดข้ึน 3,690 ครั้ง มีผู,เสียชีวิต 390 ราย และผู,บาดเจ็บ 
(Admit) 3,808 คน ซ่ึงจากการจัดเก็บข,อมูลและสันนิษฐานมูลเหตุเบ้ืองต,น พบว�า อุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนส�วนใหญ�มี
สาเหตุสูงสุดจากเมาสุรา 1,589 ครั้ง โดยประเภทรถท่ีเกิดเหตุสูงสุด ได,แก� รถจักรยานยนต6 3,230 คัน สําหรับ
ข,อมูลผู,เสียชีวิต พบว�า การเสียชีวิตมีสาเหตุสูงสุดจากขับรถเร็วเกินกว�ากฎหมายกําหนดสูงสุด 146 ราย โดย
ผู,เสียชีวิตส�วนใหญ�มีพฤติกรรมเสี่ยงจากการขับข่ีจักรยานยนต6โดยไม�สวมหมวกนิรภัย 163 ราย และไม�คาดเข็ม
ขัดนิรภัย 38 ราย ประเภทรถท่ีทําให,เสียชีวิตสูงสุด ได,แก� รถจักรยานยนต6มีผู,เสียชีวิต 284 ราย 

กระทรวงสาธารณสุข จัดทําโครงการป;องกันและลดการตายจาก
อุบัติเหตุทางถนนในทศวรรษแห�งความปลอดภัยทางถนน สามารถป;องกันและลดการตายจากอุบัติเหตุทาง
ถนนในทศวรรษแห�งความปลอดภัยทางถนน 1 เรื่อง มีระบบการจัดการข,อมูลจากการสอบสวนการบาดเจ็บ
จากการจราจรทางถนน และแสดงข,อมูลการสอบสวนการบาดเจ็บ (Dashboard) สําหรับใช,ประโยชน6ร�วมกัน
ในระดับประเทศ/เขต/จังหวัด 1 ระบบ อําเภอท่ีมีการดําเนินงานป;องกันการบาดเจ็บจากการจราจร ทางถนน 
ผ�านระบบสุขภาพอําเภอและอําเภอควบคุมโรคเข,มแข็งยั่งยืน (DHS/DC) 241 อําเภอ หน�วยงาน (องค6กร
ปกครองส�วนท,องถ่ิน) ขับเคลื่อนการดําเนินงานป;องกันอุบัติเหตุทางถนนในเมืองใหญ� (City RTI) 30 องค6กร 
องค6กรท่ีมีกลไกการจัดการข,อมูล/วิเคราะห6 เพ่ือเฝ;าระวังติดตามสถานการณ6 (Situation Room) และพัฒนา
พ้ืนท่ีควบคุมพิเศษ เพ่ือเป-นเขตจราจรปลอดภัย (Traffic Safety Zones) 15 องค6กร 

กระทรวงยุติธรรมดําเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การปฏิบัติให,เป-นไปตามคําสั่งหัวหน,าคณะรักษาความสงบแห�งชาติท่ี 22/2558 จัดทําแผนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติให,เป-นไปตามคําสั่ง หน. คสช.ท่ี 22/2558 โดยแยกออกเป-น 4 
แนวทาง ได,แก� 1) จัดระบบเพ่ิมประสิทธิภาพในด,านข,อมูลของ ศอ.กต. 2) ปรับแนวทางการดําเนินการมาเป-น
เชิงรุก เพ่ิมเครือข�ายจากภาคประชาชน ประชาสังคม เยาวชน เพ่ือเป-นหูเป-นตาในการเฝ;าระวังและแจ,งเหตุ 3) 
ยกสถานะของ ศอ.กต. จากหน�วยงานเฉพาะกิจเป-นหน�วยงานท่ีมีสถานะท่ีม่ันคงยิ่งข้ึน และ 4) ขยายกรอบการ
ทํางานให,ครอบคลุมป̀ญหาอ่ืนของเยาวชน เป;าหมายเพ่ือป;องกันป̀ญหาการก�อเหตุอาชญากรรมในเด็กและ
เยาวชน  ส�งผลให,ป`ญหาอาชญากรรมในเด็กและเยาวชนลดลง และสังคมและชุมชนมีความปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 
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2.5) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบ
การเงินการคลังด�านสุขภาพ 

(1) ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรร�วมกันระหว�างสถานพยาบาลทุก
สังกัดในเขตพ้ืนท่ีสุขภาพในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ ท้ังด,านบุคลากร ครุภัณฑ6ทางการแพทย6 และ
โครงสร,างพ้ืนฐานท่ีเชื่อมโยงบริการต้ังแต�ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิเข,าด,วยกันอย�างไม�มีอุปสรรค 
พร,อมพัฒนาระบบส�งต�อและระบบการแพทย6ฉุกเฉินท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  หน�วยงานภาครัฐมีผลการ
ดําเนินงานท่ีสําคัญ ดังนี้ 

กระทรวงสาธารณสุขดําเนินโครงการท่ีสําคัญ ได,แก� โครงการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการและเตรียมความพร,อมตอบโต,ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข โดยการพัฒนากลไกการส�งต�อ
ข,อมูลจากทีมปฏิบัติการภาคสนามไปยัง EOC ทุกระดับได,แบบ real-time และพัฒนาระบบการจัดเก็บ 
รวบรวม และวิเคราะห6ข,อมูล ท่ีเป-น single platform เพ่ือการแจ,งเตือนภัย และติดตามการดําเนินมาตรการ
ในภาวะฉุกเฉิน  มีผลการดําเนินงานตามเป;าหมาย อาทิ มีกลไกการส�งต�อข,อมูลจากทีมปฏิบัติการภาคสนามไป
ยัง EOC ทุกระดับได,แบบ real-time 1 ระบบ  ทีม SAT และ JIT สามารถเชื่อมต�อข,อมูลการเฝ;าระวัง
เหตุการณ6ได,แบบ Real Time ร,อยละ 60 มีแพทย6และผู,เชี่ยวชาญด,านระบาดวิทยาภาคสนาม (2 ป7) จํานวน 
21 คน และนักวิชาการด,านระบาดวิทยาภาคสนามรุ�นท่ี 1, 2 จํานวน 20 คน (รุ�นละ 10 คน) 41 คน มี
เครือข�ายความร�วมมือในการเฝ;าระวัง ป;องกัน ควบคุมโรค ได,รับการสนับสนุน เสริมสร,างศักยภาพและความ
เข,มแข็งในการจัดการระบบเฝ;าระวัง ป;องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในระดับพ้ืนท่ี 250 หน�วยงาน   
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการดูแลผู,ปkวยโรคจิตและโรคซึมเศร,า จัดทําคู�มือการดูแลผู,ปkวยโรคจิตเภท สําหรับ
โรงพยาบาลในเขตสุขภาพ ฉบับแพทย6 และฉบับพยาบาล/นักวิชาการสาธารณสุข และคู�มือการดูแลผู,ปkวยโรค
จิตเภท สําหรับโรงพยาบาลในเขตสุขภาพ ส�งผลให,อัตราการเข,าถึงบริการของโรคจิต ร,อยละ 72.21 
(เป;าหมายร,อยละ 60) และอัตราการเข,าถึงบริการของโรคซึมเศร,า ร,อยละ 54.37 (เป;าหมายร,อยละ 50)   
โครงการผลิตแพทย6เพ่ือชาวชนบท เพ่ิมการกระจายแพทย6สู�ชนบทตามภูมิลําเนาของบัณฑิตแพทย6 เพ่ือให,
ประชาชนในชนบทมีโอกาสเข,าถึงการบริการสาธารณสุขได,มากยิ่งข้ึน มีศูนย6แพทยศาสตร6ศึกษาชั้นคลินิก 37 
แห�ง และมหาวิทยาลัยคู�ความร�วมมือ 14 แห�ง ในป7 2560 รับนักศึกษาใหม� 1,041 คน นักศึกษาป̀จจุบันท่ี
กําลังศึกษาชั้นป7ท่ี 2 – 6 จํานวน 5,063 คน คาดว�าจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 970 คน โครงการ
ขับเคลื่อนงานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพมุ�งสู�คุณภาพ โดยจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการทีมตรวจมาตรฐาน
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู,รับผิดชอบงานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ อบรม
ผู,ประกอบการและผู,ดําเนินการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพในส�วนภูมิภาค สํารวจพัฒนาข,อมูลสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ และจัดพิมพ6แนวทางการดําเนินงานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ เป-นต,น จากผล
การดําเนินงานของทีมตรวจมาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพครอบคลุมท่ัวประเทศ พบว�า มีสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพท่ีผ�านเกณฑ6มาตรฐานตามท่ีกฎหมายกําหนด 2,530 แห�ง   และโครงการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการการประสานคุ,มครองสิทธิผู,ปkวยฉุกเฉินวิกฤตตามนโยบายรัฐบาล “เจ็บปkวยฉุกเฉินวิกฤติ มี
สิทธิทุกท่ี ( UCEP)”  คณะรัฐมนตรี.มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ6 วิธีการ และเง่ือนไขการกําหนดค�าใช,จ�ายในการ
ดําเนินการผู,ปkวยฉุกเฉินวิกฤต เม่ือวันท่ี 28 มีนาคม 2560 และให,เริ่มดําเนินการในโครงการผู,ปkวยฉุกเฉินวิกฤต 
มีสิทธิทุกท่ี ต้ังแต�วันท่ี 1 เมษายน 2560  สถาบันการแพทย6ฉุกเฉินแห�งชาติ จึงได,จัดต้ังศูนย6ประสานคุ,มครอง
สิทธิผู,ปkวยฉุกเฉินวิกฤต (Universal Coverage for Emergency Patients (UCEP) Coordinating Center) 
ภายใต,มติ ครม.ดังกล�าว รวมถึงเป-นศูนย6กลางประสานการย,ายกลับผู,ปkวยให,กับ โรงพยาบาลคู�สัญญาแจ,ง
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กองทุนเจ,าของสิทธิ อีกท้ังยังเป-นศูนย6รับเรื่องร,องเรียน และให,คําปรึกษาแก�ประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง 
ครอบคลุมผู,ปkวยฉุกเฉินท่ีเข,าระบบ UCEP จํานวน 15,237 ราย (ข,อมูล ณ 30 กันยายน 2560) ส�งผลให,ผู,ปkวย
ฉุกเฉินวิกฤตได,รับ การคุ,มครองสิทธิในการเข,าถึงบริการ  อย�างปลอดภัยโดยไม�มีเง่ือนไขในการเรียกเก็บค�า
รักษาพยาบาล เพ่ือให,ไม�เป-นอุปสรรคและความเสี่ยงของการดูแลรักษา โดยไม�ต,องเสียค�าใช,จ�ายภายใน 72 
ชั่วโมงหรือพ,นภาวะวิกฤต 

กระทรวงมหาดไทยจัดทําโครงการศึกษาและพัฒนาระบบการประเมิน
ความต,องการความช�วยเหลือผู,ประสบภัย จากภัยพิบัติสู�มาตรฐานสากล  เพ่ือพัฒนาต�อยอดกระบวนการ 
แนวทางปฏิบัติ และกรอบการประเมินความต,องการความช�วยเหลือผู,ประสบภัยจากภัยพิบัติตามหลักการ
ประเมินความต,องการความช�วยเหลือด,านมนุษยธรรมแห�งสหประชาชาติ ให,ครบทุกช�วงเวลา (ระยะท่ี 0 ถึง
ระยะท่ี 4) และข้ันตอนการปฏิบัติ (Standard Operating Procedures : SOPs) เพ่ือใช,เป-นเครื่องมือในการ
ประเมินความต,องการความช�วยเหลือผู,ประสบภัยจากภัยพิบัติของประเทศไทย ขณะนี้อยู�ระหว�างท่ีปรึกษา
ดําเนินงาน งวดท่ี 3  

(2) จัดทําแนวทางการรับภาระค�าใช,จ�ายร�วมกันท้ังภาครัฐและผู,ใช,บริการ
ตามเศรษฐานะท่ีคํานึงถึงความเป-นธรรมและการเข,าถึงบริการสุขภาพท่ีจําเป-นของกลุ�มผู,มีรายได,น,อย ภายใต,
ความเป-นไปได,ทางการคลังของประเทศ โดยกระทรวงการคลังดําเนินโครงการท่ีสําคัญ ได,แก� โครงการศึกษา
ความเป-นไปได,ในการนําระบบประกันสุขภาพมาใช,กับข,าราชการ ให,รัฐสามารถกํากับดูแลการเบิกจ�ายเงิน
สวัสดิการรักษาพยาบาลข,าราชการได,อย�างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนและอยู�ภายใต,กรอบวงเงินงบประมาณท่ีได,รับ
การจัดสรร   โครงการปรับปรุงมาตรการภาษีเพ่ือสุขภาพท่ีดีของประชาชน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการ
บริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต และเพ่ือใช,มาตรการภาษีในการควบคุมและจํากัดการบริโภคสินค,าท่ีทําลาย
สุขภาพ อาทิ จัดเก็บภาษีจากปริมาณน้ําตาลของผลิตภัณฑ6ท่ีใช,เป-นเครื่องด่ืมท่ีมีลักษณะเป-นผงเกล็ด หรือ
เครื่องด่ืมเข,มข,นท่ีมีส�วนผสมของน้ําตาลและสามารถละลายน้ําได, แต�ไม�รวมถึงผลิตภัณฑ6เสริมอาหารและ
ผลิตภัณฑ6นมท่ีอยู�ในรูปแบบผง ตามกฎหมายว�าด,วยอาหาร   “กองทุนหลักประกันสุขภาพแห�งชาติ” มุ�งให, 
“ทุกคนท่ีอาศัยอยู�บนแผ�นดินไทย ได,รับความคุ,มครองหลักประกันสุขภาพอย�างถ,วนหน,า ด,วยความม่ันใจ” 
โดยมุ�งความสําเร็จเป;าประสงค6 3 CSG คือ ประชาชนเข,าถึงบริการ การเงินการคลังม่ันคง ดํารงธรรมาภิบาล 
และได,รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป-นค�าใช,จ�าย สนับสนุน และส�งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน�วย
บริการ สําหรับประชากรผู,มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห�งชาติ (Universal coverage scheme: UCS) 
48.8029 ล,านคน วงเงินรวมท้ังสิ้น 169,752.4199 ล,านบาท (รวมงบกลางท่ีได,รับจัดสรรเพ่ิมเติมตามมติ
คณะรัฐมนตรี) คิดเป-นร,อยละ 6.21 ของงบประมาณประเทศ โดยเป-นงบสนับสนุนหน�วยบริการสําหรับ
จัดบริการสาธารณสุขให,ผู,มีสิทธิ 127,445.1859 ล,านบาท คิดเป-นร,อยละ 4.66 ของงบประมาณท้ังประเทศ 
และเป-นงบค�าแรงหรือเงินเดือนของหน�วยบริการภาครัฐ 42,307.2340 ล,านบาท และสํานักงานได,รับ
งบประมาณเป-นค�าบริหารจัดการ เพ่ือใช,ในการขับเคลื่อนกองทุนหลักประกันสุขภาพแห�งชาติ 1,411.57 ล,าน
บาท คิดเป-นร,อยละ 0.83 เม่ือเทียบกับงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห�งชาติ และโครงการศึกษาพัฒนากลไก
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําในระบบประกันสุขภาพ เพ่ือจัดทําข,อเสนอรูปแบบ มาตรฐาน กลไก การลดความ
เหลื่อมล้ําในระบบหลักประกันสุขภาพทุกระบบ เพ่ือบูรณาการข,อมูลระหว�างทุกระบบให,มีประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ ได,จัดทําร�าง ข,อเสนอ และแนวทางนโยบายการพัฒนาทุกระบบหลักประกันสุขภาพให,มี
มาตรฐานเดียวกัน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา ส�งผลให,สุขภาพและคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนของคนไทยท้ังประเทศ 
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2.6) พัฒนาระบบการดูแลและสร�างสภาพแวดล�อมท่ีเหมาะสมกับสังคมสูงวัย 

(1) พัฒนาให,มีระบบการดูแลระยะกลางท่ีจะรองรับผู,ท่ีจําเป-นต,องพักฟ��น
ก�อนกลับบ,านให,เชื่อมโยงกับระบบการดูแลระยะยาว และส�งเสริมธุรกิจบริการดูแลระยะยาวท่ีได,มาตรฐาน
สําหรับผู,สูงอายุท่ีอยู�ในภาวะพ่ึงพิงในเขตเมือง  โดยกระทรวงสาธารณสุขได,จัดทําโครงการพัฒนาระบบการ
ดูแลระยะยาวด,านสาธารณสุขสําหรับผู,สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง ในพ้ืนท่ีตําบล Long Term Care  ผู,สูงอายุท่ีมี
ภาวะพ่ึงพิง ติดเตียง ได,รับการดูแลตามแนวทางกรมอนามัย 193,200 คน (เป;าหมาย 139,200 ราย) ฟ��นฟู
สมรรถนะของผู,สูงอายุติดเตียงเป-นกลุ�มติดบ,าน 1,621 คน และจากติดบ,านเป-นติดสังคม 6,858 คน และ 
ตําบลท่ีมีระบบการส�งเสริมสุขภาพดูแลผู,สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) มีตําบลท่ีเข,าร�วมโครงการ
ท้ังหมด 4,512 ตําบล ผ�านเกณฑ6 3,718 ตําบล คิดเป-นร,อยละ 82.40 

(2) วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งอํานวยความสะดวกในการใช,ชีวิตประจําวัน
ท่ีเหมาะสมกับผู,สูงอายุ และพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย6ในการส�งเสริมและฟ��นฟูสุขภาพในกลุ�มผู,สูงอายุ 
เทคโนโลยีเพ่ือป;องกันการบาดเจ็บและติดตามการบําบัดรักษา โดยกระทรวงวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยีได,
จัดทําโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ6และการบริการด,านชีววิทยาศาสตร6สุขภาพเพ่ือรองรับสังคมผู,สูงอายุ ในป7 
2560 อยู�ระหว�างพัฒนาเทคโนโลยีด,านทันตกรรมและเครื่องมือแพทย6เพ่ือการนําไปใช,ประโยชน6และลดการ
นําเข,า 3 เรื่อง ได,แก� พัฒนาแกนโลหะใส�ในโพรงกระดูกเพ่ือดามกระดูกต,นขาส�วนต,นแบบสั้น พัฒนาข,อสะโพก
เทียมแบบฝ`งในสําหรับผู,สูงอายุ และพัฒนาเลนส6แก,วตาเทียมแบบพับได, สามารถลดการนําเข,าผลิตภัณฑ6กลุ�ม
เครื่องมือแพทย6จากต�างประเทศ มีเทคโนโลยีของตนเอง สร,างมูลค�าทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ กําลังพัฒนา
พ้ืนท่ีนําร�อง สวนสมุนไพร เพ่ือพร,อมต�อยอดสู�ผลิตภัณฑ6ธุรกิจอุตสาหกรรม และการบริการ ณ จังหวัด
ปราจีนบุรี - ศึกษาความเป-นไปได, (Feasibility) และช�องว�าง (Gap analysis) โครงการพัฒนาศูนย6บริการทาง
การแพทย6สําหรับผู,สูงอายุแบบองค6รวม จังหวัดปราจีนบุรี 1 ศูนย6 มีผู,ใช,ประโยชน6ต,นแบบบริการสุขภาพครบ
วงจรสําหรับผู,สูงอายุ 398 คน  

2.7) ผลักดันให�สถาบันทางสังคมมีส�วนร�วมพัฒนาประเทศอย�างเข�มแข็ง 

(1) สร,างสภาพแวดล,อมทางสังคมท่ีเอ้ือต�อการสร,างความเข,มแข็งของ
ครอบครัวท้ังการใช,สื่อเพ่ือเสริมสร,างคุณค�าต�อครอบครัว พัฒนานวัตกรรมเพ่ือช�วยสื่อสารระหว�างสมาชิกใน
ครอบครัว สร,างพ้ืนท่ีให,ครอบครัวได,ใช,เวลาร�วมกัน สร,างเครือข�ายความสัมพันธ6ระหว�างบ,านและโรงเรียนผ�าน
กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ6ระหว�างเด็ก ครู ผู,ปกครอง หน�วยงานภาครัฐมีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

โดยกระทรวงสาธารณสุขได,ดําเนินโครงการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติ
การป;องกันและแก,ไขป̀ญหาการต้ังครรภ6ในส�งเสริมการจัดบริการสุขภาพท่ีเป-นมิตรและสร,างเสริมการมีส�วน
ร�วมและพัฒนาภาคีเครือข�ายอนามัยการเจริญพันธุ6ในวัยรุ�นและเยาวชน ป;องกันและแก,ไขป̀ญหาการต้ังครรภ6
ในวัยรุ�น   และโครงการรณรงค6ป;องกันและแก,ไขป̀ญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE สร,างกระแส “การ
เป-นหนึ่งโดยไม�พ่ึงยาเสพติด” ในกลุ�มวัยรุ�นและเยาวชนอย�างต�อเนื่อง โดยการประชาสัมพันธ6ผ�านสื่อหนังสือ 
วิทยุ โทรทัศน6 จัดบริการศูนย6เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 4 แห�ง  
และจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย มีเยาวชนเข,าร�วมกว�า 4,000 ราย จากผลการดําเนินงานท่ีผ�านมาก พบว�า มีผู,มา
รับบริการศูนย6เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE เพ่ิมข้ึนอย�างน,อย ร,อยละ 40.66 จังหวัด/ชมรม TO BE 
NUMBER ONE ท่ีผ�านเกณฑ6มาตรฐานดีเด�น มีการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานในระดับท่ีสูงข้ึนเกณฑ6
มาตรฐานต,นแบบ ร,อยละ 70 วัยรุ�นและเยาวชนท่ีเข,าร�วมโครงการมีความรู,และทักษะในการป;องกันการติด
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สารเสพติด (มีภูมิคุ,มกันทางจิต) ร,อยละ 93.06 และพัฒนา Model การดําเนินงานโครงการฯ ใน
กลุ�มเป;าหมายต�างๆ 3 Model 

กระทรวงยุติธรรมดําเนินโครงการพัฒนาบ,านก่ึงวิถีให,รองรับผู,กระทําผิด
ในกลุ�มภารกิจพัฒนาพฤตินิสัย   เพ่ือให,การช�วยเหลือเบ้ืองต,น ด,านท่ีพักอาศัยชั่วคราวสําหรับผู,กระทําผิด ท่ีไม�
มีท่ีพักอาศัยหรือมีท่ีพักอาศัยแต�ยังไม�สามารถปรับตัวให,เข,ากับครอบครัวและชุมชนท่ีอาศัยได, ในป7งบประมาณ 
พ.ศ. 2560 กรมคุมประพฤติ ได,ดําเนินการรับรองสถานท่ีเป-นบ,านก่ึงวิถีกรมคุมประพฤติเรียบร,อยแล,ว 125 
แห�ง ใน 77 จังหวัดท่ัวประเทศ (มีการยกเลิก 2 แห�ง ป̀จจุบันจึงมีบ,านก่ึงวิถี กรมคุมประพฤติ 123 แห�ง) และมี
การดําเนินการสงเคราะห6ผู,กระทําผิดด,านท่ีพักอาศัย ด,วยรูปแบบบ,านก่ึงวิถี 572 ราย (ข,อมูล ณ วันท่ี 30 
กันยายน 2560) 

(2) ส�งเสริมสถาบันการศึกษาให,เป-นแหล�งบริการความรู,ทางวิชาการท่ีทุกคน
สามารถเข,าถึงได, มีการเผยแพร�งานวิจัยสู�สาธารณะ โดยกระทรวงวัฒนธรรมได,จัดทําโครงการส�งเสริมการ
แสดงพ้ืนบ,าน เพ่ือสร,างรายได,ให,แก�ส�วนท,องถ่ินและศิลปcนพ้ืนบ,าน นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย6 และ
ประชาชนท่ัวไป ได,รับความรู,เก่ียวกับการแสดงพ้ืนบ,าน เพ่ิมพ้ืนท่ีทางวัฒนธรรม ในการสร,างสรรค6งานและ
พัฒนาทักษะ ต�อยอดมรดกภูมิป̀ญญา ได,เผยแพร�ศิลปะการแสดงพ้ืนบ,านของไทยสู�ประชาชนชาวต�างประเทศ 
และชาวไทยในต�างประเทศ ทําให,เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู, และสร,างรายได,ให,แก�ศิลปcนและประชาชนใน
ท,องถ่ิน เด็ก เยาวชนและประชาชน หันมานิยมและให,ความสนใจการแสดงพ้ืนบ,านมากข้ึน 
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2.1.2 การสร�างความเป9นธรรมและลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 

1) การบรรลุเป>าหมายการสร�างความเป9นธรรมและลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม ในช�วง
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 มีความก,าวหน,า ดังนี้ 

1.1) ความเหล่ือมลํ้าด�านรายได�และความยากจนของประชากรไทยลดลง โดย
อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได,เฉลี่ยต�อหัวของประชากรร,อยละ 40 ท่ีมีรายได,ตํ่าสุดทรงตัวอยู�ในระดับร,อย
ละ 6.2 ต�อป7 ซ่ึงตํ่ากว�าค�าเป;าหมายท่ีต้ังไว,ให,เพ่ิมข้ึนไม�ตํ่ากว�าร,อยละ 15 ต�อป7 สัมประสิทธิ์ความไม�เสมอภาค 
(GINI) ด,านรายได,มีแนวโน,มดีข้ึนโดยค�าสัมประสิทธิ์ความไม�เสมอภาคลดลงจาก 0.465 ในป7 2556 เหลือ 
0.445 ในป7 2558 สะท,อนว�าความเท�าทียมกันในด,านการกระจายรายได,ของประเทศไทยดีข้ึน ประชากรไทยมี
สภาพคล�องทางการเงิน เช�น เงินฝาก ธนาคารพันธบัตร ต๋ัวแลกเงิน ต๋ัวสัญญาใช,เงิน เป-นต,น ดีข้ึน โดยสัดส�วน
การถือครองสินทรัพย6ทางการเงินของกลุ�มครัวเรือนร,อยละ 40 ล�างท่ีมีรายได,ต่ําสุดเพ่ิมข้ึนจากร,อยละ 11.8 ใน
ป7 2556 เพ่ิมเป-นร,อยละ 13.6 ในป7 2558 และความยากจนมีแนวโน,มลดลงอย�างต�อเนื่อง พิจารณาได,จาก
สัดส�วนประชากรท่ีอยู�ใต,เส,นความยากจนลดลงอย�างต�อเนื่องจากร,อยละ 8.61 ของประชากรท้ังหมดในป7 
2559 เหลือร,อยละ 7.87 ในป7 2560 นอกจากนี้ ประชากรมีหนี้สินลดลง โดยสัดส�วนหนี้สินต�อรายได,ท้ังหมด
ของกลุ�มครัวเรือนร,อยละ 40 ล�างท่ีมีรายได,ต่ําสุดลดลงจาก 9.9 เท�าในป7 2556 เหลือ 9.8 เท�าในป7 2558 และ
สัดส�วนหนี้สินต�อรายได,ท้ังหมดของกลุ�มครัวเรือนร,อยละ 10 ล�างท่ีมีรายได,ตํ่าสุดลดลงจาก 16.4 เท�าในป7 
2556 เหลือ 14.9 เท�าในป7 2558 สะท,อนให,เห็นว�าครัวเรือนมีรายได,เพ่ือการจับจ�ายใช,สอยหรือเพ่ือการออม
เพ่ิมข้ึน 

1.2) ต�องเร�งปรับปรุงให�ประชาชนไทยเข�าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมภาครัฐ
อย�างท่ัวถึงและเป9นธรรม 

(1) เด็กและเยาวชนไทยยังมีโอกาสเข�าถึงการศึกษาในระบบต่ํากว�า
เป>าหมายท่ีกําหนดไว�ในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ท่ีกําหนดให,มีอัตราการเข,าเรียนสุทธิในระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานเท�ากับร,อยละ 90 โดยอัตราการเข,าเรียนสุทธิของนักเรียนในแต�ละระดับชั้นมีแนวโน,มลดตํ่าลงเม่ือมี
ระดับการศึกษาท่ีสูงข้ึน นอกจากนี้นักเรียนท่ีอยู�ในกลุ�มประชากร 10% ท่ีรวยท่ีสุดยังมีโอกาสเข,าถึงการศึกษา
ในระบบมากกว�านักเรียนท่ีอยู�ในกลุ�มประชากร 10% ท่ีจนท่ีสุด โดยอัตราการเข,าเรียนสุทธิระดับประถมศึกษา
ในกลุ�มประชากร 10% ท่ีจนท่ีสุดมีแนวโน,มลดลงจากร,อยละ 87.8 ในป7 2556 เหลือร,อยละ 85.1 ในป7 2558 
ขณะท่ีกลุ�มประชากร 10% ท่ีรวยท่ีสุดมีแนวโน,มเพ่ิมข้ึนจากร,อยละ 90.0 เป-นร,อยละ 92.0 ในช�วงเวลา
เดียวกัน อัตราการเข,าเรียนสุทธิระดับมัธยมต,นในกลุ�มประชากร 10% ท่ีจนท่ีสุดมีแนวโน,มเพ่ิมข้ึนจากร,อยละ 
59.4 ในป7 2556 เป-นร,อยละ 63.1 ในป7 2558 ขณะท่ีกลุ�มประชากร 10% ท่ีรวยท่ีสุดมีแนวโน,มลดลงจากร,อย
ละ 77.4 เหลือร,อยละ 72.7 ในช�วงเวลาเดียวกัน ส�วนอัตราการเข,าเรียนสุทธิระดับมัธยมปลายในกลุ�ม
ประชากร 10% ท่ีจนท่ีสุดมีแนวโน,มลดลงจากร,อยละ 46.3 ในป7 2556 เหลือร,อยละ 44.8 ในป7 2558 ขณะท่ี
กลุ�มประชากร 10% ท่ีรวยท่ีสุดมีแนวโน,มเพ่ิมข้ึนจากร,อยละ 72.0 เป-นร,อยละ 74.6 ในช�วงเวลาเดียวกัน 

(2) คุณภาพการศึกษาของไทยอยู�ในระดับท่ีต�องเร�งแก�ไข คะแนนเฉลี่ยผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน หรือ O-NET ทุกระดับชั้น (ป.6  ม.3 และ ม.6) เฉพาะใน 4 
วิชาหลัก คือภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร6 วิทยาศาสตร6 อยู�ในระดับตํ่ากว�าเกณฑ6การผ�านร,อยละ 50  
แม,ว�าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐานจะมีแนวโน,มเพ่ิมข้ึนท้ังในระดับภาพรวม
ท่ัวประเทศและระดับภาค โดยคะแนนเฉลี่ยระดับภาพรวมท่ัวประเทศมีคะแนนเพ่ิมข้ึนจากร,อยละ 35.55 ในป7 
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2555 เป-นร,อยละ 37.77 ในป7 2558  ท้ังนี้ กรุงเทพมหานครมีคะแนนแฉลี่ยสูงท่ีสุด คือประมาณร,อยละ 40 
ขณะท่ีภาคอ่ืนๆ มีคะแนนเฉลี่ยอยู�ท่ีร,อยละ 30 เท�านั้น 

(3) ต�องเร�งลดความเหล่ือมลํ้าของบุคลากรทางการแพทย0ระหว�างพ้ืนท่ี 
แม,ว�าสัดส�วนบุคลากรทางการแพทย6ต�อประชากรจะมีแนวโน,มดีข้ึน แต�กรุงเทพมหานครและภาคกลางเป-น
พ้ืนท่ีท่ีมีสัดส�วนบุคลากรทางการแพทย6ดีท่ีสุด ดีกว�าพ้ืนท่ีอ่ืนๆ แสดงให,เห็นว�าประชากรส�วนใหญ�ของประเทศ
ยังขาดโอกาสในการเข,าถึงบริการสาธารณสุขได,อย�างเท�าเทียมกับกรุงเทพมหานครและภาคกลาง 

1.3) เศรษฐกิจฐานรากมีความเข�มแข็ง และชุมชนพ่ึงพาตนเองได� พิจารณาได,จาก
คนไทยสามารถเข,าถึงแหล�งเงินทุนเพ่ิมข้ึน โดยสัดส�วนครัวเรือนท่ีเข,าถึงแหล�งเงินทุนเพ่ิมข้ึนจากร,อยละ 83.3 
ในป7 2556 เป-นร,อยละ 86.6 ในป7 2558  ชุมชนมีความเข,มแข็ง โดยดัชนีชุมชนเข,มแข็งมีแนวโน,มเพ่ิมข้ึนอย�าง
ต�อเนื่องจากร,อยละ 86.35 ในป7 2556 เป-นร,อยละ 97.76 ในป7 2559  และชุมชนมีรายได,จากการจําหน�าย
สินค,าหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ6 หรือ OTOP เพ่ิมข้ึนจาก 86,984 ล,านบาทในป7 2556 เป-น 122,223 ล,าน
บาทในป7 2559 

ตารางท่ี 2 การสร�างความเป9นธรรมและลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม ป%แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

เป>าหมาย ตัวชี้วัด 
        แผนพัฒนาฯ  

ฉบับท่ี 11 ฉบับท่ี 12 
2555 2556 2557 2558 2559 2560 

1. ลดป̀ญหาความเหล่ือม
ลํ้าด,านรายได,ของกลุ�ม
คนท่ีมีฐานะทาง
เศรษฐกิจสังคม 
ท่ีแตกต�างกัน และแก,ไข
ป̀ญหาความยากจน 

1. รายได,เฉล่ียต�อหัวของกลุ�ม
ประชากรร,อยละ 40 ท่ีมีรายได,
ตํ่าสุด เพ่ิมขึ้นไม�ตํ่ากว�าร,อยละ 
15 ต�อป7  

 2,982  3,353   

อัตราการเปล่ียนแปลง  
(ร,อยละ) 

 6.2  6.2   

2. ค�าสัมประสิทธ์ิความไม�เสมอภาค 
(Gini Coefficient) ด,านรายได,
ลดลงเหลือ 0.41 เม่ือส้ินสุด
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

 0.465  0.445   

 3. การถือครองสินทรัพย6ทางการเงิน
ของกลุ�มประชากรร,อยละ 40 ท่ีมี
รายได,ตํ่าสุดเพ่ิมขึ้น 

 11.8  13.6   

 4. สัดส�วนประชากรท่ีอยู�ใต, 
เส,นความยากจนลดลงเหลือร,อย
ละ 6.5 ณ ส้ินแผนพัฒนาฯ 

12.64 10.94 10.53 7.21 8.61 7.87 

 5. สัดส�วนหน้ีสินต�อรายได,ท้ังหมด
ของครัวเรือนของกลุ�มครัวเรือนท่ี
ยากจนท่ีสุด ลดลง 

      

  5.1 กลุ�มครัวเรือน 10% ล�าง
รายได,ตํ่าท่ีสุด (เท�า) 

 16.4  14.9   

  5.2 กลุ�มครัวเรือน 40% ล�าง
รายได,ตํ่าท่ีสุด (เท�า) 

 
 

 9.9  9.8   
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เป>าหมาย ตัวชี้วัด 
        แผนพัฒนาฯ  

ฉบับท่ี 11 ฉบับท่ี 12 
2555 2556 2557 2558 2559 2560 

2. เพ่ิมโอกาสการเข,าถึง
บริการพ้ืนฐานทาง
สังคมของภาครัฐ 

1. อัตราการเข,าเรียนสุทธิ (ท่ี
ปรับปรุง) ในระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเท�ากับร,อยละ 90 โดยไม�
มีความแตกต�างระหว�างกลุ�ม
นักเรียน/นักศึกษาท่ีครอบครัวมี
ฐานะทางเศรษฐกิจสังคมและ
ระหว�างพ้ืนท่ี 

      

 1.1 อัตราการเข,าเรียนสุทธิระดับ
ประถมศึกษา จําแนกตาม
กลุ�มประชากรตามระดับ
รายได, (%) 

      

   กลุ�มประชากร 10%  
ท่ีจนสุด 

 87.5  85.1   

   กลุ�มประชากร 10%  
ท่ีรวยสุด 

 90.0  92.0   

   รวมท้ังส้ิน  88.1  87.2   
 1.2 อัตราการเข,าเรียนสุทธิระดับ

มัธยมต,น จําแนกตามกลุ�ม
ประชากรตามระดับรายได, 
(%) 

      

 กลุ�มประชากร 10%  
ท่ีจนสุด 

 59.4  63.1   

 กลุ�มประชากร 10%  
ท่ีรวยสุด 

 77.4  72.7   

   รวมท้ังส้ิน  67.0  66.4   
 1.3 อัตราการเข,าเรียนสุทธิระดับ

มัธยมปลาย จําแนกตามกลุ�ม
ประชากรตามระดับรายได, 
(%) 

      

 กลุ�มประชากร 10%  
ท่ีจนสุด 

 46.3  44.8   

 กลุ�มประชากร 10%  
ท่ีรวยสุด 

 72.0  74.6   

 รวมท้ังส้ิน  57.7  57.7   
 2. สัดส�วนนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทาง

การศึกษาทุกระดับช้ันผ�านเกณฑ6
คะแนนร,อยละ 50 มีจํานวน
เพ่ิมขึ้น และความแตกต�างของ
คะแนนผลสัมฤทธ์ิระหว�างพ้ืนท่ี 
และภูมิภาคลดลง 

      

  คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
หรือ O-NET ทุกระดับช้ัน (ป.6  
ม.3 และ ม.6) เฉพาะใน 4 วิชา
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เป>าหมาย ตัวชี้วัด 
        แผนพัฒนาฯ  

ฉบับท่ี 11 ฉบับท่ี 12 
2555 2556 2557 2558 2559 2560 

หลัก คือภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร6 วิทยาศาสตร6 (%) 

 - ท่ัวประเทศ 35.55 35.14 35.04 37.77   
 - กรุงเทพมหานคร 41.61 40.73 40.48 43.89   
 - ภาคกลาง 36.33 35.85 35.78 38.68   
 - ภาคเหนือ 35.21 34.79 34.87 37.76   
 - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 33.83 33.44 33.20 35.50   
 3. สัดส�วนแรงงานนอกระบบท่ีอยู�

ภายใต,ประกันสังคม (ผู,ประกันตน
ตามมาตรา 40) และท่ีเข,าร�วม
กองทุนการออมแห�งชาติต�อกําลัง
แรงงานเพ่ิมขึ้น 

3.28 4.01 6.41 6.73 7.23  

 4. ความแตกต�างของสัดส�วน
บุคลากรทางการแพทย6ต�อ
ประชากรระหว�างพ้ืนท่ีลดลง 

      

 4.1 อัตราแพทย6 1 คน ต�อ 
ประชากร (คน) 

      

 - ท่ัวประเทศ 2,533 2,399 2,125 2,035   
 - กรุงเทพมหานคร 886 886 722 716   
 - ภาคกลาง 2,339 2,240 1,985 1,939   
 - ภาคเหนือ 2,968 2,800 2,549 2,342   
 - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4,176 3,763 3,491 3,207   
 - ภาคใต, 3,104 2,792 2,619 2,488   
 4.2 อัตราทันตแพทย6 1 คน ต�อ 

ประชากร (คน) 
      

 - ท่ัวประเทศ 11,233 8,395 9,876 9,352   
 - กรุงเทพมหานคร 6,477 2,932 5,957 5,458   
 - ภาคกลาง 10,268 8,491 9,519 9,145   
 - ภาคเหนือ 10,889 9,180 9,269 8,801   
 - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 16,055 13,783 13,381 12,732   
 - ภาคใต, 10,708 9,300 9,291 8,728   
 4.3 อัตราเภสัชกร 1 คน ต�อ 

ประชากร (คน) 
      

 - ท่ัวประเทศ 6,465 5,562 5,462 5,317   
 - กรุงเทพมหานคร 3,206 2,465 2,740 2,769   
 - ภาคกลาง 5,437 4,736 4,915 4,655   
 - ภาคเหนือ 6,781 6,571 5,808 5,623   
 - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10,165 8,237 7,718 7,599   
 - ภาคใต, 6,764 6,330 5,713 5,521   
 4.4 อัตราพยาบาลวิชาชีพ 1 คน 

ต�อ ประชากร (คน) 
      

 - ท่ัวประเทศ 495 492 433 436   
 - กรุงเทพมหานคร 239 240 203 208   
 - ภาคกลาง 453 496 453 451   
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เป>าหมาย ตัวชี้วัด 
        แผนพัฒนาฯ  

ฉบับท่ี 11 ฉบับท่ี 12 
2555 2556 2557 2558 2559 2560 

 - ภาคเหนือ 502 545 449 453   
 - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 761 646 589 603   
 - ภาคใต, 485 466 411 406   
 4.5 อัตราพยาบาลเทคนิค 1 คน 

ต�อ ประชากร (คน) 
      

 - ท่ัวประเทศ 15,430 9,423 7,425 9,716   
 - กรุงเทพมหานคร 18,789 1,880 1,572 1,671   
 - ภาคกลาง 11,256 13,313 10,829 16,083   
 - ภาคเหนือ 14,056 17,739 13,574 21,418   
 - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 25,521 15,482 11,657 17,309   
 - ภาคใต, 12,151 16,782 10,564 19,545   
 5. การเข,าถึงกระบวนการยุติธรรม

ของกลุ�มประชากรท่ีมีฐานะ
ยากจนเพ่ิมขึ้น 

      

  ประชากรท่ีมีฐานะยากจนได,รับ
อนุมัติการช�วยเหลือสนับสนุนจาก
กองทุนยุติธรรม (ราย) 

726 736 778 1,871   

3. เพ่ิมศักยภาพชุมชนและ
เศรษฐกิจฐานรากให,มี
ความเข,มแข็ง เพ่ือให,
ชุมชนพ่ึงพาตนเองและ
ได,รับส�วนแบ�ง
ผลประโยชน6ทาง
เศรษฐกิจมากขึ้น 

1. สัดส�วนครัวเรือนท่ีเข,าถึงแหล�ง
เงินทุนเพ่ิมขึ้น 

 83.3  86.6   

2. ดัชนีชุมชนเข,มแข็งเพ่ิมขึ้นในทุก
ภาค 

81 86.35 88.43 84.67 97.76  

3. มูลค�าสินค,าชุมชนเพ่ิมขึ้น       
 รายได,จากการจําหน�ายสินค,า

หน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ6 หรือ 
OTOP (ล,านบาท) 

79,461 86,984 97,572 109,640 122,223  

ท่ีมา : สํานักพัฒนาฐานข,อมูลและตัวช้ีภาวะสังคม สศช. 

2) การดําเนินการและผลการพัฒนาตามแนวทางยุทธศาสตร0 

2.1) เพ่ิมโอกาสให�กับกลุ�มเป>าหมายประชากรร�อยละ 40 ท่ีมีรายได�ต่ําสุดให�
สามารถเข�าถึงบริการท่ีมีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ โดย 

(1) ขยายโอกาสการเข�าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพให�แก�เด็กและเยาวชนท่ี
ด�อยโอกาสทางการศึกษาอย�างต�อเนื่องโดยไม�ถูกจํากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พ้ืนท่ี และสภาพ
ร�างกาย หน�วยงานภาครัฐมีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ ดังนี้ 

กระทรวงศึกษาธิการได,ดําเนินกิจกรรม/โครงการต�างๆ อาทิ สนับสนุน
ค�าใช,จ�ายในการจัดการศึกษาต้ังแต�ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (อาชีวศึกษารัฐ) โดยคํานึงถึงการ
สร,างความเสมอภาค และความเป-นธรรม ให,ประชาชนทุกกลุ�มมีโอกาสทางการศึกษาอย�างเสมอภาคและเป-น
รูปธรรม รวมท้ังบรรเทาความเดือดร,อนและลดภาระค�าใช,จ�ายของผู,ปกครอง ครอบคลุมสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ีจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกคน 
ทุกสาขาวิชา และทุกชั้นป7 437,945 คน (เป;าหมาย 480,000 คน)  เงินอุดหนุนทุนการศึกษาต�อระดับปริญญา
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ตรีสายปฏิบัติการ ในสาขาวิชาชีพเฉพาะทางและสาขาขาดแคลนให,สอดคล,องการผลิตและพัฒนากําลังคนของ
ประเทศ ในระดับเทคโนโลยีปฏิบัติการตามนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
นักเรียนมีผลการเรียนดี แต�ขาดแคลนทุนทรัพย6 ด,จัดสรรเงินอุดหนุนทุนการศึกษา 190 ทุนตามเป;าหมาย  เงิน
อุดหนุนโครงการทางไกลผ�านดาวเทียมวังไกลกังวล สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนผ�านการถ�ายทอด
สัญญาณโทรทัศน6การสอนระดับ ปวช. ปวส. และวิชาชีพระยะสั้นไปยังผู,ชมปลายทางท่ัวประเทศ ทางไกลผ�าน
ดาวเทียมช�องสัญญาณอาชีวศึกษา (DLTV13)  โครงการ 1 อําเภอ 1 ทุน อยู�ระหว�างดําเนินการรุ�นท่ี 3 มีผู,รับ
ทุน 689 คน และรุ�นท่ี 4 มีผู,รับทุน 568 คน รวมผู,รับทุนท้ังหมด 1,257 คน ได,รับทุนการศึกษาท้ังในประเทศ
ไทยและต�างประเทศ ส�งผลให,นักเรียนท่ีมีฐานะยากจนจากทุกภูมิภาคได,รับโอกาสในการศึกษาต�อ
ระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยและต�างประเทศ และเม่ือนักเรียนทุนสําเร็จการศึกษาแล,ว จะสามารถใช,
ความรู,ความสามารถประกอบอาชีพท่ีมีค�าตอบแทนสูงข้ึน ช�วยยกระดับฐานะความเป-นอยู�ของครอบครัว และ
บางรายได,กลับไปทํางานในภูมิลําเนาของตน ซ่ึงเป-นประโยชน6ต�อการพัฒนาท,องถ่ินและประเทศไทยใน
ภาพรวม  โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี สนับสนุนทุนการศึกษาให,แก�เยาวชนในพ้ืนท่ีห�างไกลและมี
อัตราการเรียนต�อตํ่าท่ัวประเทศ และส�งเสริมให,ผู,รับทุนการศึกษาได,รับการพัฒนาจนสําเร็จการศึกษาและ
กลับไปปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีภูมิลําเนาของตนเองหลังสําเร็จการศึกษาในป7งบประมาณ 2560 มีผู,รับทุน 817 คน  
พัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา มุ�งเน,นให,คนพิการเข,าถึงสิทธิและได,รับโอกาสทาง
การศึกษาท่ีเท�าเทียมกับคนท่ัวไปตามเจตนารมณ6ของ พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 
และยุทธศาสตร6การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา ในป7 2560 มีบุคลากรท่ีเก่ียวข,องกับการ
จัดการศึกษาสําหรับคนพิการในสถาบันอุดมศึกษามีศักยภาพในการบริการนักศึกษาพิการในระดับอุดมศึกษา 
604 คน (เป;าหมาย 350 คน) ศูนย6บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ ในสถาบันอุดมศึกษาได,รับการพัฒนาให,มี
ศักยภาพและสามารถบริการนิสิตนักศึกษาพิการได,อย�างมีประสิทธิภาพ 38 ศูนย6 (เป;าหมาย 39 ศูนย6) และ
นิสิตนักศึกษาพิการท่ีได,รับเงินอุดหนุนทางการศึกษาในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี 2,260 คน 
(เป;าหมาย 1,900 คน) ส�งผลให,นิสิตนักศึกษาพิการสําเร็จการศึกษาเป-นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ สามารถประกอบ
อาชีพเลี้ยงตนเองโดยไม�เป-นภาระของสังคม และสามารถใช,ชีวิตประจําวันได,อย�างปกติสุข และโครงการ
สนับสนุนทุนการศึกษาต�อระดับปริญญาตรีในประเทศ เปcดโอกาสทางการศึกษาให,แก�นักเรียนในพ้ืนท่ีเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต, ท่ีมีผลการเรียนดี ความประพฤติดี ขาดแคลนทุนทรัพย6 และ
ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลนตามความต,องการของพ้ืนท่ีให,ได,มีโอกาสศึกษาต�อระดับปริญญาตรี เพ่ือสร,าง
อาชีพ และการมีงานทําในพ้ืนท่ีตามศักยภาพของตนเอง ท่ียังไม�มีท่ีเรียน หรือไม�สามารถสอบเข,าศึกษาต�อ
ระดับปริญญาตรีในสถาบัน อุดมศึกษาได, ในป7งบประมาณ 2560 มีผู,รับทุน (ระดับปริญญาตรี) 2,137 คน 
ส�งผลให,เยาวชนในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต,ได,เข,าศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
(ปริญญาตรี) และได,รับการพัฒนาเป-นนักศึกษาท่ีมีความรู, ความสามารถและนําความรู,ไปพัฒนาท,องถ่ิน
ภูมิลําเนาของตนเอง รวมท้ังนักศึกษาทุนได,แลกเปลี่ยนเรียนรู,สังคมพหุลักษณ6 พหุวัฒนธรรม ท้ังด,านชาติพันธุ6 
ภาษา ศาสนา วัฒนธรรมท่ีแตกต�างจากภูมิลําเนาของตน และเป-นการเสริมสร,างให,นิสิต นักศึกษามีทัศนคติท่ีดี
ในการอยู�ร�วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 

กระทรวงการคลังได,ดําเนินกิจกรรม/โครงการต�างๆ อาทิ  กองทุนเงินให,
กู,ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ให,กู,ยืมเงินเพ่ือการศึกษาแก�นักเรียน นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย6ต้ังแต�ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญและสายอาชีพ) จนถึงระดับปริญญาตรี เพ่ือเป-นค�าเล�าเรียน ค�าใช,จ�ายท่ี
เก่ียวเนื่องกับการศึกษา และค�าครองชีพ ตลอดระยะเวลาท่ีผ�านมา กองทุนได,ให,โอกาสทางการศึกษากับ
นักเรียน นักศึกษาผู,ขาดแคลนทุนทรัพย6เป-นจํานวนกว�า 4 ล,านราย การให,กู,ยืมในป7การศึกษา 2560 กองทุน
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จะมุ�งเน,นคุณภาพสถานศึกษาและผู,กู,ยืมท้ังระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับ ปวช. ระดับ ปวท./ปวส. และ
ระดับอนุปริญญา/ปริญญาตรี ผ�านเกณฑ6การคัดกรองผู,กู,ยืมและเกณฑ6การคัดกรองสถานศึกษา ภาพรวมต้ังแต�
ป7การศึกษา 2539-2560 กองทุนได,ให,กู,ยืมเงินแก�นักเรียน นักศึกษาท้ังสิ้น 4,933,000 รายเป-นเงินให,กู,ยืม 
533,946.35 ล,านบาท ประกอบด,วย ผู,กู,ยืมท่ีอยู�ระหว�างการชําระหนี้ 3,281,153 รายคิดเป-นร,อยละ 66.51 ผู,
กู,ยืมท่ีกําลังศึกษาหรือผู,กู,ยืมท่ีอยู�ระหว�างปลอดหนี้ 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 วันท่ี 31 มกราคม 2561)  กองทุนเงินกู,ยืมเพ่ือการศึกษาท่ีผูกกับรายได,ในอนาคต (กรอ.) ให,
ทุนการศึกษาแบบต,องใช,คืนแก�นักศึกษาในระดับ ปวท./ปวส. ทุกสาขาวิชา และระดับอนุปริญญา/ปริญญาตรี
ในสาขาวิชาท่ีเป-นความต,องการหลักและมีความชัดเจนของการผลิตกําลังคนในการพัฒนาประเทศ  ป7
การศึกษา 2560 กองทุนมุ�งเน,นท่ีจะให,กู,ยืมเพ่ือการศึกษากับสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพและคุณภาพของผู,กู,ยืมท้ัง
ระดับปวท./ปวส. ทุกสาขาวิชา และระดับอนุปริญญา/ปริญญาตรีในสาขาวิชาท่ีเป-นความต,องการหลักและมี
ความชัดเจนของการผลิตกําลังคนในการพัฒนาประเทศ มุ�งเน,นให,เป-นคนดีและคนเก�ง ผ�านเกณฑ6การคัดกรองผู,
กู,ยืมและเกณฑ6คัดกรองสถานศึกษา การให,กู,ยืมกองทุน กรอ. ต้ังแต�ป7การศึกษา  2549  - 2559 กองทุนได,ให,
กู,ยืมเงินแก�นักเรียน นักศึกษาท้ังสิ้น 495,055 ราย เป-นเงินให,กู,ยืม 35,543.58 ล,านบาท ประกอบด,วย ผู,กู,ยืมท่ี
อยู�ระหว�างการชําระหนี้ 283,156 ราย คิดเป-นร,อยละ 57.20 ผู,กู,ยืมท่ีกําลังศึกษาหรือผู,กู,ยืมท่ีอยู�ระหว�างปลอด
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 วันท่ี 31 มกราคม 2561) 

กระทรวงสาธารณสุขดําเนินโครงการพัฒนาและขยายศูนย6เครือข�ายการ
เรียนการสอนสําหรับเด็กปkวยในโรงพยาบาลด,วยเทคโนโลยีสารสนเทศอย�างต�อเนื่องและยั่งยืน ตามแนว
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป-นการทํางานร�วมกันระดับกระทรวงระหว�าง
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี โดยขยายและเพ่ิม
ศักยภาพเครือข�ายตามแนวพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได,อย�างเป-น
รูปธรรมเพ่ิมยิ่งข้ึน ส�งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู,ของเด็กเจ็บปkวยในโรงพยาบาล ท้ังท่ีเจ็บปkวยเรื้อรัง และ
เด็กกลุ�มพิเศษต�างๆ ให,เป-นไปอย�างต�อเนื่องในหลักสูตรการเรียนการสอนตามปกติเทียบเท�ากับระบบการเรียน
ของกลุ�มเด็กปกติ และพัฒนาครูผู,สอนให,มีทักษะในการดูแลเด็กเจ็บปkวยในโรงพยาบาลเครือข�ายอย�างต�อเนื่อง 
ผลการดําเนินงาน พบว�า เด็กด,อยโอกาส (เด็กเจ็บปkวย) ท่ีได,รับโอกาสทางการศึกษาในหลักสูตรการเรียนการ
สอนท่ีเหมาะสม 32,697 คน (หรือ 98,091 ราย จากเป;าหมาย 50,000 ราย) (ข,อมูลเดือนตุลาคม 59 – 5 ตค.
60) เด็กปkวยและเด็กด,อยโอกาส ได,รับการศึกษาและสามารถเข,าสู�การเรียนต�อในระบบภาคปกติ/กศน. 
29,427 คน คิดเป-นร,อยละ 90 อีกท้ังครูผู,สอนการศึกษาพิเศษของกระทรวงศึกษาได,รับการพัฒนาองค6ความรู, 
ทักษะวิชาการศึกษาและด,านสาธารณสุขในการดูแลเด็กปkวยผ�านความสามารถใช,สื่อเทคโนโลยีการศึกษาได,
อย�างเหมาะสมกับเด็ก 208 คน และสามารถขยายผลการดําเนินกิจกรรมสร,างโอกาสจากต,นแบบไปยังศูนย6
เครือข�ายสถานพยาบาล (ตามเกณฑ6 Criteria) เพ่ิมข้ึน 9 จังหวัด/แห�ง  และสุดท,ายระดับความพึงพอใจของ
เด็กเจ็บปkวย ครอบครัวและเครือข�าย ร,อยละ 88 

กระทรวงวัฒนธรรมจัดทําโครงการสนับสนุนค�าใช,จ�ายในการจัด
การศึกษาต้ังแต�ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือให,นักเรียนทุกคนมีโอกาสได,รับการศึกษาต�อโดย
ไม�เสียค�าใช,จ�ายสําหรับค�าจัดการเรียนการสอน ค�าหนังสือค�าอุปกรณ6การเรียน ค�าเครื่องแบบนักเรียน และค�า
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กิจกรรมพัฒนาผู,เรียนท่ีภาครัฐสนับสนุน มีนักเรียนได,รับการสนับสนุนการศึกษาตามรายการท่ีได,รับการ
สนับสนุนด,านการจัดการศึกษา 10,300 คน (เป;าหมาย 10,700 คน) 

 กระทรวงยุติธรรมดําเนินโครงการการยกระดับการศึกษาสายสามัญ 
การฝfกอาชีพ/วิชาชีพ สําหรับเด็กและเยาวชนในกรมพินิจและคุ,มครองเด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนใน
กระบวนการยุติธรรมท่ีถูกควบคุมตัวได,รับโอกาสทางการศึกษาเท�าเทียมกับเด็กและเยาวชนท่ัวไป และสามารถ
เปcดศูนย6การเรียนรู,หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในหน�วยงานกรมพินิจและ
คุ,มครองเด็กและเยาวชนได,เพ่ิมข้ึน ครอบคลุมหน�วยงานสังกัดกรมพินิจและคุ,มครองเด็กและเยาวชน 70 แห�ง 

(2) จัดบริการด�านสุขภาพให�กับประชากรกลุ�มเป>าหมายฯ ท่ีอยู�ในพ้ืนท่ี
ห�างไกล โดยกระทรวงสาธารณสุขจัดทําโครงการบริการสาธารณสุขบุคคลท่ีมีป̀ญหาสถานะและสิทธิ เพ่ือให,
บุคคลท่ีมีป̀ญหาสถานะและสิทธิท่ีอาศัยอยู�บนแผ�นดินไทย ได,รับบริการข้ันพ้ืนฐานด,านสาธารณสุข บุคคลท่ีมี
ป̀ญหาสถานะและสิทธิ 576,574 คน (เป;าหมาย 588,334 คน) ได,รับสิทธิข้ันพ้ืนฐานด,านสาธารณสุข จํานวน
กลุ�มเป;าหมายลดลงเนื่องจากการปรับปรุงฐานข,อมูลของกระทรวงสาธารณสุข กรณีข,อมูลไม�ถูกต,องและ
จําหน�ายเสียชีวิต ส�งผลให,บุคคลท่ีมีป̀ญหาสถานะและสิทธิท่ีอาศัยอยู�บนแผ�นดินไทย ได,รับบริการข้ันพ้ืนฐาน
ด,านสาธารณสุข 

(3) สร�างโอกาสในการมีท่ีดินทํากินของตนเองและยกระดับรายได� โดย
หน�วยงานภาครัฐมีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ ดังนี้ 

กระทรวงการคลังได,ผลักดันร�างพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูก
สร,าง พ.ศ. .... ให,มีผลบังคับใช, และมีกฎหมายภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร,างมาใช,แทนภาษีโรงเรือนและท่ีดินและ
ภาษีบํารุงท,องท่ี  พร,อมท้ังแก,ไขป̀ญหาหนี้นอกระบบอย�างบูรณาการและยั่งยืน แก,ไขป̀ญหาหนี้นอกระบบ
อย�างบูรณาการและยั่งยืน ภายใต,หลักการท่ีจะบริหารจัดการป̀ญหาหนี้นอกระบบด,านลูกหนี้และด,านเจ,าหนี้
ควบคู�กันไปอย�างเป-นระบบ ครบวงจร และมีความต�อเนื่อง รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลังได,พิจารณา
อนุญาตการประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ6แก�นิติบุคคลแล,ว ข,อมูล ณ วันท่ี 29 กันยายน 2560 ท้ังสิ้น 
153 ราย ใน 46 จังหวัด โดยมีผู,เปcดดําเนินการ 83 ราย ใน 36 จังหวัด ท้ังนี้ จากข,อมูลสิ้นสุด ณ วันท่ี 30 
กันยายน 2560 มียอดสินเชื่อคงค,าง 1,966 บัญชี เป-นเงิน 67.21 ล,านบาท ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 
ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ได,อนุมัติสินเชื่อรายย�อยเพ่ือใช,จ�ายฉุกเฉินแก�ประชาชนแล,ว จํานวน 150,226 
ราย เป-นเงิน 6,791.73 ล,านบาท นอกจากนี้มีบริการให,คําปรึกษาการแก,ไขป̀ญหาหนี้นอกระบบ และสินเชื่อพิ
โกไฟแนนซ6 ผ�านโทรศัพท6สายด�วน 1359ของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

กระทรวงมหาดไทยจัดทําโครงการท่ีหลากหลาย ได,แก� โครงการจัดทํา
ข,อมูลท่ีดินเพ่ือการจัดการท่ีดินตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห�งชาติ (คทช.) สามารถจัดเก็บข,อมูล
ผู,ครอบครองท่ีดินท่ีจะได,รับการจัดท่ีดินตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห�งชาติ (คทช.) ลงใน
ฐานข,อมูลระบบภูมิสารสนเทศ 7,070 ราย (เป;าหมาย 7,000 ราย) และจัดทําข,อมูลแผนท่ีท่ีข้ึนเพ่ือใช,สําหรับ
การจัดท่ีดินตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห�งชาติ (คทช.) 12,114 ระวาง (เป;าหมาย 5,000 
ระวาง)  โครงการส�งเสริมและพัฒนาการจัดท่ีดินทํากินและอยู�อาศัยให,ชุมชนในท่ีดินสาธารณประโยชน6 ตาม
นโยบายรัฐบาล เพ่ือให,ชุมชนมีท่ีทํากินหรืออยู�อาศัยในท่ีดินสาธารณประโยชน6ร�วมกันบริหารจัดการท่ีดิน
สาธารณประโยชน6ร�วมกับหน�วยงานท่ีเก่ียวข,องในการดําเนินการจัดท่ีดินในท่ีสาธารณประโยชน6ในรูปแปลง
รวม ครอบคลุม 13 พ้ืนท่ี 7 จังหวัด ได,แก� จังหวัดชุมพร บุรีรัมย6 ยโสธร สุรินทร6 ศรีสะเกษ ลพบุรี และจังหวัด
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ตราด สามารถจัดหาพ้ืนท่ีเพ่ือนําเข,าคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห�งชาติ (คทช.) จํานวน 13 แปลง (เป;าหมาย 
8 แปลง) ส�งผลให,ราษฎรได,เข,าอยู�อาศัยและทํากินในท่ีดินของรัฐอย�างถูกต,องตามกฏหมาย  โครงการบริหาร
จัดการการใช,ประโยชน6ในท่ีดินสาธารณประโยชน6ท่ีมีการบุกรุก เพ่ือขจัดความยากจน และพัฒนาชนบท นํา
ท่ีดินสาธารณประโยชน6ท่ีประชาชนเลิกใช,ประโยชน6ร�วมกันแล,วมาดําเนินการจัดท่ีดินให,แก�ราษฎรท่ียากจน ไม�
มีท่ีดินทํากินเป-นของตนเองหรือมีน,อยแต�ไม�เพียงพอ ตามสภาพเดิมท่ีครอบครองอยู� ครอบครัวละไม�เกิน 15 ไร� 
โดยไม�ให,กรรมสิทธิ์ แต�อนุญาตให,เข,าทําประโยชน6ในท่ีสาธารณประโยชน6เป-นกลุ�มหรือชุมชนตามหลักเกณฑ6
และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห�งชาติ (คทช.) กําหนด ในรูปแบบสหกรณ6หรือรูปแบบอ่ืนท่ี
เหมาะสม และเสียค�าตอบแทน ให,แก�องค6กรปกครองส�วนท,องถ่ิน ในอัตราไร�ละไม�เกิน 1,000 บาท/ป7 พร,อม
ท้ังจัดทําสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน ตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด,วยการ
อนุญาตให,ประชาชนใช,ประโยชน6ในท่ีดินของรัฐ พ.ศ. 2547 ครอบคลุม 22 พ้ืนท่ี 10 จังหวัด สามารถจัดสรร
ท่ีดินของรัฐท่ีจัดให,แก�ประชาชนท่ียากจน 2,619 แปลง รวม 2,462 ราย (เป;าหมาย 5,000 แปลง)  และการ
จัดท่ีดินทํากินและท่ีอยู�อาศัยให,กับประชาชนท่ียากจน แก,ไขป̀ญหาด,านความม่ันคง ป̀ญหาด,านเศรษฐกิจ และ
สังคมในพ้ืนท่ีชายแดน และยกระดับความเป-นอยู�ของประชาชนให,สามารถดํารงชีพอยู�ได,ตามความเหมาะสม
กับสภาพท,องถ่ิน ครอบคลุมจังหวัดแม�ฮ�องสอน เชียงราย เชียงใหม� และจังหวัดสระแก,ว สามารถจัดท่ีดินทํา
กินและท่ีอยู�อาศัยให,ราษฎร จํานวน 4,554 แปลง (เป;าหมาย 4,500 แปลง) 

กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย6ได,พัฒนาท่ีอยู�อาศัยผู,มี
รายได,น,อย รวมถึงผู,สูงอายุ และคนพิการให,มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีท่ีอยู�อาศัยท่ีได,มาตรฐาน เหมาะสม และ
เพียงพอ รวมถึงความม่ันคงในการอยู�อาศัย มีผลการดําเนินงาน อาทิ พัฒนาท่ีอยู�อาศัยผู,มีรายได,น,อย (เช�า) ป7 
2560 จํานวน 4,979 หน�วย . บ,านเคหะประชารัฐ 19,423 หน�วย แก,ไขป̀ญหาท่ีอยู�อาศัยรุกล้ําลําคลอง (คลอง
ลาดพร,าว/คลองบางซ่ือ) จํานวน 52 ชุมชน 7,081 ครัวเรือน ปรับสภาพแวดล,อมท่ีอยู�อาศัยให,เหมาะสม
ปลอดภัยกับผู,สูงอายุ 8,964 แห�ง 

(4) กําหนดนโยบายการคลังเพ่ือลดความเหล่ือมลํ้าในสังคมและเอ้ือ
ประโยชน0ต�อกลุ�มคนท่ีมีรายได�น�อยให�มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน โดยกระทรวงการคลังได,จัดทําโครงการระบบ
ภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส6 ภายใต,แผนพัฒนาเพ่ือรองรับระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส6 
(e - Payment) เพ่ือลดการจัดส�งและเก็บเอกสารแบบกระดาษเพ่ืออํานวยความสะดวกให,แก�ผู,เสียภาษีและ
เจ,าหน,าท่ีกรมสรรพากร ลดต,นทุนผู,ประกอบการ ลดต,นทุนภาครัฐ โครงการนี้อยู�ระหว�างดําเนินการ คาดว�าจะ
แล,วเสร็จภายในป7 2564  และโครงการ e-Payment ภาครัฐ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด,าน
การเงินของหน�วยงานภาครัฐอย�างครบวงจร ท้ังการรับเงินจากประชาชนและภาคธุรกิจ การนําเงินส�งคลัง การ
เบิกและจ�ายเงินแก�ประชาชนและภาคธุรกิจผ�านช�องทางอิเล็กทรอนิกส6ต�างๆ อันจะส�งผลให,การบริหารจัดการ
การเงินของภาครัฐมีความถูกต,อง รวดเร็ว ลดความซํ้าซ,อน โปร�งใส และติดตามตรวจสอบได,ง�าย 

(5) เพ่ิมการจัดสวัสดิการสังคมให�กับกลุ�มเป>าหมายประชากรร�อยละ 40 
ท่ีมีรายได�ต่ําสุดอย�างเพียงพอและเหมาะสม โดยหน�วยงานภาครัฐมีผลการดําเนิน ดังนี้ 

กระทรวงการคลังจัดทําโครงการบ,านประชารัฐ สนับสนุนประชาชนผู,มี
รายได,น,อยท่ีไม�เคยมีกรรมสิทธิ์ในท่ีอยู�อาศัยมาก�อนให,มีท่ีอยู�อาศัยเป-นของตนเอง โดยให,สถาบันการเงินของรัฐ 
ได,แก� ธนาคารอาคารสงเคราะห6 (ธอส.) ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย สนับสนุนสินเชื่อเง่ือนไขผ�อน
ปรน ท้ังสินเชื่อเพ่ือพัฒนาโครงการ (Pre-finance) ให,กับผู,ประกอบการเพ่ือพัฒนาโครงการท่ีอยู�อาศัยในระดับ
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ราคาท่ีเหมาะสมกับผู,มีรายได,น,อย และสินเชื่อเพ่ือท่ีอยู�อาศัย (Post-finance) ให,กับผู,มีรายได,น,อยท่ีต,องการมี
บ,านเป-นของตนเอง หรือเพ่ือใช,ในการต�อเติมซ�อมแซม 

กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย6พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก
และเยาวชน สตรีและครอบครัว ผู,สูงอายุ คนพิการ คนไร,ท่ีพ่ึงและขอทาน เพ่ือให,ประชาชนทุกกลุ�มเป;าหมาย
ได,รับพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ผ�านกิจกรรมต�างๆ อาทิ โครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จาก 
400 บาท/เดือน เพ่ิมเป-น 600 บาท/เดือน พัฒนาทักษะอาชีพแก�สตรีด,อยโอกาส 20,000 คน ส�งเสริมการมี
งานทําของผู,สูงอายุ 32,842 คน ส�งเสริมให,มีการจ,างงานคนพิการในสถานประกอบการ 45,914 คน และใน
หน�วยงานของรัฐ 5,638 คน เพ่ิมเบ้ียคนพิการ จาก 500 บาท เป-น 800 บาท ต�อเดือน 

2.2) กระจายการให�บริการภาครัฐท้ังด�านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการท่ี
มีคุณภาพให�ครอบคลุมและท่ัวถึง โดย 

(1) ส�งเสริมให�มีการกระจายการบริการด�านการศึกษาท่ีมีคุณภาพให�มี
ความเท�าเทียมกันมากข้ึนระหว�างพ้ืนท่ี โดยกระทรวงวัฒนธรรมจัดการบริการสังคม จัดบริการทางวิชาการ
ตลอดจนส�งเสริม สืบสาน สร,างสรรค6 ทะนุบํารุงและเผยแพร�ศิลปวัฒนธรรมอันเป-นเอกลักษณ6ของชาติ และ
ศิลปวัฒนธรรมท่ีหลากหลายของชุมชนท,องถ่ิน สามารถให,บริการทางวิชาการแก�สังคม 285 ครั้ง และ
ผู,รับบริการทางวิชาการร,อยละ 90 มีความพึงพอใจ 

(2) บริหารจัดการการให�บริการสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพให�ครอบคลุมทุก
พ้ืนท่ี ผ�านการพัฒนาระบบส�งต�อผู�ปCวยตั้งแต�ระดับชุมชนไปสู�ระดับจังหวัด ภาค และระดับประเทศให�มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน โดยหน�วยงานภาครัฐมีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ ดังนี้ 

กระทรวงสาธารณสุขมีผลการดําเนินงาน ได,แก� โครงการต้ังครรภ6
คุณภาพเพ่ือลูกเกิดรอดแม�ปลอดภัย โดยพัฒนาระบบฝากครรภ6และการคลอดคุณภาพของหน�วยบริการและ
ส�งเสริมโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย ส�งผลให,อัตราส�วนการตายมารดาไทยอยู�ในระดับท่ีดี คือ 18.00 ต�อ
การเกิดมีชีพแสนคน (เป;าหมายไม�เกิน 20 ต�อการเกิดมีชีพแสนคน)  โครงการตาปลอม 999 ดวงตา ถวายเป-น
พระราชกุศลแด�องค6พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ระยะเวลา มกราคม 2560 – มกราคม 
2564) ในป7 2560 ผู,สูญเสียดวงตาหรือดวงตาผิดรูป ท่ียากไร, ด,อยโอกาสจํานวน 200 ราย ได,รับตาปลอม
เฉพาะบุคคล ทําให,สามารถเพ่ิมคุณภาพชีวิตผู,ปkวยท่ีสูญเสียดวงตาหรือดวงตาผิดรูป ดํารงชีวิตในสังคมได,อย�าง
ม่ันใจ และไม�เป-นภาระต�อครอบครัว  โครงการทันตสุขภาพสําหรับผู,สูงอายุประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2565 
ผู,สูงอายุ (60-74 ป7) ร,อยละ63.64 มีฟ̀นแท,ใช,งานอย�างน,อย 20 ซ่ี และ 4 คู�สบ  และโครงการพัฒนาระบบ
การแพทย6ปฐมภูมิและเครือข�ายระบบสุขภาพอําเภอ (DHS) พัฒนารูปแบบการจัดบริการปฐมภูมิและคลินิก
หมอครอบครัว ให,เป-นศูนย6กลางการจัดบริการดูแลสุขภาพแบบองค6รวมสําหรับประชาชน เพ่ือให,ประชาชนทุก
คนได,รับบริการทุกท่ีท้ังในหน�วยบริการและในชุมชน โดยทีมหมอครอบครัว เพ่ือให,มีสุขภาพแข็งแรง สามารถ
ดูแลตนเองและครอบครัวเบ้ืองต,นเม่ือมีอาการเจ็บปkวยได,อย�างเหมาะสม ในป7 2560 มีคลินิกหมอครอบครัว
เปcดดําเนินการในพ้ืนท่ี 548 ทีม และมีคลินิกท่ีเปcดในป7 2559 จํานวน 48 ทีม รวมคลินิกท่ีเปcดดําเนินการ
ท้ังสิ้น 596 ทีม ครอบคลุมประชากร 6 ล,านคน (คลินิกหมอครอบครัวท่ีเปcดดําเนินการในพ้ืนท่ี ร,อยละ 36 
(1,170 ทีม) (เป;าหมายสะสม)) คาดว�าในป7 2561 จะมีคลินิกหมอครอบครัวท่ีเปcดดําเนินการในพ้ืนท่ี (Primary 
Care Cluster)  574 ทีม 
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กระทรวงแรงงานจัดทําโครงการผู,ประกันตนมีสิทธิได,รับสิทธิประโยชน6
ด,านบริการทางการแพทย6ภายใต,กฎหมายประกันสังคม เพ่ือให,ความคุ,มครองและสร,างหลักประกันการ
รักษาพยาบาลแก�ผู,ประกันตนในระบบประกันสังคมท่ีมีคุณภาพและได,มาตรฐานตามเกณฑ6ท่ีกําหนด โดย
แรงงานท่ีข้ึนทะเบียนเป-นผู,ประกันตนในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33 มาตรา 39 และบุคคลตามมาตรา 
38 มาตรา 41 (ผู,ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 ท่ีสิ้นสภาพการเป-นผู,ประกันตนซ่ึงได,รับสิทธิการ
รักษาพยาบาลต�ออีก 6 เดือน) ณ กันยายน 2560 มีสิทธิได,รับบริการทางการแพทย6 12,464,819 คน 
(ผู,ประกันตนมีสิทธิได,รับบริการทางการแพทย6ภายใต,กฎหมายประกันสังคม 12,340,000 คน) 

(3) เร�งรณรงค0และประชาสัมพันธ0ให�แรงงานนอกระบบตระหนักถึง
ประโยชน0ของการสร�างหลักประกันในวัยเกษียณและประโยชน0จากระบบประกันสังคม รวมถึงการขยาย
ความครอบคลุมของสวัสดิการด�านการจัดหาท่ีอยู�อาศัยให�แก�ผู�มีรายได�น�อยเพ่ือให�ประชาชนสามารถ
เข�าถึงได�ในทุกพ้ืนท่ี โดยกระทรวงแรงงานได,จัดทําโครงการแรงงานนอกระบบผู,มีสิทธิได,สมัครเข,าสู�ความ
คุ,มครองภายใต,กฎหมายประกันสังคม ส�งเสริมให,แรงงานนอกระบบมีสวัสดิการด,านการประกันสังคม เพ่ือ
ความม่ันคงในชีวิต โดยเปcดโอกาสให,บุคคลซ่ึงมิใช�ลูกจ,างหรือบุคคลท่ีไม�อยู�ในข�ายบังคับของกฎหมายสามารถ
สมัครเป-นผู,ประกันตนตามกฎหมายว�าด,วยการประกันสังคม และพระราชกฤษฎีกาท่ีเก่ียวข,อง มีแรงงานนอก
ระบบท่ีสมัครได,รับการข้ึนทะเบียนเป-นผู,ประกันตนมาตรา 40 กับสํานักงานประกันสังคม เป;าหมาย 
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 เพ่ือส�งเสริม สนับสนุน คุ,มครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบ แรงงาน
สูงอายุ และแรงงานพิการ ให,ได,มีโอกาสในการประกอบอาชีพ มีงานทํา มีรายได,เป-นของตนเอง ไม�เป-นภาระ
ของครอบครัวและสังคม มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ส�งผลให,แรงงานนอกระบบได,รับการส�งเสริม คุ,มครอง และพัฒนา 
เพ่ือให,มีความม่ันคงด,านอาชีพ/รายได, และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

(4) ส�งเสริมและจัดหาโครงสร�างพ้ืนฐานท่ีเหมาะสมให�ประชากรกลุ�ม
ต�างๆ โดยเฉพาะกลุ�มเด็ก-เยาวชน สตรี ผู�พิการ ผู�สูงอายุ และผู�ด�อยโอกาสทางสังคม เพ่ือให�เข�าถึงบริการ
ของรัฐและโอกาสทางสังคมได�อย�างเท�าเทียม โดยหน�วยงานภาครัฐมีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ ดังนี้ 

กระทรวงมหาดไทยจัดทําโครงการ “ประปาสร,างสุขทุกครัวเรือน” 
ให,บริการน้ําสะอาดสําหรับการอุปโภค – บริโภคให,ครอบคลุมประชาชนในทุกพ้ืนท่ีบริการ เพ่ือให,ผู,มีรายได,
น,อยให,มีโอกาสเข,าถึงน้ําสะอาดเพ่ือใช,ในการอุปโภคบริโภคอย�างเท�าเทียมกัน ในป7 2560 ลดค�าใช,จ�ายในการ
ติดต้ังประปาใหม�ในอัตราร,อยละ 10 ชําระเต็ม 46,109 ราย ผ�อนชําระ 223 ราย รวม 46,332 ราย และลด
ค�าใช,จ�ายในการติดต้ังประปาใหม�ในอัตราร,อยละ 50 ชําระเต็ม 100 ราย ผ�อนชําระ 15 ราย รวม 115 ราย  
และโครงการขยายเขตไฟฟ;าให,บ,านเรือนราษฎรรายใหม� ระยะท่ี 2 (คฟม.2) เพ่ือขยายเขตระบบไฟฟ;าให,
บ,านเรือนราษฎรรายใหม�ได,มีไฟฟ;าใช,ครบทุกหลังคาเรือนตามนโยบายของรัฐบาล ป̀จจุบันอยู�ระหว�างนําเสนอ
ขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เพ่ือขยายเขตระบบไฟฟ;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 ท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ในป7งบประมาณ 
พ.ศ. 2560 เรือนจํา/ทัณฑสถานกลุ�มเป;าหมาย 15 แห�งได,รับการปรับปรุงซ�อมแซมอาคารสถานท่ี และมี
ผู,ต,องขังได,รับการอบรมในหลักสูตรต�างๆ ท่ีจัดทําข้ึนกว�า 2,000 คน 
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(5) ปรับปรุงปJจจัยแวดล�อมทางธุรกิจ รวมท้ังกฎหมาย กฎ ระเบียบให�
เกิดการแข�งขันท่ีเป9นธรรม โดยหน�วยงานภาครัฐมีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ ดังนี้ 

กระทรวงยุติธรรมมีผลการดําเนินงาน ได,แก� โครงการสร,างการรับรู,ด,าน
การบังคับคดีและกฎหมายท่ีเก่ียวข,องให,กับประชาชน เผยแพร�ภารกิจของกรมบังคับคดี กฎหมายด,านการ
บังคับคดี และกฎหมายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข,องในชีวิตประจําวัน ให,กับประชาชน ผู,สนใจ ได,มีความรู,ความเข,าใจ
เก่ียวกับการบังคับคดี มีภูมิคุ,มกันไม�ให,ตนเองเข,าสู�กระบวนการบังคับคดี กรมบังคับคดีจัดโครงการเสริมสร,าง
การรับรู, 5 โครงการ มีผู,เข,าอบรมเสริมสร,างความรู, 5,489 คนได,รับความรู,ความเข,าใจเก่ียวกับกฎหมายด,าน
การบังคับคดี และกฎหมายท่ีเก่ียวข,องในชีวิตประจําวัน เพ่ือเป-นภูมิคุ,มกันไม�ให,ตนเองเข,าสู�กระบวนการบังคับ
คดีอีกครั้งหนึ่ง  โครงการช�วยเหลือเยียวยาผู,เสียหายและจําเลยในคดีอาญา ป7งบประมาณ พ.ศ. 2560 ได,มีการ
เบิกจ�ายเงินเยียวยาค�าตอบแทนผู,เสียหายหรือค�าทดแทนและค�าใช,จ�ายแก�จําเลยในคดีอาญา เป-นเงินท้ังสิ้น 
600,800,000.00 บาท (หกร,อยล,านแปดแสนบาทถ,วน) ท้ังนี้ เบิกจ�ายให,แก�ผู,เสียหายในคดีอาญา จํานวน 
11,665 ราย เป-นเงิน 590,068,011.00 บาท (เป;าหมายไม�น,อยกว�า 5,250 ราย) อย�างไรก็ตาม ประชาชน
ได,รับเงินเยียวยาท่ีล�าช,า เพราะป̀ญหาเรื่องเงินค�าตอบแทนผู,เสียหาย และค�าทดแทนและค�าใช,จ�ายแก�จําเลยใน
คดีอาญาไม�เพียงพอ โดยในป7งบประมาณ 2560 ได,รับจัดสรรจํานวน 300 ล,านบาท ซ่ึงไม�เพียงพอ จึงต,องขอ
จัดสรรงบกลางเพ่ิมเติม จํานวน 300 ล,านบาท  โครงการค�าตอบแทนคลินิกยุติธรรม เพ่ือให,ความช�วยเหลือ
ประชาชนผู,ถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนได,รับการช�วยเหลือทางกฎหมาย ประชาชนสามารถ
ขอรับคําปรึกษากฎหมายได, โดยผ�านสายด�วน 1111 กด 77 การให,คําปรึกษากฎหมายผ�านเว็บไซต6กรม
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 % โดยเรื่องท่ี
ขอรับคําปรึกษามากท่ีสุด 5 อันดับแรก ได,แก� (1) ภารกิจกรมคุ,มครองสิทธิและเสรีภาพ จํานวน 8,395 เรื่อง 
คิดเป-นร,อยละ 28.96 (2) ความผิดเก่ียวกับชีวิตและร�างกาย 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
เก่ียวกับเรื่องเพศ จํานวน 1,264 ราย คิดเป-นร,อยละ 4.36  โครงการช�วยเหลือประชาชนด,วยกองทุนยุติธรรม 
(พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม) ให,ความช�วยเหลือประชาชนด,วยกองทุนยุติธรรมท้ังส�วนกลาง และส�วน
ภูมิภาค (การให,ความช�วยเหลือในการดําเนินคดี การขอปล�อยชั่วคราวผู,ต,องหาหรือจําเลย การช�วยเหลือผู,ถูก
ละเมิดสิทธิมนุษยชน การให,ความรู,ทางกฎหมายแก�ประชาชน ข,อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 มีผู,มายื่นคํา
ขอรับความช�วยเหลือ ท้ังสิ้น 7,758 ราย ดําเนินการเสร็จ 7,191 ราย (แบ�งเป-น อนุมัติ 2,512 ราย ไม�อนุมัติ 
3,073 ราย ยุติเรื่อง 1,606 ราย) อยู�ระหว�างดําเนินการ 594 ราย 

กระทรวงแรงงานจัดทําโครงการจัดสวัสดิการเพ่ือคุณภาพชีวิตวัย
แรงงาน ส�งเสริม สนับสนุนให,นายจ,าง ลูกจ,าง เห็นความสําคัญของการเลี้ยงลูกด,วยนมแม� และการจัดต้ังมุมนม
แม�ในสถานประกอบกิจการ เพ่ือให,แรงงานหญิงได,มีโอกาสเลี้ยงลูกด,วยนมแม� ซ่ึงเป-นการเสริมสร,างคุณภาพ
ชีวิต และสายใยรักแห�งครอบครัวของลูกจ,าง  และความรู,แก�แรงงานสูงอายุในสถานประกอบกิจการ และ
เตรียมความพร,อมเข,าสู�วัยเกษียณอย�างมีคุณภาพ พร,อมท้ังจัดสวัสดิการด,านสุขภาพแก�แรงงานสูงอายุ 
สามารถส�งเสริมการจัดต้ังมุมนมแม�ในสถานประกอบกิจการ 363 แห�ง (เป;าหมาย 80 แห�ง) สถานประกอบ
กิจการเห็นความสําคัญเก่ียวกับมุมนมแม� และนายจ,าง ลูกจ,างมีความรู, 235 คน (เป;าหมาย 200 คน) และให,
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ความรู,แก�นายจ,าง ลูกจ,างท่ีเป-นแรงงานสูงอายุ จํานวน 700 คนตามเป;าหมาย และออกหน�วยเคลื่อนท่ี
ให,บริการสวัสดิการด,านสุขภาพมีประชาชนเข,าร�วม 5,200 คน (เป;าหมาย 5,000 คน) 

(6) อ่ืนๆ โดยหน�วยงานภาครัฐมีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ ดังนี้ 

กระทรวงยุติธรรมจัดทําโครงการท่ีหลากหลาย ได,แก� โครงการสําคัญ 
Application/นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาการให,บริการประชาชน อํานวยความสะดวก
ให,ประชาชนเข,าถึงบริการของรัฐได,อย�างท่ัวถึง โดยพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสนเทศอย�างต�อเนื่องเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพของการบังคับคดีและการอํานวยความสะดวกให,กับประชาชน ตลอดจนเพ่ือไปสู� Thailand 
4.0 ตามนโยบายรัฐบาล โดยกรมบังคับคดีได,เปcดให,บริการ LED Debt Info Mobile Application เพ่ือ
อํานวยความสะดวกให,ประชาชนผู,มีส�วนได,ส�วนเสียในคดี สามารถตรวจสอบข,อมูลการอายัดเงินในคดีของ
ตนเองได,อย�างง�าย ประโยชน6ท่ีประชาชนผู,มีส�วนได,เสียได,รับ คือ ให,บริการฟรี ประหยัดเวลาและค�าใช,จ�าย ลด
ข้ันตอนสร,างความโปร�งใสในการปฏิบัติงาน ประชาชนสามารถตรวจสอบข,อมูลการอายัดได, โดยเปcดใช,บริการ
ต้ังแต�วันท่ี 1 สิงหาคม 2560 มีผู,ใช,งานบริการแอพพลิเคชั่น “LED Debt Info” ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 
รวมจํานวน 190 ดาวน6โหลด ระดับความพึงพอใจท่ีระดับ 4.83 โครงการการไกล�เกลี่ยข,อพิพาทในชั้นบังคับคดี 
เพ่ิมโอกาสให,เจ,าหนี้และลูกหนี้สามารถเจรจาเรื่องหนี้ได,สะดวก รวดเร็ว ไม�มีค�าใช,จ�าย และเป-นธรรม และลด
ปริมาณคดีท่ีเข,าสู�กระบวนการบังคับคดี ป7งบประมาณ พ.ศ. 2560 มีเรื่องเข,าสู�กระบวนการไกล�เกลี่ย 24,690 
เรื่อง ทุนทรัพย6 9,872,989,800.00 บาท ไกล�เกลี่ยสําเร็จ 22,500 เรื่อง ทุนทรัพย6 6,380,910,600.00 บาท 
คิดเป-นร,อยละ 91.13  และโครงการการแก,ไขป̀ญหาหนี้นอกระบบอย�างบูรณาการและยั่งยืน เพ่ือช�วยเหลือ
ลูกหนี้ท่ีได,รับความเดือดร,อนจากการถูกยึดทรัพย6สินท่ีไม�เป-นธรรม สืบเนื่องมาจากการแก,ไขป̀ญหาหนี้นอก
ระบบอย�างบูรณาการและยั่งยืน ภายใต,แนวคิด “ขจัดหนี้นอกระบบเป-นศูนย6” ตามนโยบายรัฐบาล และเพ่ือ
ลดภาระหนี้นอกระบบด,วยการไกล�เกลี่ยข,อพิพาทชั้นบังคับคดี ซ่ึงกรมบังคับคดีได,ปฏิบัติตามนโยบายของ
รัฐบาลในการแก,ไขป̀ญหาหนี้นอกระบบโดยกรมบังคับคดีได,ดําเนินงานในมิติท่ี 3 การลดภาระหนี้นอกระบบ
ด,วยการไกล�เกลี่ยประนอมหนี้ โดยผู,อํานวยการสํานักงานบังคับคดีท่ัวประเทศร�วมเป-นอนุกรรมการไกล�เกลี่ย
และประนอมหนี้ในคณะอนุกรรมการไกล�เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบประจําจังหวัดและ กรมบังคับคดีได,
มอบหมายให,สํานักงานบังคับคดีจังหวัดท่ัวประเทศตรวจสอบคําร,องของลูกหนี้ท่ียื่นขอไกล�เกลี่ยข,อพิพาทชั้น
บังคับคดี และมีเจ,าหนี้บุคคลธรรมดาท่ีเป-นเจ,าหนี้ตามคําพิพากษาต้ังแต� 20 คดีข้ึนไป (รวม 12 จังหวัด มี
เจ,าหนี้รวม 1 ราย มีลูกหนี้ 135 คดี) สันนิษฐานว�าน�าจะเป-นหนี้นอกระบบ ซ่ึงกรมบังคับคดีใช,กลไกการไกล�
เกลี่ยข,อพิพาทชั้นบังคับคดีมาดําเนินการช�วยเหลือลูกหนี้นอกระบบดังกล�าว 

กระทรวงมหาดไทยมีผลการดําเนินงานต�างๆ ดังนี้ การขับเคลื่อนภารกิจ
ของศูนย6ดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัด และให,การปฏิบัติงาน
ของส�วนราชการในจังหวัดสามารถให,บริการประชาชนได,อย�างเสมอภาค มีคุณภาพ รวดเร็ว ลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานและประชาชนได,รับความพึงพอใจ ต้ังแต�เปcดให,บริการศูนย6ดํารงธรรมต้ังแต�วันท่ี 18 กรกฎาคม 
2557 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2560 มีผู,เข,ารับบริการในประเภทของงานบริการ 7 มิติ จากศูนย6ดํารงธรรม
จังหวัดท่ัวประเทศ จํานวน 3,224,187 เรื่อง ดําเนินการแล,วเสร็จ จํานวน 3,171,548 เรื่อง คิดเป-นร,อยละ 
99.37 สามารถแก,ไขป̀ญหาเรื่องร,องเรียนของศูนย6ดํารงธรรมจังหวัดได,ร,อยละ 86.346 ของจํานวนเรื่อง
ร,องเรียนท่ีค,างดําเนินการในป7งบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2559 และสามารถแก,ไขจนได,ข,อยุติในป7งบประมาณ 
พ.ศ. 2560 โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนศูนย6ดํารงธรรมอําเภอ 1) สามารถสนับสนุนช�วยเหลือ หรือ
ดําเนินการแทนหน�วยงานต�างๆ ได,แก� การช�วยเหลือประชาชนผู,ได,รับความเดือดร,อนและผู,ด,อยโอกาส การ
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แก,ไขป̀ญหาผลผลิตทางการเกษตรและหนี้สินเกษตรกร เป-นต,น 2) ปฏิบัติงานเชิงรุก โดยชุดปฏิบัติการประจํา
ตําบล (ชปต.) ซ่ึงเป-นหน�วยเคลื่อนท่ีเร็วของศูนย6ดํารงธรรมอําเภอในการทํางาน เพ่ือสํารวจป̀ญหา หรือความ
ต,องการในพ้ืนท่ีตําบล หมู�บ,าน เสนอให,ส�วนราชการเข,าไปแก,ไขก�อนเกิดข,อเรียกร,อง/ร,องเรียน หรือเกิดป̀ญหา
ความขัดแย,งข้ึน และ 3) ดําเนินงานตามนโยบายสําคัญของรัฐบาลและงานอ่ืนๆ ได,แก� การค,ามนุษย6 สถาน
บริการ การพนัน การแก,ไขป̀ญหาหนี้นอกระบบ การแก,ไขป̀ญหาปkาไม,และทรัพยากรธรรมชาติ เป-นต,น ผลการ
ดําเนินงาน พบว�า การรายงานผลการดําเนินงานของศูนย6ดํารงธรรมอําเภอ ผ�านระบบ Internet ต้ังแต�วันท่ี 1 
ตุลาคม 2559 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2560 มีผู,มายื่นขอรับบริการ 2,545,241 เรื่อง ดําเนินการเสร็จสิ้น 
2,520,543 เรื่อง คิดเป-นร,อยละ 99.03 

2.3) เสริมสร�างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร�างความ
เข�มแข็งการเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให�ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได� มี
สิทธิในการจัดการทุน ท่ีดินและทรัพยากรภายในชุมชม โดย 

(1) ส�งเสริมให�เกิดชุมชนแห�งการเรียนรู�ด�วยกระบวนการวิจัย และการ
ถ�ายทอดองค0ความรู�ในชุมชน โดยหน�วยงานภาครัฐมีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ ดังนี้ 

กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมส�งเสริมและพัฒนางานเรขศิลป� เพ่ือให,
งานศิลปะร�วมสมัย สาขาเรขศิลป� (Graphic Design) ได,รับการพัฒนาต�อยอด สร,างรายได,ให,เกิดแก�ชุมชน โดย
การอบรมเชิงปฏิบัติการด,านเรขศิลป� 10 ครั้ง รายการเกมส6โชว6 เพ่ือการพัฒนาต�อยอดงานศิลปะร�วมสมัย
สาขาเรขศิลป� 12 ตอน DVD Box set รายการเกมส6โชว6 เพ่ือการพัฒนาต�อยอดงานศิลปะร�วมสมัยสาขาเรข
ศิลป� จํานวน 7 ตอน/ชุด จํานวน 200 ชุด 

กระทรวงวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยีมีผลการดําเนินงาน ได,แก� 
โครงการถ�ายทอดเทคโนโลยีสู�ชนบท กระตุ,นให,เกิดการประยุกต6ใช,เทคโนโลยีจากการเข,าถึงเทคโนโลยีและ
กระบวนการมีส�วนร�วมของเกษตรกรในการถ�ายทอดเทคโนโลยีผ�านการปฏิบัติจริง พร,อมท้ังสร,างตัวคูณของผู,ท่ี
มีความรู,ในพ้ืนท่ีท้ังในส�วนของเจ,าหน,าท่ีส�งเสริม/ถ�ายทอดเทคโนโลยี และเกษตรกรแกนนําซ่ึงเป-นพ้ืนฐาน
สําคัญของการกระจายความรู,ชุมชนอย�างกว,างขวาง (inclusive innovation) ในป7 2560 มีชุมชนท่ีได,รับการ
ถ�ายทอดเทคโนโลยี 100 ชุมชน อาทิ ถ�ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหาร TMR และแร�ธาตุก,อนในการเลี้ยงโค 
ถ�ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพันธุ6ข,าวพ้ืนเมือง  โครงการพัฒนานวัตกรรมสินค,าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ6 
(OTOP) ในป7งบประมาณ 2560 มีผู,ประกอบการสินค,าหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ6 (OTOP) หรือชุมชนท่ี
ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ6ด,วยวิทยาศาสตร6 เทคโนโลยี และนวัตกรรม 400 ราย พัฒนาระบบสารสนเทศ
สําหรับวิสาหกิจชุมชน 1 ระบบ ได,แก� ระบบ ESTI มีเครือข�าย องค6กร หน�วยงาน และสถาบันการศึกษาเกิด
ความร�วมมือบูรณาการการทํางาน 5 เครือข�าย . มีการลงทุนด,าน R&D ภาคเอกชนท่ีเพ่ิมข้ึน 300 ล,านบาท 
ประกอบการฯ ท่ีได,รับการถ�ายทอดเทคโนโลยีมีรายได,เพ่ิมข้ึน 240 ล,านบาท  และโครงการการพัฒนาเกษตร
นวัตกรรมด,วยวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยีร�วมกับ ธ.ก.ส. นําผลงาน วทน. ท่ีได,จากงานวิจัยและพัฒนาไปใช,ใน
การเพ่ิมปริมาณและคุณภาพของผลผลิต และลดต,นทุนการผลิตของพืช/สัตว6หลัก 9 ชนิด ควบคู�กับการสร,าง
เครือข�ายระดับท,องถ่ินด,านการบริหารจัดการและการตลาด เพ่ือสนับสนุนการดําเนินการของชุมชนเกษตร
นวัตกรรมอย�างต�อเนื่อง ในป7งบประมาณ 2560 ถ�ายทอดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมให,กับเกษตรกรในชุมชนและ
เกษตรกรผู,ท่ีสนใจ 200 คน และพัฒนาความร�วมมือกับสถาบัน/องค6กรท,องถ่ิน 2 เครือข�าย งาน วทน. ถูก
นําไปใช, 20 ชิ้น/ผลิตภัณฑ6ท่ีได,รับการยกระดับ ส�งผลให,เกษตรกรในชุมชนสามารถลดต,นทุนการผลิตลงได, 
การจ,างงานและสร,างมูลค�าสินค,าเพ่ิมข้ึน การลงทุนด,านธุรกิจการเกษตรเพ่ิมข้ึน 
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(2) พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยหน�วยงานภาครัฐมีผลการดําเนินงานท่ี
สําคัญ ดังนี้ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ6ดําเนินโครงการต�างๆ ได,แก� โครงการ
เสริมสร,างและพัฒนาศักยภาพองค6กรเกษตรและวิสาหกิจชุมชน เพ่ือให,สมาชิกกลุ�มส�งเสริมอาชีพการเกษตร 
กลุ�มแม�บ,านเกษตรกร และกลุ�มยุวเกษตรกรมีแผนพัฒนาศักยภาพ สามารถดําเนินกิจกรรมกลุ�มเพ่ือเพ่ิมรายได, 
เกิดเครือข�ายการดําเนินงานร�วมกัน ป7 2560 มีผลการดําเนินงาน อาทิ มีเครือข�ายองค6กรเกษตรกรระดับ
จังหวัด 6,160 ราย เครือข�ายกลุ�มส�งเสริมอาชีพการเกษตรระดับเขต 450 ราย เครือข�ายยุวเกษตรกรและท่ี
ปรึกษายุวเกษตรกรระดับประเทศ 600 ราย และเครือข�ายองค6กรเกษตรกร ระดับประเทศ 354 ราย มี
แผนพัฒนาศักยภาพกลุ�ม 693 กลุ�ม มีองค6กรเกษตรกรต,นแบบ (Smart GroupModel) 231 กลุ�ม และกลุ�มมี
การผลิตผลิตภัณฑ6เพ่ือพัฒนาเป-น Smart Product 462 ผลิตภัณฑ6 และมีโครงงานเด�นของกลุ�มยุวเกษตรกร 
231 โครงงาน  โครงการส�งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม�และเกษตรกรรมยั่งยืน เพ่ือส�งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม�ให,
แพร�หลายสู�เกษตรกร เพ่ือให,มีรายได,และมีความยั่งยืนในการประกอบอาชีพตามแนวทางหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีเกษตรกรท่ีเข,าร�วมโครงการส�งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม�และเกษตรกรรมยั่งยืน 70,000 
ครัวเรือนตามเป;าหมาย และมีแปลงส�งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม�ท่ีเข,มแข็งและยั่งยืนสามารถขยายผลในชุมชนได, 
ส�งผลให,เกษตรกรลดรายจ�ายในครัวเรือนและสามารถพ่ึงพาตนเองได,  โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในเขตนิคมสหกรณ6 เพ่ือให,สมาชิกนิคมสหกรณ6มีความรู, ความเข,าใจ ในการประกอบอาชีพตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนําแนวพระราชดําริมาประยุกต6ใช,กับชีวิตประจําวันได, จากการดําเนินงาน 
สมาชิกมีแหล�งน้ําในการทําเกษตรตลอดท้ังป7 สามารถลดต,นทุนในการผลิตลดค�าใช,จ�าย ในด,านป̀จจัยการผลิต 
จากการนําพืชผักท่ีเหลือหรือเน�าเสียมาทําปุ�ยชีวภาพ ปุ�ยหมัก ทําแก�สชีวภาพใช,ในครัวเรือน การปลูกพืชเลี้ยง
สัตว6 ลดค�าใช,จ�ายในครัวเรือน สามารถเพ่ิมผลผลิตได,มากข้ึนและมีคุณภาพมีรายได,เพ่ิมข้ึนจากอาชีพหลักปลูก
พืชผักสวนครัวไว,บริโภคไก�ไข� เลี้ยงปลา เฉลี่ยประมาณ 100-200 บาทต�อวัน โครงการเกษตรทฤษฎีใหม� 
สนับสนุนให,เกษตรกรมีความรู,ความเข,าใจในการปฏิบัติตามระบบเกษตรทฤษฎีใหม� และนําไปปรับใช,ในพ้ืนท่ี
ของตนเองได,อย�างเหมาะสม เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน มีรายได,เสริมและลดรายจ�ายในครัวเรือนลงได, มี
เกษตรกร 5,406 รายตามเป;าหมายได,รับการแนะนํา ส�งเสริม ให,มีการดําเนินกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม�  
โครงการอนุรักษ6ภูมิป̀ญญาและพัฒนาลวดลายผ,าไหม โดยปรับปรุงพัฒนาศูนย6อนุรักษ6ผ,าไหมให,เป-นแหล�ง
ศึกษารวบรวมและอนุรักษ6ลวดลายผ,าท้ังท่ีเป-นลวดลายท่ีสืบทอดตามภูมิป̀ญญาและลวดลายท่ีคิดค,นพัฒนาข้ึน
จากภูมิป̀ญญาเป-นแหล�งเรียนรู,และเผยแพร�ประชาสัมพันธ6ข,อมูลความรู,และภูมิป̀ญญาเก่ียวกับผ,าไหมและผ,า
ไทย ได,จัดต้ังศูนย6เรียนรู,ภูมิป̀ญญาหม�อนไหม 8 แห�ง จัดทําต,นแบบท่ีแปรรูปจากผ,าไหมต,นแบบ 12 ชิ้น และ
จัดทําผลิตภัณฑ6ต,นแบบ 5 ชิ้น มีสินค,าไหมไทยได,รับการข้ึนทะเบียนสิ่งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร6 1 ประเภท  
โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม� โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจการเกษตร ขยายผลการเรียนรู,อย�าง
ต�อเนื่องจากป7ท่ีผ�านมา โดยสนับสนุนให,เกษตรกรท่ีเข,าร�วมโครงการฯ มีความรู, ความเข,าใจในการดําเนิน
กิจกรรมการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม� โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนําความรู,ท่ีได,รับไปปรับ
ใช,ในการประกอบอาชีพได, จากการดําเนินงาน พบว�า มีศูนย6เครือข�ายปราชญ6ชาวบ,านท่ีเข,าร�วมโครงการฯ ท่ัว
ประเทศ 138 ศูนย6ใน 73 จังหวัด เกษตรกรท่ัวไป 15,889 ราย (เป;าหมาย 15,200 ราย) ได,รับการถ�ายทอด
ความรู,การพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม� โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากศูนย6เครือข�ายปราชญ6
ชาวบ,าน และเกษตรกรผู,เข,าร�วมโครงการฯ ร,อยละ 87.86 มีความรู,ความเข,าใจ และสามารถนําความรู,ท่ีได,รับ
จากการฝfกอบรม ไปปฏิบัติใช,ในการดําเนินชีวิตและการทําการเกษตรได,คิดเป-นร,อยละ 99.52  โครงการศูนย6
เรียนรู,เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน เพ่ือเสริมสร,างความรู,ในการดําเนินกิจกรรมทางการเกษตรและฝfกปฏิบัติผ�าน
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กิจกรรมสาธิตแบบมีส�วนร�วมให,ผู,เข,าร�วมโครงการฯ มีความรู,ในการดําเนินกิจกรรมทางการเกษตรตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได, มีผู,เข,าร�วมโครงการฯ 3,384 ราย (เป;าหมาย 3,300 ราย) ได,รับการ
เสริมสร,างความรู,ในการดําเนินกิจกรรมทางการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม� และฝfกปฏิบัติผ�านกิจกรรมและการ
สาธิตแบบมีส�วนร�วมจากศูนย6เรียนรู,เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ศูนย6เรียนรู,เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนท่ีเข,าร�วม
โครงการ 110 แห�ง ท่ัวประเทศ (กําหนดเป;าหมายเกษตรกรในการจัดฝfกอบรม แห�งละ 30 ราย) ผู,เข,าร�วม
โครงการฯ ร,อยละ 100 มีความรู,ความเข,าใจ และสามารถนําความรู,ท่ีได,รับจากการฝfกอบรมไปปฏิบัติใช,ในการ
ดําเนินชีวิตและการทําการเกษตรได, คิดเป-นร,อยละ 84.40  โครงการส�งเสริมศิลปหัตถกรรมพ้ืนบ,านของไทย 
อบรมเกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดินให,มีความรู,ด,านศิลปหัตถกรรมพ้ืนฐาน สามารถทําเป-นอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิม
รายได, มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน โดยเกษตรกรสามารถนําความรู,ไปใช,ประกอบอาชีพ เพ่ิมรายได,ให,กับตนเองและ
ครอบครัวไม�น,อยกว�าร,อยละ 60  การบริหารจัดการฟาร6มขนาดเล็กตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือศึกษาสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตรในการทําฟาร6มตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และถอดบทเรียนเกษตรกรต,นแบบเศรษฐกิจพอเพียง จากการดําเนินงานได,รูปแบบแนวคิด
การบริหารจัดการฟาร6มขนาดเล็กพ้ืนท่ีไม�เกิน 15 ไร� ท่ีประสบความสําเร็จ มีรายได,ทางการเกษตรเพ่ิมข้ึน
สามารถเลี้ยงดูครัวเรือนได,อย�างเพียงพอ นําไปถ�ายทอดและขยายผลไปสู�เกษตรกรในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ เพ่ือเป-น
แนวทางในการพัฒนาการเกษตรให,กับเกษตรกรท่ีประสบป̀ญหาทางการเกษตรได,นําไปปรับใช,ให,เหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนท่ี  โครงการส�งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม�ในเขตปฏิรูปท่ีดิน โดยจัดต้ังศูนย6ต,นแบบการส�งเสริมเกษตร
ทฤษฎีใหม�ในเขตปฏิรูปท่ีดิน เกิดศูนย6ต,นแบบการส�งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม�ในเขตปฏิรูปท่ีดิน 135 ศูนย6 
(เป;าหมาย 70 ศูนย6) และเกษตรกรได,รับการส�งเสริมและพัฒนาความรู,เกษตรทฤษฎีใหม� 5,665 ราย ส�งผลให,
เกษตรกรมีความรู,ความเข,าใจ และพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม� ทําให,สามารถดําเนินชีวิตด,วยการ
พ่ึงพาตนเองได,  โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข�งขันและยกระดับคุณภาพสินค,าหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ6ประเภทอาหารและเครื่องด่ืม เพ่ือส�งเสริมให,สถานแปรรูปผลิตภัณฑ6สัตว6น้ําพ้ืนเมืองได,รับการรับรอง
สุขลักษณะในการผลิตอาหาร (GMP) กลุ�มเป;าหมายมีรูปแบบบรรจุภัณฑ6ท่ีสวยงาม ดึงดูดลูกค,า และสามารถ
รักษาคุณภาพผลิตภัณฑ6ในบรรจุภัณฑ6ได,ผลิตภัณฑ6ประมงท่ีผลิตได,รับการรับรองคุณภาพจากหน�วยงานของรัฐ 
และกลุ�มเป;าหมายสามารถเปcดตัวสินค,าสู�ตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได, โดยกรมประมงดําเนินการ
แนะนําปรับปรุงสุขลักษณะการผลิต ควบคุมกระบวนการผลิตการบรรจุให,ถูกสุขลักษณะ และพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ6เพ่ือให,กลุ�มเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ6สัตว6น้ําได,รับการพัฒนาอย�างต�อเนื่อง โดยการเข,าตรวจสุขลักษณะ
สถานท่ีผลิตและกระบวนการ เครื่องมือ อุปกรณ6ท่ีใช,ผลิต การบรรจุและบรรจุภัณฑ6 พร,อมสุ�มตัวอย�างบรรจุ
ภัณฑ6 และน้ําใช,ของกลุ�มผู,แปรรูป และสนับสนุนป̀จจัยการผลิตในการปรับปรุงฯ 12 กลุ�ม โครงการศูนย6เรียนรู,
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค,าเกษตร จากการดําเนินงานส�งผลให,เกษตรกรมีศูนย6เรียนรู,ด,านข,าวในพ้ืนท่ี
ชุมชน ให,ความรู,ประเด็นวิชาการ เทคโนโลยี รวมถึงการป;องกันแก,ไขป̀ญหาต�าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนระหว�างฤดูการ
ผลิต ซ่ึงทําให,เกิดการช�วยเหลือ แก,ไขป̀ญหาด,านการเกษตรได,ตรงต�อความต,องการ และทันต�อสถานการณ6 กับ
เกษตรกรในชุมชน และเกษตรกรผู,นําท่ีเป-นเครือข�ายของเกษตรกรต,นแบบ ในแต�ละศูนย6การเรียนรู,การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค,าเกษตร เป-นศูนย6กลางการถ�ายทอดเทคโนโลยีการผลิต บริหารจัดการ การตลาด 
แก�เกษตรกรรวมท้ังการให,บริการทางการเกษตร และเผยแพร�ข,อมูลข�าวสารในพ้ืนท่ี โครงการศูนย6เรียนรู,การ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค,าเกษตร เพ่ือสร,างและพัฒนาฐานเรียนรู,ด,านบัญชีประจําศูนย6เรียนรู,การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค,าเกษตร สามารถศูนย6การเรียนรู,การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค,าเกษตรได,รับ
การสร,างและพัฒนาครูบัญชีประจําศูนย6 882 ศูนย6ตามเป;าหมาย  โครงการศูนย6เรียนรู,การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตสินค,าเกษตร เพ่ือพัฒนาศูนย6เรียนรู,ให,กับเกษตรกรภายใต,การจัดการแบบบูรณาการ ให,สามารถ
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ดําเนินการเรียนรู,ของเกษตรกรด,านการเพาะเลี้ยงสัตว6น้ําได,อย�างยั่งยืน มีรายได,ท่ีม่ันคง โดยจัดทําแปลงเรียนรู,
ด,านการประมงและจัดทําฐานการเรียนรู,ในศูนย6เรียนรู,การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค,าเกษตร 882 ศูนย6
ตามเป;าหมาย พัฒนาหลักสูตรด,านการประมงรวมถึงถ�ายทอดเทคโนโลยีเพ่ืออบรมให,ความรู,แก�เกษตรกรและ
ผู,สนใจ จัดทําแปลงเรียนรู,เครือข�าย 2,646 แห�ง และถ�ายทอดเทคโนโลยีสู�เกษตรกร 196,386 ราย 

โครงการศูนย6เรียนรู,การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค,าเกษตร พัฒนา
ศักยภาพของ ศพก. 882 ศูนย6 และศูนย6เครือข�าย ให,มีความพร,อมในการให,บริการการถ�ายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิต การบริหารจัดการ และการตลาด แก�เกษตรกร รวมท้ังการให,บริการทางการเกษตรด,านต�างๆ และ
เผยแพร�ข,อมูลข�าวสารในพ้ืนท่ี เกษตรกรท่ีมาเรียนรู,ท่ี ศพก. สามารถนําความรู,ท่ีได,รับไปใช,ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค,าเกษตรท่ีสอดคล,องกับบริบทของชุมชน เกษตรกร องค6กรเกษตรกรสามารถ
เชื่อมโยงเป-นเครือข�ายเพ่ือปรับเปลี่ยนระบบการผลิตสินค,าเกษตร ส�งผลให,มีความเข,มแข็ง และพ่ึงพาตนเองได,  
โครงการศูนย6เรียนรู,การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค,าเกษตร เพ่ือพัฒนาศูนย6เรียนรู,การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตสินค,าเกษตรตามภารกิจของกรมชลประทาน บูรณาการร�วมกับทุกหน�วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ6 ให,เป-นแหล�งเรียนรู,ด,านการผลิตสินค,าเกษตรของเกษตรกรประจําอําเภอท่ัวประเทศ (882 
อําเภอ) งบประมาณรวม 8.82 ล,านบาท  โดยมีกิจกรรมการให,ความรู,เรื่องการใช,น้ําแก�เกษตรกร 882 ศูนย6 
อาทิ ศูนย6 อ.เมืองสิงห6บุรี จุดเด�นของศูนย6 คือ ลดต,นทุนการผลิตข,าว ศูนย6 อ.เมืองนครราชสีมา จุดเด�นของ
ศูนย6 คือ แปลงมันสําปะหลังระบบน้ําหยด ได,ดําเนินการจัดทําข,อมูลประจําศูนย6 บริการข,อมูลข�าวสารต�างๆ 
จัดทําป;ายประชาสัมพันธ6 ถ�ายทอดความรู,ตามหลักสูตรและแผนการเรียนรู, อาทิ วิธีทําน้ําหมักชีวภาพสมุนไพร
ไล�แมลง การผลิตผักกระเฉด GAP ของโครงการส�งน้ําบํารุงรักษาชลหารพิจิตร ศูนย6การเรียนรู,ฯ จ.
สมุทรปราการ และจังหวัดเพชรบุรี  โครงการศูนย6เรียนรู,การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค,าเกษตร ส�งเสริม 
สนับสนุน ให,เป-นศูนย6การเรียนรู,การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค,าเกษตร เป-นศูนย6กลางถ�ายทอดเทคโนโลยี
การผลิต การบริหารจัดการ การตลาดแก�เกษตรกร รวมท้ังให,บริการทางการเกษตร และเผยแพร�ข,อมูล
ข�าวสารในพ้ืนท่ี ส�งผลให,เกษตรกรมีความรู,เก่ียวกับการปฏิบัติการฝนหลวง และทราบช�องทางการติดต�อขอรับ
บริการฝนหลวง  โครงการศูนย6เรียนรู,การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค,าเกษตร พัฒนาศักยภาพของ ศพก. 2 
ศูนย6 ให,มีความพร,อมในการดําเนินงานด,านหม�อน โครงการศูนย6เรียนรู,การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค,า
เกษตร เพ่ือให,มีศูนย6เรียนรู,การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค,าเกษตร สําหรับเป-นแหล�งเรียนรู,เทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค,าเกษตร จัดต้ังศูนย6เรียนรู,เครือข�ายการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค,าเกษตรในเขตปฏิรูปท่ีดิน โดยประสานกับกรมส�งเสริมการเกษตร คัดเลือกเฉพาะศูนย6เรียนรู,ฯ ท่ีอยู�
ในเขตปฏิรูปท่ีดิน 140 ศูนย6 (จาก 882 ศูนย6) ส�งผลให,เกิดแหล�งเรียนรู,ท่ีเกษตรกรใช,ประโยชน6ในด,านการ
เรียนรู,เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการเพ่ิมประสิทธิภาพ การผลิตสินค,าเกษตร ใน 140 ศูนย6  โครงการส�งเสริม
และพัฒนาวิสาหกิจชุมชน สร,างความเข,าใจการดําเนินงานส�งเสริมวิสาหกิจชุมชนให,ผู,เก่ียวข,องทุกระดับ มี
สมาชิกวิสาหกิจชุมชนเข,าร�วมเวทีเรียนรู,การจัดทําแผนพัฒนาและเพ่ิมทักษะการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน 
17,640 ราย วิสาหกิจชุมชนได,รับการพัฒนาด,านการเพ่ิมมูลค�าสินค,าเกษตรแปรรูป 77 แห�ง วิสาหกิจชุมชน
ได,รับการส�งเสริมให,เป-นวิสาหกิจชุมชนต,นแบบ 77 แห�ง โดยสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ร,อยละ 65 ท่ีผ�าน
กระบวนการเรียนรู,สามารถนําความรู,ไปปรับใช,ในการพัฒนากิจการ วิสาหกิจชุมชนท่ีเข,าร�วมโครงการสามารถ
สร,างมูลค�าเพ่ิมจากวัตถุดิบทางการเกษตรให,เป-นสินค,าเกษตรแปรรูปได,ร,อยละ 70 และแหล�งเรียนรู,วิสาหกิจ
ชุมชนต,นแบบ สามารถต�อยอดกิจกรรมการเรียนรู,ได, ไม�น,อยกว�าร,อยละ 70  โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
เพ่ือพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให,มีระบบบัญชี และระบบการควบคุมภายในท่ีดี โดยวิสาหกิจชุมชนใหม�ได,รับการ
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พัฒนาระบบมาตรฐานการบัญชี 385 แห�งตามเป;าหมาย และมีการจัดทําบัญชีและงบทดลองตามมาตรฐาน 
184  แห�ง คิดเป-นร,อยละ 47.79 

โครงการธนาคารสินค,าเกษตร (ธนาคารโคนมทดแทนฝูง) เพ่ือลดต,นทุน
การเลี้ยงโคนมในฟาร6มสมาชิกของสหกรณ6โคนม ด,วยการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตในฟาร6มให,กับสมาชิก โดย
ทําให,เกษตรกรและบุคคลท่ัวไปได,ทราบถึงประวัติความเป-นมา ภารกิจของกรม และช�องทางการติดต�อในการ
ร,องขอฝน มีสมาชิกได,รับประโยชน6จากโครงการนี้ 492 ราย สหกรณ6มีการรับซ้ือลูกโคเพศเมียจากเกษตรกร
สมาชิกเข,าสู�ฟาร6มกลางของสหกรณ6 1,236 ตัว ส�งผลให,เกษตรกรสามารถลดค�าใช,จ�ายในการรับภาระการเลี้ยง
ดูลูกโค ซ่ึงเม่ือเข,าสู�ฟาร6มกลางของสหกรณ6 ลูกโคของเกษตรกรสมาชิกจะได,รับการดูแลตามหลักวิชาการ ทําให,
มีอัตราการเจริญเติบโตและสมบูรณ6พันธุ6 ส�งผลให,เพ่ิมโอกาส  ในการผสมเทียมติดเร็วข้ึน (เกษตรกรมีรายได,
จากการรีดนมเร็วข้ึน)  โครงการธนาคารสินค,าเกษตร (ธนาคารข,าวในสถาบันเกษตรกร) สนับสนุนสหกรณ6
ดําเนินงานในรูปแบบของธนาคารสินค,าเกษตร เพ่ือช�วยเหลือเกษตกรในการจัดหา แลกเปลี่ยนสินค,าเกษตร 
โครงการนี้สมาชิกสามารถลดต,นทุนจากดอกเบ้ียเงินกู,ร,อยละ 5 โครงการธนาคารสินค,าเกษตร เพ่ือให,ชุมชนมี
แหล�งเส,นไหมท่ีมีคุณภาพดีสําหรับการทอผ,าอย�างเพียงพอ และลดต,นทุนการผลิตผ,าไหมหัตถกรรมของชุมชน 
โดยกรมหม�อนไหมดําเนินการจัดต้ังธนาคารป̀จจัยการผลิตด,านหม�อนไหม (ธนาคารเส,นไหม) โดยมีเป;าหมายใน
พ้ืนท่ี  6 จังหวัด ได,แก� จังหวัดสกลนคร มหาสารคาม ชัยภูมิ นครราชสีมา อุบลราชธานี และนครพนม โดยมี
ผลการสนับสนุนเส,นไหมรวมท้ังสิ้น 536 กิโลกรัม ส�งผลให,ธนาคารฯ เส,นไหมสามารถเป-นแหล�งสํารองเส,นไหม
ในกลุ�มเกษตรกรและให,บริการเส,นไหมท่ีมีคุณภาพแก�เกษตรกร และมีการผลิตผ,าไหมจากเส,นไหมธนาคาร
หม�อนไหมฯ ป7ละไม�น,อยกว�า 1,600 เมตรต�อธนาคาร  โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง พัฒนาเกษตรกร
ให,มีศักยภาพเข,าสู�การเป-น Smart Farmer และมีคุณสมบัติตามตัวชี้วัดตามเกณฑ6 สามารถนําความรู, และ
เทคโนโลยี ไปปรับใช,ในการประกอบอาชีพด,านการเพาะเลี้ยงสัตว6น้ําและการประมงได,อย�างเหมาะสม เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป และการตลาด ให,มีรายได,ภาคเกษตรสูงกว�า 180,000 บาท/ครัวเรือนป7 
และพัฒนาสู�การเป-นเกษตรกรปราดเปรื่องด,านการประมงให,เป-นแหล�งเรียนรู,ในการประกอบอาชีพการ
เพาะเลี้ยงสัตว6น้ําให,แก�เกษตรกรท่ัวไป โดยกรมประมงดําเนินการพัฒนาอาชีพเกษตรกรให,มีศักยภาพเข,าสู�การ
เป-น Smart Farmer สามารถนําความรู,ไปปรับใช,ในการประกอบอาชีพการประมง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด,าน
การผลิต การแปรรูป และการตลาด โดยอบรมเกษตรกร 15,000 ราย และถอดองค6ความรู,เกษตรกรท่ีเป-น 
Smart Farmer 250 ราย เกษตรกรท่ีเข,าร�วมโครงการสามารถพัฒนาเป-นเกษตรกรปราดเปรื่องได,ร,อยละ 
95.97  โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง พัฒนาเกษตรกรผู,นําศูนย6เครือข�าย ยกระดับเป-นเกษตรกร
ปราดเปรื่อง (Smart Farmer) มีศักยภาพท้ังทางด,านการผลิต การแปรรูป และการตลาด มีเกษตรกรผู,นําศูนย6
เครือข�ายระดับอําเภอ 8,820 ราย และมีแผนพัฒนาศักยภาพรายบุคคล ซ่ึงเกษตรกรนําแผนพัฒนาศักยภาพ
รายบุคคลไปปรับใช,เพ่ือพัฒนาอาชีพด,านการเกษตรของตนเองได, เกษตรกรได,รับการพัฒนาเป-น Smart 
Farmer และ Smart Farmer ต,นแบบ สามารถพ่ึงพาตนเองได,มีการวางแผน การผลิตท่ีมีประสิทธิภาพสอด
รับกับพ้ืนท่ีและสินค,า ทําให,ผลผลิตมีคุณภาพดี มุ�งสู�การเป-น Smart Product  โครงการพัฒนาเกษตรกร
ปราดเปรื่อง (Smart Farmer) พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปท่ีดิน โดยขบวนการส�งเสริมแหล�ง
เรียนรู,ของเกษตรกรต,นแบบด,านเกษตรผสมผสาน และขยายผลไปสู�เกษตรกรรายอ่ืน พร,อมท้ังพัฒนาศักยภาพ
ให,เกษตรกรให,มีรายได,เพ่ิมสูงข้ึนไม�น,อยกว�า 180,000 บาท/ครัว/ป7 เกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดินได,รับการ
พัฒนาเป-นเกษตรกรปราดเปรื่อง 3,795 ราย (เป;าหมาย 3,600 ราย) ส�งผลให,เกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดิน 
ได,รับการพัฒนาเป-นเกษตรกรต,นแบบ และเป-นผู,นําเกษตรกร ท่ีสามารถถ�ายทอดความรู,ด,านการเกษตรแก�
เกษตรกรรายอ่ืน  โครงการการพัฒนาเกษตรกรสู�เกษตรกรปราดเปรื่อง เพ่ือให,เกษตรกรสมาชิกมี 2 คุณสมบัติ
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หลักของ Smart  Farmer คือมีรายได,ไม�ตํ่ากว�า 180,000 บาท/ครัวเรือน/ป7และพร,อมท่ีจะพัฒนาให,มี
คุณสมบัติพ้ืนฐาน 6 ข,อ ของเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart  Farmer) ในป7 2560 เกษตรกรท่ีเข,าร�วม
โครงการฯ มีรายได,ไม�ต่ํากว�า 180,000 บาท/ครัวเรือน/ป7 มีจํานวน 5,241 คน (เป;าหมาย 5,320 คน) หลังการ
เข,าร�วมโครงการฯ เกษตรกรสมาชิกมีรายได,เพ่ิมข้ึน ทําให,ชีวิตความเป-นอยู�ดีข้ึน  โครงการตลาดเกษตรกร 
สนับสนุนให,เกษตรกรนําสินค,าประมงท่ีมีคุณภาพได,มาตรฐานไปจําหน�ายในตลาดเกษตรกรเพ่ือให,ประชาชน
ท่ัวไปได,บริโภคสินค,าท่ีมีคุณภาพ ปลอดภัย ตลอดจนเป-นการช�วยยกระดับสินค,าด,านการประมงท้ังในด,าน
คุณภาพและราคาท่ีมีความคุ,มค�าสู�ตลาดต�อไป โดยกรมประมงบูรณาการร�วมกับหลายหน�วยงานในจังหวัดจัด
ตลาดเกษตรกร โดยสนับสนุนเกษตรกรนําสินค,าประมง  ท่ีมีคุณภาพได,มาตรฐานมาจําหน�ายให,กับประชาชน 
ได,บริโภคสินค,าท่ีมีคุณภาพ ปลอดภัย ตลอดจนเป-นการช�วยยกระดับสินค,าด,านการประมง ท้ังในด,านคุณภาพ
และราคาท่ีมีความคุ,มค�า 49 จังหวัด ผู,บริโภคมีความพึงพอใจในสินค,าประมงร,อยละ 97.29  โครงการตลาด
เกษตรกร สนับสนุนเกษตรกรนําสินค,าประมงท่ีมีคุณภาพได,มาตรฐานมาจําหน�ายให,กับประชาชน ได,บริโภค
สินค,าท่ีมีคุณภาพ ปลอดภัย ตลอดจนเป-นการช�วยยกระดับสินค,าด,านการประมง ท้ังในด,านคุณภาพและราคา
ท่ีมีความคุ,มค�า 49 จังหวัด เกิดเครือข�ายเจ,าหน,าท่ีและตลาดเกษตรกร ใน 77 จังหวัด เกษตรกรท่ีได,รับการ
อบรมร,อยละ 60 สามารถนําความรู,ท่ีได,รับไปวางแผนการผลิตให,สอดคล,องกับความต,องการของตลาด และ
เข,าใจแนวทางดําเนินธุรกิจตามกระบวนการการตลาด 

ตลอดจน พัฒนาขีดความสามารถในการแข�งขันและยกระดับคุณภาพ
สินค,าหนึ่งตําบลฯ (OTOP) เพ่ือพัฒนาทักษะในด,านการบริหารจัดการ การผลิต การตลาด และความสามารถ
ในการกําหนดแนวทางการพัฒนาท่ีเหมาะสมแก�ผู,ประกอบการสินค,าหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ6 ในวิสาหกิจ
ชุมชนได,รับการพัฒนา จํานวน 15 กลุ�ม ครอบคลุมจังหวัดพังงา สงขลา เชียงใหม� อุดรธานี อุบลราชธานี 
สุรินทร6 สระแก,ว บุรีรัมย6 นครนายก ปทุมธานี นนทบุรี ชัยภูมิ นครปฐม น�าน และขอนแก�น   ศูนย6เรียนรู,การ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค,าเกษตร (ศพก.) เป-นศูนย6กลางในการถ�ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหาร
จัดการ และการตลาดแก�เกษตรกรรวมท้ังการให,บริการทางการเกษตร และเผยแพร�ข,อมูลข�าวสารในพ้ืนท่ี โดย
ศูนย6เรียนรู,การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค,าเกษตร ท้ัง 882 แห�ง มีการถ�ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ด,านการพัฒนาท่ีดินให,กับเกษตรกรในพ้ืนท่ี ได,นําไปปรับใช,ในพ้ืนท่ีของตนเองนําไปสู�การลดต,นทุนการผลิต 
เพ่ิมผลผลิตและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร ตามความพร,อมของเกษตรกรและศักยภาพของพ้ืนท่ี  
พัฒนาศูนย6เรียนรู,การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค,าเกษตร พัฒนาศูนย6เรียนรู,ด,านการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตเพ่ือเป-นแหล�งถ�ายทอดความรู,และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม โดยนําเอาองค6ความรู, ภูมิป̀ญญาท,องถ่ิน และ
ประสบการณ6จากเกษตรกรท่ีประสบความสําเร็จในด,านการทําการเกษตรมาเป-นต,นแบบ รวมท้ังการพัฒนา
รูปแบบให,เป-นแหล�งเรียนรู, แหล�งศึกษาดูงาน และศูนย6กลางในการฝfกอบรมเพ่ือถ�ายทอดเทคโนโลยีในการผลิต
ท่ีเหมาะสมสู�เกษตรกรและผู,สนใจ ทําหน,าท่ีประสานงานให,คําปรึกษา แนะนํา แก,ไขป̀ญหาและพัฒนา
ประสิทธิภาพ 

การส�งเสริมอาชีพในจังหวัดชายแดนภาคใต, ได,แก� โครงการส�งเสริม
อาชีพด,านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต, กรมประมงพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต,โดยยึด
หลักการสร,างความสมานฉันท6และแนวทางเข,าใจ เข,าถึง และพัฒนาเพ่ือเสริมสร,างความเข,มแข็งให,แก�
เกษตรกร โดยถ�ายทอดเทคโนโลยีด,านการประมงให,แก�เกษตรกร 3,000 รายตามเป;าหมาย ด,วยการอบรมให,
ความรู,ด,านการเพาะเลี้ยงสัตว6น้ํา 2.275 ราย ด,านเครื่องมือประมง และด,านการแปรรูปสัตว6น้ํา 250 ราย 
เสริมสร,างทางเลือกอาชีพด,วยการมอบป̀จจัยการผลิตแก�ผู,ใช,ประโยชน6จากซ้ัง ผู,เลี้ยงปลาดุกทะเล และผู,เลี้ยง
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ปลาแขยงนวล 85 ราย ปล�อยพันธุ6กุ,งกุลาดํา 2,000,000 ตัว เพ่ือเพ่ิมผลผลิตกุ,งกุลาดําในอ�าวป̀ตตานีและ
ชายฝ`�งใกล,เคียง ประชาชนได,รับผลประโยชน6 390 ราย รวมท้ังอบรมหลักสูตรประมงโรงเรียนในโรงเรียนท่ัวไป
และโรงเรียนปอเนาะ 63 แห�ง จัดสร,างแหล�งอาศัยสัตว6ทะเลขนาดเล็ก 3 แห�ง โดยหล�อแท�งคอนกรีตเพ่ือสร,าง
ปะการังเทียม 1,686 แท�ง และจัดวางปะการังเทียม 3 แห�ง ในจังหวัดป̀ตตานี สงขลา และนราธิวาส จัดสร,าง
ซ้ัง 3 แห�ง ในจังหวัดป̀ตตานี 1 แห�ง และนราธิวาส 2 แห�ง เกษตรกรท่ีได,รับการถ�ายทอดเทคโนโลยีด,านการ
ประมงมีความรู,ความเข,าใจเพ่ิมข้ึนตามเกณฑ6ท่ีกรมประมงกําหนดร,อยละ 82.30  โครงการส�งเสริมอาชีพด,าน
การเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต, สนับสนุน ส�งเสริม และพัฒนาให,เกษตรกรในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต,
มีความเข,มแข็งและม่ันคงในการประกอบอาชีพการเกษตร สามารถพ่ึงพาตนเองได, มีรายได,เพ่ิมข้ึน และมีการ
ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พ้ืนท่ีเป;าหมาย คือ พ้ืนท่ี 4 จังหวัดชายแดนภาคใต, 
ประกอบด,วย จังหวัดป̀ตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสงขลา (4 อําเภอ ได,แก� จะนะ เทพา 
นาทวี และสะบ,าย,อย) สามารถดําเนินการได,ตามเป;าหมาย โดย 1) เกษตรกรได,รับการส�งเสริมและพัฒนา
อาชีพ รวมจํานวน 10,309 ราย และ2) เกษตรกรท่ีเข,าร�วมโครงการฯ 122 ราย มีรายได,จากการจําหน�าย
สินค,าในงานของดีจากชายแดนใต, ครั้งท่ี 10 จํานวน 13.1809 ล,านบาท และมีผู,เข,าร�วมชมงาน 29,014 คน 
ส�งผลให, 1) เกษตรกรมีความเข,มแข็ง ม่ันคง และสามารถพ่ึงพาตนเองได, (เกษตรกรท่ีได,รับการพัฒนาและ
ส�งเสริมอาชีพด,านการเกษตรสามารถนําความรู,ไปปฏิบัติได,ร,อยละ 100)  2) เกษตรกรมีรายได,เพ่ิมข้ึน และนํา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช,ในชีวิตประจําวัน (เกษตรกรท่ีได,รับการพัฒนาและส�งเสริมอาชีพด,าน
การเกษตรมีรายได,เพ่ิมข้ึนร,อยละ 87)  3) มีกลไกและระบบเครือข�ายอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ6ระดับ
ตําบล ทําหน,าท่ีขับเคลื่อนและเชื่อมโยงการดําเนินงานในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต,  และ4) เจ,าหน,าท่ี
หน�วยงานภาครัฐในพ้ืนท่ี เกษตรกร และประชาชนในพ้ืนท่ี มีความเข,าใจ และมีความสัมพันธ6อันดีต�อกัน เกิด
การยอมรับและความร�วมมือ และลดป̀ญหาความขัดแย,งในพ้ืนท่ี  ส�งเสริมอาชีพด,านการเกษตรในจังหวัด
ชายแดนภาคใต, เพ่ือให,เกษตรกรในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต,ได,รับการพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพด,าน
ปศุสัตว6 และสามารถเพ่ิมมูลค�าผลผลิตปศุสัตว6ทําให,มีรายได,เพ่ิมข้ึน โดยถ�ายทอดองค6ความรู,ด,านปศุสัตว6ให,แก�
เกษตรกรท่ีมีความต,องการประกอบอาชีพปศุสัตว6 ส�งเสริม สนับสนุน ให,บริการผสมเทียมโคเนื้อ แพะ ปรับปรุง
และพัฒนาระบบฟาร6มเลี้ยงสัตว6ให,ได,มาตรฐาน ครอบคลุมจังหวัดยะลา ป̀ตตานี นราธิวาส และ 4 อําเภอใน
จังหวัดสงขลา มีเกษตรกรได,รับการส�งเสริมและพัฒนาด,านการปศุสัตว6 จํานวน 18,990 ราย คิดเป-นร,อยละ 
100  โครงการส�งเสริมอาชีพด,านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต, เพ่ือให,เกษตรกรใน 3 จังหวัดชายแดน
ใต, (ยะลา ป̀ตตานี นราธิวาส) และ 4 อําเภอ จังหวัดสงขลา (อําเภอจะนะ นาทวี เทพา และอําเภอสะบ,าย,อย) 
มีอาหารบริโภค ลดต,นทุนการผลิต ลดรายจ�าย มีรายได,เพ่ิมข้ึน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
ดํารงอยู�ในสังคมได,อย�างปกติสุข มีเกษตรกรในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต, ได,รับการส�งเสริม
และพัฒนาอาชีพด,านการเกษตรและการแปรรูปผลผลิต 7,620 ราย มีจุดเรียนรู,/ดูงานท่ีสามารถนําไปเป-น
ต,นแบบในการประกอบอาชีพได, จํานวน 37 แห�ง ส�งผลให,เกษตรกรท่ีเข,าร�วมโครงการไม�น,อยกว�า 4,575 ราย 
ได,เรียนรู,จากกิจกรรมการส�งเสริมและพัฒนาอาชีพ ด,านการเกษตรและการแปรรูปผลผลิต สามาถนําไปปฏิบัติ
ได,อย�างถูกต,อง ทําให,มีอาหารบริโภค ลดต,นทุนการผลิตลดรายจ�าย มีรายได,เพ่ิมข้ึน มีความเป-นอยู�ท่ีดีข้ึนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และดํารงอยู�ในสังคมได,อย�างปกติสุข  โครงการส�งเสริมอาชีพด,าน
การเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต, เกษตรกร580 ราย ในพ้ืนท่ีจังหวัด นราธิวาส ป̀ตตานี สงขลา พัทลุง และ
ตรัง ได,รับการส�งเสริมอาชีพด,านหม�อนไหมสามารถประกอบอาชีพจนมีรายได,เพ่ิมข้ึน เกษตรกรในพ้ืนท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต,สามารถประกอบอาชีพด,านทอผ,า จํานวน 580 ราย ทอผ,าไหมได,ไม�น,อยกว�าจํานวน 5,000 
เมตร ด,านการส�งเสริมการผลิตมัลเบอรรี่จํานวน 300 ไร� ผลผลิตประมาณ 90 ตัน  โครงการส�งเสริมอาชีพด,าน



56 
 

การเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต, พัฒนาพ้ืนท่ีนาร,างให,สามารถกลับมาใช,ประโยชน6ในการปลูกข,าวได,
เพียงพอต�อการบริโภคในครัวเรือน มีพ้ืนท่ีนาร,างได,รับการปรับปรุงให,สามารถใช,ประโยชน6ท่ีดินสําหรับการ
ปลูกข,าวได, 20,000 ไร�ตามเป;าหมาย 

กระทรวงมหาดไทยดําเนินโครงการวิชาชีพช�างประปาเพ่ือประชาชน 
โครงการวิชาชีพช�างประปาเพ่ือประชาชน มีการดําเนินงานต้ังแต�ป7งบประมาณ 2557 ตลอดระยะเวลาท่ีผ�าน
มานั้น โครงการประสบความสําเร็จเป-นอย�างมาก ได,รับผลตอบรับจากผู,เข,าร�วมโครงการเป-นอย�างดี ท้ังยัง
ตอบสนองนโยบาย มุ�งประโยชน6ของประชาชนเป-นหลักของรัฐบาล และนโยบายบําบัดทุกข6 บํารุงสุขของ
กระทรวงมหาดไทย ในป7 2560 มีผู,ผ�านการอบรม 238 คน และในป7 2561 มีการอบรมอีก 2 รุ�น มีผู,ผ�านการ
อบรม 94 คน รวมมีผู,ผ�านการอบรมต้ังแต�เริ่มโครงการในป7 2557 จนถึงป̀จจุบัน (มีนาคม 2561) รวม 1,085 
คน การดําเนินโครงการวิชาชีพช�างประปาเพ่ือประชาชน กําหนดให,มีการประเมินผลจากระดับความรู, ของผู,
เข,ารับการอบรม โดยในป7 2560 ผู,ผ�านการอบรมมีความรู,เพ่ิมข้ึนจากเดิม ร,อยละ 79.08 และมีการติดตามผล 
จากผู,เข,าร�วมโครงการฯ ในการนําเอาความรู,ท่ีได,รับจากการฝfกอบรมไปใช,เพ่ือปรับปรุง บํารุงรักษาระบบท�อ
ประปาของบ,านตนเอง เพ่ือนบ,านและชุมชน โดยในป7 2560 มีจํานวนผู,ท่ีผ�านการอบรมโครงการวิชาชีพช�าง
ประปาเพ่ือประชาชน นําความรู,ไปปฏิบัติได,จริง ร,อยละ 67.64 (จากผู,ผ�านการอบรม 238 คน)  และพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ พัฒนากลุ�มเป;าหมาย (เกษตร แปรรูป และท�องเท่ียวโดยชุมชน) โดย
คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจําจังหวัด (คสป.) และบริษัท ประชารัฐ
รักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จํากัด ให,มีรายได,เพ่ิมข้ึน จากการดําเนินงาน 1) มีการดําเนินการ
ส�งเสริมและพัฒนากลุ�มเป;าหมาย โดยคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจํา
จังหวัด (คสป.) และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จํากัด 3,274 กลุ�ม ดังนี้ ด,าน
การเกษตร 894 กลุ�ม ด,านการแปรรูป 1,631 กลุ�ม และด,านการท�องเท่ียวโดยชุมชน จํานวน 749 กลุ�ม 2) 
กลุ�มเป;าหมายท่ีดําเนินการแล,วก�อให,เกิดรายได, เป-นเงิน 396,409,883 บาท 3) มีผู,ได,รับผลประโยชน6 
515,028 คน 4) รับรองการเป-นวิสาหกิจเพ่ือสังคม 61 บริษัท 5) เพ่ิมศักยภาพสินค,า และบริการของชุมชน 
เพ่ือสร,างรายได,ให,ชุมชนโดยผ�านกิจกรรมการท�องเท่ียวโดยชุมชน 3 ภาค 45 จังหวัด 135 ชุมชน 

นอกจากนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยีจัดทําโครงการยกระดับ
คุณภาพผลิตภัณฑ6ปลาส,มให,ได,มาตรฐาน พัฒนาศักยภาพผู,ประกอบการผลิตภัณฑ6ปลาส,ม ให,มีความรู,ในการ
ผลิตสินค,าเพ่ิมมูลค�า และพัฒนาผลิตภัณฑ6ปลาส,มให,มีคุณภาพและได,มาตรฐาน ในป7งบประมาณ 2560 มี
ผู,ประกอบการ OTOP/ชุมชน ท่ีได,รับการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ6ด,วยวิทยาศาสตร6 เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 13 ราย ผู,ประกอบการ OTOP ร,อยละ 80 สามารถเพ่ิมมูลค�าของเศรษฐกิจชุมชน (แผน ร,อยละ
100) 

(3) สนับสนุนการให�ความรู�ในการบริหารจัดการทางการเงินแก�ชุมชนและ
ครัวเรือน โดยหน�วยงานภาครัฐมีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ ดังนี้ 

กระทรวงการคลังดําเนินกิจกรรม/ โครงการต�างๆ ได,แก� โครงการปฏิรูป
ระบบการบริหารจัดการและกํากับดูแลกิจการสหกรณ6ออมทรัพย6และสหกรณ6เครดิตยูเนี่ยน กระทรวงเกษตร
และสหกรณ6ได,นําแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการและกํากับดูแลกิจการสหกรณ6ออมทรัพย6และ
สหกรณ6เครดิตยูเนี่ยนมาพิจารณาดําเนินการ เพ่ือยกระดับการกํากับดูแลสหกรณ6ออมทรัพย6และสหกรณ6
เครดิตยูเนี่ยน เพ่ือลดความเสี่ยงในระบบสหกรณ6และความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนต�อสมาชิกและระบบสถาบัน
การเงิน นอกจากนี้ เพ่ือเสริมความเข,มแข็งให,แก�สหกรณ6ท้ังสองประเภทเพ่ือให,เป-นแหล�งเงินทุนทางเลือกให,แก�
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ประชาชน โดยเกณฑ6ท่ีกระทรวงการคลังเสนอได,เริ่มถูกนํามาบังคับใช,กับสหกรณ6ท่ีมีสินทรัพย6มากกว�า 5,000 
ล,านบาท เช�น การดํารงสินทรัพย6สภาพคล�อง การรับสมาชิกสมทบ เป-นต,น  การเพ่ิมสัดส�วนแรงงานนอก
ระบบท่ีเข,าร�วมกองทุนการออมแห�งชาติ เป-นการเตรียมความพร,อมของกลุ�มประชากรแรงงานนอกระบบ
รวมถึงผู,ท่ีเข,าสู�ช�วงวัยผู,สูงอายุ ได,รับการดูแลจากรัฐบาล กล�าวคือ รัฐบาลจ�ายเงินสมทบให,กับสมาชิกผู,ส�งเงิน
สะสม ทําให,สมาชิกได,มีหลักประกันทางรายได,และมีเงินบํานาญท่ีไว,ใช,เพียงพอต�อการดํารงชีวิตหลังเกษียณ  
การสร,างความเข,มแข็งขององค6กรการเงินชุมชน ส�งเสริมให,ประชาชนสามารถเข,าถึงบริการทางการเงิน 
โดยเฉพาะการเข,าถึงแหล�งทุนเพ่ือการประกอบอาชีพ ส�งเสริมการเพ่ิมรายได, มีความรู,ในการบริหารจัดการเงิน 
และลดการพ่ึงการเงินนอกระบบ 

กระทรวงมหาดไทยจัดต้ังศูนย6จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ 
“สํานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได,” ส�งเสริม สนับสนุน การพัฒนากระบวนการเรียนรู,ให,กับประชาชนทําให,กลุ�ม/
องค6กร/คณะกรรมการ มีการทํางานร�วมกันของกลุ�ม/องค6กรกองทุนการเงินในชุมชน โดยการบูรณาการข,อมูล
กองทุนชุมชนในพ้ืนท่ี และบูรณาการเชื่อมโยงการบริหารจัดการเงินทุนในชุมชนให,สามารถใช,เงินทุนให,เกิด
ประโยชน6สูงสุด เพ่ือแก,ป̀ญหาหนี้สินของครัวเรือนในชุมชน ครัวเรือนเป;าหมายได,เข,าอบรมในกระบวนการ 
“สํานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได,” เกิดการเรียนรู, และสามารถนําไปปรับใช,ในชีวิตประจําวันในเรื่องวินัยทาง
การเงินการออม การปรับทัศนคติ/พฤติกรรมทางการเงิน การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง การจัดทําแผนพัฒนาชีวิตครัวเรือนและการประกอบอาชีพ สามารถสร,างอาชีพให,กับประชาชนใน 
924 หมู�บ,าน ท่ีมีสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน (ศูนย6จัดการกองทุนชุมชน) ต้ังอยู� โดยได,รับการส�งเสริม
อาชีพตามความต,องการของประชาชน ท้ังในด,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 การสร�างความเข�มแข็งทางเศรษฐกิจและแข�งขันได�อย�างย่ังยืน 

1) สถานการณ0ด�านเศรษฐกิจในภาพรวม 

1.1) เศรษฐกิจไทยในป%แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ขยายตัวดีต�อเนื่องจาก
ช�วงปลายแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 โดยมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจร,อยละ 3.9 ในป7 2560 ซ่ึงเป-นป7แรก
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ปรับตัวดีข้ึนจากร,อยละ 3.2 ในป7 2559 เป-นผลมาจากภาคการส�งออกสินค,าท่ี
ขยายตัวเพ่ิมข้ึนถึงร,อยละ 9.7 โดยเป-นการขยายตัวด,านราคาร,อยละ 3.6 และด,านปริมาณร,อยละ 5.9
สอดคล,องกับการขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศคู�ค,าหลัก และการเพ่ิมข้ึนของราคาสินค,าในตลาดโลก รวมท้ัง
ภาคการผลิตท่ีขยายตัวเพ่ิมข้ึนมาก ท้ังภาคเกษตรขยายตัวร,อยละ 6.2 เนื่องจากผลผลิตสินค,าเกษตรกรรม
ขยายตัว โดยเฉพาะผลผลิตข,าวและยางพารา ภาคบริการขยายตัวร,อยละ 5.0 โดยเฉพาะด,านการท�องเท่ียวท่ีมี
จํานวนนักท�องเท่ียวต�างประเทศเพ่ิมข้ึนร,อยละ 8.77 ก�อให,เกิดรายได, 1.82 ล,านล,านบาท เพ่ิมข้ึนร,อยละ 11.66 
ขณะท่ี การบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนรวมขยายตัวร,อยละ 3.2 และร,อยละ 0.9 ตามลําดับ ตามการ
ขยายตัวของการใช,จ�ายบริโภคสินค,าคงทนและรายจ�ายภาคบริการ จากการท่ีเศรษฐกิจขยายตัวอยู�ในเกณฑ6ดี
ต�อเนื่อง รวมท้ัง การเร�งตัวข้ึนของสินเชื่อภาคครัวเรือนและการปรับตัวเพ่ิมข้ึนของความเชื่อม่ันของผู,บริโภค  

1.2) การส�งออกซ่ึงเป9นแรงสนับสนุนหลักของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมี
อัตราการขยายตัวสูงถึงร�อยละ 9.7 ในป% 2560 เพ่ิมข้ึนจากร�อยละ 0.1 ในป% 2559 เป-นการขยายตัวในทุก
ตลาดส�งออกสําคัญและเกือบทุกหมวดสินค,า จากป̀จจัยด,านอุปสงค6ต�างประเทศท่ีดีข้ึนต�อเนื่อง อาทิ การ
ส�งออกข,าว ผลิตภัณฑ6ยางพารา อุปกรณ6สื่อสารและโทรคมนาคม ชิ้นส�วนอิเล็กทรอนิกส6 ยานยนต6และชิ้นส�วน
ยานยนต6 นอกจากนี้ ราคาน้ํามันในตลาดโลกท่ีปรับเพ่ิมข้ึน ส�งผลให,การส�งออกสินค,ามีราคาเคลื่อนไหวตาม
ราคาน้ํามันดิบ สําหรับในด,านโครงสร,างการผลิต การผลิตสาขาอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึนร,อยละ 2.6 ปรับตัวดีข้ึน
จากการขยายตัวร,อยละ 2.3 ในป7 2559 อัตราการใช,กําลังการผลิตเฉลี่ยอยู�ท่ีร,อยละ 61.0 ปรับตัวดีข้ึน 
สอดคล,องกับการขยายตัวของดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมการผลิตเพ่ือการส�งออก การผลิตภาคเกษตรขยายตัว
ร,อยละ 6.2 ปรับตัวดีข้ึนจากท่ีหดตัวลงร,อยละ 2.5 ในป7 2559  

1.3) เสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในประเทศอยู�ในเกณฑ0ดี ในป7 2560 อัตราเงิน
เฟ;อท่ัวไปอยู�ท่ีร,อยละ 0.7 เพ่ิมข้ึนจากร,อยละ 0.2 ในป7 2559 ไม�เป-นไปตามกรอบอัตราเงินเฟ;อระยะปานกลาง
ท่ีกําหนดให,อยู�ท่ีร,อยละ 2.5 ± 1.5 สาเหตุสําคัญมาจากราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกชะลอตัวลงจากผลของฐาน
ราคาน้ํามันดิบท่ีเริ่มสูงข้ึนในช�วงปลายป7 2559 ประกอบกับราคาอาหารสดโดยเฉพาะราคาผัก ผลไม, และ
เนื้อสัตว6 ยังคงหดตัวลง เนื่องจากปริมาณผลผลิตออกสู�ตลาดมาก ขณะท่ี อัตราการว�างงานอยู�ในระดับตํ่าท่ี
ร,อยละ 1.2 ของกําลังแรงงาน ในป7 2560 เพ่ิมข้ึนเล็กน,อยจากร,อยละ 1.0 ในป7 2559 ส�วนเสถียรภาพด,านการ
คลังอยู�ในเกณฑ6ดีการบริหารจัดการหนี้สาธารณะอยู�ในกรอบวินัยทางการคลังท่ีกําหนดไว,ท่ีร,อยละ 60 ของ
ผลิตภัณฑ6มวลรวมในประเทศ โดยสัดส�วนหนี้สาธารณะปรับเพ่ิมข้ึนจากร,อยละ 40.75 ของผลิตภัณฑ6มวลรวม
ในประเทศในป7 2559 เป-นร,อยละ 41.23 ในป7 2560 เป-นการก�อหนี้ของรัฐบาลมากท่ีสุด ส�วนหนึ่งเพ่ือชดเชย
การขาดดุลงบประมาณและการบริหารหนี้  

1.4) เสถียรภาพทางเศรษฐกิจภาคต�างประเทศโดยรวมยังมีความเข�มแข็ง 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
ต�อเนื่องตามรายรับจากภาคการส�งออกและการท�องเท่ียว ขณะท่ี เงินสํารองระหว�างประเทศ ณ สิ้นป7 2560 
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อยู�ท่ี 202.6 พันล,านดอลลาร6สหรัฐ คิดเป-นประมาณ 3.3 เท�าของหนี้ต�างประเทศระยะสั้น เทียบเท�ามูลค�าการ
นําเข,า 11.1 เดือน ส�วนอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยท้ังป7 2560 อยู�ท่ี 33.93 บาทต�อดอลลาร6สหรัฐ แข็งค�าข้ึนร,อยละ 
3.90 เม่ือเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย 35.29 บาท ต�อดอลลาร6สหรัฐ ในป7 2559 

2) การบรรลุเป>าหมายการสร�างความเข�มแข็งทางเศรษฐกิจและแข�งขันได�อย�างย่ังยืน 

2.1) เศรษฐกิจไทยขยายตัวอย�างมีเสถียรภาพและย่ังยืน  

(1) เศรษฐกิจไทยเติบโตอยู�ในเกณฑ0ดี ประชาชนมีรายได�ต�อหัวเพ่ิมข้ึน ใน
ป7 2560 ซ่ึงเป-นป7แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 การขยายตัวทางเศรษฐกิจอยู�ในเกณฑ6ดี โดยเศรษฐกิจ
ขยายตัวร,อยละ 3.9 ปรับตัวดีข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับป7 2559 ซ่ึงเป-นป7สุดท,ายของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ท่ี
ขยายตัวร,อยละ 3.2 เป-นไปตามภาวะการขยายตัวของอุปสงค6จากการส�งออกสินค,าท่ีขยายตัวได,ดีเกือบทุก
ตลาด โดยในป7 2560 มูลค�าการส�งออกสินค,าในรูปเงินดอลลาร6สหรัฐ ขยายตัวร,อยละ 9.7 การบริโภค
ภาคเอกชนมีมูลค�ามากข้ึน การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร,อยละ 1.7 ซ่ึงได,รับป̀จจัยสนันสนุนจากมาตรการ
ทางภาษีเพ่ือส�งเสริมการลงทุนภายในประเทศ ส�วนในด,านอุปทาน พบว�า จํานวนนักท�องเท่ียวต�างประเทศ
ยังคงขยายตัวในระดับสูง โดยในป7 2560 มีจํานวนนักท�องเท่ียวต�างประเทศ 35.38 ล,านคน เพ่ิมข้ึนจากป7 2559 
ร,อยละ 8.77 ก�อให,เกิดรายได,จากการท�องเท่ียว 1.82 ล,านล,านบาท ขยายตัวเพ่ิมข้ึนร,อยละ 11.66 เม่ือ
เปรียบเทียบกับป7 2559 ขณะท่ี เสถียรภาพทางเศรษฐกิจยังอยู�ในเกณฑ0ดี อัตราเงินเฟ;อเฉลี่ยปรับตัวเพ่ิมข้ึน
จากร,อยละ 0.2 ในป7 2559 เป-นร,อยละ 0.7 ในป7 2560 เป-นไปตามราคาพลังงานและอาหารสด 

ประชาชนมีรายได�ต�อหัว 6,730 ดอลลาร0สหรัฐ เพ่ิมข้ึนร�อยละ 9.29 
จากป7 2559 ท่ีมีรายได,ต�อหัว 6,104 ดอลลาร6สหรัฐ และเม่ือเปรียบเทียบกับป7 2555 ซ่ึงเป-นป7แรกของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ประชาชนมีรายได,ต�อหัวเพียง 5,382 ดอลลาร6สหรัฐ อย�างไรก็ตามยังไม�บรรลุ
เป;าหมายท่ีกําหนดให,ประชาชนมีรายได,ต�อหัวไม�ตํ่ากว�า 8,200 ดอลลาร6สหรัฐ ในป7 2564 ซ่ึงเป-นป7สุดท,ายของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12  

การจัดเก็บรายได�ของรัฐบาลในป% 2560 สามารถจัดเก็บรายได�สุทธิ
จํานวน 2,355 พันล�านบาท ลดลงจากป% 2559 ท่ีจัดเก็บรายได�สุทธิจํานวน 2,394.6 พันล�านบาท ลดลง
ร,อยละ 1.7 เม่ือพิจารณาสัดส�วนรายได,สุทธิของรัฐบาลต�อมูลค�าผลิตภัณฑ6มวลรวมในประเทศ ในป7 2560 มี
สัดส�วนร,อยละ 15.24 ลดลงจากป7 2559 ท่ีมีสัดส�วนร,อยละ 16.48 ลดลงร,อยละ 8.07 ยังไม�บรรลุเป;าหมายท่ี
กําหนดให,สัดส�วนการจัดเก็บรายได,สุทธิของรัฐบาลไม�ต่ํากว�าร,อยละ 19.0 การจัดเก็บรายได,สุทธิลดลงส�วนหนึ่ง
เป-นผลจากการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตให,เป-นไปตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 
2560 ท่ีมีผลบังคับใช,เม่ือวันท่ี 16 กันยายน 2560 ส�งผลให,การจัดเก็บภาษีน้ํามัน ภาษีเบียร6 และภาษียาสูบ 
ลดลงร,อยละ 14.2 ร,อยละ 44.4 และร,อยละ 12.5 ตามลําดับ นอกจากนี้ ในป7 2559 มีรายได,พิเศษ อาทิ การ
ประมูลใบอนุญาตให,ใช,คลื่นความถ่ีเพ่ือประกอบกิจการโทรคมนาคม (3G และ 4G) และการชําระภาษีการ
พนันของสํานักงานสลากกินแบ�งรัฐบาล อย�างไรก็ตาม การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรถยนต6เพ่ิมข้ึนร,อยละ 16.7 
จากการท่ีปริมาณการผลิตรถยนต6ภายในประเทศเพ่ิมข้ึนร,อยละ 2.28 และการจัดเก็บภาษีมูลค�าเพ่ิม เพ่ิมข้ึน
ร,อยละ 6.3 เป-นผลจากการเพ่ิมข้ึนของราคาสินค,านําเข,า โดยเฉพาะราคาน้ํามัน และการขยายตัวเพ่ิมข้ึนของ
การค,าส�งค,าปลีกภายในประเทศ 
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(2) การลงทุนภาครัฐหดตัวลง ขณะท่ีการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน�มดี
ข้ึน แต�ยังอยู�ในระดับต่ํา ในป7 2560 การลงทุนรวมขยายตัวร,อยละ 0.9 ปรับตัวลดลงจากท่ีขยายตัวร,อยละ 
2.8 ในป7 2559 โดยการลงทุนภาครัฐหดตัวลงร,อยละ 1.20 เม่ือเปรียบเทียบกับป7 2559 ท่ีขยายตัวร,อยละ 
9.50 โดยส�วนหนึ่งเป-นผลมาจากป̀ญหาอุทกภัย การปรับตัวด,านการจัดซ้ือจัดจ,างภาครัฐ ซ่ึงเป-นผลจาก พ.ร.บ. 
การจัดซ้ือจัดจ,างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ท่ีอาจจะต,องปรับข้ันตอนการทํางานท่ีเพ่ิมข้ึนและทํา
ความเข,าใจกฎหมายใหม� ส�งผลให,อัตราการขยายตัวของการลงทุนภาครัฐยังห�างจากเป;าหมายท่ีกําหนดให,ไม�
ตํ่ากว�าร,อยละ 10 ต�อป7 ขณะท่ี การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน,มดีข้ึนแต�ยังอยู�ในระดับตํ่า โดยการลงทุน
ภาคเอกชนขยายตัวเพ่ิมข้ึนจากร,อยละ 0.5 ในป7 2559 เป-นร,อยละ 1.7 ในป7 2560 ยังไม�บรรลุเป;าหมายของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ท่ีกําหนดให,ไม�ตํ่ากว�าร,อยละ 7.5 ต�อป7 โดยเป-นการลงทุนในเครื่องมือเครื่องจักร
เพ่ิมข้ึนร,อยละ 3.4 สอดคล,องกับการปรับตัวดีข้ึนของการส�งออกและการลดลงของกําลังการผลิตส�วนเกินใน
หลายอุตสาหกรรม ท้ังนี้ ภาคอุตสาหกรรมมีอัตราการใช,กําลังการผลิตเฉลี่ยอยู�ท่ีระดับร,อยละ 60.72 การผลิต
ภาคอุตสาหกรรมท่ีปรับตัวดีข้ึนส�วนใหญ�เป-นการผลิตเพ่ือการส�งออก อาทิ สินค,าอิเล็กทรอนิกส6  การผลิต
ส�วนประกอบและอุปกรณ6ประกอบสําหรับยานยนต6 

(3) การส�งออกสินค�าซ่ึงเป9นกลไกสําคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย
ขยายตัวสูงสุดในรอบ 6 ป% ขยายตัวถึงร�อยละ 9.7 ในป% 2560 โดยมูลค�าการส�งออกสินค,าขยายตัวในเกณฑ6
สูงต�อเนื่อง เป-นการขยายตัวในทุกตลาดส�งออกสําคัญและเกือบทุกหมวดสินค,า โดยในป7 2560 การส�งออกมี
มูลค�าสูงสุดเป-นประวัติการณ6ท่ี 235,106 ล,านดอลลาร6สหรัฐ ขยายตัวร,อยละ 9.7 เร�งข้ึนจากการขยายตัวร,อย
ละ 0.1 ในป7 2559 และเป-นอัตราการขยายตัวสูงสุดในรอบ 6 ป7 โดยปริมาณการส�งออกเพ่ิมข้ึนร,อยละ 5.9 
และราคาสินค,าส�งออกเพ่ิมข้ึนร,อยละ 3.6 และเม่ือคิดในรูปของเงินบาท มูลค�าการส�งออกเพ่ิมข้ึนร,อยละ 5.4 
เทียบกับการเพ่ิมข้ึนร,อยละ 3.1 ในป7 2559 สินค,าส�งออกสําคัญ ได,แก� ข,าว ยางพารา มันสําปะหลัง สินค,า
หมวดอิเล็กทรอนิกส6 ชิ้นส�วนยานยนต6 และสินค,าเกษตรแปรรูป การท่ีการส�งออกสินค,าขยายตัวสูงมีป̀จจัย
สนับสนุนจากการฟ��นตัวของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะการฟ��นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาและประเทศ
เศรษฐกิจในเอเชีย นอกจากนี้ ทิศทางราคาน้ํามันท่ีปรับตัวสูงข้ึน ส�งผลให,ราคาสินค,าเกษตรและราคาสินค,าท่ี
เก่ียวเนื่องกับน้ํามันปรับตัวสูงข้ึนตามไปด,วย โดยการส�งออกขยายตัวได,ดีในทุกตลาดสําคัญ ท้ังสหรัฐอเมริกา 
สหภาพยุโรป จีน ญ่ีปุkน อาเซียน ออสเตรเลีย และตะวันออกกลาง โดยเฉพาะตลาดอินเดียและตลาด CLMV 
ซ่ึงมีมูลค�าส�งออกสูงสุดเป-นประวัติการณ6 ดังนั้น ในป7แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 อัตราการขยายตัวของ
มูลค�าการส�งออกบรรลุเป;าหมายท่ีกําหนดให,อัตราการขยายตัวของมูลค�าการส�งออกเฉลี่ยไม�ต่ํากว�าร,อยละ 4.0  

(4) เสถียรภาพของการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยู�ในเกณฑ0ดี โดยในป7 
2560 อัตราเงินเฟ;อท่ัวไปเฉลี่ยท้ังป7อยู�ท่ีร,อยละ 0.7 ปรับตัวเพ่ิมข้ึนจากร,อยละ 0.2 ในป7 2559 ตามราคาน้ํามัน
ขายปลีกภายในประเทศเป-นสําคัญ อย�างไรก็ตาม ยังตํ่ากว�ากรอบเป;าหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ท่ี
กําหนดให,อัตราเงินเฟ;อระยะปานกลางอยู�ท่ีร,อยละ 2.5 ± 1.5 แต�ไม�ได,สะท,อนความเสี่ยงท่ีจะเกิดภาวะเงินฝ�ด 
เพราะอัตราเงินเฟ;อท่ีตํ่าเป-นผลจากป̀จจัยด,านอุปทานท่ีสภาพอากาศเอ้ืออํานวย ทําให,ผลผลิตทางการเกษตร
ออกสู�ตลาดมากเป-นสําคัญ ส�งผลให,ราคาอาหารสดลดลง ขณะท่ี สัดส�วนหนี้สาธารณะคงค,างเพ่ิมข้ึนเล็กน,อย
เป-นร,อยละ 41.23 ของผลิตภัณฑ6มวลรวมในประเทศ ในป7 2560 มีมูลค�าหนี้ท้ังสิ้น 6.37 ล,านล,านบาท (ณ 
เดือนธันวาคม 2560) ปรับเพ่ิมข้ึนจากสัดส�วนร,อยละ 40.75 ในป7 2559 เป-นไปตามเป;าหมายท่ีกําหนดให,หนี้
สาธารณะคงค,างไม�เกินร,อยละ 55 ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12  
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เสถียรภาพด�านต�างประเทศของไทยโดยรวมอยู�ในเกณฑ0เข�มแข็ง 
สะท,อนจากดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลต�อเนื่องท่ี 49.3 พันล,านดอลลาร6สหรัฐ หรือ 1,671.2 พันล,านบาท ในป7 
2560 คิดเป-นสัดส�วนร,อยละ 10.80 ของผลิตภัณฑ6มวลรวมในประเทศ ปรับตัวลดลงจากป7 2559 ท่ีมีสัดส�วน
ร,อยละ 11.70 ยังไม�เป-นไปตามเป;าหมายในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ท่ีกําหนดให,ดุลบัญชีเดินสะพัดไม�เกินร,อย
ละ 2 ของผลิตภัณฑ6มวลรวมในประเทศ การท่ีดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล เนื่องจากการส�งออกสินค,าท่ีขยายตัว
เพ่ิมสูงมากและรายได,จากภาคการท�องเท่ียวท่ีขยายตัวสูง ส�งผลให,ดุลการค,าและดุลบริการเกินดุล สําหรับดุล
บัญชีเงินทุนเคลื่อนย,ายขาดดุลสุทธิจากการจากการออกไปลงทุนในต�างประเทศของนักลงทุนไทยเป-นสําคัญ  
ท้ังการลงทุนโดยตรงและการลงทุนในหลักทรัพย6 ในส�วนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต�อดอลลาร6สหรัฐเฉลี่ย
อยู�ท่ี 33.93 บาทต�อดอลลาร6สหรัฐ ในป7 2560 แข็งค�าข้ึนจากค�าเฉลี่ยในป7 2559 ร,อยละ 3.9  

(5) การลงทุนจากความร�วมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนา
โครงสร�างพ้ืนฐานของประเทศเพ่ิมข้ึน การให,เอกชนร�วมลงทุนในกิจการของรัฐ (Public Private 
Partnership หรือ PPP) มีความสําคัญต�อการพัฒนาเศรษฐกิจไทย ในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขัน
ของประเทศ ก�อให,เกิดการสร,างงาน เพ่ิมผลิตภาพและศักยภาพการผลิตในระยะยาว และได,มีการประกาศใช,
พระราชบัญญัติการให,เอกชนร�วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 เพ่ือส�งเสริมและเอ้ืออํานวยให,เอกชนเข,า
ร�วมลงทุนกับหน�วยงานของรัฐ ซ่ึงส�วนใหญ�เป-นโครงการด,านโครงสร,างพ้ืนฐานของประเทศ โดยในป7 2560 มี
โครงการร�วมลงทุนระหว�างรัฐและเอกชนตาม พ.ร.บ. การให,เอกชนร�วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 
มูลค�ารวม 266,114 ล,านบาท จํานวน 5 โครงการ อาทิ โครงการทางหลวงพิเศษระหว�างเมือง 2 สาย คือ สาย
บางปะอิน – นครราชสีมา และสายบางใหญ� – กาญจนบุรี ในส�วนการดําเนินงานและบํารุงรักษา ขณะท่ี ในป7 
2559 มีโครงการร�วมลงทุนมูลค�ารวม 195,212 ล,านบาท จํานวน 3 โครงการ ได,แก� โครงการรถไฟฟ;าสายสีน้ํา
เงิน ช�วงหัวลําโพง – บางแค และช�วงบางซ่ือ – ท�าพระ โครงการรถไฟฟ;าสายสีชมพู ช�วงแคราย – มีนบุรี 
โครงการรถไฟฟ;าสายสีเหลือง ช�วงลาดพร,าว – สําโรง 

(6) การเข�าสู�ระบบภาษีของประชาชนและผู�ประกอบลดลงในป% 2560 ไม�
เป9นไปตามเป>าหมายท่ีกําหนดในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 โดยจํานวนผู,ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได,
บุคคลธรรมดา   ( ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด. 91) และภาษีเงินได,นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) จากท่ีมีแนวโน,มเพ่ิมข้ึน
อย�างต�อเนื่องในช�วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ต้ังแต�ป7 2555 - 2559 จากจํานวนผู,ยื่นแบบ 9.84 ล,านคน/บริษัท 
ในป7 2555 เป-น11.07 ล,านคน/บริษัท ในป7 2559 แต�ลดลงเป-น 10.69 ล,านคน/บริษัท ในป7 2560 หดตัวลง
ร,อยละ 3.40 จากป7 2559 ไม�เป-นไปตามเป;าหมายในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ท่ีกําหนดให,จํานวนการยื่นแบบ
เพ่ือชําระภาษีประชาชนและผู,ประกอบการเพ่ิมข้ึน ท้ังนี้ ส�วนหนึ่งเนื่องจากในป7 2560 คณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบการปรับปรุงโครงสร,างภาษีเงินได,บุคคลธรรมดา และมีพระราชบัญญัติแก,ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร 
(ฉบับท่ี 44) พ.ศ. 2560 เริ่มมีผลบังคับใช,สําหรับเงินได,พึงประเมินท่ีได,รับต้ังแต�วันท่ี 1 มกราคม 2560 เป-นต,น
ไป โดยช�วยให,ผู,มีเงินได,ได,รับประโยชน6จากการปรับปรุงการหักค�าใช,จ�าย และค�าลดหย�อนท่ีเพ่ิมข้ึน ทําให,เสีย
ภาษีลดลง ในป7ภาษี 2560 ส�งผลให,มีเงินได,เพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงจะส�งผลดีต�อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ  

(7) ความสามารถในการแข�งขันของไทยดีข้ึนมาอยู�อันดับท่ี 27 ในป% 
2560 จากอันดับท่ี 28 ในป% 2559 จากการจัดอันดับความสามารถในการแข�งขันโดยสถาบันการจัดการ
นานาชาติ หรือ IMD พบว�า ในป7 2560 ประเทศไทยมีอันดับความสามารถในการแข�งขันดีข้ึนมาอยู�อันดับท่ี 27 
จาก 63 ประเทศ ในป7 2560 ปรับตัวดีข้ึนจากอันดับท่ี 28 จาก 61 ประเทศ ในป7 2559 โดยป̀จจัยหลักท่ี
ปรับตัวดีข้ึน ได,แก� สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ซ่ึงประเด็นย�อยท่ีมีอันดับดีข้ึนด,านการจ,างงาน รายได,จากการ
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ท�องเท่ียว และความม่ันคงของบัญชีเดินสะพัด ส�วนป̀จจัยหลักด,านประสิทธิภาพของภาครัฐ ซ่ึงป̀จจัยย�อยท่ีมี
อันดับท่ีดีข้ึนอย�างมีนัยสําคัญ ได,แก� ด,านกฎหมายธุรกิจ กรอบการบริหารภาครัฐ และนโยบายภาษี สําหรับ
ป̀จจัยหลักด,านประสิทธิภาพของภาคธุรกิจและโครงสร,างพ้ืนฐานมีอันดับคงเดิมไม�เปลี่ยนแปลง เม่ือพิจารณา
ในกลุ�มประเทศอาเซียน ประเทศสิงคโปร6และมาเลเซียมีอันดับดีกว�าไทยมาโดยตลอด แม,ว�าในป7 2560 
มาเลเซียเป-นประเทศเดียวในกลุ�มอาเซียนท่ีมีอันดับลดลงจากอันดับท่ี 19 เป-นอันดับท่ี 24 ขณะท่ีประเทศ
อินโดนีเซียมีอันดับดีข้ึนถึง 6 อันดับ มาอยู�ในอันดับท่ี 42 แต�ยังมีอันดับตํ่ากว�าไทย อย�างไรก็ตาม เม่ือพิจารณา
คะแนนท่ีประเทศไทยได,รับในระยะต้ังแต�ป7 2555 - 2560 จะเห็นได,ว�ามีคะแนนท่ีสูงข้ึนมาโดยตลอดนับต้ังแต�
ป7 2557 และเริ่มมีแนวโน,มสูงกว�าคะแนนเฉลี่ยของทุกประเทศท่ีได,รับการจัดอันดับต้ังแต�ป7 2558 โดยในป7 
2560 ประเทศไทยมีคะแนน 80.095 ขณะท่ีคะแนนเฉลี่ยของ 63 ประเทศท่ีได,รับการจัดอันดับเท�ากับ 77.033 
สําหรับในป7 2561ความสามารถในการแข�งขันของไทยมีผลลดลงท้ังโดยคะแนนและอันดับ โดยมีอันดับลดลง 3 
อันดับ จากอันดับท่ี 27 ในป7 2560 เป-นอันดับท่ี 30 ในป7 2561 และค�าคะแนนลดลงเป-น 79.450 โดยป̀จจัย
หลักด,านประสิทธิภาพของภาครัฐมีอันดับลดลง ขณะท่ี ป̀จจัยท่ีมีอันดับดีข้ึน คือด,านโครงสร,างพ้ืนฐาน ส�วน
ด,านสภาวะเศรษฐกิจและประสิทธิภาพของภาคธุรกิจมีอันดับคงเดิมไม�เปลี่ยนแปลง 

2.2) เศรษฐกิจรายสาขาเติบโตอย�างความเข�มแข็งและเป9นฐานในการสร�างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 

(1) การผลิตภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเพ่ิมข้ึน ขณะท่ีการ
ผลิตภาคบริการขยายตัวลดลง ในป7 2560 การผลิตภาคเกษตรขยายตัวร,อยละ 6.2 ปรับตัวดีข้ึนจากท่ีหดตัว
ลงร,อยละ 2.5 ในป7 2559 เนื่องจากสภาพอากาศเอ้ืออํานวย ส�งผลให,ผลผลิตสินค,าเกษตรกรรมขยายตัว
เพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะผลผลิตข,าวและยางพารา ดัชนีผลผลิตสินค,าเกษตรเพ่ิมข้ึนร,อยละ 6.7 ขณะท่ี ดัชนีราคา
สินค,าเกษตรลดลงร,อยละ 2.7 ส�งผลให,ดัชนีรายได,เกษตรกรเพ่ิมข้ึนร,อยละ 3.9 สินค,าเกษตรสําคัญ ได,แก� ข,าว 
และยางพารา ซ่ึงข,าวมีมูลค�าการส�งออกเพ่ิมข้ึนร,อยละ 20.5 โดยปริมาณการส�งออกเพ่ิมข้ึนร,อยละ 11.8 ตาม
การเพ่ิมข้ึนของการส�งออกไปยังประเทศบังคลาเทศ สหรัฐอเมริกา และแคเมอรูน ท้ังนี้ การขยายตัวภาค
เกษตรเป-นไปตามเป;าหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ท่ีกําหนดให,อัตราการขยายตัวภาคเกษตรเฉลี่ยไม�ตํ่ากว�า
ร,อยละ 3 ต�อป7  

การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวร�อยละ 2.6 ในป7 2560 ปรับตัวดี
ข้ึนจากท่ีขยายตัวร,อยละ 2.3 ในป7 2559 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึนร,อยละ 1.6 และอัตราการใช,กําลัง
การผลิตเฉลี่ยอยู�ท่ีร,อยละ 61.0 การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวในเกณฑ6ดี ได,รับป̀จจัยสนับสนุนจากการเร�ง
ตัวข้ึนของอุตสาหกรรมการผลิตเพ่ือการส�งออก โดยมีป̀จจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของการผลิตใน
อุตสาหกรรมสําคัญ อาทิ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส6 ส�วนประกอบและอุปกรณ6ประกอบสําหรับยานยนต6และ
เครื่องยนต6และอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต6 ขณะท่ี การผลิตภาคบริการยังขยายตัวในระดับสูง แม�จะ
ลดลงเล็กน�อยในป% 2560 โดยการผลิตภาคบริการ (นอกเหนือจากบริการภาครัฐ) ขยายตัวร,อยละ 5.0 ลดลง
เล็กน,อยจากร,อยละ 5.2 ในป7 2559 โดยสาขาท่ีขยายตัวเพ่ิมข้ึนทุกหมวดบริการ อาทิ ธุรกิจการค,า ธุรกิจขนส�ง
และสื่อสาร โดยเฉพาะอย�างยิ่งการผลิตสาขาโรงแรมและภัตตาคารขยายตัวร,อยละ 8.5 รายรับรวมจากการ
ท�องเท่ียวเท�ากับ 2,754.0 พันล,านบาท เพ่ิมข้ึนร,อยละ 9.5 จําแนกเป-นรายรับจากนักท�องเท่ียวต�างประเทศ 
1,824.0 พันล,านบาท เพ่ิมข้ึนร,อยละ 11.66 จํานวนนักท�องเท่ียวต�างประเทศ 35.38 ล,านคน เพ่ิมข้ึนร,อยละ 
8.8 และรายรับจากนักท�องเท่ียวชาวไทย 930.0 พันล,านบาท เพ่ิมข้ึนร,อยละ 5.4  
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(2) เกษตรกรมีรายได�เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพ่ิมข้ึนและพ้ืนท่ีการทํา
เกษตรกรรมย่ังยืนเพ่ิมข้ึนต�อเนื่อง เกษตรกรมีรายได,เงินสดสุทธิทางการเกษตร 58,975 บาทต�อครัวเรือน ใน
ป7 2559/60 ปรับตัวดีข้ึนจากป7 2558/59 ท่ีเกษตรกรมีรายได, 57,091 บาทต�อครัวเรือน เนื่องจากผลผลิต
การเกษตรสําคัญขยายตัวเพ่ิมข้ึน อาทิ ข,าวนาปรัง ข,าวโพดเลี้ยงสัตว6 อ,อยโรงงาน สับปะรดโรงงาน ยางพารา 
ปาล6มน้ํามัน ผลไม,ต�าง ๆ และกุ,งทะเลเพาะเลี้ยง เนื่องจากสภาพภูมิอากาศและปริมาณน้ําท่ีเอ้ืออํานวยต�อการ
ผลิตทางการเกษตร โดยดัชนีรายได,เกษตรกรในช�วง 10 เดือนของป7 2560 (ม.ค.-ต.ค.) เฉลี่ยอยู�ท่ีระดับ 
156.50 ซ่ึงขยายตัวเพ่ิมข้ึนจากช�วงเดียวกันของป7 2559 ถึงร,อยละ 7.98 เป-นผลมาจากดัชนีผลผลิตท่ีปรับตัว
เพ่ิมสูงข้ึนถึงร,อยละ 9.69 จากแผนการบริหารจัดการน้ําท่ีมีประสิทธิภาพของรัฐบาล ทําให,ทุกภูมิภาคของ
ประเทศสามารถทําการเพาะปลูกได,เพ่ิมข้ึน และยังมีน้ําต,นทุนเหลือเพียงพอสําหรับการทําการเกษตรฤดูแล,ง
ในป7 2561 เม่ือพิจารณาหนี้สินครัวเรือนเกษตรกรรม จากผลสํารวจเบ้ืองต,นของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
พบว�า หนี้สินครัวเรือนเกษตร ในป7 2560 มีแนวโน,มใกล,เคียงกับป7 2559 โดยหนี้สินส�วนใหญ�กว�าร,อยละ 40 
เป-นการกู,ยืมเงินระยะสั้น เพ่ือใช,เป-นเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตและเก็บรักษาผลผลิตเพ่ือรอการจําหน�าย 
อาทิ การซ้ือวัสดุอุปกรณ6และป̀จจัย การผลิต ค�าพันธุ6พืชพันธุ6สัตว6 ค�าซ�อมแซมยุ,งฉาง/โรงเรือน ซ่ึงสอดคล,อง
กับทิศทางการขยายตัวของภาคเกษตรโดยรวม และสอดรับกับรายได,เงินสดทางการเกษตรของครัวเรือนป7 
2560 ท่ีมีแนวโน,มเพ่ิมข้ึน อย�างไรก็ตาม ยังคงไม�บรรลุเป;าหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ท่ีกําหนดให,
รายได,เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพ่ิมข้ึนเป-น 59,460 บาทต�อครัวเรือน ในป7 2564  

ในป7งบประมาณ 2560 มีผลการดําเนินงานเพ่ิมพ้ืนท่ีเกษตรกรรมยั่งยืน 
1,093,293 ไร� เป-นการดําเนินงานจากงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ6 สามารถส�งเสริมให,เกิด
พ้ืนท่ีเกษตรกรรมยั่งยืน 1,080,043 ไร� และการดําเนินงานนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ6จํานวน 
13,250 ไร� เพ่ิมข้ึนจากป7 2559 ท่ีมีพ้ืนท่ีเกษตรกรรมยั่งยืน 967,716 ไร� เพ่ิมข้ึนร,อยละ 11.48 แบ�งเป-นเกษตร
อินทรีย6 284,918 ไร� เกษตรทฤษฎีใหม� 84,935 ไร� เกษตรผสมผสาน 568,835 ไร� และวนเกษตร 29,028 ไร� 
อย�างไรก็ตาม การเพ่ิมพ้ืนท่ีทําการเกษตรกรรมยั่งยืนยังไม�บรรลุเป;าหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ท่ี
กําหนดให,พ้ืนท่ีการทําเกษตรกรรมยั่งยืนเพ่ิมข้ึนเป-น 5,000,000 ไร� ในป7 2564  

(3) การพัฒนาพ้ืนท่ีไปสู�เมืองอุตสาหกรรมนิเวศมีความก�าวหน�าอย�าง
ต�อเนื่อง โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมเป-นหน�วยงานหลักในการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยในป�งบประมาณ 2557 ได,ศึกษาจัดทําแผนแม�บทพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2556 ในพ้ืนท่ี 5 จังหวัดนําร�อง ซ่ึงเป-นพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมเดิม 
ได,แก� จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร และระยอง และพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมใหม� ได,แก� จังหวัดฉะเชิงเทราและ
ปราจีนบุรี และป�งบประมาณ 2558 ขยายพ้ืนท่ีศึกษาจัดทําแผนแม�บทในพ้ืนท่ีจังหวัดท่ีมีอุตสาหกรรม
หนาแน�นและมีศักยภาพสูงใน 10 จังหวัด ได,แก� จังหวัดชลบุรี นครปฐม ปทุมธานี ราชบุรี พระนครศรีอยุธยา 
สระบุรี นครราชสีมา ขอนแก�น สุราษฎร6ธานี และสงขลา ป�งบประมาณ 2559 ได,คัดเลือกพ้ืนท่ีเป;าหมาย
จํานวน 18 พ้ืนท่ี และจัดทําแผนปฏิบัติการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของ 15 จังหวัด ท่ีได,จัดทํา
แผนแม�บทไว,แล,ว รวมท้ัง จัดทําแผนแม�บทและแผนปฏิบัติการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพ้ืนท่ี
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในพ้ืนท่ี 4 จังหวัด ประกอบด,วย จังหวัดมุกดาหาร สระแก,ว ตาก และตราด โดย
คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ได,เห็นชอบในหลักการแผนปฏิบัติการฯ ใน 19 
จังหวัด 22 พ้ืนท่ี 
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การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 จังหวัด 18 พ้ืนท่ี ในป% 
2560 มีความก�าวหน�าต�อเนื่อง ดังนี้ 1) จัดต้ังศูนย6พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Center) ท่ี
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และศูนย6พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศส�วนกลาง ณ กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 2) มีระบบฐานข,อมูลการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ตามคุณลักษณะ 5 มิติ 20 ด,าน 41 
ตัวชี้วัด เพ่ือเป-นฐานข,อมูลในการประเมิน พัฒนาและยกระดับพ้ืนท่ีในการเป-นเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ 3) มี
กลไกการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับจังหวัด และระดับพ้ืนท่ี ในรูปแบบของคณะกรรมการพัฒนา
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับจังหวัด คณะทํางานการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับพ้ืนท่ี และ
คณะทํางานเครือข�ายอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Network) 4) มีแผนแม�บท แผนปฏิบัติการ และตัวชี้วัดการ
พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และ 5) การนําตัวชี้วัด 41 ตัวชี้วัด ไปทดลองใช,ประเมินระดับการพัฒนา
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

(4) ประเทศไทยมีรายได�จากการท�องเท่ียวเพ่ิมข้ึนและมีขีดความสามารถ
ในการแข�งขันด�านการท�องเท่ียวสูงข้ึน ภาคการท�องเท่ียวของไทยก�อให,เกิดประโยชน6ในรูปของรายรวม 
2.754  ล,านล,านบาท ในป7 2560 ขยายตัวร,อยละ 9.47 เข,าใกล,เป;าหมายท่ีกําหนดในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
ท่ีกําหนดให,มีรายได,จากการท�องเท่ียวไม�ตํ่ากว�า 3 ล,านล,านบาท ท้ังนี้ เป-นรายได,ท่ีเกิดข้ึนจากนักท�องเท่ียว
ชาวต�างชาติ 1.824 ล,านล,านบาท และการท�องเท่ียวภายในประเทศของชาวไทย 9.3 แสนล,านบาท 
นักท�องเท่ียวต�างชาติท่ีมีจํานวนมากท่ีสุด 10 อันดับแรก ประกอบด,วย จีน มาเลเซีย เกาหลี ลาว ญ่ีปุkน อินเดีย 
รัสเซีย สหรัฐอเมริกา สิงคโปร6 และสหราชอาณาจักร ตามลําดับ ขณะท่ีนักท�องเท่ียวท่ีสร,างรายได,สูงสุด 10 
อันดับแรก ประกอบด,วย จีน รัสเซีย มาเลเซีย สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เกาหลี ญ่ีปุkน ออสเตรเลีย 
อินเดีย และเยอรมนี ตามลําดับ 

ความสามารถในการแข�งขันด�านการท�องเท่ียว (The Travel & 
Tourism Competitiveness Index : TTCI) ของประเทศไทยในป% 2560 ยังไม�เป9นไปตามเป>าหมายท่ี
กําหนด โดยดัชนี TTCI ของไทยอยู�ในอันดับท่ี 34 มีคะแนน 4.4 คะแนน จาก 136 ประเทศ เป-นอันดับท่ี 8 
ของเอเชีย ปรับตัวดีข้ึนจากอันดับท่ี 35 จาก 141 ประเทศ ในป7 2558 มีค�าคะแนนเท�ากับ 4.3 คะแนน ซ่ึงยัง
ไม�เป-นไปตามเป;าหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ท่ีกําหนดให,อันดับความสามารถในการแข�งขันด,านการ
ท�องเท่ียวไม�ต่ํากว�าอันดับท่ี 30 โดยไทยได,คะแนนสูงสุดในหมวด Tourist Service Infrastructure เป-นอันดับ
ท่ี 1 ของเอเชีย โดยพิจารณาจากห,องพักโรงแรม คุณภาพของสิ่งอํานวยความสะดวกทางการท�องเท่ียว จํานวน
ของบริษัทรถเช�า รองลงมา ได,แก� ด,าน Price Competitiveness จากราคาห,องพักโรงแรม ค�าธรรมเนียมบัตร
โดยสารเครื่องบิน และค�าธรรมเนียมสนามบิน และด,าน Prioritization of Travel & Tourism จากการให,
ความสําคัญทางการท�องเท่ียวของรัฐบาล งบประมาณด,านการท�องเท่ียว ประสิทธิภาพของการทํา branding 
และ marketing และไทยได,คะแนนน,อยท่ีสุดในหมวด Cultural Resources & Business Travel จาก
จํานวนแหล�งมรดกโลก สนามกีฬา จํานวนการจัดประชุมของสมาคมต�าง ๆ ระดับนานาชาติ เม่ือเปรียบเทียบ
ในกลุ�มประเทศเอเชีย ประเทศญ่ีปุkนมีอันดับดีท่ีสุด รองลงมาเป-น ฮ�องกง สิงคโปร6 จีน และเกาหลีใต, 
ตามลําดับ 

(5) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อมมีสัดส�วนเพ่ิมข้ึนต�อเนื่อง มี
บทบาทต�อระบบเศรษฐกิจเพ่ิมมากข้ึน ผลิตภัณฑ6มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม 
(GDP SME) ในไตรมาสท่ีสี่ป7 2560 ขยายตัวถึงร,อยละ 6.1 นับเป-นการขยายตัวสูงท่ีสุดในรอบ 11 ไตรมาส 
ส�งผลให,ผลิตภัณฑ6มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อมป7 2560 ขยายตัวร,อยละ 5.1 
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มากกว�าท่ีประมาณการไว,ท่ีร,อยละ 5 โดยมีมูลค�ากว�า 6.55 ล,านล,านบาท และสัดส�วนวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย�อมต�อผลิตภัณฑ6มวลรวมในประเทศเท�ากับร,อยละ 42.6 เพ่ิมข้ึนจากป7 2559 ท่ีมีสัดส�วนร,อยละ 42.2 
ยังไม�บรรลุเป;าหมายในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ท่ีกําหนดให,สัดส�วนผลิตภัณฑ6มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย�อมต�อผลิตภัณฑ6มวลรวมในประเทศเพ่ิมข้ึนไม�น,อยกว�าร,อยละ 45 เม่ือสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 
12 ท้ังนี้ ป̀จจัยสนับสนุนท่ีสําคัญมาจากการขยายตัวในภาคการผลิต ท้ังนี้ อุตสาหกรรมเพ่ือการส�งออกและ
ภาคบริการของธุรกิจ SME ภาคบริการ โดยเฉพาะด,านการท�องเท่ียวซ่ึงมีบทบาทค�อนข,างสูง  

(6) เพ่ิมประสิทธิภาพของภาคการเงินเพ่ือให�เป9นกลไกสนับสนุนการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม โดยขีดความสามารถในการแข�งขันภาคการเงินปรับตัวลดลงมาอยู�อันดับท่ี 24 
ในป7 2560 จากอันดับท่ี 23 ในป7 2559 จากการจัดอันดับของสถาบันการจัดการนานาชาติ หรือ IMD พบว�า
ความสามารถในการแข�งขันในภาคการเงินของไทยมีอันดับลดลงอย�างต�อเนื่องจากอันดับท่ี 15 จาก 59 
ประเทศ ในป7 2555 ซ่ึงเป-นป7แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 มาอยู�อันดับท่ี 23 ในป7 2559 จาก 61 ประเทศ 
และลดลงต�อเนื่องมาอยู�อันดับท่ี 24 จาก 63 ประเทศ ในป7 2560 ซ่ึงเป-นป7แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
และในป7 2561 ยังมีอันดับคงท่ีอยู�ในอันดับท่ี 24 จาก 63 ประเทศ ซ่ึงไม�เป-นไปตามเป;าหมายในแผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 12 ท่ีกําหนดให,อันดับขีดความสามารถในการแข�งขันในภาคการเงินปรับตัวดีข้ึน 

คะแนนทักษะทางการเงินของไทยมีแนวโน�มดีข้ึนใกล�เคียงกับค�าเฉล่ีย
ของ OECD จากการสํารวจทักษะทางการเงินของธนาคารแห�งประเทศไทยและสํานักงานสถิติแห�งชาติ ซ่ึงเป-น
การสํารวจตามแนวทางของ OECD1 พบว�า ค�าเฉลี่ยทักษะทางการเงินของไทยมีแนวโน,มดีข้ึนจากร,อยละ 58.5 
ในป7 2556 เป-นร,อยละ 61.0 ในป7 2558 และป7 2559  โดยคนไทยมีทักษะด,านความรู,ทางการเงินน,อยท่ีสุดอยู�
ท่ีร,อยละ 48.6 รองลงมา คือ ด,านพฤติกรรมทางการเงินร,อยละ 62.2 และด,านทัศนคติทางการเงินร,อยละ 
76.0ตามลําดับ ท้ังนี้ คะแนนพฤติกรรมทางการเงินของคนไทยมีแนวโน,มลดลงจากป7 2556 (ร,อยละ 65.6) 
และป7 2558 (ร,อยละ 64.4) เนื่องจากการไม�ต้ังเป;าหมายยระยะยาว ขาดการดูแลบริหารเงินของตนเองอย�าง
ใกล,ชิด ไม�ชําระค�าใช,จ�ายตรงตามเวลาเรียกเก็บ และขาดการไตร�ตรองอย�างถ่ีถ,วนก�อนการเลือกซ้ือ อย�างไรก็ตาม 
ทักษะทางการเงินของไทยมีค�าคะแนนใกล,เคียงกับคะแนนทักษะทางการเงินเฉลี่ยของกลุ�มประเทศ OECD ท่ีมี
ค�าเท�ากับ 62.9 คะแนน ในป7 2558 แต�ยังไม�บรรลุเป;าหมายท่ีในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ท่ีกําหนดให,คะแนน
ทักษะทางการเงินของไทยเท�ากับคะแนนเฉลี่ยของโลก 

สัดส�วนครัวเรือนท่ีมีหนี้นอกระบบและมูลค�าหนี้นอกระบบต�อหนี้
ท้ังหมดเพ่ิมข้ึน จากการสํารวจของสํานักงานสถิติแห�งชาติ พบว�า ในป7 2560 ครัวเรือนท่ีมีหนี้สินมีจํานวน 
10.8 ล,านครัวเรือน คิดเป-นร,อยละ 50.7 ของครัวเรือนท้ังหมด โดยหนี้สินเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนมาอยู�ท่ี 178,994 แสน
บาทต�อครัวเรือนเทียบกับ 156,770 แสนบาท ในป7 2558 ขณะท่ี สัดส�วนหนี้ครัวเรือนต�อผลิตภัณฑ6มวลรวมใน
ประเทศ2 ในไตรมาส 4/2560 เท�ากับร,อยละ 78.0 ลดลงเล็กน,อยจากร,อยละ 79.3 ในไตรมาสท่ี 4/ 2559 
นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาเฉพาะหนี้นอกระบบ จากข,อมูลของธนาคารแห�งประเทศไทย พบว�า ครัวเรือนท่ีมีหนี้
นอกระบบมีแนวโน,มเพ่ิมข้ึนต�อเนื่องจากร,อยละ 8.3 ในป7 2556 เป-นร,อยละ 8.6 ในป7 2558 และเพ่ิมข้ึน
                                                 
1  ทักษะทางการเงิน (financial literacy) หมายถึง การตระหนัก ความรู,ความเข,าใจ ความเช่ียวชาญ ความชํานาญ ทัศนคติ และพฤติกรรมใน

ลักษณะท่ีทําให,บุคคลมีการตัดสินใจทางการเงินท่ีดี และในท่ีสุดจะช�วยส�งผลให,บุคคลมีสุขภาพทางการเงินท่ีดี (OECD, 2011) 
 การสํารวจทักษะทางการเงินตามแนวทางของ OECD ประกอบด,วยองค6ประกอบ 3 ด,าน คือ (1) ความรู,ทางการเงิน (2) พฤติกรรมทางการเงิน 

และ (3) ทัศนคติทางการเงิน ซ่ึงการสํารวจทักษะทางการเงินของไทยในป7 2559 ครอบคลุมมกลุ�มตัวอย�าง 10,876 ราย ท้ังในและนอกเขต
เทศบาลจากทุกจังหวัดท่ัวประเทศ 

2  สัดส�วนหน้ีสินภาคครัวเรือนต�อ GDP คือ สัดส�วนเงินให,กู,ยืมแก�ภาคครัวเรือนของสถาบันการเงินต�าง ๆ ต�อผลิตภัณฑ6มวลรวมภายในประเทศ 
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ต�อเนื่องเป-นร,อยละ 10.0 ในป7 2560 ขณะท่ี สัดส�วนมูลค�าหนี้นอกระบบต�อหนี้ท้ังหมดก็มีแนวโน,มเพ่ิมข้ึนจาก
ร,อยละ 2.0 ในป7 2556 เป-นร,อยละ 2.1 ในป7 2558 และเพ่ิมข้ึนต�อเนื่องเป-นร,อยละ 2.4 ในป7 2560  

การใช�บริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส0เพ่ิมข้ึนต�อเนื่อง แต�ยังห�าง
จากเป>าหมายท่ีกําหนดในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 การใช,บริการทางการเงินและระบบการชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส63 (E-Money/E-Payment) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงินให,
สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขันของภาคการผลิตและบริการ การค,าและการลงทุน ส�งผลต�อ
เศรษฐกิจโดยรวม จะเห็นว�าการใช,บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส6ของไทยมีแนวโน,มเติบโตอย�าง
ต�อเนื่อง โดยมีปริมาณธุรกรรม e-Payment ในป7 2560 เท�ากับ 4,171.3 ล,านรายการ เพ่ิมข้ึนจาก 3,205.3 
ล,านรายการ ในป7 2559 คิดเป-นอัตราการเติบโตร,อยละ 30.1  

เม่ือพิจารณาจํานวนธุรกรรม e-Payment ของไทยต�อคนต�อป7 พบว�า มี
การขยายตัวค�อนข,างสูงจาก 27 ครั้งต�อคนต�อป7 ในป7 2555 ซ่ึงเป-นป7แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 เป-น 49 
ครั้งต�อคนต�อป7 ในป7 2559 และจํานวน 63 ครั้งต�อคนต�อป7 ในป7 2560 ซ่ึงเป-นป7แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 
12 อย�างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีปริมาณการใช, e-Payment ค�อนข,างน,อยเม่ือเทียบกับต�างประเทศ 
โดยเฉพาะในกลุ�มประเทศท่ีพัฒนาแล,ว เนื่องจากโครงสร,างพ้ืนฐานบริการการชําระเงินของไทยมีการกระจุกตัว
อยู�ตามเมืองใหญ� คนส�วนใหญ�จึงยังไม�สามารถเข,าถึงบริการ e-Payment ได,มากนัก สําหรับจํานวนธุรกรรม e-
Payment ต�อคนต�อป7 ของประเทศต�างๆ พบว�า ประเทศสิงคโปร6มีธุรกรรม e-Payment จํานวน 716 ครั้งต�อ
คนต�อป7 ในป7 2558 เกาหลีใต, จํานวน 413 ครั้งต�อคนต�อป7 อังกฤษ จํานวน 314 ครั้งต�อคนต�อป7 และมาเลเซีย 
จํานวน 82 ครั้งต�อคนต�อป7 

ตารางท่ี 3 : การสร�างความเข�มแข็งทางเศรษฐกิจและแข�งขันได�อย�างย่ังยืน  

ป%แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
เป>าหมาย ตัวชี้วดั 

แผนฯ 11 แผนฯ 12 
2555 2556 2557 2558 2559 2560 

1. เศรษฐกิจขยายตัวอย�างมี
เสถียรภาพและยัง่ยืน 
1.1 เศรษฐกิจเติบโตได,ตาม

ศักยภาพ ประชาชนมี
ค ว า ม เ ป- น อ ยู� แ ล ะ
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

1. อัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจเฉล่ียในช�วง
แผนพัฒนาฯ ฉบบัท่ี 12 ไม�
ตํ่ากว�าร,อยละ 5 (CVM) 

7.32 2.81 0.8 2.9 3.2 3.9 

2. รายได,ต�อหัวไม�ตํ่ากว�า 
8,200 ดอลลาร6 สรอ. ณ 
ส้ินแผนพัฒนาฯ ฉบบัท่ี 12 
(ป7 2564) และ 

5,382 5,673 6,034 5,937 6,104 6,730 

3. รายได,สุทธิของรัฐบาลต�อ
มูลค�าผลิตภัณฑ6มวลรวมใน
ประเทศไม�ตํ่ากว�าร,อยละ 
19.0 

15.99 16.74 15.68 16.10 16.48 15.24 

1.2 การลงทุนภาครัฐและ
เอกชนขยายตัวอย�า ง
ต�อเน่ือง 

1. อัตราการขยายตัวของการ
ลงทุนภาครัฐไม�ตํ่ากว�า 
ร,อยละ 10 ต�อป7 

8.90 1.30 -7.30 29.30 9.50 -1.20 

                                                 
3  การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส6หมายถึง กระบวนการชําระเงินระหว�างผู,จ�าย/ผู,โอนเงินไปยังผู,รับเงินท่ีเกิดขึ้นผ�านส่ือและช�องทางอิเล็กทรอนิกส6 

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 
แผนฯ 11 แผนฯ 12 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 
2. อัตราการขยายตัวของการ

ลงทุนภาคเอกชนไม�ตํ่ากว�า
ร,อยละ 7.5 ต�อป7 

14.40 -2.80 -1.00 -2.20 0.50 1.70 

1.3 พัฒนาภาคส�งออกให,
ขยายตัวและเป-นกลไก
สําคัญในการขับเคล่ือน
เศรษฐกิจไทย 

1. อัตราการขยายตัวของ
มูลค�าการส�งออกเฉล่ียไม�ตํ่า
กว�าร,อยละ 4.0 

3.10 -0.20 -0.30 -5.60 0.10 9.70 

1.4  เพิ่มผลิตภาพการผลิต
ของประเทศ 

1.  ผลิตภาพการผลิตของ
ป`จจัยการผลิตไม�ตํ่ากว�า
ร,อยละ 2.5 ต�อป7 

      

 2.  ผลิตภาพการผลิตของ
ป`จจัยแรงงานไม�ตํ่ากว�าร,อย
ละ 2.5 ต�อป7 

      

1.5  รักษาเสถียรภาพของการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

1.  อัตราเงินเฟ;อระยะปาน
กลางอยู�ที่ร,อยละ 2.5 ± 
1.5 

3.0 2.18 1.89 -0.9 0.2 0.7 

 2.  หน้ีสาธารณะคงค,าง ณ ส้ิน
แผนพัฒนาฯ ฉบบัท่ี 12 ไม�
เกินร,อยละ 55 ของ 
ผลิตภัณฑ6มวลรวมใน
ประเทศ 

40.15 41.20 42.51 43.68 40.75 41.23 

 3.  ดุลบัญชีเดินสะพัดไม�เกิน
ร,อยละ 2 ต�อผลิตภัณฑ6มวล
รวมในประเทศ 

-0.40 -0.60 3.80 8.10 11.70 10.60 

1.6 เพิ่มการลงทุนจากความ
ร� ว ม มื อ ภ า ค รั ฐ แ ล ะ
ภาคเอกชนในการพัฒนา
โครงสร,างพื้นฐานของ
ประเทศ 

1. การลงทุนจากความร�วมมือ
ภาครัฐและภาคเอกชนใน
การพัฒนาโครงการ
โครงสร,างพื้นฐานเฉล่ียป7ละ 
47,000  
ล,านบาท 

    195,212 266,114 

1.7   ประชาชนและผู,ประกอบการ
เข,าสู�ระบบภาษีมากขึ้น 

1. จํานวนการยื่นแบบเพื่อชําระ
ภาษีประชาชนและ
ผู,ประกอบการท่ีเข,าข�ายต,อง
เสียภาษีเพิ่มขึ้น  
(ล,านคน/องค6กร) 

9.84 10.15 10.53 10.83 11.07 10.69 

1 . 8  ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย มี ขี ด
ความสามารถในการ
แข�งขันทางเศรษฐกิจ
สูงขึ้น 

2. อันดับความสามารถในการ
แข�งขันทางเศรษฐกิจของ
ประเทศโดย IMD เล่ือนขึ้น
ไปอยู�ในกลุ�ม 1 ใน 25 ของ
ประเทศแรกท่ีได,รับการจัด
อันดับท้ังหมด 

30 
(59 

ประเทศ) 

27 
(60 

ประเทศ) 

29 
(60 

ประเทศ) 

30 
(61 

ประเทศ) 

28 
(61 ประเทศ) 

27 
(63 

ประเทศ) 

2. การสร�างความเข�มแข็งให�
เศรษฐกิจรายสาขา 
2.1 เศรษฐกิจรายสาขาเติบโต

อย�างเข,มแข็งและเป-น
ฐานในการสร,างความ
เ จ ริ ญ เ ติ บ โ ต ท า ง
เศรษฐกิจของประเทศ 

1. อัตราการขยายตัวของภาค
เกษตร อุตสาหกรรม และ
บริการ (นอกเหนือ จาก
บริการภาครัฐ) ขยายตัว
เฉล่ียไม�ตํ่ากว�าร,อยละ 3, 
4.5 และ 6 ต�อป7 ตามลําดับ 

 

      

 - ภาคเกษตร 2.7 0.7 -0.3 -6.3 -2.5 6.2 

อยู�ระหว�างการปรับข,อมูลเป-นอนุกรมแบบปริมาณลูกโซ� (CVM) 

 

อยู�ระหว�างการปรับข,อมูลเป-นอนุกรมแบบปริมาณลูกโซ� (CVM) 
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เป>าหมาย ตัวชี้วดั 
แผนฯ 11 แผนฯ 12 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 

 - ภาคอุตสาหกรรม 6.9 1.9 0.1 1.7 2.3 2.6 

 - ภาคบริการ (นอกเหนือ 
จากบริการภาครัฐ) 

8.8 3.9 1.9 5.9 5.2 5.0 

2.2  เกษตรกรมีรายได,เงินสด
สุท ธิ ท า งก า ร เ กษ ต ร
เพิ่มขึ้นและพื้นท่ีการทํา
เ ก ษ ต ร ก ร ร ม ยั่ ง ยื น
เพิ่มขึ้นต�อเน่ือง 

1. รายได,เงินสดสุทธิทาง
การเกษตรเพิ่มขึ้นเป-น 
59,460 บาทต�อครัวเรือน 
ในป7 2564 

57,625 48,470 57,063 57,091 58,975  

 2. พื้นท่ีการทําเกษตรกรรม
ยั่งยืนเพิ่มขึ้นเป-น 
5,000,000 ไร� ในป7 2564 

    967,746 1,093,293 
 

2 .3  พัฒนาพื้ น ท่ี ไป สู� เ มือ ง
อุตสาหกรรมนิเวศ 

1. จํานวนพื้นท่ีที่ได,รับการ
พัฒนาสู�เมืองอุตสาหกรรม
นิเวศจํานวน 15 พื้นท่ี 

  จัดทํา
แผน

แม�บท 5 
จังหวัดนํา

ร�อง 

ขยาย 
พ.ท.
จัดทํา
แผน

แม�บท 10 
จังหวัด 

คัดเลือกพ้ืนที่
เป;าหมาย 18 
พ้ืนที่ จัดทํา

แผนปฏิบัติการ
การพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ 15 จังหวัด 

- จัดต้ังศูนย6
พัฒนาเมือง
อุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ 
(Eco 
Center) 
- มีระบบ
ฐานข,อมูล 
- มีกลไกการ
พัฒนาระดับ
จังหวัดและ
พ.ท. 
- มีแผน
แม�บท 
แผนปฏิบัติ
การ และ
ตัวช้ีวัด 

2.4 ประเทศไทยมีรายได,จาก
การท�องเ ท่ียวเพิ่มขึ้ น
และมีขีดความสามารถ
ในการแข�งขันด,านการ
ท�องเท่ียวสูงขึ้น 

1. รายได,จากการท�องเท่ียวไม�
ตํ่ากว�า 3 ล,านล,านบาท 

1.35 1.53 1.61 1.86 2.16 2.75 

2. อันดับความสามารถในการ
แข�งขันด,านการท�องเท่ียว 
(The Travel & Tourism 
Competitiveness Index: 
TTCI) ไม�ตํ่ากว�าอันดับท่ี 30 

 43 
(140 

ประเทศ) 
4.47 

คะแนน 

 35 
(141 

ประเทศ) 
4.3 

คะแนน 

 34 
(136 ประเทศ) 
4.4 คะแนน 

2.5 วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย�อมมีบทบาทต�อ
ระบบเศรษฐกิจเพิ่มมาก
ขึ้น 

1. สัดส�วนผลิตภัณฑ6มวลรวมใน
ประเทศของวิสาหกจิขนาด
กลางและขนาดย�อมต�อ
ผลิตภัณฑ6มวลรวมใน
ประเทศท้ังประเทศเพิ่มขึ้น
ไม�น,อยกว�าร,อยละ 45 เม่ือ
ส้ินสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 
12 

39.8 39.7 40.2 41.4 42.2 42.6 (Q3) 

2.6  เพิ่มประสิทธิภาพของ
ภาคการเงินเพื่อให,เป-น
ก ล ไ ก ส นั บ ส นุ น ก า ร
พัฒนาทางเศรษฐกิจและ
สังคม 

1. อันดับขีดความสามารถใน
การแข�งขันในภาคการเงิน
ปรับตัวดีขึ้น (IMD) 

15 
(59 

ประเทศ) 

10 
(60 

ประเทศ) 
 

21 
(60 

ประเทศ) 

21 
(61 

ประเทศ) 

23 
(61 ประเทศ) 

24  
 (63 ประเทศ) 
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เป>าหมาย ตัวชี้วดั 
แผนฯ 11 แผนฯ 12 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 
 2. คะแนนทักษะทางการเงิน

ของคนไทยเท�ากับคะแนน
เฉล่ียของโลก (ร,อยละ) 

      

 - ค�าเฉล่ียทักษะทางการเงิน
ของประเทศไทย 

- 58.5 - 61.0 61.0 - 

 - ค�าเฉล่ียคะแนนทักษะทาง
การเงินของ OECD 

- 62.3 - 62.9 - - 

 3. สัดส�วนการกู,เงินนอกระบบ
ลดลง 1/ 

      

 - จํานวนครัวเรือนท่ีมีหน้ี
นอกระบบ (ร,อยละ) 

- 
 

8.3 
 

- 
 

8.6 
 

- 
 

10.0 
 

 - มูลค�าหน้ีนอกระบบต�อหน้ี
ท้ังหมด (ร,อยละ) 

- 2.0 - 2.1 - 2.4 

 4. เพิ่มปริมาณการใช,บริการ
ชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส6
เป-น 200 คร้ัง/ป7/คน 

27 31 35 39 49 63 

หมายเหตุ : 1 คํานวณจากครัวเรือนท่ีมหีน้ี 
  

3) ผลการพัฒนาตามแนวทางยุทธศาสตร0 

3.1) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส�วนรวม มีความก,าวหน,าในระดับหนึ่ง  

(1) การพัฒนาด�านการคลัง 

(1.1) เ พ่ิมประสิทธิภาพการจัดแผนงานโครงการ การจัดสรร
งบประมาณ การบริหาร และการตรวจสอบกระบวนการงบประมาณของประเทศ แนวทางในการจัดทํา
งบประมาณรายจ�ายประจําป7 พ.ศ. 2560 เพ่ือสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร6ชาติและนโยบายเรื่องสําคัญ
เร�งด�วนของรัฐบาลได,อย�างต�อเนื่องและได,รับผลสัมฤทธิ์ตามเป;าหมายท่ีกําหนดไว, เป-นไปอย�างมีประสิทธิภาพ 
คุ,มค�าและไม�ซํ้าซ,อนกัน โดยในป7 2560  มีการดําเนินการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการงบประมาณเชิง
ยุทธศาสตร6ใน 4 กิจกรรม จํานวน 11 เรื่อง ประกอบด,วย (1) จัดทํางบประมาณจังหวัดอย�างบูรณาการจํานวน 
1 เรื่อง (2) พัฒนาระบบสารสนเทศด,านการงบประมาณจํานวน 1 เรื่อง (3) พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐ
ด,านการงบประมาณ จํานวน 1 เรื่อง และ (4) ติดตามประเมินผลแผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร6ตามนโยบาย
รัฐบาล จํานวน 8 เรื่อง  

(1.2) ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได�ภาครัฐ ในช�วงป7แรกของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 รัฐบาลสามารถจัดเก็บรายได,สุทธิ 2,357.22 พันล,านบาท เพ่ิมข้ึนจากป7 2559 ท่ีจัดเก็บ
ได, 2,295.39 พันล,านบาท โดยหน�วยงานท่ีสามารถจัดเก็บรายได,ได,สูงสุด คือ กรมสรรพากรจัดเก็บได, 
1,796.68 พันล,านบาท เพ่ิมข้ึนจากป7 2559 ท่ีสามารถจัดเก็บรายได, 1,725.61 พันล,านบาท รองลงมาคือ กรม
สรรพสามิต จัดเก็บรายได,จํานวน 561.48 พันล,านบาท  

(1.3) การใช�เครื่องมือทางภาษีเพ่ือสร�างแรงจูงใจให�เกิดการผลิตและ
การบริโภคท่ีเป9นมิตรกับส่ิงแวดล�อม ประเทศไทยมีเครื่องมือท่ีดึงดูดการลงทุนในประเทศท่ีนักลงทุนให,ความ
สนใจ คือ พ.ร.บ.ส�งเสริมการลงทุนฉบับแก,ไข พ.ศ. 2559 และ พ.ร.บ. การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขัน
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ของประเทศสําหรับอุตสาหกรรมเป;าหมาย มีสาระสําคัญ คือ การขยายระยะเวลาการยกเว,นภาษีเงินได,นิติ
บุคคลสําหรับอุตสาหกรรมท่ีใช,เทคโนโลยีข้ันสูงเป-นเวลา 13 ป7 และสําาหรับ พ.ร.บ.การเพ่ิมขีดความสามารถฯ 
คือ การยกเว,นภาษีเงินได,นิติบุคคล 15 ป7 และการให,เงินสนับสนุนจากกองทุนขนาด 10,000 ล,านบาท 

(1.4) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได�ให�องค0กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน ในป7แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 อปท. มีรายได,รวม 687,892 ล,านบาท คิดเป-นร,อยละ 29.36 
ของรายได,รวมของรัฐบาล เพ่ิมข้ึนจากป7 2559 ท่ีมีรายได,รวม 656,239 ล,านบาท คิดเป-นร,อยละ 28.16 โดย
เป-นรายได,ท่ี อปท. จัดหาเองจํานวน 112,000 ล,านบาท คิดเป-นร,อยละ 16.28 ของรายได,รวมของ อปท. และ
รายได,ท่ีรัฐจัดเก็บและแบ�งให,จํานวน 218,800 ล,านบาท คิดเป-นร,อยละ 31.81 ของรายได,รวมของ อปท.  

(2) การพัฒนาภาคการเงิน โดย  

(2.1) เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการชําระเงินและสถาบันการเงิน
ท้ังในตลาดเงินและตลาดทุน พบว�า ในป7 2560 มีปริมาณการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส6 (e-Payments) 
จํานวน 4,167.7 ล,านรายการ เพ่ิมข้ึนจากป7 2559 ท่ีมีจํานวน 3,205.3 ล,านรายการ ขยายตัวร,อยละ 23.09 
เนื่องจากในป7 2560 มีการขยายตัวของธุรกิจการค,าออนไลน6เพ่ิมข้ึน รวมท้ัง ธนาคารแห�งประเทศไทยมี
นโยบายให,สถาบันการเงินงดเว,นค�าธรรมเนียมในการทําธุรกรรมทางการเงินผ�านระบบอินเทอร6เน็ต (Internet 
Banking) ในส�วนการโอนเงินรายย�อยข,ามธนาคาร (Online Retail Funds Transfer : ORFT) มีจํานวน 
462.7 ล,านรายการ ขยายตัวเพ่ิมข้ึนจากจํานวน 299.0 ล,านรายการ ในป7 2559 คิดเป-นร,อยละ 35.38 สําหรับ
เงินอิเล็กทรอนิกส6 (e-Money) มีการทําธุรกรรมจํานวน 1,273.0 ล,านรายการ เพ่ิมข้ึนจากจํานวน 1076.3 
ล,านรายการ ในป7 2559 ขยายตัวร,อยละ 15.45 

(2.2) การเข�าถึงสถาบันการเงิน ในภาพรวมครัวเรือนสามารถเข,าถึง
บริการทางการเงินได,ร,อยละ 97.3 ในป7 2559 เพ่ิมข้ึนจากร,อยละ 95.8 ในป7 2556 ซ่ึงประกอบด,วยกลุ�ม
ครัวเรือนท่ีใช,บริการทางการเงิน (Usage) และกลุ�มครัวเรือนท่ีเลือกจะไม�ใช,หรือไม�ต,องการใช,บริการทาง
การเงิน (Self exclusion) ร,อยละ 86.3 และร,อยละ 11.0 ตามลําดับ ขณะท่ี ครัวเรือนร,อยละ 2.7 ไม�สามารถ
เข,าถึงบริการทางการเงิน (No access) ลดลงจากป7 2556 ท่ีมีสัดส�วนร,อยละ 4.2 ท้ังนี้ ครัวเรือนท่ีมีการใช,
บริการทางการเงินจะใช,บริการจากธนาคารพาณิชย6สูงสุด ส�วนครัวเรือนท่ีไม�สามารถเข,าถึงบริการทางการเงิน 
ส�วนใหญ�เป-นครัวเรือนท่ีมีรายได,ต่ําท่ีสุด 

(2.3) พัฒนานวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม� ๆ ในป̀จจุบันมี
เทคโนโลยีท่ีมาพร,อมกับยุค FinTech (Financial และ Technology) ซ่ึงหมายถึงเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข,องกับ
การเงิน หรือการนําเทคโนโลยีมาประยุกต6ใช,ในธุรกิจการเงิน ไม�ว�าจะเป-นนวัตกรรมตู, ATM ท่ีช�วยให,คนกดเงิน
สดได,สะดวก การใช,บัตรเครดิต การโอนเงินออนไลน6 จากข,อมูลการชําระเงินผ�านระบบการชําระเงินและ
ช�องทางต�าง ๆ พบว�า ในป7 2560 ซ่ึงเป-นป7แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 มีมูลค�าการชําระเงินโดยเช็ค 
จํานวน 59.53 ล,านล,านบาท และเม่ือเทียบกับป7 2555 ซ่ึงเป-นป7แรกของแผนพัฒนาฉบับท่ี 11 มีมูลค�า 64.83 
ล,านล,านบาท หดตัวลงร,อยละ 8.91 อย�างไรก็ตาม หากพิจารณาการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส6 (e-
Payments) พบว�า ในป7 2560 มีมูลค�า 400.67 ล,านล,านบาท เพ่ิมข้ึนจากป7 2555 ท่ีมีมูลค�า 299.88 ล,านล,าน
บาท ขยายตัวร,อยละ 31.01  

(2.4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสถียรภาพของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
ในไตรมาสท่ี 3 ป7 2560 สัดส�วนสินเชื่อท่ีไม�ก�อให,เกิดรายได,ต�อสินเชื่อรวม (NPL ratio) ของระบบธนาคาร
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พาณิชย6และระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจอยู�ท่ีร,อยละ 3.0 และร,อยละ 4.5 เทียบกับร,อยละ 2.8 และร,อยละ 
5.0 ในป7 2559 ตามลําดับ ขณะท่ี การให,สินเชื่อของสถาบันการเงินเฉพาะกิจขยายตัวต�อเนื่องเป-นร,อยละ 8.0 
ในไตรมาสท่ี 3 ป7 2560 เพ่ิมข้ึนจากร,อยละ 2.1 ในป7 2559 ส�วนหนึ่งเป-นสินเชื่อท่ีให,แก�ภาครัฐ ซ่ึงหากไม�นับ
รวมในส�วนนี้อัตราการขยายตัวของสินเชื่อระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจอยู�ท่ีร,อยละ 3.3 เทียบกับ ณ สิ้นป7 
2559 ท่ีขยายตัวร,อยละ 3.9 

3.2) การเสริมสร�างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข�งขันของภาคการผลิต
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 
อย�างไรก็ตาม ในป7 2561 การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ6มวลรวมภาคเกษตรมีแนวโน,มจะขยายตัวได,ร,อยละ 3.0 
– 4.0 สาขาท่ีคาดการณ6ว�าจะสามารถขยายตัวได,สูงสุด คือ สาขาพืชร,อยละ 3.5 – 4.5 รองลงมา คือ สาขา
ประมงและบริการทางการเกษตรท่ีคาดว�าจะขยายตัวร,อยละ 2.0 – 3.0 ตามลําดับ  

(1) การพัฒนาภาคการเกษตร 

(1.1) เสริมสร�างฐานการผลิตภาคเกษตรให�เข�มแข็งและย่ังยืน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ6ได,จัดทํายุทธศาสตร6เกษตรและสหกรณ6 ระยะ 20 ป7 (พ.ศ. 2560 - 2579) เป-น
แนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรของประเทศให,บรรลุเป;าหมายท่ีจะทําให,เกษตรกรม่ันคง และ
ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน ตลอดจนเป-นกลไกท่ีสําคัญส�วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศ โดยในป7 2560 ดัชนี
ผลผลิตสินค,าเกษตรอยู�ท่ีระดับ 130.8 สูงกว�าป7 2559 ท่ีระดับ 122.6 เพ่ิมข้ึนร,อยละ 6.7 โดยดัชนีผลผลิตใน
หมวดพืชผล เพ่ิมข้ึนร,อยละ 7.5 ปศุสัตว6ร,อยละ 4.9 และประมงร,อยละ 2.2 ตามลําดับ ขณะท่ี ดัชนีราคา
สินค,าเกษตรท่ีเกษตรกรขายได,ในป7 2560 อยู�ท่ีระดับ 136.9 ลดลงจากป7 2559 ซ่ึงอยู�ท่ีระดับ 140.6 หรือลดลง
ร,อยละ 2.7 โดยดัชนีราคาในหมวดพืชผลลดลงร,อยละ 1.8 หมวดปศุสัตว6ลดลงร,อยละ 6.9 ส�วนดัชนีราคาหมวด
ประมงเพ่ิมข้ึนร,อยละ 2.9 ส�งผลให,ดัชนีรายได,เกษตรกร ในป7 2560 อยู�ท่ีระดับ 179.1 เพ่ิมข้ึนจากป7 2559 ซ่ึง
อยู�ท่ีระดับ 172.4 หรือเพ่ิมข้ึนร,อยละ 3.9 โดยดัชนีรายได,เกษตรกรในหมวดพืชผลเพ่ิมข้ึนร,อยละ 5.5 หมวด
ประมงร,อยละ 5.6 ขณะท่ีดัชนีรายได,หมวดปศุสัตว6ลดลงร,อยละ 7.0 

(1.2) สร�างและถ�ายทอดองค0ความรู�ทางวิชาการ วิทยาศาสตร0 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม และภูมิปJญญาท�องถ่ินด�านการเกษตรแบบมีส�วนร�วม ในป7 2560 สํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรได,จัดต้ังศูนย6เรียนรู,การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค,าเกษตร (ศพก.) อําเภอละ 1 ศูนย6 
รวม 882 ศูนย6และขยายผลเครือข�าย ศพก. 10,533 ศูนย6ย�อย ถ�ายทอดความรู,ในการทําเกษตรท่ีเหมาะสม
ให,กับเกษตรกรในพ้ืนท่ี 774,919 ราย มีระบบส�งเสริมเกษตรกรแปลงใหญ� ป̀จจุบันมีเกษตรแปลงใหญ�ท้ัง
ประเทศ 2,635 แปลง รวม 3.42 ล,านไร� เกษตรกร 258,229 ราย 78 ชนิดสินค,า สําหรับ การบริหารจัดการ
พ้ืนท่ีเกษตรตามแผนท่ีการเกษตรเชิงรุก (Zoning by Agri - Map) ปรับเปลี่ยนการใช,พ้ืนท่ีการเกษตรท่ี
เหมาะสม/ลดความเสี่ยง สนับสนุนให,เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตได,รวม 157,701 ไร� ในพ้ืนท่ี 68 จังหวัด 
พัฒนา Agri– Map Mobile หรือระบบแผนท่ีเกษตรกรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกบนสมาร6ทโฟนระบบ 
Android และระบบ IOS เพ่ือให,เกษตรกร/ประชาชนเข,าถึงและใช,ข,อมูลเชิงภูมิสารสนเทศด,านการเกษตร เพ่ือ
บริหารจัดการพ้ืนท่ีได,อย�างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ มีการพัฒนาแหล+งน้ําและระบบกระจายน้ํา เพ่ือทําให,
เกิดความม่ันคง ยั่งยืนในการทําการเกษตร ในป7 2560 มีพ้ืนท่ีชลประทานเพ่ิมข้ึน 0.777 ล,านไร� เพ่ิมความจุ
เก็บกักน้ํา 439.23 ล,านลูกบาศก6เมตร เกษตรกรมีรายได,เพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 2,750 บาทต�อไร�ต�อป7 



72 
 

การส+งเสริมเกษตรอินทรีย0 ป7 2560 ดําเนินการส�งเสริมการใช,
สารอินทรีย6ลดการใช,สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย6 อาทิ ถ�ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ�ยอินทรีย6ให,กับ
เกษตรกร 4,967 ราย สร,างศูนย6ต,นแบบผลิตปุ�ยอินทรีย6แบบเติมอากาศ 25 แห�ง สําหรับการส�งเสริมเกษตร
ทฤษฎีใหม�แก�เกษตรกร 70,000 ราย ใช,พ้ืนท่ีให,เกิดประโยชน6สูงสุด ลดรายจ�าย การประเมินผลจากกลุ�ม
ตัวอย�าง 77 จังหวัด 1,810 ราย พบว�า หลังจากเข,าร�วมโครงการฯ เกษตรกรสามารถลดรายจ�ายได,เฉลี่ยเดือน
ละ 533 บาท ลดต,นทุนการผลิต ลดการใช,สารเคมี ใช,ป̀จจัยการผลิตและใช,แรงงานของตนเองเฉลี่ยเดือนละ 
556 บาท การเคลื่อนย,ายแรงงานไปทํางานในเมืองลดลงร,อยละ 1.47 มีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

(1.3) ยกระดับการผลิตสินค�าเกษตรและอาหารเข�าสู�ระบบมาตรฐาน
และสอดคล�องกับความต�องการของตลาดและการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาวะ จากภาวะเศรษฐกิจ
การเกษตรท่ีขยายตัวร,อยละ 5.3 จากป̀จจัยบวก ได,แก� กระทรวงเกษตรและสหกรณ6ได,กําหนดให,ป7 2560 เป-น
ป7แห�งการยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู�ความยั่งยืน (Changing Towards Smart Agriculture) สภาพ
อากาศและปริมาณน้ําเอ้ืออํานวยต�อการผลิตทางการเกษตรมากกว�าป7 2559 เศรษฐกิจของประเทศคู�ค,า
ปรับตัวดีข้ึน อาทิ อาเซียน 9 ญ่ีปุkน จีน สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ส�งผลให,การส�งออกสินค,าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ6มีแนวโน,มเพ่ิมข้ึน ขณะท่ี ป̀จจัยลบ ได,แก� ป̀ญหาน้ําท�วมในหลายพ้ืนท่ีส�งผลให,ผลผลิตทางการ
เกษตรได,รับความเสียหาย  

(1.4) ส�งเสริมและเร�งขยายผลแนวคิดการทําการเกษตรตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากผลการดําเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ6 ป7งบประมาณ 2560 
มีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญดังนี้ 1) การช�วยเหลือเกษตรกร 2) การแก,ป̀ญหาการทําประมงผิดกฎหมาย (IUU)  
3) โครงการระบบส�งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ� 4) โครงการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรตามแผนท่ีการเกษตร
เชิงรุก (Zoning by Agri - Map) 5) โครงการเกษตรอินทรีย6 และ 6) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม� ซ่ึงเป-น
การเกษตรแบบผสมผสานตามศักยภาพของตนเองในพ้ืนท่ี มีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง การเคลื่อนย,ายแรงงานไปทํางานในเมืองลดลง ใช,ป̀จจัยการผลิตและแรงงานของตนเอง มี
การวางแผนการผลิตและจัดทําบัญชีครัวเรือน ส�งผลให,ครัวเรือนลดรายจ�ายท่ีไม�จําเป-น มีต,นทุนการผลิตลดลง
และสร,างรายได,เพ่ิมข้ึน 

(1.5) พัฒนาปJจจัยสนับสนุนในการบริหารจัดการภาคเกษตรและ
สนับสนุนเกษตรกรรุ�นใหม� เกษตรกรรุ�นใหม�จะมีอายุระหว�าง 17 – 45 ป7 เริ่มต,นการทําการเกษตร และข้ึน
ทะเบียนเกษตรกรกับกรมส�งเสริมการเกษตร โดยในป7 2557 มีผู,ผ�านการพัฒนาจํานวน 1,731 ราย ป7 2558 
จํานวน 2,182 ราย ป7 2559 จํานวน 1,849 ราย และป7 2560 จํานวน 1,836 ราย และต้ังเป;าหมายในป7 2561 
ท่ีจํานวน 3,280 ราย  สําหรับแนวทางการพัฒนา เกษตรกรจะเป-นศูนย6กลางและออกแบบการเรียนรู,ด,วย
ตนเอง และมีเจ,าหน,าท่ีส�งเสริมการเกษตรเป-นผู,จัดการเรียนรู, โดยหลักสูตรอบรมประกอบด,วย 1) การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู,ระหว�างเกษตรกรรุ�นใหม�แต�ละรุ�น 2) การพัฒนาเกษตรกรด,วยนวัตกรรม และการบริหาร
จัดการด,วยระบบอิเล็กทรอนิกส6 (Internet of Things) 3) การพัฒนาเป-น Startup และพัฒนาระบบธุรกิจ
ด,วยนวัตกรรม ฟาร6มอัจฉริยะ และตลาดดิจิทัล และ 4) สินค,าผ�านการรับรองมาตรฐานสากล  

(2) การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ในป7 2560 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 
(Manufacturing Production Index : MPI) ขยายตัวร,อยละ 1.58 ใกล,เคียงกับป7 2559 ท่ีขยายตัวร,อยละ 
1.60 อุตสาหกรรมท่ีมีการขยายตัว ได,แก� อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส6ท่ีมีการส�งออกไปตลาดหลักเพ่ิมข้ึน 
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อุตสาหกรรมรถยนต6 เป-นการขยายตัวของตลาดในประเทศ เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัว 
อุตสาหกรรมอาหาร จากผลผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน และจากการส�งออกท่ีความต,องการบริโภคขยายตัวอย�างต�อเนื่อง 
ประกอบกับการบริโภคในประเทศปรับตัวเพ่ิมข้ึน  

(2.1) พัฒนาต�อยอดความเข�มแข็งของอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพ
ปJจจุบันเพ่ือยกระดับไปสู�อุตสาหกรรมท่ีใช�เทคโนโยลีข้ันสูง ในป7 2560 มีโครงการอุตสาหกรรมเป;าหมายท่ี
ได,รับอนุมัติให,การส�งเสริมการลงทุนใน 5 อุตสาหกรรมเป;าหมายจํานวน 305 โครงการ มูลค�าเงินลงทุนรวม 
47,223 ล,านบาท โดยเป-นโครงการด,านดิจิทัลมากท่ีสุด จํานวน 209 โครงการ คิดเป-นสัดส�วนร,อยละ 68.52 
ของจํานวนโครงการของ 5 อุตสาหกรรมเป;าหมายท้ังหมด มูลค�าเงินลงทุน จํานวน 4,614 ล,านบาท คิดเป-น
ร,อยละ 9.77 ของมูลค�าเงินลงทุนท้ังหมดของ 5 อุตสาหกรรมเป;าหมาย อย�างไรก็ตาม อุตสาหกรรมท่ีมีมูลค�า
การลงทุนมากท่ีสุดคือ อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ จํานวน 52 โครงการ แต�มีมูลค�าเงิน
ลงทุนสูงท่ีสุดถึง 31,953 ล,านบาท คิดเป-นร,อยละ 67.66 ของมูลค�าเงินลงทุนของ 5 อุตสาหกรรมเป;าหมาย
ท้ังหมด อุตสาหกรรมท่ีมีเงินลงทุนสูงรองลงมาคือ อุตสาหกรรมการแพทย6ครบวงจร  

(2.1.1) สนับสนุนการกระจายการลงทุนไปยังภูมิภาคต�าง ๆ 
ของประเทศและในภูมิภาคอาเซียน ในป7 2560 ซ่ึงเป-นป7แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 การลงทุนโดยตรง
ของไทยในต�างประเทศมีมูลค�า 698.69 พันล,านบาท ปรับตัวเพ่ิมข้ึนร,อยละ 32.13 จากป7 2559 ส�วนใหญ�เป-น
การลงทุนในประเภทธุรกิจยานยนต6 อาหาร และพลังงาน โดยไทยลงทุนในกลุ�มประเทศอาเซียนสูงสุด มีมูลค�า 
226.47 พันล,านบาท ขยายตัวเพ่ิมข้ึนร,อยละ 25.94 จากป7 2559 ท่ีมีมูลค�าเงินลงทุน 167.72 พันล,านบาท 
รองลงมาคือ สหภาพยุโรป มีมูลค�าเงินลงทุน 185.21 พันล,านบาท ขยายตัวร,อยละ 70.13 และประเทศฮ�องกง 
มูลค�า 110.38 พันล,านบาท ขยายตัวร,อยละ 52.20  

(2.1.2) ส�งเสริมการสร�างและพัฒนาตลาดสําหรับสินค�าท่ีมี
คุณภาพ ในป7 2560 ไทยส�งออกสินค,าไปยังตลาดหลักมีมูลค�าเพ่ิมข้ึนทุกตลาด ได,แก� กลุ�มประเทศอาเซียน (9 
ประเทศ) จีน สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญ่ีปุkน มีสัดส�วนการส�งออกคิดเป-นร,อยละ 68.3 ของตลาด
ส�งออกท้ังหมด โดยไทยส�งออกไปยังกลุ�มประเทศอาเซียนมากท่ีสุด สัดส�วนร,อยละ 25.2 ของการส�งออก
ท้ังหมด ขยายตัวเพ่ิมข้ึนร,อยละ 8.9 จากป7 2559 รองลงมา ได,แก� จีน สัดส�วนร,อยละ 12.4 มูลค�าส�งออกเพ่ิมข้ึน
มากท่ีสุดถึงร,อยละ 23.7 สหรัฐอเมริกามีมูลค�าส�งออกเพ่ิมข้ึนร,อยละ 8.3 ญ่ีปุkนร,อยละ 8.9 และสหภาพยุโรป
ร,อยละ 7.5 ตามลําดับ 

(2.2) วางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมสําหรับอนาคต 

(2.2.1) วางแผนและพัฒนากําลังคนสําหรับอุตสาหกรมมอ
นาคต จากดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม ป7 2560 พบว�า อุตสาหกรรมสําหรับอนาคต อาทิ การผลิตถ�าน
โค,ก และผลิตภัณฑ6จากการกลั่นปcโตรเลียมมีค�าดัชนีอยู�ท่ี 102.38 การผลิตเคมีภัณฑ6และผลิตภัณฑ6เคมีมีค�า
ดัชนีเท�ากับ 110.73 และดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต6 รถพ�วง และรถก่ึงพ�วงอยู�ท่ี 
106.47 ซ่ึงค�าดัชนีขยายตัวเพ่ิมข้ึนจากป7 2559 

(2.2.2) พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานและเทคโนโลยีรองรับ
อุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือให,เศรษฐกิจของไทยเติบโตในระยะยาว โดยพัฒนาและปรับปรุงโครงสร,างพ้ืนฐาน
และการคมนาคมขนส�ง อาทิ โครงการพัฒนาสนามบินอู�ตะเภา และเมืองการบินภาคตะวันออก (Eastern 
Airport City) โดยให,เอกชนเข,าร�วมทุนในการพัฒนาท�าอากาศยานนานาชาติอู�ตะเภา ท�าเรือพาณิชย6สัตหีบ 
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โครงการพัฒนาท�าเรือแหลมฉบัง ระยะท่ี 3 โครงการพัฒนาท�าเรืออุตสาหกรรม มาบตาพุด ระยะท่ี 3 โครงการ
รถไฟความเร็วสูง  เชื่อม 3 สนามบิน แบบไร,รอยต�อ และมอเตอร6 เวย6สายใหม�  ทําให, เ กิด Digital 
Infrastructure เพ่ือรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคต นอกจากนี้ ได,มีการพัฒนาโครงสร,างพ้ืนฐานเพ่ือ
รองรับระบบ Big Data และการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน เป-นต,น 

(2.2.3) ปรั บปรุ ง กฎหมายและระ เ บี ยบ ท่ี เ อ้ื อ ให� เ กิ ด
อุตสาหกรรมสําหรับอนาคต โดยพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 ประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเม่ือวันท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เพ่ือดําเนินการพัฒนาพ้ืนท่ีภาคตะวันออกให,เป-นระบบและ
โดยสอดคล,องกับหลักการพัฒนาอย�างยั่งยืน โดยเฉพาะอย�างยิ่งการส�งเสริมการประกอบพาณิชยกรรมและ
อุตสาหกรรมท่ีใช,เทคโนโลยีข้ันสูง ทันสมัย สร,างนวัตกรรม และเป-นมิตรต�อสิ่งแวดล,อม โดยมีการบูรณาการ
การจัดทําโครงสร,างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคให,ต�อเนื่องและเชื่อมโยงกันท้ังในและนอกเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก พัฒนาเมืองให,มีความทันสมัยระดับนานาชาติท่ีเหมาะสมต�อการอยู�อาศัยและการประกอบกิจการ 

(3) การพัฒนาภาคบริการและการท�องเท่ียว 

(3.1) เสริมสร�างขีดความสามารถทางการแข�งขันในเชิงธุรกิจของ
ภาคบริการท่ีมีศักยภาพท้ังฐานบริการเดิมและฐานบริการใหม�เพ่ือส�งเสริมให�เศรษฐกิจของประเทศเติบโต
ได�อย�างเข�มแข็งจากรายงาน Travel & Tourism Competitiveness Report 2017 ของ World 
Economic Forum พบว�าอันดับขีดความสามารถในการแข�งขันด,านการท�องเท่ียวของอาเซียน ในป7 2560 ซ่ึง
เป-นป7แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ประเทศไทยอยู�ในอันดับท่ี 34 ของโลก มีอันดับดีข้ึน 1 อันดับจากป7 
2558 และเป-นอันดับท่ี 3 ของกลุ�มประเทศอาเซียน ขณะท่ี สิงคโปร6มีอันดับดีท่ีสุดอยู�ในอันดับท่ี 13 รองลงมา 
คือ มาเลเซีย อันดับท่ี 26 

(3.2) พัฒนาอุตสาหกรรมท�องเท่ียวเชิงบูรณาการ 

(3.2.1) เสริมสร�างการสร�างรายได�จากการท�องเท่ียว ในป7 
2560 มีรายได,รวมจากการท�องเท่ียว 2.75 ล,านล,านบาท ขยายตัวเพ่ิมข้ึนร,อยละ 9.47 จากป7 2559 จําแนก
เป-นรายได,จากนักท�องเท่ียวชาวต�างประเทศ 1.82 ล,านล,านบาท ขยายตัวเพ่ิมข้ึนร,อยละ 11.66 และ
นักท�องเท่ียวชาวไทย 0.93 ล,านล,านบาท เม่ือพิจารณานักท�องเท่ียวชาวต�างประเทศเดินทางเข,ามายังประเทศ
ไทย มีจํานวน 35.38ล,านคน ขยายตัวเพ่ิมข้ึนร,อยละ 8.77 โดยจํานวนนักท�องเท่ียวท่ีเข,ามายังประเทศไทย
สูงสุด 10 อันดับแรก คือ จีน มาเลเซีย เกาหลี ลาว ญ่ีปุkน อินเดีย รัสเซีย สหรัฐฯ สิงคโปร6 และสหราช
อาณาจักร ตามลําดับ 

(3.2.2) ปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับการท�องเท่ียว ในป7 
2560 กรมการท�องเท่ียวได,ผลักดันปรับปรุงร�าง พรบ.ธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก6 เพ่ือฟ��นฟูการท�องเท่ียวอย�าง
ยั่งยืน โดยกรมการท�องเท่ียวมุ�งเน,นการพัฒนาบุคลากรให,เกิดการยอมรับในมาตรฐาน ท้ังในส�วนของบริษัทนํา
เท่ียว มัคคุเทศก6 ตลอดจนผู,ประกอบการท่ีเก่ียวข,องกับการท�องเท่ียวโดยตรง อาทิ ผู,ประกอบการขนส�ง 
โรงแรม ร,านอาหาร ร,านขายของท่ีระลึก รวมไปถึงบริการด,านการท�องเท่ียวอ่ืนๆ  

(3.2.3) ปรับโครงสร�างการบริหารจัดการด�านการท�องเท่ียว 
กรมการท�องเท่ียวจัดทําคู�มือการประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล�งท�องเท่ียวทางธรรมชาติ ป7 2560 
ประกอบด,วยองค6ประกอบหลัก 3 ด,าน คือ องค6ประกอบท่ี 1 คุณค�าของแหล�งธรรมชาติและความเสี่ยงต�อการ
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ถูกทําลาย องค6ประกอบท่ี 2 ศักยภาพในการพัฒนาการท�องเท่ียว และองค6ประกอบท่ี 3 การบริหารจัดการ 
เพ่ือนําไปใช,เป-นแนวทางในการพัฒนาแหล�งท�องเท่ียว  

(3.3) พัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาอย�างครบวงจร  

(3.3.1) ส�งเสริมการสร�างรายได�จากการกีฬา กีฬาอาชีพของ
ประเทศไทย มีนักกีฬาอาชีพหลายคนท่ีประสบความสําเร็จ สร,างชื่อเสียงแก�ตนเองและประเทศ รวมท้ังมี
รายได,ท่ีม่ันคง ส�วนในการพัฒนาการแข�งขันกีฬาอาชีพในประเทศไทย เป-นการพัฒนาให,มีการบริหารจัดการ
การแข�งขันท่ีได,มาตรฐานแบบมืออาชีพ และผู,จัดการแข�งขันกีฬาอาชีพมีการบริหารจัดการเชิงธุรกิจท่ีสร,าง
รายได, สร,างให,ประชาชนมีส�วนร�วม ก�อให,เกิดเงินหมุนเวียน เป-นจํานวนมาก อาทิ กีฬาฟุตบอลซ่ึงเป-นกีฬาท่ี
ได,รับความนิยมสูงสุด คือ รายการ “ไทยลีก” ป7 2560 มีผู,เข,าชม 1.39 ล,านคน มีรายได,จากลิขสิทธิ์การ
ถ�ายทอดการแข�งขัน 1,050 ล,านบาท รายได,จากบัตรเข,าชม 126 ล,านบาท และรายได,จากของท่ีระลึก 58.2 
ล,านบาท  

(3.3.2) ปรับโครงสร�างการบริหารจัดการด�านกีฬา การกีฬา
แห�งประเทศไทย ได,จัดทํายุทธศาสตร6การกีฬาแห�งประเทศไทย พ.ศ. 2560 – 2562 กําหนดให,การบริการ
ทางการกีฬาของการกีฬาแห�งประเทศไทยมีคุณภาพมาตรฐานและสามารถรองรับความต,องการทางการกีฬา
ของประเทศ สอดคล,องกับนโยบายการพัฒนากีฬาของรัฐบาลเรื่องการจัดหาและพัฒนาโครงสร,างพ้ืนฐานด,าน
การกีฬาให,เพียงพอโดยเฉพาะสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีทันสมัย อาทิ ก�อสร,างสนามกีฬาจังหวัดอุดรธานีและ
แม�ฮ�องสอน  

(4) การพัฒนาภาคการค�าและการลงทุน โดย 

(4.1) ส�งเสริมการทําตลาดเชิงรุก กระทรวงพาณิชย6ได,จัดทําแผนขยาย
ตลาดเชิงรุก เน,นเจาะลึกเป-นรายประเทศ เริ่มจากตลาดอาเซียนและขยายตลาดสู�ประเทศพันธมิตร เช�น จีน 
อินเดีย รัสเซีย และ CIS (Commonwealth of Independent States) คือ รัฐอิสระต�าง ๆ ท่ีแยกออกมาจาก
สหภาพโซเวียต รัสเซีย จํานวน 11 ประเทศ เพ่ือส�งเสริมการส�งออกให,สามารถเติบโตตามเป;าหมายท่ีร,อยละ 5 
โดยในป7 2560 มีมูลค�าการส�งออกสินค,าไปยังประเทศจีน 997,983 ล,านบาท ขยายตัวร,อยละ 19.73 และ
ส�งออกสินค,าไปยังประเทศอินเดีย 218,975 ล,านบาท ขยายตัวร,อยละ 21.18 

(4.2) พัฒนาการอํานวยความสะดวกทางการค�าให�ได�มาตรฐานสากล 
ผลการจัดอันดับความยากง�ายในการทําธุรกิจ (Doing Business) โดยธนาคารโลก ในป7 2560 ประเทศไทย
ได,รับการจัดอันดับให,เป-นประเทศท่ีมีความสะดวกและมีกฏระเบียบท่ีเอ้ือในการประกอบธุรกิจอยู�ในอันดับท่ี 
46 จาก 190 ประเทศท่ัวโลก อันดับดีข้ึนจากป7 2559 ซ่ึงอยู�ท่ีอันดับ 49 ยังไม�บรรลุเป;าหมายท่ีกําหนดให,
อันดับความสามารถในการประกอบธุรกิจเป-น 1 ใน 10 ของโลก โดยสาขาท่ีอันดับปรับดีข้ึน 3 ด,าน ได,แก� การ
เริ่มต,นธุรกิจ การได,รับสินเชื่อ และการปcดกิจการ สําหรับสาขาท่ีอันดับปรับลดลง 6 อันดับ ได,แก� การขอ
อนุญาตก�อสร,าง การขอใช,ไฟฟ;า การจดทะเบียนทรัพย6สิน การคุ,มครองผู,ลงทุน การชําระภาษี การค,าระหว�าง
ประเทศ และสาขาท่ีมีอันดับคงท่ี คือ การบังคับให,เป-นไปตามข,อตกลง ท้ังนี้ สาขาท่ีอยู�ในอันดับตํ่าสุดคือ การ
ชําระภาษี โดยประเทศท่ีอยู�ในอันดับ 1 คือ ประเทศนิวซีแลนด6 

(4.3) สนับสนุนผู�ประกอบการลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารในป7 2561 กระทรวงอุตสาหกรรมจะมีการนําระบบเทคโนโลยีเข,ามาเพ่ิมความสะดวกในการ
ออกใบอนุญาตต�างๆ เพ่ือรองรับอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) และประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) โดย
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มีมาตรการท่ีสามารถเริ่มใช,ได,ในเดือนมกราคม 2561 อาทิ สํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) จะเปcด
ให,บริการออกใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ6อุตสาหกรรม (มอก.) ด,วยระบบการออกใบอนุญาตทาง
อิเล็กทรอนิกส6 (E-license) ลดระยะเวลาจาก 46 วัน เหลือเพียง 10 วันทําการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
(กรอ.) มีโครงการพัฒนาระบบส�วนกลางข,อมูลโรงงานอุตสาหกรรม (Factory Information Center System 
: FICs) การนิคมอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย (กนอ.) มีโครงการการอนุญาต อนุมัติ นําเข,า-ส�งออกยุคดิจิทัล
ด,วย QR Code และสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) มีโครงการพัฒนาระบบ Big Data เพ่ือยกระดับ
ขีดความสามารถในการแข�งขันของภาคอุตสาหกรรม 

(4.4) ส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม กรมส�งเสริม
อุตสาหกรรมได,บูรณาการการดําเนินงานร�วมกับสํานักงานส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม ธนาคาร
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อมแห�งประเทศไทย การนิคมอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย สถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ และหน�วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข,อง กําหนดชุดมาตรการในการส�งเสริมสนับสนุนและพัฒนา
ผู,ประกอบการ SMEs ในป7 2561 ภายใต, “มาตรการพิเศษเพ่ือขับเคลื่อน SMEs สู�ยุค 4.0” ซ่ึงผ�านความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม 2560 ประกอบด,วย 1) มาตรการด,านการส�งเสริมพัฒนา เป-น
การบูรณาการดําเนินงานร�วมกับหน�วยงานท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และหน�วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข,อง 
ภายใต,กรอบการดําเนินงานและโครงการท่ีสําคัญต�างๆ อาทิ การยกระดับเศรษฐกิจฐานชุมชน (Local 
Economy) การยกระดับและขยายบริการศูนย6ปฏิรูปอุตสาหกรรม (Industry Transformation Center) 
โครงการ Train The Coach โดยการพัฒนาโค,ชท่ีมีความรู, ทักษะ และความสามารถท่ีจะช�วยขับเคลื่อนให,
ผู,ประกอบการ SMEs สามารถแก,ไขป̀ญหาทางธุรกิจ โครงการ Big Brothers เป-นการสนับสนุนให,
ผู,ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดใหญ�มาช�วยยกระดับ SMEs โครงการ Digital Value Chain เพ่ือผลักดัน 
SMEs สู� Global Value Chain และ 2) มาตรการด,านการเงิน เป-นชุดมาตรการท่ีช�วยสนับสนุนให, SMEs 
สามารถเข,าถึงแหล�งเงินทุนโดยการปรับปรุงขยายช�องทางการเข,าถึงแหล�งทุน การเพ่ิมวงเงิน การเพ่ิม
กลุ�มเป;าหมาย รวมถึงการลดข,อจํากัดและหลักเกณฑ6  

เม่ือพิจารณาโครงสร,าง GDP ของประเทศจําแนกตามกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและตามขนาดวิสาหกิจในป7 2559 พบว�า โครงสร,างภาคนอกเกษตร ยังคงมีวิสาหกิจขนาดใหญ�
เป-นตัวขับเคลื่อนท่ีมีความสําคัญ โดยมีสัดส�วนมูลค�า GDP คิดเป-นร,อยละ 43.4 GDP นอกภาคเกษตรท้ังหมด 
ขณะท่ี วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อมมีสัดส�วนร,อยละ 42.2 นับต้ังแต�ป7 2557 พบว�า แนวโน,มสัดส�วนของ 
SME ปรับตัวเพ่ิมข้ึนต�อเนื่อง เม่ือเปรียบเทียบกับป7 2555 ซ่ึงเป-นป7แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 พบว�า
สัดส�วนของ SME อยู�ท่ีร,อยละ 39.8 แสดงถึงบทบาทของ SME ต�อเศรษฐกิจของประเทศท่ีเพ่ิมข้ึน 

(4.5) พัฒนาปJจจัยสนับสนุนเพ่ือส�งเสริมการลงทุนในประเทศและ
การลงทุนของคนไทยในต�างประเทศ ในป7 2560 มีจํานวนโครงการท่ีขอรับการส�งเสริมจํานวน 1,456 
โครงการ มูลค�าเงินลงทุน 641,980 ล,านบาท เพ่ิมข้ึนจากป7 2559 ท่ีมีมูลค�าเงินลงทุน 524,340 ล,านบาท 
ขยายตัวร,อยละ 22 มีจํานวนโครงการท่ีอนุมัติให,การส�งเสริม จํานวน 1,227 โครงการ มูลค�าเงินลงทุน 
625,080 ล,านบาท หดตัวลงจากป7 2559 ร,อยละ 27  

(4.6) พัฒนาระบบทรัพย0สินทางปJญญา ในป7 2560 ซ่ึงเป-นป7แรกของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 พบว�า มีการยื่นคําขอจดทะเบียนสิทธิบัตรรวมท้ังสิน 6,641 ราย จําแนกเป-นของไทย 
2,180 ราย และต�างชาติ 4,461 ราย เพ่ิมข้ึนจากป7 2559 ท่ีมีจํานวน 5,593 ราย ขยายตัวเพ่ิมข้ึนร,อยละ 
15.78 ในส�วนการยื่นคําขอจดทะเบียนและการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร พบว�า มีจํานวนการยื่นคําขอจด
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ทะเบียนอนุสิทธิบัตร 2,517 ราย เป-นคนไทย 2,335 ราย และต�างชาติ 182 ราย และมีจํานวนการจดทะเบียน
รวม 1,155 ราย เป-นคนไทย 1,038 ราย และต�างชาติ 117 ราย เม่ือเปรียบเทียบกับป7 2559 พบว�า มีการจด
ทะเบียนอนุสิทธิบัตรรวม 1,288 ราย หดตัวลงร,อยละ 11.52 ขณะท่ี มีการจดทะเบียนลิขสิทธิ์รวม 12,094 ราย 
เป-นด,านดนตรีกรรมมากท่ีสุด 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) การดําเนินงานท่ีสําคัญ 

4.1) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส�วนรวมเพ่ือสร,างความเข,มแข็งทางเศรษฐกิจและ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ดังนี้ 

(1) การพัฒนาด�านการคลัง โดย 

(1.1) เ พ่ิมประสิทธิภาพการจัดแผนงานโครงการ การจัดสรร
งบประมาณ การบริหาร และการตรวจสอบกระบวนการงบประมาณของประเทศ มีผลการดําเนินงานท่ี
สําคัญ ได,แก� สํานักงบประมาณจัดทําโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการงบประมาณเชิงยุทธศาสตร0 เพ่ือให,
การจัดการงบประมาณเชิงยุทธศาสตร6มีประสิทธิภาพ คุ,มค�าและเกิดประโยชน6สูงสุด โดยดําเนินการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดการงบประมาณเชิงยุทธศาสตร6 จํานวน 11 เรื่อง ตามเป;าหมายอย�างครบถ,วน สามารถ
เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการงบประมาณร,อยละ 94.64 

(1.2) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได�ภาครัฐและขยายฐานภาษี
ให�ครอบคลุม มีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ ได,แก� กรมสรรพสามิต จัดทําโครงการปรับปรุงมาตรการภาษีเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี เพ่ือปรับปรุงระบบการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตและเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได,ภาษีสรรพสามิตให,เป-นไปตามเป;าหมาย โดยดําเนินการศึกษาและวิเคราะห�
แนวทางในการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ตามมาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต�ท่ีขับเคลื่อนด*วย
พลังงานไฟฟ-าในประเทศไทย ออกเป.นประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับท่ี 138) 
ประกาศ ณ วันท่ี 14 มิถุนายน 2560 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 20 มิถุนายน 2560 
โครงการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารการจัดเก็บรายได,ภาษี
สรรพสามิต เร�งรัด ติดตามการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตให,บรรลุตามเป;าหมาย และเพ่ือรับทราบป̀ญหาอุปสรรค 
และร�วมหารือเพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงแก,ไขการบริหารการจัดเก็บ โดยเป;าหมายของโครงการเพ่ือ
จัดเก็บรายได,ภาษีสรรพสามิตได,ตามเป;าหมายหรือสูงกว�า (549,900 ล,านบาท) และในป7 2560 จัดเก็บภาษีได, 
562,361.43 ล,านบาท (สูงกว�าเป;าหมาย 12,461.43 ล,านบาท) 

(1.3) ใช�เครื่องมือทางภาษีเพ่ือสร�างแรงจูงใจให�เกิดการผลิตและการ
บริโภคท่ีเป9นมิตรกับส่ิงแวดล�อม รวมท้ังเพ่ือเป9นช�องทางการเพ่ิมรายได�ภาครัฐ มีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 
ได,แก� กรมทรัพยากรธรณี จัดทําโครงการพัฒนาแหล+งท+องเท่ียวทางธรณีวิทยา เพ่ือจัดทําแหล�งเรียนรู,ทาง
ธรณีวิทยาท่ีมีความครบถ,วนสมบูรณ6ทางวิชาการในพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพ และมีความโดดเด�น ในการเป-นอุทยาน
ธรณีโดยท,องถ่ินมีส�วนร�วม ผลักดันให,เป-นแหล�งท�องเท่ียวท่ีสําคัญระดับประเทศ และประชาสัมพันธ6ส�งเสริมให,
การท�องเท่ียวทางธรณีวิทยา ตามแหล�งธรณีวิทยาและพิพิธภัณฑ6ทางธรณีวิทยาเป-นท่ีรู,จักโดยท่ัวไปผ�านกลไก
การจัดนิทรรศการระดับประเทศ  

(1.4) ปรับโครงสร�างการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจท้ังระบบและฟlmนฟู
รัฐวิสาหกิจท่ีมีปJญหาฐานะการเงิน มีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ ได,แก� สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
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รัฐวิสาหกิจ จัดทําโครงการปรับปรุงอัตราการนําส�งรายได,แผ�นดินของรัฐวิสาหกิจ (Revised Rate) เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได,ภาครัฐสามารถจัดเก็บรายได,แผ�นดินของรัฐวิสาหกิจเป-นไปตามเป;าหมายท่ี
กําหนด และเกิดความยั่งยืนของเสถียรภาพทางการคลังในการลดภาระหนี้ต�องบประมาณ การผลักดันร+าง
พระราชบัญญัติการพัฒนาการกํากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... เพ่ือกําหนดเป;าหมาย นโยบาย และ
แนวทางการกํากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจท่ีชัดเจน โปร�งใส และมีประสิทธิภาพ ส�งเสริมให,รัฐวิสาหกิจเป-น
องค6กรท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาประเทศและให,บริการสาธารณะ ส�งเสริมให,มีระบบกํากับดูแลและบริหาร
จัดการอย�างโปรงใส มีประสิทธิภาพ และป;องกันการแทรกแซงการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ ตลอดจน
ส�งเสริมระบบชดเชยต,นทุนการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจท่ีต,องให,บริการสาธารณะตามนโยบายของรัฐ ซ่ึงมีผล
ต�อสถานะทางการเงินของรัฐวิสาหกิจ ป4จจุบันร5างพระราชบัญญัติฯ อยู5ในระหว5างการตรวจพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญ ท้ังนี้ คณะกรรมาธิการวิสามัญได*แต5งต้ังคณะอนุกรรมาธิการเพ่ือดําเนินการศึกษาแนว
ทางการปรับปรุงร5างพระราชบัญญัติฯ    

โครงการจัดต้ังและระดมทุนจากกองทุนรวมโครงสร<างพ้ืนฐาน
เพ่ืออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund : TFF) เพ่ือสนับสนุนการลงทุนในกิจการโครงสร,าง
พ้ืนฐานภาครัฐ เพ่ิมขีดความสามารถทางการแข�งขันในระยะยาว และเพ่ือจัดหาแหล�งเงินทุนใหม�ในการพัฒนา
โครงสร,างพ้ืนฐานภาครัฐ โดยสํานักงาน ก.ล.ต. ได*อนุมัติการจัดต้ังกองทุนรวมฯ และกระทรวงการคลังได,ลงทุนใน
กองทุนรวมฯ ในวงเงิน 1,000 ล,าน  โครงการทบทวนพระราชบัญญัติการให<เอกชนร+วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 
2556 เพ่ือแก,ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติการให,เอกชนร�วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 (พ.ร.บ. ร�วม
ลงทุนฯ ป7 2556) ให,สามารถส�งเสริมการให,เอกชนร�วมลงทุนในกิจการของรัฐได,รวดเร็ว รอบคอบ และมีความ
เหมาะสมสอดคล,องกับหลักการการให,เอกชนร�วมลงทุนในกิจการของรัฐ (Public Private Partnership) ของ
สากล ภายใต,บริบทของประเทศไทย และสอดคล,องกับหลักวินัยทางการเงินและการคลังของประเทศ  มีความ
โปร�งใสตรวจสอบได,ในทุกข้ันตอน โดยรัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลังได,เห็นชอบร�างพระราชบัญญัติส�งเสริม
การร�วมลงทุนระหว�างรัฐและเอกชน พ.ศ. .... (ร�าง พ.ร.บ. ส�งเสริมการร�วมลงทุนฯ ) เม่ือวันท่ี 4 มกราคม 2561  

(2) การพัฒนาภาคการเงิน โดย 

(2.1) การเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงินท้ัง
ในตลาดเงินและตลาดทุน มีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ ได,แก� สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง จัดทําร�าง
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... เพ่ือให,มีกฎหมายท่ีกําหนดแนวทางในการรักษาวินัย
การเงินการคลังอย�างเคร�งครัด แผนการให,ความรู,พ้ืนฐานทางการเงิน พ.ศ. 2561 – 2565 เพ่ือกําหนด
เป;าหมายและแนวทางการดําเนินงานเรื่องการให,ความรู,ทางการเงินข้ันพ้ืนฐานระดับประเทศ มีการบูรณาการ
และการขับเคลื่อนการดําเนินงานในเรื่องดังกล�าวอย�างมีประสิทธิภาพ  

(2.2) ขยายการเข�าถึงบริการทางการเงิน สํานักงานบริหารหนี้
สาธารณะ จัดทํา การพัฒนาตลาดตราสารหนี้โดยการออกพันธบัตรออมทรัพย0 (Saving Bond) เพ่ือพัฒนา
ตราสารหนี้ของรัฐบาลประเภทพันธบัตรออมทรัพย6ให,ประชาชนสามารถเข,าถึงแหล�งการออมและการลงทุนท่ีมี
คุณภาพ และส�งเสริมการออมของประชาชนท้ังระยะสั้นและระยะยาวเพ่ือลดผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการ
เข,าสู�สังคมผู,สูงอายุเป-นทางเลือกให,ประชาชนในการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลอย�างสะดวกยิ่งข้ึน โดยใน
ป7งบประมาณ 2560 สบน. ได,กําหนดแผนการออกพันธบัตรออมทรัพย6 จํานวน 2 รุ�น วงเงินรวม 30,000 ล,าน
บาท และได,มีการเพ่ิมเติมวงเงินอีก 3,000 ล,านบาท รวมเป-น 33,000 ล,านบาท เนื่องจากความต,องการของ
ประชาชนมีสูง 
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(2.3) พัฒนานวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม� ๆ มีผลการดําเนินงาน
ท่ีสําคัญ ได,แก�กรมศุลกากรจัดทํา โครงการพัฒนาระบบการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส0 โดยผ+านช+องทางการ
ให<บริการของธนาคาร เพ่ือเพ่ิมช�องทางให,ผู,ประกอบการหรือตัวแทนในการชําระค�าภาษีอากรและรายได,อ่ืนๆ 
ท่ีสะดวกข้ึน โดยผู,ประกอบการหรือตัวแทนไม�ต,องเดินทางมายังกรมศุลกากร และสามารถชําระเงินได,ตลอด 
24 ชั่วโมง ซ่ึงสอดรับกับโครงการ National e-Payment ตามนโยบายของรัฐบาลให,ลดการใช,เงินสดและเช็ค 
โดยสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได,ร�วมประชุมหารือกับบริษัท ยิบอินซอย จํากัด ผู,รับผิดชอบ
โครงการฯ และเจ,าหน,าท่ีธนาคารกรุงไทย ในเรื่องการชําระเงินโดยใช,บัตรเดบิต/บัตรเครดิต เพ่ือให,
กระบวนงานมีความชัดเจนครบถ,วน ในส�วนของระบบงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พิจารณาตรวจรับพัสดุ
โครงการฯ เม่ือวันท่ี 24 เม.ย. 2560 และดําเนินการวางแผนในการอบรมผู,ใช,งานระบบ ขณะท่ี กรมสรรพากร 
จัดทําระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส6 (e - Donation) เพ่ือช�วยลดการสูญเสียรายได,ภาษี กรณีใช,หักลดหย�อนภาษี
ไว,ไม�ถูกต,อง สร,างระบบความโปร�งใสในการบริหารจัดการเงินภายในสถานศึกษาและวัดวาอาราม และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี และรองรับยุทธศาสตร6 National e – Payment 

สํานักงานเศรษฐกิจการคลังและสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
จัดทําการพัฒนาโครงสร,างพ้ืนฐานระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส6แห�งชาติ (Nationale-Payment 
Master Plan) เฉพาะโครงการการให,ความรู,และส�งเสริมการใช,ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส6 เพ่ือเผยแพร�ข,อมูล 
ข�าวสาร โครงการ แผนงาน เก่ียวกับระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส6ในภาพรวม และสร,างเสริมความรู,
ความเข,าใจท่ีถูกต,องแก�ประชาชนและสื่อมวลชน กระตุ,นและเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให,มีส�วนร�วมใน
การใช,งานระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส6และให,ความร�วมมือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ท่ีทางราชการ
กําหนด และสร,างเสริมภาพลักษณ6และทัศนคติท่ีดีของประชาชนท่ีมีต�อโครงการ National e-Payment 

(2.4) เพ่ิมประสิทธิภาพและสถียรภาพของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
มีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ ได,แก� สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง จัดทํา โครงการปรับปรุงการกํากับดูแลสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ (ร+างพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....) เพ่ือให,สถาบันการเงินเฉพาะ
กิจสามารถดําเนินการตามพันธกิจได,อย�างมีประสิทธิภาพและม่ันคง คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันท่ี 2 ธันวาคม 
2557 มอบหมายให,ธนาคารแห�งประเทศไทย (ธปท.) เป-นหน�วยงานกํากับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ มี
หน,าท่ีครอบคลุมถึงการออกเกณฑ6กํากับดูแล การตรวจสอบความเหมาะสมของผู,บริหาร การติดตามและ
ตรวจสอบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ และการสั่งการให,มีการแก,ไขป̀ญหา ท้ังนี้ กระทรวงการคลังยังคงมีหน,าท่ี
ในการกํากับนโยบายและการกํากับในฐานะผู,ถือหุ,น 

4.2) การเสริมสร�างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข�งขันของภาคการผลิต
และบริการ มุ�งเน,นการสร,างความเชื่อมโยงของห�วงโซ�มูลค�าระหว�างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และ
การค,าการลงทุนเพ่ือยกระดับศักยภาพในการแข�งขันของประเทศ ดังนี้ 

(1) การพัฒนาภาคการเกษตร โดย 

(1.1) เสริมสร�างฐานการผลิตภาคการเกษตรให�เข�มแข็งและย่ังยืน ผล
การดําเนินงานท่ีสําคัญ ได,แก� กรมประมง จัดทําโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด<านการประมง เพ่ือส�งเสริม
และสนับสนุนการบริหารจัดการแหล�งน้ําในชุมชน ให,เป-นธนาคารผลผลิตเกษตรด,านการประมง ส�งเสริมให,
ชุมชนมีการบริหารจัดการแหล�งน้ําชุมชนในการเพ่ิมผลผลิตสัตว6น้ําจืดสําหรับเป-นอาหารโปรตีนบริโภค และ
สร,างรายได,ในครัวเรือน รวมท้ัง พัฒนาศักยภาพด,านการบริหารจัดการแหล�งน้ําให,กับชุมชน โดยกรมประมง
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ส�งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการแหล�งน้ําในชุมชนให,เป-นธนาคารผลผลิตเกษตรด,านการประมง 
ส�งเสริมกลไกความร�วมมือโดยแต�งต้ังกรรมการและคณะทํางานโครงการ ประชุมคณะทํางานและเจ,าหน,าท่ีเพ่ือ
ชี้แจงรายละเอียดโครงการและรายงานความก,าวหน,าของโครงการ 3 ครั้ง จัดต้ังธนาคารผลผลิตเกษตรด,าน
การประมงในพ้ืนท่ีแหล�งน้ําเป;าหมาย 20 แห�ง มีสมาชิกธนาคารผลผลิตเกษตรด,านการประมง 1,590 ราย 
สมาชิกธนาคารมีการแลกเปลี่ยน ยืมคืนป̀จจัยการผลิต 8 แห�ง ติดตามการดําเนินการจัดต้ังธนาคารผลผลิต
เกษตรด,านการประมงในแหล�งน้ําเป;าหมาย 168 ครั้ง ส�วนกรมพัฒนาท่ีดิน จัดทํากิจกรรมคลินิกเกษตร
เคลื่อนท่ีในพระราชานุเคราะห0 (กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี) เพ่ือให,เกษตรกรทราบถึงระดับความอุดม
สมบูรณ6ของดินในพ้ืนท่ีของตนเองก�อนทําการปลูกพืช และเพ่ือให,เกษตรกรสามารถเข,าถึงการบริการงาน
พัฒนาท่ีดินได,อย�างท่ัวถึง เป;าหมายของโครงการคือดําเนินการให,บริการวิเคราะห6ดินและคําแนะนําการจัดการ
ดิน-น้ํา-พืช ส�งเสริมการผลิตและการใช,สารอินทรีย6 ลดการใช,สารเคมีทางการเกษตรแก�เกษตรกร จํานวน 
700,000 ราย ในพ้ืนท่ี 77 จังหวัด ในป7งบประมาณ 2560 ได,ใช,งบประมาณรวมท้ังสิ้น 88,130,672 บาท 

กรมส�งเสริมการเกษตร จัดทําโครงการส+งเสริมและพัฒนาอาชีพทาง
การเกษตร เพ่ือพัฒนาและส�งเสริมอาชีพการเกษตรให,แก�เกษตรกรและประชาชนท่ัวไป และเพ่ือพัฒนาให,ศูนย6
ปฏิบัติการสามารถตอบสนองต�อความต,องการของเกษตรกรและพ้ืนท่ีได,อย�างเหมาะสม เป;าหมายของ
โครงการคือเกษตรกรจํานวน 29,400 ราย  โครงการสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางรายย+อยประกอบอาชีพ
เสริม เพ่ือพัฒนาและต�อยอดเป-นแหล�งเรียนรู,ในการปรับเปลี่ยนอาชีพหรือเป-นอาชีพเสริมท่ียั่งยืน ม่ันคง 
สามารถนําไปสู�คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนในอนาคต และเป-นต,นแบบในการประกอบอาชีพเสริมด,านการเกษตร ตาม
ศักยภาพของตนเอง เป-นการเพ่ิมรายได,ให,เพียงพอต�อการดํารงชีพ เกษตรกรชาวสวนยางรายย�อยท่ีเข,าร�วม
โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย�อยเพ่ือประกอบอาชีพเสริมร,อยละ 70 นําไปปฏิบัติได,อย�าง
ถูกต,อง มีรายได,เพ่ิมข้ึนเพียงพอต�อการดํารงชีพ มีความม่ันคงด,านรายได, ด,านเศรษฐกิจและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
ส�วนกรมส�งเสริมสหกรณ6 จัดทําโครงการพัฒนาความเข<มแข็งและยกระดับชั้นสหกรณ0 เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
สหกรณ6ให,สามารถเป-นกลไกของของภาครัฐในการช�วยเกษตรกรและสมาชิกสหกรณ6 และเพ่ือพัฒนาความ
เข,มแข็งของสหกรณ6ให,สามารถเป-นท่ีพ่ึงของสมาชิก เป;าหมายคือ สหกรณ6ได,รับการพัฒนาความเข,มแข็ง 
4,890 แห�ง สมาชิกสหกรณ6มีส�วนร�วมในการดําเนินธุรกิจกับสหกรณ6 7,425,643 ราย เพ่ิมข้ึนจากป7 2558 
จํานวน 234,046 ราย คิดเป-นร,อยละ 3.25 และปริมาณธุรกิจของสหกรณ6 มูลค�า 2,210,241 ล,านบาท เพ่ิมข้ึน 
178,817 ล,านบาท คิดเป-นร,อยละ 8.37  

กรมหม�อนไหม จัดทําโครงการส+งเสริมการท+องเท่ียวเชิงเกษตรด<าน
หม+อนไหม เพ่ือพัฒนาให,เกิดแหล�งท�องเท่ียวเชิงเกษตร ส�งเสริมและอนุรักษ6ภูมิป̀ญญา และองค6ความรู,ด,าน
หม�อนไหม และส�งเสริมอาชีพและสร,างรายได,เพ่ิมแก�เกษตรกรผู,ปลูกหม�อนเลี้ยงไหม ดําเนินการในพ้ืนท่ี 7 
จังหวัด ได,แก� จังหวัดเชียงใหม� ลําพูน นครราชสีมา สุรินทร6 หนองคาย (เป;าหมายป7 61) แพร� และน�าน สําหรับ
สํานักงานมาตรฐานสินค,าเกษตรและอาหารแห�งชาติและสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) 
จัดทําโครงการระบบส+งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ+ เพ่ือให,การผลิตในพ้ืนท่ีเกษตรแปลงใหญ�เข,าสู�ระบบการ
ผลิตตามมาตรฐาน และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต โดยการเพ่ิมคุณภาพผลผลิตและการลดต,นทุนการผลิต โดย
ผลผลิตคือพ้ืนท่ีในเขตปฏิรูปท่ีดินได,รับการพัฒนาตามแนวทางระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ� จํานวน 46 
พ้ืนท่ี  
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(1.2) สร�างและถ�ายทอดองค0ความรู�ทางวิชาการ วิทยาศาสตร0 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม และภูมิปJญญาท�องถ่ินด�านการเกษตรแบบมีส�วนร�วม ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 
ได,แก� กรมการข,าว จัดทําโครงการสร<างความเข<มแข็งให<แก+ชาวนาและองค0กรชาวนา เพ่ือพัฒนาชาวนาและ
องค6กรชาวนาให,มีความเข,มแข็ง ส�งเสริมสนับสนุนให,ชาวนาและสถาบันชาวนามีการต่ืนตัวแข�งขันในการ
พัฒนาการผลิตข,าว ตลอดจนวางแผนกําหนดเป;าหมายในการดําเนินงาน และสร,างเครือข�ายความเข,มแข็ง
ให,แก�สถาบันชาวนา โดยสํารวจคัดกรองในพ้ืนท่ี 68 จังหวัดจากสมาชิกศูนย6ข,าวชุมชน กลุ�มผู,ผลิตเมล็ดพันธุ6 
สมาชิกองค6กรชาวนา หรือเกษตรกรท่ีประกอบอาชีพทํานา เป;าหมาย 3,000 คน ผลการคัดกรอง 2,765 คน 
แบ�งเป-นคุณสมบัติท่ี 1 Model Smart Farmer จํานวน 363 คน คุณสมบัติท่ี 2 Existing Smart Farmer 
จํานวน 844 คน คุณสมบัติท่ี 3 Developing  Smart Farmer จํานวน 1,558 คน โครงการสร<างความ
เข<มแข็งให<แก+ชาวนาและองค0กรชาวนา กิจกรรมสร<างและพัฒนาชาวนาปราดเปรื่อง เพ่ือสร,างและพัฒนา
เกษตรกรปราดเปรื่อง พัฒนาเป-นเกษตรกรต,นแบบท่ีมีศักยภาพสามารถประกอบอาชีพเป-นชาวนาอย�างยั่งยืน  

กรมประมง จัดทําโครงการผลผลิตเกษตรกรได<รับการส+งเสริม
และพัฒนาศักยภาพ เพ่ือส�งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว6น้ําให,แก�เกษตรกรท่ัวไป เกษตรกรท่ีอยู�ใน
พ้ืนท่ีโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริท่ีมีความประสงค6จะประกอบอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว6น้ํา ผ�าน
กระบวนการถ�ายทอดความรู,และเทคโนโลยีการประมง รวมท้ังให,คําแนะนําหรือบริการผ�านคลินิกเกษตร
เคลื่อนท่ีในพระราชานุเคราะห6 โดยในป7 2560 สนับสนุนพัฒนาส�งเสริมอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว6น้ําให,เกษตรกร
ในพ้ืนท่ีโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 8,067 ราย ส�งเสริมประมงโรงเรียน 747 แห�ง สนับสนุน
พันธุ6สัตว6น้ําเพาะเลี้ยงในพ้ืนท่ีและแจกจ�ายเกษตรกร ออกให,บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีในพระราชานุเคราะห6 
133 ครั้ง มีเกษตรกรเข,ารับบริการ 9,798 ราย และถ�ายทอดเทคโนโลยีและความรู,ให,แก�เกษตรกร 15,000 ราย 
และประมงอาสา 2,310 ราย ในส�วนกรมส�งเสริมสหกรณ6 จัดทําโครงการส+งเสริมการใช<เครื่องจักรกล
การเกษตร เพ่ือให,ความรู, และวางแผนการบริหารจัดการเครื่องจักรกลทางการเกษตรร�วมกันให,เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถาบันเกษตรกรในการจัดการและอํานวยความ
สะดวกเครื่องจักรกลทางการเกษตร โดยในป7 2560 สหกรณ6และกลุ�มเกษตรกรมีความรู, และวางแผนการ
บริหารจัดการเครื่องจักรกลทางการเกษตรร�วมกันให,เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จํานวน 85 แห�ง 

(1.3) ยกระดับการผลิตสินค�าเกษตรและอาหารเข�าสู�ระบบมาตรฐาน
และสอดคล�องกับความต�องการของตลาดและการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ ได,แก� กรมการข,าว จัดทํา
โครงการส+งเสริมการผลิตข<าวตลาดเฉพาะ เพ่ือส�งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค,าข,าวตลาดเฉพาะอย�างเป-น
ระบบ ท้ังการผลิต แปรรูป และการตลาด และเพ่ือส�งเสริมสนับสนุนการผลิตสินค,าข,าวตลาดเฉพาะให,ได,
มาตรฐาน โครงการพัฒนาคุณภาพสินค<าเกษตรสู+มาตรฐาน เพ่ือพัฒนาการผลิตสินค,าข,าวคุณภาพท่ีได,
มาตรฐาน ข,าว Q ด,วยมาตรฐานข,าว GAP โรงสีข,าว GMP เสริมสร,างองค6ความรู,ให,เกษตรกรและพัฒนาท่ี
ปรึกษาเกษตรกร ด,วยเทคโนโลยีผลิตข,าว GAP และประชาสัมพันธ6ด,านการตลาดข,าวคุณภาพ และเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพข,าวไทยด,วยระบบการผลิตข,าว Pre GAP พัฒนาระบบการรับรองผลผลิตข,าวของชุมชนโดย
ชุมชน และเตรียมความพร,อมเกษตรกรก�อนเข,าสู�การผลิตข,าวด,วยมาตรฐานท่ีสูงข้ึน ขณะท่ี กรมปศุสัตว6 จัดทํา
ผลผลิตเกษตรกรได<รับการส+งเสริมและพัฒนาศักยภาพ เพ่ือให,เกษตรกรได,รับการส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
เพ่ือให,มีความเข,มแข็ง สามารถเพ่ิมมูลค�าการผลิต มีรายได,เพ่ิมในการประกอบอาชีพปศุสัตว6 ผลผลิตโครงการ
คือเกษตรกรได,รับการส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 90,286 ราย 
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การยางแห�งประเทศไทย จัดทําโครงการสนับสนุนเกษตรกรและ
ผู<ประกอบการในการเพ่ิมประสิทธิภาพการแปรรูปยาง การยกระดับมาตรฐานองค0กรด<านอุตสาหกรรมยาง 
เพ่ือส�งเสริมให,สถาบันเกษตรกร/กลุ�มเกษตรกร สามารถผลิตยางเครพ ยางแผ�นรมควัน ยางแผ�นรมควันอัด
ก,อนได,ตามมาตรฐาน GMP ความก,าวหน,าในการดําเนินงาน คือ สถาบันเกษตรกร/กลุ�มเกษตรกรท่ีสามารถ
ผลิตยางเครพได,ตามมาตรฐาน GMP จํานวน 10 แห�ง ผลิตยางแผ�นรมควันได,ตามมาตรฐาน GMP จํานวน 5 
แห�ง ผลิตยางแผ�นรมควันอัดก,อนได,ตามมาตรฐาน GMP จํานวน 7 แห�ง และส�งเสริมสนับสนุนเกษตรกรและ
สถาบันเกษตรกรในการผลิตยางก,อนถ,วยตามหลัก GAP จํานวน 10 ราย สําหรับองค6การสะพานปลา จัดทํา
โครงการก+อสร<างโรงคลุมสุขอนามัยท+าเทียบเรือประมงชุมพร เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร,างพ้ืนฐาน
ของท�าเทียบเรือประมงให,ถูกสุขลักษณะและสุขอนามัย โดยผลผลิตคือท�าเทียบเรือประมงชุมพร ก�อสร,างโรง
คลุมสัตว6น้ําและลานจอดรถ เพ่ือให,ท�าเทียบเรือประมงชุมพรถูกสุขลักษณะสะพานปลาและท�าเทียบเรือประมง 
ในป7 2560 ใช,งบประมาณรวมท้ังสิ้น 19,939,132 บาท  

(1.4) เสริมสร�างขีดความสามารถการผลิตในห�วงโซ�อุตสาหกรรม
เกษตร ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ ได,แก� กรมส�งเสริมการเกษตรจัดทํา โครงการพัฒนาเครือข+ายงานส+งเสริม
การเกษตร เพ่ือให,มีการรวมกลุ�ม/เครือข�ายของอาสาสมัครเกษตร เพ่ือให,เจ,าหน,าท่ีส�งเสริมการเกษตรทุกระดับ
มีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู,พัฒนาการดําเนินงาน ให,มีความรู,ความสามารถและมีความพร,อมในการ
ให,บริการทางการเกษตรแก�เกษตรกร โดยเจ,าหน,าท่ี 1,900 คน ได,รับการพัฒนาให,มีความรู,ความสามารถและ
มีความพร,อมในการให,บริการงานส�งเสริมการเกษตร ขณะท่ีกรมส�งเสริมสหกรณ6 จัดทํา โครงการเพ่ิมขีด
ความสามารถการบริหารจัดการผลไม<คุณภาพในสหกรณ0และกลุ+มเกษตรกร เพ่ือส�งเสริมและสนับสนุนสถาบัน
เกษตรกรดําเนินการและพัฒนาธุรกิจตลาดผลไม,ให,สามารถรองรับผลผลิตของสมาชิก เสริมสร,างเครือข�าย
ธุรกิจในสหกรณ6และกลุ�มเกษตรกรให,มีความเข,มแข็งสามารถแข�งขันได, โดยในป7 2560 ส�วนกลางมีสหกรณ6
และกลุ�มเกษตรกรเป;าหมาย จํานวน 65 แห�ง ท่ีดําเนินธุรกิจรวบรวมและจําหน�ายผลไม, มีผลการรวบรวมท้ังสิ้น
จํานวน 32,040.381 ตัน มูลค�า 899.381 ล,านบาท และส�วนภูมิภาค จัดอบรมการสร,างสมาชิกรุ�นใหม�/ทายาท
สมาชิกเพ่ือผลิตผลไม,คุณภาพ จํานวน 19 จังหวัด กําหนดกลุ�มเป;าหมายจังหวัดละ 30 คน รวม 570 คน ผล
การดําเนินการจัดอบรมการสร,างสมาชิกรุ�นใหม� มีผู,เข,าร�วมประชุมจํานวน 521 ราย โครงการพัฒนาการ
ดําเนินธุรกิจและสินค<าของสหกรณ0ผู<เลี้ยงโคนม ภายใต<การเชื่อมโยงเครือข+ายธุรกิจและการตลาดภายในห+วงโซ+
การผลิตนมท้ังระบบ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตน้ํานมโคให,มีคุณภาพต้ังแต�ฟาร6มสมาชิก พัฒนาการดําเนิน
ธุรกิจและสินค,าของสหกรณ6ผู,เลี้ยงโคนมในเชิงพาณิชย6ให,สอดคล,องกับสถานการณ6และสามารถแข�งขันได, โดย
สหกรณ6และกลุ�มเกษตรกร ได,รับการส�งเสริมและพัฒนาธุรกิจโคนมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิต/การตลาด
จํานวน 117 แห�ง เกินเป;าหมายจากเดิม 116  แห�ง คิดเป-นร,อยละ 101 

 สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ6 จัดทําโครงการสนับสนุนการเรียนรู<
เพ่ิมศักยภาพการทําการเกษตรและการเพ่ิมมูลค+าสินค<า เพ่ือสร,างความรู,ความเข,าใจในแนวทางการทําการเกษตร
ภายใต,ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และจัดการสินค,าเกษตรให,แก�เครือข�ายเกษตรกรผู,นํา และกลุ�มเกษตรกร 
มุ�งหวังให,เกษตรกรสามารถนําแนวคิดไปปรับใช,ในการดํารงชีวิตและพัฒนาการประกอบอาชีพการเกษตรให,
สามารถทําเกษตรได,อย�างยั่งยืน โดยในป7 2560 สนับสนุนให,ความรู,แก�เกษตรกรดําเนินการได, 29,750 ราย 
ครบตามเป;าหมาย โครงการนําร+องสร<างเครือข+ายประชารัฐภาคการเกษตร เพ่ือเตรียมพร,อมในการสร,างความ
ร�วมมือ สนับสนุนการทํางานกับเครือข�ายประชารัฐและภาคส�วนต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข,องกับภาคการเกษตรของจังหวัด 
ส�วนกรมการข,าว จัดทําโครงการนวัตกรรมการแปรรูปข<าวเพ่ือเพ่ิมมูลค+า เพ่ือพัฒนานวัตกรรมการแปรรูป
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ผลิตภัณฑ6จากข,าว และส�งเสริม ขยายผล ถ�ายทอด และผลักดันนวัตกรรมต,นแบบสู�เชิงพาณิชย6 ความก,าวหน,า
การดําเนินโครงการ คือ พัฒนาและผลักดันนวัตกรรมการผลิตเส,นอุด,งจากข,าวเชิงอุตสาหกรรมต,นแบบในเชิง
พาณิชย6 โดยบูรณาการทํางานร�วมกับบริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) โดยใช,ข,าวท,องไข� พันธุ6ปราจีนบุรี 2 
พัฒนาและผลักดันนวัตกรรมการผลิตพาสต,าจากข,าวเชิงอุตสาหกรรมต,นแบบในเชิงพาณิชย6 โดยพัฒนา
ผลิตภัณฑ6พาสต,าร�วมกับบริษัท สหป̀�นข,าว จํากัด โดยใช,ข,าวท,องไข� พันธุ6อยุธยา 1 โดยเทคโนโลยีเอกซ6ทรูชั่น 
และการพัฒนาและผลักดันนวัตกรรมการแปรรูปข,าวต�อยอด จากงานวิจัยสู�เชิงพาณิชย6ในระดับชุมชนหรือ
ท,องถ่ินจํานวน 5 ผลิตภัณฑ6 พัฒนาและสนับสนุนบรรจุภัณฑ6ให,กลุ�ม 

 กรมพัฒนาท่ีดิน จัดทําโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรับสินค<าท่ี
สําคัญ เพ่ือจัดทําแผนท่ีการใช,ท่ีดินพืชเศรษฐกิจรายตําบล จากภาพถ�ายดาวเทียมสํารวจทรัพยากรรายละเอียดสูง 
และเพ่ือวิเคราะห6ต,นทุน ผลตอบแทน เปรียบเทียบ ประเมินผลผลิตตามเขตเหมาะสมสําหรับการปลูกพืช
เศรษฐกิจและศึกษาทัศนคติของเกษตรกรในการใช,พ้ืนท่ีท้ังด,านการพัฒนาเพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
และการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช,ประโยชน6ท่ีดิน ผลผลิตของโครงการคือ (1) แผนท่ีเขตการใช,ท่ีดินพืช
เศรษฐกิจ จําแนกตามระดับความเหมาะสมตามศักยภาพของท่ีดิน แสดงเป-นระดับภาคและระดับจังหวัด 5 
ชนิดพืช ได,แก� ลิ้นจี่ เงาะ ทุเรียน มังคุด และส,มโอ (2) รายงานเขตการใช,ท่ีดินพืชเศรษฐกิจ (3) ฐานข,อมูล
สําหรับหน�วยงานต�าง ๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ในการจัดทําแผนงานและนโยบายการพัฒนาสาขาต�างๆ ท้ัง
ภาคเกษตรกรรมและสาขาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข,อง (4) แผนท่ี Agri-Map มีชั้นข,อมูลท่ีครบถ,วน สามารถเข,าถึงได,ใน
ระบบ Online และ (5) จํานวนพ้ืนท่ีทําการเกษตร S3 และ N ท่ีถูกปรับเปลี่ยนไปผลิตสินค,าชนิดอ่ืนท่ีมี
ศักยภาพทางกายภาพและเศรษฐกิจสูงกว�าชนิดเดิม  

(1.5) ส�งเสริมและเร�งขยายผลแนวคิดการทําการเกษตรตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได,แก� กรมการข,าว จัดทําโครงการขยายศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ0ข<าว เพ่ือ
ผลิตเมล็ดพันธุ6ข,าว ชั้นพันธุ6จําหน�ายท่ีมีคุณภาพดี และมีปริมาณท่ีเพียงพอต�อความต,องการของเกษตรกร
ชาวนาท่ีจะนําไปเพาะปลูก และรองรับต�อความต,องการข,าวในอนาคตท่ีเพ่ิมมากข้ึน โดยป7งบประมาณ 2559 
ผูกพันป7งบประมาณ 2560 และป7 2561 ได,ก�อสร,างและปรับพ้ืนท่ีถมดิน ศูนย6เมล็ดพันธุ6ข,าว 5 ศูนย6 คือ 
นครนายก ศรีษะเกษ บุรีรัมย6 อํานาจเจริญ และบึงกาฬ ป7งบประมาณ 2560 ได,ก�อสร,างและปรับพ้ืนท่ีถมดิน
ศูนย6เมล็ดพันธุ6ข,าว 1 ศูนย6 คือ พิจิตร และได,ติดต้ังเครื่องจักรปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ6 1 ศูนย6 คือ ศรีษะเกษ 
ในส�วนกรมหม�อนไหม จัดทําโครงการส+งเสริมหมู+บ<านมูลนิธิส+งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ<าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ เพ่ือลดต,นทุนการผลิต และสร,างรายได,ให,แก�สมาชิกผู,ปลูกหม�อนเลี้ยงไหมของมูลนิธิ
ส�งเสริมศิลปาชีพฯ และเพ่ือดํารงรักษาและพัฒนาอาชีพการปลูกหม�อนเลี้ยงไหมให,มีความเข,มแข็งและคงอยู�
สืบไป ได, ดํ า เนินโครงการส� ง เสริมหมู�บ, านมูลนิธิส� ง เสริม ศิลปาชีพ ในสมเ ด็จพระนางเจ, าสิ ริ กิ ต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ ประกอบด,วย 3 ได,แก� กิจกรรมท่ี 1 ส�งเสริมการฟอกย,อมสีเส,นไหมด,วยสีธรรมชาติ 20 ราย 
กิจกรรมท่ี 2 ปลูกหม�อนเลี้ยงไหมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในศูนย6ศิลปาชีพ 20 แห�ง กิจกรรมท่ี 3 โครงการ
ศิลปาชีพศึกษาพัฒนาไหมไทยพ้ืนบ,าน ไหมดาหลา และแมลงทับ จํานวน 1 แห�ง โครงการหมู+บ<านไหมไทย
พ้ืนบ<านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ<าฯ พระบรมราชินีนาถ เพ่ือสนองพระราชดําริสมเด็จพระนางเจ,าฯ 
พระบรมราชินีนาถ ในการอนุรักษ6 ไหมไทยพ้ืนบ,านให,คงอยู�ยั่งยืน ผลผลิตโครงการคือเกษตรกรมีการพัฒนาการ
เลี้ยงไหมไม�น,อยกว�า 4 รุ�น/คน/ป7 สามารถผลิตเส,นไหมไทยพ้ืนบ,านไม�น,อยกว�า 3,360 กก. มูลค�า 6,048,000 
บาท นําไปทอผ,าไหมนกยูงพระราชทานสีทองไม�น,อยกว�า 10,752 เมตร มูลค�าไม�น,อยกว�า 8,601,600 ล,านบาท  
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(1.6) พัฒนาปJจจัยสนับสนุนในการบริหารจัดการภาคเกษตรและ
สนับสนุนเกษตรกรรุ�นใหม� มีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ ได,แก� กรมตรวจบัญชีสหกรณ6 จัดทํา โครงการส+งเสริม
การจัดทําบัญชีต<นทุนอาชีพแก+เกษตรกร เพ่ือให,เกษตรกรมีความรู, ความเข,าใจ สามารถจัดทําบัญชีต,นทุน
อาชีพได,อย�างถูกต,อง ในป7 2560 เกษตรกรเป;าหมายท่ีผ�านการอบรมสามารถจัดทําบัญชีต,นทุนอาชีพได, 
28,922 ราย คิดเป-นร,อยละ 13.25 โครงการพัฒนาเกษตรกรท่ีทําบัญชีได<ใช<บัญชีเปYน เพ่ือพัฒนาเกษตรกรให,
สามารถนําข,อมูลทางบัญชีไปใช,ประโยชน6ในการประกอบอาชีพได, เกษตรกรเป;าหมายได,รับการอบรมการใช,
ข,อมูลทางบัญชีในการประกอบอาชีพ 15,022 ราย โครงการพัฒนาเกษตรกรให<ใช<ข<อมูลทางบัญชีอย+างยั่งยืน 
เพ่ือพัฒนาให,เกษตรกรจัดทําบัญชีต,นทุนอาชีพและใช,ข,อมูลทางบัญชีเป-นประจําสมํ่าเสมอ และส�งเสริม
สนับสนุนให,เป-นเกษตรกรต,นแบบด,านการจัดทําบัญชีต,นทุนอาชีพ ในป7 2560 เกษตรกรเป;าหมายท่ีผ�านการ
อบรมสามารถใช,ข,อมูลทางบัญชีเป-นประจําสมํ่าเสมอ 4,377 ราย คิดเป-นร,อยละ 48.43 โครงการพัฒนา
ศักยภาพการบริหารจัดการด<านการเงินการบัญชีแก+สหกรณ0และกลุ+มเกษตรกร เพ่ือให,ผู,รับผิดชอบจัดทําบัญชีมี
ความรู,ความเข,าใจด,านบัญชีและสามารถจัดทําบัญชี/งบการเงินได, และเพ่ิมศักยภาพด,านการนําข,อมูลไปใช,ใน
การบริหารจัดการได,อย�างมีประสิทธิภาพ กลุ�มเป;าหมายท่ีผ�านการอบรมสามารถนําความรู,ไปใช,ประโยชน6ใน
การบริหารจัดการทางการเงินการบัญชีได, 2,248 แห�ง คิดเป-นร,อยละ 97.06 โครงการส+งเสริมความรู<ความ
เข<าใจเศรษฐกิจการเงินข้ันพ้ืนฐานแก+สมาชิกสหกรณ0 เพ่ือให,สมาชิกสหกรณ6ได,ตระหนักและมีส�วนร�วมในการ
ตรวจสอบการดําเนินการของสหกรณ6 ได,รับความรู,เก่ียวกับข้ันตอนการทําธุรกรรมทางการเงินกับสหกรณ6 โดย
สมาชิกของสหกรณ6สามารถนําความรู,ไปใช,ประโยชน6ได,จํานวน 11,682 ราย คิดเป-นร,อยละ 83.22 

(2) การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม เพ่ือให,ประเทศไทยก,าวไปสู�ประเทศท่ีมี
รายได,สูง จําเป-นต,องมีการกําหนดอุตสาหกรรมเป;าหมายท่ีมีศักยภาพในป̀จจุบันเพ่ือเป-นแรงขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไทยในระยะต�อไปได, โดย 

(2.1) การพัฒนาต�อยอดความเข�มแข็งของอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพ
ปJจจุบันเพ่ือยกระดับไปสู�อุตสาหกรรมท่ีใช�เทคโนโลยีข้ันสูง มีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ ได,แก� กรมส�งเสริม
อุตสาหกรรม จัดทํา โครงการเสริมสร<างศักยภาพเพ่ือเข<าสู+ซุปเปอร0คลัสเตอร0 และคลัสเตอร0เปZาหมายตาม
นโยบายของรัฐบาล เพ่ือสร,างความเข,มแข็งของห�วงโซ�คุณค�า (Value Chain) ในแนวต้ัง ต้ังแต�ต,นน้ํา ปลายน้ํา 
รวมท้ังสร,างความร�วมมือในแนวนอนกับอุตสาหกรรมสนับสนุนท่ีเก่ียวข,อง เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข�งขันทางธุรกิจของกลุ�มอุตสาหกรรมท่ีจะรองรับกลุ�มอุตสาหกรรมระดับซุปเปอร6คลัสเตอร6 และคลัสเตอร6
เป;าหมายตามนโยบายของรัฐบาล โดยกลุ�มอุตสาหกรรมท่ีได,รับการส�งเสริมพัฒนาศักยภาพ จํานวน 8 กลุ�ม 
160 กิจการ และได,แผนพัฒนาคลัสเตอร6 (Cluster Roadmap) ท่ีเชื่อมกับ Super Cluster และคลัสเตอร6
เป;าหมายของรัฐบาล จํานวน 8 แผน (1 กลุ�ม/1 แผน) เพ่ิมมูลค�าการผลิตได, 18,106,000 บาท ลดต,นทุนการ
ผลิตได, 98,775,000 บาท และกลุ�มอุตสาหกรรมท่ีเข,าร�วมกิจกรรมมีความพึงพอใจเฉลี่ย คิดเป-นร,อยละ 90.12  

สํ านั กงานเศรษฐ กิจ อุตสาหกรรม จั ด ทํา  โครงการ เ พ่ิม
ประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม ป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือยกระดับขีด
ความสามารถในการแข�งขันด,านผลิตภาพภาคอุตสาหกรรมของไทยด,วยการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ทรัพยากรมนุษย6 และป̀จจัยสนับสนุน ตัวชี้วัดความสําเร็จ คือ (1) จํานวนสถานประกอบการสามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพ มีต,นทุนการผลิตลดลงร,อยละ 10 (2) จํานวนแรงงานมี multi-skill ไม�ตํ่ากว�า 450 คน/ป7 และมี
จํานวนผู,ผ�านการถ�ายทอดความรู, ไม�น,อยกว�า 1,000 ราย/ป7 และ (3) ผู,ประกอบการมีการรวมกลุ�มเครือข�าย
ของกลุ�มคลัสเตอร6ท่ีมีความเข,มแข็ง อย�างน,อย 3 กลุ�ม และมีจํานวนฐานข,อมูลสําหรับการวางยุทธศาสตร6



85 
 

พัฒนาอุตสาหกรรม 1 ฐานข,อมูล โครงการระบบ Industrial Intelligence Unit (IIU) เพ่ือช�วยให,
ผู,ประกอบการภาคอุตสาหกรรมสามารถนําข,อมูลไปใช,ประกอบการวิเคราะห6เพ่ือตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจ 
และเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขัน ทันต�อสถานการณ6โลกท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยมีผู,รับบริการ
ในป7 2560 จํานวน 1231,406 ราย ความเชื่อม่ันต�อระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม คิดเป-นร,อยละ 85.2 

สํ านั กงานปลั ดกระทรวง อุตสาหกรรม (สถา บันพัฒนา
อุตสาหกรรมสิ่งทอ) จัดทําโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ0สิ่งทอและเครื่องแต+งกายมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต<
เพ่ือตอบสนองความต<องการของตลาดอาเซียน เพ่ือพัฒนาองค6ความรู,ด,านการออกแบบผลิตภัณฑ6 การ
ยกระดับเทคโนโลยี การสร,างนวัตกรรม คุณภาพสินค,าและการสร,างมูลค�าเพ่ิมให,แก�ผลิตภัณฑ6 รวมท้ังการ
ขยายช�องทางและโอกาสทางการตลาดให,กับผู,ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่อง
แต�งกายมุสลิมให,สามารถแข�งขันได,ในตลาดอาเซียน โดย 1) ถ�ายทอดองค6ความรู,เพ่ือเสริมสร,างศักยภาพให,กับ
ผู,ประกอบการ 370 ราย 2) พัฒนาผลิตภัณฑ6สิ่งทอใหม�สู�เชิงพาณิชย6 50 ผลิตภัณฑ6 เพ่ิมมูลค�าสูงข้ึนไม�ตํ่ากว�า
ร,อยละ 25 3) เจรจาจับคู�ธุรกิจ (Business Matching) ระหว�างผู,ประกอบการไทยกับกลุ�มประเทศอาเซียน+3 
จํานวน 2 ครั้ง และ 4) ศึกษาข,อมูลการตลาดสิ่งทอและเครื่องนุ�งห�ม 1 ฉบับ ส�วนสํานักงานคณะกรรมการอ,อย
และน้ําตาลทราย จัดทําโครงการพัฒนาเพ่ือปรับโครงสร,างการปรับปรุงพันธุ6อ,อยและพัฒนาระบบบริหาร
จัดการการผลิตอ,อยอย�างครบวงจร เชื่อมโยงระบบโครงสร,างพ้ืนฐานเพ่ือการปรับปรุงพันธุ6ท้ังระบบ การพัฒนา 
ขยายผล และต�อยอดระบบโครงสร,างพ้ืนฐานเพ่ือการปรับปรุงพันธุ6อ,อยภายในประเทศ และผลักดัน ขับเคลื่อน 
พร,อมขยายผลบทบาทหน,าท่ีของศูนย6กลางการปรับปรุงพันธุ6อ,อยแห�งประเทศไทย (Thailand Sugarcane 
Breeding Center,TSBC) ให,เป-นศูนย6กลางการปรับปรุงพันธุ6อ,อยของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต, โดยในป7 
2560 งบประมาณรวม 120 ล,านบาท 

(2.2) วางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมสําหรับอนาคต มีผลการ
ดําเนินงานท่ีสําคัญ ได,แก� สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห�งชาติ) จัดทํา โครงการ
ส+งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย+อม (ค+าใช<จ+ายการสร<างจิตสํานึกเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพบุคลากร
และองค0กรภาคการผลิตสู+การพัฒนาอย+างยั่ งยืน) ป�  2560 เ พ่ือส�งเสริมให, บุคลากรทุกระดับของ
ภาคอุตสาหกรรมมีความรู, ตระหนัก และเห็นความสําคัญของการเพ่ิมผลิตภาพ (Productivity) และการพัฒนา
อย�างยั่งยืน (Sustainability) มีวิธีการดําเนินโครงการในการสร,างการรับรู,และความเข,าใจในวงกว,างเก่ียวกับ
เรื่อง “Productivity & Sustainability” โดย (1) พัฒนาสื่อรณรงค6วิชาการในรูปแบบต�างๆ เพ่ือใช,เผยแพร�
กลุ�มเป;าหมายในวงกว,าง สร,างกระแสความสนใจด,าน Productivity และ Sustainability และ (2) จัด
กิจกรรมเผยแพร�ความรู,และผลงานแบบปฏิบัติท่ีดี เพ่ือสร,างการรับรู, ความเข,าใจและแบบปฏิบัติท่ีสามารถ
นําไปต�อยอดให,กับกลุ�มเป;าหมาย โครงการส+งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย+อม (ค+าใช<จ+ายใน
การสร<างและขยายฐานองค0ความรู<การเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือการเติบโตอย+างยั่งยืน) เพ่ือเสริมสร,างให,ผู,ท่ีมีบทบาท
ส�งเสริมการเพ่ิมผลิตภาพ (Productivity Facilitator) ในองค6กรได,เรียนรู,บทบาทและทักษะการบริหารและ
สร,างบรรยากาศการจัดการความรู,เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพองค6กรอย�างเป-นระบบ โดยจัดกิจกรรมเพ่ือเผยแพร�ความรู,
และผลงานแบบปฏิบัติท่ีดีทางด,านการจัดการความรู,เพ่ือการเพ่ิมผลิตภาพในองค6กร สร,างการรับรู, ความเข,าใจ 
และแบบปฏิบัติท่ีสามารถนําไปต�อยอดให,กับกลุ�มเป;าหมาย  

สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สถาบันอาหาร) จัดทํา โครงการ
การเชื่อมโยงการค<าการลงทุนผู<ประกอบการอาหารเพ่ืออุตสาหกรรมอาหารอนาคต (Future Food) เพ่ือ
ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมอาหารอนาคต โดยการสร,างเครือข�ายและรากฐานการผลิตอาหารอนาคต
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ตลอดห�วงโซ�อุปทานของอุตสาหกรรมอาหารในอนาคตท้ัง 5 ภูมิภาคของประเทศไทย โดยในป7 2560 บุคลากร
ในอุตสาหกรรมอาหารได,รับการยกระดับองค6ความรู,ในด,านนวัตกรรมท้ังด,านอาหารและเครื่องด่ืมเสริมสุขภาพ 
หรือ Functional Foods อาหารทางการแพทย6 หรือ Medical อาหารอินทรีย6 หรือ Organic Foods และ
อาหารท่ีผลิตข้ึนมาใหม�ทางนวัตกรรม หรือ Novel Foods  ไม�น,อยกว�า 300 คน ผู,ประกอบการได,รับการ
ส�งเสริมการพัฒนานวัตกรรมอาหารหรือต�อยอดนวัตกรรม เพ่ือส�งเสริมการขยายตลาดท้ังภายในประเทศหรือ
การลงทุนขยายกิจการ ไม�น,อยกว�า 55 ราย โครงการศูนย0เชื่อมโยงอาหารไทยสู+เชิงพาณิชย0ต<นแบบ (Window 
of Thai Food) เพ่ือศึกษาการรองรับการขยายตัวของงานตามยุทธศาสตร6ครัวไทยสู�โลก ซ่ึงเป-นวาระสําคัญ
ของประเทศและเป-นจุดเชื่อมบูรณาการความร�วมมือจากทุกภาคส�วน เพ่ือช�วยกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
อาหารไทยสู�เวทีโลกอย�างเป-นรูปธรรม ส�วนสถาบันพลาสติก จัดทําโครงการส+งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม
คอมพาวนด0และการแปรรูปพลาสติกชีวภาพ (Bioplastics) และพัฒนาศูนย0การออกแบบ เพ่ือศึกษาและ
รวบรวมองค6ความรู,ด,านการพัฒนาพลาสติกคอมพาวนด6และการข้ึนรูปผลิตภัณฑ6พลาสติกชีวภาพ องค6ความรู,
ด,านการพัฒนาคอมพาวนด6พลาสติกชีวภาพและการข้ึนรูปพลาสติกชีวภาพสูตรเม็ดคอมพาวนด6พลาสติก
ชีวภาพท่ีได,รับการพัฒนาตรงความต,องการตลาด อาทิ ปรับปรุงคุณสมบัติหรือการลดต,นทุนไม�น,อยกว�า 60 สูตร 
การพัฒนาเทคโนโลยีการข้ึนรูปพลาสติกชีวภาพ ผลิตภัณฑ6นําร�องของพลาสติกชีวภาพจากชีวมวล 20 ผลิตภัณฑ6  

(3) การพัฒนาภาคการค�าและการลงทุน โดย  

(3.1) พัฒนาอํานวยความสะดวกทางการค�าให�ได�มาตรฐานสากล 
ได,แก� กรมเจรจาการค,าระหว�างประเทศ จัดทํา โครงการจัดทําเขตการค<าเสรี เพ่ือเข,าร�วมเจรจาจัดทําความตก
ลงการค,าเสรีหรือความร�วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศ/กลุ�มประเทศ เพ่ือขยายโอกาส ปกป;องและรักษา
ผลประโยชน6ทางการค,า การลงทุน วิเคราะห6และเสนอมาตรการในการเตรียมกําหนดท�าที นโยบายการค,า 
บริการ การลงทุนและความร�วมมือทางเศรษฐกิจ และเผยแพร�ข,อมูล สร,างความรู,ความเข,าใจและการมีส�วน
ร�วมของทุกภาคส�วน  

กรมส�งเสริมการค,าระหว�างประเทศ จัดทํา โครงการพัฒนาและ
ส+งเสริมการค<าระหว+างประเทศเพ่ือรองรับเศรษฐกิจยุคใหม+ เพ่ือผลักดันมูลค�าการส�งออกของไทย โดยเฉพาะ
ในตลาดอาเซียนให,สามารถขยายตัวได,อย�างต�อเนื่อง พัฒนาและส�งเสริมสินค,า/ธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพของ
ไทยให,สามารถขยายตลาดต�างประเทศได, และส�งเสริมผู,ประกอบการไทยให,สามารภดําเนินธุรกิจ ขยาย
ช�องทางการตลาด และการลงทุนในต�างประเทศ โดยในป7 2560 มีจํานวนผู,ประกอบการไทยท่ีได,รับการพัฒนา
ขีดความสามารถและส�งเสริมด,านการตลาดต�างประเทศจํานวน 3,596 ราย  

(3.2) พัฒนาปJจจัยสนับสนุนเพ่ือส�งเสริมการลงทุนในประเทศและ
การลงทุนของคนไทยในต�างประเทศ มีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ ได,แก� กรมส�งเสริมการค,าระหว�างประเทศ 
จัดทําโครงการส+งเสริมการพัฒนาบริการและขยายเครือข+ายของผู<ให<บริการโลจิสติกส0 เพ่ือสร,างความรู,ความ
เข,าใจเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจการค,าระหว�างประเทศและการบริหารจัดการโลจิสติกส6 ตลอดจนเทคนิคและ
นวัตกรรมในการดําเนินธุรกิจท่ีทันสมัย ส�งเสริมการพัฒนาและขยายเครือข�ายพันธมิตรในการดําเนินธุรกิจ
ระหว�างประเทศ แสดงถึงศักยภาพและความพร,อมของประเทศไทยในการเป-นศูนย6กลางของโลจิสติกส6ใน
ภูมิภาคอาเซียน และพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส6ไทยให,มีมาตรฐานสากล ส�งผลให,มีจํานวนผู,ให,บริการโลจิสติกส6
การค,าฯ ได,รับการพัฒนาศักยภาพด,านการบริหารจัดการโลจิสติกส6 546 ราย และในป7 2560 ได,จัดงานแสดง
สินค,าโลจิสติกส6 (TILOG – LOGISTIX 2017) มีมูลค�าสั่งซ้ือทันที 11.68 ล,านบาท มูลค�าคาดการณ6ภายใน 1 ป7 
เท�ากับ 1,240.57 ล,านบาท   
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(3.3) พัฒนาระบบทรัพย0สินทางปJญญา มีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 
ได,แก� กรมทรัพย6สินทางป̀ญญา จัดทําโครงการเสริมสร<างศักยภาพผู<ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย+อมด<วยทรัพย0สินทางปeญญา เพ่ือเสริมสร,างศักยภาพผู,ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม
ด,วยทรัพย6สินทางป̀ญญาในกลุ�มเป;าหมายเกษตรกรและผู,ประกอบการท่ีเก่ียวข,องกับการผลิตสินค,าอาหาร 
และสินค,าเกษตรหรือเกษตรแปรรูป ในการสร,างความแตกต�างให,แก�สินค,าอาหาร/เกษตร และเกษตรแปรรูป
ของไทย ให,สามารถสนองตอบต�อความต,องการของตลาดและผู,บริโภค โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด<วย
ทรัพย0สินทางปeญญาและนวัตกรรม  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจดทะเบียนทรัพย6สินทางป̀ญญาให,สะดวก
รวดเร็วยิ่งข้ึน และเสริมสร,างความรู,ตลอดจนส�งเสริมการใช,ทรัพย6สินทางป̀ญญาในเชิงพาณิชย6อย�างเป-น
รูปธรรม 
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2.1.4 การเติบโตท่ีเป9นมิตรกับส่ิงแวดล�อมเพ่ือการพัฒนาอย�างย่ังยืน 

1) การบรรลุเป>าหมายการเติบโตท่ีเป9นมิตรกับส่ิงแวดล�อมเพ่ือการพัฒนาอย�างย่ังยืน 
ในป7แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 มีความก,าวหน,าในการรักษา และฟ��นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย�าง
ต�อเนื่อง โดยป7 2560 มีสัดส�วนพ้ืนท่ีปkาไม,ร,อยละ 31.58 ของพ้ืนท่ีประเทศ ซ่ึงยังตํ่ากว�าเป;าหมายท่ีกําหนดให,มี
พ้ืนท่ีปkาไม,ร,อยละ 40 ของพ้ืนท่ีประเทศ ในส�วนของจํานวนชนิดพันธุ6และประชากรของสิ่งมีชีวิตท่ีอยู�ในภาวะ
ถูกคุกคาม หรือใกล,สูญพันธุ6พบว�า มีจํานวน 13 ชนิด ได,แก� 1. นกกระเรียน 2. ละองหรือละม่ัง 3. นกแต,วแล,ว
ท,องดํา 4. กวางผา 5. วัวแดง 6. พญาแร,ง 7. จระเข,น้ําจืด 8. ช,างปkา 9. เสือโคร�ง 10. ควายปkา 11. แมวลาย
หินอ�อน 12. สมเสร็จ 13. เก,งหม,อ สําหรับเป;าหมายการสร,างความม่ันคงด,านน้ําและบริหารจัดการทรัพยากร
น้ําท้ังน้ําผิวดินและน้ําใต,ดินให,มีประสิทธิภาพ ในป7 2560 มีพ้ืนท่ีชลประทาน 30,925,901 ไร� เพ่ิมข้ึนจากป7 
2559 จํานวน 195,259 ไร� แต�ยังคงตํ่ากว�าเป;าหมายท่ีกําหนดให,พ้ืนท่ีชลประทานเพ่ิมข้ึนป7ละ 350,000 ไร� 
สําหรับระบบประปาหมู�บ,านในป7 2558 มีท้ังหมด 65,696 หมู�บ,าน คิดเป-นร,อยละ 93.40 ของจํานวนหมู�บ,าน
ท้ังหมด โดยภาคเหนือมีหมู�บ,านท่ีมีระบบประปามากท่ีสุด ร,อยละ 94.95 และภาคใต, มีหมู�บ,านท่ีมีระบบ
ประปาน,อยท่ีสุด ร,อยละ 89.19  

การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย�างถูกต,องและนําไปใช,ประโยชน6มีสัดส�วนเพ่ิมข้ึนและมี
แนวโน,มเข,าใกล,เป;าหมายท่ีกําหนดไว,ไม�น,อยกว�าร,อยละ 75 ซ่ึงในป7 2560 สามารถดําเนินการได,ร,อยละ 73.80 
สัดส�วนของเสียอันตรายชุมชนท่ีได,รับการกําจัดอย�างถูกต,องสามารถดําเนินการได,ร,อยละ 9.80 ยังตํ่ากว�า
เป;าหมายท่ีกําหนดไม�น,อยกว�าร,อยละ 30 และจํานวนกากอุตสาหกรรมอันตรายท้ังหมดท่ีเข,าสู�ระบบจัดการท่ี
ถูกต,องสามารถดําเนินการได, 1.947 ล,านตัน สําหรับคุณภาพน้ําของแม�น้ําสายหลักท่ีอยู�ในเกณฑ6ดีร,อยละ 28 
มีแนวโน,มลดลงจากป7ท่ีผ�านมา สาเหตุเกิดจากการขยายตัวของชุมชนเมือง เช�น เทศบาลเมือง เทศบาลนคร 
รวมถึงกิจกรรมต�างๆ ภายในชุมชนมีผลทําให,ปริมาณน้ําเสียเพ่ิมข้ึน จํานวนวันท่ีปริมาณฝุkนละอองเกินค�า
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) ต้ังแต�ป7 2556 - 2560 จุดความร,อน
สะสมมีแนวโน,มลดลงอย�างต�อเนื่อง ป̀จจัยท่ีทําให,สถานการณ6หมอกควันดีข้ึนเป-นผลมาจากการบูรณาการ
แก,ไขป̀ญหาของหน�วยงานท่ีเก่ียวข,อง 

การปล�อยก�าซคาร6บอนไดออกไซด6 (CO2) จากการใช,พลังงานของประเทศในป7 2560 
มีแนวโน,มเพ่ิมข้ึนอย�างต�อเนื่อง โดยปริมาณการปล�อย CO2 เม่ือเปรียบเทียบกับป7 2559 พบว�าเพ่ิมข้ึนร,อยละ 
0.3 ส�วนการใช,พลังงานของประเทศ เพ่ิมข้ึนจาก 104,902 พันตันเทียบเท�าน้ํามันดิบ (KTOE) ในป7 2559 เป-น 
106,297 KTOE ในป7 2560 หรือเพ่ิมข้ึนร,อยละ 1.3 สําหรับภาคการขนส�งมีการปล�อยก�าซ CO2 อยู�ท่ีระดับ 
73.0 ล,านตัน CO2 เพ่ิมข้ึนร,อยละ 1.6 ท้ังนี้การปล�อยก�าซ CO2 จากการใช,น้ํามันสําเร็จรูปอยู�ท่ีระดับ 67.9 
ล,านตัน CO2 เพ่ิมข้ึนร,อยละ 2.9 ส�วนหนึ่งเป-นผลจากราคาขายปลีกน้ํามันในประเทศท่ียังคงอยู�ในระดับท่ีไม�สูง
มากนัก ส�งผลให,มีการใช,น้ํามันเบนซินและดีเซลภาคการขนส�งสูงข้ึน ในขณะท่ีการปล�อยก�าซ CO2 จากการใช,
ก�าซธรรมชาติในภาคขนส�ง (NGV) ซ่ึงคิดเป-นสัดส�วนร,อยละ 7 มีการปล�อยก�าซท่ีระดับ 5.2 ล,านตัน CO2 ลดลง
ร,อยละ 12.9 ตามปริมาณการใช, NGV ท่ีลดลง เนื่องจากนโยบายการปรับโครงสร,างราคา NGV ให,สะท,อน
ต,นทุนท่ีแท,จริง ทําให,ผู,ใช,รถยนต6 NGV บางส�วนหันกลับไปใช,น้ํามันแทนประกอบกับช�วงนี้ราคาน้ํามันทรงตัว
อยู�ในระดับท่ีไม�สูงมากนัก รวมท้ังมีความสะดวกในด,านจํานวนสถานีบริการท่ีมีท่ัวถึงมากกว�า 
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ตารางท่ี 4 การเติบโตท่ีเป9นมิตรกับส่ิงแวดล�อมเพ่ือการพัฒนาอย�างย่ังยืน  
ป%แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

เป>าหมาย ตัวชี้วัด 
แผนฯ 11 แผนฯ 12 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 
1. รักษา และฟ��นฟูฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ิม
พ้ืนท่ีปkาไม,เพ่ือการ
อนุรักษ6 ปkาเศรษฐกิจ 
และปkาชายเลน ลดการ
สูญเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพ แก,ไขป̀ญหา
การบุกรุกท่ีดินของรัฐ 
และจัดท่ีดินทํากินให,ผู,
ยากไร,โดยให,สิทธิร�วม 

1. สัดส�วนพ้ืนท่ีปkาไม,เป-น
ร,อยละ 40 ของพ้ืนท่ี
ประเทศ 

-  พ้ืนท่ีปkาเพ่ือการอนุรักษ6
ร,อยละ 25 

-  พ้ืนท่ีปkาเศรษฐกิจ  
ร,อยละ 15 

33.65 
 
 

20.40 
 

0.004 

31.57 
 
 

20.39 
 

0.006 
 

31.62 
 
 

20.44 
 

0.009 

31.60 
 
 

20.44 
 

0.008 

31.58 
 
 

20.66 
 

0.015 

31.58 
 
 

20.89 
 

0.017 

2. พ้ืนท่ีปkาชายเลนเพ่ิม
จาก 1.53 ล,านไร� เป-น 
1.58 ล,านไร� 

  1.53 1.53 1.53  

3. จํานวนชนิดพันธุ6และ
ประชากรของส่ิงมีชีวิต
ท่ีอยู�ในภาวะถูกคุกคาม 
หรือใกล,สูญพันธุ6 

- - - - - 13 ชนิด 

4. แผนท่ีแนวเขตท่ีดินของ
รัฐ (โครงการ One 
Map) ท่ีแล,วเสร็จมีการ
ประกาศใช, และจํานวน
พ้ืนท่ีจัดท่ีดินทํากินให,
ชุมชน (จํานวนแปลง
ท่ีดินท่ีประชาชนได,รับ
การจัดท่ีดินทํากินและท่ี
อยู�อาศัย) 

   
 
 
 
 
 
 

11,134 

 
 
 
 
 
 
 

10,085 

 
 
 
 
 
 
 

8,471 

 
 
 
 
 
 
 

7,173 

2. สร,างความม่ันคงด,านนํ้า 
และบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้าท้ังนํ้าผิวดิน
และนํ้าใต,ดิน ให,มี
ประสิทธิภาพ บริหาร
จัดการนํ้าในระดับลุ�มนํ้า
ให,มีความสมดุล ระหว�าง
ความต,องการใช,นํ้าทุก
กิจกรรมกับปริมาณนํ้า
ต,นทุน เพ่ือแก,ไขป̀ญหา
การขาดแคลนนํ้า และลด
จํานวนประชาชนท่ี
ประสบป̀ญหาจากการ
ขาดแคลนนํ้า ควบคู�กับ
การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ใช,นํ้าท้ังภาคการผลิตและ
การบริโภค ป;องกันและ
ลดความเสียหายจาก
อุทกภัยและภัยแล,ง 

1. มีระบบประปาหมู�บ,าน
ครบทุกหมู�บ,าน 

- 88.83 
(62,512) 

- 93.40 
(65,696) 

- n/a 

2. ลุ�มนํ้าสําคัญของ
ประเทศ 25 ลุ�มนํ้า มี
แผนบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้าอย�าง
สมดุล  

      

3. ประสิทธิภาพการใช,นํ้า
ในพ้ืนท่ีชลประทาน
เพ่ิมขึ้น 

n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

4. ประสิทธิภาพการใช,นํ้า
ท้ังภาคการผลิตและ
การบริโภคเพ่ิมขึ้น 

n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

5. พ้ืนท่ีและมูลค�าความ
เสียหายจากอุทกภัย
และภัยแล,งมีแนวโน,ม
ลดลง (ล,านบาท) 

30,039.91 
 

2,467.83 1,846.64 1,595.74 821.74 2,895.93 

6. พ้ืนท่ีชลประทานเพ่ิมขึ้น
ป7ละ 350,000 ไร� 

29,732,783 29,939,735 30,257,546 30,483,167 30,730,642 30,925,901 

อยู�ระหว�างการจัดทํา
แผนบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้า (25 

ลุ�มนํ้า) 
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เป>าหมาย ตัวชี้วัด 
แผนฯ 11 แผนฯ 12 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 
3. สร,างคุณภาพส่ิงแวดล,อม

ท่ีดี ลดมลพิษ และลด
ผลกระทบต�อสุขภาพของ
ประชาชนและระบบนิเวศ 
โดยให,ความสําคัญเป-น
ลําดับแรกกับการจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย ฟ��นฟูคุณภาพ
แหล�งนํ้าสําคัญของ
ประเทศ และแก,ไขป̀ญหา
วิกฤตหมอกควัน 

 

1. สัดส�วนของขยะมูลฝอย
ชุมชนได,รับการจัดการ
อย�างถูกต,องและ
นําไปใช,ประโยชน6ไม�
น,อยกว�าร,อยละ 75 

44.93 46.40 48.49 49.46 56.54 73.80 

2. สัดส�วนของเสียอันตราย
ชุมชนท่ีได,รับการกําจัด
อย�างถูกต,องไม�น,อยกว�า
ร,อยละ 30 

    5 10.51 

3. กากอุตสาหกรรม
อันตรายท้ังหมดเข,าสู�
ระบบการจัดการท่ี
ถูกต,อง (ล,านตัน) 

    

1.120 1.947 

4. คุณภาพนํ้าของแม�นํ้า
สายหลักท่ีอยู�ในเกณฑ6ดี
เพ่ิมขึ้น 

34 28 29 34 34 28 

5. คุณภาพอากาศในพ้ืนท่ี
วิกฤติหมอกควันได,รับ
การแก,ไขและมีค�าอยู�ใน
เกณฑ6มาตรฐาน 

(ร,อยละจํานวนวันท่ี PM10 
ใน 9 จังหวัดภาคเหนืออยู�
ในเกณฑ6มาตรฐาน) 

75.96 83.33 84.63 86.76 84.19 95.95 

4. เพ่ิมประสิทธิภาพการลด
ก�าซเรือนกระจกและขีด
ความสามารถในการ
ปรับตัวต�อการ
เปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ มีกลไกจัดการ
เพ่ือลดผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในด,านต�างๆ 
หรือในพ้ืนท่ีหรือสาขาท่ีมี
ความเส่ียงจะได,รับ
ผลกระทบสูง 

1. ปริมาณการปล�อยก�าซ
เรือนกระจกในภาค
พลังงานและคมนาคม
ขนส�งลดลงไม�น,อยกว�า
ร,อยละ 7 ของการ
ปล�อยในกรณีปกติ 
ภายในป7 2563 

   1.6 1.4 0.3 

2. ต,นทุนการลดการปล�อย
ก�าซเรือนกระจกต�อ
หน�วย (บาทต�อตัน
คาร6บอนไดออกไซด6
เทียบเท�า) มีแนวโน,ม
ลดลง 

      

3. แผนปฏิบัติการการ
ปรับตัวเพ่ือรองรับการ
เปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในรายสาขาท่ี
จําเป-น  

      

4. การจัดต้ังกลไก
ภายในประเทศเพ่ือ
สนับสนุนด,านการเงิน 

      

ยังไม�มีการจัดเก็บข,อมูล 

ยังไม�มีการจัดเก็บข,อมูล 

ยังไม�มีการจัดเก็บข,อมูล 
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เป>าหมาย ตัวชี้วัด 
แผนฯ 11 แผนฯ 12 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 
เทคโนโลยีและการ
เสริมสร,างศักยภาพ 

5. เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการเพ่ือลด
ความเส่ียงจากภัยพิบัติ 
ความสูญเสียในชีวิตและ
ทรัพย6สินท่ีเกิดจากสา
ธารณภัยลดลง 

1.  ระบบพยากรณ6และ
เตือนภัยล�วงหน,า
สําหรับภาคเกษตรและ
การจัดการภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติในพ้ืนท่ีเส่ียง
ภัย 

จัดต้ังศูนย6ปฏิบัติการพยากรณ6อากาศ (WAR ROOM) สําหรับเฝ;าระวังติดตามสภาวะ
อากาศตลอด 24 ช่ัวโมง พัฒนาระบบติดตาม เตือนภัยมลพิษ และภัยพิบัติทางทะเล

ครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังอ�าวไทยและอันดามัน ติดต้ังระบบเตือนภัยล�วงหน,า (Early Warning) 
สําหรับพ้ืนท่ีเส่ียงอุทกภัย - ดินถล�มในพ้ืนท่ีลาดชันและพ้ืนท่ีราบเชิงเขา รวม 1,095 สถานี 
4,046 หมู�บ,าน จัดทําแผนปฏิบัติการจัดการความเส่ียงจากสาธารณภัยระยะ 5 ป7 (2560-
2564) และกําหนดตัวช้ีวัด ค�าเป;าหมายท่ีสอดคล,องกับการดําเนินงานตามกรอบเซนได

แล,วเสร็จ 
 2. สัดส�วนของพ้ืนท่ีเส่ียง

ภัยท่ีได,รับการจัดต้ัง
เครือข�ายเฝ;าระวังภัย
ธรรมชาติ 

จัดต้ังเครือข�ายระวังแจ,งเตือนธรณีพิบัติภัยในพ้ืนท่ีเส่ียงภัยครอบคลุมท้ังระบบ ต,นนํ้า 
กลางนํ้า และปลายนํ้าไม�น,อยกว�า 55 ตําบล 

 3. จํานวนผู,เสียชีวิต (ราย) 
และมูลค�าความ
เสียหายจากภัย
ธรรมชาติ (ล,านบาท)  

 ค�าใช,จ�ายในการชดเชย
ผู,ได,รับผลกระทบจาก
ภัยพิบัติในพ้ืนท่ีเส่ียง
ภัยซํ้าซาก (ล,านบาท) 
ลดลง 

1,356 
 

34.07 
 

3,774.92 

377 
 

9.38 
 

29.86 

444 
 

11.24 
 

368.56 
 
 

202 
 

4.99 
 

175.15 

168 
 

4.20 
 

247.78 

196 
 

4.87 
 

1,556.37 

หมายเหตุ ค�าใช,จ�ายในการชดเชยผู,ได,รับผลกระทบจากภัยพิบัติในพื้นท่ีเส่ียงภัยซํ้าซากมีข,อมูลเฉพาะอุทกภัยเท�าน้ัน และเป-นการชดเชยโดยใช,
จ�ายจากเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว�าด,วยเงินทดรองราชการเพื่อช�วยเหลือผู,ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
พ.ศ.2556 และท่ีแก,ไขเพิ่มเติม มิใช�มูลค�าความเสียหายท่ีเกิดขึ้น 

2) การดําเนินการและผลการพัฒนาตามแนวทางยุทธศาสตร0  

2.1) การรักษาฟlmนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร�างสมดุลของการอนุรักษ0และใช�
ประโยชน0อย�างย่ังยืนและเป9นธรรม 

(1) อนุรักษ0ฟlmนฟูทรัพยากรปCาไม�เพ่ือสร�างสมดุลธรรมชาติ กรมปCาไม� 
ดําเนินกิจกรรมป;องกันและปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรปkาไม, ปลูกปkาในพ้ืนท่ีโครงการฟ��นฟูปkาตาม
มาตรา 25 พระราชบัญญัติปkาสงวนแห�งชาติ พ.ศ. 2507 และพ้ืนท่ีท่ีถูกบุกรุก โครงการฟ��นฟูปkาระบบนิเวศใน
พ้ืนท่ีปkาสงวนแห�งชาติ ส�งเสริมการจัดการปkาชุมชน โครงการปkาเศรษฐกิจชุมชน โครงการสร,างปkาสร,างรายได, 
โครงการเครือข�ายความร�วมมือในการควบคุมไฟปkา เพ่ือให,ราษฎรท่ีอาศัยอยู�รอบพ้ืนท่ีปkาท่ีเป-นพ้ืนท่ีเสี่ยงต�อ
การเกิดไฟปkาได,เข,ามามีส�วนร�วมในการบริหารจัดการ ด,านการป;องกันและควบคุมไฟปkาในรูปแบบประชารัฐ 
กรมอุทยานแห�งชาติสัตว0ปCา และพันธุ0พืช ดําเนินการติดตามการเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีปkาไม,ในพ้ืนท่ีอนุรักษ6ท่ี
ทันสมัยในระบบเชิงเลขโดยใช,เทคโนโลยีการสํารวจและรับรู,จากระยะไกล (Remote  Sensing) เพ่ือให,ได,
ข,อมูลการเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีปkาสําหรับใช,ประกอบการปฏิบัติงานเฝ;าระวังป;องกันการบุกรุกทําลายทรัพยากร
ปkาไม,ในพ้ืนท่ีอนุรักษ6 โครงการเพ่ิมพ้ืนท่ีปkาอนุรักษ6ตามกฎหมายและพ้ืนท่ีคุ,มครองอ่ืนๆ ให,ได,ร,อยละ 25 ของ
พ้ืนท่ีประเทศ เท�ากับ 80.88 ล,านไร� การควบคุมไฟปkาในพ้ืนท่ีปkาอนุรักษ6และการเสริมสร,างความร�วมมือเพ่ือ
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การแก,ไขป̀ญหาไฟปkาและหมอกควัน โครงการปkาในเมือง “สวนปkาประชารัฐ เพ่ือความสุขของคนไทย” เพ่ือให,
ประชาชนสามารถใช,ประโยชน6ในพ้ืนท่ีซ่ึงต้ังอยู�ในเขตเมืองหรือใกล,เมืองท่ีมีสภาพเป-นปkาธรรมชาติท่ีสมบูรณ6 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝJnง ดําเนินการฟ��นฟูปkาชายเลนท่ีเสื่อมโทรมจากการถูกบุกรุกเปลี่ยนแปลง
สภาพการใช,ประโยชน6 รวมท้ังหมด 8,572.96 ไร� องค0การอุตสาหกรรมปCาไม� ดําเนินการปลูกสร,างสวนปkา
และอนุรักษ6ฟ��นฟูพ้ืนท่ีต,นน้ําลําธาร พ้ืนท่ีปkาซ่ึงผ�านการบุกรุกทําไร�เลื่อนลอยให,คืนสภาพเป-นปkาสมบูรณ6 เพ่ือ
ช�วยเหลือราษฎรท่ีอาศัยอยู�ในพ้ืนท่ีโครงการให,มีรายได,จากการประกอบอาชีพวนเกษตรในพ้ืนท่ีท่ีถูกต,องตาม
กฎหมาย พ้ืนท่ีรวม 12,570.86 ไร� การจัดทําระบบควบคุมการเคลื่อนย,ายของสินค,าไม, (CoC) เพ่ือให,เกิด
กระบวนการควบคุมติดตามการเคลื่อนย,ายและตรวจสอบแหล�งท่ีมาของสินค,าผลิตภัณฑ6ไม,ท่ีถูกต,องตาม
กฎหมายและเป-นมิตรกับสิ่งแวดล,อม กรมพัฒนาท่ีดิน พัฒนาพ้ืนท่ีนาร,างเพ่ือปลูกปาล6มน้ํามัน เพ่ือปรับปรุง
พ้ืนท่ีนาร,างให,สามารถกลับมาให,ประโยชน6ในการปลูกปาล6มน้ํามันได,อย�างมีประสิทธิภาพ สร,างโอกาสให,
เกษตรกรได,มีทางเลือกในการประกอบอาชีพมากข้ึน โดยป7 2560 มีผลการดําเนินงาน 8,268.25 ไร�   

(2) อนุรักษ0และใช�ประโยชน0ความหลากหลายทางชีวภาพอย�างย่ังยืน 
องค0การอุตสาหกรรมปCาไม� ดําเนินโครงการช,างเลี้ยงเพ่ือการอนุรักษ6 เพ่ือการดูแลช,างต,นและช,างสําคัญจาก
สํานักพระราชวัง คุ,มครองและอนุรักษ6ช,างไทย มีการบูรณาการระหว�างหน�วยงานท่ีเก่ียวข,องในการแก,ป̀ญหา
ช,างอย�างเป-นระบบ องค0การสวนสัตว0 ดําเนินการส�งเสริมการสร,างสังคมแห�งการเรียนรู, การอนุรักษ6และ
ขยายพันธุ6สัตว6ปkาหายากและใกล,สูญพันธุ6 ในพระบรมราชูปถัมภ6 เพ่ือเป-นแหล�งศึกษารวบรวมถ�ายทอดองค6
ความรู,ด,านสัตว6ปkา สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค0การมหาชน) ดําเนินโครงการสร,างความ
เข,มแข็งให,เศรษฐกิจชุมชนและภาคธุรกิจบนฐานการใช,ประโยชน6และอนุรักษ6ทรัพยากรชีวภาพ โดยผู,สนใจ
ประกอบธุรกิจชีวภาพและผู,ประกอบการธุรกิจชีวภาพได,รับการถ�ายทอดองค6ความรู,ด,านการใช,ประโยชน6จาก
ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพควบคู�กับการอนุรักษ6อย�างยั่งยืน จํานวน 7,418 คน วิสาหกิจชุมชนมี
รายได,จากการนําทรัพยากรชีวภาพมาใช,ประโยชน6 เพ่ิมเป-น 38,033,764 บาท (25 ชุมชน) หรือเพ่ิมข้ึนร,อยละ 
49.7 ในป7 2560 โครงการจัดทําฐานข,อมูลและองค6ความรู,ทรัพยากรชีวภาพ เพ่ือการปกป;อง คุ,มครอง อนุรักษ6 
และการใช,ประโยชน6เชิงพาณิชย6 เป-นศูนย6ข,อมูลกลางการบริหารจัดการท่ีเก่ียวกับการใช,ประโยชน6จากความ
หลากหลายทางชีวภาพท้ังในระดับชุมชนและ SME โดยจํานวนข,อมูลทรัพยากรชีวภาพเพ่ิมข้ึน คือ (1) ข,อมูล
บัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทยเพ่ิมข้ึน 8 ชนิด (2) จํานวนข,อมูลภูมิป̀ญญาท,องถ่ินเพ่ือการ
อนุรักษ6และยั่งยืนท่ีรวบรวมได,เพ่ิมข้ึน 553 ภูมิป̀ญญา (3) จํานวนข,อมูลทรัพยากรพันธุกรรมท่ีมีศักยภาพทาง
เศรษฐกิจเพ่ิมข้ึน 10 ชนิด (4) จํานวน พ้ืนท่ี/ชุมชนท่ีดําเนินการด,านธนาคารพันธุกรรมระดับชุมชน 
(Comminity Biobank) เพ่ิมข้ึน 3 แห�ง (5) องค6ความรู,มีการเผยแพร�สู�ชุมชมท,องถ่ิน และกลุ�มเป;าหมาย การ
พัฒนา Business @ Biodiversity Platform และ Business &  Biodiversity Check มาตรวจประเมิน
ภาคเอกชนซ่ึงเป-นการความเชื่อมโยงของการดําเนินธุรกิจกับผลกระทบท่ีมีต�อความหลากหลายทางชีวภาพ
และระบบนิเวศ เพ่ือจําแนกความเสี่ยงหรือโอกาสท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงจะนําไปสู�การพัฒนากิจกรรมขององค6กรท่ี
คํานึงถึงการใช,ทรัพยากรธรรมชาติอย�างยั่งยืน (1) ภาคธุรกิจได,รับการตรวจประเมินฯ จํานวน 2 แห�ง (2) 
หน�วยงาน/ภาคธุรกิจ/ผู,ท่ีสนใจได,รับการถ�ายทอดองค6ความรู,แนวคิดการดําเนินธุรกิจท่ีรับผิดชอบต�อความ
หลากหลายทางชีวภาพ จํานวน 234 แห�ง องค0การสวนพฤกษศาสตร0 ดําเนินโครงการสํารวจความ
หลากหลายของพืชในภาคตะวันออก เพ่ือสํารวจรวบรวมข,อมูลพ้ืนฐานเพ่ิมจํานวนชนิดและข,อมูลตัวอย�าง
พรรณไม,แห,งในภาคตะวันออกเข,าสู�ระบบข,อมูลพรรณไม,องค6การฯ เพ่ือรวบรวมตัวอย�างพรรณไม,มีชีวิต 
กล,วยไม, ขิง-ข�า ไม,หายาก และไม,เฉพาะถ่ิน นํามาเพาะขยายเพ่ิมจํานวนเพ่ือการอนุรักษ6 จํานวนพรรณไม,มี
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ชีวิตเพ่ิมข้ึน 123 ชนิด จํานวนกล,าพรรณไม,เพ่ือการศึกษา 6,462 กล,า และจัดทําตัวอย�างพรรณไม,แห,ง 1,081 
ตัวอย�าง 

(3) พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดินและแก�ไขการบุกรุกท่ีดินของรัฐ 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม ดําเนินโครงการจัดทําแผนผังแม�บทการ
อนุรักษ6และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร6 จัดทําแผนท่ีแสดงขอบเขตพ้ืนท่ีเมืองเก�า พร,อมรายละเอียดองค6ประกอบ
สําคัญในพ้ืนท่ีเมืองเก�า เพ่ือจัดทํากรอบแนวทางการอนุรักษ6และพัฒนาเมืองเก�า โครงการขับเคลื่อนนโยบาย
และแผนการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดินของประเทศไปสู�การปฏิบัติ เพ่ือให,ได,แผนการบริหารจัดการ
ท่ีดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ.2560 - 2564) และแผนปฏิบัติการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากร
ดินของประเทศระยะเร�งด�วน ในลักษณะบูรณาการ กรมอุทยานแห�งชาติ สัตว0ปCา และพันธุ0พืช ดําเนิน
โครงการแก,ไขป̀ญหาท่ีดินในพ้ืนท่ีอนุรักษ6 เพ่ือสร,างความรู,ความเข,าใจแก�ราษฎร ให,เกิดทัศนคติท่ีดีต�อการ
แก,ไขป̀ญหาท่ีดินในพ้ืนท่ีปkาอนุรักษ6 ลดความขัดแย,งในการใช,ประโยชน6ทรัพยากรท่ีดินระหว�างรัฐกับราษฎร
อย�างเป-นธรรม ให,ราษฎรสามารถอยู�อาศัยและใช,ประโยชน6พ้ืนท่ีได,อย�างเก้ือกูลธรรมชาติ กรมปCาไม� ดําเนิน
กิจกรรมตรวจสอบพ้ืนท่ีเพ่ือจัดหาท่ีดินทํากินให,ชุมชนในพ้ืนท่ีปkาสงวนแห�งชาติและการบริการด,านการอนุญาต
ในพ้ืนท่ีปkาสงวนแห�งชาติ เพ่ือลดป̀ญหาความขัดแย,ง ในการใช,ประโยชน6ทรัพยากรท่ีดินและปkาไม,ระหว�างรัฐ
กับราษฎรในพ้ืนท่ีปkาสงวนแห�งชาติ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝJnง ดําเนินโครงการจัดท่ีดินทํากินให,
ชุมชน และจัดท่ีดินเพ่ือการอยู�อาศัยในพ้ืนท่ีปkาชายเลน จํานวน 5,000 ไร� นอกจากนั้น ได,ดําเนินการทวงคืน
ผืนปkา เพ่ือเร�งรัดจับกุมดําเนินคดีกับผู,ยึดถือครอบครองท่ีผิดกฎหมาย 13 จังหวัด กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย ดําเนินโครงการสนับสนุนแผนงานจัดการป̀ญหาท่ีดินทํากินในหน,าท่ีฝkายปกครอง เพ่ือให,
จ�าจังหวัด/ผู,ช�วยฯ ป;องกันจังหวัด/ผู,ช�วยฯ/นิติกรประจําจังหวัด ปลัดอําเภอ กํานัน/ผู,ใหญ�บ,านมีความรู,ความ
เข,าใจในการดูแลรักษาคุ,มครองป;องกันสาธารณสมบัติของแผ�นดิน กรมท่ีดิน กระทรวงมหาดไทย ดําเนิน
โครงการจัดทําแผนท่ีเพ่ือรองรับการบริหารจัดการข,อมูลท่ีดินบนแผนท่ี มาตราส�วน 1 : 4,000 ติดต้ังโครงข�าย
การรังวัดด,วยดาวเทียมแบบจลน6 (RTK GNSS Network) รองรับการเปลี่ยนวิธีการรังวัดจากวิธีรังวัดด,วยวิธี
แผนท่ีชั้นสอง เพ่ือให,การจัดทําแผนท่ีรูปแปลงท่ีดินมีความถูกต,อง มีมาตรฐานเดียวกันท่ัวประเทศ ผลท่ีได, มี
โครงสร,างพ้ืนฐานสถานีรับสัญญาณดาวเทียมถาวร (Continuously Operating Reference Station : 
CORS) 30 สถานี พร,อมเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมสถานีแบบเคลื่อนท่ี (Rover Station) 125 ชุด และมี
ระวางแผนท่ีรองรับการรังวัดด,วยวิธีแผนท่ีชั้นหนึ่งโดยระบบดาวเทียมในพ้ืนท่ีดําเนินการครอบคลุมระวาง 1 : 
4,000 จํานวน 12,000 ระวาง โครงการจัดทําฐานข,อมูลแนวเขตทางสาธารณประโยชน6 มาตราส�วน 1 : 4,000 
ระยะทาง 7,565 กิโลเมตร โครงการพัฒนามาตรฐานแผนท่ีรูปแปลงโฉนดท่ีดินและเร�งรัดการออกโฉนดท่ีดินให,
ครอบคลุมท่ัวประเทศ ประจําป7งบประมาณ พ.ศ. 2560 เป-นการลดป̀ญหาข,อโต,แย,งพิพาทเรื่องแนวเขตท่ีดิน
ของราษฎร โดยนําเทคโนโลยีการรังวัดระบบดาวเทียม จํานวน 82,414 แปลง โครงการรังวัดออกหนังสือ
สําคัญสําหรับท่ีหลวงเพ่ือความม่ันคงและการอนุรักษ6ท่ียั่งยืนเทิดไท, 82 พรรษา มหาราชินี เพ่ือแก,ไขป̀ญหา
ความม่ันคงของประเทศ ท้ังด,านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม อันเป-นผลมาจากความไม�ชัดเจนของตําแหน�ง
และขอบเขตของท่ีดินของรัฐประเภทพลเมืองใช,ร�วมกัน จํานวน 4,651 แปลง กรมหม�อนไหม ดําเนินโครงการ
ส�งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตหม�อนไหมและฝ;าย (กิจกรรมส�งเสริมการผลิตหม�อนไหมเพ่ือ
แก,ป̀ญหาท่ีดินทํากิน) เพ่ือส�งเสริม พัฒนาอาชีพ และจัดการตลาด ให,แก�เกษตรกรท่ีได,รับการจัดการท่ีดินทํา
กินมีความรู,ความสามารถในการผลิตหม�อนไหม มีต,นทุนการผลิตท่ีเหมาะสม รวมท้ังผลผลิตท่ีมีคุณภาพได,
มาตรฐาน  
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นอกจากนั้น กรมส�งเสริมสหกรณ0 ได,ดําเนินการออกหนังสือรับรองการ
ทําประโยชน6ในท่ีดินนิคมสหกรณ6 เพ่ือออกหนังสืออนุญาตให,เข,าทําประโยชน6ในท่ีดิน (กสน.3) จํานวน 11,493 
ไร�  คิดเป-นร,อยละ 102 ออกหนังสือแสดงการทําประโยชน6 (กสน.5) จํานวน 15,534 ไร� คิดเป-นร,อยละ 100 
ให,กับสมาชิกนิคมสหกรณ6ท่ีปฏิบัติครบถ,วนตามเง่ือนไขท่ีกําหนด องค0การตลาดเพ่ือเกษตรกร การมอบสิทธิ
การเข,าทําประโยชน6ในท่ีดิน ให,กับเกษตรกร 80,159 ราย 702,755 ไร� กรมพัฒนาท่ีดิน โครงการปรับปรุง
คุณภาพดิน เพ่ือส�งเสริมให,เกษตรกรปรับปรุงแก,ไขดินเปรี้ยว ดินกรด ดินเค็ม โดยการใช,วัสดุปรับปรุงดิน (ปูน
เพ่ือการเกษตร) ร�วมกับการใช,พืชปุ�ยสด ให,มีความเหมาะสมสามารถปลูกพืชให,ได,ผลผลิตสูงข้ึน ดําเนินการใน
พ้ืนท่ีท่ีมีป`ญหาทางกายภาพ ให,เกษตรกรสามารถนําไปใช,แก,ไขป̀ญหาในพ้ืนท่ีของตนเองได, มีผลการดําเนินงาน 
197,825 ไร� โครงการฟ��นฟูและป;องกันการชะล,างพังทลายของดิน ดําเนินการจัดทําระบบอนุรักษ6ดินและน้ําท่ี
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี ป;องกันการชะล,างพังทลายของดิน ส�งเสริมให,มีการใช,ท่ีดินท่ีเหมาะสมและมีการ
จัดการท่ีถูกต,อง สามารถดําเนินการรณรงรงค6และส�งเสริมการปลูกหญ,าแฝกเพ่ือการอนุรักษ6ดินและน้ําในพ้ืนท่ี
ท่ีมีป̀ญหาการชะล,างพังทลายของดินท่ัวประเทศ จัดระบบอนุรักษ6ดินและน้ําบนพ้ืนท่ีลุ�ม - ดอน เน,นการ
ดําเนินงานในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาท่ีดิน จัดทําระบบอนุรักษ6ดินและน้ําชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง การอนุรักษ6ดินและน้ําเพ่ือ
ป;องกันและบรรเทาอุทกภัยในพ้ืนท่ีเสี่ยงต�อดินถล�ม และในพ้ืนท่ีการเกษตรท่ีมีความวิกฤตต�อการสูญเสียหน,า
ดิน มีผลการดําเนินงาน 1,079,791.75 ไร� โครงการส�งเสริมการใช,สารอินทรีย6ลดการใช,สารเคมีทางการเกษตร 
เพ่ือให,เกษตรกรมีความรู,ความเข,าใจในการผลิตและการใช,สารอินทรีย6อย�างมีประสิทธิภาพในการลดการใช,
ปุ�ยเคมี ให,กลุ�มเกษตรกรมีความเข,มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได,ในการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน และ
พัฒนาเป-นกลุ�มเกษตรอินทรีย6ในอนาคต ในป7งบประมาณ พ.ศ.2560 มีผลการดําเนินงาน 1,000,000 ไร� 
โครงการพัฒนาหมอดินอาสาและหมอดินน,อย เป-นการเพ่ิมศักยภาพให,หมอดินอาสาท่ัวประเทศ ให,สามารถ
ปฏิบัติงานในการดูแลรักษาและพัฒนาทรัพยากรท่ีดินเพ่ือการเกษตรร�วมกับเกษตรกรในชุมชนอย�างมี
ประสิทธิภาพ ให,เกษตรกรในชุมชนมีส�วนร�วมพัฒนาทรัพยากรท่ีดินเพ่ือการเกษตร เสริมสร,างขวัญกําลังใจ ใน
การปฏิบัติงานให,แก�หมอดินอาสา ผลท่ีได,สามารถลดต,นทุนการผลิตและการใช,พ้ืนท่ีทําการเกษตรอย�างยั่งยืน 
จํานวน 82,744 ราย โครงการศูนย6ถ�ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน เพ่ือจัดต้ังศูนย6ถ�ายทอดเทคโนโลยีการ
พัฒนาท่ีดินให,เป-นแหล�งเรียนรู, สาธิต/ ศึกษา/ ดูงานด,านการพัฒนาท่ีดิน โดยนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ
กรมฯ ไปถ�ายทอดให,แก�เกษตรกรในพ้ืนท่ีให,สามารถเข,าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด,านพัฒนาท่ีดินได,โดยง�าย 
และเพ่ือเป-นศูนย6เครือข�าย (Node) ให,แก�ศูนย6เรียนรู,เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ6 
ภายใต,การดําเนินงานของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ6 จํานวน 2,420 ศูนย6 ธนาคารปุ�ยอินทรีย6 
ให,มีการดําเนินการผลิตและใช,ประโยชน6ปุ�ยอินทรีย6อย�างต�อเนื่องและยั่งยืน เพ่ือกระตุ,นให,เกษตรกรเห็น
ความสําคัญของวัสดุเหลือใช,ในการเกษตรและโรงงานอุตสาหกรรมให,เกษตรกรลดละเลิกการเผาด,วยการ
นําเอาวัสดุเหลือใช,จากไร�นามาผลิตปุ�ยอินทรีย6ลดการใช,ปุ�ยเคมี เป-นการลดต,นทุนในการผลิตเพ่ือรณรงค6
ส�งเสริมให,เกษตรกรทําการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย6ให,มากข้ึน ผลท่ีได, จัดต้ังธนาคารปุ�ยอินทรีย6 จํานวน 80 
แห�ง โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเฉพาะ ดําเนินการจัดทําระบบอนุรักษ6ดินและน้ํา และปรับปรุงบํารุงดินด,วยปุ�ยพืชสด 
ในป7งบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผลการดําเนินงาน 4,400 ไร�  

นอกจากนั้น สํานักงานปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ดําเนินโครงการ
ส�งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก,ไขป̀ญหาท่ีดินทํากินของเกษตรกร เพ่ือส�งเสริมและพัฒนาอาชีพให,แก�
เกษตรกรท่ีเข,าร�วมโครงการ พัฒนาโครงสร,างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค ในท่ีดินท่ีจัดสรรให,กับ
เกษตรกรในรูปแบบแปลงรวม ก�อให,เกิดรายได, ผลผลิต พ้ืนท่ีพ้ืนท่ีเขตปฏิรูปท่ีดินได,รับการพัฒนาโครงสร,าง
พ้ืนฐาน จํานวน 6 พ้ืนท่ี กรมปศุสัตว0 ดําเนินการส�งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก,ไขป̀ญหาท่ีดินทํากินของ
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เกษตรกร เพ่ือส�งเสริมพัฒนาอาชีพ และการตลาดไก�พ้ืนเมืองในรูปแบบเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง สําหรับการดําเนินงานภายใต, กิจกรรมส�งเสริม และพัฒนาอาชีพเพ่ือแก,ไขป̀ญหาท่ีดินทํากินของ
เกษตรกรส�งเสริมพัฒนาอาชีพด,านปศุสัตว6 ในรูปแบบเศรษฐกิจชุมชน เพ่ือแก,ไขป̀ญหาการใช,ท่ีดินทํากินด,าน
ปศุสัตว6ตามนโยบายจัดสรรท่ีดิน จํานวนเกษตรกรท่ีได,รับการส�งเสริมอาชีพและแก,ไขป̀ญหาการใช,ท่ีดินทํากิน
ด,านปศุสัตว6 มีผลการดําเนินงาน 1,695 ราย คิดเป-นร,อยละ 56.50 กรมส�งเสริมสหกรณ0 ดําเนินโครงการ
ส�งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก,ไขป̀ญหาท่ีดินทํากินตามนโยบายรัฐบาล เกษตรกรในพ้ืนท่ีได,รับการส�งเสริม
และพัฒนาอาชีพเพ่ือแก,ไขป̀ญหาท่ีดินทํากินของเกษตรกรท้ังเป;าหมายเดิมและเป;าหมายใหม�รวม 99 พ้ืนท่ี 48 
จังหวัด กรมประมง ดําเนินโครงการส�งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก,ไขป̀ญหาท่ีดินทํากินของเกษตรกร โดยได,
ดําเนินการส�งเสริมและพัฒนาอาชีพให,กับเกษตรกร ท่ีได,รับการจัดสรรท่ีดินทํากินซ่ึงได,เข,าอยู�อาศัยใน
บ,านเรือนเรียบร,อยแล,วใน 14 จังหวัด รวม 2,946 ราย กรมส�งเสริมการเกษตร ดําเนินโครงการส�งเสริมและ
พัฒนาอาชีพเพ่ือแก,ไขป̀ญหาท่ีดินทํากินของเกษตรกร เพ่ือให,เกษตรกรท่ีได,รับการจัดท่ีดินทํากินทําการเกษตร
ท่ีเหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนท่ี เกษตรกร จํานวน 2,000 ราย สํานักงานปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ดําเนิน
โครงการจัดท่ีดินเพ่ือแก,ไขป̀ญหาท่ีดินทํากินของเกษตรกร โดยกรรมสิทธิ์ในท่ีดินยังคงเป-นของรัฐ เพ่ือให,
สามารถแก,ไขป̀ญหาของรัฐ ท่ีมีผู,เรียกร,องขอรับท่ีดินทํากินได,อย�างตรงเป;าหมาย และเกิดความเป-นธรรมใน
การถือครองท่ีดิน ในพ้ืนท่ีเป;าหมาย 27 จังหวัด 

(4) ปกป>องทรัพยากรทางทะเลและป>องกันการกัดเซาะชายฝJnง กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝJnง ดําเนินการจัดการพ้ืนท่ีและฟ��นฟูแนวปะการังท่ีเสื่อมโทรม จังหวัดภูเก็ต พังงา 
และสุราษฏร6ธานี จํานวน 5 ไร� โครงการป;องกันการกัดเซาะชายฝ`�ง โดยการป̀กไม,ไผ�ชะลอความรุนแรงของ
คลื่นในชายฝ`�งท่ีเป-นหาดโคลน การบริหารจัดการทรัพยากรปkาชายเลน เพ่ือคุ,มครองป;องกันพ้ืนท่ีปkาชายเลน 
1.53 ล,านไร� ท่ียังเหลืออยู�และป;องกันการบุกรุกทําลายทรัพยากรปkาชายเลนเพ่ิมเติม โดยจัดชุดลาดตะเวน 45 
ชุด ในพ้ืนท่ีปkาสมบูรณ6 1.53 ล,านไร� สํารวจ ประเมินสถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝ`�ง การเสนอสัตว6
ทะเลหายากและใกล,สูญพันธุ6ข้ึนทะเบียนสัตว6สงวนและคุ,มครองเพ่ิมเติมอีกจํานวน 21 ชนิดพันธุ6 กรมประมง 
ดําเนินโครงการแก,ไขป̀ญหาการทําประมงผิดกฎหมาย เพ่ือให,ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง
ชีวภาพคงความสมบูรณ6 ได,รับการอนุรักษ6ฟ��นฟูและใช,ประโยชน6อย�างยั่งยืน โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย6 
เป-นการพัฒนาฟาร6มเพาะเลี้ยงสัตว6น้ําอินทรีย6 ให,เป-นฟาร6มสาธิต ส�งเสริมการรวมกลุ�มเป-นเครือข�ายเกษตรกร
ผู,ผลิตสัตว6น้ําอินทรีย6 สร,างและพัฒนาองค6ความรู, ฐานข,อมูลการผลิตและการรับรองมาตรฐานสัตว6น้ําอินทรีย6 
ให,ผู,เก่ียวข,องสามารถเข,าถึงและนําไปใช,งานได,ง�าย ผลักดันการขับเคลื่อนการผลิตและการรับรองมาตรฐาน
สัตว6น้ําอินทรีย6ให,เกิดผลเป-นรูปธรรม และบรรลุตามเป;าหมาย กรมประมง 

(5) วางแผนบริหารจัดการทรัพยากรแร�เพ่ือให�เกิดการใช�ประโยชน0สูงสุด
และลดผลกระทบต�อส่ิงแวดล�อมและประชาชน กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร� ดําเนิน
โครงการเสริมสร,างความเข,มแข็งเครือข�ายทุกภาคส�วนในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล,อม เพ่ือเสริมสร,างความรู,
ความเข,าใจให,กับประชาชนเก่ียวกับประโยชน6และผลกระทบต�อสิ่งแวดล,อมท่ีควรระวังจากการทําเหมืองแร�
ตลอดจนสร,างความรู,และพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน,าท่ีมีส�วนร�วมดูแลเฝ;าระวังผลกระทบสิ่งแวดล,อมจาก
การทําเหมืองแร�เกิดเป-นเครือข�ายภาคประชาชนในท,องถ่ิน ดําเนินการกระตุ,นการทํางานของเครือข�ายภาค
ประชาชนเดิมท่ีได,สร,างไว,ตั้งแต�ป7 2550-2559 จํานวน 57 เครือข�าย 

2.2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเพ่ือให�เกิดความม่ันคง 
สมดุล และย่ังยืน สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม ดําเนินโครงการประเมิน
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สถานภาพลุ�มน้ําโดยการมีส�วนร�วม : ลุ�มน้ําภาคเหนือ ประเมินสถานภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อม 
โดยกระบวนการมีส�วนร�วมในลุ�มน้ําหลักและลุ�มน้ําสาขาของพ้ืนท่ีลุ�มน้ําภาคเหนือ 7 ลุ�มน้ํา กรมป>องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ดําเนินโครงการบริหารจัดการน้ําเพ่ือการป;องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย เป-นการฟ��นฟู บูรณะ พัฒนาแหล�งน้ําขนาดเล็ก ในการแก,ไขป̀ญหาภัยแล,งและอุทกภัย โดยการขุด
ลอก ปรับปรุงแหล�งน้ําธรรมชาติท่ีตื้นเขินในพ้ืนท่ีประสบภัยแล,ง การประปาส�วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย 
ดําเนินโครงการปรับปรุงขยายระบบประปา และโครงการวางท�อขยายเขตจ�ายน้ํา เพ่ิมปริมาณน้ําต,นทุนด,วย
การพัฒนาและปรับปรุงฟ��นฟูแหล�งน้ําและวางระบบกระจายน้ําให,ท่ัวถึงและเป-นธรรม ครัวเรือนได,รับบริการ
น้ําประปาเพ่ิมข้ึน 195,448 ราย กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ดําเนินการกําจัดผักตบชวา
และวัชพืช เพ่ือการแก,ไขป̀ญหาผักตบชวาท่ีเป-นป̀ญหาต�อการระบายน้ําการสัญจรทางน้ําและเพ่ิมพ้ืนท่ีกักเก็บ
น้ํา กรมอุตุนิยมวิทยา ดําเนินโครงการก�อสร,างหอเรดาร6และติดต้ังเครื่องตรวจอากาศ จังหวัดเชียงรายและ
จังหวัดสุราษฏร6ธานี เพ่ือใช,ในการตรวจกลุ�มฝน ติดตามพายุฯ และช�วยในการเตือนภัยในพ้ืนท่ี รวมท้ังจังหวัด
ใกล,เคียง เครื่องเรดาร6ตรวจอากาศ แบบ Doppler พร,อมอุปกรณ6และหอเรดาร6 2 เครื่อง กรมประมง 
ดําเนินการจัดการให,เกิดผลผลิตสัตว6น้ําในแหล�งน้ําธรรมชาติ เพ่ือฟ��นฟูทรัพยากรสัตว6น้ําให,คงความอุดม
สมบูรณ6 โดยผลิตและปล�อยพันธุ6สัตว6น้ําลงในแหล�งน้ําธรรมชาติ ขุดลอกและปรับปรุงแหล�งน้ํา ปริมาณพ้ืนท่ี
แหล�งน้ําท่ีได,รับการจัดการและฟ��นฟู 9 ล,านไร� ปริมาณสัตว6น้ําต�อหน�วยลงแรงประมง (CPUE) เฉลี่ยเพ่ิมข้ึน ค�า 
CPUE เท�ากับ 988 เพ่ิมข้ึนโดยเปรียบเทียบกับค�า CPUE เฉลี่ย 5 ป7ย,อนหลัง (ป7 2555-2559) ซ่ึงเท�ากับ 788 
คิดเป-นร,อยละ 30.98 พ้ืนท่ีทะเล ปริมาณสัตว6น้ําต�อหน�วยลงแรงประมง (CPUE) ในพ้ืนท่ีทะเล บริเวณพ้ืนท่ี
อ�าวไทยและฝ`�งอันดามัน จํานวน 85 สถานี พบว�าค�า CPUE เท�ากับ 38.925 กิโลกรัม/ชั่วโมง เพ่ิมข้ึนจากป7 
2559 (37.139) ร,อยละ 4.81 กรมชลประทาน ดําเนินแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา เพ่ือให,
ประเทศมีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย�างเป-นระบบและยั่งยืน ท้ังน้ําบนดินและน้ําใต,ดิน ต้ังแต�ต,นน้ํา 
กลางน้ํา ปลายน้ํา โดยจัดหา พัฒนา ก�อสร,าง ปรับปรุงแหล�งน้ํา ขยายระบบประปา เพ่ือน้ําอุปโภคบริโภค 
พัฒนาแหล�งกักเก็บน้ํา ขยายและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบชลประทาน ฟ��นฟูแหล�งน้ําธรรมชาติ ก�อสร,างแหล�ง
น้ําในไร�นาและชุมชน แหล�งน้ําบาดาล เชื่อมโยงโครงข�ายลุ�มน้ํา สามารถเพ่ิมปริมาณน้ําต,นทุนในอ�างได, 160 
ล,านลูกบาศก6เมตร (เม่ือจบโครงการ) เพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทาน 73,980 ไร� โครงการแล,วเสร็จสามารถเพ่ิมพ้ืนท่ี
ชลประทานรวม 481,400 ไร� 

นอกจากนั้น สํานักงานปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ได,ดําเนินโครงการการเพ่ิม
พ้ืนท่ีชลประทาน เพ่ือให,เกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดินมีแหล�งน้ําต,นทุนต�อการผลิตภาคการเกษตรเพ่ิมข้ึน เพ่ิม
พ้ืนท่ีการรับประโยชน6ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดินจากแหล�งน้ําเพ่ิมข้ึน จํานวน 60 แห�ง กรมพัฒนาท่ีดิน 
ดําเนินโครงการพัฒนาแหล�งน้ําเพ่ือการอนุรักษ6ดินและน้ํา เพ่ือให,มีแหล�งน้ําไว,ใช,เพ่ือการเกษตรไม�ว�าจะเป-น
การทํานาหรือปลูกพืชนอกฤดูกาลและช�วงฤดูแล,งได,อย�างน,อยป7ละ 1 ครั้ง จํานวน 187 แห�ง และกรมพัฒนา
ท่ีดินสามารถดําเนินการก�อสร,างได,เพ่ิมเติมอีก จํานวน 47 แห�ง (งบเหลือจ�าย) รวมท้ังสิ้น 234 แห�ง ท้ังนี้ 
ดําเนินการก�อสร,างเสร็จเรียบร,อยแล,ว รวมท้ังสิ้น 225 แห�ง ในส�วนท่ีเหลืออีก 9 แห�ง อยู�ระหว�างดําเนินการ 
(ข,อมูล ณ วันท่ี 12 ธันวาคม 2560) โครงการพัฒนาแหล�งน้ําชุมชน เพ่ืออนุรักษ6น้ําและเก็บเก่ียวน้ํา โดยการ
จัดการให,น้ําฝนท่ีตกลงมาถูกกักเก็บไว,ให,ไหลซึมลงใต,ดิน เป-นประโยชน6ในรูปของความชื้นแก�พรรณพืช ไม�ให,
ไหลบ�าไปกัดเซาะดินในพ้ืนท่ีตอนล�างให,เกิดความเสียหาย โครงการก�อสร,างแหล�งน้ําในไร�นานอกเขต
ชลประทาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ําไว,ใช,ในพ้ืนท่ีทําการเกษตรนอกเขตชลประทาน บรรเทาภาวะ
ภัยแล,ง เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและรายได,ให,แก�เกษตรกร โดยการขุดสระน้ําในไร�นา ผลท่ีได,จากการดําเนินงาน 
แผนงาน/โครงการก�อสร,างแหล�งน้ําในไร�นานอกเขตชลประทาน ได,รับเป;าหมาย (งบปกติ) จํานวน 44,000 บ�อ 
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แต�กรมพัฒนาท่ีดินสามารถดําเนินการก�อสร,างได,เพ่ิมเติมอีก จํานวน 2,967 บ�อ (งบเหลือจ�าย) รวมท้ังสิ้น 
46,967 บ�อ โดยได,ดําเนินการก�อสร,างเสร็จเรียบร,อยแล,ว 

2.3) แก�ไขปJญหาวิกฤตส่ิงแวดล�อม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม ดําเนินโครงการถ�ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการน้ําเสียใน
ระดับจังหวัด เพ่ือให,องค6กรปกครองส�วนท,องถ่ินมีระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียรวม โครงการส�งเสริมการมี
ส�วนร�วมของชุมชนในการคัดแยกขยะท่ีต,นทาง เป-นการเตรียมความพร,อมให,กับภาคประชาชนในการคัดแยก
ขยะท่ีต,นทางเพ่ือรองรับการจัดการขยะรูปแบบใหม� กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝJnง บริหารจัดการขยะ
ทะเล เพ่ือสํารวจชนิด ปริมาณ แหล�งท่ีมา การแพร�กระจาย ผลกระทบของขยะทะเลต�อระบบนิเวศทางทะเลท่ี
สําคัญ สัตว6ทะเลหายากและใกล,สูญพันธุ6 เพ่ือจัดทํามาตรการการลดปริมาณขยะทะเลในพ้ืนท่ีเป;าหมาย พัฒนา
และปรับปรุงระบบฐานข,อมูลขยะทะเลให,เป-นมาตรฐาน การกําหนดมาตรการคุ,มครองทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ`�งบริเวณชายหาด 24 แห�ง ใน 15 จังหวัด องค0การจัดการน้ําเสีย บริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย
องค6กรปกครองส�วนท,องถ่ิน โดยบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียองค6กรปกครองส�วนท,องถ่ินในระยะยาว 15 
ป7 รวม 25 พ้ืนท่ี การก�อสร,างและบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียขนาดเล็กในพ้ืนท่ีขององค6กรปกครองส�วน
ท,องถ่ิน เพ่ือเป-นโครงการต,นแบบสําหรับการบริหารจัดการน้ําเสียท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี ช�วยลดปริมาณความ
สกปรกท่ีระบายลงสู�แหล�งน้ําสาธารณะ ก�อสร,างและบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนขนาดเล็กในพ้ืนท่ี 
8 แห�ง กรมป>องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดําเนินการป;องกันและแก,ไขป̀ญหาไฟปkาและหมอกควันให,เป-นไป
อย�างมีประสิทธิภาพ ป7 2560 มีจํานวนวันท่ีมีค�า PM10 เกินค�ามาตรฐานลดลงเม่ือเทียบกับป7 2559 มีจุดความ
ร,อน (Hotspot) ลดลง รวมท้ังพ้ืนท่ีถูกไฟไหม,ลดลง กรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน ดําเนินโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” สู�ความสําเร็จท่ียั่งยืน ท่ีมติคณะรัฐมนตรีได,
มอบหมายให,กระทรวงมหาดไทยกํากับดูแล ให,องค6กรปกครองส�วนท,องถ่ินบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
อย�างมีประสิทธิภาพ ท้ังการลดปริมาณขยะมูลฝอย ณ แหล�งกําเนิด และการเก็บขนขยะมูลฝอยอย�างมี
ประสิทธิภาพ โดยปริมาณขยะมูลฝอยตกค,างได,รับการกําจัดร,อยละ 85 ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได,รับการ
กําจัดอย�างถูกต,องตามหลักวิชาการร,อยละ 55 ปริมาณขยะมูลฝอยร,อยละ 21.60 ได,ถูกนํากลับมาใช,ประโยชน6 
กรมประชาสัมพันธ0 ดําเนินโครงการประชาสัมพันธ6การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล,อม เพ่ือสร,างการรับรู, 
ความเข,าใจข,อมูลข�าวสารเก่ียวกับนโยบายการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล,อม กรมปศุสัตว0 ดําเนินการ
พัฒนาต,นแบบการเลี้ยงโค กระบือ เพ่ือผลิตก�าซชีวภาพพลังงานทดแทนอย�างยั่งยืน จัดต้ังฟาร6มต,นแบบ
พัฒนาการเลี้ยงโค กระบืออย�างครบวงจร กรมส�งเสริมการเกษตร ดําเนินโครงการส�งเสริมการหยุดเผาในพ้ืนท่ี
การเกษตร ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของชุมชนเกษตรในการป;องกันและแก,ไขป̀ญหาการเผาในพ้ืนท่ีการเกษตร 
การยางแห�งประเทศไทย ดําเนินโครงการควบคุมปริมาณการผลิต เพ่ือปลูกแทนยางพาราพันธุ6ดี ป7ละ 
290,000 ไร� เพ่ือเปลี่ยนพ้ืนท่ีปลูกยางพาราเป-นไม,ยืนต,นอ่ืนป7ละ 110,000 ไร� ปลูกแทนด,วยยางพาราพันธุ6ดีได,
จํานวน 207,474.75 ไร�  และเปลี่ยนพ้ืนท่ีปลูกยางพาราเป-นไม,ยืนต,นอ่ืนได,จํานวน 193,014.95 ไร� 

2.4) ส�งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป9นมิตรกับส่ิงแวดล�อม กรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร� ดําเนินการส�งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร�และอุตสาหกรรมพ้ืนฐานเข,าสู�มาตรฐาน
เหมืองแร�สีเขียว ป̀จจุบันมีสถานประกอบการท่ีได,รางวัลเหมืองแร�สีเขียวแล,วจํานวน 193 ราย รวมท้ังโครงการ
ส�งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร�ให,มีมาตรฐานสากลเพ่ือความรับผิดชอบต�อสังคม เพ่ือให,มีสถานประกอบการแร�
ผ�านเกณฑ6มาตรฐานความรับผิดชอบต�อสังคมของอุตสาหกรรมเหมืองแร� (CSR-DPIM) เพ่ิมมากข้ึน มีสถาน
ประกอบการแร�รายใหม�ผ�านเกณฑ6มาตรฐานสากลเพ่ือความรับผิดชอบต�อสังคมประจําป7 2560 จํานวน 10 
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ราย มีสถานประกอบการรายเก�าท่ีเคยได,รับโล�รางวัล CSR-DPIM ในป7ท่ีผ�านมา เข,าร�วมเป-นสมาชิกเครือข�าย 
CSR-DPIM 2560 เพ่ิมข้ึน 10 ราย องค0การตลาดเพ่ือเกษตรกร ดําเนินโครงการส�งเสริมสินค,าเกษตรคุณภาพ 
ปลอดภัยใส�ใจสิ่งแวดล,อม (โครงการต�อเนื่อง) เพ่ือสนับสนุนให,เกษตรกรใช,เทคโนโลยีสะอาดในการผลิตสู�
เศรษฐกิจการเกษตรท่ีปลอดภัยแก�ผู,บริโภคและเห็นความสําคัญของสินค,าเกษตรปลอดภัย สํานักงาน
มาตรฐานสินค�าเกษตรและอาหารแห�งชาติ ดําเนินโครงการผลผลิตมาตรฐานสินค,าเกษตรและอาหาร เพ่ือ
สนับสนุนให,สินค,าเกษตรและอาหารของไทยมีคุณภาพและได,มาตรฐานเป-นท่ียอมรับในระดับสากล โดยจัดทํา
มาตรฐานสินค,าเกษตรและอาหาร มาตรฐานสมัครใจ ประกาศใช,แล,ว 265 เรื่อง มาตรฐานบังคับ ประกาศใช,
แล,ว 6 เรื่อง โครงการผลผลิตหน�วยงานตรวจสอบรับรองท้ังภาครัฐและเอกชนได,รับการรับรองจาก มกอช. 
เพ่ือพัฒนาระบบการรับรองหน�วยรับรอง และสร,างการยอมรับในความเท�าเทียมกันระหว�างหน�วยงาน ผลท่ีได,
จากการดําเนินงาน มีหน�วยรับรอง (CB) ท่ีผ�านการรับรองระบบงาน 20 หน�วย-ขอบข�าย มีหน�วยตรวจ (IB) ท่ี
ผ�านการรับรองระบบงาน 6 หน�วย-ขอบข�าย ข้ึนทะเบียนห,องปฏิบัติการทดสอบสินค,าเกษตรและอาหารท่ีได,
มาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 รวม 106 แห�ง โครงการผลผลิตสินค,าเกษตรมีคุณภาพได,มาตรฐาน เพ่ือ
พัฒนาความร�วมมือ ประสาน และสนับสนุนงานด,านมาตรฐาน ความปลอดภัยสินค,าเกษตรและอาหารของไทย
ให,มีระบบการบริหารจัดการเป-นท่ียอมรับของตลาดท้ังในและต�างประเทศ 

นอกจากนั้น กรมพัฒนาท่ีดิน กรมส�งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว0 กรม
หม�อนไหม และสํานักงานมาตรฐานสินค�าเกษตรและอาหารแห�งชาติ ได,ดําเนินโครงการเกษตรอินทรีย6 
เพ่ือให,เกษตรกรมีความรู,ด,านการผลิตและกระบวนการจัดการสินค,าเกษตรอินทรีย6 ต้ังแต�ต,นน้ําจนถึงปลายน้ํา 
ตามมาตรฐาน เกษตรอินทรีย6ของประเทศไทย เกิดแปลงใหญ�การผลิตพืชอินทรีย6 จํานวน 23 แปลง มีการ
พัฒนาระบบการตรวจรับรองคุณภาพสินค,าปศุสัตว6อินทรีย6ให,ได,มาตรฐานและเป-นท่ียอมรับของผู,บริโภค ฟาร6ม
ปศุสัตว6ท่ีได,รับการตรวจรับรอง จํานวน 116 ฟาร6ม คิดเป-นร,อยละ 193.33 พัฒนาต,นแบบโรงสีข,าวตาม
มาตรฐาน GMP กําลังการผลิตรวม 10 ตันต�อวัน จํานวน 2 แห�ง (จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดยโสธร) 
ถ�ายทอดความรู,การผลิตตามมาตรฐานแก�เกษตรกร โดยใช,ระบบการรับรองแบบกลุ�ม จํานวน 6 กลุ�ม (จังหวัด
สุโขทัย จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดมหาสารคาม) เพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขันแก�
เกษตรกร/สถาบันเกษตรกร/ผู,ประกอบการสินค,าเกษตรด,วยระบบตามสอบสินค,าเกษตร (QR Trace) มี
ผู,สนใจเข,าใช,งาน จํานวน 43 ราย  สร,างความรู,ความเข,าใจท่ีถูกต,องเก่ียวกับเกษตรอินทรีย6แก�ผู,ท่ีเก่ียวข,องท้ัง
ภาครัฐและเอกชน จํานวน 6 เรื่อง 

2.5) สนับสนุนการลดการปล�อยกpาซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถใน
การปรับตัวต�อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล�อม ดําเนินโครงการขับเคลื่อนและเสริมสร,างศักยภาพเพ่ือบูรณาการแผนการดําเนินงานด,านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ือศึกษาและจัดทําร�างแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนศักยภาพการดําเนินงานตาม
แผนงานของหน�วยงานท่ีเก่ียวข,องท่ีส�งผลต�อการลดก�าซเรือนกระจกเพ่ือบรรลุเป;าหมาย INDC ในป7 พ.ศ.2573 
ในภาคพลังงานและขนส�งภาคกระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช,ผลิตภัณฑ6และภาคการจัดการของเสีย 
โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บและรวบรวมข,อมูลบัญชีก�าซเรือนกระจกของประเทศไทยระยะท่ี 3 เพ่ือพัฒนา
รูปแบบวิธีการจัดเก็บ การรวบรวมข,อมูลบัญชีก�าซเรือนกระจกของหน�วยงานภาครัฐรวมท้ังพัฒนาวิธีการ
ตรวจวัดรายงานและทวนสอบ (MRV) โครงการขับเคลื่อนและเสริมสร,างศักยภาพการดําเนินงานของไทย
ภายใต,กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว�าด,วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ือจัดทําระบบฐานข,อมูลของ
ประเทศไทยในการเข,าร�วมการเจรจาภายใต,กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว�าด,วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
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ภูมิอากาศ กรมอุทยานแห�งชาติ สัตว0ปCา และพันธุ0พืช ดําเนินโครงการลดการปล�อยก�าซเรือนกระจกภาคปkา
ไม,โดยสร,างแรงจูงใจและกระบวนการมีส�วนร�วม เพ่ิมการกักเก็บคาร6บอนในพ้ืนท่ีปkารวมถึงการดําเนินการตาม
กรอบงานเรดด6พลัสของประเทศไทยในป̀จจุบันและอนาคตโดยเริ่มจากระดับล�างสู�ระดับบน จัดต้ังศูนย6
ขับเคลื่อนและเรียนรู,การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคปkาไม,ในระดับพ้ืนท่ีอย�างใกล,ชิดกับชุมชน และ
หน�วยงานในระดับพ้ืนท่ี  

องค0การบริหารจัดการกpาซเรือนกระจก (องค0การมหาชน) ได,ดําเนินการ
จัดทําข,อมูลปริมาณการปล�อยก�าซเรือนกระจกระดับเมืองเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาสู�เมืองคาร6บอนตํ่าและการ
ปรับปรุงข,อมูลปริมาณการปล�อยก�าซเรือนกระจก เพ่ือส�งเสริมให,องค6กรปกครองส�วนท,องถ่ินเข,าใจหลักการ 
สามารถคํานวณคาร6บอนฟุตพริ้นท6ขององค6กรของตนและดําเนินกิจกรรมลดก�าซเรือนกระจกในท,องถ่ิน โดย
พิจารณาถึงความเป-นไปได,ท้ังทางเทคนิคและทางเศรษฐศาสตร6ท่ีสอดคล,องกับบริบทขององค6กรปกครองส�วน
ท,องถ่ิน ดําเนินการพัฒนาแนวทางการรายงานข,อมูลก�าซเรือนกระจกระดับเมืองขนาดใหญ�และแผนการลด
ก�าซเรือนกระจกท่ีเหมาะสม เพ่ือให,จังหวัดทราบปริมาณการปล�อยก�าซเรือนกระจกภายในขอบเขตการ
ปกครองและสนับสนุนให,จังหวัดต้ังเป;าหมายการลดก�าซเรือนกระจก โครงการลดก�าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ
ตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) เพ่ือ
ยกระดับกลไก T-VER ให,เป-นท่ียอมรับในระดับสากล จํานวนโครงการท่ีข้ึนทะเบียนเป-นโครงการ T-VER ใน
ป7งบประมาณ 2560 รวม 41 โครงการ มีปริมาณก�าซเรือนกระจกต�อป7ท่ีคาดว�าจะลดได,จากโครงการ T-VER 
1,035,672 ตันคาร6บอนไดออกไซด6เทียบเท�าต�อป7 มีโครงการท่ียื่นขอการรับรองปริมาณก�าซเรือนกระจกท่ีลด
ได, รวม 22 โครงการ คิดเป-นปริมาณก�าซเรือนกระจกท่ีรับรอง 493,210 ตันคาร6บอนไดออกไซด6เทียบเท�า 
นอกจากนั้น ยังได,ดําเนินการพัฒนาการตลาดของฉลากคาร6บอน เพ่ือเป-นการส�งเสริมให,ผู,ประกอบการไทยมี
การดําเนินงานฉลากคาร6บอน เพ่ือตอบสนองนโยบายด,านการลดก�าซเรือนกระจกของประเทศไทยและสากล 
ตลอดจนใช,เป-นเครื่องมือช�วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขันของสินค,าไทยในตลาดโลก เพ่ือเสริมสร,าง
ความตระหนักของผู,บริโภคต�อป̀ญหาภาวะโลกร,อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยการใช,ฉลาก
คาร6บอนเป-นเครื่องมือ รวมท้ังร�วมมือกับหน�วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข,องดําเนินกิจกรรมส�งเสริมและสนับสนุนให,
ผู,บริโภคเลือกซ้ือสินค,าท่ีข้ึนทะเบียนฉลากคาร6บอน  

การดําเนินโครงการนําร�องระบบซ้ือขายสิทธิในการปล�อยก�าซเรือนกระจกภาค
สมัครใจของประเทศไทย เพ่ือขยายผลทดสอบระบบการตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ (Measurement, 
Reporting and Verification System) หรือ MRV สําหรับระบบการซ้ือขายสิทธิในการปล�อยก�าซเรือน
กระจกภาคสมัครใจของไทย (Thailand Voluntary Emission Trading Scheme: Thailand V-ETS) ไปยัง
อุตสาหกรรมท่ีมีการปล�อยก�าซเรือนกระจกสูงในสาขาอ่ืนๆ เพ่ิมเติม ศึกษาวิเคราะห6ข,อดีข,อเสียของรูปแบบ
การซ้ือขาย (Trading Platform) สิทธิในการปล�อยก�าซเรือนกระจก ท่ีมีอยู�ในป̀จจุบัน อาทิ การซ้ือขายผ�าน 
Web board หรือ Exchange Platform เพ่ือพัฒนาแนวทางการซ้ือขายคาร6บอนเครดิต (Trading Platform) 
สําหรับระบบการซ้ือขายสิทธิในการปล�อยก�าซเรือนกระจก (ระบบ ETS) ท่ีเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
สามารถนํามาใช,ได,จริงในอนาคต มีองค6กรนําร�องท่ีเคยเข,าร�วมโครงการในป7 2558-2559 ดําเนินงานต�อเนื่อง
ในป7 2560 ท้ังสิ้น 19 องค6กรใน 4 สาขาอุตสาหกรรม ได,แก� อุตสาหกรรมปcโตรเคมี เยื่อและกระดาษ 
ปูนซีเมนต6 เหล็กและเหล็กกล,า ในป7 2560 มีองค6กรนําร�องในสาขาอุตสาหกรรมใหม�เข,าร�วมอีก 21 องค6กรจาก 
5 สาขาอุตสาหกรรม ได,แก� อุตสาหกรรมอาหาร พลาสติก การกลั่นปcโตรเลียม แก,วและกระจก และเซรามิก 
รวมมีองค6กรนําร�องเข,าร�วมท้ังหมด 40 องค6กร จาก 9 สาขาอุตสาหกรรม  
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กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ0พลังงาน ดําเนินโครงการส�งเสริม
เครื่องจักรอุปกรณ6ประสิทธิภาพสูง และวัสดุเพ่ือการอนุรักษ6พลังงานโดยการติดฉลาก เพ่ือส�งเสริมให,เกิด
ผลิตภัณฑ6ประสิทธิภาพสูงด,วยวิธีการติดฉลากเพ่ือให,ประชาชนได,เลือกใช,วัสดุ อุปกรณ6ท่ีมีประสิทธิภาพซ่ึงจะ
ช�วยลดการใช,พลังงาน และลดการปล�อยก�าซเรือนกระจก มีผู,ประกอบการผลิตภัณฑ6ท่ีเข,าร�วมโครงการ เพ่ือ
ขอรับการส�งเสริมด,วยการติดฉลากเพ่ิมข้ึนท้ังประเภทและจํานวน ทําให,ประชาชนได,มีทางเลือกใช,ผลิตภัณฑ6ท่ี
ประหยัดพลังงานมากข้ึน มอบฉลากประสิทธิภาพสูง 6,000,000 ใบ ประหยัดพลังงานได, 200 ktoe/ป7 การ
ไฟฟ>านครหลวง ดําเนินแผนพัฒนาสู�องค6กรคาร6บอนตํ่า เพ่ือสร,างความไว,วางใจ สร,างการเปลี่ยนแปลง และ
ความเข,มแข็งของสังคมในการร�วมรักษาสิ่งแวดล,อม ปริมาณการปล�อยก�าซเรือนกระจกลดลงสะสมอย�างน,อย 
10,000 ตันคาร6บอนไดออกไซด6หรือเทียบเท�า กรมพัฒนาท่ีดิน ดําเนินกิจกรรมแผนการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร,อน เพ่ืออนุรักษ6ดินและน้ําและปลูกไม,ยืนต,นรักษาสภาพแวดล,อม รองรับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพ้ืนท่ีการเกษตร รณรงค6เสริมสร,างความรู,ให,เกษตรกรสามารถเตรียมความ
พร,อมในการรองรับกับภาวะโลกร,อนด,านการเกษตร ผลท่ีได,จากการดําเนินงาน เกษตรกรสามารถเรียนรู,
วิธีการไถกลบตอซังท่ีถูกต,องและลดการเผาวัสดุการเกษตรซ่ึงก�อให,เกิดป̀ญหาโลกร,อนและสามารถนําไปปรับ
ใช,ในพ้ืนท่ีทําการเกษตรของตนเอง ทําให,พ้ืนท่ีการเกษตรมีความอุดมสมบูรณ6เกษตรกรใช,ประโยชน6ท่ีดินได,
อย�างเหมาะสมจํานวน 16,050 ไร� 

2.6) บริหารจัดการเพ่ือลดความเส่ียงด�านภัยพิบัติ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
ดําเนินโครงการป;องกันน้ําท�วมพ้ืนท่ีชุมชนและพ้ืนท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจและสังคมมีความปลอดภัยจากป̀ญหา
น้ําท�วม กรมป>องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดําเนินโครงการฝfกซ,อมการปฏิบัติด,านการสื่อสารเพ่ือการเตือน
ภัย เพ่ือให,ผู,เข,าร�วมฝfกซ,อมมีความรู,ความเข,าใจเก่ียวกับการเกิดภัยพิบัติ โครงการวางระบบตรวจวัดคลื่นสึนามิ
ในมหาสมุทรอินเดีย ในการเฝ;าระวังท่ีต�อเนื่องและมีประสิทธิภาพ บริเวณทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย 
โครงการแจ,งเตือนภัยเตรียมความพร,อมไปยังจังหวัดและศูนย6ป;องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือเป-นแนวทาง
ในการบูรณาการการปฏิบัติให,แก�หน�วยงานท่ีเก่ียวข,องเพ่ือให,เป-นระบบและมีทิศทางเดียวกัน สามารถแจ,ง
เตือนภัยได,ท่ัวถึงและรวดเร็ว มีความถูกต,อง โดยมีระยะเวลาสําหรับการแจ,งเตือนล�วงหน,าข้ึนอยู�กับสาธารณ
ภัยแต�ละประเภท โดยปกติต,องแจ,งเตือนล�วงหน,าก�อนเกิดสาธารณภัยไม�ตํ่ากว�า 120 ชั่วโมง ระบบการแจ,ง
เตือนภัยผ�านสื่อต�างๆ เช�น เครือข�ายวิทยุ โทรทัศน6 SMS และ FAX เป-นต,น โครงการจัดซ้ือสิ่งของสํารองจ�าย
ช�วยเหลือผู,ประสบสาธารณภัย กรมอุตุนิยมวิทยา ดําเนินโครงการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ 
(LLWAS) เพ่ิมประสิทธิภาพในการนําข,อมูลผลการตรวจอากาศอัตโนมัติ ระบบวินด6เชียร6 (LLWAS) เพ่ือใช,ใน
กิจการการบิน การท�องเท่ียว กิจการขนส�ง สําหรับเฝ;าระวังเตือนสภาวะอากาศ ณ จุดใกล,ทางวิ่งและบริเวณ
สนามบินได,รวดเร็วยิ่งข้ึนจํานวน 2 เครื่อง ท่ีท�าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม� และท�าอากาศยานภูเก็ต  

2.7) พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก�ไขปJญหาความขัดแย�งด�าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม 
ดําเนินโครงการจัดการสิ่งแวดล,อมเมืองและชุมชนอย�างยั่งยืน เพ่ือจัดทํามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล,อมเมือง
และชุมชนของประเทศไทย และแนวทางการจัดการสิ่งแวดล,อมเมือง และสิ่งแวดล,อมชุมชนอย�างยั่งยืน 
โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล,อมและการประเมิน
สิ่งแวดล,อม กรมโรงงานอุตสาหกรรม ดําเนินโครงการช�วยเหลือและติดตามการต�ออายุโรงงานท่ีขาดการ
จัดการกากอุตสาหกรรม เพ่ือเป-นศูนย6กลางสําหรับให,คําปรึกษาแก�ผู,ประกอบการให,มีศักยภาพในการจัดการ
กากอุตสาหกรรมอย�างเป-นระบบสําหรับ 6 ภูมิภาคของประเทศ ผลการดําเนินงาน มีศูนย6ให,ความช�วยเหลือ 
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ติดตาม และให,คําปรึกษาโรงงานท่ีขาดการจัดการกากอุตสาหกรรม 17 ศูนย6ครอบคลุม 6 ภูมิภาค 
ผู,ประกอบการได,รับการสนับสนุน ส�งเสริม ทําความเข,าใจ และช�วยเหลือในการจัดการกากอุตสาหกรรมให,
ถูกต,องตามกฎหมายได,รวม 11,950 โรงงาน สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ0 ดําเนินโครงการ
ตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพ้ืนท่ีประยุกต6ตามพระราชดําริ เพ่ือช�วยเสริมสร,างความรู, ความเข,าใจ ให,สามารถ
พ่ึงตนเองได, และขยายไปสู�การพัฒนาชุมชนให,เข,มแข็งสร,างสังคมเป-นสุขร�วมกันสืบไป ความสอดคล,องของ
โครงการกับองค6ความรู,ตามพระราชดําริ ๖ มิติ ประกอบด,วย น้ํา ดิน เกษตร ปkาไม, พลังงานทดแทน และ
สิ่งแวดล,อม และหลักการพัฒนา เข,าใจ เข,าถึง พัฒนา  

2.8) การพัฒนาความร�วมมือด�านส่ิงแวดล�อมระหว�างประเทศ สํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม ดําเนินการพัฒนาท่ียั่งยืนของเมืองและชุมชน ภายใต,
คณะทํางานอาเซียนด,านสิ่งแวดล,อมเมืองท่ียั่งยืน (AWGESC) เพ่ือจัดทําแนวทางการบริหารจัดการพ้ืนท่ีสีเขียว
สําหรับเมืองและชุมชนในประเทศไทย และผลักดันการจัดการพ้ืนท่ีสีเขียวอย�างยั่งยืนไปสู�การปฏิบัติพร,อมท้ัง
บูรณาการเครือข�าย การปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข,อมูลอิเล็กทรอนิกส6ด,านสิ่งแวดล,อมเมืองและพ้ืนท่ีสี
เขียว การจัดทําเครื่องมือ กลไก สนับสนุนการบริหารจัดการสิ่งแวดล,อมเมืองและพ้ืนท่ีสีเขียว องค0การบริหาร
จัดการกpาซเรือนกระจก (องค0การมหาชน) ดําเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถภาคส�วนไทย และอาเซียน
ในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ือเตรียมความพร,อมในการลดก�าซเรือนกระจก สร,าง
เครือข�ายองค6ความรู, และแสวงหาภาคีท้ังในประเทศและระหว�างประเทศ เพ่ือบูรณาการภาคการศึกษาในการ
พัฒนาองค6ความรู,ด,านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ือขยายผลการนําองค6ความรู,ท่ีได,จากการพัฒนา
ศักยภาพไปใช,ประโยชน6ในการต้ังรับ และปรับตัวต�อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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2.1.5 การเสริมสร�างความม่ันคงแห�งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู�ความม่ังคั่งและย่ังยืน 

1) การบรรลุเป>าหมายการเสริมสร�างความม่ันคงแห�งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู�
ความม่ันคงและย่ังยืน ในช�วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 มีความก,าวหน,า ดังนี้ 

1.1) คนในสังคมไทยมีความจงรักภักดีและร�วมกันปกป>อง เชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย0ให�เป9นสถาบันหลักของประเทศ เห็นได,จากงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรท่ีมีประชาชนเข,าร�วมงานถวายดอกไม,จันทน6
ในสถานท่ีท่ีหน�วยงานภาครัฐ และเอกชนจัดข้ึน กว�า 20 ล,านคน ก�อนหน,างานพระราชพิธี สํานักพระราชวังได,
เปcดให,ผู,สนใจสามารถสมัครเป-นจิตอาสาเฉพาะกิจช�วงวันท่ี 1-30 กันยายน 2560 ท่ัวประเทศ ปรากฎว�ามี
ประชาชนเข,ามาสมัครเป-นจิตอาสาเฉพาะกิจอย�างเนืองแน�น เม่ือเสร็จงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรม
ศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรแล,ว สมเด็จพระเจ,าอยู�หัวมหาวชิราลง
กรณ6 บดินทรเทพยวรางกูร ได,ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล,าโปรดกระหม�อมให,หน�วยราชการในพระองค6 904 
ร�วมกันจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดําริ เพ่ือเป-นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความ
สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ
สมเด็จพระนางเจ,าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 ท่ีทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพ่ือ
ประโยชน6สุขของประชาชน เพ่ือให,ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคี มีความสุข และประเทศชาติมีความ
ม่ันคงอย�างยั่งยืน และให,จัดต้ังศูนย6อํานวยการใหญ�โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดําริ มี
หน,าท่ีควบคุม อํานวยการ และประสานการปฏิบัติ เพ่ือให,การจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนว
พระราชดําริ เป-นไปอย�างต�อเนื่องถูกต,องตามพระราโชบายและสมพระเกียรติ ในระยะเริ่มแรก สมเด็จพระ
เจ,าอยู�หัวฯ ได,มีพระราชปณิธานในการบําเพ็ญประโยชน6พ้ืนท่ีชุมชนโดยรอบพระราชวังดุสิต เป-นการทําความดี 
ด,วยหัวใจถวายเป-นพระราชกุศลแด�พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดย
หน�วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค6 หน�วยทหารรักษาพระองค6 ข,าราชบริพารในพระองค6ฯ ร�วมกับ
ประชาชนจิตอาสา "เราทําความดี ด,วยหัวใจ" โครงการจิตอาสานี้ เป-นโครงการท่ีช�วยกระตุ,นจิตสํานึกของ
ประชาชนไทย มีประชาชนท้ังไทยและชาวต�างประเทศเข,าร�วมกิจกรรมอย�างสมํ่าเสมอ  

1.2) สังคมไทยมีความสมานฉันท0 ผู�เห็นต�างทางความคิดสามารถอยู�ร�วมกันได�
อย�างสันติ สังคมไทยมีความสมานฉันท0เพ่ิมข้ึน พิจารณาจากอันดับดัชนีสันติภาพโลก Global Peace 
Index) จัดทําโดยสถาบันเศรษฐศาสตร6และสันติภาพ (Institute for Economics and Peace: IEP) และ
ได,รับการพัฒนาผ�านการปรึกษาหารือกับคณะผู,เชี่ยวชาญสันติภาพระหว�างประเทศจากสถาบันสันติภาพและ
ถังความคิด (Think Tank) ร�วมกับข,อมูล ซ่ึงเก็บรวบรวมและเปรียบเทียบโดยหน�วยข�าวกรองเศรษฐศาสตร6 
ดัชนีสันติภาพโลกของไทยมีแนวโน,มดีข้ึน อันดับของไทยเพ่ิมสูงข้ึนจากอันดับท่ี 125 ในป7 2559 เป-นอันดับท่ี 
120 ในป7 2560 โดยดัชนีความไม�มีเสถียรภาพทางการเมือง4 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 ดัชนีความไม�มีเสถียรภาพทางการเมืองเป-นตัวช้ีวัดย�อยของดัชนีสันติภาพโลก (Global Peace Index) เป-นตัวช้ีวัดเชิงลบ ค�าคะแนนยิ่งน,อยยิ่งดี 



103 
 

หน�วย : อันดับท่ี 

 

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

1.3) ประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต�มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย0สิน และมีโอกาสทางการศึกษา ขณะท่ีรายได�ครัวเรือนเฉล่ียยังอยู�ในระดับต่ํา 

(1) ความเสียหายจากเหตุการณ0ความไม�สงบใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต�มีแนวโน�มลดลง เหตุการณ0ความรุนแรงในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต�ยืดเย้ือยาวนานกว�า 13 ป% 
จํานวนเหตุการณ6ความรุนแรงในภาพรวมระหว�างเดือนมกราคมป7 2547 ถึงเดือนเมษายน 2560 มีเหตุการณ6
ความไม�สงบรวมท้ังสิ้น 19,279 เหตุการณ6 โดยมีแนวโน,มลดลงอย�างต�อเนื่องจาก 945 คดีในป7 2558 เหลือ 
815 คดีในป7 2559 การก�อความไม�สงบนี้มีหลากหลายรูปแบบ อาทิ โจมตีฐานท่ีต้ังของเจ,าหน,าท่ี ยิงด,วยอาวุธ
ป�น วางเพลิง ฆ�าด,วยวิธีทารุณ (ตัดคอ/ เผา) ขว,างระเบิดเพลิง เผายางรถยนต6 โปรยตะปูเรือใบ ตัดต,นไม,ขวาง
ถนน ถอดน็อตรางรถไฟ ขณะท่ีงบประมาณท่ีใช,ในการดับไฟใต,เพ่ิมข้ึนจาก 25,744.3 ล,านบาทในป7 2558 เป-น 
30,886.6 ล,านบาทในป7 2559 อย�างไรก็ตามงบประมาณท่ีได,รับก�อนป7 2560 ถูกจัดอยู�ในงบ "แผนงานการ
แก,ไขป̀ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต," ซ่ึงจะรวมงบประมาณรายจ�ายทุกประเภทของทุกหน�วยงานท่ีรับผิดชอบ
ภารกิจ "ดับไฟใต,” อาทิ งบโครงการพัฒนา งบเบ้ียเลี้ยงกําลังพล ขณะท่ีในป7งบประมาณ 2560 และ 2561 
"งบดับไฟใต," ถูกจัดอยู�ในหมวด "แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก,ไขป̀ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต," ซ่ึง
งบประมาณในหมวดนี้ จะไม�รวมงบประจําท่ีอยู�นอกแผนงานบูรณาการฯ และไม�รวมงบของจังหวัดชายแดน
ภาคใต, 3 จังหวัด และ "งบประจํา" ของหน�วยงานต�างๆ มีภารกิจหลักในการแก,ไขป̀ญหาภาคใต, 

(2) รายได�ครัวเรือนเฉล่ียต�อคนในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต�อยู�ใน
ระดับต่ํากว�ารายได�ครัวเรือนเฉล่ียของท้ังประเทศ โดยครัวเรือนท่ัวประเทศมีรายได,เฉลี่ย 26,946 บาท/เดือน 
ในป7 2560 ขณะท่ีป̀ตตานีมีรายได,ครัวเรือนเฉลี่ย 19,469 บาท/เดือน ยะลา 18,018 บาท/เดือน และ
นราธิวาส 17,180 บาท/เดือนในป7 2560 

เม่ือพิจารณารายได,ครัวเรือนเฉลี่ยต�อคนในภาพรวมระดับประเทศ 
พบว�า รายได,ครัวเรือนเฉลี่ยต�อคนมีแนวโน,มเพ่ิมสูงข้ึนอย�างต�อเนื่องจาก 26,915 บาท/เดือน ในป7 2558 เป-น 
26,946 บาท/เดือน ในป7 2560 โดยรายได,ครัวเรือนเฉลี่ยต�อคนในจังหวัดป̀ตตานีและยะลาเพ่ิมสูงข้ึน ขณะท่ี
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รายได,ครัวเรือนเฉลี่ยต�อคนในจังหวัดนราธวาสมีแนวโน,มลดลงจาก 19,890 บาท/เดือน ในป7 2558 เหลือ 
17,180 บาท/เดือน ในป7 2560 และรายได,ท่ีน,อยท่ีสุดในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต, 

(3) โอกาสทางการศึกษาของประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต�มี
แนวโน�มท่ีดีข้ึน พิจารณาจากจํานวนป7การศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 ป7ข้ึนไปในพ้ืนท่ี 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต,มีสัดส�วนเพ่ิมข้ึน โดยป̀ตตานีมีการศึกษาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนจาก 7.73 ป7 ในป7 2558 เป-น 8.3 ป7 ในป7 
2559 ยะลามีการศึกษาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนจาก 8.21 ป7 ในป7 2558 เป-น 8.5 ป7 ในป7 2559 ขณะท่ีป7การศึกษาเฉลี่ย
ของนราธิวาสอยู�ท่ี 7.3 ป7ในป7 2559 

1.4) ความสัมพันธ0ของประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบ�านยังอยู�ในระดับท่ีทรงตัว 
อย�างไรก็ตาม ค�าคะแนนดัชนีความสัมพันธ6กับประเทศเพ่ือนบ,าน5  มีแนวโน,มลดลง (คะแนนยิ่งมากยิ่งดี) โดย
ในช�วงป7 2555-2558 มีค�าคะแนนอยู�ท่ี 3.0 คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) ส�วนป7 2559-2560 มีคะแนน
ลดลงเหลือ 2.0 คะแนน 

1.5) ประเทศไทยยังมีความเส่ียงต�อการรับมือภัยคุกคาม ท้ังภัยทุกคามทางทหาร
และภัยคุกคามอ่ืนๆ อันดับความเสี่ยงจากการโจมตีด,านไซเบอร6ของไทยมีแนวโน,มลดลงจากอันดับท่ี 15 ในป7 
2558 เป-นอันดับท่ี 22 ในป7 2560 ซ่ึงไม�เป-นไปตามเป;าหมายท่ีกําหนดให,ไทยมีอันดับความเสี่ยงตํ่ากว�าอันดับท่ี 
10 ของโลก6 

ตารางท่ี 5 การเสริมสร�างความม่ันคงแห�งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู�ความม่ันคงและย่ังยืน ป%แรกของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

เป>าหมาย ตัวชี้วัด 
  แผนพัฒนาฯ   

ฉบับท่ี 11 ฉบับท่ี 12 
2555 2556 2557 2558 2559 2560 

เป>าหมายภาพรวม คือ ผลประโยชน0ของชาติว�าด�วยความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน 

1. ปกป;องและเชิดชู
สถาบัน
พระมหากษัตริย6ให,
เป-นสถาบันหลักของ
ประเทศ 

1. จํานวนกิจกรรม
เทิดพระเกียรตแิละเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย6
เพ่ิมข้ึน 

     15 

 2. จํานวนกิจกรรมท่ีมีความ
เก่ียวข,องกับโครงการ
พระราชดําริเพ่ิมข้ึน 

     4 

2. สังคมมีความ
สมานฉันท6 ผู,เห็นต�าง
ทางความคิดของคน

1. ดัชนีความไม�มีเสถียรภาพ
ทางการเมืองลดลง (ดัชนี
สันติภาพโลก Global 

3.1 3.0 3.0 3.3 3.3 3.1 

                                                 
5  ดัชนีความสัมพันธ6กับประเทศเพื่อนบ,าน เป-นตัวช้ีวัดย�อยของดัชนีสันติภาพโลก (Global Peace Index) เป-นตัวช้ีวัดเชิงบวก ค�าคะแนนยิ่งมาก 

ยิ่งดี 
6 ดัชนีความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร6ของโลก Global Cybersecurity Index หรือ GCI) GCI เป-นดัชนีช้ีวัดระดับของการพัฒนาการรักษาความ

ม่ันคง ปลอดภัยทางไซเบอร6ของแต�ละประเทศ จัดทําโดยสหภาพโทรคมนาคมสากล หรือ International Telecommunication Union (ITU) 
ดําเนินการร�วมกับสถาบัน ABI Research (Allied Business Intelligence) จัดทํารายงานคร้ังแรกเม่ือป7 2558 ในช่ือ The Global 
Cybersecurity Index and Cyber Wellness Profiles Report เพื่อประเมินความมุ�งม่ันของแต�ละประเทศในการดําเนินการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยทางไซเบอร6โดยใช,การจัดอันดับ (Ranking) มาเป-นเคร่ืองมือสําคัญในการสร,างความตระหนักเร่ืองการรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางไซ
เบอร6 
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เป>าหมาย ตัวชี้วัด 
  แผนพัฒนาฯ   

ฉบับท่ี 11 ฉบับท่ี 12 
2555 2556 2557 2558 2559 2560 

ในชาติสามารถอยู�
ร�วมกันได,อย�างสันติ 
ประชาชนมีส�วนร�วม
ป;องกันแก,ไขป̀ญหา
ความมั่นคง 

Peace Index) 
2. จํานวนผู,เสียชีวิตจากความ

ขัดแย,งภายในประเทศลดลง 
(ดัชนีสันติภาพโลก) 

2.7 2.5 2.5 2.6 2.6 2.5 

 3. จํานวนกิจกรรมท่ีประชาชน
มีส�วนร�วมป;องกันแก,ไข
ป̀ญหาความมั่นคงเพ่ิมข้ึน 

      

3. ประชาชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต,มี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย6สินมีโอกาส
ในการศึกษาและการ
ประกอบอาชีพท่ีสร,าง
รายได,เพ่ิมข้ึน 

1. ความเสยีหายและจํานวน
การก�อการร,ายท่ีมีมลูเหตุ
จากความไม�สงบลดลง 

      

1.1 จํานวนเหตุการณ6ความ
ไม�สงบในพ้ืนท่ี 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต, 

1,851 1,793 1,356 945 815  

1.2 งบประมาณแผ�นดิน
เพ่ือการแก,ป̀ญหาและ
การพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต, 

16,277.0 21,124.0 25,921.0 25,744.3 30,886.6 12,692.0 

 2. รายได,ครัวเรือนเฉลี่ยต�อคน
ในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต,เพ่ิมข้ึน (บาท) 

      

 2.1 ป̀ตตานี  20,199  17,513  19,496 
 2.2 ยะลา  22,483  15,584  18,018 
 2.3 นราธิวาส  16,773  19,890  17,180 
และจํานวนป7การศึกษา

เฉลี่ยในพ้ืนท่ี 3 
จังหวัดชายแดน
ภาคใต,เพ่ิมข้ึน 

3. จํานวนป7การศึกษาเฉลี่ยใน
พ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต,เพ่ิมข้ึน (ป7)  

      

 3.1 ป̀ตตานี 7.5 7.9 8.1 7.73 8.1  
 3.2 ยะลา 8 7.7 8.1 8.21 8.5  
 3.3 นราธิวาส 7 7.3 7.9 7.35 7.3  
 4. จํานวนกิจกรรม

สาธารณประโยชน6ท่ี
ประชาชนทุกศาสนาร�วม
ดําเนินการเพ่ิมข้ึน 

      

4. ประเทศไทยมี
ความสัมพันธ6และ
ความร�วมมือด,าน
ความมั่นคงในกลุ�ม
ประเทศสมาชิก
อาเซียน มิตรประเทศ 
และนานาประเทศใน
การป;องกันภัยคุกคาม
ในรูปแบบต�างๆ 
ควบคู�ไปกับการรักษา
ผลประโยชน6ของชาติ 

1. ดัชนีความสัมพันธ6กับ
ประเทศเพ่ือนบ,านเพ่ิมข้ึน 
(ตัวช้ีวัดย�อยของดัชนี
สันติภาพโลก : Global 
Peace Index) 

3.0 3.0 3.0 3.0 2.0 2.0 

2. จํานวนคดีท่ีเก่ียวข,องกับภัย
คุกคามข,ามชาตลิดลง 

      

3. จํานวนเหตุการณ6การกระทํา
ผิดกฎหมายทางทะเลลดลง 

      

4. จํานวนคดีท่ีเก่ียวข,องกับยา
เสพติดลดลง 

      

   จํานวนผู,ติดสารเสพตดิ   11,584 32,797 44,142 226,391 
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เป>าหมาย ตัวชี้วัด 
  แผนพัฒนาฯ   

ฉบับท่ี 11 ฉบับท่ี 12 
2555 2556 2557 2558 2559 2560 

5. ประเทศไทยมีความ
พร,อมต�อการรับมือภยั
คุกคาม ท้ังภัยคุกคาม
ทางทหารและภัย
คุกคามอ่ืนๆ 

1. ระยะเวลาในการระดมสรรพ
กําลังเมื่อเกิดภัยคุกคาม 

      

2. อันดับความเสี่ยงจากการก�อ
การร,ายต่ํากว�าอันดับท่ี 20 
ของโลก (ดัชนีความเสี่ยงของ
โลก : Global Risks) 

      

 3. อันดับความเสี่ยงจากการ
โจมตดี,านไซเบอร6/ต่ํากว�า
อันดับท่ี 10 ของโลก (ดัชนี
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซ
เบอร6ของโลก Global 
Cybersecurity Index) 

   15  22 

6. แผนงานด,านความ
มั่นคงมีการบูรณาการ
สอดคล,องกับนโยบาย
การพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล,อม 

1. จํานวนแผนงานด,านความ
มั่นคงท่ีสอดคล,องกับ
ยุทธศาสตร6ด,านความมั่นคง
และการต�างประเทศ (แผน
บูรณาการ สํานัก
งบประมาณ) 

     175 

2) การดําเนินการและผลการพัฒนาตามแนวทางยุทธศาสตร0 

2.1) การรักษาความม่ันคงภายในเพ่ือให�เกิดความสงบในสังคมและธํารงไว�ซ่ึง
สถาบันหลักของชาติ 

(1) สร�างจิตสํานึกของคนในชาติให�มีความหวงแหน และธํารงรักษา
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย0 หน�วยงานภาครัฐมีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ ดังนี้ 

กระทรวงกลาโหมดําเนินโครงการ/ กิจกรรมท่ีสําคัญ ได,แก� กิจกรรม
แสดงความอาลัยเพ่ือถวายเป-นพระราชกุศลแด�พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสวรรคต 
ครบ 50 วัน 1 ธันวาคม 2559 ด,วยการแสดงความอาลัยและร,องเพลงสรรเสริญพระบารมี การบําเพ็ญกุศล
ป̀ญญาสมวาร การมอบ โค - กระบือ ให,กรมปศุสัตว6ภายใต,โครงการธนาคารโค - กระบือ ของกรมปศุสัตว6 เพ่ือ
นําไปพิจารณาแจกจ�ายให,กับเกษตรกรผู,ยากไร, การบรรยายพิเศษ และการจัดนิทรรศการเผยแพร�พระราช
กรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  กิจกรรมต้ังจุดรับรองอํานวยความสะดวกแก�
ประชาชนท่ีมาแสดงความอาลัยถวายแด�พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได,รับมอบหมาย
จากรัฐบาลให,จัดจุดรับรองประชาชน เพ่ือช�วยเหลือและอํานวยความสะดวกแก�ประชาชนท่ีมาแสดงความ
อาลัยแด�พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซ่ึงสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ร�วมกับ
สมาคมภริยาข,าราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ได,จัดต้ังจุดรับรองประชาชน 2 จุด คือ บริเวณ
ด,านหน,าศาลาว�าการกลาโหม (ถนนหลักเมือง) กรุงเทพมหานคร และด,านหน,ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร6
กรุงเทพมหานคร รองรับประชาชนได, 500 คน  กิจกรรมน,อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชของกระทรวงกลาโหม ภายใต,ชื่องาน “ใต,ร�มบารมี สดุดีจอมทัพไทย” เพ่ือ
เป-นการน,อมรําลึกและเผยแพร�พระมหากรุณาธิคุณให,ประชาชนทุกภาคส�วนได,ตระหนักและสํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณอันหาท่ีสุดไม�ได,ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร�วมกันสืบสานพระราช
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ปณิธานต�อไป โดยจัดกิจกรรมและนิทรรศการเก่ียวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ หลักการทรงงาน 
แนวคิด รวมถึงศาสตร6ของพระราชา รวมท้ังกิจกรรมบนเวที โดยมี ศิลปcน ดารา นักร,อง มาร�วมกิจกรรมตลอด
ห,วงการจัดงาน  โครงการอุปสมบทเพ่ือถวายเป-นพระราชกุศล แด�พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช ด,วยการบําเพ็ญความดีโดยอุปสมบทเพ่ือถวายเป-นพระราชกุศล ซ่ึงผู,เข,าร�วมโครงการจะได,รับ 
การศึกษาพระธรรมวินัยตามหลักคําสอนในพระพุทธศาสนา การปฏิบัติธรรมและการปฏิบัติวิป̀สสนากรรมฐาน  
รวมท้ังเป-นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และธรรมของพระราชาไป
เป-นแนวทาง การดํารงชีวิตประจําวัน ส�งเสริมให,เกิดความรักความสามัคคีในสังคมและประเทศชาติ นําไปสู�
ความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (131 โครงการ พ้ืนท่ีดําเนินงาน 45 จังหวัด) 
เนื่องจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเป-นโครงการท่ีมีความสําคัญ และถือเป-นความเร�งด�วนลําดับแรก
ท่ี ทบ. จะต,องดําเนินการ ดังนั้น เพ่ือให,การดําเนินการโครงการฯ ประสบผลสําเร็จตามพระราชประสงค6ในการ
พัฒนา และช�วยเหลือประชาชนท่ียังทุกข6ยากให,มีชีวิตความเป-นอยู�ท่ีดีข้ึน จึงต,องมีการจัดชุดตรวจเยี่ยม เพ่ือ
กํากับการดูแลและติดตามการปฏิบัติงาน รวมท้ังหากมีป̀ญหาข,อขัดข,องก็จะหาแนวทางในการแก,ไขป̀ญหา
ให,กับหน�วยปฏิบัติ จากการดําเนินงานสามารถจัดชุดตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ได,
มากกว�า 20 โครงการ/ป7 และสามารถแนะนําการดําเนินงานรวมท้ังแก,ไขป̀ญหาข,อขัดข,องให,หน�วยท่ี
รับผิดชอบได, นอกจากนี้ ได,ดําเนินการป;องกันการล�วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย6 เพ่ือป;องกันมิให,มีการ
จาบจ,วงล�วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย6 และตอบโต,บุคคลหรือกลุ�มขบวนการท่ีไม�หวังดีต�างๆ โดยการ
ประชาสัมพันธ6/ กิจกรรม อาทิ การปฏิบัติของชุดวิทยากรปลุกจิตสํานึกรู,คุณแผ�นดิน การประกวดภาพยนตร6
สั้น : (ระดับอุดมศึกษา และประชาชนท่ัวไป) การประกวดการพูดสุนทรพจน6 : จัดการประกวดการพูดสุนทร
พจน6 การรณรงค6ปลุกจิตสํานึก ผ�านสื่อโฆษณามัลติมีเดียในรถไฟฟ;า MRT  การถวายความปลอดภัย การถวาย
พระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค6 สามารถจัดกําลังกองทัพเรือถวายความปลอดภัยพระบาทสมเด็จ
พระเจ,าอยู�หัว สมเด็จพระนางเจ,าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ6 ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ
กองทัพเรือและพ้ืนท่ีท่ีได,รับมอบหมายโดยไม�มีข,อบกพร�อง  สามารถจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติในวโรกาสและ
โอกาสอันสําคัญได,อย�างเรียบร,อยและสมพระเกียรติ  สามารถดําเนินโครงการพระราชดําริและโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริในความรับผิดชอบของกองทัพเรือได,อย�างเป-นรูปธรรมและต�อเนื่อง 

สํานักนายกรัฐมนตรีได,ดําเนินโครงการท่ีสําคัญ ได,แก� โครงการจัดงาน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ,าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ประชาชนชาวไทยทุกหมู�เหล�าได,แสดงออกถึงความจงรักภักดี 
สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ�ของพระองค6ท�าน ท่ีทรงประกอบพระราชกรณียกิจน,อยใหญ�นานัปการ 
ในการบําบัดทุกข6บํารุงสุขแก�อาณาประชาราษฎร6และร�วมกันทําความดีถวายเป-นพระราชกุศล โดยจัดพิธี
ทําบุญตักบาตรพระสงฆ6และสามเณร 851 รูป จัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ,าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 และจัดพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต6 ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพล-อดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศล สมเด็จ
พระนางเจ,าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 เป-นต,น โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ,า
ลูกเธอ เจ,าฟ;าจุฬาภรณวลัยลักษณ6 อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสพระชนมายุ 5 รอบ 4 กรกฎาคม 2560 โดย
ดําเนินโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล โดยมุ�งเน,นให,ผู,เข,าร�วมโครงการได,ศึกษาเรียนรู,และปฏิบัติ
ธรรมตามแบบอย�างของพุทธมามกะในดินแดนของพระพุทธศาสนาและจาริกแสวงบุญตามรอยพระพุทธบาท
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ,า เพ่ือสักการะสังเวชนียสถานต�างๆ รวมถึงการปฏิบัติสาธารณะกุศลให,แก�ชุมชนผู,
ยากไร,ตามสถานท่ีต�างๆ ท่ีได,จาริกแสวงบุญ มีผู,เข,าร�วมโครงการ 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 เพ่ือให,ประชาชนชาว
ไทยทุกภาคส�วนได,น,อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ�ของพระองค6ท�าน ท่ีทรงประกอบพระราชกรณีย
กิจน,อยใหญ�นานัปการ ในการบําบัดทุกข6 บํารุงสุขแก�อาณาประชาราษฎร6 และการพัฒนาประเทศให,มีความ
เจริญม่ันคงสืบไป โดยจัดกิจกรรมต�างๆ อาทิ จัดหาอาหารปรุงสดแจกจ�ายให,แก�ประชาชนท่ีมาถวายความ
อาลัยและกราบบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ท,อง
สนามหลวง จัดการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ “วนาสินธุ6” จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือถวายพระราช
กุศลแด�พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวาย
พระราชกุศลแด�สมเด็จพระนางเจ,าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลท่ี 9 และสมเด็จพระเจ,าอยู�หัว เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560  และโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 90 พรรษา 5 ธันวาคม 2560 จัดกิจกรรมน,อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ได,จัดทํา “ถุงข,าวเปลือกพอเพียง” เพ่ือมอบให,ประชาชนท่ี
เข,ากราบสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ภายใต,
โครงการจิตอาสา สปน. ตามรอยพ�อทําความดี ถวายเป-นพระราชกุศล เพ่ือน,อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อย�างหาท่ีสุดมิได, 

กระทรวงมหาดไทยดําเนินโครงการ/กิจกรรม ได,แก� โครงการพัฒนา
ชนบทเชิงพ้ืนท่ีประยุกต6ตามพระราชดําริ สนับสนุนส�งเสริมให,ประชาชนในพ้ืนท่ีมีส�วนร�วมในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและความเป-นอยู�ของตนเอง โดยใช,หลักการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ เพ่ือแก,ไขป̀ญหาความ
เดือดร,อนของประชาชนในพ้ืนท่ีให,จังหวัดเพ่ือดําเนินโครงการพัฒนาแหล�งน้ําและส�งเสริมอาชีพ 15 จังหวัด 
(จังหวัดลําปาง สงขลา เชียงใหม� ขอนแก�น กาญจนบุรี เชียงราย นครราชสีมา ร,อยเอ็ด จันทบุรี พัทลุง ศรีสะ
เกษ แพร� สกลนคร ตาก และจังหวัดชัยภูมิ) รวม 88 โครงการ  โครงการส�งเสริมการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดได,น,อมนําแนวทางตามพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ไปจัดทําโครงการสร,างปkา สร,างรายได, ตามพระราชดําริ ในการฟ��นฟูปkาไม,ส�งเสริมให,ประชาชนท่ีเข,า
ร�วมโครงการเกิดการเรียนรู, มีกระบวนการข้ันตอนท่ีเป-นการระเบิดจากข,างใน และมีรายได,เสริมจากการปลูก
พืช โดยท่ีไม�ทําลายปkาไม, และหรือดําเนินโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันตามพระราชดําริ เพ่ือปลูกผังให,
นักเรียน ครู ผู,ปกครองได,เรียนรู,หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อันจะก�อให,เกิดประโยชน6ต�อประชาชนใน
พ้ืนท่ี ส�งผลให,นักเรียนในโรงเรียนท่ีเข,าร�วมโครงการขยายผลเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ ได,รับประทานอาหารกลางวันท่ีมีคุณค�าทางโภชนาการ มีความรู,และประสบการณ6ในกิจกรรม
ด,านการเกษตรและการสหกรณ6 สร,างความสัมพันธ6อันดีระหว�างผู,ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา 
และชุมชนท่ีได,เข,ามามีส�วนร�วมในกิจกรรม และประชาชนท่ีเข,าร�วมโครงการสร,างปkา สร,างรายได,ตาม
พระราชดําริฯ มีอาชีพและรายได,เพ่ิมข้ึน และสามารถช�วยฟ��นฟูพ้ืนท่ีปkา สร,างจิตสํานึกในการดูแลรักษาและ
สามารถอยู�ร�วมกับปkาได,   และการประชาสัมพันธ6การพัฒนาตามแนวทางพระราชดําริและเทิดทูนไว,ซ่ึงสถาบัน 
ประชาสัมพันธ6ให,ประชาชนในชาติมีความตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณและจงรักภักดีต�อสถาบัน
พระมหากษัตริย6ผ�านสื่อต�างๆ ผ�านกิจกรรมต�างๆ อาทิ การผลิตและเผยแพร�สารคดีโทรทัศน6 ชุด “ภาพใน
ดวงใจ” จํานวน 30 ตอน ความยาวตอนละ 1 นาที การผลิตและเผยแพร�สารคดีโทรทัศน6เพ่ือน,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,าอยู�หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ด,วย
การเชิญชวนประชาชนในชุมชนคุณธรรม เข,าร�วมกิจกรรมตามวิถีชีวิตแบบวัฒนธรรมไทยแต�ละชุมชน จัด
กิจกรรมน,อมรําลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ส�งผลให,ประชาชน
ในชุมชนคุณธรรมได,แสดงออกถึงความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย6 และ
น,อมนําหลักคําสอนทางศาสนาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช,ในการดําเนินชีวิต  โครงการส�งเสริม
และปลูกจิตสํานึกให,แก�นักเรียน นักศึกษา และผู,เข,าร�วมกิจกรรมในวันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย6 
ส�งเสริมสร,างจิตสํานึกให,ทุกภาคส�วนและ คนไทยทุกคนตระหนักถึงความสําคัญและพิทักษ6รักษาไว,ซ่ึงความ
ม่ันคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย6 โดยจัดกิจกรรม/โครงการส�งเสริมและปลูกจิตสํานึกให,แก�
นักเรียน นักศึกษา และผู,เข,าร�วมกิจกรรม ในวันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย6และพระบรมวงศานุ
วงศ6ทุกพระองค6มากกว�า 120 ครั้ง โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ,าอยู�หัวและพระบรมวงศานุ
วงศ6 ผ�านการจัดนิทรรศการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ,าอยู�หัวและพระบรมวงศานุวงศ6
ทุกพระองค6 อาทิ นิทรรศการ 9 ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร6 เทศกาลศิลปะการแสดงร�วมสมัย ศิลปcนศิลปา
ธร นิทรรศการ “สายธารพระเมตตา จากภูมิป`ญญา...สู�งานศิลป� มีผู,เข,าร�วมกว�า 8,000 คน 

นอกจากนี้ กระทรวงการต�างประเทศได,จัดทําโครงการบรรยายพิเศษ
เพ่ือส�งเสริมความรู,ความเข,าใจท่ีถูกต,องเก่ียวกับสถาบันหลักของชาติ ณ ประเทศนอร6เวย6 เพ่ือให,ชุมชนไทยใน
ต�างประเทศมีความรู,ความเข,าใจท่ีถูกต,องเก่ียวกับสถาบันหลักของชาติ โดยจัดการบรรยายพิเศษเพ่ือส�งเสริม
ความรู,ความเข,าใจท่ีถูกต,องเก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย6แก�ชุมชนไทย การบรรยายพิเศษในหัวข,อ "ศาสตร6
พระราชา สู�การพัฒนา ท่ียั่งยืน" เป-นต,น ส�งผลให,ชุมชนไทยและ Friends of Thailand ในนอร6เวย6มีความ
ใกล,ชิดและความเข,าใจท่ีถูกต,องยิ่งข้ึน เก่ียวกับบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย6 โดยเฉพาะในส�วนท่ี
เก่ียวข,องกับโครงการตามพระราชดําริ  และโครงการนําคณะทูตานุทูตและคู�สมรสทัศนศึกษาโครงการตาม
แนวพระราชดําริ คณะทูตานุทูตต�างประเทศประจําประเทศไทยและคู�สมรสมีความเข,าใจ มีทัศนคติท่ีดี และ
ตระหนักรู,ในบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย6ไทยท่ีมีต�อการพัฒนาประเทศมาอย�างต�อเนื่อง เรียนรู,แนว
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรท่ีให,ความสําคัญต�อการ
อนุรักษ6ดินและน้ํา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีประเทศไทยได,นํามาใช,เป-นแนวทางในการพัฒนา
ประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพ่ือให,สังคมชนบทสามารถปรับตัวเข,ากับการเปลี่ยนแปลง
ของโลกได,อย�างยั่งยืน รวมท้ังได,เห็นตัวอย�างชุมชนท่ีสามารถนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติได,
จริงในการพัฒนาชุมชน ในการสร,างอาชีพท่ียั่งยืนให,กับชุมชน พร,อมท้ังยังคงความเป-นเอกลักษณ6และรักษาภูมิ
ป̀ญญาท,องถ่ิน  

(2) เสริมสร�างความปรองดองของคนในชาติและมีกลไกในการตรวจสอบ
และพัฒนาภาคการเมือง หน�วยงานภาครัฐมีผลการดําเนินงาน ดังนี้  

สํานักนายกรัฐมนตรีจัดทําโครงการท่ีหลากหลาย ดังนี้ โครงการจัด
กิจกรรมฉลองครบรอบ 100 ป7 การประกาศใช,ธงไตรรงค6เป-นธงชาติไทย ส�งเสริมให,หน�วยงานภาครัฐ 
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หน�วยงานเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนทุกหมู�เหล�า โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน มีความรู, ความ
เข,าใจ และตระหนักถึงความสําคัญของธงชาติไทย และนํามาตรการและแนวทางปฏิบัติเรื่องธงชาติในประเด็น
ความหมายของธงชาติไทย ความสําคัญของธงชาติไทย การใช, การชัก การประดับ และการเคารพธงชาติไทย
ได,อย�างถูกต,อง ผ�านกิจกรรมต�างๆ เช�น การจัดประชุมเชิงวิชาการองค6ความรู,ธงชาติไทย "100 ป7 ธงชาติไทย 
ร,อยดวงใจไทยท้ังชาติ" จัดกิจกรรมเชิญธงชาติไทยข้ึนสู�ยอดเสา และร,องเพลงชาติไทย ท่ีหน,าเสาธงชาติใน
ทําเนียบรัฐบาล จัดทําชุดนิทรรศการธงชาติไทย เป-นต,น โครงการเครือข�ายอาสาสมัครเอกลักษณ6ของชาติ จัด
กิจกรรมฝfกอบรมเด็ก เยาวชน และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีพ้ืนฐานความรู,ด,านเอกลักษณ6ของชาติ 100 คน 
โดยมุ�งเน,นในเรื่องเอกลักษณ6ของชาติ ท่ีประกอบด,วยเรื่องชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย6 และการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย6ทรงเป-นประมุข ซ่ึงรูปแบบการฝfกอบรม จะมีท้ังภาคทฤษฎี 
ภาคปฏิบัติ และการศึกษาดูงาน ณ โครงการส�วนพระองค6สวนจิตรลดา ศูนย6ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ อ�าวคุ,งกระเบน และศูนย6การเรียนรู,เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ ส�งเสริมให,เด็ก 
เยาวชน และบุคลากรทางการศึกษา ท่ีผ�านการอบรมมีการต�อยอดขยายผล โดยนําความรู,ท่ีได,ไปเผยแพร�ใน
สถานศึกษา ครอบครัว หรือชุมชนของตนต�อไป สามารถสร,างเครือข�ายเด็กและเยาวชนด,านเอกลักษณ6ของ
ชาติให,เข,มแข็ง และสามารถต�อยอดขยายผลต�อไปในวงกว,างและพัฒนาศักยภาพด,านความคิดและแนว
ทางการปฏิบัติของกลุ�มเครือข�ายเด็กและเยาวชนด,านเอกลักษณ6ของชาติ ให,มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค6ของคน
ไทยตามแนวทางท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานไว,ให,
ประชาชนชาวไทย 

กระทรวงมหาดได,ดําเนินโครงการสําคัญ ได,แก� โครงการ “สานใจไทย สู�
ใจใต,” กรมการปกครอง ประจําป7 2560 เพ่ือบูรณาการการดําเนินงานสนับสนุนการแก,ไขป̀ญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต,ร�วมกับคณะกรรมการดําเนินการโครงการ “สานใจไทย สู�ใจใต,” ปลูกฝ`งให,เยาวชนระลึกถึง
บุญคุณแผ�นดิน การปกป;องและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ระลึกถึงบุญคุณของบิดา มารดา ครู อาจารย6 
และผู,มีพระคุณ เป-นการฝfกทักษะการเรียนรู,วิธีการคิดวิเคราะห6 สังเคราะห6 ผ�านกระบวนการการมีส�วนร�วมใน
ลักษณะการทํางานเป-นกลุ�ม เพ่ิมทักษะประสบการณ6ตรงในการเรียนรู,วิถีชีวิตความเป-นอยู�ในสังคมพหุ
วัฒนธรรม ความเป-นผู,นํา ผู,ตาม ในการอยู�ร�วมกันบนความหลากหลายของเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และ
วัฒนธรรม ท่ีอยู�ร�วมกันอย�างมีความสุข เป-นการเสริมสร,างความสัมพันธ6และช�วยเหลือเก้ือกูลเยาวชนให,เข,ามา
มีส�วนร�วมในกระบวนการแก,ไขป̀ญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต, และเป-นการสร,างความเชื่อม่ันให,กับ
เยาวชนว�าการดําเนินกิจกรรมของภาครัฐมุ�งเน,นการแก,ไขป̀ญหาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต,ด,วยความ
สมานฉันท6 และไม�เป-นการขัดต�อหลักการทางศาสนา หรือวิถีชีวิตของผู,ท่ีนับถือศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม 
รวมท้ังเป-นการสร,างความห�วงใยท่ีหน�วยงานภาครัฐมีต�อเยาวชน ครอบครัวของเยาวชนและประชาชนในพ้ืนท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต, โดยจัดอบรมสัมมนาเยาวชนมุสลิม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต, และส�งมอบเยาวชน
ให,กับครอบครัวอุปถัมภ6รวม 480 คน โดยครอบครัวเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต,และครอบครัวอุปถัมภ6 มี
ความสัมพันธ6แลกเปลี่ยนเรียนรู,การอยู�ร�วมกันในสังคมท่ีมีความหลากหลายอย�างมีความสุข  และโครงการ
ปลูกฝ`งสํานึกรักสามัคคีและเสริมสร,างความปรองดองสมานฉันท6 เพ่ือให,เยาวชนในพ้ืนท่ี ร�วมกันคุย ร�วมกันคิด 
ร�วมกันทํา แลกเปลี่ยนเรียนรู, ระดมสมอง เพ่ือสร,างความสามัคคีและความปรองดอง ปลูกฝ`งเสริมสร,าง
กระบวนการคิดและการเรียนรู,สร,างสรรค6 โดยการบูรณาการความรู,และประสบการณ6จากการร�วมคุย ร�วมคิด 
ร�วมทําโครงการ/กิจกรรม มีความเข,าใจในสัญญาประชาคมและจงรักภักดีต�อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย6 
อันเป-นสถาบันหลักของชาติ เพ่ือเป-นรากฐาน การพัฒนาสังคม สร,างความสงบสุข ส�งเสริมความรัก สามัคคี
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ของคนในชาติ ครอบคลุมเยาวชนไม�น,อยกว�าจังหวัดละ 120 คน ท่ัวประเทศ ในพ้ืนท่ี 76 จังหวัด (ไม�น,อยกว�า 
9,120 คน) 

กระทรวงกลาโหมได,จัดทําโครงการสร,างจิตสํานึกในการป;องกันประเทศ
และรักษาความม่ันคงของสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดยกิจกรรมสื่อสารมวลชนเพ่ือความม่ันคง 
กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร กิจกรรมจิตสํานึกรักเมืองไทย ท่ีมุ,งเน,นกลุ�มเยาวชนคนรุ�นใหม�และโรงเรียนเป-น
ศูนย6กลาง ในแต�ละป7จะนําประเด็นหรือเรื่องท่ีเป-นประโยชน6ต�อส�วนรวมมาจัดการประกวดโครงงานในการ
พัฒนาภูมิป̀ญญาท,องถ่ิน ภายใต,หัวข,อ “เยาวชนนักพัฒนา-The-Young-Developers” ท่ีสอดคล,องกับ
นโยบายของนายกรัฐมนตรี 

กระทรวงแรงงานดําเนินโครงการสร,างงาน สร,างคนเพ่ือความปรองดอง
สมานฉันท6 เพ่ือให,ผู,เข,าร�วมโครงการได,รับบริการส�งเสริมการมีงานทํา มีความรู,เรื่องโลกอาชีพต�าง ๆ และ
สามารถมีงานทํา มีอาชีพ และมีรายได, ผ�านกิจกรรมต�างๆ อาทิ การร�วมใจทอดผ,าปkาสามัคคี นัดพบแรงงาน
เพ่ือการมีงานทําในประเทศ จัดหางานต�างประเทศ แนะแนวอาชีพและส�งเสริมการมีงานทํา 

(3) ป>องกันและแก�ไขปJญหาความไม�สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต� โดย
กระบวนการสันติสุขแนวทางสันติวิธี ลดความรุนแรงตามยุทธศาสตร0พระราชทาน “เข�าใจ เข�าถึง 
พัฒนา” พร�อมท้ังสร�างโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและความเป9นธรรมทางสังคมในพ้ืนท่ี หน�วยงาน
ภาครัฐมีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ ดังนี้ 

กระทรวงกลาโหมดําเนินโครงการ ได,แก� โครงการจัดหายุทโธปกรณ6
สนับสนุนหน�วยในการปฏิบัติภารกิจใน 3 จชต. สร,างความปลอดภัยในพ้ืนท่ี การสลายโครงสร,างของกลุ�ม ผกร. 
การต�อต,าน/ตอบโต,การก�อเหตุร,ายรายวันการป;องกันคุ,มครองเป;าหมายอ�อนแอ/ล�อแหลม การสร,างความ
เชื่อม่ันของอํานาจรัฐ การขจัดพ้ืนท่ีเขตอิทธิพล และการยับยั้งการขยายตัวของ ผกร. ส�งผลให,หน�วยท่ีปฏิบัติ
ภารกิจในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต,มียุทโธปกรณ6ท่ีทันสมัยและเพียงพอ เพ่ือตอบสนองต�อการปฏิบัติภารกิจ
ได,อย�างเต็มประสิทธิภาพ  การแก,ไขป̀ญหาการก�อความไม�สงบใน 3 จชต. เพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาขีด
ความสามารถของการปฏิบัติทางทหาร ท้ังเชิงรับและเชิงรุกให,สอดคล,องกับสถานการณ6ในพ้ืนท่ี และการ
แก,ป`ญหาความไม�สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต, สนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพด,านการรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย6สิน พัฒนางานด,านการอํานวยความยุติธรรม และช�วยเยียวยาผู,ได,รับผลกระทบจาก
เหตุการณ6ความไม�สงบอย�างท่ัวถึง เพ่ือประโยชน6และการอยู�ร�วมกันอย�างสันติภายใต,พหุวัฒนธรรม ส�งผลให,
สามจังหวัดชายแดนใต,ท่ีอยู�ในความรับผิดชอบของกองทัพเรือ มีความสงบเรียบร,อยและมีความปลอดภัย 
ประชาชนในพ้ืนท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

กระทรวงมหาดไทยดําเนินโครงการท่ีสําคัญ ได,แก� การสัมมนาเยาวชน
เสริมสร,างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต, จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเจ,าหน,าท่ีระดับจังหวัด และวิทยากรแกน
นําเยาวชน ตามโครงการฯ และจัดสัมมนารูปแบบการเข,าค�ายเยาวชน “เยาวชนชายแดนใต, เทิดไท,องค6ราชัน” 
ฝfกอบรมภาควิชาการ และกิจกรรม สร,างเสริมความรู, และพัฒนาวิธีคิดแก�เยาวชนตามแนวทางหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การป;องกันและแก,ไขป̀ญหายาเสพติด หลักการอยู�ร�วมกันบนความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม การรู,รักและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ และเรื่องอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสมกับเยาวชนกลุ�มเป;าหมาย โดย
เยาวชนท่ีผ�านการสัมมนากลับไปร�วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน6กับทางโรงเรียน ชุมชน และมีการเผยแพร�
ประชาสัมพันธ6การร�วมกิจกรรมผ�านสื่อสังคมออนไลน6 ท่ีทางกลุ�มเครือข�ายได,จัดต้ังข้ึน  โครงการสนับสนุนการ
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ปฏิบัติงานศูนย6ปฏิบัติการอําเภอในการแก,ไขป̀ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต, ให,มีศักยภาพในการขับเคลื่อน
นโยบายและยุทธศาสตร6การแก,ไขป̀ญหาโดยการบูรณาการแผนงาน/โครงการ และระดมสรรพกําลังจากทุก
ภาคส�วน และแก,ไขป̀ญหาความไม�สงบในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต, โดยประชาชนเข,ามามีส�วนร�วมในการ
ดําเนินกิจกรรมหรือกําหนดพ้ืนท่ีเป;าหมาย เพ่ือให,การแก,ไขป̀ญหาความเดือดร,อนของประชาชน หรือการ
พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีตรงกับความต,องการของประชาชนอย�างแท,จริง ส�งผลให,
อําเภอมีเอกภาพในการปฏิบัติงาน เกิดการบูรณาการการทํางาน และสามารถลดช�องว�างการดําเนินงาน
ระหว�างหน�วยงานท้ังในส�วนกลางและภูมิภาคให,สามารถสื่อสารท้ังเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติได,อย�างรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ ประชาชนในตําบล และหมู�บ,านในจังหวัดชายแดนภาคใต, และ 4 อําเภอ ของจังหวัด
สงขลา มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย6สิน และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตให,ดีข้ึนอย�างยั่งยืน  โครงการ
เดินสํารวจเพ่ือแก,ไขป̀ญหาการออกหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินในบริเวณพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต, (จังหวัด
ป̀ตตานี ยะลา นราธิวาส) และบริเวณพ้ืนท่ีนอกเขตอุทยานแห�งชาติบูโด – สุไหงปาดี สามารถเดินสํารวจฯ 
16,775 แปลง (เป;าหมาย 15,750 แปลง) ส�งผลให, 1) สถาบันการเงินมีความเชื่อถือในหลักประกันท่ีดินมาก
ข้ึน เป-นการสร,างโอกาสให,เข,าถึงแหล�งทุนในระบบ เกิดแรงจูงใจท่ีจะพัฒนาท่ีดินเพ่ือเพ่ิมผลผลิต สร,างรายได, 
เป-นป̀จจัยให,เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และ 2) ประชาชนในพ้ืนท่ีมีความเชื่อม่ันและศรัทธาในการทํางาน
ของหน�วยงานภาครัฐเพ่ิมข้ึน เกิดความม่ันใจว�าได,รับการดูแลแก,ไขป̀ญหาความเดือดร,อนจากภาครัฐเท�าเทียม
กันประชาชนทุกกลุ�มทุกภาคท่ัวประเทศ ท้ังนี้การเดินสํารวจเพ่ือแก,ไขป̀ญหาการออกหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดิน
ในบริเวณพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต,และบริเวณพ้ืนท่ีนอกเขตอุทยานแห�งชาติบูโด - สุไหงปาดี มีการขอ
ความร�วมมือจากหน�วยงานต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข,องผู,นําท,องถ่ิน ประชาชนให,ความร�วมมือและมีมาตรการในเรื่อง
การจัดชุดคุ,มครองหมู�บ,านให,ดูแลเรื่องความปลอดภัยและประสานกับผู,นําศาสนา ผู,นําท,องถ่ิน ทําให,เจ,าหน,าท่ี
สามารถปฏิบัติงานได,อยู�ในระดับท่ีน�าพอใจ 

กระทรวงวัฒนธรรมดําเนินโครงการวัฒนธรรมเชื่อมใจชายแดนใต,สันติ
สุข โดยการเสริมสร,างสังคมพหุวัฒนธรรม จัดต้ังและขยายเครือข�ายอาสาสมัครวัฒนธรรมในพ้ืนท่ี เพ่ือทํา
หน,าท่ีผู,ประสานและสนับสนุนการดําเนินงานวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต, อบรมให,ความรู, ฝfก
ปฏิบัติการแสดงโขนให,แก�เยาวชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต, และจัดการแสดงผลงานของเยาวชนต,นแบบ
โขน กิจกรรมวัฒนธรรมสัมพันธ6ชายแดนใต, รวมท้ัง เสริมสร,างความเข,มแข็งทางสังคม การศึกษาและ
วัฒนธรรมท,องถ่ิน ตามแผนยุทธศาสตร6และแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตพสกนิกรรอบอ�าวป̀ตตานีสู�สันติ
สุข พ.ศ. 2558-2560 (โครงการพสกนิกรรอบอ�าวป̀ตตานีสู�สันติสุข ของกองอํานวยการรักษาความม่ันคง
ภายในภาค 4 ส�วนหน,า) ส�งผลให,ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต,สามารถดําเนินชีวิตร�วมกันได,อย�างปกติ
สุขในสังคมท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม  โครงการวัฒนธรรมเชื่อมใจชายแดนใต,สันติสุข โดยการบูรณะ
โบราณสถานในเขตพ้ืนท่ีภาคใต, จัดสร,างพิพิธภัณฑ6มรดกทางวัฒนธรรมอิสลามและศูนย6การเรียนรู,อัล-กุรอาน 
สร,างสรรค6ต,นแบบผลิตภัณฑ6จากทุนทางวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีภาคใต, และส�งเสริม เสริมสร,างความรู, ความเข,าใจ 
ให,กับเครือข�ายผู,นําศาสนา สถานศึกษาสอนศาสนาในพ้ืนท่ีภาคใต, ส�งผลให,ประชาชนในท,องถ่ินมีความรู,ความ
เข,าใจเก่ียวกับประวัติศาสตร6มรดกวัฒนธรรมท,องถ่ินและของชาติท่ีอยู�ในเขตพ้ืนท่ีภาคใต, เกิดความเข,าใจและ
ยอมรับในแนวทางการดําเนินงาน ตลอดจนประชาชนในพ้ืนท่ีมีความเข,าใจอันดีร�วมกันในสังคมท่ีหลากหลาย
แบบพหุวัฒนธรรม  และให,เงินอุดหนุนส�งเสริมการมีส�วนร�วมของเครือข�ายภาคประชาชนในการแก,ป̀ญหา และ
พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต, เพ่ือส�งเสริม สนับสนุน การดําเนินงานของสภาวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต, ท่ีจัดต้ังตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห�งชาติ พ.ศ. 2553 และกฎกระทรวงท่ีเก่ียวข,อง ให,มี
ศักยภาพในการดําเนินงานวัฒนธรรมในท,องถ่ินได,อย�างมีประสิทธิภาพตามยุทธศาสตร6และจุดเน,นการ
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ดําเนินงานวัฒนธรรมของกรมส�งเสริมวัฒนธรรม และประชาชนในพ้ืนท่ีเกิดความเข,มแข็ง และนํามิติทาง
วัฒนธรรมมาสร,างความภาคภูมิใจ แก,ไขป̀ญหาท,องถ่ิน และนําไปสู�การสร,างสังคมแห�งสันติสุข 

กระทรวงศึกษาธิการดําเนินโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาใน
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต,กิจกรรมพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต, (แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก,ไขป̀ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต,/ 
แผนงานพ้ืนฐานด,านความม่ันคงและการต�างประเทศ) เพ่ือให,ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต,สูงข้ึนกว�าป7ท่ีผ�านมา ครอบคลุมโรงเรียนในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต, 1,303 โรงเรียน โดยการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย อาทิ ส�งเสริม
การจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต, เสริมสร,างโอกาสทางการ
เรียนของนักเรียนให,เรียนในโรงเรียนท่ีมีชื่อเสียง (โรงเรียนอุปถัมภ6) ทุนการศึกษาสําหรับครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต, ส�งเสริมและพัฒนาการเรียนรู,ระบบสองภาษา (ไทย–มลายูถ่ิน) 
สนับสนุนโรงเรียนคู�ขนานศูนย6การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ส�งผลให,คะแนนผลการทดสอบ
ความสามารถพ้ืนฐานของผู,เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ของผู,เรียนชั้นประถมศึกษาป7ท่ี 3 ป7
การศึกษา 2559 พบว�า คะแนนเฉลี่ยรวมความสามารถ 3 ด,าน เท�ากับ 39.90 ซ่ึงสูงกว�าคะแนนเฉลี่ยรวม
ความสามารถ 3 ด,านในป7การศึกษา 2558 ส�วนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (Ordinary 
National Education Test : O-NET) ในระดับชั้นประถมศึกษาป7ท่ี 6 พบว�า มีคะแนนเฉลี่ยรวม 5 กลุ�มสาระ
การเรียนรู, เท�ากับ 37.62 ระดับชั้นมัธยมศึกษาป7ท่ี 3 เท�ากับ 38.26 และระดับชั้นมัธยมศึกษาป7ท่ี 6 เท�ากับ 
35.39 (เป;าหมายคือ ให,สูงข้ึนจากป7ก�อนร,อยละ 3)  และการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต, เพ่ือให,
เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต,หันมาสนใจเรียนสายวิชาชีพมากข้ึน เพ่ือยกระดับทักษะวิชาชีพโดยต�อยอด
ความรู, ทักษะวิชาชีพ ให,กับประชาชน เยาวชน ชุมชน ท,องถ่ิน เกิดการสร,างงาน สร,างรายได, มีความเป-นอยู�ดี
ข้ึน เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการศึกษาต�อ และขยายโอกาสการเข,าถึงบริการการศึกษาวิชาชีพ เพ่ือสร,างความร�วมมือ
กับองค6กรต�างๆ ท้ังในและต�างประเทศ ในการจัดการเรียนการสอนสายวิชาชีพ เพ่ือสร,างความม่ันใจในความ
ปลอดภัยให,กับครู บุคลากร นักเรียน และนักศึกษา และเพ่ือสร,างเครือข�ายอาชีวศึกษา สนับสนุนงานด,าน
มวลชนสัมพันธ6 กับกลุ�มเป;าหมายผู,เรียนอาชีวศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต, มีผลการดําเนินงานท่ี
สําคัญ อาทิ จ,างวิทยากรอิสลามศึกษาสอนหลักศาสนาอิสลามและปฏิบัติศาสนกิจในสถานศึกษา 12 แห�ง 
จํานวน 18 คน ส�งครู 36 คน ไปฝfกอบรบในสถานประกอบการในสาขาเฉพาะทางและสาขาท่ีเป-นความ
ต,องการของตลาดแรงงาน ให,ทุนการศึกษาสายอาชีพ ระดับ ปวช. และ ปวส. จํานวน 900 ทุน ฝfกอบรมอาชีพ
ให,กับนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 81 แห�ง 1,941 คน ฝfกอบรมอาชีพให,กับนักเรียนใน
สถาบันศึกษาปอเนาะ 93 แห�ง 2,168 คน จ,างยามรักษาความปลอดภัย จํานวน 90 คน ค�าตอบแทนพิเศษ
สําหรับครูโรงเรียนเอกชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต, จํานวน 29 คน 

กระทรวงยุติธรรมจัดทําโครงการเสริมสร,างประสิทธิภาพงานยุติธรรม
เพ่ือการสร,างความเป-นธรรมในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต, สร,างความเชื่อม่ันของประชาชนต�องานกระทรวง
ยุติธรรมใน จชต. และเสริมสร,างการอํานวยความยุติธรรมในพ้ืนท่ีจชต. ตามหลักธรรมาภิบาล (นิติธรรม นิติ
รัฐ) ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต, 28,948 คน (เป;าหมาย 10,000 คน) มีส�วนร�วมในกิจกรรม
เสริมสร,างประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพ่ือการสร,างความเป-นธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต, และประชาชนใน
พ้ืนท่ีมีความเชื่อม่ันต�อการดําเนินงานของกระทรวงยุติธรรม ร,อยละ 80.98 (เป;าหมาย ร,อยละ 70) ด,วยการ
ได,รับบริการงานยุติธรรมและการมีส�วนร�วมในการทํางานร�วมกับกระทรวงยุติธรรม 
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กระทรวงแรงงานดําเนินโครงการฝfกอบรมฝ7มือแรงงานในพ้ืนท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต, แรงงานในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต, สงขลา ยะลา ป̀ตตานีและนราธิวาสได,รับการฝfกอบรม 
ทักษะ อาชีพ 867 คน จากเป;าหมาย 800 คน มีความรู, สามารถประกอบอาชีพหรือมีความรู,เข,าสู�กระบวนการ
จ,างงงานได,จํานวน 867 คน ส�งผลให,แรงงานในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต, สงขลา ยะลา ป̀ตตานีและ
นราธิวาสมีความรู, สามารถประกอบอาชีพหรือมีความรู,เข,าสู�กระบวนการจ,างงงานได, แรงงานในภาคเกษตร
ได,รับโอกาสทางเลือกในการประกอบอาชีพท้ังในระบบการจ,างงานและนอกระบบการจ,างงาน ในสายอาชีพ
ของภาคอุตสาหกรรม การบริการ และขนส�ง หรืออาชีพเกษตรอุตสาหกรรม รวมท้ังสามารถนําความรู,ท่ีได,รับ
ไปใช,ประโยชน6ในการซ�อมแซม บํารุงรักษาเครื่องมือในการประกอบอาชีพ และลดภาระค�าใช,จ�าย ซ่ึงช�วยแก,ไข
ป̀ญหาความยากจนในกลุ�มผู,มีรายได,น,อย และช�วยส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

สํานักนายกรัฐมนตรีจัดทําโครงการประชาสัมพันธ6การสร,างสันติสุข 
จังหวัดชายแดนภาคใต, เพ่ือประชาชนไทยได,รับข,อมูลรอบด,านและเข,าใจสถานการณ6ท่ีเป-นจริงรวมท้ังให,การ
สนับสนุนการดําเนินงานของภาครัฐ ประชาชนในพ้ืนท่ีมีคุณภาพชีวิตดีท่ีข้ึน และดํารงอยู�ในสังคมได,อย�างปกติ
สุขโดยเป-นสังคมพหุวัฒนธรรมท่ีมีความเข,มแข็ง ครอบคลุม 5 จชต. (ป̀ตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และ
สตูล) โดยการผลิตและเผยแพร�ข,อมูลข�าวสารให,ประชาชนกลุ�มเป;าหมายได,รับทราบเก่ียวกับนโยบายและแนว
ทางการดําเนินงานแก,ป`ญหา และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต,ของรัฐบาล รวมถึงสถานการณ6ต�าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน
อย�างถูกต,องตรงตามความจริง เพ่ือให,ประชาชนรับทราบ เข,าใจ เชื่อม่ัน สามารถนําข,อมูลข�าวสารนั้นไปใช,
ประโยชน6ในชีวิตประจําวัน รวมท้ังให,ประชาชนกลุ�มเป;าหมายสนับสนุนและมีส�วนร�วมในการดําเนินงานสร,าง
สันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต,ของภาครัฐ ผ�านสื่อกรมประชาสัมพันธ6 ได,แก� สื่อวิทยุโทรทัศน6 สื่อ
วิทยุกระจายเสียง กิจกรรม และสื่อดิจิทัล สามารถเผยแพร�ข,อมูลข�าวสารสู�สาธารณะ (เป;าหมาย 5,2072 ครั้ง 
ทําได, 5,950 ครั้ง) ประชาชนกลุ�มเป;าหมายร,อยละ 71.80 (เป;าหมายร,อยละ 85) รับรู,นโยบายการแก,ไขป̀ญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต, และประชาชนกลุ�มเป;าหมายเข,าใจร,อยละ 67.33 (เป;าหมายร,อยละ 85) นโยบายการ
แก,ไขป̀ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต, 

2.2) การพัฒนาเสริมสร�างศักยภาพการป>องกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพร�อมใน
การรับมือภัยคุกคามท้ังการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 

(1) พัฒนาศักยภาพและความพร�อมของกองทัพในการป>องกันและรักษา
ผลประโยชน0ของประเทศ โดยกระทรวงกลาโหมมีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ ได,แก� โครงการจัดหาอาวุธ
ยุทโธปกรณ6พิเศษ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติการต�อต,านการก�อการร,ายสากล ของ กองบัญชาการ
กองทัพไทย(ศูนย6ปฏิบัติการต�อต,านการก�อการร,ายสากล) และเพ่ือจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ6พิเศษสําหรับปฏิบัติ
ภารกิจการแก,ไขป̀ญหาการก�อการร,ายสากล และพัฒนาขีดความสามารถให,กับกําลังพล ให,มีความพร,อมรับ
สถานการณ6ก�อการร,ายสากลในทุกรูปแบบท่ีอาจเกิดข้ึนได,ตลอดเวลา ตลอดจนสามารถรับภารกิจอ่ืนๆ ตามท่ี
ผู,บังคับบัญชามอบหมาย ส�งผลให,หน�วยมีขีดความสามารถในการปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามด,านการก�อการ
ร,ายสากล สามารถตอบสนองได,ทันเวลากับเหตุการณ6ท่ีเกิดข้ึน  การพัฒนาการปฏิบัติการในห,วงอวกาศ เพ่ือ
พัฒนาขีดความสามารถด,านการปฏิบัติการในห,วงอวกาศ โดยให,ความสําคัญกับการสังเกตการณ6ห,วงอวกาศ 
การตรวจการณ6จากอวกาศ และการสื่อสารและโทรคมนาคมด,วยระบบดาวเทียมในอวกาศสนับสนุนการปฏิบัติ
ภารกิจ เพ่ือพิทักษ6รักษาผลประโยชน6ของชาติในอวกาศ ตลอดจนการร�วมเป-นเครือข�ายสังเกตการณ6อวกาศกับ
นานาชาติ เพ่ือยกระดับศักยภาพด,านอวกาศของประเทศ กองทัพอากาศ กระทรวงวิทยาศาสตร6และ
เทคโนโลยี และ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ป̀จจุบันเปลี่ยนเป-นกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรฐ
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กิจและสังคม) ทําบันทึกข,อตกลงว�าด,วยความร�วมมือด,านอวกาศ เม่ือ พ.ค.57 โดยมีวัตถุประสงค6เพ่ือพัฒนา
ระบบกล,องโทรทรรศน6ติดตามดาวเทียมและวัตถุอวกาศ โดยกองทัพอากาศร�วมมือกับสถาบันวิจัยดาราศาสตร6
แห�งชาติ จัดต้ังหอดูดาว ณ สถานีรายงานดอยอินทนนท6 จังหวัดเชียงใหม� โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามราชกุมารี ทรงพระราชทานนามหอดูดาวว�า “หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ” และได,ทรงประกอบพิธิเปcดหอ
ดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ใน ธ.ค.59 หอดูดาวนี้สามารถควบคุมสั่งการระยะไกล และสามารถถ�ายภาพดาวเทียมท่ี
อยู�เหนือพ้ืนท่ีในอวกาศเหนือน�านฟ;าไทยในชั้นวงโคจรสถิต (Geostationary Orbit) โดยสามารถนําข,อมูลการ
ตรวจจับมาจัดทําเป-นฐานข,อมูลทางอวกาศของกองทัพอากาศในเบ้ืองต,น  การประชุมสัมมนาเรื่อง การจัดทํา
แนวทางปฏิบัติต�อความช�วยเหลือด,านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติของกระทรวงกลาโหม เพ่ือรวบรวม
ข,อมูลท่ีจําเป-นสําหรับจัดทําร�างแนวทางปฏิบัติต�อความช�วยเหลือด,านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติของ
กระทรวงกลาโหม โดยเฉพาะข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติของหน�วยท่ีเก่ียวข,อง และป̀ญหาข,อขัดข,องจากการ
ปฏิบัติภารกิจท่ีผ�านมา รวมท้ังแนวทางการแก,ไข อีกท้ังเป-นโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ6และ
เสริมสร,างความสัมพันธ6ระหว�างหน�วยงานต�างๆ ท่ีเก่ียวข,องกับการปฏิบัติภารกิจการให,ความช�วยเหลือด,าน
มนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติแก�ต�างประเทศ ทําให,มีกรอบแนวทางเชิงนโยบายท่ีชัดเจนในการเตรียม
ความพร,อมและการปฏิบัติต�อความช�วยเหลือด,านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ ซ่ึงจะเป-นเครื่องมือหรือ
กลไกหนึ่งท่ีสําคัญในการพัฒนาความร�วมมือและเสริมสร,างความสัมพันธ6ระหว�างประเทศ รวมท้ังการรักษา
ผลประโยชน6ของชาติโดยเฉพาะชื่อเสียงของประเทศไทยในประชาคมโลก  และการเตรียมความพร,อมในการ
ฝfกบรรเทาสาธารณภัย เพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจบรรเทาสาธารณภัย ช�วยเหลือประชาชนท้ัง
ภายใน และภายนอกประเทศท่ีได,รับผลกระทบจากภัยพิบัติต�างๆ โดยกองบัญชาการกองทัพไทย (หน�วย
บัญชาการทหารพัฒนา) มีประสิทธิภาพและเป-นท่ียอมรับจากประชาชนและอารยประเทศ รวมท้ังเกิดการบูร
ณาการประสานความร�วมมือกับทุกภาคส�วนในภารกิจบรรเทาสาธารณภัยเป-นไปด,วยความเรียบร,อย ในการให,
การช�วยเหลือประชาชนท้ังภายใน และภายนอกประเทศ และเกิดกลไกการประสานความร�วมมือระหว�าง
ประเทศ สอดคล,องกับการเตรียมการเข,าสู�ประชาคมอาเซียนจึงต,องมีการฝfกเตรียมความพร,อมในการ
ช�วยเหลือประชาชนและป;องกันบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือให,กําลังพลมีความพร,อมในการปฏิบัติงานอย�าง
ต�อเนื่อง 

(2) พัฒนาระบบงานด�านการข�าวท่ีมีประสิทธิภาพ มีกลไกเสริมสร�าง
ความร�วมมือ พัฒนาองค0ความรู� ศึกษาวิเคราะห0แนวโน�มภัยคุกคาม หน�วยงานภาครัฐมีผลการดําเนินงานท่ี
สําคัญ ดังนี้ 

กระทรวงกลาโหมพัฒนาขีดความสามารถผู,ปฏิบัติงานไซเบอร6ภายใน
หน�วยงาน (Unit school) เพ่ือให,ผู,ปฏิบัติการไซเบอร6ได,ปรับพ้ืนฐานความรู,ท่ีจําเป-นต�อการปฏิบัติงาน ให,อยู�ใน
ระดับท่ีใกล,เคียงกัน สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได, และให,ได,รับความรู,ท่ีตรงกับการปฏิบัติภารกิจ สามารถ
ปฏิบัติงานได,อย�างถูกต,องและรวดเร็ว  และจัดทําโครงการพัฒนาขีดความสามารถการปฏิบัติการรองรับภัย
คุกคามด,านไซเบอร6 พัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามด,านไซเบอร6กองทัพไทยให,
ตอบสนอง ต�อภัยคุกคามรูปแบบใหม� โดยเฉพาะภัยคุกคามด,านไซเบอร6 ท่ี มีผลกระทบต�อสถาบัน
พระมหากษัตริย6และความม่ันคงปลอดภัยด,านไซเบอร6ของกองทัพไทยและประเทศไทย ส�งผลให,ศูนย6ไซเบอร6
ทหารมีขีดความสามารถในการปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามด,านไซเบอร6ของกองทัพไทย ให,สามารถตอบสนอง
ต�อภัยคุกคามรูปแบบใหม� โดยเฉพาะภัยคุกคามด,านไซเบอร6ท่ีมีผลกระทบต�อสถาบันพระมหากษัตริย6และความ
ม่ันคงปลอดภัยด,านไซเบอร6ของกองทัพไทยและประเทศไทย 
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กระทรวงมหาดไทยจัดทําโครงการพัฒนาและขยายเครือข�ายประชาชน
ด,านการข�าว สําหรับเป-นช�องทางในการรวบรวมประเมินความคิดเห็นและความต,องการในระดับพ้ืนท่ี นําไปใช,
เป-นข,อมูลสภาพป̀ญหาความต,องการ และทัศนคติของประชาชนต�อการปฏิ บั ติตามภารกิจของ
กระทรวงมหาดไทยและรัฐบาล เพ่ือนํามาปรับแนวทางการดําเนินงานให,สอดคล,องสนองต�อความต,องการของ
ประชาชน และสร,างความเข,าใจท่ีถูกต,องร�วมกับภาครัฐ นําไปสู�ความพึงพอใจของประชาชน จากผลการ
ดําเนินงานมีผู,เข,ารับการอบรมฯ รวม 6,245 คน สูงกว�าเป;าหมายท่ีกําหนดไว, 165 คน หรือประมาณร,อยละ 3 
(เป;าหมาย 6,400 คน) แต�ตํ่ากว�าการดําเนินโครงการฯ ป7งบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 895 คน และมี
ข�าวสาร/เบาะแสท่ีได,รับแจ,งจากสมาชิกเครือข�ายประชาชนด,านการข�าว รวม 12,571 ข�าวสาร/เบาะแส 
(เป;าหมาย 6,500 ข�าว/ป7) สูงกว�าเป;าหมาย 6,171 ข�าวสาร หรือประมาณร,อยละ 49 แต�ตํ่าการดําเนิน
โครงการฯ ป7งบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 5,254 ข�าวสาร โดยสามารถใช,ประโยชน6จากข�าวสาร/เบาะแสท่ี
ได,รับ 11,262 ข�าวสาร หรือประมาณร,อยละ 90 ท้ังนี้ เจ,าหน,าท่ีสามารถใช,ประโยชน6โดยตรงจากข�าวสารท่ี
ได,รับ 9,234 ข�าวสาร หรือประมาณร,อยละ 73 และเจ,าหน,าท่ีส�งข�าวสาร/เบาะแสให,หน�วยงานท่ีเก่ียวข,อง
ดําเนินการต�อได, จํานวน 2,028 ข�าวสาร หรือประมาณร,อยละ 16 

(3) มีระบบเตรียมพร�อมและกลไกเผชิญเหตุท่ีมีประสิทธิภาพให�พร�อมใน
การปฏิบัติท้ังในยามปกติและในสถานการณ0วิกฤติ ท้ังจากภัยคุกคามด�านความม่ันคงและจากสาธารณภัย
ขนาดใหญ�ท่ีกลไกปกติไม�สามารถรองรับได� หน�วยงานภาครัฐมีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ ได,แก� 

กระทรวงกลาโหมจัดการอบรม เรื่อง การประสานงานระหว�างพลเรือน 
- ทหาร ในการตอบโต,ภัยพิบัติ ครั้งท่ี 4 เพ่ือพัฒนากําลังพลของกระทรวงกลาโหม และหน�วยงานภาคี
เครือข�ายด,านการป;องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให,มีความเข,าใจบทบาทหน,าท่ีของพลเรือนกับทหารตาม
หลักการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของประเทศไทย อาเซียน และสหประชาชาติ ส�งผลให,ผู,เข,ารับการ
อบรมมีทักษะท่ีจําเป-นต�อการปฏิบัติงานร�วมกัน ในการรับมือกับสาธารณภัยรวมท้ังมีสัมพันธภาพท่ีดีต�อกัน
ระหว�างพลเรือนกับทหาร ซ่ึงจะช�วยส�งเสริมการจัดการความเสี่ยง มีองค6ความรู, ความเข,าใจในบทบาทหน,าท่ี
ของพลเรือนกับทหารตามหลักการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย จากสาธารณภัยในภาพรวมของประเทศ 
และกระทรวงกลาโหมได,แสดงบทบาทนําในด,านการส�งเสริมความร�วมมือระหว�างพลเรือนกับทหารในการ
รับมือกับภัยพิบัติท้ังในประเทศและนานาชาติ 

สํานักนายกรัฐมนตรี ดําเนินการตรวจสอบการใช,งานของระบบ
กล,องโทรทัศน6วงจรปcด (CCTV) ท่ัวประเทศ โดยการตรวจสอบและบูรณาการ เชื่อมโยง กล,องโทรทัศน6วงจร
ปcด (CCTV) ในแต�ละพ้ืนท่ีท่ัวประเทศให,สามารถใช,ประโยชน6ได,อย�างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังกําหนดจุดท่ีมี
ความจําเป-นต,องติดต้ังกล,องโทรทัศน6วงจรปcด (CCTV) เพ่ิมเติม 

(4) พัฒนาระบบรวบรวมและเช่ือมโยงข�อมูลด�านการก�อการร�ายท้ัง
หน�วยงานภายในและหน�วยงานภายนอกประเทศเพ่ือเป9นข�อมูลในการติดตาม วิเคราะห0และสังเคราะห0
ความรู�ด�านการต�อต�านการก�อการร�ายและภัยคุกคามความม่ันคง ควบคู�กับการพัฒนาแนวทางท่ีเหมาะสม
ให�มีประสิทธิภาพและรองรับการปฏิบัติงานทุกภาคส�วน  กระทรวงกลาโหมดําเนินโครงการจัดหาระบบ
ควบคุมบังคับบัญชาและบริหารเหตุการณ6 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติการต�อต,านการก�อการร,าย
สากลของกองบัญชาการกองทัพไทย(ศูนย6ปฏิบัติการต�อต,านการก�อการร,ายสากล) และเพ่ือจัดหาระบบควบคุม
บังคับบัญชาและบริหารเหตุการณ6 สําหรับปฏิบัติภารกิจและพัฒนาขีดความสามารถในการสนับสนุนการแสวง
ข,อตกลงใจและควบคุมการปฏิบัติสําหรับผู,บังคับบัญชา ส�งผลให,หน�วยงานมีขีดความสามารถในการปฏิบัติการ
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รองรับภัยคุกคามด,านการก�อการร,ายสากล สามารถตอบสนองได,ทันเวลากับเหตุการณ6ท่ีเกิดข้ึน  โครงการ
จัดหาระบบอุปกรณ6ตรวจการณ6พร,อมอุปกรณ6เชื่อมโยงระบบ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติการ
ต�อต,านการก�อการร,ายสากลของกองบัญชาการกองทัพไทย (ศูนย6ปฏิบัติการต�อต,านการก�อการร,ายสากล) และ
เพ่ือจัดหาระบบอุปกรณ6ตรวจการณ6พร,อมอุปกรณ6เชื่อมโยงระบบ สําหรับปฏิบัติภารกิจการแก,ไขป̀ญหาการก�อ
การร,ายสากล และพัฒนาขีดความสามารถในการตรวจการณ6 เพ่ือให,ได,ข,อมูลท่ีทันเวลาและสามารถนําไปใช,
ประโยชน6ได,อย�างรวดเร็ว และมีความพร,อมรับสถานการณ6ก�อการร,ายสากลในทุกรูปแบบท่ีอาจเกิดข้ึนได,
ตลอดเวลา ส�งผลให,หน�วยมีการควบคุมบังคับบัญชาและบริหารเหตุการณ6ท่ีทันสมัยรองรับภารกิจ และจะทํา
ให,การแก,ไขป̀ญหาการก�อการร,ายสากลเป-นไปอย�างมีประสิทธิภาพมากข้ึน สามารถตอบสนองได,ทันเวลากับ
เหตุการณ6ท่ีเกิดข้ึน และโครงการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ6ต�อต,านการก�อการร,าย เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติการต�อต,านการก�อการร,ายสากลของกองบัญชาการกองทัพไทย (ศูนย6ปฏิบัติการต�อต,านการก�อ
การร,ายสากล) และเพ่ือจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ6ในการต�อต,านการก�อการร,ายสําหรับปฏิบัติภารกิจการ
แก,ไขป̀ญหาการก�อการร,ายสากล และพัฒนาขีดความสามารถให,กับกําลังพลให,มีความพร,อมรับสถานการณ6ก�อ
การร,ายสากลในทุกรูปแบบท่ีอาจเกิดข้ึนได,ตลอดเวลา ส�งผลให,หน�วยมีขีดความสามารถในการปฏิบัติการ
รองรับภัยคุกคามด,านการก�อการร,ายสากล สามารถตอบสนองได,ทันเวลากับเหตุการณ6ท่ีเกิดข้ึน 

(5) ดําเนินบทบาทเชิงรุก และใช�กรอบความร�วมมือระหว�างประเทศท้ัง
ระดับภูมิภาคและพหุภาคี เพ่ือปกป>องและรักษาผลประโยชน0ของไทย โดยหน�วยงานภาครัฐมีผลการ
ดําเนินงานท่ีสําคํญ ได,แก� 

กระทรวงแรงงานดําเนินโครงการ/ กิจกรรมท่ีหลากหลาย ได,แก� 
โครงการบริหารจัดการแรงงานต�างด,าว โดยการพิจารณาคําขอและจัดทําทะเบียนการทํางานของคนต�างด,าวท่ี
ยื่นขอใบอนุญาตทํางานตามระเบียบ ข้ันตอนและหลักเกณฑ6ท่ีกําหนดท้ังคนต�างด,าวท่ีเข,าเมืองโดยถูกต,องตาม
กฎหมาย และพิจารณาคําขอรับแจ,งความต,องการแรงงานต�างด,าวจากนายจ,าง (โควตา) จากผลการดําเนินงาน 
พบว�า มีคนต�างด,าวท่ียื่นขอรับ/ต�อและได,รับใบอนุญาตทํางาน 1,445,090 คน/1,999,409 ครั้ง (เป;าหมาย 
1,380,200 คน/1,380,200 ครั้ง) ผู,ใช,บริการมีความพึงพอใจต�อการให,บริการของเจ,าหน,าท่ีร,อยละ 85.80 จาก
เป;าหมายท่ีวางไว, ร,อยละ 70 ส�งผลให,นายจ,าง/ผู,ประกอบการมีการจ,างแรงงานต�างด,าวอย�างถูกกฎหมาย  
โครงการตรวจสอบการทํางานของคนต�างด,าวและสถานประกอบการ เพ่ือควบคุมและตรวจสอบการทํางาน
ของคนต�างด,าวท่ีทํางานอยู�กับนายจ,าง/สถานประกอบการให,ปฏิบัติให,ถูกต,องตามพระราชบัญญัติการทํางาน
ของคนต�างด,าว พ.ศ. ๒๕๕๑ ป;องกันการลักลอบทํางานของคนต�างด,าว รวมถึงป;องกันป̀ญหาการค,ามนุษย6ด,าน
แรงงาน สามารถตรวจสอบการทํางานของคนต�างด,าวและสถานประกอบการท่ีมีการจ,างหรือลักลอบจ,างคน
ต�างด,าวทํางาน จํานวน 330,984 คน 46,306 แห�ง (เป;าหมาย 242,000 คน 36,000 แห�ง) เพ่ือให,มีการปฏิบัติ
ให,ถูกต,อง และเป-นไปตามกฎหมาย  ให,ความรู,/คําแนะนําเก่ียวกับแนวปฏิบัติและโทษของการฝkาฝ�น
พระราชบัญญัติการทํางานของคนต�างด,าว พ.ศ.2551 แก�นายจ,าง/สถานประกอบการและผู,เก่ียวข,อง เป-นการ
ป;องกันการลักลอบทํางานของคนต�างด,าวและป;องกันป̀ญหาการค,ามนุษย6ด,านแรงงาน ส�งผลให,นายจ,าง/สถาน
ประกอบการท่ีจ,างคน ต�างด,าวทํางานปฏิบัติได,ถูกต,องตามกฎหมายกําหนด แรงงานต�างด,าวได,รับการคุ,มครอง
ไม�ตกเป-นเหยื่อของขบวนการค,ามนุษย6  โครงการเครือข�ายชุมชนร�วมรณรงค6ป;องกันการหลอกลวงและลักลอบ
ไปทํางานต�างประเทศ สามารถจัดประชุม/อบรมแก�ผู,นําชุมชน ผู,นําองค6กรปกครองส�วนท,องถ่ิน ผู,สนใจจะไป
ทํางานต�างประเทศ คนหางาน และผู,ถูกระงับการเดินทางท่ีมีพฤติการณ6จะลักลอบไปทํางานต�างประเทศ 
63,479 คน (เป;าหมาย 60,000 คน) ให,ได,รับทราบข,อมูลการไปทํางานต�างประเทศอย�างถูกวิธี ผลเสียและโทษ
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ของการลักลอบไปทํางานต�างประเทศ ตลอดจนให,คําแนะนําช�วยเหลือกรณีถูกหลอกลวงชักชวนให,ไปทํางาน
ต�างประเทศ เพ่ือเป-นการสร,างเครือข�ายชุมชนร�วมรณรงค6ป;องกันการหลอกลวงและลักลอบไปทํางาน
ต�างประเทศและป̀ญหาการค,ามนุษย6ด,านแรงงาน ส�งผลให,คนหางานได,รับการคุ,มครองตามกฎหมาย ป;องกัน
ป̀ญหาการถูกหลอกลวงไปทํางานต�างประเทศ และป̀ญหาการค,ามนุษย6ด,านแรงงาน  โครงการเผยแพร�ความรู,
เพ่ือป;องกันการหลอกลวงคนหางาน โดยการประชาสัมพันธ6ให,ความรู,ความเข,าใจเก่ียวกับการหางานทําอย�าง
ถูกวิธีท้ังการทํางานในประเทศและต�างประเทศ ความรู,เก่ียวกับพฤติการณ6ในการหลอกลวงคนหางานของสาย/
นายหน,าจัดหางาน บริษัทจัดหางาน การแจ,งเบาะแสเก่ียวกับพฤติการณ6หลอกลวง การร,องทุกข6เก่ียวกับการ
ถูกหลอกลวง จํานวน 971,966 คน (เป;าหมาย 930,600 คน) เพ่ือป;องกันป̀ญหาการหลอกลวงคนหางานและ
ป;องกันป̀ญหาการค,ามนุษย6ด,านแรงงาน ส�งผลให,คนหางานได,รับการคุ,มครองตามกฎหมาย ป;องกันป̀ญหาการ
ถูกหลอกลวงไปทํางานต�างประเทศ รวมท้ังป;องกันไม�ให,ตกเป-นเหยื่อของขบวนการค,ามนุษย6  โครงการ
คุ,มครองคนหางานเชิงรุกในพ้ืนท่ีเสี่ยง สร,างความรู,ความเข,าใจในข้ันตอนและวิธีการเดินทางไปทํางาน
ต�างประเทศอย�างถูกต,องตามกฎหมาย ป;องกันป̀ญหาการถูกหลอกลวงรวมท้ังป;องกันมิให,ตกเป-นเหยื่อของ
ขบวนการค,ามนุษย6 เน,นการให,ความรู,ด,านกฎหมายจัดหางาน และคุ,มครองคนหางานและกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวข,องแก�คนหางาน ประชาชน และผู,นําชุมชนในระดับพ้ืนท่ี โดยเจ,าหน,าท่ีลงปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีท่ีมีการ
หลอกลวงสูง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ) เพ่ือประชาสัมพันธ6ให,ข,อมูลและสร,างความเข,าใจให,
คนหางานและประชาชนทราบถึงวิธีการเดินทางไปทํางานต�างประเทศอย�างถูกต,อง การแจ,งเบาะแสเก่ียวกับ
พฤติการณ6หลอกลวง การร,องทุกข6เก่ียวกับการหลอกลวงไปทํางานต�างประเทศและการใช,สิทธิตาม
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ,มครองคนหางาน พ.ศ. 2528  จํานวน 9,354 คน (เป;าหมาย 8,200 คน) เพ่ือ
ป;องกันป̀ญหาการหลอกลวงคนหางานและป;องกันป̀ญหาการค,ามนุษย6ด,านแรงงาน ส�งผลให,คนหางานได,รับ
การคุ,มครองตามกฎหมาย ป;องกันป̀ญหาการถูกหลอกลวงไปทํางานต�างประเทศ และป̀ญหาการค,ามนุษย6ด,าน
แรงงาน  การรับเรื่องร,องทุกข6จากคนหางานตาม พ.ร.บ.จัดหางานและคุ,มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 เพ่ือ
ช�วยเหลือคนหางานหรือบรรเทาความเดือดร,อนของคนหางานจากการหางานทํา ซ่ึงถูกผู,ประกอบธุรกิจจัดหา
งานไม�ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ,มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 หรือถูกสาย/นายหน,าจัดหางาน
หลอกลวง หน�วยงานรับเรื่องร,องทุกข6จากคนหางาน 580 คน คนหางานท่ีมาร,องทุกข6 575 คนได,รับการ
ช�วยเหลือและคุ,มครองตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ,มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 การตรวจและ
คุ,มครองแรงงานไทยไปต�างประเทศ ผู,บริหารและเจ,าหน,าท่ีท่ีเก่ียวข,องเดินทางไปราชการ ณ ประเทศท่ีกําหนด
เพ่ือรับทราบสภาพป̀ญหา สภาพการทํางานให,คําปรึกษาแนะนําการปรับตัวให,เข,ากับสภาพ การทํางานใน
ต�างประเทศ ตลอดจนการพบปะนายจ,างเพ่ือเจรจาด,านการจัดสวัสดิการต�างๆ แก�คนงาน ส�งผลให,แรงงานไทย
ท่ีทํางานในต�างประเทศ มีความม่ันคงในการทํางานและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และแรงงานไทยได,รับความคุ,มครอง
ดูแลในกรณีฉุกเฉินและจําเป-น  โครงการสัมมนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด,านการป;องกันและปราบปรามผู,เป-นภัย
ต�อคนหางาน จัดอบรมแก�เจ,าหน,าท่ีท่ีปฏิบัติงานด,านการป;องกันและปราบปรามผู,มีพฤติกรรมหลอกลวง
คนหางาน จํานวน 125 คน (เป;าหมาย 100 คน) เพ่ือให,รับทราบสถานการณ6การหลอกลวงคนหางานใน
ป̀จจุบัน การหลอกลวงผ�านอินเตอร6เน็ตและเครือข�ายสังคมออนไลน6 การรับเรื่องร,องทุกข6 การวินิจฉัยคําร,อง
ทุกข6 และเทคนิคการบันทึกคําให,การของผู,ร,องทุกข6 ผู,มีพฤติกรรมจะลักลอบไปทํางานในต�างประเทศ และผู,มี
พฤติกรรมจัดหางานโดยไม�ได,รับอนุญาต การวิเคราะห6องค6ประกอบความผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางานและ
คุ,มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 และท่ีแก,ไขเพ่ิมเติม และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข,อง ฯลฯ  โครงการสัมมนา
เสริมสร,างความรู,ความเข,าใจด,านการจัดหางานสําหรับเจ,าหน,าท่ีและผู,รับอนุญาตจัดหางานในประเทศ จัด
สัมมนาโดยบรรยายให,ความรู,แก�ข,าราชการผู,ปฏิบัติงานเก่ียวกับพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ,มครอง
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คนหางาน พ.ศ.2528  ในสังกัดกรมการจัดหางานในส�วนกลาง และส�วนภูมิภาค รวมท้ังผู,รับอนุญาตจัดหางาน
ให,คนหางานทํางานในประเทศหรือผู,เก่ียวข,อง 353 คน เป-นการสร,างสัมพันธภาพและความเข,าใจอันดีระหว�าง
ภาครัฐภาคเอกชนในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว�างกัน 

โครงการป;องกันป̀ญหาการค,ามนุษย6ด,านแรงงาน จัดอบรมแรงงานต�าง
ด,าวให,รับรู,สิทธิ หน,าท่ี กฎ ระเบียบ ขนมธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมท่ีพึงปฏิบัติ และนายจ,างให,เข,าใจ
ในหน,าท่ีของนายจ,าง สิทธิประโยชน6ข้ันพ้ืนฐานของแรงงานต�างด,าว ข,อปฏิบัติต�อแรงงานต�างด,าวท้ังส�วนกลาง
และส�วนภูมิภาค มีแรงงานต�างด,าว และนายจ,าง/สถานประกอบการได,รับการอบรม 6,424 คน อบรมนายจ,าง 
668 คน และอบรมแรงงานต�างด,าว จํานวน 5,756 คน (เป;าหมาย 6,000 คน)  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานด,านกฎหมายของกรมการจัดหางาน เพ่ือให,การดําเนินการตามกฎหมายว�าด,วยการจัดหางานและ
คุ,มครองคนหางาน กฎหมายว�าด,วยการทํางานของคนต�างด,าว กฎหมายว�าด,วยการนําคนต�างด,าวเข,ามาทํางาน
กับนายจ,างในประเทศ กฎหมายว�าด,วยแรงงานทางทะเลในส�วนท่ีเก่ียวข,องกับอํานาจหน,าท่ีของกรมการจัดหา
งาน และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข,อง บรรลุผลสําเร็จตามภารกิจของกรมการจัดหางาน และเพ่ือให,มีนิติกรเพียงพอ
ต�อการให,ความช�วยเหลือแก�ประชาชนในการดําเนินคดีตามกฎหมายท่ีเก่ียวข,อง การให,คําปรึกษา หรือตอบข,อ
หารือ ข,อกฎหมาย และกฎระเบียบต�าง ๆ และงานอ่ืน ๆ ตามภารกิจของกรมการจัดหางาน โดยการจัดจ,าง
เหมาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานตามเง่ือนไขท่ีกรมการจัดหางานกําหนด 20 อัตรา (เป;าหมาย 30 อัตรา) โดยรับ
เฉพาะผู,ท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร6 โดยให,ปฏิบัติงานส�วนกลาง และส�วนภูมิภาค 
ระยะเวลาการจ,างจํานวน 12 เดือน (เดือนตุลาคม 2559 - เดือนกันยายน 2560) โดยกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการ
โดยพิจารณาจากหน�วยงานท่ีมีปริมาณการรับเรื่องร,องทุกข6ของคนหางาน และจํานวนคนต�างด,าวสัญชาติพม�า 
ลาว และกัมพูชา ท่ีอยู�ในความรับผิดชอบจํานวนมาก และจัดอบรมเพ่ือให,ความรู,ความเข,าใจเก่ียวกับภารกิจ 
กฎหมายท่ีเก่ียวข,องกับกรมการจัดหางาน แนวปฏิบัติในการรับเรื่องราวร,องทุกข6 ประเด็นการสอบสวน
ข,อเท็จจริงจากคนหางานท่ีมาใช,สิทธิร,องทุกข6 การตรวจสอบการทํางานของคนต�างด,าว การดําเนินการ
เก่ียวกับการพิจารณาออกใบอนุญาตทํางาน ต�ออายุใบอนุญาตทํางานของคนต�างด,าว และระเบียบข,อกฎหมาย
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข,อง  โครงการจัดต้ังศูนย6ประสานแรงงานประมง 22 จังหวัด โดยการจัดระเบียบแรงงานต�างด,าว
ในการอนุญาตให,แรงงานต�างด,าวทํางาน โดยการนําเข,าแรงงานต�างด,าวตาม MOU และการอบรมให,ความรู,/
คําปรึกษาแก�นายจ,าง/ลูกจ,าง 278,569 คน (เป;าหมาย 100,000 คน) ส�งผลให,แรงงานต�างด,าวได,รับใบอนุญาต
ทํางานอย�างถูกต,องตามกฎหมายและแรงงานต�างด,าว นายจ,าง ลูกจ,าง หรือประชาชนท่ัวไป มีความรู, ความ
เข,าใจเก่ียวกับข,อมูลการค,ามนุษย6ด,านแรงงานปฏิบัติตามกฎหมายอย�างถูกต,องได,รับความคุ,มครองตาม
กฎหมาย ไม�ถูกหลอกและไม�ตกเป-นเหยื่อจากการค,ามนุษย6ในรูปแบบแรงงาน ทําให,ลดป̀ญหาการค,ามนุษย6ด,าน
แรงงานจากการถูกล�อลวงบังคับใช,แรงงาน  โครงการเตรียมความพร,อมให,คนหางานเพ่ือป;องกันการตกเป-น
เหยื่อการค,ามนุษย6ด,านแรงงานในการไปทํางานต�างประเทศ เผยแพร�ประชาสัมพันธ6ให,คนหางานท่ีประสงค6จะ
ไปทํางานต�างประเทศ ประชาชนท่ัวไป ทหารกองประจําการ ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา ได,มีความรู,ความ
เข,าใจข้ันตอนการไปทํางานต�างประเทศได,อย�างถูกต,องและประกอบการตัดสินใจก�อนเดินทางไปทํางาน
ต�างประเทศอย�างเหมาะสม สามารถจัดอบรมแรงงานได,ท้ังสิ้น 2,743 คน (เป;าหมาย2,640 คน) และผลิตแผ�น
พับประชาสัมพันธ6 30,000 แผ�นตามเป;าหมาย เพ่ือแจกจ�ายให,แก�สํานักงานจัดหางานจังหวัด สํานักจัดหางาน
กรุงเทพเขตพ้ืนท่ี 1-10 เพ่ือเผยแพร�ประชาสัมพันธ6 ข้ันตอนการไปทํางานต�างประเทศอย�างถูกกฎหมาย ส�งผล
ให,ผู,เข,ารับการอบรมเข,าใจข้ันตอนการไปทํางานต�างประเทศ รู,กลวิธีการหลอกลวงของสาย/นายหน,าจัดหางาน
เถ่ือน ลดความเสี่ยงท่ีจะถูกหลอกลวง เพ่ือป;องกันการตกเป-นเหยื่อจากการค,ามนุษย6  โครงการเสริมสร,างและ
พัฒนาความรู,เพ่ือป;องกันและแก,ไขป̀ญหาการค,ามนุษย6 โดยการจัดอบรมให,ความรู,เก่ียวกับระเบียบ กฎหมาย 
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โทษท่ีเก่ียวข,องกับการค,ามนุษย6 มีเจ,าหน,าท่ีผ�านการอบรม จํานวน 122 คน (เป;าหมาย 140 คน) เจ,าหน,าท่ี
บริษัทจัดหางานผ�านการอบรม จํานวน 121 คน (เป;าหมาย 145 คน) รวม 243 คน  โครงการป;องกันและ
แก,ไขป̀ญหาการค,ามนุษย6ด,านแรงงานและการใช,แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร,าย ได,ดําเนินการตรวจแรงงานใน
สถานประกอบกิจการกลุ�มเสี่ยง กิจการประมงทะเลบนฝ`�งและเก่ียวเนื่อง กิจการผลิตสินค,าจากอ,อย กิจการ
ผลิตเครื่องนุ�งห�ม กุ,ง ปลา ฟาร6มเลี้ยงสัตว6ป7ก ฟาร6มหมู หรือฟาร6มเลี้ยงสัตว6ประเภทอ่ืน ๆ รวมท้ังกิจการท่ีเป-น
ห�วงโซ�การผลิตดังกล�าวทุกแห�ง กิจการก�อสร,าง งานท่ีเข,าข�าย 3D (งานท่ีมีลักษณะสกปรก (Dirty) งานท่ีมี
ความยากลําบาก (Difficult) และงานท่ีเสี่ยงอันตราย (Dangerous)) รวมท้ังสถานประกอบกิจการท่ีอยู�โดด
เด่ียว ห�างไกลชุมชนจํานวน 1,731 แห�ง (เป;าหมาย 1,600 แห�ง ) ลูกจ,าง 90,036 คน (เป;าหมาย 46,450 คน) 
และดําเนินการตรวจแรงงานในเรือประมงทะเลในพ้ืนท่ี 22 จังหวัดติดชายทะเล จํานวน 657 ลํา ลูกจ,าง 
9,100 คน (เป;าหมาย 370 ลํา 5,550 คน) ส�งผลให,แรงงานได,รับการคุ,มครองตามกฎหมาย ไม�ถูกบังคับใช,
แรงงาน หรือถูกละเมิดสิทธิ ได,รับการแก,ไขป̀ญหาการค,ามนุษย6ด,านแรงงาน และไม�ให,ตกเป-นเหยื่อการค,า
มนุษย6ด,านแรงงานและการใช,แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร,าย รวมท้ังมีการบริหารจัดการอย�างเป-นระบบ  
โครงการป;องกันป̀ญหาการค,ามนุษย6ด,านแรงงาน เพ่ือขับเคลื่อนภารกิจการป;องกันการค,ามนุษย6ด,านแรงงาน
ตามกรอบแผนปฏิบัติการป;องกันการค,ามนุษย6ด,านแรงงาน ผ�านศูนย6ปฏิบัติการป;องกันการค,ามนุษย6ด,าน
แรงงาน ท้ังในระดับกรมและระดับพ้ืนท่ี (จังหวัด) เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานป;องกันและแก,ไขป̀ญหาการค,า
มนุษย6ด,านแรงงานของหน�วยงาน ในสังกัดกระทรวงแรงงาน ให,เกิดผลอย�างเป-นรูปธรรม และเพ่ือประชาสัมพันธ6 
ส�งเสริมภาพลักษณ6และสร,างความเชื่อม่ันต�อการแก,ไขป̀ญหาการค,ามนุษย6ของกระทรวงแรงงานในระยะท่ีผ�าน
มา สามารถป;องกันป̀ญหาการค,ามนุษย6ด,านแรงงาน และแก,ไขป̀ญหาการทําประมงผิดกฎหมาย (ด,านแรงงาน)  
และโครงการส�งเสริมระบบการจัดการด,านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ รณรงค6 ส�งเสริมให,สถานประกอบ
กิจการมีระบบการจัดการป̀ญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ โดยเข,าร�วมและดําเนินการตามข,อกําหนด
จนกระท่ังผ�านเกณฑ6การประเมินโครงการโรงงานสีขาว และระบบมาตรฐานการป;องกันและแก,ไขป̀ญหายาเสพ
ติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) ตลอดจนมีการรักษาอย�างต�อเนื่อง พร,อมท้ังพัฒนาศักยภาพเครือข�าย
แรงงานป;องกันยาเสพติดให,มีความเข,มแข็ง สามารถให,คําปรึกษา แนะนํา และเป-นกลไกในการนําส�งต�อผู,เสพ ผู,
ติดเข,าสู�กระบวนการบําบัดรักษา รวมท้ังการรวมพลังเครือข�ายแรงงาน เพ่ือสร,างเจตคติท่ีดีในการป;องกันแก,ไข
ป̀ญหายาเสพติด สามารถรณรงค6 เผยแพร�ความรู,เก่ียวกับโทษ พิษภัยผลกระทบท่ีเกิดจากยาเสพติด และระบบ
การจัดการป̀ญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการให,แก�ลูกจ,างสถานประกอบกิจการท่ีมีความเสี่ยงต�อการแพร�
ระบาดของยาเสพติดได,จํานวน 21,029 แห�ง ลูกจ,าง จํานวน 1,390,893 คน รณรงค6 เผยแพร�ความรู,เก่ียวกับ
โทษ พิษภัยผลกระทบท่ีเกิดจากยาเสพติด และระบบการจัดการป̀ญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ส�งผล
ให,เกิดความร�วมมือเป-นเครือข�ายแรงงานระหว�างสถานประกอบกิจการ นิคมอุตสาหกรรม ภาคส�วนแรงงานใน
รูปแบบประชารัฐในการมีส�วนร�วมสอดส�อง ดูแล ป;องกันและแก,ไขป̀ญหายาเสพติด 

สํานักนายกรัฐมนตรีจัดทําโครงการประชาสัมพันธ6แรงงานต�างด,าว เพ่ือ
สร,างการรับรู, ความเข,าใจ และความเชื่อม่ันในข,อมูลข�าวสารนโยบายสําคัญของภาครัฐท่ีเก่ียวกับแรงงานต�าง
ด,าวโดยสามารถนําไปใช,ประโยชน6ในชีวิตประจําวันของกลุ�มเป;าหมาย และสร,างการมีส�วนร�วมในกิจกรรมท่ี
ภาครัฐแก,ไขป̀ญหาแรงงานต�างด,าวของกลุ�มเป;าหมาย ได,ดําเนินการผลิตและเผยแพร�ข,อมูลข�าวสารให,
ประชาชนกลุ�มเป;าหมายได,รับทราบเก่ียวกับการดําเนินงานของรัฐและรัฐบาลในการแก,ไขป̀ญหาแรงงานต�าง
ด,าว เพ่ือให,ประชาชนรับทราบ เข,าใจ เชื่อม่ัน สามารถนําข,อมูลข�าวสารนั้นไปใช,ประโยชน6ในชีวิตประจําวัน มี
ทัศนคติเชิงบวกต�อภาพลักษณ6ของประเทศไทย และให,ความร�วมมือในนโยบายภาครัฐเก่ียวกับการแก,ไขป̀ญหา
แรงงานต�างด,าวในเรื่องแรงงานต�างด,าว ผ�านสื่อกรมประชาสัมพันธ6  ได,แก�  สื่อวิทยุ โทรทัศน6  สื่อ
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วิทยุกระจายเสียง กิจกรรม และสื่อดิจิทัล สามารถเผยแพร�ข,อมูลข�าวสารสู�สาธารณะ (เป;าหมาย 3,012 ครั้ง 
ทําได, 3,482 ครั้ง) ส�งผลให,ผู,รับบริการกลุ�มเป;าหมายรับรู,เนื้อหายุทธศาสตร6ชาติและนโยบายสําคัญของรัฐ
เก่ียวกับแรงงานต�างด,าวท่ีเผยแพร�สู�ประชาชนกลุ�มเป;าหมายร,อยละ 70 ผู,รับบริการกลุ�มเป;าหมายเข,าใจเนื้อหา
ยุทธศาสตร6ชาติและนโยบายสําคัญของรัฐเก่ียวกับแรงงานต�างด,าวท่ีเผยแพร�สู�ประชาชนกลุ�มเป;าหมายร,อยละ 
77 และผู,รับบริการกลุ�มเป;าหมายภายในประเทศมีความเชื่อม่ันต�อข,อมูลข�าวสารเก่ียวกับรงงานต�างด,าวท่ี
เผยแพร�สู�ประชาชนกลุ�มเป;าหมาย และสามารถนําไปใช,ในชีวิตประจําวันได, ร,อยละ 72.80 

กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย6ดําเนินโครงการการ
ป;องกันและแก,ไขป̀ญหาการค,ามนุษย6 เพ่ือป;องกันและคุ,มครองประชาชนไม�ให,ตกเป-นเหยื่อของการค,ามนุษย6 
การดําเนินงานในระยะท่ีผ�านมาพบว�า ประเทศไทยได,เลื่อนระดับ จาก Tier 3 เป-น Tier 2 Watch list 2 ป7
ติดกัน (ป7 2559-2560) ให,การช�วยเหลือผู,เสียหายจากการค,ามนุษย6 มีสถานคุ,มครองสวัสดิภาพผู,เสียหายจาก
การค,ามนุษย6 8 แห�ง ดูแลและคุ,มครอง 1,519 คน ให,การช�วยเหลือลูกเรือประมงไทยท่ีเกาะอัมบน/เกาะเบจี
นา อินโดนีเซีย 1,573 คน และช�วยเหลือกลุ�มโรฮีนจา 329 คน พัฒนาศักยภาพและส�งเสริมองค6ความรู,ทีมสห
วิชาชีพ/บุคลากร และล�าม โดยมีบริการล�ามภาษาต�างประเทศ ข้ึนทะเบียนแล,ว 251 คน และผลิตสื่อเผยแพร� 
Inflight VDO บนเครื่องบิน 

กระทรวงมหาดไทยจัดทําโครงการขับเคลื่อนแผนงานป;องกันและแก,ไข
ป̀ญหาการค,ามนุษย6ในบทบาทของฝkายปกครอง โดยการตรวจตราและเฝ;าระวังและปราบปรามพ้ืนท่ีเสี่ยง 
จํานวน 878 พ้ืนท่ี ในระดับจังหวัดไม�น,อย 1 ครั้ง/เดือน และระดับอําเภอไม�น,อยกว�า 2 ครั้ง/เดือน รวมท้ังจัด
กิจกรรมต�างๆ อาทิ โครงการฝfกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ,าหน,าท่ีตามพระราชบัญญัติป;องกันและปราบปราม
การค,ามนุษย6 พ.ศ. 2551 โครงการยุทธวิธีคุ,มครองพยานในคดีค,ามนุษย6โดยพนักงานฝkายปกครอง จัดชุด
ปฏิบัติการขับเคลื่อนพร,อมกันท่ัวประเทศท้ังส�วนกลางและส�วนภูมิภาค 

 กระทรวงสาธารณสุขดําเนินโครงการ/ กิจกรรมท่ีหลากหลาย 
ได,แก� สนับสนุนการแก,ไขป̀ญหายาเสพติดและการควบคุมตัวยา/สารเคมี สนับสนุนการดําเนินการป;องกัน
แก,ไขป̀ญหายาเสพติดให,มีประสิทธิภาพ มีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ อาทิ (1) การตรวจพิสูจน6สารเสพติด 
สามารถตรวจวิเคราะห6สารเสพติด เคมีภัณฑ6 สารต้ังต,น และผลิตภัณฑ6สุขภาพท่ีนําไปใช,ในทางท่ีผิด 30,815 
ตัวอย�าง (เป;าหมาย 50,000 ตัวอย�าง) และตรวจยืนยันสารเสพติดในป̀สสาวะ 64,835 ตัวอย�าง (เป;าหมาย 
50,000 ตัวอย�าง) (2) พัฒนาศักยภาพห,องปฏิบัติการตรวจสารเสพติดให,แก�ห,องปฏิบัติการเครือข�ายรวม 783 
แห�ง (3) อบรมพัฒนาศักยภาพเครือข�ายด,านการตรวจสารเสพติดในป̀สสาวะ มีผู,เข,าร�วม 4 ภาค 657 ราย  
โครงการควบคุมตัวยา เคมีภัณฑ6 และสารต้ังต,นท่ีเป-นวัตถุเสพติด โดยการกํากับดูแลให,วัตถุเสพติดอยู�ในระบบ
การควบคุมไม�ถูกนําไปใช,ในทางท่ีผิด สามารถดําเนินการได,สูกว�าเป;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 ท่ีตรวจพบว�ากระทําผิดเก่ียวกับตัว
ยา เคมีภัณฑ6 และสารต้ังต,นมีการดําเนินการได,ถูกต,องตามกฎหมาย  โครงการพัฒนาศักยภาพการบําบัดรักษา
ในชุมชนโดยศาสนสถาน (วัด/มัสยิด) เป-นศูนย6สงเคราะห6และฟ��นฟูผู,ติดยาเสพติดท่ัวประเทศ โดยการพัฒนา
บุคลากรด,านการบําบัดฟ��นฟูผู,เสพ/ผู,ติดยาเสพติดของวัด/มัสยิดให,มีความรู, ความเข,าใจแนวทางการพัฒนา
และรับรองคุณภาพงานยาเสพติด สามารถนําไปดําเนินการต�อได,อย�างถูกต,องและมีประสิทธิภาพ และ
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สนับสนุนและกระตุ,นให,เกิดการพัฒนาคุณภาพการบําบัดรักษาและฟ��นฟูสมรรถภาพของวัด/มัสยิดเป-นศูนย6
สงเคราะห6และฟ��นฟูสมรรถภาพผู,ติดยาเสพติดอย�างต�อเนื่อง 

กระทรวงศึกษาธิการรณรงค6ป;องกันและแก,ป̀ญหายาเสพติด เป-นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต และทักษะทางความคิด สร,างภูมิคุ,มกันทางด,านจิตใจให,กับนักเรียน นักศึกษา และเป-น
การสร,างภูมิคุ,มกันทางสังคม (Social Vaccine) สร,างเครือข�ายผู,นํานักเรียน นักศึกษาในการต�อต,านและ
ป;องกันการแพร�ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน ตลอดจนเสริมสร,างความเข,มแข็งให,สถานศึกษา
สีขาวในการป;องกันและแก,ไขป̀ญหายาเสพติดตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการกับนักเรียน นักศึกษา
กลุ�มเป;าหมาย 32,872 คน ใน 17 จังหวัด (เป;าหมาย 70,000 คน ในพ้ืนท่ี 31 จังหวัด) 

กระทรวงยุติธรรมดําเนินโครงการปราบปรามนักค,ายาเสพติดรายสําคัญ 
พัฒนามาตรการปราบปรามยาเสพติดให,มีขีดความสามารถควบคุมการผลิตในพ้ืนท่ีสามเหลี่ยมทองคํา การ
จําแนกผู,ค,ายาเสพติดออกจากผู,เสพและดําเนินการสืบสวนปราบปรามดําเนินคดีกับผู,ผลิตผู,ค,า และตัวการราย
สําคัญ ในป7งบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผลการดําเนินการจับกุมคดียาเสพติดรายสําคัญได,รวมท้ังสิ้น 78,665 คดี 
จากเป;าหมาย 62,000 คดี 

2.3) การส�งเสริมความร�วมมือกับต�างประเทศด�านความม่ันคง เพ่ือบูรณาการ
ความร�วมมือกับมิตรประเทศเพ่ือผลประโยชน6ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป;องกันภัยคุกคามข,ามชาติ 

(1) ดําเนินความสัมพันธ0กับต�างประเทศอย�างสมดุล เพ่ือเอ้ือต�อการ
ส�งเสริมและรักษาผลประโยชน0และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ กระทรวงการต�างประเทศ
จัดทําโครงการสร,างความสัมพันธ6กับผู,นํารุ�นใหม�และข,าราชการของประเทศเพ่ือนบ,าน (Emerging Leaders 
Programme 2016) เพ่ือเสริมสร,างทัศนคติอันดีและความรู,ความเข,าใจท่ีถูกต,องเก่ียวกับระบบการเมือง การ
ปกครอง เศรษฐกิจและสังคมไทยของผู,นํารุ�นใหม� /ข,าราชการของประเทศเพ่ือนบ,าน พร,อมท้ังส�งเสริมให,ผู,นํา
รุ�นใหม� /ข,าราชการของประเทศเพ่ือนบ,านมีทัศนคติท่ีดีต�อไทยและมีความรู,ความเข,าใจเก่ียวกับประเทศไทย 
ความสัมพันธ6ระหว�างไทยกับประเทศเพ่ือนบ,าน และเห็นความสําคัญของการส�งเสริมความสัมพันธ6และความ
ร�วมมือกับไทย /ผลักดันประเด็นในความสัมพันธ6 รวมท้ังมีเครือข�ายและความคุ,นเคยกับฝkายไทย 

(2) เสริมสร�างความไว�เนื้อเช่ือใจกับประเทศเพ่ือนบ�าน และส�งเสริมความ
ร�วมมือในการบริหารจัดการความม่ันคงตามแนวชายแดน เพ่ือร�วมแก�ไขปJญหาท่ีมีอยู�และส�งเสริมให�
ชายแดนไทยกับประเทศเพ่ือนบ�านเป9นชายแดนแห�งความร�วมมือ กระทรวงการต�างประเทศจัดทําโครงการ
จัดการสัมมนาหัวข,อ “นโยบายต�างประเทศไทยต�อประเทศเพ่ือนบ,านในยุคสงครามเย็น: ห,ากรณีศึกษา
เปรียบเทียบ” เพ่ือให,บริการด,านข,อมูลเก่ียวกับพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สังคม และ
เศรษฐกิจในประเทศเพ่ือนบ,านแก�ภาคส�วนท่ีเก่ียวข,อง เช�น ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมของไทย 
ให,ได,ความรู,และเข,าใจถึงโอกาสในการสร,างความร�วมมือกับประเทศเพ่ือนบ,าน ตลอดจนข,อจํากัดต�างๆ ท่ีเป-น
ผลมาจากความสัมพันธ6ในยุคสงครามเย็น และความเคลื่อนไหวทางการเมืองและเศรษฐกิจในประเทศเพ่ือน
บ,านในเวลาต�อมา ได,เชิญผู,เชี่ยวชาญมาให,ความรู,เชิงวิเคราะห6เก่ียวกับนโยบายทางการเมือง /เศรษฐกิจของ
ประเทศเพ่ือนบ,าน รวมท้ังแนวโน,ม ทิศทางในการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง /เศรษฐกิจ ท่ีจะเป-นโอกาสและ
เป-นประโยชน6ต�อความร�วมมือในระดับต�างๆ โดยมีกลุ�มเป;าหมาย ได,แก� ผู,แทนภาครัฐ นักธุรกิจ /นักลงทุน 
นักวิชาการ และผู,สนใจท่ัวไปเก่ียวกับพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงในประเทศเพ่ือนบ,าน มีผู,เข,าร�วมการ
สัมมนาฯ กว�า 300 คน จากภาคส�วนต�างๆ ของไทยหลากหลายสาขา 
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2.4) การบริหารจัดการความม่ันคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให,เกิดความสอดคล,องกัน
ระหว�างแผนงานท่ีเก่ียวข,องกับความม่ันคงกับแผนงานการพัฒนาอ่ืนๆ ภายใต,การมีส�วนร�วมของภาคประชาชน 

(1) ปรับปรุงระบบติดตาม เฝ>าระวัง ศึกษา วิเคราะห0 และประเมิน
สถานการณ0ด�านความม่ันคง การเปล่ียนแปลงของสถานการณ0 สภาวะแวดล�อมด�านความม่ันคง พิสูจน0
ทราบและคาดการณ0ภัยคุกคาม โดยกระทรวงการต�างประเทศดําเนินโครงการจัดทําเอกสารข,อมูลเก่ียวกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (SEP Info Packages) เพ่ือเผยแพร�ประชาสัมพันธ6บทเรียนของไทยในการ
ใช,หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) เพ่ือขับเคลื่อนไปสู�การพัฒนาท่ียั่งยืน และการบรรลุเป;าหมายการ
พัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) 17 เป;าหมาย ซ่ึงจะช�วยสนับสนุนการสร,างความเข,าใจต�อบทบาทของสถาบัน
พระมหากษัตริย6ด,านการพัฒนา และเพ่ือประชาสัมพันธ6บทบาทของไทยในการให,ความร�วมมือเพ่ือการพัฒนา
ระหว�างประเทศ  และโครงการประชาสัมพันธ6การเป-นประธานกลุ�ม 77 ในสื่อชั้นนําต�างประเทศ เพ่ือ
ประชาสัมพันธ6บทบาทของไทยในการส�งเสริมการพัฒนาท่ียั่งยืนในเวทีระหว�างประเทศและการบรรลุเป;าหมาย 
SDGs โดยนําหลัก SEP ไปประยุกต6ใช, ซ่ึงจะช�วยสนับสนุนการสร,างความเข,าใจต�อบทบาทของสถาบัน
พระมหากษัตริย6ด,านการพัฒนาด,วย ส�งผลให,กลุ�มผู,นําต�างประเทศ ผู,มีอิทธิพลทางความคิด สาธารณชนไทย
และต�างประเทศ และเยาวชน รู,จักและเข,าใจ หลัก SEP และบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย6ด,านการ
พัฒนามากยิ่งข้ึน และไทยสามารถขยายความร�วมมือเพ่ือการพัฒนาในต�างประเทศเพ่ือเผยแพร�หลัก SEP 
อย�างเป-นรูปธรรม 

(2) พัฒนากลไกด�านความม่ันคงและระบบการขับเคล่ือนแผนงานต�างๆ 
ให�พร�อมรับสถานการณ0ท้ังระดับชาติและระดับพ้ืนท่ี โดยสร,างเครือข�ายการสนับสนุน ท้ังด,านนโยบาย องค6
ความรู,และการสร,างกลไกขับเคลื่อนแผนงานด,านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อม และ
ความม่ันคง โดยกระทรวงยุติธรรมดําเนินโครงการมาตรการเชิงรุกด,านการป;องกันการบุกรุกท่ีดินของรัฐด,วย
ระบบแม�ข�ายแผนท่ีผ�านระบบอินเตอร6เน็ต (DSI MAP) และผ�านระบบดาวเทียม GPS (DSI MAP Extended) 
จัดอบรมฝfกอบรมเจ,าหน,าท่ีท่ีเก่ียวข,องกับท่ีดินให,สามารถใช,เทคโนโลยีระบบแม�ข�ายแผนท่ีผ�านอินเตอร6เน็ต 
(DSI MAP) และผ�านระบบดาวเทียม GPS (DSI MAP Extend) เป-นเครื่องมือในการตรวจสอบแนวเขตพ้ืนท่ี
ของรัฐ และท่ีสงวนหวงห,ามต�างๆ ได,  และโครงการส�งเสริมการมีส�วนร�วมและความเข,มแข็งของภาคประชา
สังคมในการป;องกันอาชญากรรมคดีพิเศษและเฝ;าระวังแจ,งเบาะแสอาชญากรรมคดีพิเศษ พัฒนาแกนนํา
เครือข�าย  เสริมสร,างความสัมพันธ6 พัฒนาเทคนิคการรวบรวมพยานหลักฐาน เผยแพร�ผลการดําเนินงานรับฟ̀ง
ความคิดเห็นและมอบรางวัล มีเครือข�ายท่ีได,รับการพัฒนา 250 ราย ต�อป7 รวมท้ังสิ้น 1,250 ราย ผลิตวารสาร
เครือข�ายดีเอสไอ 7,000 เล�มต�อป7 รวมท้ังสิ้น 35,000 เล�ม ส�งผลให,เครือข�ายดีเอสไอเป-นกลไกสําคัญในการ
ป;องกันอาชญากรรมพิเศษอย�างมีประสิทธิภาพ 
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2.1.6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป>องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 

1) การบรรลุเป>าหมายการบริหารจัดการในภาครัฐ การป>องกันการทุจริตประพฤติ 
มิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย ในป7แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 มีความก,าวหน,า ดังนี้ 

1.1) สัดส�วนค�าใช�จ�ายด�านบุคลากร และประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการ
ให�บริการของภาครัฐมีแนวโน�มท่ีดีข้ึน ขณะท่ีประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศยังคงต�องพัฒนา
ต�อไป โดยในป7แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560) ค�าใช,จ�ายด,านบุคลากรภาครัฐมีแนวโน,มลดลง 
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให,บริการของภาครัฐสูงข้ึนเล็กน,อย ขณะท่ีประสิทธิภาพการประกอบ
ธุรกิจของประเทศยังคงไม�เปลี่ยนแปลง เม่ือเทียบกับป7สุดท,ายของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2559) และ
เม่ือพิจารณาแนวโน,มของแต�ละองค6ประกอบย�อย พบว�า  

(1)  สัดส�วนค�าใช,จ�ายด,านบุคลากรของรัฐต�องบประมาณรายจ�ายประจําป7มี
แนวโน,มลดลงจากร,อยละ 24 ในช�วงกลางแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 เหลือร,อยละ 23.1 ในป7แรกของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 12 

(2)  อันดับประสิทธิภาพภาครัฐ (Government Efficiency) มีแนวโน,ม
สูงข้ึนต้ังแต�ป7 2558 เป-นต,นมา จากการจัดอันดับประสิทธิภาพภาครัฐ โดยสถาบันการจัดการนานาชาติ 
(International Institute for Management Development: IMD) พบว�า อันดับประสิทธิภาพภาครัฐของ
ไทยปรับตัวสูงข้ึนจากอันดับท่ี 30 ในช�วงต,นของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 เป-นอันดับท่ี 29 ในช�วงกลางของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 และปรับตัวเพ่ิมข้ึนต�อเนื่องเป-นอันดับท่ี 27 ในป7แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

(3)  อันดับความยากง�ายในการดําเนินธุรกิจ (Ease of doing Business) 
จัดทําโดยธนาคารโลก (The World Bank) มีแนวโน,มลดลงจากอันดับท่ี 17 ในป7 2555 ซ่ึงเป-นป7แรกของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ลดลงเป-นอันดับท่ี 46 จากท้ังหมด 190 ประเทศ ในช�วงปลายแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 
และยังคงอยู�ในอันดับท่ี 46 ต�อเนื่องมาถึงป7แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12  

1.2) องค0กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดีมีจํานวนเพ่ิมข้ึน โดย
สัดส�วนองค6กรปกครองส�วนท,องถ่ินในแต�ละประเภทท่ีได,รับรางวัลการบริหารจัดการท่ีดีต�อองค6กรปกครองส�วน
ท,องถ่ินท้ังหมดเพ่ิมข้ึนจาก 0.0155 (122 แห�ง) ในป7สุดท,ายของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 เป-น 0.0168 (132 
แห�ง) ในป7แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ท้ังนี้ เม่ือพิจารณาแนวโน,มในภาพรวม องค6กรปกครองส�วนท,องถ่ิน
ท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดีมีจํานวนเพ่ิมข้ึนอย�างมีนัยยะสําคัญในช�วงปลายแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ต�อเนื่องกับป7
แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 โดยเพ่ิมข้ึนจาก 0.0047 (37 แห�ง) ในป7 2558 เป-น 0.0155 (122 แห�ง) ในป7 
2559 และ 0.0168 (132 แห�ง) ในป7 2560 

1.3) การทุจริตคอร0รัปช่ันยังคงเป9นปJญหาสําคัญท่ีต�องเร�งแก�ไข โดยคะแนนของ
ดัชนีการรับรู,การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) เพ่ิมข้ึนจาก 35 คะแนนในป7สุดท,ายของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 เป-น 37 คะแนนในป7แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 อย�างไรก็ตาม เม่ือพิจารณา
แนวโน,ม พบว�า คะแนนของดัชนีการรับรู,การทุจริตของประเทศไทยในป7แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ไม�
แตกต�างจากคะแนนในป7แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 และยังห�างจากเป;าหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 
12 ท่ีตั้งไว, 50 คะแนน 
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ตารางท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป>องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
ป%แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

เป>าหมาย ตัวชี้วัด 
แผนฯ 11 แผนฯ 12 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 
1. ลดสัดส�วน
ค�าใช,จ�ายด,าน
บุคลากร และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการและ
การให,บริการของ
ภาครัฐ และ
ประสิทธิภาพการ
ประกอบธุรกิจของ
ประเทศ 

1.1 อันดับประสิทธิภาพภาครัฐ 
จัดทําโดยสถาบันการจัดการ
นานาชาติ อยู�ในอันดับสองของ
อาเซียน เม่ือส้ินสุดแผนพัฒนา
ฯ ฉบับท่ี 12 

30 27 29 30 28 27 

1.2 อันดับความยากง�ายในการ
ดําเนินธุรกิจ จัดทําโดย
ธนาคารโลก อยู�ในอันดับสอง
ของอาเซียน เม่ือส้ินสุด
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

17 18 18 46 46 46 

1.3 สัดส�วนค�าใช,จ�ายด,าน
บุคลากรของรัฐต�องบประมาณ
รายจ�ายประจําป7ลดลง7 

22.9 24.0 24.0 24.1 23.4 23.1 

2. เพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการท่ีดี
ขององค6กร
ปกครองส�วน
ท,องถิ่น 

2.1 สัดส�วนองค6กรปกครอง
ส�วนท,องถิ่นในแต�ละประเภทท่ี
ได,รับรางวัลการบริหารจัดการท่ี
ดีต�อองค6กรปกครองส�วน
ท,องถิ่นท้ังหมดเพ่ิมขึ้น8 

0.0071 
(56 แห�ง) 

0.0073 
(57 แห�ง) 

0.0069 
(54 แห�ง) 

0.0047 
(37 แห�ง) 

0.0155 
(122 แห�ง) 

0.0168 
(132 แห�ง) 

2.2 ข,อร,องเรียนและคดี
เกี่ยวกับการดําเนินงานองค6กร
ปกครองส�วนท,องถิ่นลดลง 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

3. เพ่ิมคะแนนดัชนี
การรับรู,การทุจริต
ให,สูงขึ้น 

2.3 ระดับคะแนนของดัชนีการ
รับรู,การทุจริต Corruption 
Perceptions Index (CPI) 
(หรือดัชนีภาพลักษณ6การ
คอรัปช่ัน) สูงกว�าร,อยละ 50 
เม่ือส้ินสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี
12 

37 

(88/174) 
35 

(102/175) 
38 

(85/174) 
38 

(76/168) 
35 

(101/176) 
37 

(96/180) 

4. ลดจํานวนการ
ดําเนินคดีกับผู,มิได,
กระทําความผิด 

2.4 จํานวนคดีท่ีรัฐดําเนินคดี
กับผู,มิได,กระทําความผิดซ่ึงต,อง
ชดเชยความเสียหายลดลง 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 

 

  

                                                 
7 งบบุคลากร (สัดส�วนต�องบประมาณ) การจัดสรรงบประมาณตามงบรายจ�าย จากงบประมาณโดยสังเขป 
8 ไม�รวม กทม. และเมืองพัทยา อปท. มีจํานวนท้ังส้ิน 7,850 แห�ง โดยแบ�งออกเป-น อบจ. 76 แห�ง เทศบาลนคร 30 แห�ง เทศบาลเมือง 178 แห�ง 

เทศบาลตําบล 2,233 แห�ง และ อบต. 5,333 แห�ง (ข,อมูล ณ วันท่ี 1 ธันวาคม 2560 จากกรมส�งเสริมการปกครองส�วนท,องถิ่น) 
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2.1.7 การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส0 

1) การบรรลุเป>าหมายการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส0  ในป7แรกของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 มีความก,าวหน,าในด,านการพัฒนาโครงสร,างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส6ในภาพรวม 
โดยสัดส�วนการใช,พลังงานข้ันสุดท,ายต�อผลิตภัณฑ6มวลรวมภายในประเทศลดลงจาก 8.71 เป-น 8.49 พันตัน
เทียบเท�าน้ํามันดิบ/พันล,านบาท ในป7 2560 สัดส�วนต,นทุนโลจิสติกส6ต�อ GDP มีแนวโน,มลดลงเหลือร,อยละ 
13.8 ในป7 2560 โดยคาดว�าต,นทุนการเก็บรักษาสินค,าคงคลังมีแนวโน,มปรับลดลงเหลือสัดส�วน ร,อยละ 5.0 
ต�อ GDP ส�วนต,นทุนค�าขนส�งสินค,าและต,นทุนการบริหารจัดการมีสัดส�วนคงท่ีร,อยละ 7.5 และร,อยละ 1.3 ต�อ 
GDP ตามลําดับ ท้ังนี้ ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจไทยป7 2560 ปรับตัวดีข้ึนจากป7 2559 โดยมีป̀จจัยสนับสนุนจาก
การขยายตัวเร�งข้ึนของการบริโภคภาคเอกชนตามการปรับตัวดีข้ึนของฐานรายได,รวมในระบบเศรษฐกิจจาก
มาตรการกระตุ,นการใช,จ�ายของภาครัฐและการเพ่ิมข้ึนของความเชื่อม่ันผู,บริโภค รวมถึงการขยายตัวของการ
ส�งออกในช�วงท,ายป7จากแรงหนุนของภาคต�างประเทศท่ีขยายตัวดีกว�าท่ีคาดท้ังในส�วนของการส�งออกสินค,า
และภาคการท�องเท่ียว ซ่ึงจะส�งผลให,ภาคการขนส�งและโลจิสติกส6ไทยขยายตัวไปในทิศทางเดียวกัน อย�างไรก็ดี 
ในป7 2560 ยังมีข,อจํากัดและป̀จจัยเสี่ยงท่ีอาจส�งผลให,ต,นทุนโลจิสติกส6ต�อ GDP ของไทยสูงข้ึน เช�น การ
เปลี่ยนแปลงข,อตกลงระหว�างประเทศ ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก เป-นต,น  

สําหรับ การพัฒนาโครงสร,างพ้ืนฐานด,านระบบขนส�ง ในป7 2559 ปริมาณการขนส�ง
สินค,าในประเทศมีปริมาณรวม 600,056 พันตัน เพ่ิมข้ึนในอัตราท่ีชะลอตัวลงจาก 596,610 พันตันในป7 2558 
หรือคิดเป-นร,อยละ 0.6 จากการขยายตัวของปริมาณการขนส�งสินค,าเกือบทุกรูปแบบการ ขนส�ง ยกเว,นการ
ขนส�งสินค,าทางน้ํา โดยการขนส�งสินค,าทางน้ําภายในประเทศ มีปริมาณ 50,327 พันตัน ลดลงจาก 50,907 
พันตัน หรือร,อยละ 1.1 จากการลดลงอย�างมีนัยสําคัญของการขนส�ง สินค,าประเภทวัสดุก�อสร,าง (ดิน หิน 
ทราย) ปุ�ย และข,าวและการขนส�งสินค,าทางชายฝ`�งทะเลมีปริมาณ 50,894 พันตัน ลดลงจาก 51,872 พันตัน 
หรือร,อยละ 1.9 จากการขนส�งผลิตภัณฑ6ปcโตรเลียมท่ีลดลง ในขณะท่ี การขนส�งสินค,าทางถนนมีปริมาณ 
486,743 พันตัน เพ่ิมข้ึนจาก 482,358 พันตันในป7ก�อนหน,า หรือร,อยละ 0.9 ตามการฟ��นตัวของอุปสงค6รวมใน
ประเทศและความต,องการขนส�งแบบถึงมือผู,รับ (Door-to-Door) ท่ีเพ่ิมสูงข้ึนตามการขยายตัวอย�างต�อเนื่อง
ของมูลค�าธุรกิจ E-Commerce สําหรับการขนส�งสินค,าทางราง และการขนส�งสินค,าทางอากาศ เติบโตสูงข้ึน
อย�างต�อเนื่องจากป7ก�อนหน,า โดยมีอัตราการขยายตัว ร,อยละ 5.4 และ 4.3 ตามลําดับ จากโครงการปรับปรุง
ทางรถไฟและการจัดหาหัวรถจักรเพ่ิมเติม และการขยายตัวของการขนส�งสินค,าผ�านสายการบินต,นทุนตํ่า 
(Low-cost Carrier)  

การพัฒนาระบบโลจิสติกส6 ความสามารถในการแข�งขันด,านโลจิสติกส6ของประเทศไทย 
จากข,อมูลการจัดอันดับดัชนีวัดประสิทธิภาพด,านโลจิสติกส6ระหว�างประเทศ (International Logistics 
Performance Index : LPI) ของธนาคารโลก ป7 2559 พบว�าประเทศไทยอยู�ในอันดับท่ี 45 จาก 60 ประเทศ
ท่ัวโลก ลดลงจากอันดับท่ี 35 ในป7 2557 ท้ังนี้หากพิจารณาเปรียบเทียบองค6ประกอบของเกณฑ6ชี้วัดท้ัง 6 ตัว 
พบว�าอันดับลดลงเกือบทุกด,าน โดยเฉพาะความตรงต�อเวลาของการบริการ ระบบการติดตามและตรวจสอบ
สินค,า ยกเว,นการเตรียมการขนส�งระหว�างประเทศท่ีมีลําดับปรับข้ึนเล็กน,อย สําหรับประสิทธิภาพการอํานวย
ความสะดวกทางการค,า จากผลการจัดอันดับความยาก-ง�ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of doing business) 
ด,านข,อมูลการค,าระหว�างประเทศ (Trading Across Border) ของธนาคารโลกป7 2560 ประเทศไทยอยู�ใน
อันดับท่ี 56 จาก 189 ประเทศท่ัวโลก ลดลงจากอันดับท่ี 54 ในป7 2559 ท้ังนี้ ผลการวัดอันดับมีแนวโน,มลดลง



127 
 

อย�างต�อเนื่องจากท่ีเคยอยู�ในอันดับท่ี 10 ในป7 2552 สาเหตุหลักคือ ประเทศอ่ืนมีแนวทางการพัฒนา
กระบวนการและการบูรณาการข,อมูลการนําเข,าส�งออกสินค,าการพัฒนาระบบ NSW อย�างต�อเนื่องและรวดเร็ว
กว�าประเทศไทย ท่ีผ�านมาแม,ว�าประเทศไทยสนับสนุนการพัฒนาระบบ NSW ได,ในระดับหนึ่ง แต�ยังไม�
เพียงพอ ไม�สามารถลดจํานวนเอกสารและค�าใช,จ�ายอย�างแท,จริง สําหรับการค,าชายแดนระหว�างไทยกับ
ประเทศเพ่ือนบ,าน (มาเลเซีย เมียนมา สปป.ลาว และกัมพูชา) และการค,าผ�านแดน (สิงคโปร6 จีนตอนใต, 
เวียดนาม) ของไทยกับประเทศเพ่ือนบ,าน มีมูลค�าการค,ารวม 1,307,150.57 ล,านบาท เพ่ิมข้ึนร,อยละ 8.85 
โดยการส�งออกมีมูลค�า 779,269.74 ล,านบาท และการนําเข,ามีมูลค�า 527,880.83 ล,านบาท เพ่ิมข้ึนร,อยละ 
3.68 ไทยได,ดุลการค,ารวมท้ังสิ้น 251,388.91 ล,านบาท 

การพัฒนาด,านพลังงาน ในป7 2560 มีสัดส�วนการใช,พลังงานทดแทนต�อปริมาณการใช,
พลังงานข้ันสุดท,ายอยู�ท่ีร,อยละ 14.49 การใช,เชื้อเพลิงจากก�าซธรรมชาติร,อยละ 59.4 ของการใช,เชื้อเพลิงใน
การผลิตไฟฟ;าท้ังหมด รองลงมาเป-นถ�านหิน/ลิกไนต6ร,อยละ 19.5 น้ํามันเตาและน้ํามันดีเซลร,อยละ 0.1 ส�วนท่ี
เหลือเป-นการใช,พลังงานหมุนเวียน (แกลบ กากอ,อย วัสดุเหลือใช,ทางการเกษตร ขยะ ก�าซชีวภาพ) และ
พลังงานอ่ืนๆ (แบล็คลิเคอและก�าซเหลือใช,จากกระบวนการผลิต) คิดเป-นสัดส�วนร,อยละ 21.0 

การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ประเทศไทยมีดัชนีความพร,อมใช,ของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (Networked Readiness Index : NRI) เป-นดัชนีชี้วัดท่ีจัดอันดับโดยประเมินความพร,อมด,าน
เครือข�ายของประเทศท่ัวโลกรวมถึงประเมินท้ังในด,านสภาพแวดล,อม การเมือง การตลาด โครงสร,างพ้ืนฐาน 
ความพร,อมของธุรกิจ ภาครัฐ และบุคคล รวมถึงการใช,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในป7 2559 อยู�ใน
อันดับ 62 จาก 139 ประเทศ สําหรับการขยายโครงข�ายอินเทอร6เน็ตความเร็วสูงให,ครอบคลุมท่ัวท้ังประเทศ 
สามารถดําเนินการได,ตามเป;าหมาย โดยในป7 2560 ติดต้ังได,ท้ังหมด 24,700 หมู�บ,าน และในป7 2561 รัฐบาล
จะขยายโครงข�ายเน็ตประชารัฐเฟสท่ี 2 เพ่ิมข้ึนอีก 15,732 หมู�บ,าน โดยใช,งบประมาณท่ีประหยัดได,จํานวน
มากจากการดําเนินการโครงการเฟสแรก ซ่ึงจะทําให,โครงข�ายเน็ตประชารัฐเชื่อมต�อเป-นโครงข�ายเดียวกันท้ัง
ประเทศ โดยต้ังเป;าให,แล,วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2561 นี้ และเม่ือนําโครงการเน็ตประชารัฐท้ัง 2 เฟส 
รวมกับหมู�บ,านท่ีมีอินเทอร6เน็ตความเร็วสูงเข,าถึงอยู�แล,ว 30,635 หมู�บ,าน และโครงการอินเทอร6เน็ตความเร็ว
สูงในหมู�บ,านพ้ืนท่ีชายขอบอีกจํานวน 3,920 หมู�บ,าน ท่ี กสทช. ดําเนินการซ่ึงคาดว�าจะแล,วเสร็จในป7 2561จะ
ถือได,ว�าประเทศไทยจะมีอินเทอร6เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกหมู�บ,านท่ัวประเทศท้ัง 74,987 หมูบ,าน และ
เพ่ือให,เกิดประโยชน6สูงสุดจากโครงข�ายเน็ตประชารัฐท้ัง 24,700 หมู�บ,าน รัฐบาลได,เปcดให,ผู,ให,บริการท่ีได,รับ
ใบอนุญาตจากสํานักงาน กสทช. สามารถเชื่อมต�อจากโครงข�ายเน็ตประชารัฐไปยังบ,านเรือนของประชาชน 
โดยผู,ให,บริการไม�ต,องจ�ายค�าใช,หรือเชื่อมต�อ เพ่ือเป-นการลดต,นทุนให,สามารถให,บริการประชาชนได,ในราคาท่ี
เหมาะสม 

ตารางท่ี 7 การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส0 ป%แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

เป>าหมาย ตัวชี้วัด 
แผนฯ 11 แผนฯ 12 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 
1. การพัฒนาโครงสร,างพ้ืนฐานและ

ระบบโลจิสติกส6ในภาพรวม มี
เป;าหมายเพ่ือลดความเข,มการใช,
พลังงาน (Energy Intensity: EI) 
และลดต,นทุนโลจิสติกส6ของ
ประเทศ 

1. สัดส�วนการใช,พลังงานขั้น
สุดท,ายต�อผลิตภัณฑ6มวล
รวมภายในประเทศลดลง
จาก 8.22 เป-น 7.70 พันตัน
เทียบเท�านํ้ามันดิบ/พันล,าน
บาท ในป7 2564 

8.80 8.75 8.96 8.92 8.71 8.49 
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เป>าหมาย ตัวชี้วัด 
แผนฯ 11 แผนฯ 12 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 
2. สัดส�วนต,นทุนโลจิสติกส6ลด

ลงจากร,อยละ 14 เป-นร,อย
ละ 12 ของผลิตภัณฑ6มวล
รวมในประเทศ โดยในส�วน
ของต,นทุนค�าขนส�งสินค,าตํ่า
กว�าร,อยละ 7 ของ
ผลิตภัณฑ6มวลรวมใน
ประเทศ ในป7 2564 

14.4 
 
 
 
 

7.6 

14.2 
 
 
 
 

7.4 

14.2 
 
 
 
 

7.5 

14.0 
 
 
 
 

7.4 

13.9 
 
 
 
 

7.5 

13.8e 
 
 
 
 

7.5e 

2. การพัฒนาโครงสร,างพ้ืนฐานด,าน
ระบบขนส�ง เพ่ือเพ่ิมปริมาณการ
ขนส�งสินค,าทางรางและทางนํ้า  
และเพ่ิมปริมาณการเดินทางด,วย
ระบบขนส�งสาธารณะในเขตเมือง 
รวมท้ังขยายขีดสามารถในการ
รองรับปริมาณผู,โดยสารของท�า
อากาศยานในกรุงเทพมหานคร
และท�าอากาศยานในภูมิภาคให,
เพียงพอกับความต,องการ 

1. สัดส�วนปริมาณการขนส�ง
สินค,าทางรางต�อปริมาณ
การขนส�งสินค,าท้ังหมด
ภายในประเทศ เพ่ิมขึ้นจาก
ร,อยละ 1.4 เป-นร,อยละ 4 
และสัดส�วนปริมาณการ
ขนส�งสินค,าทางนํ้าต�อ
ปริมาณการขนส�งสินค,า
ท้ังหมดภายในประเทศ 
เพ่ิมขึ้นจากร,อยละ 12 เป-น
ร,อยละ 15 ในป7 2564 

2.11 
 
 
 
 
 

8.43 

2.12 
 
 
 
 
 

8.09 

1.89 
 
 
 
 
 

8.75 

1.90 
 
 
 
 
 

8.53 

1.99 
 
 
 
 
 

8.39 

N/A 
 
 
 
 
 

N/A 

2. สัดส�วนของผู,ใช,ระบบ
รถไฟฟ;าต�อปริมาณการ
เดินทางในเขต
กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล จากร,อยละ 5 
เป-นร,อยละ 15  ในป7 2564 

   2.77 5.11 7.83 

3. ความสามารถในการรองรับ
ปริมาณผู,โดยสารโดยรวม
ของท�าอากาศยานใน
กรุงเทพมหานครและท�า
อากาศยานในภูมิภาค 
เพ่ิมขึ้นเป-น 120 และ 55 
ล,านคนต�อป7 ตามลําดับ ใน
ป7 2564 

    75 
 
 
 

55 
 
 

 
 
 

3. การพัฒนาระบบโลจิสติกส6 เพ่ือให,
ประเทศไทยมีความสามารถในการ
แข�งขันด,านโลจิสติกส6 และการ
อํานวยความสะดวกทางการค,ามี
ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ระบบ 
National Single Window 
(NSW) สามารถเช่ือมโยงและ
แลกเปล่ียนข,อมูลกระบวนการ
นําเข,าส�งออกและโลจิสติกส6ด,วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส6แบบไร,

1. อันดับดัชนีความสามารถใน
การแข�งขันด,านโลจิสติกส6 
และประสิทธิภาพการ
อํานวยความสะดวกทาง
การค,าดีขึ้น 

38 
(3.18 

คะแนน) 

 35 
(3.43 

คะแนน) 

 45 
(3.26 

คะแนน) 
 

54 

 
 
 
 

56 
2. จํานวนธุรกรรมการ

ให,บริการการนําเข,าและ
ส�งออกด,วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส6เป-นร,อยละ 
100 ในป7 2564 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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เป>าหมาย ตัวชี้วัด 
แผนฯ 11 แผนฯ 12 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 
กระดาษได,อย�างสมบูรณ6 บุคลากร
ด,านโลจิสติกส6ได,รับการพัฒนาให,มี
ผลิตภาพสูงขึ้น รวมท้ังการขนส�ง
สินค,าผ�านเข,า-ออก ณ ด�านการค,า
ชายแดนสําคัญท่ีเช่ือมต�อกับ
โครงข�ายทางหลักมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

3. ปริมาณสินค,าท่ีผ�านเข,า-
ออก ณ ด�านการค,า
ชายแดนท่ีสําคัญเพ่ิมขึ้น
เฉล่ียไม�น,อยกว�าร,อยละ 5 
ต�อป7 

  

1.14 1.18 1.20 1.31 

4. การพัฒนาด,านพลังงาน เพ่ือเพ่ิม
สัดส�วนการใช,พลังงานทดแทนต�อ
ปริมาณการใช,พลังงานขั้นสุดท,าย 
และลดการพ่ึงพาก�าซธรรมชาติใน
การผลิตไฟฟ;า 

1. สัดส�วนการใช,พลังงาน
ทดแทนต�อปริมาณการใช,
พลังงานขั้นสุดท,ายเพ่ิมขึ้น
จากร,อยละ 12.94 เป-นร,อย
ละ 17.34 ในป7 2564 

9.95 10.94 11.91 12.94 13.82 14.49 

2. สัดส�วนการใช,ก�าซธรรมชาติ
ในการผลิตไฟฟ;าลดลงจาก
ร,อยละ 65 เป-นร,อยละ 47 
ในป7 2564 

 65.21 64.63 67.69 59.10 59.4 

5. การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล เพ่ือ
ขยายโครงข�ายอินเทอร6เน็ต
ความเร็วสูงให,ครอบคลุมท่ัวท้ัง
ประเทศ และสร,างผู,ประกอบการ
ธุรกิจดิจิทัลรายใหม�เพ่ิมขึ้น 
รวมท้ังพัฒนาระบบความม่ันคง
ปลอดภัยทางไซเบอร6ให,มี
ประสิทธิภาพและสอดคล,องตาม
มาตรฐานสากลเพ่ือรับมือภัย
คุกคามทางออนไลน6 

1. อันดับความพร,อมใช,ของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร (Network 
Readiness Index: NRI) ดี
ขึ้น 

  67 67 62 N/A 

2. จํานวนหมู�บ,านท่ีมี
อินเทอร6เน็ตความเร็วสูง
เข,าถึง เพ่ิมขึ้นจากร,อยละ 
30 เป-นมากกว�าร,อยละ 85 
ในป7 2564 

     32.94 
(24,700 
หมู�บ,าน) 

3. จํานวนผู,ประกอบการธุรกิจ
ดิจิทัลเพ่ิมขึ้นไม�น,อยกว�า 
1,000 ราย ในป7 2564 

     N/A 

4. จํานวนหน�วยงานภาครัฐมี
ระบบความม่ันคงปลอดภัย
ทางไซเบอร6 เพ่ิมขึ้นจาก
ร,อยละ 47 เป-นมากกว�า
ร,อยละ 80 ในป7 2564 

     N/A 

6. การพัฒนาด,านสาธารณูปการ 
(นํ้าประปา) เพ่ือขยายกําลังการ
ผลิตนํ้าประปาและกระจาย
โครงข�ายการให,บริการนํ้าประปา
ให,ครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ 
และบริหารจัดการลดนํ้าสูญเสียใน
ระบบส�งนํ้าและระบบจําหน�ายนํ้า 

1. จํานวนครัวเรือนในเขตนคร
หลวงได,รับบริการ
นํ้าประปาร,อยละ 100 
ภายในป7 2561 และจํานวน
ครัวเรือนในเขตภูมิภาค/
เทศบาลได,รับบริการ
นํ้าประปาครอบคลุม
มากกว�าร,อยละ 80 ในป7 
2564 

     N/A 

 2. จํานวนหมู�บ,านท่ัวประเทศ
ได,รับบริการนํ้าสะอาดร,อย

     N/A 
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เป>าหมาย ตัวชี้วัด 
แผนฯ 11 แผนฯ 12 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 
ละ 100  ในป7 2564 

 3. อัตรานํ้าสูญเสียในระบบส�ง
และจําหน�ายนํ้าในเขตนคร
หลวงน,อยกว�าร,อยละ 20 
และในเขตภูมิภาค/
เทศบาลน,อยกว�าร,อยละ 
25 ในป7 2564 

     N/A 

2) การดําเนินการและผลการพัฒนาตามแนวทางยุทธศาสตร0 

2.1) การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานด�านขนส�ง 

(1) พัฒนาระบบขนส�งทางราง ท�าเรือแหลมฉบัง การท�าเรือแห�งประเทศ
ไทย มีการดําเนินโครงการพัฒนาศูนย6การขนส�งตู,สินค,าทางรถไฟ ท่ีท�าเรือแหลมฉบัง (Single Rail Transfer 
Operator : SRTO) ก�อสร,างโครงสร,างพ้ืนฐานหลักพร,อมสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเป-น เพ่ือสนับสนุนและ
ส�งเสริมนโยบายการเปลี่ยนรูปแบบการขนส�งจากทางถนนมาสู�ระบบราง (Shift Mode) ลดภาระค�าขนส�ง
โดยรวม ลดป̀ญหาการจราจรแออัด ลดอุบัติเหตุ และค�าใช,จ�ายด,านพลังงานท่ีใช,ในการขนส�งสินค,า ซ่ึงจะมี
ประโยชน6ในทางอ,อม คือ การลดป̀ญหาด,านสิ่งแวดล,อม อันเนื่องจากการเผาผลาญพลังงานและการปล�อยก�าซ
เรือนกระจกอันเป-นสาเหตุของป̀ญหาโลกร,อน การรถไฟแห�งประเทศไทย ดําเนินโครงการก�อสร,างรถไฟทางคู�
เพ่ือเพ่ิมความจุของทางรถไฟ แก,ไขป̀ญหาการเดินรถในระบบทางเด่ียว เพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพของการ
ขนส�งทางรถไฟท่ีเชื่อมโยงจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมายังสถานีบรรจุและแยกสินค,ากล�อง 
(ICD) ท่ีลาดกระบัง และเชื่อมโยงเข,าสู�ท�าเรือแหลมฉบัง สนับสนุนและส�งเสริมการพัฒนาระบบการจัดการ
ขนส�งสินค,าและบริการ (Logistics) และสนับสนุนให,มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส�งท่ีมีต,นทุนการใช,
พลังงานตํ่า (Modal Shift) ได,แก� โครงการก�อสร,างรถไฟทางคู� ช�วงฉะเชิงเทรา - คลองสิบเก,า – แก�งคอย ช�วง
ชุมทางถนนจิระ – ขอนแก�น ช�วงมาบกะเบา – ชุมทางถนนจิระ ช�วงประจวบคีรีขันธ6 – ชุมพร ช�วงลพบุรี – 
ปากน้ําโพ ช�วงนครปฐม – หัวหิน ช�วงหัวหิน – ประจวบคีรีขันธ6 ช�วงปากน้ําโพ – เด�นชัย ช�วงชุมทางถนนจิระ 
– อุบลราชธานี ช�วงขอนแก�น – หนองคาย ช�วงชุมพร – สุราษฎร6ธานี ช�วงสุราษฎร6ธานี - หาดใหญ� – สงขลา 
ช�วงหาดใหญ� – ปาดังเบซาร6 และโครงการก�อสร,างรถไฟทางคู� ช�วงเด�นชัย – เชียงใหม� และยังได,ดําเนิน
โครงการก�อสร,างรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ – หนองคาย โครงการก�อสร,างรถไฟสายใหม� สายเด�นชัย - 
เชียงราย – เชียงของ ขยายโครงข�ายการให,บริการของระบบรางซ่ึงจะช�วยเพ่ิมช�องทางการเข,าถึงของ
ประชาชน ขยายเส,นทางรถไฟออกไปเพ่ือเชื่อมต�อไปยังประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค รวมท้ังพัฒนาระบบขนส�งทาง
รางอันจะช�วยลดต,นทุนทางโลจิสติกส6 โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช�วงบางซ่ือ – พญาไท - 
มักกะสัน - หัวหมาก และช�วงบางซ่ือ – หัวลําโพง การรถไฟฟ;าขนส�งมวลชนแห�งประเทศไทย (รฟม.) ดําเนิน
โครงการรถไฟฟ;าสายสีน้ําเงิน ช�วงหัวลําโพง - บางแค และช�วงบางซ่ือ – ท�าพระ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ขยายการให,บริการของโครงข�ายรถไฟฟ;า และสนับสนุนให,ประชาชนหันมาใช,บริการระบบขนส�งสาธารณะ 
เพ่ือลดปริมาณการเดินทางโดยรถยนต6ส�วนตัวจากบริเวณชานเมืองเข,ามายังพ้ืนท่ีใจกลางเมือง 

(2) พัฒนาระบบขนส�งสาธารณะในเขตเมือง การรถไฟฟ>าขนส�งมวลชน
แห�งประเทศไทย (รฟม.) ดําเนินโครงการรถไฟฟ;าเพ่ือเพ่ิมบทบาท ขีดความสามารถ และประสิทธิภาพของ
การเดินทาง ในการบรรเทาป̀ญหาการจราจรท่ีติดขัดในกรุงเทพมหานครและพ้ืนท่ีต�อเนื่อง รวมท้ังเพ่ิม
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ประสิทธิภาพและขยายการให,บริการของโครงข�ายรถไฟฟ;า และสนับสนุนให,ประชาชนหันมาใช,บริการระบบ
ขนส�งสาธารณะ เพ่ือลดปริมาณการเดินทางโดยรถยนต6ส�วนตัวจากบริเวณชานเมืองเข,ามายังพ้ืนท่ีใจกลางเมือง 
ได,แก� โครงการรถไฟฟ;าสายสีเขียว ช�วงแบริ่ง - สมุทรปราการ โครงการรถไฟฟ;าสายสีเขียว ช�วงหมอชิต - 
สะพานใหม� – คูคต โครงการรถไฟฟ;าสายสีส,ม ช�วงศูนย6วัฒนธรรมแห�งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ6) 
โครงการรถไฟฟ;าสายสีเหลือง ช�วงลาดพร,าว – สําโรง โครงการรถไฟฟ;าสายสีชมพู ช�วงแคราย – มีนบุรี 
โครงการรถไฟฟ;าสายสีน้ําเงิน ช�วงบางแค - พุทธมณฑล สาย 4 โครงการรถไฟฟ;าสายสีม�วง ช�วงเตาปูน - 
ราษฎร6บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) โครงการรถไฟฟ;าสายสีส,ม ช�วงบางขุนนนท6 – ศูนย6วัฒนธรรมแห�ง
ประเทศไทย โครงการรถไฟฟ;าสายสีเขียว ช�วงสมุทรปราการ – บางปู และโครงการรถไฟฟ;าสายสีเขียว ช�วง
คูคต-ลําลูกกา สํานักงานนโยบายและแผนการขนส�งและจราจร ดําเนินการศึกษาจัดทําระบบจอดแล,วจรใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ศึกษาออกแบบระบบขนส�งมวลชนจังหวัดภูเก็ต (รถไฟฟ;ารางเบาจังหวัด
ภูเก็ต) เพ่ือรองรับการขยายตัวทางด,านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการท�องเท่ียว รวมท้ังแก,ไขป̀ญหาการจราจร
ของจังหวัดภูเก็ต การศึกษาแผนแม�บทจราจรและแผนแม�บทพัฒนาระบบขนส�งสาธารณะในเขตเมือง
นครราชสีมา การศึกษาสํารวจข,อมูลด,านการขนส�งและจราจรเพ่ือจัดทําแผนแม�บทในเมืองภูมิภาค จังหวัดบึง
กาฬ การศึกษาออกแบบระบบขนส�งมวลชนโดยระบบราง อําเภอหาดใหญ� (โครงการโมโนเรล หาดใหญ�) เพ่ือ
ศึกษาความเหมาะสมในการก�อสร,าง การดําเนินการและการพัฒนาระบบรถไฟฟ;ารางเด่ียว (Monorail) เพ่ือ
รองรับการเดินทางในเขตเมืองหาดใหญ�และพ้ืนท่ี 

(3) พัฒนาโครงข�ายทางถนน กรมทางหลวง ดําเนินโครงการก�อสร,างทาง
หลวงสาย อ.อรัญประเทศ - ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ.หนองเอ่ียน - สตึงบท) และโครงการก�อสร,างทางหลวง
สายเชียงใหม� - เชียงราย ตอน ต.ปkาเม่ียง - บ.ปางน้ําถุ เพ่ือพัฒนาโครงข�ายทางถนนเพ่ือเชื่อมการเดินทางใน
พ้ืนท่ีรองรับการขนส�งสินค,าผ�านด�านการค,าชายแดน รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ กรมทางหลวง
ชนบท ดําเนินโครงการก�อสร,างถนนสาย นย.3007 แยก ทล.305 - บ.คลอง 33 โครงการก�อสร,างถนนสาย 
ปท.3004 แยก ทล.305 - บ.ลําลูกกา และโครงการก�อสร,างถนนสายแยก ทล.1098 - ทล.1 เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพด,านการคมนาคม และระบบโลจิสติกส6ของประเทศ พัฒนาระบบโครงข�ายทางหลวงชนบทให,
เชื่อมโยงแหล�งผลิตด,านการเกษตรและอุตสาหกรรมได,อย�างมีประสิทธิภาพสามารถใช,ในการเดินทางและขนส�ง
สินค,าได,อย�างสะดวกปลอดภัย และลดต,นทุนการขนส�ง สร,างความเจริญในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจขยายตัว เกิดการจ,าง
งานในพ้ืนท่ีชนบท อันจะทําให,ประชาชนในชนบทมีรายได,เพ่ิมข้ึน   

(4) พัฒนาระบบขนส�งทางอากาศ กรมท�าอากาศยาน ดําเนินโครงการ
พัฒนาท�าอากาศยานเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือให,ความเจริญทางเศรษฐกิจกระจายสู�ภูมิภาคและพ้ืนท่ีบริเวณ
ชายแดน โครงการก�อสร,างท�าอากาศยานเบตง จังหวัดยะลา เพ่ือเชื่อมต�อโครงข�ายระบบการขนส�ง
ภายในประเทศ โครงการพัฒนาท�าอากาศยาน (รายการก�อสร,างทางขับและขยายลานจอดเครื่องบิน ท�าอากาศ
ยานสกลนคร ตําบลธาตุนาเวง อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 แห�ง รายการค�าจ,างออกแบบปรับปรุง
ต�อเติมอาคารท่ีพักผู,โดยสาร และลานจอดรถยนต6 ท่ีท�าอากาศยานสกลนคร 1 แห�ง) สถาบันการบินพลเรือน 
ดําเนินโครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรด,านการบิน ผลิตและพัฒนาบุคลากรด,านอุตสาหกรรมการบินให,มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล อย�างพอเพียงต�อความต,องการภายในประเทศและสอดคล,องกับความต,องการ
ของภูมิภาค บริษัท วิทยุการบินแห�งประเทศไทย จํากัด (บวท.) ดําเนินโครงการออกแบบและประเมิน
ศักยภาพระบบห,วงอากาศและกําหนดแนวทางเพ่ิมขีดความสามารถในการรองรับของระบบการบินท้ังระบบ 
เพ่ือให,ห,วงอากาศภายในพ้ืนท่ี BKK FIR (Bangkok Flight Information Region) ท้ังหมดได,ถูกพัฒนาไปได,
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อย�างมีประสิทธิภาพตามแนวทางสากล สอดคล,องกับแผน Global Air Navigation Plan ฉบับท่ี 5 (Edition 
5) ครอบคลุมพ้ืนท่ีห,วงอากาศ ส�วนเส,นทางบิน (En-route) โดยนําพ้ืนท่ีห,วงอากาศของประเทศในกลุ�มสมาชิก
ลุ�มแม�น้ําโขง (พม�า ลาว เวียดนาม และกัมพูชา) มาเป-นป̀จจัยประกอบในการพิจารณาออกแบบส�วนเส,นทาง
บิน และครอบคลุมพ้ืนท่ีห,วงอากาศของสนามบินพาณิชย6 จํานวน 37 สนามบิน รวมท้ังค�าความสามารถรองรับ
ของสนามบินท้ังระบบ บริษัท ท�าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ดําเนินโครงการพัฒนาท�าอากาศยานสุวรรณ
ภูมิ (ป7งบประมาณ 2554-2560) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการรองรับปริมาณผู,โดยสารจาก 45 ล,านคนต�อป7 
เป-น 60 ล,านคนต�อป7 โครงการพัฒนาท�าอากาศยานดอนเมือง ระยะท่ี 3 เพ่ือเป-นการคืนสภาพขีด
ความสามารถเดิมของท�าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) และพัฒนาพ้ืนท่ีให,ใช,ประโยชน6ให,เต็มศักยภาพ 
สามารถรองรับผู,โดยสารรวมได, 40 ล,านคนต�อป7 สอดคล,องกับแผนแม�บทการพัฒนา ทดม. และเพ่ือให,ระบบ
ขนถ�ายผู,โดยสารระหว�างทางอากาศและทางพ้ืนดินมีประสิทธิภาพ เชื่อมต�อกับการขนส�งในรูปแบบอ่ืนๆ อาทิ 
ระบบขนส�งทางราง ระบบขนส�งรถโดยสารสาธารณะ ลดความแออัดการจราจรภายใน ทดม. สํานักงานการบิน
พลเรือนแห�งประเทศไทย ดําเนินโครงการการจัดทําแผนแม�บทการจัดต้ังสนามบินพาณิชย6ของประเทศ  
เพ่ือให,สํานักงานการบินพลเรือนแห�งประเทศไทยมีเครื่องมือ องค6ความรู, เพียงพอสําหรับการตัดสินใจกําหนด
แผนงาน/โครงการ และแนวปฏิบัติของแต�ละหน�วยงานท่ีเก่ียวข,องอย�างเหมาะสม สอดคล,องกับนโยบายและ
แผนแม�บทหลักของประเทศ รวมท้ังก�อเกิดการบูรณาการการทํางานของแต�ละหน�วยงานท่ีเก่ียวข,องสูงสุด  

(5) พัฒนาระบบขนส�งทางน้ํา กรมเจ,าท�า ดําเนินโครงการก�อสร,างท�าเรือ
น้ําลึกจังหวัดสตูล (ปากบารา) โครงการก�อสร,างท�าเรือน้ําลึกสงขลา แห�งท่ี 2 โครงการก�อสร,างระบบป;องกัน
ตลิ่งเพ่ือพัฒนาร�องน้ําทางเรือเดิน (ระยะท่ี 1) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส�งสินค,าในแม�น้ําปkาสัก โดย
การก�อสร,างระบบป;องกันตลิ่งเพ่ือพัฒนาร�องน้ําทางเรือเดิน (ระยะท่ี 2) และโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ขนส�งสินค,าในแม�น้ําปkาสัก โดยการก�อสร,างระบบป;องกันตลิ่งเพ่ือพัฒนาร�องน้ําทางเรือเดิน (ระยะยาว) เพ่ือ
ส�งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบการขนส�งสินค,าทางน้ําภายในประเทศ ท่ีจะเชื่อมโยงการขนส�งทางภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มายังท�าเรือต�างๆ ท้ังในแม�น้ําปkาสัก และแม�น้ําเจ,าพระยาเรื่อยมาจนถึงเขตท�าเรือศรี
ราชา และท�าเรือแหลมฉบัง นอกจากนั้น ยังได,ดําเนินโครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดและศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดล,อมในการเพ่ิมศักยภาพการขนส�งทางน้ําเชื่อมจากแม�น้ําปkาสักผ�านแม�น้ําเจ,าพระยาออกสู�
ทะเล โครงการเข่ือนยกระดับในแม�น้ําเจ,าพระยาเพ่ือการเดินเรือ เพ่ือพัฒนา ปรับปรุง และเพ่ิมขีด
ความสามารถในการเดินเรือในแม�น้ําเจ,าพระยาและน�าน โดยให,เรือกินน้ําลึกประมาณ 3 เมตร ใช,เดินเรือได,
ตลอดป7 ต้ังแต�ปากแม�น้ําเจ,าพระยาจนถึงจังหวัดนครสวรรค6และต�อเนื่องไปตามลําน้ําน�านจนถึงอําเภอตะพาน
หิน จังหวัดพิจิตร การท�าเรือแห�งประเทศไทย ดําเนินโครงการพัฒนาท�าเทียบเรือชายฝ`�ง (ท�าเทียบเรือ A) ท่ี
ท�าเรือแหลมฉบัง เพ่ือพัฒนาการขนส�งทางเรือชายฝ`�ง และเรือลําเลียงภายในประเทศ มุ�งเน,นการลดภาระ
ค�าใช,จ�ายด,านการขนส�ง ลดป̀ญหาด,านการจราจรแออัด ป̀ญหาอุบัติเหตุ ป̀ญหาสิ่งแวดล,อม และสนับสนุน
นโยบายการเปลี่ยนรูปแบบการขนส�งจากถนนมาสู�ทางน้ํา (Shift Mode) และโครงการพัฒนาท�าเรือแหลมฉบัง 
ข้ันท่ี 3 ท�าเรือแหลมฉบัง เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการค,าของประเทศ สนับสนุนการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข�งขันของประเทศอีกทางหนึ่ง และเพ่ือให,มีท�าเทียบเรือรองรับความต,องการการขนส�ง
สินค,าทางทะเลระหว�างประเทศท่ีเพ่ิมข้ึนให,สามารถรองรับปริมาณตู,สินค,าท่ีจะเพ่ิมสูงข้ึนเกินกว�าวิสัยสามารถ
ในป̀จจุบัน 
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2.2) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส�ง 

(1) สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมต�อเนื่องท่ีเกิดจากการลงทุนด�าน
โครงสร�างพ้ืนฐาน สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยีแห�งชาติ (พว.) ดําเนินโครงการพัฒนา
เทคโนโลยีการขนส�งทางราง เพ่ือให,ประเทศไทยมีสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีเฉพาะทางระบบรางเป-นแกนหลัก
ในการพัฒนาองค6ความรู, สร,างคน สร,างเทคโนโลยี สร,างอุตสาหกรรมเก่ียวเนื่อง กับระบบขนส�งทางราง 
ตลอดจนรับถ�ายทอดเทคโนโลยี และถ�ายทอดแก�ผู,ให,บริการ จนทําให,มีผู,ประกอบการไทยท่ีสามารถซ�อมบํารุง
ตัวรถและระบบโครงสร,างพ้ืนฐาน ผลิตชิ้นส�วน อุปกรณ6สิ้นเปลืองสําหรับระบบรางท่ีมีมาตรฐาน และมี
หน�วยงานท่ีสามารถผลิตผลงานวิจัย เทคโนโลยี และกําลังคนท่ีมีทักษะ ออกมาป;อนเข,าสู�อุตสาหกรรมได,อย�าง
ต�อเนื่อง 

(2) พัฒนาการบริหารจัดการในสาขาขนส�ง สํานักงานนโยบายและ
แผนการขนส�งและจราจร (สนข.) ดําเนินการศึกษาจัดทําแผนแม�บทบูรณาการพัฒนาระบบการจราจรในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล การศึกษาแผนการพัฒนามาตรฐานระบบรางของประเทศไทย การศึกษาแผน
แม�บทการพัฒนาโครงข�ายทางรถไฟ สนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ การท�องเท่ียวและการพัฒนาพ้ืนท่ี 
การศึกษาจัดทําแผนแม�บทพัฒนาการจราจรและขนส�งอัจฉริยะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึง
การศึกษาและจัดทําคู�มือการออกแบบ ก�อสร,าง และบํารุงรักษา งานโครงสร,างทางรถไฟ และมาตรฐาน
โครงสร,างทางรถไฟ เพ่ือศึกษา วิเคราะห6ป̀ญหาด,านการจราจรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และขีด
ความสามารถการรองรับความต,องการในการเดินทางภายใต,การวางแผนพัฒนาเมือง การพัฒนาโครงสร,าง
พ้ืนฐานด,านการคมนาคม และการจัดระบบการจราจรในป̀จจุบันและตามแผนงานในอนาคตรวมถึงโครงข�าย
ถนน สะพาน ทางพิเศษ ระบบขนส�งมวลชน และจุดเชื่อมต�อการเดินทาง กองทัพเรือ ดําเนินการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก เพ่ือเสริมสร,างขีดความสามารถด,านการป;องกันประเทศด,านการพ่ึงพาตนเอง
ของกองทัพ และเสริมสร,างศักยภาพในการแข�งขันทางด,านเศรษฐกิจของประเทศ มีการปรับสนามบินและ
รูปแบบการบินข้ึน-ลงสนามบินมีประสิทธิภาพในการให,บริการเพ่ิมข้ึน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี
แห�งประเทศไทย (วว.) ดําเนินโครงการบริการวิเคราะห6และทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยระบบขนส�งทาง
ราง ทดสอบมาตรฐานชิ้นส�วนระบบรางรองรับงานทดสอบในโครงการก�อสร,างเส,นทางรถไฟตามแผนพัฒนาฯ 
และร�วมมือกับผู,ประกอบการฯ เพ่ือพัฒนาและสร,างผลิตภัณฑ6ท่ีผลิตในประเทศทดแทนการนําเข,าในด,านต�างๆ  

2.3) การพัฒนาระบบโลจิสติกส0 

(1) พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส0และ
โซ�อุปทานให�ได�มาตรฐานสากลและสนับสนุนการสร�างมูลค�าเพ่ิมตลอดห�วงโซ�อุปทาน กรมการขนส�งทางบก 
ดําเนินโครงการศูนย6เปลี่ยนถ�ายรูปแบบการขนส�งสินค,าเชียงของ จังหวัดเชียงราย โครงการศูนย6การขนส�ง
ชายแดนจังหวัดนครพนม โครงการพัฒนาสถานีขนส�งสินค,าภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส�งสินค,าทาง
ถนน (จังหวัดชายแดน) และโครงการพัฒนาสถานีขนส�งสินค,าภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส�งสินค,า
ทางถนน (เมืองหลัก) เป-นการสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขันและขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากเป-นการพัฒนาการเชื่อมโยงระบบขนส�งและโลจิสติกส6ท้ังภายในประเทศและ
ระหว�างประเทศ 
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(2) พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอํานวยความสะดวกทางการค�าให�
สอดคล�องกับมาตรฐานการค�าโลก กรมศุลกากร ดําเนินโครงการผลักดันการพัฒนาระบบของหน�วยงาน
ภาครัฐเพ่ือให,บริการแบบ B2G ผ�าน NSW เป-นโครงการดําเนินการตามมติท่ีประชุม กบส. ท่ีมอบหมายให,
หน�วยงานท่ีเก่ียวข,องกับการนําเข,า การส�งออกของสินค,ายุทธศาสตร6ท่ีได,มีผลการศึกษาปรับลดข้ันตอนการ
ดําเนินงานแล,ว ให,ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานให,สามารถใช, บริการแบบ B2G ผ�านระบบ NSW ได,
โดยป7นี้มี 4 ชนิดสินค,า คือ สินค,าวัตถุอันตราย สินค,ายางพารา สินค,าน้ําตาลทราย และสินค,าใช,สิทธิ์ BOI 
รวมท้ังโครงการยกระดับการผ�านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส6สําหรับการเชื่อมโยงข,อมูลตามกฎหมายอ่ืน
ท่ีเก่ียวข,องกับกรมศุลกากรผ�านระบบ National Single Window (NSW) แบบไร,เอกสาร เพ่ือพัฒนาระบบ
การเชื่อมโยงข,อมูลแบบบูรณาการของประเทศให,สามารถบริการแบบเบ็ดเสร็จจากการติดต�อเพียงจุดเดียว ลด
ข้ันตอนการทํางานระหว�างหน�วยงานท่ีเก่ียวข,อง โดยการปรับปรุงและลดข้ันตอนการดําเนินงานระหว�าง
หน�วยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจท่ีเก่ียวข,องในลักษณะของบริการทางอิเล็กทรอนิกส6อย�างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 

2.4) การพัฒนาด�านพลังงาน 

(1) ส�งเสริมการอนุรักษ0พลังงานและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช�พลังงาน 
การไฟฟ;าส�วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย จัดทําแผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพระบบภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ;า 
เป-นการขยายขอบเขตการประยุกต6ใช,งานเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร6 (GIS) ในการบริหารจัดการ และ
การปฏิบัติงานด,านต�าง ๆ เพ่ิมประสิทธิภาพงานให,บริการประชาชนเชิงตําแหน�ง สนับสนุนการบริหารไฟฟ;า
อัจฉริยะถึงครัวเรือน ระบบมีเสถียรภาพ พร,อมใช,งาน สอดคล,องตามยุทธศาสตร6ของการไฟฟ;าส�วนภูมิภาค 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยีแห�งชาติ (พว.) ดําเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและใช,
พลังงานในภาคอุตสาหกรรม เพ่ือแก,ป̀ญหาด,านพลังงานด,วยวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี ได,แก� 1) Process-
specific Technology เป-นการดําเนินงานเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพหน�วยการผลิตอย�างเฉพาะเจาะจงเพ่ือ
การเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและการใช,พลังงาน 2) Cross-Cutting Technology เป-นการพัฒนา
เทคโนโลยีท่ีใช,ในทุกกลุ�มอุตสาหกรรม ตัวอย�างเช�น มอเตอร6 (motor) หม,อไอน้ํา (boiler) เครื่องอัดอากาศ 
ป̀¦ม และพัดลม (compressor, pump, fan) เครื่องผลิตน้ําเย็น (chiller) การผลิตพลังงานไฟฟ;าและความร,อน
ร�วม (co-generation: CHP) ท้ังนี้ การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตด,วยการลดอัตราการสูญเสียของวัตถุดิบและ
พลังงาน การนําของเหลือท้ิงจากกระบวนการผลิตมาใช,ประโยชน6 และการใช,เทคโนโลยีใหม�ในการผลิต จะทํา
ให,วัตถุดิบและพลังงานท่ีใช,ต�อหน�วยผลิตภัณฑ6ลดลง เป-นการลดต,นทุนการผลิต และนําไปสู�การลดผลกระทบ
ต�อสิ่งแวดล,อมและสังคมไปพร,อมกัน 

(2) เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการ การผลิต และการใช�พลังงานทดแทน
และพลังงานสะอาด สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยีแห�งชาติ (พว.) ดําเนินโครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีพลังงาน วิจัยและพัฒนาด,านพลังงานหมุนเวียนเพ่ือสนับสนุนเทคโนโลยีการผลิตพลังงาน
หมุนเวียนท่ีมีผลกระทบต�อเศรษฐกิจระยะสั้นและระยะกลาง อีกท้ังพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานใหม�เพ่ือเป-นองค6
ความรู,พ้ืนฐานสําหรับการพัฒนาต�อยอดเทคโนโลยีการผลิตพลังงานหมุนเวียนท่ีมีผลกระทบต�อเศรษฐกิจใน
ระยะยาว โดยมุ�งให,เกิดความม่ันคงด,านพลังงานของประเทศ ลดการปลดปล�อยก�าซเรือนกระจก ลดการนําเข,า
เทคโนโลยีจากต�างประเทศ และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขันต�อภาคอุตสาหกรรมการผลิตพลังงาน
หมุนเวียนของประเทศ 
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2.5) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

(1) พัฒนาและปรับปรุงโครงสร�างพ้ืนฐานโทรคมนาคมของประเทศให�
ท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ดําเนินโครงการสนับสนุนการพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจดิจิทัลในหน,าท่ีของฝkายปกครอง ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู�การเป-นรัฐบาลดิจิทัลด,วยการบูรณาการข,อมูล
ประชาชนผ�านระบบเชื่อมโยงข,อมูลกลางโดยทุกส�วนราชการ หน�วยงานของรัฐ จัดทําฐานข,อมูลประชาชนโดย
ใช,เลข 13 หลักเป-นดัชนีในการจัดเก็บ และประชาชนเข,าถึงบริการภาครัฐด,วยบัตรประจําตัวประชาชนเพียงใบ
เดียว สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ดําเนินโครงการยกระดับโครงสร,างพ้ืนฐาน
โทรคมนาคมเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เพ่ือยกระดับโครงสร,างพ้ืนฐานโทรคมนาคมด,วยเทคโนโลยี
โครงข�ายอินเทอร6เน็ตความเร็วสูงผ�านสื่อสัญญาณสายเคเบิลใยแก,วนําแสง (Fiber-To-The-x: FTTx) ไปยัง
หมู�บ,านเป;าหมาย และรองรับการขยายโครงข�ายในอนาคตได,อย�างมีประสิทธิภาพ บริษัท ทีโอที จํากัด 
(มหาชน) ดําเนินโครงการระบบเคเบิลใต,น้ําระหว�างประเทศเพ่ือรองรับบริการอินเทอร6เน็ตระหว�างประเทศ 
(เส,นทาง AAE-1) เพ่ือให,มีวงจรสื่อสารระหว�างประเทศรองรับบริการบรอดแบนด6อินเทอร6เน็ต อันเป-นบริการ
หลักท่ีสําคัญของ บมจ.ทีโอที ได,อย�างเพียงพอในระยะยาว ลดต,นทุนค�าเช�าวงจรอินเทอร6เน็ตต�างประเทศของ 
บมจ.ทีโอที ในระยะยาวให,สามารถแข�งขันได,พร,อมท้ังสร,างรายได,เพ่ิมจากการให,บริการโทรคมนาคมระหว�าง
ประเทศ เป-นการเตรียมโครงสร,างพ้ืนฐานทางด,านการสื่อสารของประเทศให,พร,อมรองรับการพัฒนาทางด,าน
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  พร,อมตอบสนองต�อยุทธศาสตร6ประเทศผ�านยุทธศาสตร6แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 
12 เตรียมความพร,อมให,ประเทศไทยสามารถเชื่อมต�อกับกลุ�มประเทศ AEC ได,อย�างมีประสิทธิภาพ 

(2) ส�งเสริมการใช�เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร�างมูลค�าเพ่ิมทางธุรกิจ 
สํานักงานนโยบายและแผนการขนส�งและจราจร (สนข.) ดําเนินการจัดทําระบบศูนย6บริหารจัดการรายได,กลาง 
(Central Clearing House : CCH) เพ่ือจัดให,มีระบบศูนย6บริหารจัดการรายได,กลางท่ีเป-นหัวใจสําคัญของ
ระบบต๋ัวร�วมให,มีประสิทธิภาพในการดําเนินการให,บริการหักบัญชี (Clearing) ค�าบริการระหว�างผู,ให,บริการ
ระบบขนส�งมวลชน และค�าสินค,าหรือบริการนอกระบบขนส�งมวลชนแต�ละรายในระบบต๋ัวร�วม รวมท้ังออก
รายงานการชําระดุล (Settlement) ทุกสิ้นวัน เพ่ือให,สถาบันการเงินใช,ในการดําเนินการชําระหนี้ระหว�างผู,
ให,บริการแต�ละราย บริษัท ไปรษณีย6ไทย จํากัด จัดทําแผนงานพัฒนาบริการตัวแทนจําหน�ายสินค,า/บริการ
ผ�านระบบ e-Commerce ของ ปณท. เพ่ือรองรับการเป-นช�องทางซ้ือขายสินค,าผ�าน e-Commerce อย�างมี
ประสิทธิภาพ สะดวก และง�ายต�อผู,ใช,งาน รวมท้ังรองรับกระบวนการทํางานท่ีคู�ค,าสามารถใช,งานได,แบบครบ
วงจรเบ็ดเสร็จ และเป-นป̀จจุบันต้ังแต�ต,นจนจบ (End to End) สํานักงานส�งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ดําเนิน
โครงการส�งเสริมประเทศไทยให,เป-นศูนย6กลางการท�องเท่ียวในระดับสากล เพ่ือส�งเสริมให,ผู,ประกอบการ 
SMES ด,านการท�องเท่ียวของไทย (Supply Side) เข,าใช, Platform มากข้ึน ส�งเสริมให,เกิดการซ้ือขายสินค,า
และบริการทางด,านการท�องเท่ียวของไทย (Demand Side) ผ�าน Platform เพ่ิมมากข้ึน นอกจากนั้น ยัง
ดําเนินโครงการจัดทํามาตรการและสิทธิประโยชน6สําหรับผู,ประกอบการ SMEs เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข�งขัน
ในภาคธุรกิจดิจิทัล โดยจัดทํามาตรการหรือสิทธิประโยชน6ในการส�งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม
ซอฟต6แวร6ของประเทศ ส�งเสริมให,ผู,ประกอบการให,สามารถเข,าถึงแหล�งเงินทุนได,มากข้ึน สํานักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส6 (องค6การมหาชน) ดําเนินโครงการส�งเสริมความเชื่อม่ันในการทําธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส6 (ป7ท่ี 4) (Thailand e-Commerce Sustainability) เพ่ือ เสริมสร,างศักยภาพผู,ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย�อม (SMEs) ในด,านพาณิชย6อิเล็กทรอนิกส6อย�างเป-นรูปธรรม โครงการวิจัยและจัดทํา
ข,อมูลเพ่ือกําหนดยุทธศาสตร6การทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส6ของประเทศ (e-Transactions Data 
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Analytics) เพ่ือเป-นแหล�งรวบรวม จัดเก็บสถิติการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส6ท่ีสําคัญในประเทศไทย โดย
มุ�งเน,นสถิติท่ีไม�ได,มีการจัดเก็บจากหน�วยงานอ่ืนๆ ภายในประเทศ เพ่ือให,ได,มาซ่ึงข,อมูลท่ีสามารถสะท,อน
สถานภาพการทําธุรกรรมฯ รวมท้ังศักยภาพของผู,ให,บริการและผู,ใช,งานในห�วงโซ�อุปทานของการทําธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส6 สําหรับใช,เป-นข,อมูลในการวางแผนส�งเสริมการทําธุรกรรมฯ ในประเทศไทย 

(3) ส�งเสริมนวัตกรรม การวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและ
เทคโนโลยีอวกาศของไทย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยีแห�งชาติ (พว.) ดําเนินโครงการวิจัย
และพัฒนาวิศวกรรมดิจิทัล เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยี การออกแบบ และวิศวกรรม รวมถึงระบบอัตโนมัติ เพ่ือ
ขยายขนาดการผลิตของอุตสาหกรรม ให,สามารถตอบสนองความต,องการในคลัสเตอร6 พัฒนากลุ�ม
อุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพเพียงพอท่ีจะรองรับการประยุกต6ใช,วิศวกรรมดิจิทัล (มุ�งเน,นด,านซอฟต6แวร6 
CAD/CAE/CAM) ของคลัสเตอร6อุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ อันประกอบด,วย กลุ�มอุตสาหกรรม
ชิ้นส�วนและอะไหล�ยานยนต6 กลุ�มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและโลหะการ กลุ�มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ
และเครื่องทําความเย็น กลุ�มอุตสาหกรรมแม�พิมพ6 กลุ�มอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป และกลุ�ม
อุตสาหกรรมชิ้นส�วนไฟฟ;าและอิเล็กทรอนิกส6  

(4) สร�างความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร0 กรมศิลปากร ดําเนินโครงการ
พัฒนาระบบข,อมูลเทคโนโลยีดิจิทัลด,านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม เพ่ือพัฒนาระบบข,อมูลมรดก
ศิลปวัฒนธรรม ดิจิทัล ของกรมศิลปากรเพ่ือให,บริการประชาชนได,อย�างสะดวก รวดเร็ว ถูกต,อง สมบูรณ6และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส6 (องค6การมหาชน) ดําเนินโครงการ
สนับสนุนการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลอย�างม่ันคงปลอดภัย (Cyber security Missions) เพ่ือให,มีศูนย6
ประสานงานทางด,านความม่ันคงปลอดภัยของหน�วยงานภาครัฐ ท่ีจะมีหน,าท่ีประสานงานทางด,านความม่ังคง
ปลอดภัยในกรณีท่ีหน�วยงานภาครัฐต�างๆ มีป̀ญหาทางด,านความม่ันคงปลอดภัย ไปจนถึงมีหน,าท่ีเสริมสร,าง
ความรู,ความสามารถทางด,านความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศของบุคลากรภาครัฐ ให,มีระบบในการบริหาร
จัดการภัยคุกคามท่ีเกิดข้ึนภายในเครือข�ายของหน�วยงานภาครัฐ ท่ีจะคอยตรวจสอบเหตุละเมิดท่ีอาจจะเกิดข้ึน
ได,ภายในเครือข�ายภาครัฐ และมีการตอบสนองต�อเหตุละเมิดอย�างเหมาะสม 

(5) ปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง สํานักงานเศรษฐกิจการ
คลัง ดําเนินการพัฒนาโครงสร,างพ้ืนฐานด,านการกํากับดูแล (Soft Infrastructure) เพ่ือการส�งเสริมวิสาหกิจ
เริ่มต,นแห�งชาติ (Startup) โดยคณะกรรมการส�งเสริมวิสาหกิจเริ่มต,นแห�งชาติ เพ่ือสนับสนุน แก,ไข ลด
ข,อจํากัดและอุปสรรคต�างๆ ในด,านกฎหมายและกฎระเบียบท่ีไม�เอ้ือต�อการพัฒนาของระบบนิเวศในการ
สนับสนุน Startup (Startup Ecosystem) สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส6 (องค6การมหาชน) 
ดําเนินโครงการศูนย6กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Law Center) (ป7ท่ี 4) เพ่ือสร,าง
ความรู,ความเข,าใจในกฎหมาย ICT ให,แก�ภาคส�วนต�างๆ ท่ีเก่ียวข,อง ให,สามารถปรับใช,กฎหมายในการพัฒนา
ด,าน ICT ในทางปฏิบัติได,อย�างถูกต,อง 

2.6) การพัฒนาระบบน้ําประปา 

(1) พัฒนาระบบน้ําประปาให�ครอบคลุมและท่ัวถึง การประปานครหลวง 
กระทรวงมหาดไทย ดําเนินโครงการขยายเขตบริการน้ําประปาให,เต็มพ้ืนท่ีท่ัวชุมชนเมือง เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีเป;าหมาย ให,มีน้ําประปาท่ีสะอาด ไว,ใช,อุปโภคบริโภคอย�างท่ัวถึงและ
เพียงพอ 
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(2) ลดอัตราน้ําสูญเสียในเชิงรุกควบคู�กับการบํารุงรักษาเชิงป>องกันของ
ระบบประปาท่ัวประเทศ การประปานครหลวง กระทรวงมหาดไทย ดําเนินการเปลี่ยนท�อเก�าชํารุด/หมด
สภาพเพ่ือลดน้ําสูญเสีย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให,บริการประชาชน 
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2.1.8 การพัฒนาวิทยาศาสตร0 เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

1) การบรรลุเป>าหมายการพัฒนาวิทยาศาสตร0 เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในป7แรก
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 มีความก,าวหน,าท่ีดีข้ึน ท้ังขีดความสามารถในการแข�งขันของประเทศไทย 
งบประมาณด,านวิทยาศาสตร6 เทคโนโลยีและนวัตกรรม บุคลากรด,านการวิจัยและพัฒนา และบุคลากร
วิทยาศาสตร6เทคโนโลยีมีแนวโน,มท่ีเพ่ิมข้ึนอย�างต�อเนื่อง ดังนี้ 

1.1) การพัฒนาวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยีของประเทศในป%แรกของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 12 มีความเข�มแข็งมากข้ึน  

(1) การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนามีสัดส�วนเพ่ิมข้ึนอย�างต�อเนื่อง 
โดยเฉพาะภาคเอกชนมีการลงทุนเพ่ิมข้ึนถึงร,อยละ 39 หรือคิดเป-นร,อยละ 0.57 ต�อจีดีพี ในป7 2558 ภาครัฐ
และภาคเอกชนมีการลงทุนท้ังสิ้น 84,671 ล,านบาท คิดเป-นร,อยละ 0.62 ของจีดีพี และในป7 2559 (รอบ
สํารวจประจําป7 2560) เพ่ิมข้ึนเป-น 113,527 ล,านบาท คิดเป-นร,อยละ 0.78 ของจีดีพี โดยแบ�งเป-นการลงทุน
ของภาคเอกชน 82,701 ล,านบาท และของภาครัฐ 30,826 ล,านบาท คิดเป-นสัดส�วนการลงทุนวิจัยและพัฒนา
ของภาคเอกชนต�อภาครัฐเป-นร,อยละ 73:27 ส�งผลให,ประเทศไทยมีสัดส�วนการลงทุนด,านการวิจัยและพัฒนา
จากภาคเอกชนอยู�ในระดับใกล,เคียงกับประเทศท่ีให,ความสําคัญกับค�าใช,จ�ายในการลงทุนเพ่ือการวิจัยและ
พัฒนาในระดับสูง ท้ังนี้ มีป̀จจัยท่ีส�งผลต�อการลงทุนด,านการวิจัยและพัฒนาท่ีสําคัญ ได,แก� การต่ืนตัวในการ
ลงทุนด,านการวิจัยและพัฒนาท่ีเพ่ิมข้ึน บริษัทเอกชนขนาดใหญ�มีการต้ังศูนย6วิจัยและพัฒนา และกิจกรรม
นวัตกรรม รวมถึงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ6ใหม�เพ่ิมมากข้ึน โดยมีอุตสาหกรรมขนาดใหญ�ในภาคการผลิต
เป-นตัวขับเคลื่อนหลัก ได,แก� อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องด่ืม ซ่ึงมีการลงทุนสูงถึง 15,051 ล,านบาท และ
อุตสาหกรรมยานยนต6 ท่ีมีการลงทุน 11,879 ล,านบาท และในป7 25609  (รอบสํารวจประจําป7 2561) 
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร6 เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห�งชาติ (สวทน.) ได,มีการประมาณ
การสัดส�วนค�าใช,จ�ายลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาต�อผลิตภัณฑ6มวลรวมภายในประเทศจะเพ่ิมข้ึนเป-นร,อยละ 
0.91 ของจีดีพี 

(2) สัดส�วนการลงทุนด�านการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนเพ่ิมข้ึนถึง
ร,อยละ 39 หรือคิดเป-นร,อยละ 0.57 ต�อจีดีพี โดยเพ่ิมจากป7 2558 ท่ีมีการลงทุน 59,442 ล,านบาท หรือร,อย
ละ 0.43 ต�อจีดีพี ซ่ึงมีความสอดคล,องกับตัวเลขจํานวนบุคลากรด,านการวิจัยและพัฒนาของประเทศท่ีเพ่ิม
ข้ึนอยู�ท่ีระดับ 17.0 ต�อ ประชากร 10,000 คน ในป7 2559 และมีแนวโน,มท่ีจะเพ่ิมเป-น 18.610  ในป7 2560 
และ สวทน. คาดว�าเม่ือถึงสิ้นป7 2564 ค�าใช,จ�ายด,านการวิจัยและพัฒนาจะเพ่ิมเป-นร,อยละ 1.5 ต�อจีดีพี และ
บุคลากรด,านการวิจัยและพัฒนา (FTE) จะเพ่ิมข้ึนอยู�ท่ีระดับ 25.0 ต�อประชากร 10,000 คน ตามเป;าหมาย
ของประเทศท่ีกําหนดไว,  

(3) การลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคอุตสาหกรรมไทย โดยเฉพาะ 3 
อุตสาหกรรมหลักมีสัดส�วนเพ่ิมข้ึนอย�างต�อเนื่อง พบว�า ในป7 2559 ภาคอุตสาหกรรมไทยมีค�าใช,จ�ายด,านการ
วิจัยและพัฒนารวมท้ังสิ้น 82,701 ล,านบาท เพ่ิมข้ึนจากป7 2558 ร,อยละ 39.13 (ป7 2558 มีค�าใช,จ�ายด,านการ

                                                 
9  การคาดการณ6สัดส�วนค�าใช,จ�ายลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาต�อผลิตภัณฑ6มวลรวมภายในประเทศ เป;าหมาย ระยะ 20 ป7 กรณีท่ีการเติบโตทาง

เศรษฐกิจอยู�ที่ร,อยละ 3.5 ตลอดระยะ 20 ป7 
10 การคาดการณ6จํานวนบุคลากรวิจัยและพัฒนาแบบเทียบเท�าเต็มเวลา (FTE) ต�อประชากร 10,000 คน ระยะ 20 ป7 กรณีท่ีการเติบโตทาง

เศรษฐกิจอยู�ที่ร,อยละ 3.5 ตลอดระยะ 20 ป7 
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วิจัยและพัฒนาจํานวน 59,443 ล,านบาท) โดยเป-นค�าใช,จ�ายในภาคอุตสาหกรรมการผลิต 60,590 ล,านบาท 
หรือคิดเป-นร,อยละ 33.30 ภาคอุตสาหกรรมการบริการ 15,496 ล,านบาท หรือคิดเป-นร,อยละ 52.60 และ
ภาคอุตสาหกรรมการค,าส�ง/ค,าปลีก 6,615 ล,านบาท หรือคิดเป-นร,อยละ 72.53 ตามลําดับ 

(4) บุคลากรด�านการวิจัยและพัฒนาและวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยีมี
จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนอย�างต�อเนื่อง ดังนี้ 

(4.1) บุคลากรด�านการวิจัยและพัฒนาท่ีเป9นบุคลากรด�านการวิจัย
และพัฒนาแบบเทียบเท�าทํางานเต็มเวลา (Full Time Equivalent: FTE) มีจํานวนเพ่ิมข้ึนมาก 
โดยเฉพาะภาคเอกชน แต�ยังต่ํากว�าประเทศไต�หวัน ญ่ีปุCน และเกาหลีใต�อยู�มาก ในป7 2560 สัดส�วนบุคลากร
ด,านการวิจัยและพัฒนาแบบเทียบเท�าทํางานเต็มเวลา ต�อประชากร 10,000 คน มีจํานวนเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะ
ในภาคเอกชนมีบุคลากรด,านการวิจัยและพัฒนาท่ีเพ่ิมข้ึนต�อเนื่อง จากในป7 2557 มีบุคลากรด,านการวิจัยและ
พัฒนาท้ังสิ้น 84,216 ต�อคนต�อป7 คิดเป-นสัดส�วนบุคลากรด,านการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต�อภาครัฐ เป-น
ร,อยละ 46 และร,อยละ 54 และคิดเป-นจํานวนบุคลากรด,านการวิจัยและพัฒนาต�อประชากร 10,000 คน 
เท�ากับ 12.9 คน และในป7 2560 มีจํานวนบุคลากรด,านการวิจัยและพัฒนาท้ังสิ้น 11,2386 ต�อคนต�อป7 คิดเป-น
สัดส�วน 17.0 คนต�อประชากร 10,000 คน และคิดเป-นสัดส�วนบุคลากรด,านการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน
ต�อภาครัฐเพ่ิมข้ึนเป-น ร,อยละ 55.1 และร,อยละ 44.9 ตามลําดับ แต�เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศไต,หวัน ญ่ีปุkน 
และเกาหลีใต, ท่ีมีสัดส�วนบุคลากรด,านการวิจัยและพัฒนาแบบเทียบเท�าทํางานเต็มเวลาภาคเอกชนถึง ร,อยละ 
70 ของบุคลากรด,านนี้ท้ังหมด ประเทศไทยยังสัดส�วนบุคลากรด,านการวิจัยและพัฒนาแบบเทียบเท�าทํางานเต็ม
เวลาภาคเอกชนน,อยกว�าประเทศเหล�านี้อยู�มากมีสัดส�วนเพียงร,อยละ 55.1 เท�านั้นในป7 2560 

(4.2) บุคลากรด�านวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยีมีจํานวนเพ่ิมข้ึน ในป7 
2560 กําลังแรงงานด,านวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยีของประเทศไทยมีจํานวนเพ่ิมสูงข้ึนกว�าป7 2559 ท่ีมีกําลัง
แรงงานด,านวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี รวมท้ังหมดมีจํานวน 4.01 ล,านคน เพ่ิมข้ึนเป-นจํานวน 4.09 ล,านคน 
ในป7 2560 โดยจําแนกเป-น 2 ประเภท ได,แก� กลุ�มผู,มีงานทําท้ังหมด 4.01 ล,านคน แบ�งเป-นผู,สําเร็จการศึกษา
ด,านวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยีแต�ไม�ได,ทํางานด,านวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี 1.59 ล,านคน และ ผู,ท่ีทํางาน
ด,านวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี 2.42 ล,านคน และกลุ�มผู,ว�างงานท่ีสําเร็จการศึกษาด,านวิทยาศาสตร6และ
เทคโนโลยี จํานวน 80,706 คน ผู,สําเร็จการศึกษาด,านวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยีแต�ทํางานด,านอ่ืนในป7 2560 
ส�วนใหญ�จะเป-นผู,ประกอบอาชีพในกลุ�มผู,จําหน�ายสินค,า (ร,อยละ 23.84) รองลงมาได,แก� ผู,ขับยานยนต6และผู,
ควบคุมเครื่องจักรโรงงานชนิดเคลื่อนท่ีได, (ร,อยละ 8.68) ผู,จัดการด,านการผลิตและการบริการเฉพาะอย�าง 
(ร,อยละ 7.64) ตามลําดับ  

(4.3) งบประมาณด�านวิทยาศาสตร0 เทคโนโลยี และนวัตกรรมของ
ประเทศมีแนวโน�มเพ่ิมข้ึนอย�างต�อเนื่อง แต�สัดส�วนค�าใช�จ�ายในการพัฒนานวัตกรรมมีสัดส�วนน�อยท่ีสุด 
โดยภาครัฐได,รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือใช,ในการพัฒนาด,านวิทยาศาสตร6 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ิมข้ึน
อย�างต�อเนื่อง จากร,อยละ 3.53 ในป7 2557 เป-นร,อยละ 3.68 ในป7 2558 เป-นร,อยละ 3.80 ในป7 2559 และ
เพ่ิมเป-นร,อยละ 4.07 ของงบประมาณท้ังหมดในป7 2560 (งบประมาณเพ่ือใช,ในการพัฒนา วทน.รวมท้ังสิ้น 
111,243 ล,านบาท) แต�งบประมาณส�วนใหญ�ถึงร,อยละ 56.22 ถูกใช,ไปท่ีกิจกรรมการศึกษาและฝfกอบรมด,าน
วิทยาศาสตร6 เทคโนโลยี และนวัตกรรม อาทิ โครงการผลิตบัณฑิตด,านวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี โครงการ
ผลิตแพทย6เพ่ือชนบท และโครงการพัฒนาบุคลากรทางด,านการแพทย6และสาธารณสุข ขณะท่ีสัดส�วน
งบประมาณเพ่ือสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมมีสัดส�วนน,อยท่ีสุดเพียงร,อยละ 1.65 ของงบประมาณท้ังหมด
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ด,านวิทยาศาสตร6 เทคโนโลยีและนวัตกรรม ท้ังท่ีนวัตกรรมเป-นป̀จจัยสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ือ
นําพาประเทศให,หลุดพ,นจากกับดักรายได,ปานกลางไปสู�ประเทศท่ีมีรายได,สูง 

1.2) คนไทยมีความสามารถในการประยุกต0ใช�วิทยาศาสตร0 เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เพ่ือยกระดับความสามารถในการแข�งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิต 

(1) อันดับขีดความสามารถในการแข�งขันของประเทศในภาพรวมปรับตัว
ดีข้ึน ขณะท่ีขีดความสามารถในการแข�งขันด�านโครงสร�างพ้ืนฐานด�านวิทยาศาสตร0ปรับตัวลดลงเล็กน�อย 
โดยการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข�ง ขันของประเทศ ของสถาบันการจัดการนานาชาติ 
(International Institute for Management Development : IMD) พบว�า ป̀จจัยด,านโครงสร,างพ้ืนฐาน
ทางวิทยาศาสตร6ท่ีมีอันดับลดลงจากอันดับท่ี 47 ในป7 2559 เป-นอันดับท่ี 48 ในป7 2560 ขณะท่ีด,านโครงสร,าง
พ้ืนฐานด,านเทคโนโลยีปรับตัวดีข้ึน 6 อันดับ จากอันดับท่ี 42 ในป7 2559 เป-นอันดับท่ี 36 ในป7 2560 
โดยเฉพาะป̀จจัยย�อยท่ีแสดงถึงขีดความสามารถในการแข�งขันของประเทศหลายตัวมีการพัฒนาดีข้ึนมากจาก 
25 ตัวชี้วัดย�อย ประเทศไทยมีอันดับท่ีดีข้ึนถึง 15 ป̀จจัยย�อย ได,แก� ค�าใช,จ�ายด,านการวิจัยและพัฒนาโดยรวม 
จํานวนบุคลากรด,านวิจัยและพัฒนาท่ีปรับตัวสูงข้ึนค�อนข,างมาก รวมถึงสัดส�วนการลงทุนด,านการวิจัยและ
พัฒนาของภาคเอกชนต�อภาครัฐท่ีเพ่ิมข้ึนอย�างต�อเนื่องแบบก,าวกระโดดเป-นร,อยละ 73:27 ในป7 2560 ส�งผล
ให,สัดส�วนค�าใช,จ�ายด,านการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต�อจีดีพี ปรับตัวดีข้ึนถึง 10 อันดับ อย�างไรก็ตาม 
อันดับขีดความสามารถในการแข�งขันของประเทศไทยในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ใน
ภาพรวมมีอันดับท่ีดีข้ึนจากอันดับท่ี 28 ในป7 2559 มาอยู�ท่ีอันดับ 27 ในป7 2560 (จากท้ังหมด 63 ประเทศ) 
โดยสมรรถนะทางเศรษฐกิจ เป-นป̀จจัยท่ีประเทศไทยมีความเข,มแข็งท่ีสุดจาก 4 ป̀จจัยหลัก ในป7 2560 ได,รับ
การจัดอันดับอยู�ในอันดับท่ี 10 แต�เม่ือเปรียบเทียบกับ 5 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟcก ได,แก� สิงคโปร6 
มาเลเซีย ไทย ฟcลิปปcนส6 และอินโดนีเซีย ซ่ึงมีอันดับท่ีดีข้ึน ยกเว,นมาเลเซีย ท่ีมีอันดับลดลงถึง 5 อันดับ จาก
อันดับท่ี 19 ในป7 2559 เป-นอันดับท่ี 24 ในป7 2560 แต�ขีดความสามารถในการแข�งขันของมาเลเซียยังมีอันดับ
ท่ีสูงกว�าประเทศไทยถึง 3 อันดับ 

ตารางท่ี 8 ความสามารถในการแข�งขันของประเทศไทยในแต�ละด�าน ป% 2555 – 2560 

ป% 2555 2556 2557 2558 2559 2560 

อันดับรวม 30 27 29 30 28 27 

1. สมรรถนะทางเศรษฐกิจ 15 9 12 13 13 10 
1.1 เศรษฐกิจภายในประเทศ 
1.2 การค,าระหว�างประเทศ 
1.3 การลงทุนระหว�างประเทศ 
1.4 การจ,างงาน 
1.5 ระดับราคา 

47 
8 
33 
2 
2 

14 
4 
31 
3 
3 

33 
5 
29 
4 
4 

46 
8 
34 
3 
3 

37 
6 
28 
3 
3 

33 
3 
37 
3 
3 

2. ประสิทธิภาพของภาครัฐ 26 22 28 27 23 20 
2.1 ฐานะการคลัง 
2.2 นโยบายการคลัง 
2.3 โครงสร,างเชิงสถาบัน 
2.4 กฎหมายและกฎระเบียบทางธุรกิจ 
2.5 โครงสร,างทางสังคม 

18 
6 
32 
44 
50 

19 
5 
30 
43 
48 

19 
6 
39 
51 
55 

14 
6 
34 
51 
45 

10 
5 
33 
44 
44 

11 
4 
30 
38 
44 
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3. ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ 23 18 25 24 25 25 
3.1 ผลิตภาพและประสิทธิภาพภาคธุรกิจ 
3.2 ตลาดแรงงาน 
3.3 การเงิน 
3.4 การบรหิารจัดการ 
3.5 ทัศนคติและค�านิยม 

57 
4 
15 
19 
17 

44 
2 
10 
16 
17 

49 
5 
21 
26 
20 

47 
8 
21 
25 
24 

43 
5 
23 
26 
23 

41 
8 
24 
20 
23 

4. โครงสร�างพ้ืนฐาน 49 48 48 46 49 49 

4.1 โครงสร,างพ้ืนฐานท่ัวไป 
4.2 โครงสร,างพ้ืนฐานทางเทคโนโลย ี
4.3 โครงสร,างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร6 
4.4 สุขภาพและสิ่งแวดล,อม 
4.5 การศึกษา 

26 
50 
40 
52 
52 

25 
47 
40 
55 
51 

28 
41 
46 
53 
54 

30 
44 
47 
54 
48 

35 
42 
47 
52 
52 

34 
36 
48 
57 
54 

จํานวนประเทศ 59 60 60 61 61 63 
ท่ีมา: IMD Yearbook 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2107 

(2) มีการนําผลงานวิจัยและเทคโนโลยไปประยุกต0ใช� พิจารณาได,จาก
ป̀จจัยต�างๆ อาทิ 

(2.1) ความสามารถในการสร�างนวัตกรรม (Innovative capacity) 
ของประเทศปรับตัวเพ่ิมข้ึนถึง 9 อันดับ ส�วนหนึ่งเป-นผลจากนโยบายและมาตรการส�งเสริมสนับสนุนของ
รัฐบาลในช�วง 2 ป7ท่ีผ�านมา อาทิ มาตรการลดหย�อนภาษีด,านการวิจัยและพัฒนา (ภาษี 300%) มาตรการการ
พัฒนาผู,ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มาตรการ Talent Mobility การช�วยเหลือทางเทคโนโลยีของ 
SMEs และการพัฒนาเขตเศรษฐกิจนวัตกรรมท้ังในส�วนกลางและส�วนภูมิภาคเพ่ือเป-นพ้ืนท่ีส�งเสริมความ
ร�วมมือด,าน วิจัยและนวัตกรรมระหว�างภาครัฐ มหาวิทยาลัยและเอกชน สิ่งเหล�านี้เป-นตัวกระตุ,นให,เกิดความ
ต่ืนตัวด,านการวิจัยและพัฒนาภาคเอกชน 

(2.2) ประเทศไทยได�ปรับตัวเข�าสู�การเป9นผู�ส�งออกทางเทคโนโลยี 
พิจารณาจากดุลการชําระเงินทางเทคโนโลยีของประเทศไทยท่ีมีรายจ�ายมากกว�ารายรับ 2 เท�า สะท,อนถึง
ศักยภาพของประเทศผู,รับเทคโนโลยีมากกว�าเป-นผู,ส�งออกทางเทคโนโลยี สถิติดุลการชําระเงินทางเทคโนโลยี 
เม่ือพิจารณารายรับ-รายจ�ายทางเทคโนโลยี พบว�า ในป7 2560 ประเทศไทยมีรายจ�ายทางเทคโนโลยี 365,097 
ล,านบาท ประกอบด,วย รายจ�ายค�าท่ีปรึกษาและการให,บริการทางเทคนิค 222,357 ล,านบาท และรายจ�าย
ค�าธรรมเนียมการจัดการหรือค�ารอยัลตี และค�าธรรมเนียมใบอนุญาต 142,740 ล,านบาท และมีรายรับทาง
เทคโนโลยีรวมท้ังสิ้น 151,413 ล,านบาท (ค�าท่ีปรึกษาและการให,บริการทางเทคนิค คิดเป-นร,อยละ 97.40 ของ
รายรับรวม) หรือรายจ�ายมากกว�ารายรับทางเทคโนโลยีมากกว�า 2 เท�า ทําให,ประเทศไทยขาดดุลการชําระเงิน
ทางเทคโนโลยีเป-นจํานวน 213,684 ล,านบาท สะท,อนให,เห็นถึงศักยภาพของประเทศท่ียังมีความสามารถใน
การผลิตความรู,และเทคโนโลยีค�อนข,างจํากัด และมีสถานะเป-นประเทศผู,รับเทคโนโลยีมากกว�าเป-นประเทศ
ผู,ขาย/ผู,ถ�ายทอดเทคโนโลยีมาอย�าง 

(2.3) ผลผลิตจากการวิจัยและพัฒนาในรูปผลงานตีพิมพ0เพ่ิมข้ึนถึง 
ร�อยละ 16 ของป%ก�อนหน�า การจดสิทธิบัตรเริ่มให�ผลเป9นรูปธรรมมากข้ึน ในช�วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 
12 พบว�า ประเทศไทยมีการตีพิมพ6บทความด,านวิทยาศาสตร6 และเทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน จาก 6,382 บทความ ใน
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ป7 2558 เป-น 7,430 บทความ ในป7 2559 หรือเพ่ิมข้ึนจากป7ก�อนหน,าร,อยละ 16 แต�ยังตํ่ากว�าประเทศ
อุตสาหกรรมใหม�ในเอเชีย ยกเว,นมาเลเซีย กล�าวคือ ประเทศสิงคโปร6 มีผลงานตีพิมพ6 11,851 บทความ 
เกาหลีใต, 54,718 บทความ และไต,หวัน 23,419 บทความ (จํานวนผลงานตีพิมพ6ต�อประชากร 1,000 คน ) 
ขณะท่ีการจดสิทธิบัตร ในช�วงป7 2558-2560 พบว�า มีการยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตรเพ่ิมข้ึนจาก 12,624 
รายการในป7 2558 เป-น 12,743 รายการ ในป7 2559 และ 12,987 รายการ ในป7 2560 โดยในป7 2560 คน
ไทยได,รับจดทะเบียนสิทธิบัตรเพ่ิมข้ึนในช�วงดังกล�าว จาก 4,187 รายการในป7 2558 เป-น 4,664 รายการในป7 
2559 และ 4,677 รายการในป7 2560 ตามลําดับ อย�างไรก็ตาม สิทธิบัตรท่ีจดโดยคนไทยส�วนใหญ�เป-น
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ6 มากกว�าสิทธิบัตรการประดิษฐ6 

(3) ประเทศไทยเข�าสู�สังคมฐานความรู� วัดจากความพร,อมด,านโครงสร,าง
พ้ืนฐานทางด,านสารสนเทศและการเข,าถึงสื่อสารสนเทศโดยรวมดีข้ึน โดยในป7 2560 ประเทศไทยมีประชากร
อายุ 6 ป7ข้ึนไป จํานวน 63.1 ล,านคน ในจํานวนนี้ใช,โทรศัพท6เคลื่อนท่ี 55.6 ล,านคน หรือเพ่ิมข้ึนร,อยละ 8.8 
จากป7 2559 ท่ีมีผู,ใช,โทรศัพท6เคลื่อนท่ี 51.1 ล,านคน หรือคิดเป-น 88.2 เครื่อง และ 81.4 เครื่อง ต�อประชากร 
100 คน ตามลําดับ และมีผู,ใช,อินเทอร6เน็ต 33.4 ล,านคน หรือเพ่ิมข้ึน ร,อยละ 12.1 จากป7 2559 ท่ีมีผู,ใช,
อินเทอร6เน็ต 29.8 ล,านคน ขณะเดียวกันสัดส�วนการใช,คอมพิวเตอร6ในครัวเรือนของประเทศกลับลดลง จากร,อย
ละ 34.9 ในป7 2559 ลดลงเป-น ร,อยละ 32.2 ในป7 2560 เม่ือเปรียบเทียบกลุ�มประเทศอาเซียนบวก 6 อาทิ 
ประเทศบรูไน สิงคโปร6 และมาเลเซีย ประเทศไทยอยู�ระดับใกล,เคียงกับประเทศกําลังพัฒนา (ร,อยละ 33.1) และ
ตํ่ากว�าค�าเฉลี่ยของท้ังโลก (ร,อยละ 45.6) ถือว�าในภาคครัวเรือนของประเทศไทยมีการใช,คอมพิวเตอร6ในระดับท่ี
ค�อนข,างน,อยเนื่องจากหันไปใช,โทรศัพท6มือถือแบบสมาร6ทโฟนเพ่ิมข้ึนถึงร,อยละ 50.5 ในป7 2559 

ตารางท่ี 9 การพัฒนาวิทยาศาสตร0 เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ป%แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

เป>าหมาย ตัวชี้วัด 
  แผนพัฒนาฯ   

ฉบับท่ี 11 ฉบับท่ี 12 
2555 2556 2557 2558 2559 2560 

1. เพ่ิมความเข,มแข็ง
ด,านวิทยาศาสตร6และ
เทคโนโลยีของ
ประเทศ 

1. สัดส�วนค�าใช,จ�ายการลงทุนเพ่ือ
การวิจัยและพัฒนาเพ่ิมสู�ร,อย
ละ 1.5 ของผลิตภัณฑ6มวลรวม
ในประเทศ 

na 0.47 0.48 0.62 0.78 0.91* 

2. สัดส�วนการลงทุนวิจัยและ
พัฒนาของภาคเอกชนต�อ
ภาครัฐ เพ่ิมเป-น 70 : 30 

na 47:53 54:46 70:30 73:27 Achieve* 

3. สัดส�วนการลงทุนวิจัยและ
พัฒนาในอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร6และเป;าหมายของ
ประเทศ : งานวิจัยพ้ืนฐานเพ่ือ
สร,าง/สะสมองค6ความรู, : 
ระบบโครงสร,างพ้ืนฐาน 
บุคลากร และระบบมาตรฐาน 
เพ่ิมเป-น 55 : 25 : 20 

na na na na เริ่ม*
กระบวน
การงบ
บูรณา
การ 

27:46:27 

4. จํานวนบุคลากรด,านการวิจัย
และพัฒนาเพ่ิมเป-น 25 คนต�อ
ประชากร 10,000 คน 

na na 12.9 13.6 17.0 18.6* 
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เป>าหมาย ตัวชี้วัด 
  แผนพัฒนาฯ   

ฉบับท่ี 11 ฉบับท่ี 12 
2555 2556 2557 2558 2559 2560 

2. เพ่ิมความสามารถใน
การประยุกต6ใช,
วิทยาศาสตร6 
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมเพ่ือ
ยกระดับ
ความสามารถการ
แข�งขันของภาคการ
ผลิตและบริการ และ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

1. อันดับความสามารถการ
แข�งขันโครงสร,างพ้ืนฐานด,าน
วิทยาศาสตร6 จัดโดย IMD อยู�
ในลําดับ 1 ใน 30 

40 40 46 47 47 48 

 2. อันดับความสามารถการ
แข�งขันโครงสร,างพ้ืนฐานด,าน
เทคโนโลยี จัดโดย IMD อยู�ใน
ลําดับ 1 ใน 30 

50 47 41 44 42 36 

 3. ผลงานวิจัยและเทคโนโลยี
พร,อมใช,ท่ีถูกนําไปใช,ในการ
สร,างมูลค�าเชิงพาณิชย6ให,กับ
ภาคการผลิตและบริการ และ
ภาคธุรกิจ มีจํานวนไม�น,อย
กว�าร,อยละ 30 ของผลงาน
ท้ังหมด  

0.76 
(na, 
0.76) 

0.60 
(na, 
0.60) 

27.88 
(27.0, 
0.88) 

18.56 
(17.56, 
1.00) 

25.49 
(23.82, 
2.12) 

37.17 
(31.42, 
5.75) 

4.  มูลค�าการลดหย�อนภาษีเงิน
ได,นิติบุคคลสําหรับค�าใช,จ�าย
วิจัยและพัฒนา มีจํานวน
เพ่ิมขึ้นไม�น,อยกว�าร,อยละ 20 
ต�อป7 

      

 5.  นวัตกรรมทางสังคมและ
นวัตกรรมสําหรับผู,สูงอายุและ
ผู,พิการท่ีผลิตได,เอง
ภายในประเทศ มีจํานวน
เพ่ิมขึ้นไม�น,อยกว�า 1 เท�าตัว  

na na na na na 28* 
(22, 6) 

2) การดําเนินการและผลการพัฒนาตามแนวทางยุทธศาสตร0 

2.1) เร�งส�งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู�การใช�ประโยชน0ในเชิง
พาณิชย0และเชิงสังคม โดย 

(1) การลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ�มเทคโนโลยีท่ีประเทศไทยมีศักยภาพ
พัฒนาได�เอง มีการดําเนินการท่ีสําคัญ ดังนี้ 

(1.1) การส�งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพงานวิจัยการพัฒนาระบบ
สารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาด�านข�าว โดยดูแล บํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ6วิทยาศาสตร6ให,อยู�ใน
สภาพพร,อมใช,งาน วางแผนการใช,จ�ายงบประมาณให,เกิดประสิทธิภาพ ดําเนินงานธนาคารเชื้อพันธุ6ข,าว 
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ควบคุมอุณหภูมิและรักษาความชื้นของข,าวท้ังระบบให,อยู�ในสภาพใช,งานได, สามารถทดสอบพันธุ6และป̀จจัย
การผลิตข,าวและแปลงสาธิตของศูนย6วิจัยข,าว 27 แห�ง กองวิจัยและพัฒนาข,าว 1 แห�ง มีเป;าหมายเพ่ือเก็บ
รักษาเมล็ดเชื้อพันธุ6ข,าว 17,000 สายพันธุ6 พร,อมท้ังจัดทําคู�มืออิเล็กทรอนิกส6เพ่ือการผลิตข,าวสําหรับชาวนา
มืออาชีพ ในรูปแบบ Mobile Application หรือ “ฟาร6มข,าวอัจฉริยะ” เพ่ือถ�ายทอดให,เกษตรกรนําไปใช,เป-น
เครื่องมือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตข,าว รวมถึงเกษตรกรและเจ,าหน,าท่ีท่ีเก่ียวข,องสามารถนําไปใช,ประโยชน6 
จํานวน 450 ราย ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข,าว ท้ังประเภทงานวิจัยพ้ืนฐาน และประเภทงานวิจัย
ประยุกต6 ได,ดําเนินงานไปแล,ว ร,อยละ 93.05 ประกอบด,วย 12 แผนงานวิจัย และ 25 โครงการวิจัยเด่ียว 

(1.2) การพัฒนาระบบการให�บริการเช่ือมโยงทางอิเล็กทรอนิกส0 และ
การสร�างองค0ความรู�นวัตกรรม และต�อยอดภูมิปJญญาท�องถ่ินบนพ้ืนท่ีสูง ด,วยการพัฒนาระบบการออก
ใบอนุญาตและใบรับรองการนําเข,าและส�งออกสินค,าประมงของกรมประมง ในรูปแบบข,อมูลอิเล็กทรอนิกส6 
โดยเชื่อมโยงระบบ National Single Windows (NSW) กับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในของหน�วยงาน
กรมประมงท่ีเก่ียวข,อง ให,สามารถใช,บริการเบ็ดเสร็จ ณ ระบบเดียว (Fisheries Single Window) ซ่ึงสามารถ
ให,บริการประชาชน/ผู,รับบริการ ในการออกใบอนุญาตนําเข,า-ส�งออกสัตว6น้ําตาม พ.ร.บ. การประมง พ.ศ. 
2558  พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว6 พ.ศ. 2558 และออกหนังสือกํากับการจําหน�ายสัตว6น้ํานําเข,า (IMD) รวมท้ังสิ้น 
379,773 ฉบับ และเสริมสร,างองค6ความรู,และนวัตกรรม รวมท้ังต�อยอดภูมิป̀ญญาท,องถ่ิน เพ่ือสนับสนุนงาน
โครงการหลวงและก�อให,เกิดการใช,ประโยชน6จากงานวิจัยในการพัฒนาพ้ืนท่ีสูง ในด,านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล,อม อย�างยั่งยืน ในพ้ืนท่ีโครงการ 81 แห�ง ควบคลุมพ้ืนท่ี 8 จังหวัด ในป7 2560 มีผลงานวิจัยท่ีส�งมอบ
โครงการหลวงและมูลนิธิโครงการหลวงท่ีสามารถใช,ประโยชน6 จํานวน 31 เรื่อง พัฒนาผลิตภัณฑ6 6 ชนิด จด
ทะเบียน/จดแจ,งทรัพย6สินทางป̀ญญาใหม�ท่ีเกิดจากผลงานวิจัย และทรัพย6สินทางป̀ญญาของชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง 
17 เรื่องจัดทํามาตรฐานการพัฒนาชุมชนบนพ้ืนท่ีสูงคาร6บอนตํ่าและยั่งยืน 1 มาตรฐาน 30 ตัวชี้วัด 4 มิติการ
พัฒนา สําหรับการวางแผนยกระดับของ 12 ชุมชน และเกิดการสร,างเครือข�ายความร�วมมือด,านการวิจัย 

(2) ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ�มเทคโนโลยีท่ีนําสู�การพัฒนาแบบก�าว
กระโดด โดย 

(2.1) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหุ�นยนต0อุตสาหกรรม และการ
พัฒนาเครือข�ายดาราศาสตร0วิทยุและยีออเดซ่ี (Geodesy) กระทรวงวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี ได,
ดําเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหุ�นยนต6จนได,ต,นแบบหุ�นยนต6อุตสาหกรรม 2 ต,นแบบ ได,แก� 
ต,นแบบหุ�นยนต6และ/หรือ Application สนับสนุนประสิทธิภาพการใช,งานท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีอุตสาหกรรม
ต,องการ และต,นแบบเพ่ือสาธิตกระบวนการผลิตแบบอุตสาหกรรม 4.0 ท่ีใช,หุ�นยนต6ทํางานร�วมกันเป-นระบบ
อัตโนมัติ สามารถใช,เป-นศูนย6เรียนรู,สู�ความเป-นเลิศ (CoE) ทางด,านเทคโนโลยีหุ�นยนต6 รวมถึงมีการพัฒนา
เครือข�ายดาราศาสตร6วิทยุและยีออเดซ่ี (Geodesy) โดยการจัดต้ังหอดูดาวดาราศาสตร6วิทยุแห�งชาติ ร�วมกับ
หน�วยงานวิจัยเครือข�ายท้ังในประเทศและต�างประเทศ จํานวน 8 หน�วยงาน 

(2.2) การเพ่ิมขีดความสามารถอุตสาหกรรมยานยนต0และไฟฟ>า
อิเล็กทรอนิกส0 ด�วยการ Upgrade เครื่องจักรให�เป9นระบบ CNC (Computer Numerical Control) 
และการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมช้ินส�วนยานยนต0 โดยมีการนําหุ�นยนต6อุตสาหกรรมมาใช,
ในกระบวนการผลิต การเปลี่ยนระบบต,นกําลังของเครื่องจักรเป-น Servo Motor ผ�านการอบรม/สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ มีผู,ประกอบการเข,าร�วมโครงการ 71 ราย สามารถนําความรู,มาดําเนินการต�อยอดจนเกิดเป-น
ผลิตภัณฑ6ต,นแบบได, รวมถึงการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมชิ้นส�วนยานยนต6ในกลุ�มรถโดยสารไฟฟ;า 
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รถสามล,อไฟฟ;า และจักรยานยนต6ไฟฟ;า มีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ คือ ต,นแบบชิ้นส�วนยานยนต6 2 ต,นแบบ 
ได,แก� ต,นแบบแบตเตอรี่แพ็คสําหรับรถยนต6ขนาดเล็ก และต,นแบบเฟ��องดอกท่ีข้ึนรูปด,วยกระบวนการอัดรีดผง 
ผสมกับกระบวนการทุบข้ึนรูปและอยู�ระหว�างดําเนินงานอีก 1 รูปแบบ 

(2.3) การส�งเสริมการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเป>าหมายด�าน
ชีววิทยาศาสตร0 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการบําบัดรักษาโดยใช,เทคโนโลยีเซลล6บําบัด (cell 
therapy) และยีนบําบัด (gene therapy) และพัฒนาต�อยอดเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย6และหุ�นยนต6ทางการ
แพทย6ชั้นสูง รวมถึงวิจัยและพัฒนายา เภสัชพันธุศาสตร6 และเวชภัณฑ6เพ่ือถ�ายทอดสู�เชิงพาณิชย6 มีผลการ
ดําเนินงานสําคัญ ได,แก� โครงสร,างพ้ืนฐานท่ีจําเป-นต�อการต�อยอดการวิจัยและพัฒนา 3 แห�ง ต,นแบบ
ผลิตภัณฑ6ท่ีเข,าสู�การทดสอบหรือเตรียมถ�ายทอดสู�เชิงพาณิชย6 2 ต,นแบบ และการอบรมความรู, เพ่ือยกระดับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ6สุขภาพของประเทศไทย 3 มาตรฐาน  

(3) ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพ่ือลดความ
เหล่ือมลํ้าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

(3.1) การสนับสนุนทุนโครงการวิจัยด�านการเกษตร การวิจัยพัฒนา
ท่ีดินและเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือเพ่ิมผลผลิต ในป7 2560  สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค6การ
มหาชน) สวก. ได,อนุมัติทุนสนับสนุนโครงการวิจัยด,านการเกษตรท่ีตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ6ในการแก,ป̀ญหาและยกระดับมาตรฐานความเป-นอยู�ของเกษตรกร เป-นเงินรวม 
522.111 ล,านบาท โครงการวิจัยท่ีมีศักยภาพ จํานวน 227 โครงการ และมีการนําผลงานวิจัยไปใช,ประโยชน6 
เชิงนโยบาย เชิงสาธารณะ และเชิงพาณิชย6 สามารถสร,างมูลค�าทางเศรษฐกิจและสังคมได, พร,อมท้ังได,
ดําเนินงานโครงการวิจัยด,านการพัฒนาท่ีดินและเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือเพ่ิมผลผลิต โดยกรมพัฒนาท่ีดิน เน,น
การวิจัยและส�งเสริมเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน ให,สอดคล,องกับพ้ืนท่ีและความต,องการของเกษตรกรให,
สามารถใช,ประโยชน6เพ่ือลดต,นทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิตและรายได,ภายใต, 3 กิจกรรมหลัก ได,แก� กิจกรรมการ
วิจัยประยุกต6 จํานวน 52 โครงการ กิจกรรมวิจัยพัฒนา จํานวน 18 โครงการ และกิจกรรมการวิจัยพ้ืนฐาน 
จํานวน 9 โครงการ  

(3.2) การวิจัยพัฒนาการปศุสัตว0 กรมปศุสัตว6 ได,ดําเนินการวิจัย
พัฒนาการปศุสัตว6 เพ่ือการสร,างองค6ความรู,ทางวิชาการ ท่ีเป-นความรู,ใหม�ๆ เพ่ือนําผลการวิจัยท่ีได,ไปใช,
ประโยชน6ในการแก,ไขป̀ญหาสําคัญของสังคม พัฒนาองค6ความรู,ด,านเทคโนโลยี และสร,างนวัตกรรมเพ่ิมขีด
สามารถแข�งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ ดําเนินโครงการวิจัยและพัฒนาด,านปศุสัตว6 จํานวน 40 โครงการ 
และผลงานวิจัยท่ีนําไปใช,ประโยชน6 7 เรื่อง 

(3.3) การเพ่ิมศักยภาพการแข�งขันของประเทศด�านการแพทย0 
อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม และการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานเพ่ือให�บริการแสงซินโครตรอนเพ่ือภาค
การผลิตและสังคม กระทรวงวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี ได,ส�งเสริมการเพ่ิมศักยภาพการแข�งขันของประเทศ
ในการผลิตผลิตภัณฑ6ด,านการแพทย6 อุตสาหกรรม และเกษตรกรรมด,วยเทคโนโลยีนิวเคลียร6 โดยการติดต้ัง
เครื่องจักรและอุปกรณ6และติดต้ังเครื่องเร�งอนุภาคอิเล็กตรอนและอุปกรณ6ประกอบ พร,อมด,วยการพัฒนาและ
เพ่ิมประสิทธิภาพเครื่องกําเนิดแสงซินโครตรอนท่ีผลิตได,มีความเสถียร พลังงานมีอนุภาพอย�างเต็ม
ประสิทธิภาพ สามารถให,บริการแสงซินโครตรอนแก�นักวิจัยตลอด 24 ชั่วโมง และ 7 วันต�อสัปดาห6 มีจํานวน
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ชั่วโมงการให,บริการแสงซินโครตรอน 4932 ชั่วโมง ผลงานวิจัยและพัฒนาท่ีขอยื่นจดทะเบียน 4 เรื่อง และ
จํานวนบทความท่ีตีพิมพ6เผยแพร�ระดับนานาชาติ 59 เรื่อง  

(3.4) การพัฒนาศักยภาพห�องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห0อาหารและ
เครือข�าย/ตรวจวินิจฉัยห�องปฏิบัติการเครือข�ายเฝ>าระวังเช้ือดื้อยาต�านจุลชีพ กระทรวงสาธารณสุข 
สนับสนุนส�งเสริมการพัฒนาศักยภาพห,องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห6อาหารและเครือข�ายเพ่ือรองรับอาเซียน
และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ทําให,มีห,องปฏิบัติการของศูนย6วิทยาศาสตร6การแพทย6เป-นตัวแทนในทุกภูมิภาค
ท่ีสามารถให,บริการตรวจวิเคราะห6สารเคมีป;องกันกําจัดศัตรูพืช 60 ชนิดสาร และ 132 ชนิดสาร โลหะหนัก 
อาทิ ปรอท ตะก่ัว แคดเม่ียม สารหนู ASEAN Ref.Lab (AFRL) และวัตถุเจือปนอาหาร เช�น กรดเบนโซอิก 
กรดซอร6 บิก ซัลเฟอร6ไดออกไซด6 และสีสังเคราะห6  เป-นต,น นอกจากนี้  ยังได, มีการพัฒนาศักยภาพ
ห,องปฏิบัติการเครือข�ายและเฝ;าระวังเชื้อด้ือยาต,านจุลชีพ ท่ีสามารถตรวจวินิจฉัยเชื่อโรคด้ือยาท่ีมีความสําคัญ
ตามแนวทาง IHR ด,วยเทคโนโลยีท่ียอมรับตามหลักสากล ทําให,ได,รับทราบข,อมูลสถานการณ6การด้ือยาของ
ประเทศ เครือข�ายคุณภาพและมาตรฐานห,องปฏิบัติการทางการแพทย6 และหน�วยบริการปฐมภูมิ ประจําป7 
2560 ทําให,สามารถตรวจประเมินห,องปฏิบัติการรับรองใหม�จํานวน 12 แห�ง และเฝ;าระวัง 115 แห�ง  

(3.5) การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพห�องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย มี
การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพห,องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือให,
งานบริการรังสีวินิจฉัยของโรงพยาบาลท่ีสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และนอกสังกัดกระทรวงฯ โรงพยาบาล
ของรัฐ ท่ีเข,าร�วมโครงการสามารถให,บริการรังสีวินิจฉัยท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานทัดเทียมกัน และมีความ
ปลอดภัย  รวมถึงได,มีการจัดต้ังโรงงานผลิตวัคซีนป;องกันไข,หวัดใหญ�/ไข,หวัดนก ในระดับอุตสาหกรรม ตาม
มาตรฐาน GMP ขององค6การอนามัยโลก มีการจัดต้ังอาคารโรงงานพร,อมท้ังติดต้ังระบบ HAVC (Heat 
Ventilation Air Conditioning) ท่ีใช,ควบคุมสภาวะอากาศในห,องปฏิบัติงานซ่ึงสามารถควบคุม Parameter 
อาทิ ความดัน ความชื้น อุณหภูมิ ฝุkนละออง เพ่ือให,ห,องปฏิบัติงานได,มาตรฐาน 

(3.6) การศึกษาวิจัยเพ่ือการคุ�มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานได,
ทําการศึกษาวิจัยเพ่ือคิดหารูปแบบการบริหารแรงงานสัมพันธ6ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จากการศึกษาทําให,ได,
ข,อมูลเก่ียวกับแนวทางการบริหารแรงงานสัมพันธ6ในเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีเหมาะสมต�อการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ไทย จํานวน 1 เรื่อง ท่ีสามารถนํามาตรการ/แนวทางการบริหารแรงงานสัมพันธ6ในงานวิจัยไปใช,ประโยชน6ใน
การแก,ป̀ญหาแรงงานได,สําเร็จ เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจมีการลงทุนในภาคเอกชนเพ่ิมข้ึนท้ังในด,านการ
ผลิต เพ่ือทดแทนการนําเข,าและพัฒนาการผลิตเพ่ือส�งออก สามารถสร,างรายได,ให,กับประชาชนทําให,คุณภาพ
ชีวิตดีข้ึน   

(3.7) ศึกษาวิจัยตามแผนน้ําประปาปลอดภัย (Water Safety 
Plan) และการวิจัยพัฒนาเพ่ือการลดน้ําสูญเสีย เพ่ือให,บุคลากรท่ีมีส�วนท่ีเก่ียวข,องต้ังแต�แหล�งน้ําดิบ 
กระบวนการผลิตน้ํา การสูบส�งและสูบจ�ายน้ําและบริการ นําแนวทางท่ีได,จากการศึกษาวิจัยไปใช,ในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือให,ประชาชนเข,าถึงบริการน้ําท่ีสะอาดและปลอดภัย  

(4) เสริมสร� างระบบการบริหารจัดการทรัพย0 สินทางปJญญา ท่ี มี
ประสิทธิภาพสอดคล�องมาตรฐานสากล 

(4.1) การผลักดันผลงานวิจัยสู�การใช�ประโยชน0ผ�านกลไกประชารัฐ 
ในป7 2560 สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค6การมหาชน) หรือ สวก. มีการผลักดันผลงานวิจัยสู�การใช,
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ประโยชน6ผ�านกิจกรรมต�างๆ ท้ังในเชิงนโยบาย สาธารณะ และเชิงพาณิชย6 จํานวน 71 โครงการ เพ่ือนําองค6
ความรู,จากผลงานวิจัยถ�ายทอดสู�เกษตรกร เครือข�ายเกษตรกร ให,มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน และสามารถ
เพ่ิมมูลค�าในเชิงพาณิชย6 

(4.2) การวิจัยทางด�านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม กระทรวง
วัฒนธรรมได,มีการส�งเสริมและสนับสนุนทุนวิจัย ศิลปะ วัฒนธรรมร�วมสมัยในด,านวิจิตรศิลป�และประยุกต6ศิลป� 
รวม 7 เรื่อง เพ่ือองค6กรเครือข�าย นักวิจัย ผู,เก่ียวข,องและสาธารณชนได,นําผลงานวิจัยไปประยุกต6ใช,ให,เกิด
ประโยชน6 

(5) พัฒนาตลาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย โดยการพัฒนาระบบบัญชี
นวัตกรรมไทยและสิ่งประดิษฐ6ไทย สํานักงบประมาณได,ประกาศและข้ึนทะเบียนในบัญชีนวัตกรรมไทย จํานวน 
47 ราย พัฒนาระบบบริหารจัดการบัญชีนวัตรกรรมและสิ่งประดิษฐ6ไทย ท่ีมีผลงานสอดคล,องกับความต,องการ
ของหน�วยงานภาครัฐท่ีได,รับการพัฒนา 28 รายการ พัฒนาระบบจับคู� (Matching) และวิเคราะห6ข,อมูลความ
ต,องการของภาครัฐและเอกชน พัฒนาระบบพยากรณ6แนวโน,มความต,องการนวัตกรรม รวมท้ังศึกษา
กระบวนการและแผนการพัฒนาแพลทฟอร6มบริหารจัดการทรัพย6สินทางป̀ญญาอย�างครบวงจร 

(6) เร�งรัดการถ�ายทอดผลงานวิจัยและพัฒนา และเทคโนโลยีสู�เกษตรกร
รายย�อย วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม มีการดําเนินงาน ดังนี้ 

(6.1) การส�งเสริมวิจัยและพัฒนาด�านหม�อนไหม ท่ีเน,นการสร,างและ
พัฒนาสายพันธุ6หม�อนไหมให,ผลผลิตมีคุณภาพสูง เพ่ือลดต,นทุนการผลิตและเพ่ิมรายได,ให,กับเกษตรกร กลุ�ม
เกษตรกรเครือข�าย เกิดความเข,มแข็ง และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ถ�ายทอดความรู,ผ�านช�องทางโทรทัศน6เกษตร 
(ช�อง 9 ) ในระบบภาคพ้ืนดินท้ังระบบดิจิทัลและระบบอนาลอกสู�กลุ�มเป;าหมายอย�างต�อเนื่อง และการพัฒนา
ระบบศูนย6กลางข,อมูลงานวิจัยการเกษตรของประเทศ (สศก.) 

(6.2) จัดตั้งศูนย0นวัตกรรมการผลิตหัวเช้ือจุลินทรีย0เพ่ืออุตสาหกรรม 
กระทรวงวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยีได,จัดต้ังศูนย6การวิจัยเฉพาะทางด,านโพรไบโอติก และพรีไบโอติกระดับ
ประเทศและภูมิภาค และศูนย6ฝfกอบรมและถ�ายทอดแลกเปลี่ยนความรู,และเทคโนโลยีโพรไบโอติกและพรีไบ
โอติกท่ีเชื่อมโยงกับรัฐและเอกชนท้ังในประเทศและต�างประเทศ พร,อมท้ังถ�ายทอดองค6ความรู,นวัตกรรมการ
ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย6 และเทคโนโลยีโพรไบโอติกและพรีไบโอติกท่ีมีอยู�สู�ประชาชนและ SME โดยมีผู,เข,าร�วม
อบรมเทคโนโลยีการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย6และผลิตภัณฑ6 200 คน โครงการท่ีมีการถ�ายทอดเทคโนโลยีสาขา
อุตสาหกรรมศักยภาพ ร,อยละ 50 และโครงการความร�วมมือด,านวิทยาศาสตร6 เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ระหว�างประเทศท่ีมีกิจกรรมต�อเนื่องอย�างเป-นรูปธรรม โดยมีแผนปฏิบัติการรองรับและมีการติดตาม
ประเมินผล 1 โครงการ/กิจกรรม  

(6.3) การวิจัยและพัฒนามุ�งสนองภาคการผลิตสาขายุทธศาสตร0 ท่ี
ให,ความสําคัญกับการประยุกต6ใช,ประโยชน6จากผลงานวิจัยและพัฒนาทางด,านวิทยาศาสตร6 เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ในการยกระดับความสามารถการแข�งขันเชิงพาณิชย6ภาคเอกชน พร,อมท้ังถ�ายทอดองค6ความรู,ด,าน
วิทยาศาสตร6ฯสู�ชุมชน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต มีการดําเนินงานรวม 16 กิจกรรม อาทิ การยกระดับขีด
ความสามารถในการแข�งขันของผู,ประกอบการ OTOP ด,วยวิทยาศาสตร6 เทคโนโลยีและนวัตกรรม 5 ภูมิภาค 
การถ�ายทอดเทคโนโลยีเรื่องปุ�ยสู�ชุมชน การจัดการสถานีเพ่ือถ�ายทอดความรู,ด,านวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี 
การแก,ป̀ญหาการเข,าถึงเทคโนโลยีอาหารแปรรูปของ SMEs ในพ้ืนท่ี และโครงการ Non-Thermal Plasma 
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เพ่ือผู,ประกอบการอัญมณี SMEs รวมท้ังการก�อต้ังพิพิธภัณฑ6พระรามเก,า เพ่ือเป-นแหล�งเรียนรู,ทางการศึกษา
และพัฒนากระบวนการคิดด,านวิทยาศาสตร6 และการอยู�ร�วมกันของชุมชนอย�างเข,าใจบนวัฒนธรรมของความ
เป-นไทย 

(6.4) การวิจัยและนวัตกรรมและการถ�ายทอดเทคโนโลยีสู�ชุมชนฐาน
ราก และการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร�วมเอกชนในเชิงพาณิชย0 ให,ความสําคัญกับการทําวิจัยตรงความ
ต,องการของชุมชนในแต�ละพ้ืนท่ี และนําผลท่ีได,จากการวิจัยไปถ�ายทอดให,สู�ชุมชน เพ่ือแก,ป̀ญหาเศรษฐกิจ
ระดับรากหญ,า และยกระดับชีวิตความเป-นอยู�ของชุมชนให,ดีข้ึน ในป7 2560 มีการลงพ้ืนท่ีตรวจเยี่ยมและ
ประเมินผลโครงการ 4 ครั้ง จัดประชุมประธานเครือข�ายบริหารการวิจัย 9 เครือข�าย เพ่ือจัดทํากรอบแนว
ทางการดําเนินงานเครือข�ายบริหารการวิจัย ประจําป7งบประมาณ 2561 พร,อมท้ังสนับสนุนทุนวิจัยให,แก�
นักวิจัยในเครือข�ายบริหารการวิจัย ให,นําผลท่ีได,จากงานวิจัยและพัฒนา (R&D) ไปช�วยภาคอุตสาหกรรม 
สถานประกอบการ และ SMEs ในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขัน กลไกความร�วมมือระหว�าง
สถาบันอุดมศึกษาและภาคอุตสาหกรรม รวมถึงเผยแพร�ผลงานวิจัยท่ีนําไปใช,ประโยชน6เชิงพาณิชย6 มีการ
จัดสรรงบประมาณในการดําเนินโครงการวิจัยให,กับสถาบันอุดมศึกษาท่ีอยู�ภายใต,เครือข�ายบริหารการวิจัย 9 
เครือข�ายท่ัวประเทศ ในกรอบวงเงิน 12,000,000 บาท จํานวน 15 โครงการ ผ�านกลไกเครือข�ายพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษา 13 แห�ง 

2.2) พัฒนาผู�ประกอบการให�เป9นผู�ประกอบการทางเทคโนโลยี 

(1) ส�งเสริมผู�ประกอบการให�มีบทบาทหลักด�านนวัตกรรมเทคโนโลยี และ
ร�วมกําหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรมกับสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ภาครัฐ และภาคสังคมหรือ
ชุมชน โดยส�งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร6 เพ่ือรองรับการวิจัยและ
พัฒนาของภาคเอกชน บ�มเพาะผู,ประกอบการบนฐานของการใช,วิทยาศาสตร6และเทคโนโลยีพัฒนาสู�เชิง
พาณิชย6 ท่ีสามารถเชื่อมโยงอุทยานวิทยาศาสตร6กับการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับพ้ืนท่ี ให,เกิดการกระจาย
รายได,และสร,างความเข,มแข็งให,กับเศรษฐกิจภูมิภาคผ�านการสัมมนา/ฝfกอบรม มีหน�วยงานท่ีได,รับการส�งเสริม
กิจการอุทยานฯ จํานวน 5 หน�วยงาน และมีผู,ประกอบการได,รับการพัฒนาเพ่ือเป-นผู,ประกอบการธุรกิจ
เทคโนโลยี จํานวน 32 ราย 

(2) ส�งเสริมการสร�างสรรค0นวัตกรรมด�านการออกแบบและการจัดการ
ธุรกิจท่ีผสานการใช�เทคโนโลยีให�แพร�หลายในกลุ�มผู�ประกอบการธุรกิจของไทย ดังนี้ 

(2.1) การพัฒนาศูนย0บริการทดสอบสินค�าแบบครบวงจร ด,วยการ
เสริมสร,างศักยภาพงานบริการทดสอบและสอบเทียบของกระทรวงวิทยาศาสตร6ฯ และการพัฒนาผลิตภัณฑ6
วัสดุก�อสร,างให,มีคุณภาพด,วยระบบ MSTQ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม 
โดยเฉพาะด,านการพัฒนาระบบการให,บริการเทคนิคด,านวิทยาศาสตร6ท่ีได,มาตรฐานเป-นท่ียอมรับ โดยมี
เป;าหมายคือ จํานวนศูนย6บริการ one stop service ในภูมิภาคท่ีเพ่ิมข้ึน 1 ศูนย6 และจํานวนผลิตภัณฑ6ท่ี
สามารถให,การรับรองคุณภาพได, 3 ผลิตภัณฑ6 

(2.2) การสร�างและพัฒนาผู�ประกอบการใหม�เชิงสร�างสรรค0และ
นวัตกรรม ท่ีมุ�งเน,นการพัฒนาแนวคิดธุรกิจ ต�อยอดเพ่ือเป-นผู,ประกอบการใหม�สามารถกําหนดแผนเป;าหมาย
ธุรกิจท่ีชัดเจน โดยในป7 2560 มีผู,ได,รับการถ�ายทอดความรู, ทักษะ ในการนําเสนอแผนธุรกิจ และแผนเตรียม
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ความพร,อม จํานวน 4,068 คน เกิดมูลค�าการขยายธุรกิจการลงทุน 105.46 ล,านบาท และเกิดการจ,างงาน
โดยรวม 1,281 คน 

(3) สนับสนุนการเข�าถึงแหล�งเงินทุนสําหรับธุรกิจเกิดใหม�และวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย�อม (SMEs) ท่ีต�องการพัฒนาหรือทําธุรกิจฐานเทคโนโลยี ด,วยการส�งเสริมวิสาหกิจ
เริ่มต,น (Startup) เพ่ือสร,างความรู, ความเข,าใจเก่ียวกับนโยบายส�งเสริม Startup แก�หน�วยงานท่ีเก่ียวข,อง
พร,อมท้ังจัดหาแหล�งเงินทุน และให,ความรู,ด,านการเป-นเจ,าของกิจการ (Entrepreneurship) แก�ผู,ประกอบการ 
และการสร,างระบบนิเวศท่ีเหมาะสมและผลักดันวิสาหกิจเริ่มต,นของไทยสู�เศรษฐกิจยุคใหม� เพ่ือขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศและเพ่ิมศักยภาพเศรษฐกิจในกลุ�มประเทศอาเซียน 

(4) สร�างบรรยากาศและสภาวะท่ีเอ้ืออํานวยต�อการเรียนรู�และพัฒนา
ความคิดสร�างสรรค0ลงสู�พ้ืนท่ีและชุมชน มีการดําเนินโครงการ Startup Mobile สร,างความตระหนักต�อการ
รับรู,และเข,าใจในธุรกิจ Startup ให,แก� ประชาชนและผู,ท่ีสนใจ โดยผ�านการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ6และ
หน�วยเคลื่อนท่ีให,ความรู,เชิงรุกท่ีสามารถเข,าถึงประชาชนได,ในหลายพ้ืนท่ีท้ังกรุงเทมหานครและต�างจังหวัด 

2.3) พัฒนาสภาวะแวดล�อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร0 เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม 

(1) ด�านบุคลากรวิจัย โดย 

(1.1) เร�งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยีท่ีมี
คุณภาพและสอดคล�องกับความต�องการโดยเฉพาะในสาขา STEM (วิทยาศาสตร0 (Science: S) 
เทคโนโลยี (Technology: T) วิศวกรรมศาสตร0 (Engineering: E) และคณิตศาสตร0 (Mathematics: 
M)) มีการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและสร,างสรรค6นวัตกรรมเด็กวัยเรียน (STEM Lab) ห,องปฏิบัติการ 
STEM Lab เป-นห,องปฏิบัติการเน,นการส�งเสริมการสร,างวัตรกรรมในโรงเรียน ด,วยเครื่องมือชนิดพิเศษทันสมัย 
เน,นการใช,คอมพิวเตอร6ออกแบบและสร,างชิ้นงานอย�างอัตโนมัติ สามารถทําให,โครงงานท่ีทํายากเกินไปทําได,
ง�ายและรวดเร็วข้ึน  โดยได,นําร�องกับโรงเรียนในเครือจุฬาภรณ6ราชวิทยาลัย จํานวน 2 โรงเรียน นักเรียนได,รับ
ประโยชน6จากโครงการฯ 1,500 คน เพ่ือสร,างเป-นหลักสูตร STEM Lab และหลักสูตรต,นแบบก�อนนําไปขยาย
ผลท่ัวประเทศ 

(1.2) เร�งสร�างนักวิจัยมืออาชีพ สนับสนุนทุนพัฒนาศักยภาพในการ
ทํางานวิจัยของอาจารย6รุ�นใหม� อาจารย6รุ�นกลาง วุฒิเมธีวิจัย เมธีวิจัยอาวุโส และศาสตราจารย6วิจัยดีเด�น ให,มี
โอกาสทําวิจัยอย�างต�อเนื่อง และพัฒนางานวิจัยในระดับท่ีสูงข้ึนในฐานะนักวิจัยอาชีพ ให,เป-นผู,นําในทาง
วิชาการระดับนานาชาติ นําองค6ความรู,ใหม�ด,านการวิจัยและพัฒนาท่ีเป-นพ้ืนฐานต�อการพัฒนาประเทศ และ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขันของประเทศ โดยได,จัดสรรทุนพัฒนาศักยภาพในการทํางานวิจัยของ
อาจารย6รุ�นใหม� จํานวน 285 ทุน  และสามารถพัฒนาบุคลากรด,านวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 300 คน 

(1.3) พัฒนาศักยภาพนักวิจัย ส�งเสริมให,บุคลากรด,านการวิจัยใน
สถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพ่ือแก,ไขป̀ญหาและเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตให,กับภาคอุตสาหกรรม 
(Talent Mobility) เป-นการมุ�งพัฒนาศักยภาพด,านการวิจัยและพัฒนาให,กับบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา 
และสามารถนําความรู,ใหม�ๆจากการทํางานมาประยุกต6ใช,ในการเรียนการสอน และเพ่ิมขีดสามารถในการ
แข�งขันให,กับภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ในป7 2560 มีหน�วยงานพันธมิตร 29 หน�วยงาน หน�วยงาน
มหาวิทยาลัย 21 หน�วยงาน หน�วยงานภาครัฐ 8 หน�วยงาน มีบุคลากรท่ีเข,าร�วมโครงการ 1,014 คน และ
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บริษัทเข,าร�วมโครงการ จํานวน 293 บริษัท จาก 340 โครงการ พร,อมท้ังมีการดําเนินโครงการทุนพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัยด,านยุทโธปกรณ6เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของกองทัพและการป;องกันประเทศ เพ่ือลดการพ่ึงพาอาวุธ
ยุทโธปกรณ6จากต�างประเทศของกองทัพไทย 

(1.4) ดึงดูดบุคลากรผู�เช่ียวชาญ นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร0ใน
ต�างประเทศท่ีมีผลงานเป-นท่ียอมรับในสาขาอุตสาหกรรมเป;าหมายของไทยให,มาทํางานในสถาบันวิจัยของ
ภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศไทย  

(2) ด�านโครงสร�างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยี 

(2.1) ส�งเสริมการพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐาน และระบบ
มาตรวิทยาแห�งชาติ 

(2.1.1) การก�อสร�างอาคารปฏิบัติการด�านนิวเคลียร0และรังสี 
กรุงเทพมหานคร และการพัฒนาระบบวัดปริมาณรังสีมาตรฐานปฐมภูมิของประเทศ (Development of 
primary Standard Dosimetry System) กระทรวงวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยีพัฒนาระบบมาตรฐาน
การวัดปริมาณรังสี สารกัมมันตรังสี และมาตรฐานการแผ�รังสีจากต,นกําเนิดรังสีของประเทศท่ีทัดเทียมกับนาน
ชาติ เพ่ือสนับสนุนงานของสถาบันมาตรวิทยาแห�งชาติ รวมถึงเป-นศูนย6สอบเทียบเครื่องมือวัด Dose 
Calibrators ของโรงพยาบาลและหน�วยงานต�างๆ  

(2.1.2) การก�อสร�างอาคารพัฒนาวัสดุอ�างอิงรับรองด�าน
มาตรวิทยาเคมี (พ.ศ. 2555-2560) พร,อมท้ังดําเนินการพัฒนาวัสดุอ,างอิง/วัสดุอ,างอิงรับรองท้ังประเภท 
Pure substances reference materials และ Matrices reference materials 

(2.2) เร�งสร�างความพร�อมในการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศอย�างเต็ม
ศักยภาพของภาครัฐ 

(2.2.1) การปรับปรุงระบบข�อมูลสารสนเทศ โดยการปรับปรุง
ความเร็วสําหรับเชื่อมต�อเครือข�ายอินเตอร6เน็ตของกรมพัฒนาท่ีดินให,มีประสิทธิภาพเพ่ือให,บริการอินเตอร6เน็ต
ส�วนกลาง และส�วนภูมิภาค จัดหาครุภัณฑ6คอมพิวเตอร6 และพัฒนาบุคลากรด,านคอมพิวเตอร6และสารสนเทศ 

(2.2.2) การพัฒนาระบบบริการการเกษตรดิจิทัล การพัฒนา
ระบบเครือข�ายอินเตอร6เน็ตให,มีประสิทธิภาพในการรับส�งข,อมูล ท่ีสามารถให,บริการหน�วยงานในสังกัดกรม
ส�งเสริมการเกษตร ตามมาตรฐานท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด 

(2.2.3) การพัฒนาระบบ E-commerce สินค�าสหกรณ0ภาค
การเกษตร เพ่ือให,สหกรณ6และกลุ�มเกษตรกรได,ใช,ระบบ e-Commerce สินค,าสหกรณ6ภาคการเกษตรและ
กลุ�มเกษตรกร ในการบริหารจัดการสินค,าท่ีอยู�ในความรับผิดชอบผ�านทาง Internet  และได,จัดทําเว็บไซต6
ตลาดออนไลน6 2 เว็บไซต6 ได,แก� www.coopshopth.com (รูปแบบ e-commerce) และ www.coop-
mart.com(รูปแบบ Marketplace) สําหรับจําหน�ายสินค,าของสหกรณ6 กลุ�มเกษตรกร และกลุ�มอาชีพต�าง ๆ 
ในสังกัด โดยมีกลุ�มเกษตรกร กลุ�มอาชีพ และสมาชิกสหกรณ6เป-นสมาชิกเว็บไซต6 จํานวน 52 แห�ง และมีสินค,า
ท่ีจําหน�ายผ�านระบบออนไลน6 จํานวน 128 รายการ 
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(2.2.4) การพัฒนาระบบเช่ือมโยงฐานข�อมูลและการบริการ
แบบบูรณาการโดยใช�สถาปJตยกรรม Service – Oriented Architecture (SOA) ด,วยการเชื่อมต�อ
ระบบงานต�างๆ ของการท�าเรือแห�งประเทศไทย และหน�วยงานภายนอกท่ีเก่ียวข,อง เพ่ือลดการซํ้าซ,อนของ
การป;อนข,อมูลและความผิดพลาดของข,อมูลท่ีอาจจะเกิดข้ึน สามารถสร,างซอฟแวร6ระบบการจัดการฐานข,อมูล 
1 ระบบ ซอฟแวร6 Application Server 1 ระบบ และซอฟแวร6 ESB พร,อม adapter สําหรับเชื่อมต�อกับ
ระบบ SAP,JDBC และ Flat file จํานวน 1 ระบบ 

(2.3) สนับสนุนเครื่องมือทางการเงินใหม�ๆ และหลากหลายเพ่ือเป9น
กลไกระดมทุน 

(2.3.1) การจัดตั้งกองทุนพัฒนาผู�ประกอบการเทคโนโลยี 
และนวัตกรรม (Technology and Innovation Enterprise Development Fund หรือ TED Fund) 
เพ่ือสนับสนุนทางการเงินสําหรับการพัฒนาผู,ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต,น (Startup) โดยพัฒนาเป-นหลักสูตร 
8 หลักสูตร ร�วมมือกับมหาวิทยาลัย 29 แห�ง เป-นการทํางานร�วมกันระหว�างสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร6 เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห�งชาติ (สวทน.) ร�วมกับพันธมิตร 

(2.3.2) การจัดตั้งกองทุนเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขัน
ของประเทศสําหรับอุตสาหกรรมเป>าหมาย (Competitiveness Fund) โดย ร�าง หลักเกณฑ6การส�งเสริม
การลงทุนภายใต,พระราชบัญญัติการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขันของประเทศสําหรับอุตสาหกรรม
เป;าหมาย 2560 ได,รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขันของ
ประเทศสําหรับอุตสาหกรรมเป;าหมาย ในการประชุม ครั้งท่ี 1/2560 เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 23560 และได,มี
การประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 23 มิถุนายน 2560 

(2.4) สนับสนุนให�เกิดการร�วมทํางานและแบ�งปJนทรัพยากรด�าน
อุปกรณ0 เครื่องมือ และห�องปฏิบัติการทดลอง กระทรวงวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี ดําเนินการพัฒนา
ระบบวัดปริมาณรังสีมาตรฐานปฐมภูมิของประเทศ (Development of primary Standard Dosimetry 
System) เป-นการพัฒนาระบบวัดปริมาณรังสีมาตรฐานของประเทศให,อยู�ในระดับปฐมภูมิท่ีทัดเทียมกับ
นานาชาติ และเป-นศูนย6กลางด,านมาตรวิทยารังสีในระดับภูมิภาคอาเซียน โดยจัดทําระบบวัดปริมาณรังสี
มาตรฐานปฐมภูมิของห,องปฏิบัติการมาตรฐานการวัดรังสีแกมมาและรังสีเอกซ6 จํานวน 1 ห,อง และจํานวน
ระบบวัดปริมาณรังสีประจําตัวบุคคล แบบ OSL จํานวน 1 ระบบ 

(2.5) ผลักดันและเร�งรัดให�มีกฎหมายเพ่ือส�งเสริมการใช�ประโยชน0
ผลงานวิจัยในเชิงพาณิชย0 โดยการผลักดันกฎหมายท่ีเก่ียวข,องกับการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศท่ีสําคัญ คือ ร�าง พระราชบัญญัติส�งเสริมการใช,ประโยชน6ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ...... เพ่ือ
ส�งเสริมให,ผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีเกิดจากการให,ทุนของหน�วยงานภาครัฐถูกนําไปใช,ประโยชน6ในเชิง
พาณิชย6 โดยร�างกฎหมายนี้ได,กําหนดให,สิทธิ์ความเป-นเจ,าของในผลงานวิจัยท่ีเกิดจากการให,ทุนของรัฐเป-นของ
ผู,รับทุนท่ีสามารถนําผลงานไปใช,ประโยชน6ในเชิงพาณิชย6 ภาคเอกชนสามารถขอรับทุนนี้ได, 
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(3) ด�านการบริหารจัดการ 

(3.1) ส� ง เสริมให� เ กิดการแลกเปล่ียนและพัฒนาความรู� ด� าน
วิทยาศาสตร0 เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเชิงลึก ผ�านทางกลไกท่ีมีอยู� กระทรวงวิทยาศาสตร6และ
เทคโนโลยี ได,ดําเนินโครงการเทคโนโลยีอนาคตเพ่ืออุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ ท่ีเน,นทําการวิจัยและ
พัฒนาสร,างความสามารถเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศ พัฒนาต,นแบบ
ผลิตภัณฑ6มูลค�าสูงใหม�ๆ พร,อมท้ังถ�ายทอดองค6ความรู,สู�ภาคเอกชน/อุตสาหกรรม อาทิ การประยุกต6ใช, Bio-
based Industry และการพัฒนาเทคโนโลยีข้ันสูงให,สามารถขยายขนาดการผลิตสู�ระดับอุตสาหกรรมได, การ
วิจัยอุตสาหกรรมด,านเกษตร อาหารและอาหารสัตว6 และอุตสาหกรรมพลังงานและเคมีชีวภาพ สามารถ
ถ�ายทอดเทคโนโลยีใน 2 เรื่อง คือ สูตรการผลิตเชื้อบริสุทธิ์ L. plantarum BCC 6591 ในระดับ
ห,องปฏิบัติการ และสูตรการหมักอ,อยอาหารสัตว6ด,วยเชื้อบริสุทธิ์ L. plantarum BCC 6591 ต,นแบบ
ผลิตภัณฑ6/เทคโนโลยี/กระบวนการ เพ่ืออุตสาหกรรมชีวภาพ 5 ต,นแบบ 
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2.1.9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 

1) การบรรลุเป>าหมายการพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ ในป%แรกของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 มีความก�าวหน�า สรุปได�ดังนี้  

1.1)  ช�องว�างรายได�ระหว�างภาคมีความแตกต�างกันมากข้ึน การกระจายรายได�
ภายในภาคเป9นธรรมมากข้ึน โดยผลิตภัณฑ6ภาคต�อหัว (GRP per capita) ค�าเฉลี่ยต�อหัวในป7 2559 สูงสุด 
คือ ภาคตะวันออก เท�ากับ 460,377 บาท ต�อป7 และตํ่าสุด คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เท�ากับ 76,207 บาท
ต�อป7 มีความแตกต�างกัน 6.0 เท�า เพ่ิมข้ึนจาก ป7 2558 ท่ีต�างกัน 5.9 เท�า โดยค�าเฉลี่ยต�อหัวสูงสุด คือภาค
ตะวันออก ตามด,วยกรุงเทพฯและปริมณฑล ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคใต, ภาคเหนือ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ส�วนค�าเฉลี่ยต�อหัวของท้ังประเทศในป7 2559 เท�ากับ 215,455 บาทต�อป7เพ่ิมข้ึนจาก 
204,459 บาทต�อป7ในป72558 ผลิตภัณฑ6ภาคต�อหัวในป7 2559 เพ่ิมข้ึนจากป7 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
ส�วนการกระจายรายได, แม,ว�าจะมีการกระจายรายได,ดีข้ึนในภาพรวมแต�ก็ยังอยู�ในระดับท่ีค�อนข,างสูง โดย
สัมประสิทธิ์การกระจายรายได,ท่ัวประเทศดีข้ึนจาก 0.484 ในป7 2555 มาเป-น 0.445 ในป7 2558 โดยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีการกระจายรายได,ดีท่ีสุด สัมประสิทธิ์การกระจายรายได, 

1.2) ส่ิงแวดล�อมในพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมหลักยังเป9นปJญหาท่ีต�องได�รับการแก�ไข โดย
ค�าเฉลี่ยสารเบนซีนในพ้ืนท่ี จ.ระยอง มีค�าเกินมาตรฐานท่ีกําหนดให,ไม�เกิน 1.7 มคก./ลบ.ม โดยนับต้ังแต� ป7 
2555-2560 มีค�าค�าเฉลี่ยสารเบนซีนในพ้ืนท่ี จ.ระยอง อยู�ระหว�าง 2.3-2.6 มคก./ลบ.ม ซ่ึงมีสาเหตุมาจาก
ยานพาหนะ และโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีมาบตาพุดซ่ึงส�วนใหญ�เป-นโครงการด,านพลังงาน ปcโตรเคมี และ
อุตสาหกรรมต�อเนื่องของปcโตรเคมี จําเป-นต,องอาศัยความร�วมมือจากทุกภาคส�วนโดยเฉพาะอย�างยิ่ง
ผู,ประกอบการและประชาชนเพ่ือแก,ป`ญหานพ้ืนท่ี 

ตารางท่ี 10 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ ป%แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

เป>าหมายเชิง
ยุทธศาสตร0 

ตัวชี้วัดและ 
ค�าเป>าหมาย 

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 แผนฯ 12 
2555 2556 2557 2558 2559 2560 

1. ลดช�องว�าง
รายได,ระหว�าง
ภาคและมีการ
กระจายรายได,
ท่ีเป-นธรรมมาก
ขึ้น 

1. ผลิตภัณฑ6ภาคต�อหัว
ระหว�างภาคลดลง (บาท) 

      

ผลิตภัณฑ6ภาคต�อหัว 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

67,588 72,925 70,247 72,831 76,207 - 

ผลิตภัณฑ6ภาคต�อหัวภาคเหนือ 94,966 97,253 96,593 94,999 98,999 - 

ผลิตภัณฑ6ภาคต�อหัวภาคใต, 129,481 129,811 126,798 132,627 143,544 - 

ผลิตภัณฑ6ภาคต�อหัว 
ภาคตะวันออก 

422,760 424,665 432,420 428,842 460,377 - 

ผลิตภัณฑ6ภาคต�อหัว 
ภาคตะวันตก 

129,050 128,996 132,557 136,745 143,878 - 

ผลิตภัณฑ6ภาคต�อหัว 
ภาคกลาง 

230,192 254,699 242,700 257,521 258,839 - 
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เป>าหมายเชิง
ยุทธศาสตร0 

ตัวชี้วัดและ 
ค�าเป>าหมาย 

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 แผนฯ 12 
2555 2556 2557 2558 2559 2560 

ผลิตภัณฑ6ภาคต�อหัว 
กรุงเทพและปริมณฑล 

358,704 374,158 392,151 410,467 427,199 - 

2. สัมประสิทธ์ิการกระจาย
รายได,ระดับภาคลดลง 

ค�าสัมประสิทธ์ิจีนี (ร,อยละ) 

0.484 0.465  0.445   

สัมประสิทธ์ิการกระจายรายได,
ภาคเหนือ 

0.514 0.451 - 0.397 - n/a 

สัมประสิทธ์ิการกระจายรายได,
ภาคกลาง 

0.395 0.397 - 0.396 - n/a 

สัมประสิทธ์ิการกระจายรายได,
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

0.441 0.433 - 0.388 - n/a 

สัมประสิทธ์ิการกระจายรายได,
ภาคใต, 

0.464 0.442 - 0.432 - n/a 

สัมประสิทธ์ิการกระจายรายได,
กรุงเทพมหานคร 

0.462 0.443 - 0.451 - n/a 

2. เพ่ิมจํานวน
เมืองศูนย6กลาง
ของจังหวัดเป-น
เมืองน�าอยู�
สําหรับคนทุก
กลุ�มในสังคม 

เมืองศูนย6กลางของจังหวัดท่ี
ได,รับการพัฒนาเป-นเมืองน�าอยู�
เพ่ิมขึ้น 

n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

3. พ้ืนท่ี
ฐานเศรษฐกิจ
หลักมีระบบ
การผลิตท่ีมี
ประสิทธิภาพ
สูงและเป-นมิตร
ต�อส่ิงแวดล,อม 

1. ค�าเฉล่ียสารอินทรีย6ระเหย
ง�ายในพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม
หลักบริเวณมาบตาพุดไม�
เ กิ น เ ก ณ ฑ6 ม า ต ร ฐ า น 
(ค�าเฉล่ียสารเบนซีนในพ้ืนท่ี 
จ.ระยอง : มคก./ลบ.ม.) 

(มาตรฐานไม�เกิน 1.7 มคก./
ลบ.ม) 

2.5 2.4 2.8 2.4 2.3 2.6 

2.ข,อร,องเรียนของประชาชน
เกี่ยวกับผลกระทบจากการ
ประกอบการในพ้ืนท่ีลดลง 

n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

4.เพ่ิมมูลค�าการ
ลงทุนในพ้ืนท่ี
เศรษฐกิจใหม�
บริเวณ
ชายแดน 

1 . มู ลค� าการลง ทุ น ใน พ้ื น ท่ี
เศรษฐกิ จพิ เศษชายแดน
เพ่ิมขึ้นร,อยละ ๒๐ 

n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

2 .สถานประกอบการ ท่ี จด
ทะเบียนในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ
ใหม�เพ่ิมขึ้น 

n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

2) การดําเนินการและผลการพัฒนาตามแนวทางยุทธศาสตร0 

2.1) พัฒนาสภาพแวดล�อมเมืองศูนย0กลางของจังหวัดให�เป9นเมืองน�าอยู� เพ่ือการ
ใช�งานของคนทุกกลุ�มในสังคมอย�างเท�าเทียม เอ้ือต�อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอย�างมีสมดุล 
จัดระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการท่ีมีคุณภาพและเพียงพอต�อความต,องการของประชาชนและกิจกรรม
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เศรษฐกิจในเมือง จัดระบบบริการสังคมท่ีได,มาตรฐานรวมท้ังท่ีอยู�อาศัยของผู,มีรายได,น,อย ให,ความสําคัญต�อ
การผังเมือง การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว และการดูแลความปลอดภัยของประชาชนท้ังจากอุบัติภัย อาชญากรรม และ
การจราจร อาทิ การวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด โครงการวางท�อขยายเขตจ�ายน้ํา เปลี่ยนสายไฟฟ;า
อากาศเป-นสายใต,ดิน และแผนจัดการโครงข�ายไฟฟ;ามหานคร (the MetGE) 

2.2) พัฒนาระบบขนส�งสาธารณะในเขตเมือง เพ่ือบรรเทาป̀ญหาจราจรและให,
ประชาชนเข,าถึงบริการระบบขนส�งสาธารณะซ่ึงมีต,นทุนตํ่าและเป-นมิตรกับสิ่งแวดล,อม โดย จัดทําแผนแม�บท
จราจรและแผนแม�บทพัฒนาระบบขนส�งสาธารณะในเขตเมืองพิษณุโลก เพ่ือแก,ไขป̀ญหาการจราจรอย�างยั่งยืน
พัฒนาระบบขนส�งสาธารณะให,เกิดการเชื่อมต�อและอํานวยความสะดวกการเดินทางของประชาชน นักธุรกิจ 
และนักท�องเท่ียว มีการศึกษารถไฟฟ;ารางเบาในจังหวัดขอนแก�น นครราชสีมา ระบบรถไฟฟ;ารางเด่ียว  
อ.หาดใหญ� จ.สงขลา 

2.3) เพ่ิมศักยภาพการท�องเท่ียวทางทะเลเช่ือมโยงอ�าวไทยฝJnงตะวันออกและ
ตะวันตก เพ่ือเพ่ิมโอกาสให�นักท�องเท่ียวคุณภาพมีจํานวนมากข้ึน โดยมีโครงการก�อสร,างถนนสายแยก ทล.
33 – ด�านผ�านแดนบ,านคลองลึก เพ่ือพัฒนาโครงสร,างพ้ืนฐานด,านคมนาคม และระบบโลจิสติกส6รองรับเขต
เศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) เพ่ิมขีดความสามารถการเชื่อมโยงประตูการค,าหลัก (Gateway) ของประเทศไปยัง
ประตูการค,าชายแดนและรองรับการค,าการลงทุน การเติบโตของจุดผ�านแดนสําคัญของประเทศไทย 

2.4) พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล�อมท่ีได�มาตรฐาน 
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน และรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก อาทิ โครงการ
ก�อสร,างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 7 โครงการก�อสร,างถนนสาย ฉช.3001 แยก ทล.314 – ลาดกระบัง 
โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการดําเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และโครงการปรับปรุงขยายระบบ
ประปา 

2.5) ส�งเสริมและอํานวยความสะดวกการลงทุนในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน โดยส�งเสริมการจัดต้ังเมืองการค,าชายแดน (Border Trading Town) ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
และการก�อสร,างถนนสาย ก ผังเมืองรวมเมืองหนองคาย ก�อสร,างด�านศุลกากรหนองคาย ด�านศุลกากรสะเดา
แห�งใหม� จุดผ�านแดนถาวรบ,านพุน้ําร,อน เพ่ิมศักยภาพด�านสินค,าเกษตรชายแดนเพ่ือรองรับการเข,าสู�ประชาคม
อาเซียน ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัด 13 แห�ง 

2.6) สนับสนุนและยกระดับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเป9นมิตรกับ
ส่ิงแวดล�อมและสอดคล�องกับศักยภาพของพ้ืนท่ี โดยพัฒนากิจกรรมด,านการผลิต การค,า โลจิสติกส6 การ
บริการ และการท�องเท่ียวให,สอดรับกับความได,เปรียบของแต�ละพ้ืนท่ีท้ังในด,านท่ีตั้ง โดยมีสร,างป̀จจัยพ้ืนฐานท่ี
ช�วยสนับสนุนการผลิต โดยการจัดต้ังสถานประกอบการในลักษณะโรงงานอุตสาหกรรม พร,อมเครื่องมือ 
อุปกรณ6การผลิต ตลอดจนสนับสนุนด,านการพัฒนาฝ7มือแรงงานแก�ประชาชนในพ้ืนท่ี อําเภอรือเสาะ จังหวัด
นราธิวาส อําเภอรามัน จังหวัดยะลา และอําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดป̀ตตานี 

2.7) ส�งเสริมให�ภาคประชาชนและภาคีการพัฒนาท่ีเก่ียวข�องเข�ามามีส�วนร�วม
และได�รับประโยชน0จากการพัฒนา โดย จัดทําโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีชุมชนสร,างสรรค6  เกิดการพัฒนาพ้ืนท่ี
เป;าหมายให,เป-นพ้ืนท่ีท่ีมีวัฒนธรรม ประเพณี และเกิดการสร,างเอกลักษณ6 ความโดดเด�นในแต�ละชุมชน 
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ท,องถ่ิน เป-นการสร,างแรงดึงดูดให,นักท�องเท่ียวท้ังในและต�างประเทศให,เดินทางเข,ามาในพ้ืนท่ี เพ่ือใช,บริการท้ัง
ในเรื่องท่ีพัก อาหาร แหล�งท�องเท่ียว และเลือกซ้ือผลิตภัณฑ6ท่ีเป-นเอกลักษณ6ของชุมชน เกิดผลดีต�อเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศ และสร,างรายได,ให,แก�ชุมชน จังหวัดเชียงใหม� ลําพูน ลําปาง แม�ฮ�องสอน  

2.8) บริหารจัดการด�านสาธารณสุข แรงงาน และความม่ันคง ด,วยการพัฒนา
โครงสร,างพ้ืนฐานสถานบริการสุขภาพในจังหวัดเขตพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษ 8 จังหวัด ได,แก� สระแก,ว สงขลา 
ตาก นครพนม หนองคาย นราธิวาส เชียงราย และกาญจนบุรี  โครงการสนับสนุนการเป-นเมืองศูนย6กลาง
บริการสุขภาพใน ASEAN I โครงการจัดต้ังศูนย6บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด,านแรงงานต�าง
ด,าวเพ่ือสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ ส�งผลแรงงานต�างด,าวได,รับอนุญาตทํางานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
จํานวน 73,934 คน ส�งผลให,มีแรงงานต�างด,าวท่ีถูกกฎหมายเข,ามาทํางานตามความต,องการของนายจ,าง 
รวมท้ัง ส�งเสริมการบริหารจัดการด,านแรงงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ทําให,ไม�มีการใช,แรงงานผิด
กฎหมายในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รวมถึงสถานประกอบกิจการในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมี
การเกิดอุบัติเหตุ หรือโรคอันเนื่องมาจากการทํางานลดลง 
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2.1.10 ความร�วมมือระหว�างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

1) การบรรลุเป>าหมายการพัฒนาด�านความร�วมมือระหว�างประเทศเพ่ือการพัฒนา ใน
ป7แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 มีความก,าวหน,าการดําเนินงานท้ังในเรื่องเครือข�ายการเชื่อมโยงตามแนว
ระเบียงเศรษฐกิจท่ีครอบคลุมและมีการใช,ประโยชน6ได,เต็มศักยภาพ ระบบห�วงโซ�มูลค�าในอนุภูมิภาคและ
ภูมิภาคอาเซียนเพ่ิมข้ึน ประเทศไทยเป-นฐานเศรษฐกิจ การค,าและการลงทุนท่ีสําคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาค 
อาเซียน และเอเชีย รวมท้ังมีการพัฒนาส�วนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให,ครอบคลุมภูมิภาค
อาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต, ประเทศไทยเป-นหุ,นส�วนการพัฒนาท่ีสําคัญท้ังในทุกระดับ สรุปได,ดังนี้ 

1.1)  เครือข�ายการเช่ือมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจท่ีครอบคลุมและมีการใช�
ประโยชน0ได�เต็มศักยภาพ  

(1)  ความสําเร็จของไทยในการผลักดันให�เกิดโครงข�ายความเช่ือมโยง
ทางด�านโลจิสติกส0ท่ีครอบคลุมทางบก ทางราง ทางน้ํา ทางอากาศ ภายในภูมิภาค เพ่ืออํานวยความ
สะดวก ลดระยะเวลาและต�นทุนในการขนส�ง เม่ือพิจารณาจากดัชนีความสามารถในการแข�งขันระดับโลก 
(Global Competitiveness Index (GCI)) ของ World Economic Forum : WEF ในด,านคุณภาพโครงสร,าง
พ้ืนฐาน พบว�า ในป7 2560 ไทยมีความสามารถในการแข�งขันด,านคุณภาพโครงสร,างพ้ืนฐานอยู�ในอันดับท่ี 67 
จาก 137 ประเทศ ปรับตัวดีข้ึนจากอันดับท่ี 72 ในป7 2559 ซ่ึงเป-นป7สุดท,ายของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 
เนื่องจากภาครัฐมีการพัฒนาโครงสร,างพ้ืนฐานด,านการขนส�งดีข้ึนท้ังทางถนน ทางราง ท�าเรือ และท�าอากาศ
ยาน ซ่ึงมีอันดับท่ีดีข้ึนทุกด,าน อาทิ คุณภาพทางรางปรับตัวดีข้ึนจากอันดับท่ี 77 ในป7 2559 มาอยู�ในอันดับท่ี 
72 ในป7 2560 และคุณภาพของท�าอากาศยานจากอันดับท่ี 42 มาอยุ�ในอันดับท่ี 39 ในช�วงเวลาเดียวกัน 

(2) ความสําเร็จของการดําเนินงานภายใต�ความตกลงว�าด�วยการขนส�ง
ข�ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ�มแม�น้ําโขง (Cross Border Transport Agreement : CBTA) ณ ด�าน
ชายแดนระหว�างไทยกับประเทศเพ่ือนบ�าน ประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ�มแม�น้ําโขงท้ัง 6 ประเทศ 
ประกอบด,วย กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม ไทย และจีน ได,ให,สัตยาบันครบท้ัง 20 ฉบับแล,ว (17 
ภาคผนวกและ 3 พิธีสาร) ภายใต,ความตกลงการขนส�งข,ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ�มแม�น้ําโขง (GMS CBTA)  
(ไทย วันท่ี 30 มีนาคม 2558 เมียนมาร6 เดือนมิถุนายน 2558) โดยในเดือนพฤษภาคม 2560 ไทยและจีนได,
ร�วมลงนามในบันทึกความเข,าใจเพ่ือเริ่มดําเนินการ CBTA ในระยะแรก “Early Harvest” ในเดือนสิงหาคม 
2560 เพ่ือมุ�งสู�การปฏิบัติอย�างเต็มท่ีในป7 2562 ภายหลังการให,สัตยาบันครบถ,วนแล,วประเทศไทยได,ร�วม
จัดทําบันทึกความเข,าใจเพ่ือให,มีการใช,ความตกลง CBTA ณ จุดผ�านแดนท่ีสําคัญ (Initial Implementation 
on CBTA) กับประเทศเพ่ือนบ,าน และเริ่มบังคับใช,แล,ว คือ ไทย-ลาว-เวียดนาม / มุกดาหาร-สะหวันนะเขต / 
อรัญประเทศ-ปอยเปต / ความตกลงแลกเปลี่ยนสิทธิทางการจราจรไทย-กัมพูชา จํานวน 150 คัน จากเดิมไทย
ได,โควตาจํานวน 40 คัน และอยู�ระหว�างการเจรจาเพ่ือเริ่ม IICBTA ระหว�างไทย-เมียนมา และเจรจาเพ่ือลง
นามความตกลงแลกเปลี่ยนสิทธิทางการเจรจาตามแนว NSEC ไทย-ลาว-จีน สําหรับการออกหนังสือใบอนุญาต
ขนส�งทางถนนภายใต,ความตกลง GMS (GMS Road Transport Permit) ประเทศสมาชิกเริ่มดําเนินการออก
หนังสือใบอนุญาตขนส�งทางถนนฯ ดังกล�าวจํานวน 500 ฉบับ โดยประเทศสมาชิกจะเริ่มลงนามแบบเวียน
ต้ังแต� 1 มีนาคม พ.ศ.2560 และบันทึกความเข,าใจดังกล�าวจะมีผลบังคับใช,เม่ือประเทศสมาชิกลงนามครบทุก
ประเทศ ซ่ึงคาดว�าจะเริ่มในป7 2561  
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1.2) ระบบห�วงโซ�มูลค�าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียนเพ่ิมข้ึน 

(1) ดัชนีย�อยความสามารถในการบริหารจัดการ ณ พรมแดนของประเทศ
ไทยปรับอันดับดีข้ึน จากข,อมูลการอํานวยความสะดวกทางการค,าจากดัชนีการค,าระหว�างประเทศ หรือ 
Trading across border ซ่ึงเป-นตัวชี้วัดหนึ่งภายใต,ดัชนีความยากง�ายในการประกอบธุรกิจ (Doing Business 
Index) ท่ีจัดทําโดยธนาคารโลก พบว�า ในป7 2560 ประเทศไทยมีการบริหารจัดการ ณ จุดข,ามพรมแดนดีข้ึน 
ดัชนีปรับตัวดีข้ึนมาอยู�อันดับท่ี 56 จากท่ีเคยอยู�อันดับท่ี 92 ในป7 2559 และอันดับท่ี 94 ในป7 2558 
ตามลําดับ แสดงให,เห็นว�าแนวโน,มในการจัดการจุดข,ามแดนในช�วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 มีแนวโน,มท่ีดีข้ึน 
โดยพิจารณาจากข้ันตอนการปฏิบัติการหลักเกณฑ6การค,าระหว�างประเทศ (Border compliance) และ
เอกสารท่ีเก่ียวข,องกับการค,าระหว�างประเทศ (Documentary compliance) ด,านเวลาและต,นทุนท้ังการ
นําเข,าและส�งออก ท้ังนี้ การอํานวยความสะดวกทางการค,าถือว�าเป-นตัวแปรหนึ่งท่ีมีบทบาทสําคัญต�อการ
เติบโตทางการค,าและการลงทุน การพัฒนาห�วงโซ�การผลิต (Supply chain) การขยายห�วงโซ�การบริโภค 
(Demand chain) การเติบโตของประเทศ ตลอดจนการเพ่ิมรายได,ประชาชาติของประเทศ  

นอกจากนี้ จากการศึกษาการประเมินการอํานวยความสะดวกทาง
การค,าของโลกหรือ Global Enabling Trade Index ซ่ึงเป-นการสํารวจร�วมกันโดย 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,างพ้ืนฐาน
ทางการคมนาคมและการสื่อสาร (Infrastructure) และ (4) สภาพแวดล,อมทางธุรกิจ (Operating 
environment) จากดัชนีความสามารถการอํานวยความสะดวกทางการค,า (Enabling  Trade Index : ETI) 
พบว�า ในป7 2559 ประเทศไทยมีอันดับดีข้ึนอยู�อันดับท่ี 63 จาก 136 ประเทศ ดีข้ึน 9 อันดับจากอันดับท่ี 72 
ในป7 2557 ป̀จจัยท่ีทําให,ประเทศไทยมีอันดับความสามารถในการอํานวยความสะดวกทางการค,าดีข้ึน ได,แก� 
การเข,าถึงตลาดภายในประเทศ (จากอันดับท่ี 110 เป-นอันดับท่ี 88) ประสิทธิภาพและความโปร�งใสของการ
บริหารจัดการจุดผ�านแดน (Efficiency and Transparency Border Administration) (จากอันดับท่ี 62 เป-น
อันดับท่ี 44)  ความพร,อมใช,งานและคุณภาพของโครงสร,างพ้ืนฐาน (Availability and Quality of 
Transport Infrastructure) (จากอันดับท่ี 36 เป-นอันดับท่ี 35)  การเข,าถึงในระบบไอซีที  (Available and 
Use of ICTs)  (จากอันดับท่ี 73 เป-นอันดับท่ี 62) สําหรับเกณฑ6ชี้วัดท่ีไทยมีความสามารถในการแข�งขันลดลง 
คือ การเข,าถึงตลาดต�างประเทศ (Foreign Market Access) (จากอันดับท่ี 66 เป-นอันดับท่ี 96) ความพร,อม
ใช,งานและคุณภาพของบริการขนส�ง (Availability and Quality of Transport Services) (จากอันดับท่ี 39 
เป-นอันดับท่ี 49) และการดําเนินงานด,านสิ่งแวดล,อม (Operating Environment) (จากอันดับท่ี 74 เป-น
อันดับท่ี 83) 

(2) มูลค�าสินค�าข้ันกลางท่ีผ�านด�านชายแดนระหว�างประเทศเพ่ิมข้ึน โดย
สินค,าข้ันกลาง (Intermediate goods) คือ สินค,าท่ีถูกผลิตออกมาเพ่ือใช,สําหรับผลิตสินค,าชนิดอ่ืนๆ ใน
ข้ันตอนต�อไป ข,อมูลมูลค�าสินค,าข้ันกลางจากการประมวลผลโดยธนาคารแห�งประเทศไทยซ่ึงใช,ข,อมูลจากกรม
ศุลกากร พบว�า มูลค�าสินค,าข้ันกลางท่ีผ�านเข,ามาในประเทศไทยมีแนวโน,มลดลงต�อเนื่องในช�วง 5 ป7 ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 แต�ในป7 2560 ซ่ึงเป-นป7แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 มูลค�าสินค,าข้ันกลางเพ่ิมข้ึน
จาก 3,618.45 พันล,านบาท ในป7 2559 เป-น 4,043.12 พันล,านบาท เป-นการเพ่ิมข้ึนของปริมาณการนําเข,าท้ัง
ในหมวดวัตถุดิบและสินค,าข้ันกลาง สินค,าทุน และสินค,าอุปโภคบริโภค สอดคล,องกับการขยายตัวของภาคการ
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ส�งออก การลงทุนภาคเอกชน และอุปสงค6ภายในประเทศ ปริมาณการนําเข,าสินค,าวัตถุดิบและสินค,าข้ันกลาง
ขยายตัวเร�งข้ึนสอดคล,องกับการขยายตัวในเกณฑ6ดีของการส�งออกสินค,าอุตสาหกรรม 

(3) มูลค�าการค�าการลงทุนระหว�างไทยกับประเทศภูมิภาคมีแนวโน�ม
เพ่ิมข้ึน จากข,อมูลรายงานด,านการค,าระหว�างประเทศของไทยกับภูมิภาค ของสํานักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย6 พบว�า การค,าระหว�างไทยกับโลกมีมูลค�าเท�ากับ 15,593.38 พันล,านบาท ในป7 2560 ซ่ึงเป-นป7แรก
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 เพ่ิมข้ึนจาก 14,438.89 พันล,านบาท ในป7 2559 ซ่ึงเป-นป7สุดท,ายของแผนพัฒนา
ฯ ฉบับท่ี 11 ขณะท่ี การค,าระหว�างไทยกับกลุ�มประเทศภูมิภาคอาเซียน (อาเซียน 9 ประเทศ) มีมูลค�าเท�ากับ 
3,427.73 พันล,านบาท เพ่ิมข้ึนจาก 3,216.50 พันล,านบาท และการค,าระหว�างไทยกับประเทศในอนุภูมิภาค 
(ประเทศกัมพูชา ลาว เมียนม�า และมาเลเซีย) มีมูลค�าเท�ากับ 1,396.75 พันล,านบาท เพ่ิมข้ึนจาก 1,354.22
พันล,านบาท ในช�วงเวลาเดียวกัน กลุ�มสินค,าส�งออกท่ีมีมูลค�าขยายตัว เช�น ข,าว ยางพารา มันสําปะหลัง 
ผลิตภัณฑ6ยาง อุปกรณ6สื่อสารโทรคมนาคม ชิ้นส�วนและอุปกรณ6ยานยนต6 รถยนต6นั่ง รถกระบะและรถบรรทุก 
เครื่องจักรและ อุปกรณ6 และผลิตภัณฑ6ปcโตรเลียม เป-นต,น ตลาดส�งออกสําคัญ คือ สหรัฐอเมริกา สหภาพ
ยุโรป จีน ญ่ีปุkน อาเซียน และตะวันออกกลาง ขยายตัวดีต�อเนื่อง การเพ่ิมข้ึนของมูลค�าการส�งออกมีป̀จจัย
สนับสนุนสําคัญ มาจาก (1) การเพ่ิมข้ึนอย�างต�อเนื่องของอุปสงค6จากต�างประเทศท่ีส�งผลให,ปริมาณการส�งออก
เพ่ิมข้ึน สอดคล,องกับการฟ��นตัวอย�างชัดเจนของเศรษฐกิจประเทศคู�ค,าหลัก และ (2) ราคาน้ํามันดิบใน
ตลาดโลกท่ีปรับตัวเพ่ิมข้ึน ส�งผลให,ราคาส�งออกสินค,าเพ่ิมสูงข้ึน โดยเฉพาะราคาสินค,าท่ีเก่ียวเนื่องกับน้ํามัน 
และราคาผลิตภัณฑ6ยางเพ่ิมข้ึน  

เม่ือพิจารณาการลงทุนของไทยในภูมิภาค จากข,อมูลมูลค�าเงินลงทุน
โดยตรงของไทยใน ต�างประเทศ  (Thai Direct Investment: TDI) ของธนาคารแห�งประเทศไทย พบว�า การ
ลงทุนโดยตรงของไทยในภูมิภาคอาเซียน ในช�วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 มีแนวโน,มเติบโตค�อนข,างผันผวน 
อย�างไรก็ตาม การลงทุนโดยตรงของไทยในภูมิภาคอาเซียน ในป7 2560 มีมูลค�า 228.88 พันล,านบาท เพ่ิมข้ึน
จากป7 2559 ท่ีมีมูลค�าการลงทุนฯ 167.72 พันล,านบาท ขยายตัวร,อยละ 36.47  

1.3) ประเทศไทยเป9นฐานเศรษฐกิจ การค�าและการลงทุนท่ีสําคัญในภูมิภาค อนุ
ภูมิภาค อาเซียน และเอเชีย รวมท้ังมีการพัฒนาส�วนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให�
ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต� 

(1) ปริมาณการขนส�งสินค�าและบริการเพ่ิมข้ึน จากข,อมูลของกระทรวง
คมนาคม พบว�า ปริมาณสินค,าขาเข,าค�อนข,างทรงตัว โดยในป7 2559 มีปริมาณสินค,าขาเข,า 119,321 พันตัน 
เพ่ิมข้ึนจากป7 2555 ท่ีมีปริมาณสินค,าขาเข,า 105,498 พันตัน สําหรับปริมาณสินค,าขาออกมีแนวโน,มค�อนข,าง
ทรงตัวเช�นเดียวกัน โดยในป7 2559 มีปริมาณสินค,า 123,159 พันตัน เพ่ิมข้ึนจากป7 2554 ท่ีมีปริมาณ 
114,245 พันตัน เม่ีอพิจารณามูลค�าสินค,านําเข,า พบว�า มีแนวโน,มลดลงต้ังแต�ป7 2555 ท่ีมีปริมาณการนําเข,า
สูงสุดท่ี 7,813.05พันล,านบาท ลดลงเป-น 6,859.26 พันล,านบาท ในป7 2559 เนื่องจากปริมาณการบริโภคท่ี
ลดลงตํ่าลง  และการสนับสนุนให,ใช,สินค,าภายในประเทศเพ่ิมมากข้ึน ขณะท่ี มูลค�าสินค,าส�งออกมีแนวโน,ม
เพ่ิมข้ึนจาก 7,082.49 พันล,านบาท ในป7 2555 เป-น 7,494.49 พันล,านบาท ในป7 2559  

(2) มูลค�าการค�าชายแดนระหว�างไทยกับประเทศเพ่ือนบ�านในอนุภูมิภาค
เพ่ิมข้ึน (มาเลเซีย เมียนมา สปป.ลาว และกัมพูชา) ข,อมูลจากสถิติการค,าชายแดนและการค,าผ�านแดนของ
ประเทศไทย โดยกองความร�วมมือการค,าและการลงทุน กรมการค,าต�างประเทศ กระทรวงพาณิชย6 พบว�า ในป7 
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2560 การค,าชายแดน (มาเลเซีย เมียนมา สปป.ลาว และกัมพูชา) และการค,าผ�านแดน (สิงคโปร6 จีนตอนใต, 
เวียดนาม) ของไทยกับประเทศเพ่ือนบ,านท้ัง 7 ประเทศ เพ่ิมข้ึนอย�างต�อเนื่องต้ังแต�ต,นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 
โดยในป7 2555 มีมูลค�าการค,า 910.50 พันล,านบาท เพ่ิมข้ึนเป-น 1,200.93 พันล,านบาท ในป7 2559 ป7สุดท,าย
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 และเพ่ิมข้ึนต�อเนื่องเป-น 1,307.15 พันล,านบาท ในป7 2560 ขยายตัวเพ่ิมข้ึนจาก
ป7 2559 ร,อยละ 8.85  

ในส�วนของมูลค�าการค,าชายแดน ซ่ึงพิจารณาจากประเทศท่ีมีชายแดน
ติดต�อกับประเทศไทย คือ ประเทศมาเลเซีย กัมพูชา สาธารณรัฐประชาชนลาว และสาธารณรัฐแห�งสหภาพ
เมียนมาร6 พบว�า ในป7 2560 มีมูลค�าการค,าชายแดนอยู�ท่ี 1,076.39 พันล,านบาท ซ่ึงมูลค�าการค,าเพ่ิมข้ึนต้ังแต�
ต,นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ในป7 2555 ท่ีมีมูลค�าการค,า 910.50 พันล,านบาท จนถึงสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 
11 เม่ือป7 2559 มีมูลค�า 1,013.39 พันล,านบาท โดยประเทศท่ีมูลค�าการค,าชายแดนมากท่ีสุดคือ ประเทศ
มาเลเซีย รองลงมาคือ สาธารณรัฐประชาชนลาว สาธารณรัฐแห�งสหภาพเมียนมาร6 และประเทศกัมพูชา 
ตามลําดับ สําหรับมูลค�าการค,าผ�านแดนกับประเทศเพ่ือนบ,าน พบว�า มีมูลค�าเพ่ิมข้ึนต�อเนื่องต้ังแต�ต,น
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ในป7 2555 จนถึงต,นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ในป7 2560 โดยมูลค�าการค,าผ�านแดนใน
ป7 2560 อยู�ท่ี 230.76 พันล,านบาท สูงกว�าป7 2555 ท่ีมีมูลค�าการค,าผ�านแดน 99.81 พันล,านบาท โดยไทยมี
การค,าผ�านแดนกับประเทศเวียดนามมากท่ีสุด 

(3) มูลค�าการลงทุนของผู�ประกอบการไทยในภูมิภาคเพ่ิมข้ึนต�อเนื่อง จาก
ข,อมูลของธนาคารแห�งประเทศไทย พบว�า มูลค�าการลงทุนของผู,ประกอบการไทยในภูมิภาค เม่ือพิจารณายอด
คงค,างเงินลงทุนโดยตรงของไทยในภูมิภาคอาเซียน มีมูลค�าเพ่ิมข้ึนต�อเนื่องต้ังแต�แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 โดย
ในป7 2560 มียอดคงค,างเงินลงทุนโดยตรงของไทยในอาเซียนอยู�ท่ี 34.91 พันล,านดอลล�าร6สหรัฐ เพ่ิมข้ึนจาก 
28.24 พันล,านดอลล�าร6สหรัฐ ในป7 2559 และ 16.99 พันล,านดอลล�าร6สหรัฐ ในป7 2555  

(4) กฎหมายและระเบียบต�างๆ ได�รับการปรับปรุงให�เอ้ือต�อการเป9น
ศูนย0กลางการผลิตการลงทุน และบริการ โดยมีกฎหมายและระเบียบต�างๆ ท่ีได,รับการปรับแก,ไขท่ีสําคัญ
เพ่ือให,อํานวยความสะดวกต�อการลงทุนของต�างประเทศ โดยข,อมูลจากมติคณะรัฐมนตรีในป7 2560 ท่ี
เก่ียวข,องกับการปรับปรุงหรือกําหนดกฎหมาย/ระเบียบ มีดังนี้ 1) ข,อกําหนดการใช,ประโยชน6ในท่ีดินในพ้ืนท่ี
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก มีวัตถุประสงค6เพ่ือให,การจัดทําแผนผังการใช,ประโยชน6ท่ีดินสอดคล,อง
กับแผนผังการพัฒนาโครงสร,างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคท่ีจะมีข้ึนในอนาคต 2) การดําเนินการจัดทําร�าง
แผนปฏิบัติการการพัฒนาศูนย6กลางธุรกิจและศูนย6กลางการเงิน ตามแนวคิดหลักของแผนพัฒนาพ้ืนท่ีระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เพ่ือผลักดันให,พ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษกลายเป-นศูนย6กลางธุรกิจและการเงิน
ของภูมิภาค 3) การร�างกําหนดพระราชบัญญัติ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 4) พระราชบัญญัติ
ส�งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 แก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมการลงทุน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2560 5) 
พระราชบัญญัติการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขันของประเทศ สําหรับอุตสาหกรรมเป;าหมาย พ.ศ.2560 
6)ประกาศคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ6 วิธีการ 
เง่ือนไข และกระบวนการ ในการร�วมลงทุนกับเอกชนหรือให,เอกชนเป-นผู,ลงทุน ลงวันท่ี 8 กันยายน พ.ศ. 
2560 และ 7) คําสั่งหัวหน,าคณะรักษาความสงบแห�งชาติท่ี 2/2560 เรื่อง การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก ลงวันท่ี 17 มกราคม พุทธศักราช 2560 
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1.4) ประเทศไทยเป9นหุ�นส�วนการพัฒนาท่ีสําคัญท้ังในทุกระดับ 

(1) มูลค�าการให�ความช�วยเหลือของไทยในอนุภูมิภาคและภูมิภาค การให�
ความช�วยเหลือทางการเงินและวิชาการของไทยในอนุภูมิภาคและภูมิภาค จากข,อมูลรายงานของสํานักงาน
ความร�วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ,าน โดยให,ความช�วยเหลือประเทศเพ่ือนบ,านจํานวน 7 
ประเทศ คือ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห�งสหภาพเมียนมา 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ราชอาณาจักรภูฏาน สาธารณรัฐประชาธิปไตยศรีลังกา และสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยติมอร6-เลสเต ในป7 2560 พบว�า มูลค�าการให,ความช�วยเหลือของไทยในอนุภูมิภาคและภูมิภาค 
โดยการช�วยเหลือทางด,านการเงินมูลค�า 5,945.11 ล,านบาท เพ่ิมข้ึนจากป7 2559 ท่ีมีมูลค�า 1,241.48 ล,าน
บาท  

(2) ความสําเร็จของโครงการพัฒนาร�วมกันระหว�างไทยกับประเทศใน
ภูมิภาค ประเทศไทยมีกรอบความร�วมมือกับประเทศในภูมิภาคหลากหลายความร�วมมือซ่ึงเป9นความ
ร�วมมือเพ่ือสร�างความเข�มแข็งทางด�านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล�อม ในภูมิภาคให�มีเสถียรภาพ โดย
ความร�วมมือท่ีมีร�วมกัน เช�น  กรอบความร�วมมือของ 7 ประเทศ BIMSTEC กรอบความร�วมมือท่ีริเริ่มจาก
รัฐบาลไทยท่ีต,องการผลักดันให,การพัฒนาเศรษฐกิจท่ีก,าวตามกันของประเทศในกลุ�ม ACMECS (Ayeyawady 
- Chao Phraya - Mekong Economic Cooperation Strategy) การรวมกลุ�มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
AEC ( ASEAN Economic Community) ความร�วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ�มแม�น้ําโขง 6 ประเทศ 
(Greater Mekong Subregion Economic Cooperation : GMS) และกรอบความร�วมมือเพ่ือการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจสามฝkาย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย (IMT-GT) เป-นต,น  

ความร�วมมือท่ีปรากฎผลการดําเนินโครงการพัฒนาร�วมกันระหว�าง
ประเทศไทยกับประเทศในภูมิภาค ท่ีเห็นได,ชัดเจน คือ ความร�วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ�มแม�น้ําโขง 6 
ประเทศ (GMS) ในระยะท่ีผ�านมา มีแผนงานท่ีร�วมมือท้ังสิ้น 204 แผนงาน สาขาความร�วมมือ 10 สาขา มูลค�า
รวม 51,500 ล,านเหรียญ หรือประมาณ 1.6 ล,านล,านบาท ประกอบด,วย โครงการลงทุน 112 โครงการ มูลค�า 
51,260 ล,านเหรียญสหรัฐ และโครงการความช�วยเหลือทางวิชาการ 92 โครงการ มูลค�า 240 ล,านเหรียญ
สหรัฐ จัดทําโดยมีกรอบการลงทุนของภูมิภาค ป7 2565 (Regional Investment Framework 2022: RIF-
2022) ประกอบด,วยแผนงานความร�วมมือท้ังสิ้น 204 แผนงาน/โครงการ สาขาความร�วมมือ 10 สาขา มูลค�า
รวม 59,565 ล,านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1.98 ล,านล,านบาท โดยแผนงาน/โครงการพัฒนาร�วมกัน
ระหว�างไทยกับภูมิภาคท่ีดําเนินการแล,วเสร็จ อาทิ 1) การจัดทํา GMS Tourism Strategy (2016-2025) 2) 
โครงการทางด�วนสารสนเทศ (Information Superhighway Network) ระยะ 1 และ ระยะท่ี 2 สําหรับ
แผนงาน/โครงการพัฒนาร�วมกันท่ีอยู�ระหว�างดําเนินการ อาทิ 1) การพัฒนาเส,นทางคมนาคมให,ได,มาตรฐาน 
ASEAN Highway Class 3 2) การก�อสร,างอาคารด�านพรมแดนท้ังฝ`�งไทยกัมพูชาและฝ`�งไทยและเมียนมา 3) 
เส,นทางรถไฟกรุงเทพฯ-หนองคาย—เวียงจันทน6 4) การปรับปรุงเส,นทางหมายเลข 12 ในสปป.ลาว 5) จัดต้ัง 
Environmental Operation Center (EOC) เป-นศูนย6ประสานการดําเนินงานด,านสิ่งแวดล,อม ณ กรุงเทพฯ 
และ 6) จัดต้ังสภาธุรกิจ 6 ประเทศลุ�มแม�น้ําโขง (GMS Business Council) เพ่ือเป-นกลไกทํางานร�วมกับ
ภาครัฐ 

ในส�วนของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝkาย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย 
(IMT-GT) ในระยะท่ีผ�านมา การลงทุนด,านโครงสร,างพ้ืนฐานทางกายภาพ มีแผนงานโครงการก�อสร,างท้ังถนน 
ทางด�วนพิเศษ รถไฟรางคู� สะพาน ท�าเรือ สนามบิน และโครงสร,างพ้ืนฐานด,านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
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สื่อสาร โดยมีมูลค�าการลงทุนรวมประมาณ 47,000 ล,านเหรียญสหรัฐฯ เป-นส�วนของไทยประมาณ 4,700 ล,าน
เหรียญสหรัฐฯ สําหรับแผนงาน/โครงการพัฒนาร�วมกันท่ีดําเนินการแล,ว  อาทิ 1) จัดทํากรอบยุทธศาสตร6การ
ท�องเท่ียวป7 2560 – 2579 และแผนปฏิบัติการป7 2560 – 2564 2) จัดทําแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ6ของ
เครือข�ายมหาวิทยาลัย IMT-GT ป72560-2564 3) จัดทํากรอบการพัฒนาเมืองอย�างยั่งยืน (Sustainable 
Urban Development Framework : SUDF) และ 4) สนับสนุนการจัดต้ังสภาธุรกิจ IMT-GT สําหรับ
แผนงาน/โครงการพัฒนาร�วมกันท่ีจะดําเนินการต�อไป อาทิ 1) การริเริ่มโครงการเชื่อมโยงการคมนาคม โลจิ
สติกส6 และห�วงโซ�คุณค�าข,ามแดน เช�น การสร,างทางพิเศษสุมาตรา ทางรถไฟภาคตะวันออกในมาเลเซีย 2) 
จัดต้ังแนวระเบียงเศรษฐกิจท่ีหกของไทย คือ สามจังหวัดของไทย (ป̀ตตานี-ยะลา-นราธิวาส) เชื่อมโยงกับ
มาเลเซีย (รัฐเประและกลันตัน) ผ�านพ้ืนท่ีพัฒนาด,านตะวันออก และการเชื่อมโยงด,านอันดามันกับมาเลเซีย
ผ�านพ้ืนท่ีการพัฒนาตอนเหนือไปสู�อินโดนีเซีย 3) การก�อสร,างสะพานข,ามแม�น้ําโกลกแห�งใหม�ท่ีอําเภอตากใบ 
จัวหวัดนราธิวาส เพ่ือเชื่อมโยงกับเมืองเปcงกาลันกุโบร6 รัฐกลันตันของมาเลเซีย และสะพานข,ามแม�น้ําโกลก
แห�งท่ีสองท่ีสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส กับเมืองรันเตาป̀นยัง รับกลันตัน (จะเริ่มก�อสร,างป7 2561) 4) การ
ก�อสร,างท�าอากาศยานเบตง ของประเทศไทยและท�าอากาศยานโกตาบาห6รูของมาเลเซีย เพ่ือเชี่อมโยงกัน และ 
5) การจัดทํากรอบการพัฒนาเมืองอย�างยั่งยืน (Sustainable Urban Development Framework : SUDF)  

(3) ความก�าวหน�าในการดําเนินการให�เป9นไปตามเป>าหมายการพัฒนาท่ี
ย่ังยืน เป;าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป-นเป;าหมายการพัฒนา ท่ี
นานาประเทศรวมท้ังประเทศไทยได,ลงนามและมีคําม่ันร�วมกันในการประชุมสมัชชาใหญ�แห�งสหประชาชาติ 
เม่ือเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 เป;าหมายดังกล�าวเป-นการสานต�อเป;าหมายการพัฒนาแห�งสหวรรษ 
(Millennium Development Goals: MDGs) ท่ีหมดอายุลงในป7 ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2557) ในขณะเดียวกันก็
เป-นการรับวาระด,านการพัฒนาท่ียั่งยืนมาจากการประชุม Earth Summit ท่ีกรุง ริโอ เดอ จาเนโร ประเทศ 
บราซิล ในป7 ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555) เข,ามาประกอบด,วย นอกจากนี้ สหประชาชาติยังจัดให,มีการรับความ
คิดเห็นจากผู,คนกลุ�มต�าง ๆ จากท่ัวโลกผ�านช�องทางออนไลน6 เพ่ือเป-นข,อมูลในการร�างเป;าหมายการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนอีกด,วย เป;าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) จึงถือได,ว�าเป-นวาระการพัฒนาในระดับโลกท่ีสําคัญท่ีสุด
วาระหนึ่ง และเริ่มดําเนินการต้ังแต�ป7 ค.ศ. 2016 (พ.ศ. 2558) ไปจนถึงป7 ค.ศ. 2030 (พ.ศ. 2573) 

ในส�วนของประเทศไทย รัฐบาลได,ต้ังคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน (กพย.) มีนายกรัฐมนตรีเป-นประธาน เป-นคณะกรรมการหลักในการขับเคลื่อนการบรรลุเป;าหมายการ
พัฒนาท่ียั่งยืน มี คณะอนุกรรมการอยู�ภายใต, กพย. 3 คณะ ประกอบด,วย 1) อนุกรรมการขับเคลื่อนเป;าหมาย
การพัฒนาท่ี ยั่งยืน 2) อนุกรรมการส�งเสริมความเข,าใจและประเมินผลการพัฒนาท่ียั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ พอเพียง และ 3) อนุกรรมการพัฒนาระบบข,อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาท่ียั่งยืน ภายใต, 
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป;าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนมีคณะทํางานย�อยอีก 3 คณะทํางาน คือ คณะทํางานท่ี 
1 รับผิดชอบการบูรณาการการดําเนินงานและจัดลําดับความสําคัญในการขับเคลื่อนเป;าหมายการพัฒนาท่ี 
ยั่งยืน คณะทํางานท่ี 2 รับผิดชอบการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามเป;าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน และ 
คณะทํางานท่ี 3 ปรับปรุงกลไกมาตรการด,านเศรษฐศาสตร6 สังคมและกฎหมาย เพ่ือส�งเสริมการพัฒนาท่ียั่งยืน
สําหรับการจัดอันดับล�าสุดป7 2017 ของ Sustainable Development Solutions Network ซ่ึงประเมิน
สถานการณ6 SDGs ไทย อยู�ในลําดับท่ี 55 จาก 157 ประเทศ (จากป7 2016 อยู�ลําดับท่ี 61) มีคะแนนรวมอยู�ท่ี 
69.5 คะแนน (เดิม 62.2 คะแนน) 
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ตารางท่ี 11 : ความร�วมมือระหว�างประเทศเพ่ือการพัฒนา ป%แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

เป>าหมาย ตัวชี้วัด แผนฯ 11 แผนฯ 12 
2555 2556 2557 2558 2559 2560 

1. เครือข�ายการเช่ือมโยง
ตามแนวระเบียง
เศรษฐกิจท่ีครอบคลุม
และมีการใช,ประโยชน6
ได,เต็มศักยภาพ 
 

1. ความสําเร็จของไทยในการ
ผลักดันให,เกิดโครงข�าย
ความเช่ือมโยงทางด,านโล
จิสติกส6ท่ีครอบคลุมทาง
บก ทางราง ทางนํ้า ทาง
อากาศ ภายในภูมิภาค 
เพ่ืออํานวยความสะดวก 
ลดระยะเวลาและต,นทุน
ในการขนส�ง 

 
 
 
 
 

     

- อันดับความสามารถใน
การแข�งขันของประเทศ
ไทยในด,านภาพรวมของ
คุณภาพโครงสร,างพ้ืนฐาน 
The Global 
Competitiveness 
Report : WEF) 

49 61 76 71 72 67 

2. ความสําเร็จของการ
ดําเนินงานภายใต,ความตก
ลงว�าด,วยการขนส�งข,าม
พรมแดนในอนุภูมิภาคลุ�ม
แม�นํ้าโขง (Cross Border 
Transport Agreement: 
CBTA) ณ ด�านชายแดน
ระหว�างไทยกับประเทศ
เพ่ือนบ,าน (จํานวน
ใบอนุญาต) 

- - - - - 500 

2. ระบบห�วงโซ�มูลค�าใน
อนุภูมิภาคและภูมิภาค
อาเซียนเพ่ิมขึ้น 

1. ดัชนีย�อยความสามารถใน
การบริหารจัดการ ณ 
พรมแดนของประเทศไทย 
(อันดับการบริการด,าน
การค,าระหว�างประเทศ 
(Trading Across Borders) 

89 101 92 94 
(72.49) 

92 
(70.35) 

56 
(84.10) 

2. มูลค�าสินค,าขั้นกลางท่ีผ�าน
ด�านชายแดนระหว�าง
ประเทศ (พันล,านบาท) 

4,404 4,328 4,374 3,773 3,618 4,043 

3. มูลค�าการค,าการลงทุน
ระหว�างไทยกับประเทศใน
ภูมิภาค 

      

3.1 มูลค�าการค,าระหว�าง
ประเทศไทยกับโลก 
(พันล,านบาท) 

14,864 14,567 14,715 14,132 14,439 15,593 

3.2 มูลค�าการค,าระหว�าง
ประเทศไทยกับ

3,006 3,071 3,243 3,167 3,217 3,428 



164 
 

เป>าหมาย ตัวชี้วัด แผนฯ 11 แผนฯ 12 
2555 2556 2557 2558 2559 2560 

อาเซียน 9 ประเทศ 
(พันล,านบาท) 

3.3 มูลค�าการค,าระหว�าง
ประเทศไทยกับประเทศ
ในอนุภูมิภาค (พันล,าน
บาท) 

1,279 1,333 1,428 1,393 1,354 1,397 

3.4 มูลค�าเงินลงทุน
โดยตรงของไทยใน
ภูมิภาคอาเซียน 
(พันล,านบาท) 

84.11 45.50 88.70 21.31 167.72 228.88 

4. มูลค�าการบริการของ
ผู,ประกอบการไทยใน
ประเทศในภูมิภาค 

      

3. ประเทศไทยเป-นฐาน 
เศรษฐกิจ การค,าและ
การลงทุนท่ีสําคัญใน
ภูมิภาค อนุภูมิภาค 
อาเซียน และเอเชีย 
รวมท้ังมีการพัฒนาส�วน
ขยายจากแนวระเบียง
เศรษฐกิจในอนุภูมิภาค
ให,ครอบคลุมภูมิภาค
อาเซียน เอเชีย
ตะวันออก และเอเชีย
ใต, 

1. ปริมาณการขนส�งสินค,า
และบริการเพ่ิมขึ้น 
(พันตัน) 

114,245 112,603 126,604 123,423 123,159  

- ปริมาณการส�งออกสินค,า
และบริการ (ปริมาณ ร,อย
ละ) 

3.1 4.2 0.2 0.7 2.8 5.5 

- ปริมาณการนําเข,าสินค,า
และบริการ (ปริมาณ, 
ร,อยละ) 

6.2 2.3 -5.3 0.0 -1.0 6.8 

2. มูลค�าการค,าชายแดน
ระหว�างไทยกับประเทศใน
ภูมิภาค  (พันล,านบาท) 

910 924 1,015 1,006 1,013 1,076 

3. มูลค�าการลงทุนของผู,
ประกอบ การ ไทยใน
ประเทศในภูมิภาค 

      

3.1 มูลค�าการลงทุนของ
ผู,ประกอบการ ไทยใน
ประเทศในภูมิภาค 
(ยอดคงค,างเงินลงทุน
โดยตรงของไทยใน
ต�างประเทศ(พัน
ล,านดอลล�าร6 สรอ.) 

57.06 66.35 68.52 76.01 94.93 117.40 

3.2 มูลค�าการลงทุนของ
ผู,ประกอบการ ไทยใน
ประเทศในภูมิภาค 
(ยอดคงค,างเงินลงทุน
โดยตรงของไทยใน
อาเซียน (พันล,านดอล
ล�าร6 สรอ.)  

16.99 17.76 19.36 21.44 28.24 34.91 

4. กฎหมายและระเบียบต�างๆ 
ได,รับการปรับปรุงให,เอื้อ
ต�อการเป-นศูนย6กลางการ

      

--ยังไม�มีการเก็บข,อมูลอย�างเป-นทางการ-- 

--ยังไม�มีการเก็บข,อมูลอย�างเป-นทางการ-- 
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เป>าหมาย ตัวชี้วัด แผนฯ 11 แผนฯ 12 
2555 2556 2557 2558 2559 2560 

ผลิตการลงทุน และบริการ 

4. ประเทศไทยเป-น
หุ,นส�วนการพัฒนาท่ี
สําคัญท้ังในทุกระดับ
และพ้ืนท่ีการทํา
เกษตรกรรมยั่งยืน
เพ่ิมขึ้นต�อเน่ือง 

1. มูลค�าการให,ความ
ช�วยเหลือของไทยในอนุ
ภูมิภาคและภูมิภาค (ล,าน
บาท) 

286.15 4,877 2,922 2,294.37 1,241.48 5,945.11 

2. ความสําเร็จของโครงการ
พัฒนาร�วมกันระหว�างไทย
กับประเทศในภูมิภาค 

      

3. ความก,าวหน,าในการ
ดําเนินการให,เป-นไปตาม
เป;าหมายการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน (สถานการณ6 SDGs 
ไทยจากการจัดอันดับของ 
Sustainable 
Development 
Solutions Network) 

- - - - 61 55 

2) การดําเนินการและผลการพัฒนาตามแนวทางยุทธศาสตร0 

2.1) ขยายความร�วมมือทางการค�า และการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหา
ตลาดใหม�สําหรับสินค�าและบริการของไทย กรมเอเชียใต, ตะวันออกกลางและแอฟริกา ได,ดําเนินโครงการจัด
กิจกรรมเพ่ือเผยแพร�องค6ความรู,เก่ียวกับแอฟริกา เพ่ือประเทศไทยสามารถเพ่ิมพูนปฏิสัมพันธ6กับประเทศใน
ทวีปแอฟริกาท้ังภูมิภาคอย�างเป-นองค6รวม โดยยกระดับความสัมพันธ6ท่ีมีอยู�แล,วในป̀จจุบันให,เป-นหุ,นส�วนท่ี
ใกล,ชิด อีกท้ังยังเสริมสร,างบทบาทของไทยในเวทีระหว�างประเทศอย�างสร,างสรรค6 โดยเฉพาะบทบาทของไทย
ในการมีส�วนร�วมในการช�วยเหลือประเทศกําลังพัฒนา อันจะมีส�วนในการเสริมสร,างภาพลักษณ6และความ
เชื่อม่ันของประเทศไทยให,เป-นท่ียอมรับของประชาคมโลก อีกท้ัง การสร,างความใกล,ชิดกับประเทศแอฟริกาจะ
มีส�วนช�วยในการส�งเสริมผลประโยชน6ทางเศรษฐกิจของไทย โดยเฉพาะการสนับสนุนภาคเอกชนของไทยใน
การเข,าสู�ตลาดใหม�ท่ีมีศักยภาพในแอฟริกา การแสวงหาแหล�งวัตถุดิบและพลังงานท่ีสําคัญซ่ึงเป-นท่ีต,องการ
ของอุตสาหกรรมการผลิตของไทย ตลอดจนการส�งเสริมความร�วมมือด,านการลงทุนเพ่ือให,แอฟริกาเป-นฐาน
การผลิตสําหรับอุตสาหกรรมของไทย อันจะเป-นการช�วยยกระดับขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของไทยใน
เวทีโลก ความเป-นพันธมิตรระหว�างไทยกับประเทศกลุ�มแอฟริกาซ่ึงเป-นกลุ�มประเทศยุทธศาสตร6ท่ีมีขนาดใหญ�
และมีความสําคัญ อันจะช�วยสนับสนุนและผลักดันบทบาทของไทยในเวทีระหว�างประเทศ โดยเฉพาะใน
ประเด็นท่ีเป-นผลประโยชน6ร�วมกัน  

2.2) พัฒนาความเช่ือมโยงด�านการคมนาคมขนส�ง โลจิสติกส0 และโทรคมนาคม
ในกรอบความร�วมมืออนุภูมิภาคภายใต�แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และ
ภูมิภาคอาเซียนเพ่ืออํานวยความสะดวกและลดต�นทุนด�านโลจิสติกส0 กระทรวงการคลัง ได,ดําเนินโครงการ
การศึกษาความเป-นไปได,และออกแบบสําหรับโครงการพัฒนาเส,นทางหลายเลข 12 (R12) ช�วงเมืองท�าแขก-
แขวงคําม�วน-จุดผ�านแดนนาเพ,า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เพ่ือศึกษาความเป-นไปได,
ของโครงการ และเพ่ือสํารวจออกแบบรายละเอียดให,สอดรับกับปริมาณการจราจรในป̀จจุบันและอนาคต 
เป;าหมายพัฒนาเส,นทางความเชื่อมโยงระหว�างประเทศไทย สปป.ลาว เวียดนาม และจีน (เมืองหนานหนิง 

--ยังไม�มีการเก็บข,อมูลอย�างเป-นทางการ-- 
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มณฑลกวางสี) เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและความสัมพันธ6ระหว�างประเทศ โดยเฉพาะในอนุภูมิภาคลุ�มแม�น้ํา
โขง (Greater Mekong Sub-Region: GMS) ตลอดจนเปcดประตูการค,าภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ไปสู�
เวียดนามและจีน โครงการพัฒนาจุดผ+านแดนสตึงบทและถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมายเลข 5 ราชอาณาจักร
กัมพูชา เพ่ือพัฒนาจุดผ�านแดนสตึงบท ประกอบด,วยด�านชายแดน อาคารสํานักงานต�างๆ สถานีขนส�งสินค,า
และลานกองเก็บ ระบบสาธารณูปโภค สิ่งอํานวยความสะดวก และถนนเชื่อมโยงจากเขตแดนไทย-กัมพูชา ถึง
ด�านสตึงบท ไปยังถนนหมายเลข 5 ราชอาณาจักรกัมพูชา และเพ่ืออํานวยความสะดวกทางด,านความเชื่อมโยง
เศรษฐกิจ การค,า และการลงทุนตามแนวชายแดน ซ่ึงเป-นผลประโยชน6ร�วมกันระหว�างไทย-กัมพูชา  

นอกจากนี้ ยังได,ดําเนินโครงการเชื่อมโยงข<อมูลและเอกสารระหว+างประเทศ
ตามระบบ National Single Window: NSW และ ASEAN Single Window: ASW เพ่ืออํานวยความสะดวก
ทางการค<าในภูมิภาค (ตามโครงการนําร+อง ASEAN Single Window Component 2 (full-fledged)) เพ่ือ
พัฒนาระบบ NSW และศุลกากรอิเล็กทรอนิกส6ให,รองรับการเชื่อมโยงข,อมูลต�างๆ สามารถเชื่อมโยงข,อมูลกับ
ประเทศสมาชิกผ�าน ASW ลดป̀ญหาความแออัดของระบบการจราจรท่ีบริเวณด�านพรมแดนสะเดาและพ้ืนท่ี
ใกล,เคียง อํานวยความสะดวกทางการค,า การท�องเท่ียว ท่ีนับวันจะมีปริมาณเพ่ิมข้ึน และเพ่ิมศักยภาพและ
ความคล�องตัวในการปฏิบัติงานของเจ,าหน,าท่ี ท้ังนี้  ASEAN Single Window เป-นส�วนหนึ่งของการ
ดําเนินการในการเป-นตลาดและฐานการผลิตเดียว (single market and production base) โดยอาเซียน
ได,รับเงินทุนจาก USAID ภายใต,โครงการ ASEAN Connectivity through Trade and Investment (ACTI) 
สําหรับการดําเนินการโครงการนําร�อง ASW ในการเชื่อมโยงข,อมูล ATIGA Form D และ ASEAN Customs 
Declaration Document (ACDD) ป̀จจุบันอยู�ระหว�างการนําร�องทดสอบเชื่อมโยงข,อมูล ATIGA Form D  
โดยเป-นการเชื่อมโยงข,อมูลเต็มรูปแบบระหว�างประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีมีความพร,อม 

2.3) ส�งเสริมการลงทุนไทยในต�างประเทศ (Outward investment) ของ
ผู�ประกอบการไทย กรมเอเชียใต, ตะวันออกกลางและแอฟริกา ได,ดําเนินโครงการขยายตลาดใหม�และประเทศ
หุ,นส�วนท่ีสําคัญ เพ่ือส�งเสริมความสัมพันธ6ระหว�างหน�วยราชการไทยกับแอฟริกา โดยการทําความรู,จักคุ,นเคย
กับเจ,าหน,าท่ีระดับสูงของประเทศแอฟริกา ให,ได,มาซ่ึงข,อมูลในเชิงลึกและเป-นประสบการณ6จริงเก่ียวกับ
ประเทศนั้นๆ และเพ่ือประโยชน6ในการติดต�อประสานงานระหว�างกันในอนาคต เป-นการส�งเสริมความสัมพันธ6
ทางด,านเศรษฐกิจระหว�างหน�วยราชการไทยกับแอฟริกาเพ่ือตอบสนองความต,องการของภาคเอกชนไทยใน
การขยายตลาดสินค,าและการลงทุน เจาะลึกการขยายและเปcดตลาดในภูมิภาคแอฟริกา ซ่ึงมีศักยภาพในการ
เป-นตลาดสินค,าอุปโภค - บริโภค เครื่องจักรทางการเกษตร แหล�งลงทุนด,านเกษตรกรรม และเกษตรแปรรูป 
ตลอดจนเพ่ือเป-นการแสวงหาแหล�งวัตถุดิบในด,านต�างๆ อาทิ พลังงาน อัญมณี และแร�ธาตุ เป-นต,น  

นอกจากนั้น กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร� ได,ดําเนินโครงการเพ่ิม
ศักยภาพด,านการค,าและการลงทุนด,านอุตสาหกรรมแร�และอุตสาหกรรมพ้ืนฐานของไทย เพ่ือเป-นศูนย6กลางใน
ภูมิภาคอาเซียน ส�งเสริมผู,ประกอบการด,านเหมืองแร�ของไทยสามารถเข,าไปทําการค,าหรือการลงทุนหรือจัดหา
วัตถุดิบแร�ในประเทศเป;าหมาย และก�อให,เกิดความร�วมมือระหว�างกันในด,านการค,าและการลงทุนด,าน
อุตสาหกรรมแร�และอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน ซ่ึงส�งผลด,านเศรษฐกิจในภาพรวมของภูมิภาค โดยเป-นการสร,าง
ความเข,าใจและการรับรู, ถึงการทําเหมืองแร�รวมถึงการใช,แร� เป-นวัตถุดิบในภาคอุตสาหกรรมให,กับ
ผู,ประกอบการ เนื่องจากแร�เป-นวัตถุดิบสําคัญสําหรับภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงนอกจากจะต,องมีวัตถุดิบแร�ท่ี
เพียงพอต�อความต,องการใช, จะต,องมีการบริหารจัดการวัตถุดิบแร�ให,มีความม่ันคงด,วย โดยการแสวงหาวัตถุดิบ
ในแหล�งสําคัญจากต�างประเทศ 
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2.4) สร�างความเป9นหุ�นส�วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และ
นานาประเทศ กระทรวงการต�างประเทศ ได,ดําเนินโครงการการเสริมสร,างหุ,นส�วนความร�วมมือในการนํา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต6ใช,เพ่ือบรรลุเป;าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ตามนโยบาย SEP for 
SDGs Partnership เพ่ือเผยแพร�และส�งเสริมให,นานาประเทศรับรู, เข,าใจ และพิจารณาเป-นหุ,นส�วนความ
ร�วมมือกับไทยในการน,อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต6ใช,ในการดําเนินโครงการเพ่ือการพัฒนา
ให,เกิดผลสําเร็จเชิงประจักษ6ในต�างประเทศ นําไปสู�การพัฒนาท่ียั่งยืน ช�วยยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนของ
ประชาชนท่ีเข,าร�วมโครงการในต�างประเทศ ช�วยสร,างความไว,เนื้อเชื่อใจ ตลอดจนส�งเสริมภาพลักษณ6และ
ทัศนคติท่ีดีต�อประเทศไทย อันเป-นพ้ืนฐานสําคัญของการส�งเสริมความร�วมมือในทุกด,านและทุกระดับ  

นอกจากนั้น กรมความร�วมมือระหว�างประเทศ ได,ดําเนินโครงการ Support to 
Financial Audit for the State Audit Organization of Lao PDR  ซ่ึงเป-นการให,ความร�วมมือกับ สปป.
ลาว ผ�านการให,ความช�วยเหลือเพ่ือเสริมสร,างประสิทธิภาพและประสิทธิผลของเจ,าหน,าท่ีตรวจสอบบัญชีของ
องค6การตรวจสอบแห�งรัฐ สปป. ลาว ให,มีมาตรฐาน International Organization of Supreme Audit 
Institutions (ISSAI) เป-นการเพ่ิมบทบาทและศักยภาพของไทยในลักษณะความร�วมมือไตรภาคีในสาขาท่ี
สอดคล,องกับความต,องการของประเทศคู�ร�วมมือ โครงการจัดฝqกอบรม Third Country Training Program 
(TCTP) หลักสูตร Power Distribution System Engineering, Management and Technology ให,แก�ผู,
เข,าอบรมจากประเทศเพ่ือนบ,าน เพ่ือส�งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู,เชิงทฤษฎี เทคโนโลยี การแบ�งป̀น
ประสบการณ6ของไทยและญ่ีปุkน รวมท้ังแนวปฏิบัติท่ีดีด,านวิศวกรรมศาสตร6และการบริหารจัดการระบบการ
จ�ายกระแสไฟฟ;า และสร,างเครือข�ายระหว�างกันในกลุ�มประเทศอาเซียน ซ่ึงจะเป-นป̀จจัยหนึ่งท่ีนําไปสู�การ
รวมตัวกันของอาเซียน โครงการพัฒนาศักยภาพการผดุงครรภ0ของ สปป.ลาว (Project on Strengthening 
Midwifery Educators and Institutions for Lao PDR) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรด,านการผดุง
ครรภ6ของ สปป.ลาว และลดอัตราการตายของแม�และเด็กของ สปป.ลาว ให,เป-นไปตามมาตรฐานสากล ผ�าน
ความร�วมมือไตรภาคี ผลลัพธ6 บทบาทท่ีสร,างสรรค6ของไทยในลักษณะความร�วมมือไตรภาคีกับองค6การระหว�าง
ประเทศเพ่ือการพัฒนาด,านการสาธารณสุขโดยเฉพาะด,านอนามัยมารดาและทารก เพ่ือลดอัตราการเสียชีวิต
ของแม�และเด็กของ สปป.ลาว ให,เป-นไปตามมาตรฐานสากล 

2.5) เข�าร�วมเป9นภาคีความร�วมมือระหว�างประเทศโดยมีบทบาทท่ีสร�างสรรค0 
กรมความร�วมมือระหว�างประเทศ ได,ดําเนินโครงการความร+วมมือไตรภาคีไทย - ญ่ีปุwน – เมียนมา เพ่ือกระชับ
ความสัมพันธ0ไทย - เมียนมา ให,มีความใกล,ผ�านการให,ความร�วมมือเพ่ือส�งเสริมการพัฒนาด,านเศรษฐกิจและ
สังคมของเมียนมาผ�านงานความร�วมมือไตรภาคีไทย - ญ่ีปุkน – เมียนมา โดยบทบาทท่ีสร,างสรรค6ของไทยใน
ลักษณะความร�วมมือไตรภาคีกับองค6การระหว�างประเทศเพ่ือการพัฒนาในสาขาท่ีสอดคล,องกับความต,องการ
ของประเทศผู,รับ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีทวายและโรงเรียนเทคนิค
ทวาย เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีทวายและโรงเรียนเทคนิคทวายในการผลิต
แรงงานท่ีมีทักษะและขีดความสามารถสอดคล,องกับความต,องการฝ7มือแรงงานด,านอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีซ่ึง
เป-นจุดท่ีฝkายไทย มีโอกาสขยายโอกาสทางธุรกิจรวมท้ังเป-นเครื่องมือเพ่ือส�งเสริมความสัมพันธ6ทวิภาคีระหว�าง 
2 ประเทศ โครงการ Remote Sensing Application for Northeastern Thailand Water Resources 
Management เพ่ือการจัดการทรัพยากรน้ําอย�างมีประสิทธิภาพโดยใช,ระบบ Remote Sensing สําหรับ โดย
การนําภาพถ�ายดาวเทียมเพ่ือวิเคราะห6ข,อมูลด,านภาวะน้ําท�วมและภัยแล,งในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
รวมท้ังเป-นการพัฒนาบุคลากรในสาขาระบบ Remote Sensing โดยเพ่ิมบทบาทท่ีสร,างสรรค6ของไทยใน
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ลักษณะความร�วมมือตามผลการประชุมคณะกรรมการร�วมระดับรัฐมนตรีว�าด,วยความร�วมมือทางวิทยาศาสตร6
และวิชาการไทย - จีน (คกร.) 

นอกจากนั้น สํานักความร�วมมือระหว�างประเทศและวิเทศสัมพันธ6 สํานักงาน
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี (สป.วท.) ได,ดําเนินโครงการส+งเสริมความร+วมมือด<าน วทน. กับ
ประเทศในประชาคมอาเซียน เพ่ือจัดทําฐานข,อมูลความร�วมมือด,าน วทน. สนับสุนนการเป-นประชาคม
อาเซียน ขยายเครือข�ายความร�วมมืออาเซียนด,าน วทน. และนําไปสู�การสร,างความเชื่อมโยงกับภาคส�วนอ่ืน 
เป-นกลไกให,เกิดความคิดสร,างสรรค6ในการสร,างหรือพัฒนางานด,าน วทน. ร�วมกับหน�วยงานท้ังในและ
ต�างประเทศ สนับสนุนการเพ่ิมศักยภาพและทักษะของบุคลากรด,าน วทน. และรองรับการเป-นประชาคม
อาเซียน 

2.6) ส�งเสริมความร�วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร�างความม่ันคง กรม
ความร�วมมือระหว�างประเทศ ได,ดําเนินโครงการเสริมสร<างหุ<นส+วนความร+วมมือในการนําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต0ใช<เพ่ือบรรลุเปZาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ตามนโยบาย SEP for SDGs Partnership เพ่ือ
เผยแพร�และส�งเสริมให,นานาประเทศรับรู, เข,าใจ และพิจารณาเป-นหุ,นส�วนความร�วมมือกับไทยในการน,อมนํา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต6ใช,ในการดําเนินโครงการเพ่ือการพัฒนาให,เกิดผลสําเร็จเชิงประจักษ6
ในต�างประเทศ นําไปสู�การพัฒนาท่ียั่งยืน ช�วยยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนของประชาชนท่ีเข,าร�วมโครงการใน
ต�างประเทศ ช�วยสร,างความไว,เนื้อเชื่อใจ ตลอดจนส�งเสริมภาพลักษณ6และทัศนคติท่ีดีต�อประเทศไทย อันเป-น
พ้ืนฐานสําคัญของการส�งเสริมความร�วมมือในทุกด,านและทุกระดับ โครงการ “Rice Production 
Technologies for Food Security of African Countries” เป-นโครงการภายใต,ความร�วมมือไตรภาคีไทย-
ญ่ีปุkนด,านการเพ่ิมผลผลิตข,าวให,แก�กลุ�มประเทศสมาชิก Coalition for African Rice Development 
(CARD) เพ่ือส�งเสริมบทบาทท่ีสร,างสรรค6ของไทยในเวทีระหว�างประเทศ รวมท้ังขยายความร�วมมือกับกลุ�ม
ประเทศแอฟริกาผ�านความร�วมมือเพ่ือเพ่ิมพูนความรู,และทักษะในด,านการส�งเสริมการปลูกข,าวแก�ผู,รับทุน ซ่ึง
เป-นโดยเจ,าหน,าท่ีกระทรวงเกษตรท้ังในระดับปฏิบัติและระดับนโยบาย 

สํานักความสัมพันธ6ต�างประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดําเนินโครงการ
ประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติ เพ่ือนักการศึกษาและผู,ท่ีเข,าร�วมโครงการของประเทศไทยได,มีโอกาส
แลกเปลี่ยนเรียนรู,แนวทางการพัฒนาการศึกษาอย�างยั่งยืน และการเรียนรู,ของประเทศต�างๆ เพ่ือนํามา
ประยุกต6ใช,ในการพัฒนาการศึกษา และสร,างความเข,มแข็งให,กับสังคม รองรับการเปลี่ยนแปลงท้ังของภูมิภาค
และของโลก ให,บรรลุเป;าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs)  

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อม ดําเนินโครงการการ
ประชุมรัฐมนตรีด<านสิ่งแวดล<อมของกลุ+มประเทศอนุภูมิภาคลุ+มน้ําโขง ครั้งท่ี 5 และการประชุมท่ีเก่ียวข<อง 
เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวปฏิบัติท่ีดีด,านสิ่งแวดล,อมในอนุภูมิภาคลุ�มน้ําโขงและให,การรับรองเอกสาร
ผลลัพธ6การประชุม ได,แก� (1) ร�างกรอบยุทธศาสตร6และแผนปฏิบัติการของแผนงานหลักด,านสิ่งแวดล,อม (พ.ศ. 
2561-2565) และ (2) ร�างแถลงการณ6ร�วมการประชุมระดับรัฐมนตรีด,านสิ่งแวดล,อมของกลุ�มประเทศอนุ
ภูมิภาคลุ�มน้ําโขง ครั้งท่ี 5 รวมถึงการนําเสนอความสําเร็จท่ีผ�านมาของการดําเนินงานคณะทํางานด,าน
สิ่งแวดล,อม (1) รัฐมนตรีด,านสิ่งแวดล,อมของประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ�มน้ําโขง ได,แก� ราชอาณาจักรไทย 
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห�ง
สหภาพเมียนมา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และผู,แทนจากประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ�มน้ําโขง (2) 
ประเทศหุ,นส�วนเพ่ือการพัฒนา ประเทศผู,บริจาค ประเทศคู�เจรจา และธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian 
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Development Bank: ADB) (3) องค6การระหว�างประเทศ สถาบันทางวิชาการนานาชาติ องค6การเพ่ือการ
พัฒนาระหว�างประเทศ (4) กระทรวงท่ีเก่ียวข,อง ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมถึงภาคเอกชน 

2.7) บูรณาการภารกิจด�านความร�วมมือระหว�างประเทศและด�านการต�างประเทศ 
โดยสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ6 ได,ดําเนินโครงการการเจรจาธุรกิจและการประชุมนานาชาติ 
เพ่ือขยายความร�วมมือด,านการเกษตรและการอํานวยความสะดวกทางการค,า เพ่ือแก,ไขป̀ญหาทางเทคนิค
สินค,าเกษตร การเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรและการลงทุนร�วม โครงการส�งเสริมและผลักดันภารกิจด,าน
การเกษตรต�างประเทศ เพ่ือเสริมสร,างขีดความสามารถในการแข�งขัน และโอกาสของสินค,าเกษตรและอาหาร
ไทยในเวทีการค,าโลก ท้ังในแง�ของการรักษาตลาดเดิมในประเทศคู�ค,าหลัก รวมท้ัง โครงการความร�วมมือ
ระหว�างประเทศ ซ่ึงเป-นการดําเนินการกิจกรรมโครงการร�วมมือด,านการเกษตรต�างประเทศ (พืช/ปศุสัตว6/ดิน) 
ภายใต,กรอบข,อตกลง ความร�วมมือระหว�างประเทศ (MOU) ภายใต,กรอบทวิภาคี อันเป-นผลสืบเนื่องจากการ
ประชุมหารือ หรือการเยี่ยมเยือนคารวะในระดับรัฐมนตรีหรือระดับปลัดกระทรวง ท่ีได,มีข,อตกลงร�วมกันตาม
พันธกรณี เป-นโครงการท่ีคิดและวางแผนร�วมกัน  

กรมความร�วมมือระหว�างประเทศ ได,ดําเนินโครงการส+งเสริมด<านการเกษตร 
โดยการพัฒนาสินค<าและผลิตภัณฑ0 OGOP ของราชอาณาจักรภูฏาน (The One Gewog One Product 
(OGOP) Development Project) เพ่ือกระชับและส�งเสริมความสัมพันธ6กับประเทศภูฏานผ�านการถ�ายทอด
ความรู,และประสบการณ6การพัฒนาผลิตภัณฑ6 ให,เป-นสินค,าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ6 รวมถึงการออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ6 และการส�งเสริมการตลาดท้ังภายในประเทศและเพ่ือการส�งออก โดยให,เจ,าหน,าท่ีภูฏานมีค
วามเข,าใจในการดําเนินโครงการ และเกษตรกรภูฏานสามารถเพ่ิมผลผลิต และรายได, รวมท้ังพัฒนาผลิตภัณฑ6
ให,เป-นสินค,า OGOP สามารถทําการตลาดท้ังภายในประเทศและเพ่ือการส�งออกได, โครงการศูนย0พัฒนาฝ�มือ
แรงงานกัมพูชา – ไทย เพ่ือเสริมสร,างศักยภาพของศูนย6พัฒนาฝ7มือแรงงานไทย - กัมพูชา ให,สามารถผลิต
แรงงานกัมพูชาท่ีมีทักษะฝ7มือบทบาทและศักยภาพของไทยในลักษณะความร�วมมือทวิภาคีในสาขาท่ี
สอดคล,องกับความต,องการของประเทศคู�ร�วมมือ 

นอกจากนั้น สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อม 
ดําเนินโครงการการจัดทํายุทธศาสตร0ความร+วมมือระหว+างประเทศด<านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล<อม 
พ.ศ.2560 - 2564 เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานด,านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อมระหว�างประเทศให,
สอดคล,องกับเป;าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน รวมถึงรักษาผลประโยชน6ของชาติภายใต,การเปลี่ยนแปลงของ
สภาวะแวดล,อมระหว�างประเทศ โดยกําหนดนโยบาย ท�าที แนวทางความร�วมมือกับต�างประเทศด,านการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อมท้ังในระดับทวิภาคีและพหุภาคี ความร�วมมือกับประเทศ
เพ่ือนบ,านความร�วมมือในระดับภูมิภาค ความร�วมมือด,านการค,าและความร�วมมือกับองค6การระหว�างประเทศ
เพ่ือให,การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อมของประเทศไทยมีความยั่งยืน โครงการการจัดทํา
บันทึกความเข<าใจว+าด<วยความร+วมมือด<านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล<อมกับต+างประเทศ เพ่ือส�งเสริมและ
พัฒนาความร�วมมือทางวิชาการระหว�างคู�ภาคีในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อม โดยอยู�บน
พ้ืนฐานความเท�าเทียมกันได,รับประโยชน6ร�วมกัน มีจุดมุ�งหมายหลักเพ่ือให,เกิดโอกาสท่ีดีในการแลกเปลี่ยน
ข,อมูล ประสบการณ6ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อม  

สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ดําเนินโครงการส+งเสริมภาพลักษณ0ไทยและ
นําความเปYนไทยสู+สากล เพ่ือส�งเสริมภาพลักษณ6ของประเทศ สามารถแก,ไขและฟ��นฟูสถานการณ6ของประเทศ
ได,อย�างรวดเร็ว รวมท้ังการเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจควบคู�กับการพัฒนาทางสังคม และการเจริญสัมพันธไมตรี
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กับนานาประเทศอย�างมีทิศทางอันจะนําไปสู�การเสริมสร,างความเข,มแข็งของประเทศไทย ส�งเสริมสนับสนุน
การดําเนินงานการทูตทางวัฒนธรรมและการทูตสาธารณะเพ่ือให,ประชาชน รัฐบาลและประชาคมนานาชาติ
รู,จัก และมีทัศนคติในทางบวกต�อประเทศไทยและประชาชนไทย ตลอดจนเป-นการส�งเสริมการดําเนินงานของ
ภาคเศรษฐกิจ สังคมและการท�องเท่ียว เป-นการดําเนินการเพ่ือส�งเสริมการปฏิสัมพันธ6ระหว�างประชาชน เพ่ือ
เสริมสร,างความสัมพันธ6และความเข,าใจ อันดีในมิติทางวัฒนธรรมกับประเทศเป;าหมายเพ่ือขยายสู�ความ
ร�วมมือด,านอ่ืนๆ ต�อไป  

กรมศิลปากร ดําเนินโครงการพัฒนาความร+วมมือและเชื่อมโยงด<าน
ศิลปวัฒนธรรมกับประเทศอาเซียน เพ่ือสร,างความร�วมมือในการดําเนินงานด,านโบราณคดีใต,น้ําในกลุ�ม
ประเทศอาเซียน จัดต้ังเครือข�ายโบราณคดีใต,น้ําในกลุ�มประเทศอาเซียน แลกเปลี่ยนเรียนรู,ร�วมกันและ
ฝfกอบรมนักโบราณคดีใต,น้ําจากกลุ�มประเทศอาเซียน ให,ประเทศไทยเป-นศูนย6กลางการปฏิบัติการโบราณคดี
ใต,น้ําในระดับภูมิภาคอาเซียน 

2.8) ส�งเสริมให�เกิดการปรับตัวภายในประเทศท่ีสําคัญ กระทรวงการคลังดําเนิน
โครงการการติดตามแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร6 (National Strategic Action Plan : NSAP) ด,านการเงินการ
คลัง ป7 พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2568 ภายใต,ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2025 (AEC Blueprint 2025) เพ่ือเป-น
กรอบการดําเนินการในส�วนท่ีเก่ียวข,องกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของกระทรวงการคลัง และหน�วยงานท่ี
เก่ียวข,อง ในระยะป7 พ.ศ. 2559 - 2568 รวมท้ัง จัดการประชุมคณะกรรมการอาเซียนด,านการเงินการคลัง 
เพ่ือร�วมกันกําหนดมาตรการ และติดตามผลการดําเนินการตาม NSAP ด,านการเงินการคลัง ภายใต, AEC 
Blueprint 2025 
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2.2 ประเด็นการพัฒนาในระยะต�อไป 

การพัฒนาภายใต, 10 ยุทธศาสตร6ของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 มีผลการดําเนินงานในด,านการบรรลุ
เป;าหมาย และผลการพัฒนาตามแนวทางยุทธศาสตร6 ดังนี้ 

2.2.1 เร�งจัดบริการทางสังคมให�ครอบคลุมท้ังในระดับพ้ืนท่ีและกลุ�มคน โดยลดความเหลื่อมล้ํา
อย�างต�อเนื่อง ควบคู�กับการยกระดับคุณภาพการบริการให,เกิดความเท�าเทียมกัน โดยเพ่ิมโอกาสให,กับ
กลุ�มเป;าหมายประชากรร,อยละ 40 ท่ีมีรายได,ต่ําสุดให,สามารถเข,าถึงบริการท่ีมีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ ท้ัง
ในด,านการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน การได,รับขยายการคุ,มครองทางสังคม และสวัสดิการท่ีเหมาะสมอย�างท่ัวถึง
และเป-นธรรม และการพัฒนาทักษะฝ7มือเพ่ือประกอบอาชีพและยกระดับรายได, รวมท้ังลดความเหลื่อมล้ํา
ระหว�างพ้ืนท่ีโดยกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู�ภูมิภาคอย�างท่ัวถึงมากข้ึน 

2.2.2 เร�งพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทการศึกษา ตลอดจนการปลูกฝJง
คุณธรรม และจริยธรรมให�แก�เด็กและเยาวชน มุ�งพัฒนาให,เด็กและเยาวชนสามารถคิดเป-น ทําเป-น และมี
ความเข,มแข็งทางวิชาการ อาทิ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร6 คณิตศาสตร6 ส�งเสริมให,เด็กไทยหันมา
เรียนสายอาชีวะเพ่ิมข้ึน โดยปรับทัศนคติให,สังคมเห็นความสําคัญและความจําเป-นของการศึกษาสายอาชีวะ 
และเร�งพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา และหลักสูตรการศึกษาให,สามารถพัฒนาสมรรถนะและทักษะ
ของเยาวชนและแรงงานไทยให,รองรับการแข�งขันของประเทศ พร,อมท้ังปลูกฝ`งให,เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม 
จริยธรรม วัฒนธรรม และค�านิยมท่ีดีงาม เป-นคนท่ีสมบูรณ6ด,วยกาย วาจา และใจ 

2.2.3 ขับเคล่ือนการปรับโครงสร�างเศรษฐกิจของไทยให�สามารถรองรับการเติบโตได�อย�างมี
คุณภาพและย่ังยืนอย�างต�อเนื่อง เร�งปรับโครงสร,างภาคการผลิตและบริการ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท�องเท่ียว
และบริการ อุตสาหกรรมการแพทย6และสุขภาพ กําหนดมาตรฐานความปลอดภัยและสิ่งอํานวยความสะดวก
ให,มีศักยภาพมากข้ึน เร�งพัฒนาภาคเกษตรโดยพัฒนาฐานทรัพยากรธรรมชาติให,เข,มแข็งและยั่งยืน ส�งเสริมการ
ปรับโครงสร,างอุตสาหกรรมให,มีคุณภาพและเป-นมิตรกับสิ่งแวดล,อมและชุมชน นอกจากนี้ ควรเสริมสร,างขีด
ความสามารถในการแข�งขันของ SMEs การหาตลาดส�งออกเพ่ือเปcดตลาดใหม�ให,ธุรกิจ SMEs ช�วยลดความ
เสี่ยงในการประกอบธุรกิจ รวมท้ังการเข,าถึงแหล�งทุนก็เป-นป̀จจัยสําคัญ  

2.2.4 เร�งเสริมสร�างศักยภาพในการแข�งขันของกลุ�มอุตสาหกรรมใหม� ซ่ึงเป-นอุตสาหกรรมท่ีมีการ
เติบโตสูงและเป-นอุตสาหกรรมท่ีสําคัญในระยะยาวต�อเศรษฐกิจไทยให,สามารถขับเคลื่อนผลิตภัณฑ6มวลรวม
และการจ,างงานของประเทศในอนาคต โดยพัฒนาต�อยอดจากอุตสาหกรรมท่ีขับเคลื่อนเศรษฐกิจป̀จจุบัน อาทิ 
อุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพท่ีบูรณาการเข,ากับอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร  อุตสาหกรรมยานยนต6
ไฟฟ;า พัฒนาต�อยอดจากอุตสาหกรรมยานยนต6ท่ีมีอยู�แล,ว อุตสาหกรรมเครื่องใช,ไฟฟ;าอัจฉริยะ และ
อุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัล ขณะท่ี อุตสาหกรรมท�องเท่ียวและบริการและอุตสาหกรรมอาหาร เป-น
อุตสาหกรรมท่ีมีความเข,มแข็ง จึงควรส�งเสริมและเลือกใช,ศักยภาพให,เป-นประโยชน6 

2.2.5 ส�งเสริมให�คนไทยปรับพฤติกรรมให�หันมาป>องกันและดูแลสุขภาพ ลด ละ เลิกพฤติกรรม
เส่ียงท่ีส�งผลต�อสุขภาพร�างกายและจิตใจ และลดงบประมาณในด�านสาธารณสุขของรัฐ โดยปรับพฤติกรรม
สุขภาพตามหลัก 3 อ. (อาหาร/ ออกกําลังกาย/ อารมณ6) 2 ส. (ไม�สูบบุหรี่/ ไม�ด่ืมสุรา) เพ่ือลดอัตราปkวยตาย
และผลกระทบจากโรคไม�ติดต�อเรื้อรัง ตลอดจนสร,างกลไกในการจัดทํานโยบายสาธารณะท่ีต,องคํานึงถึง
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ผลกระทบต�อสุขภาพตามแนวคิดทุกนโยบายห�วงใยสุขภาพท่ีบูรณาการการทํางานทุกภาคส�วนและมีความ
เชื่อมโยงต้ังแต�นโยบายระดับชาติ พ้ืนท่ี และชุมชน ท่ีจะนําไปสู�การสร,างสภาพแวดล,อมให,เอ้ือต�อการมีสุขภาพดี 

2.2.6 มีมาตรการในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย โดยจัดทําฐานข,อมูลกลางด,าน
ขยะมูลฝอยของประเทศใหม�เพ่ือเป-นข,อมูลเดียวกันของทุกส�วนราชการ และใช,ในการวางแผนและบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย เร�งรัดการออกพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ6เครื่องใช,ไฟฟ;าและอิเล็กทรอนิกส6
และซากผลิตภัณฑ6อ่ืน (WEEE) เพ่ือให,มีเครื่องมือและกลไกในการบริหารจัดการของเสียอันตรายในภาพรวม 
อีกท้ัง ผลักดันการออกมาตรการเพ่ือลดปริมาณการใช,ถุงพลาสติกและโฟม อาทิ การจํากัดการใช,/การ
ให,บริการ/ซ้ือ-ขาย ถุงพลาสติกในศูนย6การค,า ห,างสรรพสินค,า ซุปเปอร6มาร6เก็ต ร,านสะดวกซ้ือ ออกระเบียบ
ห,ามนําเข,าในบางสถานท่ี เช�น อุทยานแห�งชาติ รวมท้ังลดพลาสติกท่ีไม�จําเป-นในผลิตภัณฑ6 หรือกําหนดขนาด
บรรจุภัณฑ6เท�าท่ีจําเป-นและเหมาะสมต�อการห�อหุ,มและบรรจุผลิตภัณฑ6 

2.2.7 เร�งสร�างความสมานฉันท0ให�คนในชาติให�อยู�ด�วยกันอย�างสันติ โดยเฉพาะในพ้ืนท่ี 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต, พร,อมท้ังเตรียมการรับมือกับภัยคุกคามข,ามชาติ 

2.2.8 สนับสนุนการปรับเปล่ียนรูปแบบการขนส�งสู�การขนส�งท่ีมีประสิทธิภาพ ส�งเสริมการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส�ง (Shift Mode) และการขนส�งต�อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal) เพ่ือลด
ต,นทุนการขนส�งและเพ่ิมประสิทธิภาพบริการขนส�งและเครือข�ายโลจิสติกส6ท่ีเชื่อมโยงตลอดท้ังต,นทางและ
ปลายทางของเส,นทางโลจิสติกส6  

2.2.9 สร�างเครือข�ายโลจิสติกส0ตามเส�นทางยุทธศาสตร0และการเช่ือมโยงสู�ประเทศเพ่ือนบ�าน 
ปรับปรุงแนวสายทางท่ีมีความสําคัญลําดับสูงต�อการขนส�งภายในประเทศไปสู�ประเทศเพ่ือนบ,าน พัฒนาสิ่ง
อํานวยความสะดวกและศูนย6บริการโลจิสติกส6 พัฒนากิจกรรมด,านโลจิสติกส6 อาทิ ศูนย6รวบรวมและกระจาย
สินค,า คลังสินค,าปลอดอากร สถานีขนส�งสินค,า ท�าเรือบก ย�านเก็บกองและขนถ�ายตู,สินค,า  

2.2.10 พัฒนาพ้ืนท่ีเมืองชายแดนเพ่ือสนับสนุนการขนส�งและโลจิสติกส0 เร�งรัดการวางผังเมืองใน
พ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษและจัดรูปแบบการพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณด�านชายแดนสําคัญเพ่ือให,สามารถสนับสนุน
การค,า การลงทุน และการอํานวยความสะดวก พร,อมพัฒนาเส,นทางเลี่ยงเมืองและเส,นทางเชื่อมโยงระหว�าง
เมืองสําคัญในภูมิภาคเพ่ือรองรับการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการค,า ส�งเสริมการลงทุน
อุตสาหกรรมโลจิสติกส6และธุรกิจโลจิสติกส6โดยสนับสนุนผู,ประกอบการในพ้ืนท่ีเพ่ือสร,างชุมชนโลจิสติกส6 
(Logistics Community)  
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2.3 ความอยู�เย็นเป9นสุขร�วมกันในสังคมไทย 

ความอยู�เย็นเป9นสุขร�วมกันในสังคมไทยในป%แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 อยู�ในระดับปานกลาง 
สูงข้ึนจากช�วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 โดยค�าดัชนีความอยู�เย็นเป-นสุขร�วมกันในสังคมไทยเพ่ิมข้ึนจากร,อยละ 
67.78 ในป7แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555) เป-นร,อยละ 68.34 ในป7 2559 ป7สุดท,ายของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 และเพ่ิมข้ึนเป-นร,อยละ 72.10 ในป7 2560 หรือป7แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ทํา
ให,ระดับการพัฒนาปรับตัวดีข้ึนจากระดับต,องปรับปรุงเป-นระดับปานกลาง โดยป̀จจัยเก้ือหนุนท่ีส�งผลให,ความ
อยู�เย็นเป-นสุขร�วมกันในสังคมไทยเพ่ิมข้ึน ได,แก� คนไทยมีสุขภาวะท่ีดีข้ึน เนื่องจากคนไทยมีสติป̀ญญาและใฝkรู,
เพ่ิมข้ึน และสถานการณ6ด,านสังคมดีข้ึน เศรษฐกิจไทยมีความเข<มแข็งและเปYนธรรมเพ่ิมข้ึน จากการท่ีคนไทยมี
การมีหลักประกันคุณภาพชีวิตและงานท่ีดี และความเป-นธรรมทางเศรษฐกิจดีข้ึน และสิ่งแวดล<อมและระบบ
นิเวศสมดุลปรับตัวดีข้ึน จากการท่ีคนไทยมีเศรษฐกิจสีเขียว หรือเศรษฐกิจท่ีเป-นมิตรกับสิ่งแวดล,อม มากข้ึน 
และคุณภาพสิ่งแวดล,อมมีแนวโน,มดีข้ึน ส�วนป̀จจัยบ่ันทอนท่ีส�งผลกระทบต�อความอยู�เย็นเป-นสุขในสังคมไทย 
ได,แก� สังคมประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาลยังอยู+ในระดับท่ีต<องเร+งแก<ไข โดยเฉพาะด,านประชาธิปไตยท่ีมี
คุณภาพ แม,ว�าในด,านนิติธรรมและธรรมาภิบาล การกระจายอํานาจ และการป;องกันและลดความรุนแรงทาง
สังคมและการเมือง จะมีแนวโน,มดีข้ึน ขณะท่ีการสร<างความเปYนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมปรับตัว
สูงข้ึนจากป� 2559 แต+ลดลงจากป� 2555 เล็กน<อย และยังอยู�ในระดับท่ีต,องปรับปรุง เนื่องจากความเป-นธรรม
ด,านสิ่งแวดล,อมและทรัพยากรธรรมชาติมีแนวโน,มลดลง  

ตารางท่ี 2 ดัชนีความอยู�เย็นเป9นสุขร�วมกันในสังคมไทย ป% 2550 – 2560 
หน�วย : ร,อยละ 

องค0ประกอบหลัก 
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 แผนฯ 12 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 
1. การมีสุขภาวะ  70.23 73.88 77.05 78.22 78.77 79.55 
2. เศรษฐกิจเข,มแข็งและเป-นธรรม 80.61 80.34 80.31 81.61 81.78 83.34 
3. สิ่งแวดล,อมและระบบนิเวศสมดุล 60.30 62.17 65.31 68.98 75.50 77.52 
4. สังคมประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภบิาล 60.76 59.75 64.45 51.65 49.40 55.49 
5. การสร,างความเป-นธรรมและลดความ

เหลื่อมล้ําในสังคม 
69.00 67.39 65.45 69.48 62.03 68.32 

ภาพรวมดัชนีความอยู�เย็นเป9นสขุ 67.78 68.30 70.20 69.15 68.34 72.10 

ท่ีมา : สํานักประเมินผลและเผยแพร�การพัฒนา สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ 

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 
ระดับเร�งแก,ไข < ร,อยละ 59.9 
ระดับเร�งแก,ไข < ร,อยละ 59.9 

2.3.1 สุขภาวะของคนไทยในป%แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ปรับตัวดีข้ึน แต�ยังคงอยู�ในระดับ
ปานกลาง เม่ือพิจารณาองค6ประกอบด,านสุขภาพทางกายและจิตใจ พบว�า ดัชนีมีค�าไม�เปลี่ยนแปลงมากนัก และ
อยู�ในระดับดี โดยอยู�ท่ีร,อยละ 84.95 ในป7 2555 ป7แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 เป-นร,อยละ 78.77 ในป7 
2559 ป7สุดท,ายของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 และเพ่ิมข้ึนเป-นร,อยละ 84.90 ในป7 2560 ป7แรกของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 12 เนื่องจากคนไทยเจ็บปkวยด,วยโรคท่ีป;องกันได,เพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะโรคความดันโลหิตและมะเร็ง ขณะท่ี
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คนไทยมีป̀ญหาด,านสุขภาพจิตลดลง โดยอัตราการฆ�าตัวตายสําเร็จลดลงจาก 6.35 คนต�อประชากรพันคนในป7 
2559 เหลือ 6.03 คนต�อประชากรพันคนในป7 2560   

องค6ประกอบด,านสุขภาพทางสังคมท่ีดีมีสัดส�วนเพ่ิมข้ึนจากร,อยละ 65.45 ในป7 2555 เป-นร,อย
ละ 74.16 ในป7 2559 และร,อยละ 73.41 ในป7 2560 เนื่องจากความรุนแรงในครอบครัว และอัตราคดีเด็กและ
เยาวชนถูกดําเนินคดีโดยสถานพินิจฯ มีแนวโน,มลดลง แต�ค�าใช,จ�ายด,านสุขภาพของประเทศต�อผลิตภัณฑ6มวลรวม
ประเทศมีแนวโน,มเพ่ิมข้ึนเล็กน,อย ขณะท่ีองค6ประกอบด,านการมีคุณธรรมและสติปeญญาใฝwรู<ปรับตัวดีข้ึนจากร,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 ป7ข้ึนไปมีแนวโน,มเพ่ิมข้ึน นักเรียนท่ีออกจากการศึกษาภาคบังคับ
กลางคันระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลายมีแนวโน,มลดลงจนเท�ากับเกณฑ6มาตรฐาน ประชากรอายุ 6 
ป7ข้ึนไปท่ีใช,อินเตอร6เน็ตมีสัดส�วนเพ่ิมข้ึน จากร,อยละ 26.5 ในป7 2555 เป-นร,อยละ 47.5 ในป7 2560  

2.3.2 ความเข�มแข็งและเป9นธรรมทางเศรษฐกิจอยู�ในระดับดีมากตลอดช�วงแผนพัฒนาฉบับท่ี 11 
จนถึงป%แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 และยังมีแนวโน�มดีข้ึน โดยดัชนีเศรษฐกิจเข,มแข็งและเป-นธรรมเพ่ิมข้ึน
จากร,อยละ 80.61 ในป7 2555 ซ่ึงเป-นป7แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 เป-นร,อยละ 81.78 ในป7 2559 ซ่ึงเป-นป7
สุดท,ายของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 และเพ่ิมข้ึนเป-นร,อยละ 83.34 ในป7 2560 ป7แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 
12 ซ่ึงเป-นระดับการพัฒนาในระดับดี  

การมีหลักประกันคุณภาพชีวิตและงานท่ีดีปรับตัวดีข้ึน ค�าดัชนียกระดับจากระดับดีเป-นระดับ
ดีมากในป7สุดท,ายของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 และเพ่ิมข้ึนอย�างต�อเนื่อง โดยเพ่ิมข้ึนจากร,อยละ 92.09 ในป7 
2555 เป-นร,อยละ 96.38 ในป7 2559 และ 99.64 ในป7 2560 เนื่องจากอัตราการจ,างงานตํ่าระดับมีจํานวน
ลดลงอย�างต�อเนื่อง โดยในป7 2560 มีการจ,างงานตํ่าระดับเพียง 0.62 คนต�อการจ,างงานรวม เนื่องจากมีการใช,
แรงงานต�างด,าวในกลุ�มงานท่ีเป-นแรงงานไร,ฝ7มือมากข้ึน รวมท้ังการส�งเสริมการเข,าถึงเงินทุนของ SMEs ท่ีทํา
ให,คนหันมาทําธุรกิจของตนเองมากกว�าท่ีจะทํางานเป-นลูกจ,างในการจ,างงานท่ีตํ่าระดับ และการเกิดอุบัติเหตุ 
อันตราย และโรคจากการทํางานอยู�ในระดับและมีแนวโน,มลดลงอย�างต�อเนื่อง โดยอัตราการประสบอันตราย
จากการทํางานของลูกจ,างกรณีร,ายแรง (เสียชีวิต ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะบางส�วน และหยุดงานเกินสามวัน) 
ในป7 2560 มีเพียง 10.25 ต�อ 1,000 ราย รวมท้ังสัดส�วนแรงงานท่ีได,รับสวัสดิการต�อกําลังแรงงานท้ังหมดซ่ึง
เพ่ิมข้ึนอย�างต�อเนื่อง โดยในป7 2560 มีสัดส�วนถึงครึ่งหนึ่ง หรือ 51.08 ซ่ึงเป-นผลจากการประกันตนเองของ
แรงงานนอกระบบท่ีเพ่ิมสูงข้ึน  

เศรษฐกิจเข<มแข็งและมีประสิทธิภาพปรับตัวลดลง จากร,อยละ 83.23 ในป7 2555 เป-นร,อย
ละ 73.61 ในป7 2559 และร,อยละ 75.35 ในป7 2560 เนื่องจากค�าดัชนีอัตราการเติบโตของผลผลิตมวลรวม
ภายในประเทศต�อประชากร (GDP per capita growth) ลดลงจากร,อยละ 100 เป-นร,อยละ 76.30 ในป7 
2559 โดยผลผลิตมวลรวมภายในประเทศต�อประชากรในป7 2559 มีอัตราการเจริญเติบโตร,อยละ 2.63 ลดลง
จากร,อยละ 6.6 ในป7 2555 และค�าดัชนีสัดส�วนช�องว�างการออมการลงทุนต�อ GDP ในป7 2559 มีค�าร,อยละ 
33.00 ลดลงจากร,อยละ 100 ในป7 2555 เนื่องจากมีช�องว�างการออมการลงทุนต�อ GDP ในป7 2559 สูงถึง 
11.7 ขณะท่ีค�าใช,จ�ายด,านการวิจัยและพัฒนาต�อ GDP แม,จะมีแนวโน,มดีข้ึน แต�ยังอยู�ในระดับตํ่า โดยในป7 
2560 มีสัดส�วน 0.78 เพ่ิมข้ึนจาก 0.47 ในป7 2556 
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ความเปYนธรรมทางเศรษฐกิจ มีแนวโน,มเพ่ิมข้ึน โดยค�าดัชนีเพ่ิมข้ึนจากร,อยละ 68.33 ในป7 
2555 เป-นร,อยละ 77.10 ในป7 2559 และ 2560 แต�ยังคงอยู�ในระดับตํ่า เนื่องจากค�าดัชนีสัดส�วนคนยากจนอยู�
ในระดับต,องเร�งแก,ไข แต�มีแนวโน,มเพ่ิมข้ึน จาก 31.65 ในป7 2555 เป-น 50.83 ในป7 2560 โดยสัดส�วนคน
ยากจนในป7 2560 มีค�า 7.87 และสัดส�วนการถือครองรายได,ของประชากรร,อยละ 20 สุดท,ายท่ีรวยท่ีสุด ต�อ 
ประชากรร,อยละ 20 แรกท่ีจนท่ีสุด มีแนวโน,มดีข้ึน โดยในป7 2558 มีค�าดัชนี 87.29 เพ่ิมข้ึนจาก 76.21 ในป7 
2555 

2.3.3 ส่ิงแวดล�อมและระบบนิเวศสมดุลมีแนวโน�มดีข้ึนตลอดช�วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 
และป%แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จากร,อยละ 60.30 ในป7 2555 ป7แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 เป-น
ร,อยละ 75.50 ในป7 2559 ป7สุดท,ายของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 และข้ึนมาเป-นร,อยละ 77.52 ในป7 2560 ป7แรก
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 และอยู�ในระดับปานกลาง ป̀จจัยท่ีทําให,ดัชนีด,านสิ่งแวดล,อมและระบบนิเวศสมดุล
ปรับตัวดีข้ึนมาจากองค0ประกอบด<านสิ่งแวดล<อมมีคุณภาพดีเพ่ิมสูงข้ึน ร,อยละของจํานวนวันท่ีดัชนีคุณภาพ
อากาศอยู�ในเกณฑ6มาตรฐานเพ่ิมสูงข้ึนเป-นร,อยละ 96.59 ในป7 2560 ขยะมูลฝอยท่ีมีการกําจัดอย�างถูกต,องหรือ
นําไปใช,ประโยชน6เพ่ิมสูงข้ึน เปรียบเทียบกับ ป7 2559 ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีถูกนําไปกําจัดอย�างถูกต,องเพ่ิมข้ึน
ร,อยละ 22 จาก 9.57 ล,านตัน เป-น 11.7 ล,านตัน คิดเป-นร,อยละ 42.7 ของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนท้ังหมด ขยะ
มูลฝอยอีกส�วนถูกนํากลับมาใช,ประโยชน6เพ่ิมข้ึนร,อยละ 47 จาก 5.8 ล,านตัน เป-น 8.52 ล,านตัน คิดเป-นร,อยละ 
31 ของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนท้ังหมด โดยการคัดแยก ณ ต,นทางและนํากลับไปใช,ประโยชน6ผ�านกิจกรรม
ต�างๆ อาทิ การคัดแยกเพ่ือขายให,กับร,านรับซ้ือของเก�าหรือซาเล,ง ธนาคารขยะ กิจกรรมขยะแลกไข� และตลาด
นัดขยะมูลฝอยชุมชนในองค6กรปกครองส�วนท,องถ่ิน อีกท้ัง องค0ประกอบด<านเศรษฐกิจสีเขียวอยู+ในระดับดีมาก 
โดยค�าดัชนีองค6ประกอบเศรษฐกิจสีเขียวมีค�าร,อยละ 99.40 เนื่องจากการส�งเสริมการใช,พลังงานทดแทน อัตรา
การเพ่ิมข้ึนของพ้ืนท่ีทําเกษตรกรรมยั่งยืน (พ้ืนท่ีเกษตรอินทรีย6) รวมท้ังสัดส�วนปริมาณการนําเข,าวัตถุอันตราย
ทางการเกษตรต�อพ้ืนท่ีการเกษตรท้ังหมดท่ีลดลง 

สําหรับป̀จจัยท่ียังฉุดรั้งดัชนีด,านสิ่งแวดล,อมและระบบนิเวศสมดุลคือ องค0ประกอบด<าน
ระบบนิเวศท่ีสมดุลปรับลดลงอย+างต+อเนื่องมาอยู+ในระดับท่ีต<องปรับปรุง อันเนื่องมาจากปริมาณสัตว6น้ําเศรษฐกิจ 
(เฉพาะปลาหน,าดิน) ท่ีจับได,ในอ�าวไทยมีปริมาณลดลงเหลือ 4.26 กิโลกรัมต�อชั่วโมง การเปลี่ยนแปลงของอัตรา
การจับสัตว6น้ําอาจมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพแหล�งประมง รวมท้ังการพัฒนาเครื่องมือและ
เทคโนโลยีการจับสัตว6น้ําของชาวประมงซ่ึงเป-นป̀จจัยท่ีส�งผลทําให,ทรัพยากรสัตว6น้ํามีการเปลี่ยนแปลง 

2.3.4 สังคมประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาลในช�วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ลดลงจาก
ระดับต�องปรับปรุง เป9นระดับต�องเร�งแก�ไข โดยค�าดัชนีลดลงจากร,อยละ 60.76 ในป7 2555 ป7แรกของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 เป-นร,อยละ 49.40 ในป7 2559 ป7สุดท,ายของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 และลดลงเป-น
ร,อยละ 55.49 ในป7 2560 ป7แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 เนื่องจากคะแนนด,านประชาธิปไตยท่ีมีคุณภาพ
ยังอยู�ในระดับตํ่า โดยลดลงจากร,อยละ 62.98 ในป7 2555 เป-นร,อยละ 29.23 ในป7 2559 และร,อยละ 26.45 
ในป7 2560 เนื่องจากยังอยู�ในช�วงรอการจัดการเลือกต้ังท่ัวไป และสมาชิกรัฐสภาท่ีเป-นผู,หญิงมีแนวโน,มลดลง 
จากร,อยละ 15.7 ในป7 2555 เป-นร,อยละ 5.2 ในป7 2560 อย�างไรก็ตาม จํานวนนายกองค6การบริหารส�วน
จังหวัดและส�วนตําบลท่ีเป-นผู,หญิงกลับเพ่ิมข้ึน จากร,อยละ 7.07 ในป7 2555 เป-นร,อยละ 11.35 ในป7 2559 
ขณะท่ีะแนนความเป-นอิสระของสื่อสารมวลชนในดัชนีเสรีภาพสื่อมีค�าดีข้ึน  
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สําหรับด,านนิติธรรมและธรรมาภิบาล มีคะแนนเพ่ิมข้ึนอย�างมาก จากร,อยละ 55.49 
ในป7 2555 เป-นร,อยละ 57.91 ในป7 2559 และร,อยละ 80.01 ในป7 2560 เนื่องจากจํานวนเรื่องท่ี
คณะกรรมการป;องกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ (ปปช.) ดําเนินการไต�สวนข,อเท็จจริงลดลง และ
จํานวนคดีท่ีศาลชั้นต,นพิจารณาเสร็จมีสัดส�วนสูง จากขณะท่ีคะแนนจากการสํารวจของดัชนีวัดภาพลักษณ6การ
คอร6รัปชั่น (Corruption Perception Index - CPI) ไม�เปลี่ยนแปลงมากนัก โดยมีอันดับลดลงจากอันดับท่ี 35 
ในป7 2559 เป-นอันดับท่ี 37 ในป7 2560 ซ่ึงเป-นอันดับเดียวกันกับป7 2555 ป7แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11   

ในด,านการกระจายอํานาจ มีแนวโน,มดีข้ึนจากระดับต,องเร�งแก,ไข ร,อยละ 53.45 ในป7 
2555 เป-นระดับปานกลาง ร,อยละ 70.08 ในป7 2559 เนื่องจากจํานวนนายกองค6การบริหารส�วนจังหวัดและ
ส�วนตําบลท่ีเป-นผู,หญิงเพ่ิมข้ึน ขณะท่ีจํานวนเงินท่ีองค6กรปกครองส�วนท,องถ่ินจัดเก็บได,เองต�อรายได,รวมของ 
อปท. และ จํานวนข,อบัญญัติและเทศบัญญัติท,องถ่ินท่ีออกโดยองค6กรปกครองส�วนท,องถ่ิน มีจํานวนสูง แต�
ยังคงไม�เปลี่ยนแปลงมากนัก สําหรับการปZองกันและลดความรุนแรงทางสังคมและการเมือง มีแนวโน,มดีข้ึนข้ึน 
จากร,อยละ 72.95 ในป7 2555 เป-นร,อยละ 50.20 ในป7 2559 และร,อยละ 80.76 ในป7 2560 เนื่องจาก
สถานการณ6ความไม�สงบในจังหวัดชายแดนใต,ดีข้ึน โดยมีจํานวนผู,เสียชีวิตลดลงจาก 511 คน ในป7 2555 เป-น 
250 คน ในป7 2560 และจํานวนกรณีท่ีมีรายงานว�ามีการทําให,บุคคลสูญหายโดยการใช,กําลัง (การอุ,มหาย) 
ลดลงตํ่ากว�าค�าเป;าหมาย 

2.3.5 สถานการณ0การสร�างความเป9นธรรมและลดความเหล่ือมลํ้าในสังคมไทยมีแนวโน�ม
ลดต่ําลง และอยุ�ในระดับต�องปรับปรุง โดยดัชนีการสร,างความเป-นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคมปรับตัว
ลดลง จากร,อยละ 69.00 ในป7 2555 ป7แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 และปรับตัวลดลงเป-นร,อยละ 62.03 ในป7 
2559 ป7สุดท,ายของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ก�อนท่ีจะปรับตัวข้ึนเป-นร,อยละ 68.32 ในป7 2560 ป7แรกของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 แต�ยังอยู�ในระดับต,องปรับปรุง ซ่ึงเป-นผลจากการได,รับการคุ<มครองสิทธิและไม+ถูกเลือก
ปฏิบัติท่ีลดลงอย�างมาก จากระดับปานกลาง ร,อยละ 74.98 ในป7 2555 ซ่ึงเป-นป7แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 
เป-นร,อยละ 61.09 ในป7 2559 ป7สุดท,ายของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 และเพ่ิมข้ึนมาอยู�ในระดับปานกลาง ร,อยละ 
79.60 อีกครั้งในป7 2560 ป7แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 รวมท้ังความเปYนธรรมด<านสิ่งแวดล<อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีลดลงจากระดับต,องปรับปรุง ร,อยละ 61.51 ในป7 2555 ป7แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 
11 เป-นระดับต,องเร�งแก,ไข เป-นร,อยละ 49.95 ในป7 2559 และร,อยละ 51.26 ในป7 2560 ขณะท่ีการเข<าถึง
สวัสดิการทางสังคมและทรัพยากรทางเศรษฐกิจมีแนวโน,มเพ่ิมข้ึน แต�ยังอยู�ในระดับปานกลาง 

การได<รับการคุ<มครองสิทธิและไม+ถูกเลือกปฏิบัติอยู�ในระดับปานกลางในป7 2560 
หลังจากอยู�ในระดับต,องปรับปรุงเกือบตลอดช�วยแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 โดยในป7 2559 มีค�าดัชนีร,อยละ 
61.09 เนื่องจากการคุ,มครองสิทธิท่ีแสดงจากจํานวนผู,ได,รับความช�วยเหลือในการส�งเสริมสิทธิแก�ผู,ต,องหาฯ 
ของกรมคุ,มครองสิทธิและเสรีภาพลดลงอย�างมาก จากจํานวน 2,734 รายในป7 2554 เป-น 272 รายในป7 2559 
และเพ่ิมข้ึนอีกครั้งเป-น 1,641 รายในป7 2560 แม,ว�าการสร,างความเป-นธรรมซ่ึงแสดงจากร,อยละของจํานวนผู,ท่ี
ได,รับการช�วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมท่ีได,รับการอนุมัติเม่ือเทียบกับจํานวนรายของผู,ท่ีผ�านเกณฑ6ให,ความ
ช�วยเหลือรายป7จะเพ่ิมข้ึนเล็กน,อย จากร,อยละ 30.02 ในป7 2555 เป-นร,อยละ 40.18 ในป7 2559 ก�อนจะลดลง
เป-นร,อยละ 34.93 ในป7 2560 ขณะท่ีการเลือกปฏิบัติซ่ึงแสดงจากจํานวนข,อร,องเรียนว�าด,วยการถูกเลือก
ปฏิบัติว�าด,วยเหตุแห�งเพศ ศาสนา ชาติพันธุ6 รวมถึงเหตุแห�งสุขภาพ และดัชนีการพัฒนามนุษย6ท่ีไม�เท�าเทียม 
(IHDI) ลดลงอย�างมาก จาก 66 รายในป7 2555 เหลือเพียง 8 รายในป7 2560   
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ความเปYนธรรมด<านสิ่งแวดล<อมและทรัพยากรธรรมชาติมีแนวโน,มลดลงและอยู�ใน
ระดับต,องเร�งปรับปรุง โดยมีค�าร,อยละ 49.99 ในป7 2559 และร,อยละ 51.26 ในป7 2560 เนื่องจากจํานวนเรื่อง
ร,องเรียนด,านมลพิษท่ีเพ่ิมข้ึนกว�าหนึ่งเท�า จาก 5,604 เรื่องในป7 2555 เป-น 10,422 เรื่องในป7 2559 และ
เพ่ิมข้ึนเป-น 11,929 เรื่องในป7 2560 ขณะท่ีจํานวนปkาชุมชนท่ีได,รับการจดทะเบียนใหม�มีจํานวนเพ่ิมข้ึน จาก
169 โครงการในป7 2555 เป-น 303 โครงการในป7 2560  

การเข<าถึงสวัสดิการทางสังคมและทรัพยากรทางเศรษฐกิจมีแนวโน,มเพ่ิมข้ึนเล็กน,อย 
จากร,อยละ 71.22 ในป7 2555 เป-นร,อยละ 78.15 ในป7 2559 แต�ยังอยู�ในระดับปานกลาง เนื่องจากจํานวนผู,
ได,รับสวัสดิการสําหรับคนพิการมีจํานวนเพ่ิมข้ึน จากร,อยละ 1.79 ในป7 2555 เป-นร,อยละ 2.14 ในป7 2559 ซ่ึง
เป-นผลจากความก,าวหน,าในการดําเนินโครงการจัดสวัสดิการเบ้ียความพิการของกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย6 ซ่ึงเริ่มดําเนินการในป7 2553 และจํานวนผู,ได,รับสวัสดิการสําหรับผู,ปkวยเอดส6มี
จํานวนเพ่ิมข้ึน จากร,อยละ 13.83 ในป7 2555 เป-นร,อยละ 17.17 ในป7 2559 ขณะท่ีเนื้อท่ีการถือครองท่ีดิน
ทางการเกษตรท่ีไม�ใช�ของตนเองยังมีจํานวนตํ่าและไม�เพ่ิมข้ึน รายได,เฉลี่ยของเกษตรกรรายย�อยมีแนวโน,ม
ลดลง และสัดส�วนการจ,างงานนอกระบบนอกภาคการเกษตรมีแนวโน,มลดลง แสดงให,เห็นถึงการจ,างงานนอก
ระบบในภาคเกษตรท่ีมีแนวโน,มเพ่ิมข้ึน ท้ังท่ีรายได,มีแนวโน,มลดลง ทําให,เกิดความเหลื่อมล้ําเพ่ิมมากข้ึน และ
สัดส�วนรายได,ของประชากรกลุ�ม 20% (จนท่ีสุด) เทียบกับประชากรท้ังหมด ยังคงไม�เปลี่ยนแปลงมากนัก 
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ภ า ค ผ น ว ก  1 

ส�วนราชการที่ได�ให�ความอนุเคราะห0ข�อมูล 
ผลการดําเนินงานโครงการสําคัญตามยุทธศาสตร0แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

1 กระทรวงกลาโหม 

2 กระทรวงการคลัง 

3 กระทรวงการต�างประเทศ 

4 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย6 

5 กระทรวงเกษตรและสหกรณ6 

6 กระทรวงคมนาคม 

7 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อม 

8 กระทรวงพลังงาน 

9 กระทรวงพาณิชย6 

10 กระทรวงมหาดไทย 

11 กระทรวงยุติธรรม 

12 กระทรวงแรงงาน 

13 กระทรวงวัฒนธรรม 

14 กระทรวงวิทยาศาสตร6และเทคโนโลย ี

15 กระทรวงศึกษาธิการ 

16 กระทรวงสาธารณสุข 

17 กระทรวงอุตสาหกรรม 

18 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

19 สํานักนายกรัฐมนตรี 

20 สํานักงบประมาณ 

21 สํานักงานคณะกรรมการข,าราชการพลเรือน 

22 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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ภ า ค ผ น ว ก  2 

ดัชนีความอยู�เย็นเป9นสุขร�วมกันในสังคมไทย 

1. ความเป9นมาของการวัดดัชนีความอยู�เย็นเป9นสุขร�วมกันในสังคมไทย 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ (สศช.) ได,ดําเนินการประเมินผล
กระทบจากการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติมาต้ังแต�แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 
(พ.ศ. 2540-2544) ซ่ึงได,ปรับการพัฒนาสู�แนวคิด คนเป-นศูนย6กลางของการพัฒนา ท้ังในฐานะผู,มีบทบาท
สําคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา และเป-นผู,ได,รับประโยชน6หรือผลกระทบโดยตรงจากการพัฒนา 
ดังนั้น สศช. จึงได,พัฒนา “ดัชนีความอยู�ดีมีสุข” เพ่ือเป-นเครื่องมือประเมินผลกระทบการพัฒนาท่ีเกิดข้ึนกับ
คน ในช�วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 อย�างเป-นองค6รวม ครอบคลุมทุกมิติของการดํารงชีวิตท้ังสุขภาพอนามัย 
ความรู, ชีวิตการทํางาน รายได,และการกระจายรายได, รวมท้ังสภาพแวดล,อมในการดํารงชีวิตของคน ท้ังชีวิต
ครอบครัว สภาพแวดล,อม และการบริหารจัดการท่ีดี และในช�วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2545-2549) 
สศช. ได,พัฒนาเครื่องมือในการวัดผลกระทบจากการพัฒนาในด,านเศรษฐกิจ ได,แก� ดัชนีเศรษฐกิจเข,มแข็ง 
และดัชนีชี้วัดการพัฒนาท่ียั่งยืน เพ่ือวัดผลกระทบจากการพัฒนาในด,านเศรษฐกิจและด,านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล,อม นอกเหนือจากผลกระทบท่ีเกิดจากตัวคนด,วย  

ต�อมาในช�วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 ( พ.ศ. 2550 -2554) วิสัยทัศน6และเป;าประสงค6หลักในการพัฒนา
ประเทศมุ�งสู�การสร,างความอยู�เย็นเป-นสุขร�วมกันในสังคมไทย การใช,ดัชนีความอยู�ดีมีสุขเป-นเครื่องมือวัดผล
กระทบการพัฒนาจึงไม�เพียงพอ เนื่องจากขอบเขตของนิยามความสุขได,ขยายจากมิติของการดํารงชีวิตและ
แนวปฏิบัติของป̀จเจกบุคคลไปสู�ระดับครอบครัว ชุมชน และสังคมไทย รวมท้ังการวัดในด,านจิตใจ คุณธรรม 
จริยธรรม ความถูกต,องดีงามต�างๆ สศช. จึงได,ขยายแนวคิดการพัฒนาจากดัชนีความอยู�ดีมีสุขมาเป-น “ดัชนี
ความอยู�เย็นเป-นสุขร�วมกันในสังคมไทย” ท่ีกําหนดองค6ประกอบของความอยู�เย็นเป-นสุขท่ีกว,างขวาง
ครอบคลุมมากข้ึนท้ังการมีสุขภาวะ ครอบครัวอบอุ�น ชุมชนเข,มแข็ง เศรษฐกิจเข,มแข็งและเป-นธรรม 
สภาพแวดล,อมและระบบนิเวศสมดุล และสังคมประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาล ดําเนินการบนพ้ืนฐานการมีส�วน
ร�วมและเห็นพ,องต,องกันของภาคีการพัฒนาท่ีเก่ียวข,อง เป-นเครื่องมือบ�งชี้สถานะของประเทศ แนวโน,มการ
เปลี่ยนแปลง และใช,ประเมินผลกระทบของการพัฒนาประเทศท่ีมุ�งสู�สังคมอยู�เย็นเป-นสุขร�วมกัน 

 ในช�วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 (2555-2559) ได,กําหนดวิสัยทัศน6การพัฒนาให,สังคมอยู�ร�วมกันอย�างมี
ความสุข ด,วยความเสมอภาค เป-นธรรม และมีภูมิคุ,มกันต�อการเปลี่ยนแปลง จึงยังคงสามารถใช,ดัชนีความอยู�
เย็นเป-นสุขจึงสามารถใช,เป-นเครื่องมือในการวัดผลกระทบจากการพัฒนา แต�อย�างไรก็ตาม ในช�วงของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 สังคมไทยต,องเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วและซับซ,อนมากข้ึน สศช. จึง
ได,ดําเนินการทบทวนและปรับปรุงดัชนีความอยู�เย็นเป-นสุขร�วมกันในสังคมไทยให,มีความเหมาะสม ชัดเจน 
สามารถสะท,อนผลการพัฒนาในช�วงแผนพัฒนาฉบับท่ี 10 ได,อย�างมีประสิทธิภาพ 

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 (2560-2564) จัดทําข้ึนในบริบทของสถานะประเทศท่ีได,รับผลจากการ
เปลี่ยนแปลงต�างๆ ท้ังภายในและภายนอกประเทศ อาทิ เป;าหมายด,านการพัฒนาท่ียั่งยืนในกรอบ
สหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) การเข,าสู�สังคมผู,สูงอายุท้ังของประเทศไทยและ
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ของโลก เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็ว ภัยพิบัติทางธรรมชาติท่ีรุนแรงและบ�อยครั้งมากข้ึน เศรษฐกิจ
โลกท่ีมีความผันผวนและมีการแข�งขันรุนแรงข้ึน ความเหลื่อมล้ําทางสังคมและความเป-นเมืองท่ีขยายมากข้ึน 
โดยมีกรอบวิสัยทัศน6ท่ีให,ความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุ�งสู�การเปลี่ยนผ�านประเทศไทยจาก
ประเทศท่ีมีรายได,ปานกลางไปสู�ประเทศท่ีมีรายได,สูง มีความม่ันคง และยั่งยืน สังคมอยู�ร�วมกันอย�างมีความสุข  

2. กรอบแนวคิดเรื่องการวัดดัชนีความอยู�เย็นเป9นสุขร�วมกันในสังคมไทย 

นิยามของคําว�า “ความอยู�เย็นเป-นสุขร�วมกัน” หมายถึง สภาวะท่ีคนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ดํารงชีวิต
อย�างมีดุลยภาพท้ังในด�านจิต กาย ปJญญา เป9นผลท่ีเกิดจากความเช่ือมโยงระหว�างสมาชิกในครอบครัว 
ชุมชน ระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และส่ิงแวดล�อมอย�างเป9นองค0รวม โดยมีความสัมพันธ0กันบน
พ้ืนฐานของหลักนิติธรรม หลักธรรมาภิบาล นําไปสู�การพัฒนาและการอยู�ร�วมกันอย�างสันติและย่ังยืน ซ่ึง
สามารถสรุปเป-นองค6 5 องค6ประกอบหลัก ได,แก� 

2.1 องค0ประกอบท่ี 1 การมีสุขภาวะ   

ภาวะท่ีบุคคลปราศจากโรคภัยไข,เจ็บ มีร�างกายแข็งแรง มีอายุยืนยาว มีจิตใจท่ีดี ยึดม่ันใน
คุณธรรม จริยธรรม ดําเนินชีวิตอย�างมีสติสัมปชัญญะ และใฝkรู, สามารถ “คิดเป-น ทําเป-น” มีเหตุมีผล อยู�ใน
สภาพแวดล,อมท่ีอํานวยต�อการสร,างสุขภาวะท่ีดี และอยู�ในสังคมได,อย�างเป-นสุข คําจํากัดความข,างต,นอยู�บน
พ้ืนฐานแนวคิดเรื่องสุขภาวะองค6รวมซ่ึงเน,นว�า สุขภาวะไม�ได,มีความหมายจํากัดเฉพาะสุขภาพทางกายเท�านั้น 
แต�หมายความถึงท้ังสุขภาพกาย จิตและสังคม ซ่ึงจําเป-นต,องให,ความสําคัญกับป̀จจัยสังคมท่ีกําหนดสุขภาวะด,วย 

2.2 องค0ประกอบท่ี 2 เศรษฐกิจเข�มแข็งและเป9นธรรม  

เศรษฐกิจท่ีป̀จเจกบุคคลมีหลักประกันคุณภาพชีวิตและงานท่ีดี ท้ังในด,านรายได, โอกาสและ
ความปลอดภัยในการทํางาน อยู�ภายใต,เศรษฐกิจท่ีมีการเติบโตก,าวหน,าอย�างมีคุณภาพ จากการยกระดับ
นวัตกรรมและประสิทธิภาพจากการใช,ทรัพยากร มีเสถียรภาพจากการมีภูมิคุ,มกันและสามารถปรับตัวได,ทัน
ต�อการเปลี่ยนแปลงสถานการณ6โลก มีการกระจายผลประโยชน6การพัฒนาและลดความเหลื่อมล้ําท้ังระหว�าง
กลุ�มต�างๆ ในสังคม และในเชิงพ้ืนท่ีอย�างเป-นธรรมและเท�าเทียม 

2.3 องค0ประกอบท่ี 3 ส่ิงแวดล�อมและระบบนิเวศสมดุล  

การดํารงชีวิตในระบบเศรษฐกิจและสังคมท่ีมุ�งเน,นการลดความเสี่ยงต�อการสร,างผลกระทบด,าน
สิ่งแวดล,อม และการทําลายความสมบูรณ6ของระบบนิเวศ เพ่ือสร,างความเจริญเติบโตอย�างเข,มแข็งและยั่งยืน 
เพ่ือนําไปสู�การสร,างสังคมท่ีมีความสามารถในการปรับตัวต�อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล,อม มีการใช,
ทรัพยากรอย�างมีประสิทธิภาพ กระบวนการผลิตและพฤติกรรมการบริโภคมีความรับผิดชอบต�อสิ่งแวดล,อม 

2.4 องค0ประกอบท่ี 4 สังคมประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาล  

สภาวะทางสังคมท่ีเอ้ือให,สมาชิกในสังคมเคารพในศักด์ิศรีความเป-นมนุษย6 อยู�ร�วมกันได,
ท�ามกลางความแตกต�างหลากหลายทางความคิดและอัตลักษณ6โดยยึดหลักความยุติธรรม หลักความเสมอภาค 
และหลักสันติวิธี ประชาชนมีส�วนร�วมตัดสินใจและตรวจสอบการใช,อํานาจของรัฐและเอกชน นําไปสู�ระบบ
การเมืองท่ีมีความรับผิดชอบต�อประชาชน ยึดในหลักนิติธรรม มีธรรมาภิบาลท่ีทําให,การบริหารจัดการประเทศ
เป-นไปอย�างมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ 

2.5 องค0ประกอบท่ี 5 การสร�างความเป9นธรรมและลดความเหล่ือมลํ้าทางสังคม 
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ภาวะท่ีคนในสังคมมีความเสมอภาค ได,รับการเคารพในคุณค�าความเป-นมนุษย6อย�างเท�าเทียมกัน
โดยไม�มีการเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากความแตกต�างทางเพศ ศาสนา ชาติพันธุ6 และเป-นภาวะท่ีการจัดสรร
และกระจายทรัพยากรท่ีจําเป-นต�อการดํารงชีวิตพ้ืนฐานอย�างเป-นธรรม 

3. การพัฒนาและปรับปรุงดัชนีความอยู�เย็นเป9นสุขร�วมกันในสังคมไทย 

จากองค6ประกอบหลักดังกล�าว เพ่ือให,บรรลุวัตถุประสงค6ท่ีตั้งไว, สศช.ได,พิจารณาทบทวนและสังเคราะห6
ตัวชี้วัดต�างๆท่ีเก่ียวข,อง รวมท้ังการระดมความคิดเห็นท่ีนําไปสู�การกําหนดประเด็นการวัด และตัวชี้วัด โดยมี
กรอบแนวคิดในการศึกษา ดังนี้   

3.1 การศึกษาทบทวนองค6ความรู, ผลการศึกษาวิจัย ความเปลี่ยนแปลงหรือความก,าวหน,าเชิงกรอบ
แนวคิดท่ีเก่ียวข,องกับแนวคิดในเรื่องความสุข วิธีการพัฒนาดัชนีและตัวชี้วัดท่ีเก่ียวข,องกับการพัฒนาประเทศ 
ท้ังในประเทศและต�างประเทศ เพ่ือนําไปสู�การปรับปรุงหรือพัฒนา “กรอบแนวคิดพ้ืนฐาน” และ 
“ความหมาย” ของความอยู�เย็นเป-นสุขร�วมกันในสังคมไทย 

3.2 ในการศึกษาเก่ียวกับการปรับปรุง “กรอบแนวคิดพ้ืนฐาน” สําหรับการพัฒนาดัชนีชี้วัดความอยู�
เย็นเป-นสุขร�วมกันในสังคมไทย ในเบ้ืองต,นจะอยู�บนฐานแนวคิดพ้ืนฐานสําคัญ 4 ประการ คือ     

3.1.1 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.1.2 แนวคิดการพัฒนาแบบบูรณาการเป-นองค6รวมท่ียึดคนเป-นศูนย6กลางการพัฒนา  
3.1.3 การพัฒนาประเทศสู�สังคมอยู�เย็นเป-นสุขร�วมกัน  
3.1.4 เป;าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development 

Goals : SDGs)  

นอกจากนี้  จะทําการศึกษาแนวคิดสําคัญใหม�ๆ ท่ีเก่ียวข,องเพ่ิมเติมเพ่ือการปรับปรุงกรอบ
แนวคิดพ้ืนฐานให,มีความเหมาะสมหรือทันสมัยมากยิ่งข้ึน  

3.3 การศึกษาทบทวนและปรับปรุงป̀จจัยพ้ืนฐานร�วมในการสร,างความสุขของมนุษย6ท่ีได,กําหนดไว,
เป-น 6 องค6ประกอบหลัก และองค6ประกอบย�อยของความอยู�เย็นเป-นสุขร�วมกันในสังคมไทย ท้ังในมิติด,าน
เศรษฐกิจ ด,านสังคม ด,านสิ่งแวดล,อม และด,านธรรมาภิบาล เพ่ือการพัฒนาตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดใหม�ท่ีมี
ความถูกต,องและเหมาะสมตามหลักวิชาการท่ีเก่ียวข,อง และสามารถใช,เป-นเครื่องมือในการติดตามและ
ประเมินผลกระทบจากการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติฉบับท่ี 12 ท่ีได,กําหนดทิศ
ทางการพัฒนาท่ีมุ�งสู�การเปลี่ยนผ�านประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายได,ปานกลาง ไปสู�ประเทศท่ีมีรายได,สูง มี
ความม่ันคงและยั่งยืน สังคมอยู�ร�วมกันอย�างมีความสุข 

3.4 การศึกษาวิ เคราะห6และปรับปรุงประเด็นการวัด ตัวชี้วัด การกําหนดเกณฑ6มาตรฐาน 
(Benchmarking) การให,น้ําหนัก (Weighting) และวิธีการคํานวณดัชนีความอยู�เย็นเป-นสุขร�วมกันในสังคมไทย 
โดยการศึกษาทบทวนทฤษฎีและหลักวิชาการท่ีเก่ียวข,องท้ังด,านเศรษฐศาสตร6 สังคมศาสตร6 รัฐศาสตร6 และ
ด,านสิ่งแวดล,อม เพ่ือการปรับปรุงให,เกิดความทันสมัย มีความเหมาะสม และเป-นท่ียอมรับจากหน�วยงานต�างๆ 
มากยิ่งข้ึน และ/หรือยกเลิกตัวชี้วัดท่ีล,าสมัย ไม�สอดคล,องกับสถานการณ6 พร,อมปรับการจัดหมวดหมู�ข,อมูล
และประมวลผลดัชนีความอยู�เย็นเป-นสุขร�วมกันในสังคมไทยให,ทันสมัย และสะดวกต�อการสืบค,น  
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ภาพท่ี 1 : กรอบแนวคิดในการศึกษา  

4. การคํานวณดัชนีรวม (Composite Index) 

4.1 ตัวชี้วัดอยู�เย็นเป-นสุขในสังคมไทย ประกอบด,วยองค6ประกอบหลัก 5 ด,าน (มิติ) ได,แก�   

4.1.1 การมีสุขภาวะท่ีดี 

4.1.2 เศรษฐกิจเข,มแข็งและเป-นธรรม 

4.1.3 สิ่งแวดล,อมและระบบนิเวศท่ีสมดุล 

4.1.4 สังคมประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาล 

4.1.5 การสร,างความเป-นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 

4.2 ภายในมิติด,านหนึ่งๆ เป-นการรวมตัวชี้วัดจํานวนหนึ่ง (10-21 ตัว) เข,าด,วยกัน โดยแปลงค�าวัดท่ีมี
ความหมาย เช�น ร,อยละ หรือ สัดส�วน หรืออัตราการเปลี่ยนแปลง ของแต�ละตัวแปรให,อยู�ในรูปของค�าดัชนีซ่ึง
มีฐานเป-น 100 อย�างไรก็ตาม การแปลงค�าข,อมูลต�างๆ มีการใช,สูตรท่ีต�างกันออกไป ข้ึนอยู�กับความหมาย และ
หน�วยของข,อมูล รวมถึงความเหมาะสมของการสะท,อนถึงค�าท่ีเป-นจริงกับค�าเป;าหมายเชิงนโยบาย 

ท้ังนี้จากการศึกษาของ Mazziotta และ Pareto (2013) เก่ียวกับการคํานวณค�าดัชนีรวม 
(Composite index) ได,ให,ข,อสรุปไว,ว�า  
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4.2.1 หากองค6ประกอบย�อยๆ ของดัชนีรวม  สามารถทดแทนกันได, (Substitutable)  ซ่ึง
หมายถึง ส�วนท่ีขาด (Deficit) ขององค6ประกอบหนึ่งสามารถชดเชยได,ด,วยส�วนเกิน (Surplus) ของ
องค6ประกอบอ่ืน ตัวอย�างเช�น ค�าท่ีต่ําของ “ร,อยละของประชากรท่ีเข,าร�วมกิจกรรมทางศาสนา” สามารถเติม
เต็มได,ด,วยค�าท่ีสูงของ “ร,อยละของประชากรท่ีเข,าร�วมกิจกรรมจิตอาสา หรือกิจกรรมขององค6กรด,าน
วัฒนธรรม” แล,ว การคํานวณค�าดัชนีรวม (Composite index) ควรใช,วิธีเชิงเส,น (Additive method) เช�น 
ค�าเฉลี่ยแบบเลขคณิต (Arithmetic Mean)  

4.2.2 ในทางกลับกัน หากองค6ประกอบย�อยๆ ของดัชนีรวม “ไม�สามารถทดแทนกันได, 
(Non-substitutable)” ซ่ึงหมายถึง ส�วนท่ีขาด (Deficit) ขององค6ประกอบหนึ่งไม�สามารถชดเชยได,ด,วย
ส�วนเกิน (Surplus) ขององค6ประกอบอ่ืน ตัวอย�างเช�น ค�าท่ีตํ่าของ “จํานวนแพทย6ต�อประชากร 1000 คน” 
สามารถเติมเต็มได,ด,วยค�าท่ีสูงของ “จํานวนเตียงในโรงพยายาลต�อประชากร 1000 คน” แล,ว การคํานวณค�า
ดัชนีรวม (Composite index) ควรใช,วิธีไม�เชิงเส,น (Non-linear method) เช�น ค�าเฉลี่ยแบบเรขาคณิต 
(Geometric Mean) หรือ Multi-criteria Analysis เป-นต,น  

ดังนั้น การคํานวณค�าดัชนีกลุ�มของแต�ละองค6ประกอบ จะแยกคํานวณตาม 
“องค6ประกอบย�อย” ด,วยวิธีหาค�าเฉลี่ยแบบเลขคณิต (Arithmetic Mean) และ วิธีหาค�าเฉลี่ยแบบเรขาคณิต 
(Geometric Mean) โดยคํานวณค�าเฉลี่ยขององค6ประกอบย�อยโดยใช,วิธีหาค�าเฉลี่ยแบบเลขคณิต 
(Arithmetic Mean) และใช,วิธีหาค�าเฉลี่ยแบบเรขาคณิต (Geometric Mean) เพ่ือคํานวณดัชนีกลุ�ม  

 โดยในท่ีนี้ จะใช,การคํานาณค�าดัชนีกลุ�มของแต�ละองค6ประกอบย�อย ภายใต,แนวคิด
ท่ีว�า “ดัชนีในแต�ละองค6ประกอบย�อยซ่ึงอยู�ภายใต,ประเด็นชี้วัดเดียวกันสามารถทดแทนกันได,” จึงใช,วิธีหา
ค�าเฉลี่ยแบบเลขคณิต (Arithmetic Mean) ก�อน จากนั้นจึงนําคะแนนของแต�ละองค6ประกอบย�อยมาหาดัชนี
กลุ�มของท้ังองค6ประกอบหลักด,วยวิธีหาค�าเฉลี่ยแบบเรขาคณิต (Geometric Mean) ภายใต,แนวคิดท่ีว�า “แต�
ละองค6ประกอบย�อยมีประเด็นชี้วัดท่ีแตกต�างกัน มีความเป-นเอกเทศ และไม�สามารถทดแทนกันได,” 

สูตรการคํานวณค�าดัชนีกลุ�มตามแนวทางท่ี 1 อธิบายได�ด�วยสมการท่ี (1) และ (2) 

 

 

,

, ,

1

,

,

j kn

i j k

i

j k

j k

X

G
n

==
∑

  (1) 

 
,

1

k

k

n

n
k j k

j

H G
=

= ∏   (2) 

 
โดย 

,j kG  คือ ค�าดัชนีกลุ�มของแต�ละองค6ประกอบย�อย j  ในองค6ประกอบหลัก (มิติ) k   
 

, ,i j kX  คือ ค�าดัชนี i   ในแต�ละองค6ประกอบย�อย j  ในองค6ประกอบหลัก (มิติ) k  
 

,j kn  คือ จํานวนดัชนีในแต�ละองค6ประกอบย�อย j  ในองค6ประกอบหลัก (มิติ) k  
 

k
H  คือ ค�าดัชนีกลุ�มของแต�ละองค6ประกอบ (มิติ) k  

เครื่องหมาย ( )∑  แสดงการบวกกันของแต�ละสมาชิก เครื่องหมาย ( )∏  แสดงการคูณกันของแต�ละ
สมาชิก และเครื่องหมาย ( )n  แสดงการถอดรากท่ี n   
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5. ตัวช้ีวัดดัชนีความอยู�เย็นเป9นสุขร�วมกันในสังคมไทย 

5.1 การมีสุขภาวะ 

5.1.1 สุขภาพกายและจิตดี 

(1) ร,อยละของประชากรท่ีมีสุขภาพดีต�อประชากรท้ังหมด 
(2) อายุคาดเฉลี่ยเม่ือแรกเกิดเฉลี่ย 
(3) อัตราการฆ�าตัวตายสําเร็จ 

5.1.2 สุขภาพทางสังคมท่ีดี 

(1) ค�าใช,จ�ายด,านสุขภาพของประเทศต�อผลิตภัณฑ6มวลรวมประเทศ 
(2) ร,อยละของผู,สูงอายุท่ีอยู�คนเดียวต�อผู,สูงอายุท้ังหมด 
(3) อัตราคดีเด็กและเยาวชนถูกดําเนินคดีโดยสถานพินิจฯ ต�อเด็กและเยาวชนพันคน 
(4) จํานวนเหตุการณ6ความรุนแรงในครอบครัว 
(5) ร,อยละการมีบ,านเป-นของตนเอง 
(6) อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกต�อประชากรพันคน 
(7) จํานวนคดีเก่ียวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย6สิน 
(8) สัดส�วนของผู,ปkวยฉุกเฉินวิกฤตท่ีได,รับปฏิบัติการฉุกเฉินภายใน 8 นาที 
(9) สัดส�วนของครัวเรือนท่ีประสบภาวะล,มละลายจากค�าใช,จ�ายในการรักษาพยาบาล 

5.1.3 การมีคุณธรรมและสติปJญญาใฝCรู� 

(1) สัดส�วนคดีอาญาต�อประชากรพันคน 
(2) ร,อยละของประชากร อายุ 13 ป7ข้ึนไป จําแนกตามการเข,าร�วมกิจกรรมท่ีเป-น

ประโยชน6ต�อชุมชน/หมู�บ,าน 
(3) อัตราการเรียนรู, (Functional literacy rate) 9 ป7ข้ึนไป 
(4) สัดส�วนประชากรอายุ 6 ป7ข้ึนไปท่ีใช,อินเตอร6เน็ตต�อประชากรท้ังหมด  
(5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (คะแนนเฉลี่ยของ 4 วิชาหลักของนักเรียนระดับ ป. 6 

ม. 3 และ ม.6) 
(6) ร,อยละของนักเรียนท่ีออกจากการศึกษาภาคบังคับกลางคันระดับประถมศึกษา

ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(7) ค�าใช,จ�ายด,านการศึกษาของประเทศต�อผลิตภัณฑ6มวลรวมประเทศ 

5.2 เศรษฐกิจเข�มแข็งและเป9นธรรม 

5.2.1 การมีหลักประกันคุณภาพชีวิตและงานท่ีดี 
(1) อัตราการจ,างงานตํ่าระดับ 
(2) ดัชนีความต�างของค�าจ,างระหว�างเพศ 
(3) สัดส�วนแรงงานท่ีได,รับสวัสดิการต�อกําลังแรงงานท้ังหมด 
(4) สถิติการเกิดอุบัติเหตุ อันตราย และ โรค จากการทํางาน 
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5.2.2 เศรษฐกิจเข�มแข็งและมีประสิทธิภาพ 

(1) สัดส�วนช�องว�างการออมการลงทุน ต�อ GDP 

(2) สัดส�วนหนี้ครัวเรือนต�อ GDP  
(3) ค�าใช,จ�ายด,านการวิจัยและพัฒนาต�อ GDP  
(4) อัตราการเติบโตของผลผลิตมวลรวมภายในประเทศต�อประชากร (GDP per 

capita growth) 
(5) ความเข,มข,นของการใช,พลังงาน 
(6) ตัวชี้วัดการทําธุรกิจของธนาคารโลก 
(7) สัดส�วนมูลค�าเพ่ิมของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีระดับสูงและระดับกลาง ต�อ

มูลค�าเพ่ิมท้ังหมด 
(8) อัตราเงินเฟ;อ 
(9) สัดส�วนหนี้สาธารณะ ต�อ GDP 

5.2.3 ความเป9นธรรมทางเศรษฐกิจ 

(1) สัดส�วนคนยากจน 
(2) สัดส�วนการถือครองรายได,ของประชากรร,อยละ 20 สุดท,ายท่ีรวยท่ีสุด ต�อ 

ประชากรร,อยละ 20 แรกท่ีจนท่ีสุด 
(3) สัดส�วน GPP per capita ของจังหวัดร,อยละ 20 สุดท,ายท่ีรวยท่ีสุด ต�อ GPP 

per capita ของจังหวัดร,อยละ 20 แรกท่ีจนท่ีสุด 

5.3 ส่ิงแวดล�อมและระบบนิเวศสมดุล 

5.3.1 ส่ิงแวดล�อมมีคุณภาพดี 

(1) ร,อยละของแหล�งน้ําท่ีมีคุณภาพอยู�ในเกณฑ6ดีต�อแหล�งน้ําท้ังประเทศ 
(2) ร,อยละของขยะมูลฝอยท่ีกําจัดถูกต,องหรือนําไปใช,ประโยชน6 
(3) ร,อยละของจํานวนวันท่ีดัชนีคุณภาพอากาศอยู�ในเกณฑ6มาตรฐาน 
(4) มูลค�าความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติต�อจํานวนประชากร 

5.3.2 ระบบนิเวศสมดุล 

(1) ปริมาณสัตว6น้ําเศรษฐกิจท่ีจับได,ในอ�าวไทยต�อชั่วโมง 
(2) ร,อยละของพ้ืนท่ีปkาอนุรักษ6ต�อพ้ืนท่ีประเทศ 

5.3.3 เศรษฐกิจสีเขียว 

(1) ร,อยละของการใช,พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกต�อปริมาณการใช,
พลังงานข้ันสุดท,าย 

(2) ร,อยละของพ้ืนท่ีทําเกษตรกรรมยั่งยืน (พ้ืนท่ีเกษตรอินทรีย6) ต�อพ้ืนท่ีการเกษตร
ท้ังหมด 

(3) สัดส�วนปริมาณการนําเข,าวัตถุอันตรายทางการเกษตรต�อพ้ืนท่ีการเกษตร
ท้ังหมด 
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(4) สถิติอุบัติภัยฉุกเฉินจากสารเคมี 

5.4 สังคมประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาล 

5.4.1 ประชาธิปไตยท่ีมีคุณภาพ 

(1) จํานวนเรื่องร,องเรียนต�อกรรมการสิทธิมนุษยชนท่ีเก่ียวกับการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนด,านสิทธิพลเมืองลดลง 

(2) จํานวนร,อยละของผู,มาใช,สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกต้ังเม่ือเทียบกับจํานวนผู,มี
สิทธิเลือกต้ังเพ่ิมข้ึน 

(3) จํานวนร�างกฎหมายท่ีประชาชนผู,มีสิทธิเลือกต้ังไม�น,อยกว�าหนึ่งหม่ืนคนร�วมกัน
เข,าชื่อเสนอกฎหมายเพ่ิมข้ึน 

(4) คะแนนความเป-นอิสระของสื่อสารมวลชนในดัชนีเสรีภาพสื่อ (World Press 
Freedom)  มีระดับดีมากข้ึน ค�าคะแนนลดน,อยลง 

(5) จํานวนร,อยละของสมาชิกรัฐสภาท่ีเป-นผู,หญิงเพ่ิมข้ึน 

5.4.2 นิติธรรมและธรรมาภิบาล 

(1) คะแนนจากการสํารวจของดัชนีวัดภาพลักษณ6การคอร6รัปชั่น (Corruption 
Perception Index - CPI) เพ่ิมข้ึน 

(2) จํานวนเรื่องท่ีคณะกรรมการป;องกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ (ปปช.) 
ดําเนินการไต�สวนข,อเท็จจริงลดลง 

(3) ร,อยละของจํานวนผู, ท่ีได,รับการเยียวยาและชดใช,ค�าเสียหายท่ีเกิดจาก
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ในกรณีถูกจับและได,รับการปล�อยตัวโดยไม�มีการฟ;องคดีเพ่ิมข้ึน 

(4) ร,อยละของจํานวนคดีท่ีศาลชั้นต,นพิจารณาเสร็จ เม่ือเทียบกับจํานวนคดีท่ีข้ึนสู�
การพิจารณาในแต�ละป7เพ่ิมข้ึน 

5.4.3 การกระจายอํานาจ 

(1) จํานวนข,อบัญญัติและเทศบัญญัติท,องถ่ินท่ีออกโดยองค6กรปกครองส�วนท,องถ่ิน 
(2) ร,อยละของจํานวนเงินท่ีองค6กรปกครองส�วนท,องถ่ินจัดเก็บได,เองต�อรายได,รวม

ของ อปท. เพ่ิมข้ึน 
(3) จํานวนร,อยละของนายกองค6การบริหารส�วนจังหวัดและส�วนตําบลท่ีเป-นผู,หญิง

เพ่ิมข้ึน 

5.4.4 การป>องกันและลดความรุนแรงทางสังคมและการเมือง 

(1) จํานวนผู,เสียชีวิตภายใต,การควบคุมสถานการณ6ของรัฐในเหตุการณ6ท่ีเก่ียวเนื่อง
กับความขัดแย,งทางการเมือง 

(2) จํานวนผู,ต,องคดีท่ีมีเหตุมาจากชุมนุมทางการเมืองและความขัดแย,งเชิง
อุดมการณ6ทางการเมือง ลดลง 

(3) จํานวนกรณีท่ีมีรายงานว�ามีการทําให,บุคคลสูญหายโดยการใช,กําลัง (หรือการ
อุ,มหาย) ลดลง 
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(4) จํานวนผู,เสียชีวิตจากสถานการณ6ความไม�สงบในจังหวัดชายแดนใต,ลดลง 
(5) ร,อยละของจํานวนผู,ให,ความเห็นว�าการใช,ความรุนแรงต�อบุคคลอ่ืนเป-นสิ่งท่ี

ยอมรับไม�ได,จากการสํารวจค�านิยมของโลก (World Values Survey) เพ่ิมข้ึน 
(6) ร,อยละของจํานวนผู,ให,ความเห็นท่ีให,ความสําคัญกับการยอมรับความคิดเห็น

ของผู,อ่ืนและเคารพผู,อ่ืนจากการสํารวจค�านิยมของโลก (World Values Survey) เพ่ิมข้ึน 

5.5 การสร�างความเป9นธรรมและลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 

5.5.1 การได�รับการคุ�มครองสิทธิและไม�ถูกเลือกปฏิบัติ 

(1) ดัชนีการพัฒนามนุษย6ท่ีไม�เท�าเทียม (IHDI) 
(2) จํานวนข,อร,องเรียนว�าด,วยการถูกเลือกปฏิบัติว�าด,วยเหตุแห�งเพศ ศาสนา ชาติ

พันธุ6 รวมถึงเหตุแห�งสุขภาพ   
(3) ร,อยละของจํานวนผู,ท่ีได,รับการช�วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมท่ีได,รับการอนุมัติ

เม่ือเทียบกับจํานวนรายของผู,ท่ีผ�านเกณฑ6ให,ความช�วยเหลือรายป7 
(4) จํานวนผู,ได,รับความช�วยเหลือในการส�งเสริมสิทธิแก�ผู,ต,องหาฯ ของกรม

คุ,มครองสิทธิและเสรีภาพ 

5.5.2 การเข�าถึงสวัสดิการทางสังคมและทรัพยากรทางเศรษฐกิจ 

(1) ร,อยละของจํานวนผู,ได,รับสวัสดิการสําหรับคนพิการ 
(2)  ร,อยละของจํานวนผู,ได,รับสวัสดิการสําหรับผู,ปkวยเอดส6 
(3) เนื้อท่ีการถือครองท่ีดินทางการเกษตรท่ีไม�ใช�ของตนเอง ต�อเนื้อท่ีท้ังหมด 
(4) รายได,เฉลี่ยของเกษตรกรรายย�อย 
(5) สัดส�วนการจ,างงานนอกระบบนอกภาคการเกษตรต�อการจ,างงานท้ังหมด 
(6) สัดส�วนรายได,ของประชากรกลุ�ม 20% (จนท่ีสุด) เทียบกับประชากรท้ังหมด 

5.5.3 ความเป9นธรรมด�านส่ิงแวดล�อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

(1) จํานวนปkาชุมชน (โครงการ) ท่ีได,รับการจดทะเบียนใหม� 
(2) จํานวนเรื่องร,องเรียนด,านมลพิษ 

 
 

............................ 
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