คำนำ
แผน พั ฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห งชาติ ฉบับ ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประกาศใชเปน แนวทาง

การพั ฒ นาประเทศมาตั้ ง แต 1 ตุ ล าคม 2559 โดยแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12 มี ค วามสอดคล อ งกั บ
ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป แผนการปฏิรูปประเทศ ประเทศไทย 4.0 เปาหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืน หรือ
Sustainable Development Goals (SDGs) แผนพัฒ นาฯ ฉบับ นี้จึงมีจุดเปลี่ย นสำคั ญ และแตกต างจาก
แผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ อื่ น ๆ ในอดี ต เนื่ อ งจากมี ก ารเชื่ อ มโยงเป า หมาย/ตั ว ชี้ วั ด ระหว า งยุ ท ธศาสตร ช าติ
แผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12 และแผนงาน/โครงการของกระทรวง/หน ว ยงานต า งๆ ซึ่ ง สาระสำคั ญ ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบดวย 10 ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ยุทธศาสตรการสรางความ
เขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขั นได อยางยั่งยืน ยุ ทธศาสตรการเติบ โตที่เป น มิตรกับ สิ่งแวดลอมเพื่อการ
พัฒนาอยางยั่งยืน ยุทธศาสตรการเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่งและ
ยั่ งยื น ยุ ท ธศาสตร การบริ ห ารจั ดการในภาครัฐ การปอ งกัน การทุจ ริต ประพฤติ มิช อบและธรรมาภิ บ าล
ในสั ง คมไทย ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาโครงสร า งพื้ น ฐานและระบบโลจิ ส ติ ก ส ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัต กรรม ยุทธศาสตรการพัฒ นาภาค เมือง และพื้น ที่เศรษฐกิจ และ
ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมาอยางตอเนื่องเปนประจำทุกป โดยในป 2562
ซึ่งเปนระยะ 2 ปแรกของการพัฒนาประเทศตามแนวทางของแผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ 12 สำนักงานฯ จึงได
จัดทำ “รายงานผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2 ปของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12” ขึ้นและไดเผยแพร
ผลการประเมินตอสาธารณชนในการประชุมประจำป 2562 ของสำนักงานฯ ที่ผานมา

สำนักงานฯ หวังเปนอยางยิ่งวาเอกสาร “รายงานผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2 ปของ

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12” จะชวยสรางความรูความเขาใจในการติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศและ
นำไปสู ก ารมี ส ว นร ว มขั บ เคลื่ อ นกระบวนการพั ฒ นาให เกิ ด ขึ้ น กั บ ทุ ก ภาคส ว นของสั ง คมเพื่ อ มุ ง สู
การพัฒนาที่ยั่งยืน ความมั่นคงของประเทศ และความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
กันยายน 2562
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สรุปสำหรับผูบริหาร
1 บทนำ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประกาศใชตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม
2559 ได น อ มนำหลั ก “ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” มาเป น ปรั ช ญานำทางในการพั ฒ นาประเทศ
โดยยึดแนวคิดการพั ฒ นาอยางบู รณาการเป นองค รวมทั้ งมิติคน สังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ ง แวดล อ ม และธรรมาภิ บ าล และให ค วามสำคั ญ กั บ การมี ส ว นร ว มของทุ ก ภาคส ว นในสั ง คมต อ
กระบวนการพัฒนาประเทศเพื่อมุงใหเกิดภูมิคุมกันและปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยาง
เหมาะสม โดยแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12 เปน เครื่องมื อถายทอดยุท ธศาสตรร ะยะ 20 ป ล งสู ก ารปฏิบั ติ ใน
ชวงเวลา 5 ปแรกเพื่อมุงสูการบรรลุวิสัยทัศน “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ซึ่งจะนำไปสูการหลุดพนจาก
กับดักประเทศรายไดปานกลางสูรายไดสูง การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
และการสร างสั งคมสู งวั ย อย า งมี คุ ณ ภาพ การลดความเหลื่ อมล้ำในสั งคม การสรางการเจริญ เติ บ โตทาง
เศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และการบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ โดยกำหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาภายใตแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จำนวน 10 ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรการเสริมสราง
และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม การสรางความเขมแข็ง
ทางเศรษฐกิ จ และแข งขั น ได อ ย างยั่ งยื น การเติ บ โตที่ เป น มิ ต รกั บ สิ่ งแวดล อ มเพื่ อ การพั ฒ นาอย างยั่ งยื น
การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่งและยั่งยืน การบริหารจัดการในภาครัฐ
การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบ
โลจิสติกส การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
และความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา
การพัฒนาประเทศในระยะ 2 ปของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประเทศไทยตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง
สำคัญหลายประการ อาทิ วิกฤตเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย ความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยทั้งดานคุณภาพ
และปริ ม าณ ตลอดจนการเกิ ด ภั ย พิ บั ติ ท างธรรมชาติ ที่ สงผลต อการพั ฒ นาประเทศในชว งเวลา 2 ป ข อง
การเปลี่ย นแปลงดั งกล าว สำนั กงานสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จและสั งคมแห งชาติ (สศช.) จึงไดดำเนิน การ
ติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ 2 ปแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
โดยใหความสำคัญกับการติดตามประเมินผลการดำเนินงานใน 2 สวนประกอบดวย การประเมินผลการบรรลุ
เป า หมาย ผลการพั ฒ นาและผลการดำเนิ น งานตามยุ ท ธศาสตร ข องแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12 และการ
ประเมินผลกระทบการพัฒนาดวยดัชนีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย

2 การบรรลุเปาหมายการพัฒนาประเทศระยะ 2 ปแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
2.1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ในระยะ 2 ปของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 พบวา
คนไทยส ว นใหญ มี จิ ต ใจดี ช ว ยเหลื อ ผู อื่ น รู จั ก ตอบแทนผู มี พ ระคุ ณ มี วิ ถี ชี วิ ต ในกรอบคุ ณ งามความดี
โดยสั ด ส วนคดี อาญาต อประชากรหนึ่ งแสนคนมีแนวโนมลดลงตอเนื่ องจาก 116.15 คดี ในป 2560 เหลื อ
108.88 คดีในป 2561 คนในสังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะ ความรูและความสามารถเพิ่มขึ้นตามเปาหมายของ

ข

แผน โดยเด็กปฐมวัย มีพัฒ นาการเต็มศักยภาพทั้งทักษะดานภาษา ด านการเจริญเติ บ โตของรางกาย และ
การปรับตัว เด็กวัยเรียนมีไอคิวเฉลี่ยไมต่ำกวาเกณฑมาตรฐานมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตามลำดับจากรอยละ 93.1 ใน
ป 2557 เปนรอยละ 94.73 ในป 2561 วัยแรงงานมีความรูและทักษะตามความตองการของตลาดแรงงาน
ซึ่ งพิ จ ารณาจากจำนวนนั กเรีย นที่ เข า เรี ย นในระบบทวิภ าคี มีแ นวโน มเพิ่ มขึ้ น อยางต อเนื่ อ งและคนไทยมี
สุขภาวะที่ดีขึ้นสะทอนจากตัวชี้วัด ไดแก อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน การคลอดในผูหญิงกลุมอายุ
15–19 ป และรายจายสุขภาพทั้งหมดตอผลิตภัณฑมวลรวมของไทยลดลงอยูในระดับที่เปนไปตามเปาหมาย
ของแผน อยางไรก็ตาม ปญหาการฆาตัวตายเปนปญหาที่ตองเรงแกไข โดยอัตราการฆาตัวตายสำเร็จเพิ่มขึ้น
จาก 6.03 คนตอประชากรหนึ่งแสนคนในป 2560 เปน 6.32 คนตอประชากรหนึ่งแสนคนในป 2561 ดังนั้น
การพั ฒ นาระยะตอไปต องให ความสำคัญ กั บ การพัฒ นาคนในทุกมิติและทุกชวงวัยใหเป นคนเกง ดี และมี
คุณภาพเพื่อใหเปนทรัพยากรสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบการ
สรางเสริมสุขภาพและการจัดการปจจัยเสี่ยงที่นำไปสูการมีสุขภาวะที่ดี
2.2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ยังเปนปญหาสำคัญที่ตองเรงแกไข
แมวาสัดสวนประชากรใตเสนความยากจนจะลดลงตอเนื่องจากรอยละ 8.61 ของประชากรทั้งหมดในป 2559
เปนรอยละ 7.87 ในป 2560 แตรายไดเฉลี่ยตอหัวของกลุมประชากรรอยละ 40 ที่มีรายไดต่ำสุดในป 2560
เพิ่มขึ้นรอยละ 0.8 ต่ำกวาเปาหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ที่กำหนดใหมีอัตราเพิ่มเฉลี่ยรอยละ 15 ตอป
อยูมาก และสัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาคดานรายไดสูงขึ้นจาก 0.445 ในป 2558 เปน 0.453 ในป 2560
ขณะที่ตั้งเปาหมาย ณ สิ้นแผนฯ ที่ 0.41 สำหรับการเขาถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐมีแนวโนมดีขึ้น
ไดแก สัดสวนแรงงานนอกระบบที่ผูประกันตนตามมาตรา 40 และเขารวมกองทุนการออมแหงชาติเพิ่มขึ้น
เล็กนอย ประชากรฐานะยากจนที่ไดรับอนุมัติการชวยเหลือจากกองทุนยุติธรรมเพิ่มขึ้นจาก 1,820 รายในป
2559 เปน 2,795 รายในป 2560 อยางไรก็ตาม คุณภาพการศึกษา และสาธารณสุข ยังเปนปญหาที่ตองเรง
แกไข ดังนั้น การดำเนินการระยะตอไปจึงควรใหความสำคัญกับการจัดบริการทางสังคมที่มีคุณภาพใหทั่วถึง
และครอบคลุมทุกพื้นที่ และพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ
2.3 การสร า งความเข ม แข็ ง ทางเศรษฐกิ จ และแข ง ขั น ได อ ย า งยั่ ง ยื น เศรษฐกิ จ ในภาพรวม
ในป 2561 ขยายตัวรอยละ 4.1 ตอเนื่องจากป 2560 ที่ขยายตัวรอยละ 4.0 และสูงกวาคาเฉลี่ยรอยละ 3.5
ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ประชาชนมีรายไดตอหัวเพิ่มขึ้นเปน 7,445.4 ดอลลาร สรอ. ในป 2561 จาก
6,729.8 ดอลลาร สรอ. ในป 2560 เขาใกลเปาหมายที่กำหนดใหไมต่ำกวา 8,200 ดอลลาร สรอ. ณ สิ้นแผนฯ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจอยูในเกณฑดี อัตราเงินเฟอเฉลี่ยอยูที่รอยละ 1.1 ในป 2561 อยูในกรอบเปาหมาย
ที่กำหนดใหอัตราเงินเฟอระยะปานกลางอยูที่รอยละ 2.5 ± 1.5 สัดสวนหนี้สาธารณะคงคางเพิ่มขึ้นจากรอยละ
41.23 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ณ สิ้นป 2560 เปนรอยละ 41.88 ณ สิ้นป 2561 แตยังอยูในกรอบ
เปาหมายที่กำหนดใหไมเกินรอยละ 55 ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลตอเนื่องที่ 32.4 พันลานดอลลาร สรอ. ในป
2561 หรือคิดเปนรอยละ 6.4 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ซึ่งเปนผลจากการเกินดุลทั้งดุลการคาและ
ดุลบริการ ดานเศรษฐกิจรายสาขา การผลิต ภาคเกษตรขยายตัวรอยละ 5.1 ในป 2561 สูงกวาเปาหมาย
ที่กำหนดรอยละ 3.0 ซึ่งสงผลใหรายไดเงินสดสุทธิทางการเกษตรของเกษตรกรเพิ่มขึ้นเปน 74,483 บาทตอ
ครัวเรือนในปเพาะปลูก 2560/61 สูงกวาเปาหมายที่กำหนด 59,460 บาทตอครัวเรือน ภาคบริการขยายตัว
ตอเนื่องที่รอยละ 5.6 ในป 2560 และรอยละ 5.2 ในป 2561 รายไดการทองเที่ยวเพิ่มขึ้นจาก 2.75 ลานลาน
บาทในป 2560 เปน 3.08 ลานลานบาทในป 2561 บรรลุเปาหมายที่กำหนดใหไมต่ำกวา 3 ลานลานบาท แต
ภาคอุตสาหกรรมมีการขยายตัวรอยละ 2.7 ในป 2561 ต่ำกวาเปาหมายที่กำหนดไวรอยละ 4.6 คอนขางมาก
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สำหรับ สัด สวนผลิตภั ณฑ มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เพิ่ มขึ้น เล็ กนอยจาก
รอยละ 42.4 ในป 2560 เป น รอยละ 42.95 ต อผลิ ตภั ณ ฑ มวลรวมในประเทศในป 2561 การสรางความ
เขมแข็งทางเศรษฐกิจระยะตอไป อาจมีขอจำกัดจากภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจประเทศคูคาสำคัญที่
ชะลอตั ว รวมทั้ งมาตรการกี ด กั น ทางการค าที่ รุน แรงมากขึ้ น ดั งนั้ น จึงควรเรงสรางความเข ม แข็งให แ ก
เศรษฐกิจฐานราก วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ควบคูกับการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เพื่อให
สามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน
2.4 การเติบโตที่เป นมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ในปที่สองของแผนพัฒ นาฯ
ฉบับที่ 12 มีความกาวหนาในการรักษาและฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ โดยพื้นที่ปาไมทั้งประเทศเพิ่มขึ้น
เปนรอยละ 31.68 ในป 2561 จากรอยละ 31.58 ในป 2560 แตยังต่ำกวาคาเปาหมายที่กำหนดใหมีพ้ืนที่
ปาไมรอยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้นจากป 2560 จำนวน 274,824 ไร การจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชนอยางถูกตองและนำไปใชประโยชนมีสัดสวนเพิ่มขึ้น เปนรอยละ 73.60 ในป 2561 เขาใกลคา
เปาหมายที่กำหนดไวไมนอยกวารอยละ 75 คุณภาพน้ำผิวดินทั่วประเทศดีขึ้น โดยมีแหลงน้ำที่อยูในเกณฑดีถึง
พอใชเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 45 สวนสถานการณหมอกควันใน 9 จังหวัดภาคเหนือที่มีสาเหตุหลักจากการเผา
ในที่ โล งและไฟไหม ป า จำนวนวั น ที่ PM10 ใน 9 จั งหวัด ภาคเหนื ออยูในเกณฑ มาตรฐานลดลงจากรอยละ
95.95 ในป 2560 เปนรอยละ 94.61 ในป 2561 จึงยังคงเปนปญหาสำคัญที่ทุกภาคสวนตองเรงแกไข สำหรับ
ประเด็นในการดำเนินงานระยะตอไปควรเนนใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคสินคาและบริการที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยผลักดันเศรษฐกิจสีเขียวใหเกิดผลในทางปฏิบัติ ขยายผล สงเสริม และกำหนด
มาตรการจูงใจใหเกิดการผลิตสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
2.5 การเสริ ม สรา งความมั่ น คงแห งชาติ เพื่ อ การพั ฒ นาประเทศสู ค วามมั่ งคั่ งและยั่ งยื น มี ผ ล
การดำเนินงานสำคัญ อาทิ คนในสังคมไทยมีความจงรักภักดีและรวมกันปกปองเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย
ใหเปน สถาบัน หลักของประชาชน โดยประชาชนทั้งไทยและตางชาติเขารวมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี
ดวยหัวใจ” ภายใตโครงการจิตอาสาพระราชทานเพิ่มขึ้น อยางตอเนื่อง สังคมไทยมีความสมานฉันทเพิ่มขึ้น
โดยดั ชนี สั น ติ ภ าพโลก (Global Peace Index) ของไทยมี แนวโน มดี ขึ้น จากอั น ดั บ ที่ 120 ในป 2560 เป น
อันดับที่ 114 ในป 2561 และเหตุการณความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตมีแนวโนมลดลง แตรายได
เฉลี่ยตอครัวเรือนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตยังคงต่ำกวารายไดเฉลี่ยครัวเรือนทั้งประเทศและภาคใต
เกือบ 3 เทา อยางไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความเสี่ยงตอการรับมือภัยคุกคามทางทหารและภัยคุกคามอื่นๆ
สะทอนจากดัชนีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรของโลก (Global Cybersecurity Index: GCI) พบวา ไทยมี
ความเสี่ยงจากการโจมตีดานไซเบอรมากขึ้นโดยอันดับดัชนีความมั่นคงปลอดภัยดานไซเบอรของไทยลดลง
จากอั น ดั บ ที่ 15 ในป 2558 เป น อั น ดั บ ที่ 35 ในป 2561 ดังนั้ น ควรเรงปฏิ รูป กลไกการบริห ารประเทศ
เพื่ อ เสริ ม สร า งความปรองดอง สมานฉั น ท ข องคนในชาติ แ ละฟ น ฟู ป ระชาธิป ไตย พร อ มทั้ งแก ไขป ญ หา
จังหวัดชายแดนใตใหเกิดความสงบ โดยกระบวนการสันติสุข ลดความรุนแรงตามยุทธศาสตรพระราชทาน
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา” เปนหลักปฏิบัติในแนวทางสันติ ควบคูกับการสรางโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
ความเปนธรรมทางสังคมในพื้นที่
2.6 การบริ ห ารจั ด การในภาครั ฐ การป องกั น การทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบ และธรรมาภิ บ าลใน
สังคมไทย ผลการพัฒนาตามแนวทางยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติ
มิ ช อบ และธรรมาภิ บ าลในสั งคมไทยในระยะ 2 ป ข องแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12 พบว า ภาครัฐ สามารถ
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ลดคาใชจายดานบุคลากรโดยสัดสวนคาใชจายดานบุคลากรของรัฐตองบประมาณรายจายประจำปลดลงจาก
รอยละ 21.6 ในป 2560 เปนรอยละ 20.5 ในป 2561 ภาครัฐมีการบริหารจัดการที่ดี พิจารณาจากสัดสวน
องคกรปกครองสวนท องถิ่น (อปท.) ที่ได รับ รางวัล อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดีมีแนวโนมเพิ่มขึ้น อยาง
ตอเนื่องจากรอยละ 0.47 ของ อปท. ทั่วประเทศในป 2558 เปนรอยละ 1.68 และรอยละ 1.89 ในป 2560
และป 2561 ตามลำดั บ อุ ป สรรคการดำเนิ น ธุ ร กิ จ ในประเทศไทยลดลงจากการจั ด อั น ดับ ความยากงาย
ในการดำเนินธุรกิจ (Ease of Doing Business) จัดทำโดยธนาคารโลก ไทยมีอันดับดีขึ้นจากอันดับที่ 46 ใน
ป 2560 เปนอันดับที่ 26 ในป 2561 (จาก 190 ประเทศ) โดยอยูในอันดับที่ 3 ของอาเซียน รองจากสิงคโปรและ
มาเลเซีย เปาหมายซึ่งจะตองดำเนิ นการตอเนื่ องเพื่ อใหบรรลุอันดับ 2 ของอาเซียนเมื่อสิ้นสุดแผนพัฒ นาฯ
ฉบับที่ 12 เมื่อพิจารณาดานประสิทธิภาพภาครัฐ (Government Efficiency) จัดทำโดยสถาบันการจัดการ
นานาชาติ (IMD) พบว า ป 2561 อยู ในอั น ดั บ ที่ 22 ลดลงจากอั น ดั บ ที่ 20 ในป 2560 (จากทั้ งหมด 63
ประเทศ) ทั้งนี้ เมื่อพิ จารณาเฉพาะในกลุมของประเทศอาเซียน พบวา ประสิทธิภาพของภาครัฐไทยอยูใน
อันดับที่ 2 ของอาเซียน รองจากสิงคโปร ตามดวยมาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟลิปปนส ซึ่งเปนไปตามเปาหมาย
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 การดำเนินงานในระยะตอไปควรเรงปฏิรูประบบราชการใหมีธรรมาภิบาลอยาง
แทจริง ควบคูกับการบูรณาการ และเสริมสมรรถนะขององคกรอิสระและองคกรที่มีหนาที่ในการตรวจสอบ
รวมทั้งสงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมธรรมาภิบาลในสังคม และสรางจิตสำนึกการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นให
คนไทย
2.7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส มีความกาวหนาในดานตางๆ อาทิ การใช
พลั ง งานของประเทศมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น สั ด ส ว นการใช พ ลั ง งานขั้ น สุ ด ท า ยต อ ผลิ ต ภั ณ ฑ ม วลรวม
ภายในประเทศมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่องจาก 8.53 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบตอพันลานบาทในป 2560
เปน 8.39 พันตันฯ ในป 2561 และสัดสวนตนทุนโลจิสติกสลดลง โดยสัดสวนปริมาณการขนสงสินคาทางราง
และทางน้ำตอปริมาณการขนสงสินคาทั้งหมดภายในประเทศมีแนวโนมเพิ่มขึ้น สวนการพัฒนาระบบโลจิสติกส
อยูในเกณฑดี โดยอันดับดัชนีวัดประสิทธิภาพระบบโลจิสติกสระหวางประเทศ (LPI) ของประเทศไทยอยูอันดับ
ที่ 32 จาก 160 ประเทศทั่วโลกในป 2561 ปรับตัวดีขึ้นอยางกาวกระโดดจากอันดับที่ 45 ในป 2559 อันดับ
ความพรอมใชของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (NRI) ดีขึ้น จำนวนหมูบานที่มีอินเทอรเน็ตความเร็วสูง
เพิ่ ม ขึ้ น จากร อ ยละ 40.9 ในป 2559 เป น ร อ ยละ 73.8 ในป 2561 นอกจากนี้ การขยายกำลั งการผลิ ต
น้ำประปาและกระจายโครงขายการใหบ ริการน้ำประปามีความครอบคลุมพื้ นที่ทั่วประเทศ แตการบริหาร
จัดการลดน้ำสูญเสียยังดำเนินการไมไดตามเปาหมายเนื่องจากการบำรุงรักษาทอประปาที่หมดสภาพการใช
งานอันเปนสาเหตุหลักของน้ำสูญเสียทำไดยาก ในระยะตอไป ควรใหความสำคัญกับการพัฒนาระบบเชื่อมโยง
ขอมูลอิเล็กทรอนิกส (National Single Window: NSW) ใหสมบูรณและใชเทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ
ขอมูลภาครัฐและเอกชนที่ทาเรือและทาอากาศยานอยางทั่วถึง พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางราง โครงขายถนน
และสิ่งอำนวยความสะดวกเชื่ อมโยงกลุมประเทศ CLMV และสาธารณรัฐ ประชาชนจี น ในลั ก ษณะขนส ง
ตอเนื่องหลายรูปแบบ
2.8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ในปที่สองของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
มีการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทยเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 36 หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 1 ของ
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศและอยูบนเสนทางการบรรลุเปาหมายรอยละ 1.5 ที่กำหนดไวในแผนพัฒนาฯ
นอกจากนี้การลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนตอภาครัฐเพิ่มขึ้นและบรรลุเปาหมายตามที่กำหนด โดย
ในป 2560 สัดสวนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน : ภาครัฐ อยูที่รอยละ 80 : 20 (เปาหมายกำหนด
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ที่ 70 : 30) บุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาแบบเทียบเทาทำงานเต็มเวลามีจำนวนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องเปน
21.0 คนตอประชากร 10,000 คนในป 2560 (รอบปสำรวจ 2561) จาก 17.0 คนตอประชากร 10,000 คน
ในป 2559 (รอบปสำรวจ 2560) แตยังต่ำกวาเปาหมายที่กำหนดใหมีบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเปน
25 คนตอประชากร 10,000 คน สวนขีดความสามารถในการแขงขันดานโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีป รับ ตัว ดีขึ้น 6 อันดับ จากอันดับที่ 48 ในป 2560 ขึ้นมาอยูที่อันดับที่ 42 ในป 2561 นอกจากนี้
ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพรอมใชของประเทศไทยถูกนำไปใชในการสรางมูลคาเชิงพาณิชยมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
จากรอยละ 37.17 ในป 2560 เปนรอยละ 41.18 ในป 2561 การดำเนินงานในระยะตอไป ควรสนับสนุนปจจัย
การพัฒนาวิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรมของประเทศเพิ่มขึ้นอยางเปนรูปธรรม อาทิ โครงสรางพื้นฐานและ
สิ่ งอำนวยความสะดวกด า นการวิ จั ย และพั ฒ นานวัต กรรม การพั ฒ นามาตรการแรงจู งใจเพื่ อ สงเสริม ให
ภาคเอกชนรวมลงทุนวิจัย
2.9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ในปที่สองของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีการลงทุน
เพิ่มขึ้นในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนทั้งในรูปมูลคาการลงทุนและจำนวนผูประกอบการ โดยมูลคาการลงทุน
ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้นจาก 2,323.97 ลานบาทในป 2560 เปน 3,242.2 ลานบาทในป 2561
อย างไรก็ ต าม การลดช องว า งระหว างภาคยังไม เป น ไปตามเป าหมาย ชองวางรายไดร ะหวางภาคมีความ
แตกตางกันมากขึ้น โดยสัดสวนผลิตภัณฑภาคตอหัว (GRP per Capita) ระหวางภาคที่มีคาผลิตภัณฑภาคตอ
หัวสูงสุดและต่ำสุดเพิ่มขึ้นจาก 6.0 เทาในป 2559 เปน 6.2 เทาในป 2560 นอกจากนี้ สิ่งแวดลอมในพื้นที่
อุตสาหกรรมหลักยังเปนปญหาที่ตองไดรับการแกไขอยางจริงจังโดยคาเฉลี่ยสารเบนซีนในพื้นที่จังหวัดระยอง
ในป 2561 มีปริมาณคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเปน 2.76 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร (มคก./ลบ.ม) ซึ่งมีคาเกินมาตรฐาน
ที่กำหนดใหไมเกิน 1.7 มคก./ลบ.ม ซึ่ งการพั ฒ นาในระยะตอไปควรผลั กดัน และให ความสำคัญ กับ การลด
ช อ งว า งรายได ร ะหว า งภาคและมี ก ารกระจายรายได ที่ เป น ธรรม การแก ไขป ญ หาสิ่ งแวดล อ มในพื้ น ที่
อุตสาหกรรมหลัก และสงเสริมการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดน
2.10 ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา การบรรลุเปาหมายการพัฒนาดานความรวมมือ
ระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา ในปที่ 2 ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีความกาวหนาในการพัฒนาโครงขาย
ความเชื่ อมโยงทางด านโลจิ ส ติ ก ส เมื่ อพิ จ ารณาจากดั ช นี ความสามารถในการแข งขั น ระดั บ โลก (Global
Competitiveness Index: GCI) ของ WEF พบวาในป 2561 ไทยมีความสามารถในการแขงขัน ดานคุณภาพ
โครงสรางพื้น ฐานอยูในอันดับ ที่ 60 (จาก 140 ประเทศ) ปรับตัวดีขึ้นจากอันดับ ที่ 67 (จาก 137 ประเทศ)
ในป 2560 อี กทั้ งความสามารถในการบริห ารจัดการ ณ จุดขามพรมแดนมีแนวโนมดีขึ้น จากดัช นี การค า
ระหวางประเทศ (Trading Across Border) ในป 2561 ปรับตัวดีขึ้นมาอยูอันดับที่ 57 จากอันดับที่ 92 ในป
2559 สำหรับการคาระหวางไทยกับกลุมประเทศภูมิภาคอาเซียน (อาเซียน 9 ประเทศ) มีมูลคาเพิ่มขึ้นเปน
3,668 พั น ล านบาท และเงิน ลงทุ น โดยตรงของไทยในภู มิภ าคอาเซีย นมีแนวโน มเพิ่ม ขึ้น ตั้งแต ป ลายแผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 11 โดยเพิ่มขึ้นเปน 205.97 พันลานบาท และ 215.19 พันลานบาทในป 2560 และป 2561
ตามลำดับ และการคาชายแดนระหวางประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบานในอนุภูมิภาคขยายตัวเพิ่มขึ้นอยาง
ต อ เนื่ อ ง โดยป 2561 มี มู ล ค า 1,124.7 พั น ล า นบาทหรื อ ขยายตั ว ร อ ยละ 4.01 เมื่ อ เที ย บกั บ ป 2560
นอกจากนี้ ประเทศไทยมีการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs (Sustainable
Development Goals) ซึ่ งเป น ความรวมมื อระหว างประเทศเพื่อประมวลผลการดำเนิ น งานในรอบปของ
ประเทศตางๆ ตอเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ขอ ประเทศไทยไดคะแนน SDG Index อยูในอันดับที่ 59
(จาก 156 ประเทศ) หรือมีคะแนนเทากับ 69.2 คะแนนในป 2561 (คาเฉลี่ยของภูมิภาคอยูที่ 64.1 คะแนน)
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3 ผลกระทบการพัฒนาระยะ 2 ปของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
ในระยะ 2 ปของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 สังคมไทยมีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในระดับปานกลาง
และมีแนวโนมดีขึ้น โดยคาดัชนีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรอยละ 66.60 ใน
ป 2559 หรือปสุดทายของแผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ 11 เปนรอยละ 70.40 ในป 2560 และเพิ่มขึ้นเปนรอยละ
76.47 ในป 2561 โดยปจจัยเกื้อหนุนที่สงผลใหความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทยเพิ่มขึ้น คือ สุขภาวะ
โดยรวมของบุ คคล ครอบครัว และชุมชนมีระดับ ดีขึ้น มาก จากระดั บ ปานกลางในป 2560 เปน ระดับ ดีใน
ป 2561 เศรษฐกิจมีความเขมแข็งและเปนธรรมมีระดับดีขึ้นเล็กนอยและยังคงทรงตัวอยูในระดับดี สิ่งแวดลอม
และระบบนิเวศนสมดุลมีระดับดีขึ้น จากระดับตองปรับปรุง เปนระดับปานกลาง สังคมมีความเปนประชาธิปไตย
ที่มีธรรมาภิบาลแมจะมีคะแนนดีขึ้นมากแตยังอยูในระดับตองปรับปรุง ขณะที่การสรางความเปนธรรมและ
ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมมีระดับดีขึ้น
3.1 สุ ข ภาวะของคนไทยในป ที่ 2 ของแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12 ปรั บ ตั วดี ขึ้ น อย า งเห็ น ได ชั ด
โดยมีคาดัชนีรวมขององคประกอบหลักดานสุขภาวะถึงรอยละ 87.35 ซึ่งอยูในระดับดี ปรับตัวดีขึ้นจาก
ป 2560 ที่อยูในระดับปานกลาง เปนผลมาจากในป 2561 องคประกอบยอยทั้ง 3 องคประกอบอยูในเกณฑ
ระดับดี กลาวคือองคประกอบดานสุขภาพกายและสุขภาพจิตดีมีคาอยูในระดับดีมาตลอดตั้งแตป 2555 ซึ่งมี
คารอยละ 84.30 เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 86.78 ในป 2561 องคประกอบดานสุขภาพทางสังคมที่ดีมีคาดีขึ้นอยาง
มากจากในป 2555 ที่มีคา เพี ย งรอยละ 64.71 เป น รอยละ 87.67 ในป 2561 เชน เดีย วกับ องคป ระกอบ
ดานการมีคุณธรรมและสติปญญาใฝรูที่มีคาดัชนีดีขึ้นจากในป 2555 ซึ่งมีคารอยละ 60.75 เปนรอยละ 87.66
ในป 2561
3.2 เศรษฐกิจไทยมีความเขมแข็งและเปนธรรมเพิ่มขึ้นในปที่ 2 ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โดย
คาดัชนีรวมขององคประกอบหลักดานเศรษฐกิจเขมแข็งและเปนธรรมเพิ่มขึ้นจากรอยละ 80.17 ในป 2559 ซึ่ง
เป น ป สุ ด ท ายของแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 11 เป น ร อยละ 80.61 ในป 2560 ซึ่ งเป น ป แรกของแผนพั ฒ นาฯ
ฉบับที่ 12 และเพิ่มขึ้นตอเนื่องเปนรอยละ 81.46 ในป 2561 เปนระดับการพัฒนาที่อยูในระดับดี โดยพบวา
ค าดั ช นี ขององค ป ระกอบด านการมี ห ลั กประกัน คุ ณ ภาพชีวิต และงานที่ ดี และดานเศรษฐกิ จ เข มแข็ งและ
มีประสิทธิภาพดีขึ้น โดยคาดัชนีของการมีหลักประกันคุณภาพชีวิตและงานที่ดีปรับตัวดีขึ้นจากรอยละ 93.55
ในป 2560 เป น ร อ ยละ 94.81 ในป 2561 ซึ่ งอยู ในระดั บ ดี ม าก และค าดั ช นี ของเศรษฐกิ จ เข ม แข็ งและ
มีประสิทธิภาพปรับตัวดีขึ้นเชนกันจากรอยละ 77.35 ในป 2560 เปนรอยละ 78.76 ในป 2561 ซึ่งอยูในระดับ
ปานกลาง แมวาคาดัชนีของความเปนธรรมทางเศรษฐกิจจะลดลง แตระดับการพัฒนายังอยูในระดับปานกลาง
ดังนั้น ทุกปจจัยจึงสงผลใหเศรษฐกิจไทยมีความเขมแข็งและเปนธรรมเพิ่มมากขึ้นในระยะ 2 ปของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12
3.3 สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศสมดุล ในปที่ 2 ของแผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ 12 คาดัชนีเพิ่มขึ้นจาก
ร อ ยละ 68.82 ในป 2560 เป น ร อ ยละ 87.15 ในป 2561 จากระดั บ ต อ งปรั บ ปรุ ง ขึ้ น มาอยู ในระดั บ ดี
เนื่องจากการเพิ่ มขึ้ น ของพื้ น ที่ ทำเกษตรกรรมยั่งยืน และเกษตรอิน ทรียที่มีคาสูงขึ้น มาก จึงเปน ปจ จัยบวก
ที่ ท ำให องค ป ระกอบด านเศรษฐกิ จ สี เขี ย วมี คาดั ช นีเพิ่ม สูงขึ้น รวมทั้ งมี ด ำเนิ น การฟ น ฟู และเรงแก ป ญ หา
สิ่งแวดลอมตางๆ มากขึ้น ทำใหคุณภาพแหลงน้ำดีขึ้น มูลคาความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติลดลง
พื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มขึ้น และการใชพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกมากขึ้น
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3.4 สังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลมีทิศทางดีขึ้นในระยะ 2 ปของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
โดยปรับตั วจากระดั บต องเรงแก ไข มาเป น ระดับต องปรับปรุง ดัชนีสังคมประชาธิป ไตยที่มีธรรมาภิ บาล
เพิ่มขึ้นจากรอยละ 49.40 ในป 2559 เปนรอยละ 61.89 และรอยละ 68.46 ในป 2560 และ 2561 ตามลำดับ
ทำใหระดับการพัฒนาปรับตัวดีขึ้นจากระดับที่ตองเรงแกไขในปที่ผานมา เปนระดับตองปรับปรุง เมื่อพิจารณา
ในรายองคประกอบยอย พบวา องคประกอบยอยประชาธิปไตยที่มีคุณภาพและองคประกอบยอยนิติธรรมและ
ธรรมาภิบาลมีทิศทางดีขึ้น ขณะที่องคประกอบยอยการปองกันและลดความรุนแรงทางสังคมและการเมืองยัง
อยูในระดับที่ตองเรงแกไข
3.5 การสร า งความเป น ธรรมและลดความเหลื่ อ มล้ ำ ในสั ง คมในป ที่ 2 ของแผนพั ฒ นาฯ
ฉบับที่ 12 มีแนวโนมดีขึ้นจากปสุดทายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 โดยปรับตัวขึ้นจากระดับตองปรับปรุง
เปนระดับปานกลาง ดัชนีการสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมสูงขึ้นจากรอยละ 61.39
ในป 2559 เป น รอยละ 68.45 ในป 2560 และรอยละ 72.75 ในป 2561 โดยปรับ ตั วดีขึ้น จากระดับ ตอง
ปรับ ปรุงเปน ระดั บปานกลาง ซึ่ งเป น ผลมาจากองคป ระกอบยอยด านความเป น ธรรมด านสิ่ งแวดล อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติปรับตัวดีขึ้นอยางมากจากป 2559 และองคประกอบยอยการเขาถึงสวัสดิการทางสังคม
และทรั พ ยากรทางเศรษฐกิ จ มี แ นวโน ม สู งขึ้ น และปรับ ตั ว จากระดั บ ปานกลางขึ้ น มาอยู ในระดั บ ดี และ
องค ป ระกอบย อยด านการได รับ การคุ มครองสิทธิและไมถูกเลือกปฏิบัติแมจะปรับ ตัว สูงขึ้น อย างมากจาก
ระดับเรงแกไขเปนระดับปานกลางในป 2561

ส ว น ที่ 1
ผลการพัฒนาตามยุทธศาสตรของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

บ ท ที่ 1
ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
1 บทนำและสาระสำคัญของยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษยมุงใหความสำคัญกับการวางรากฐานการพัฒนา
คนใหมีความสมบูรณ เริ่มตั้งแตกลุมเด็กปฐมวัยที่ ตองพัฒ นาใหมีสุขภาพกายและใจที่ดี มี ทักษะทางสมอง
ทักษะการเรียนรู และทักษะชีวิต เพื่อใหเติบโตอยางมีคุณภาพ ควบคูกับการพัฒนาคนไทยในทุกชวงวัยใหเปน
คนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสำนึกที่ดีตอสังคมสวนรวม มีทักษะความรู และ
สามารถปรับตัวเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว บนพื้นฐานของการมีสถาบันทางสังคมที่เขมแข็ง
ทั้งสถาบันครอบครัว สถาบัน การศึกษา สถาบั นศาสนา สถาบันชุมชน และภาคเอกชนที่ รวมกัน พัฒ นาทุ น
มนุ ษ ย ใหมี คุณ ภาพสู ง อี กทั้ งยั งเป น ทุ น ทางสังคมสำคั ญ ในการขับ เคลื่ อนการพั ฒ นาประเทศ โดยกำหนด
เปาหมายและแนวทางการพัฒนา ดังนี้
1.1 เปาหมายการพัฒนา
1.1.1 คนไทยสวนใหญมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพิ่มขึ้น
1.1.2 คนในสังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และความสามารถเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง

1.1.3 คนไทยไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากลและสามารถเรียนรูดวยตนเอง
1.1.4 คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น

1.1.5 สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งและมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ
สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน สื่อมวลชน และภาคเอกชน
1.2 แนวทางการพัฒนา
1.2.1 ปรั บ เปลี่ ย นค า นิ ย มคนไทยให มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี วิ นั ย จิ ต สาธารณะ และ
พฤติ ก รรมที่ พึ ง ประสงค โดยส งเสริ ม การเลี้ ย งดู ในครอบครั ว ที่ เน น การฝ ก เด็ ก ให รู จั ก การพึ่ งพาตั ว เอง
มี ค วามซื่ อสั ต ย มี วิ นั ย มี ศีล ธรรม คุ ณ ธรรม จริย ธรรม มีค วามรับ ผิ ดชอบ ส งเสริมให มีกิ จ กรรมการเรีย น
การสอนทั้งในและนอกหองเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ ผลักดันใหมีการนำ
วัฒนธรรมการทำงานที่พึงประสงคไปใชปฏิบัติจนใหเปนคุณลักษณะที่สำคัญของคนในสังคมไทย
1.2.2 พั ฒ นาศั ก ยภาพคนให มี ทั ก ษะความรู แ ละความสามารถในการดำรงชี วิต อย างมี
คุณคา โดยสงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม พัฒนาเด็กวัยเรียน
และวัยรุนใหมีทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ มีความคิดสรางสรรค มีทักษะการทำงานและการใชชีวิต
ที่พรอมเขาสูตลาดงาน สงเสริมแรงงานใหมีความรูและทักษะในการประกอบอาชีพที่เปนไปตามความตองการ
ของตลาดงาน พัฒนาศักยภาพของกลุมผูสูงอายุวัยตนใหสามารถเขาสูตลาดงานเพิ่มขึ้น
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1.2.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต ปรับหลักสูตรการผลิตครูที่เนน
สมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเปนครู เปนผูแนะนำ และสามารถกระตุนการเรียนรูของผูเรียน พัฒนาระบบ
ประเมินคุณภาพมาตรฐานที่สามารถวัดและประเมินผลคุณภาพผูเรียนทั้งดานทักษะ ความรู ความสามารถ
และสมรรถนะตามมาตรฐานการเรียนรูแตละระดับการศึกษา ขยายความรวมมือระหวางสถาบันอาชีวศึกษา
สถาบันอุดมศึกษา ภาคเอกชน และผูเชี่ยวชาญทั้งในและตางประเทศ พัฒ นาสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานสูความเปนเลิศ
1.2.4 ลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพและใหทุกภาคสวนคำนึงถึงผลกระทบตอสุขภาพ พัฒนาให
คนมีความรูในการดูแลสุขภาพ มีจิตสำนึกสุขภาพที่ดี และมีการคัดกรองพฤติกรรมสุขภาพดวยตนเองผาน
ชองทางการเรียนรูที่หลากหลาย จัดบริการใหคำปรึกษาดานสุขภาพจิตที่เขาถึงไดงาย สงเสริมใหคนมีกิจกรรม
ทางสุ ข ภาพที่ เหมาะสมกั บ วั ย ทั้ ง รู ป แบบการออกกำลั งกาย โภชนาการที่ เหมาะสม ส งเสริ ม วั ฒ นธรรม
ความปลอดภัยทางถนนผานการสื่อสารสาธารณะที่เหมาะสมตามกลุมเปาหมาย
1.2.5 เพิ่ มประสิ ท ธิ ภ าพการบริห ารจัด การระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงิน
การคลังดานสุขภาพ โดยปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรรวมกันระหวางสถานพยาบาลทุกสังกัดในเขต
พื้นที่สุขภาพในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการทั้งดานบุคลากร ครุภัณฑทางการแพทย และโครงสรางพื้นฐาน
จัดทำแนวทางการรับภาระคาใชจายรวมกันทั้งภาครัฐและผูใชบริการตามเศรษฐานะที่คำนึงถึงความเปนธรรม
และการเขาถึงบริการสุขภาพที่จำเปนของกลุมผูมีรายไดนอย พัฒนาระบบประกันสุขภาพของแรงงานตางชาติ
และนั กท องเที่ ย วให ส ามารถใช บ ริการสุ ขภาพที่ มีคุณ ภาพและมีการควบคุม การใชบ ริก ารอยางเหมาะสม
รวมทั้งบูรณาการระบบขอมูลสารสนเทศของแตละระบบหลักประกันสุขภาพใหเกิดความเปนเอกภาพทั้งเรือ่ ง
สิทธิประโยชน การใชบริการ งบประมาณการเบิกจาย และการติดตามประเมินผล
1.2.6 พัฒนาระบบการดูแลและสรางสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย ผลักดันใหมี
กฎหมายการดูแลระยะยาวสำหรับผูสูงอายุครอบคลุมการจัดบริการทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม และ
ระบบการเงิน การคลั ง พั ฒ นาให มีระบบการดูแลระยะกลางที่จะรองรับผูที่ จำเปนตองพั กฟนกอนกลับบาน
ใหเชื่อมโยงกับระบบการดูแลระยะยาว วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งอำนวยความสะดวกในการใชชีวิตประจำวัน
ที่เหมาะสมกับผูสูงอายุ
1.2.7 ผ ลั ก ดั น ให ส ถ า บั น ท า งสั งค ม มี ส ว น ร ว ม พั ฒ น า ป ระเท ศ อ ย า งเข ม แข็ ง
สรางสภาพแวดลอมทางสังคมที่เอื้อตอการสรางความเขมแข็งของครอบครัว สงเสริมสถาบัน การศึก ษาให
เป น แหล งบริ ก ารความรู ท างวิ ช าการที่ ทุ กคนสามารถเข าถึ งได มี ก ารเผยแพรงานวิจั ย สู ส าธารณะ สราง
มาตรการจูงใจใหภาคเอกชนมีสวนรวมในการลงทุนพัฒนาดานสังคมในรูปแบบใหมๆ ที่เปนนวัตกรรมสังคม

2 การบรรลุเปาหมายของยุทธศาสตร
การบรรลุเปาหมายการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย การพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตรการ
พัฒนาการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษยในปที่ 2 ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 พบวา ในระยะ 2 ป
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 คนไทยสวนใหญมีจิตใจดี ชวยเหลือผูอื่น รูจักตอบแทนผูมีพระคุณ มีวิถีชีวิตใน
กรอบคุณงามความดี โดยสัดสวนคดีอาญาตอประชากรหนึ่งแสนคนมีแนวโนมลดลงตอเนื่องจาก 116.15 คดี
ในป 2560 เหลือ 108.88 คดีในป 2561 คนในสังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะ ความรูและความสามารถเพิ่มขึ้น
ตามเปาหมายของแผน โดยเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มศักยภาพทั้งทักษะดานภาษา ดานการเจริญเติบโตของ
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รางกาย และการปรับ ตัว เด็กวัยเรียนมีไอคิ วเฉลี่ยไม ต่ำกวาเกณฑ มาตรฐานมีแนวโน มเพิ่มขึ้นตามลำดับจาก
รอยละ 93.1 ในป 2557 เปนรอยละ 94.73 ในป 2561 วัยแรงงานมีความรูและทักษะตามความตองการของ
ตลาดแรงงาน ซึ่งพิจารณาจากจำนวนนักเรียนที่เขาเรียนในระบบทวิภาคีมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และ
คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้นสะทอนจากตัวชี้วัด ไดแก อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน การคลอดในผูหญิง
กลุมอายุ 15–19 ป และรายจายสุขภาพทั้งหมดตอผลิตภัณฑมวลรวมของไทยลดลงอยูในระดับที่เปนไปตาม
เปาหมายของแผน อยางไรก็ตาม ปญหาการฆาตัวตายเปนปญหาที่ตองเรงแกไข โดยอัตราการฆาตัวตายสำเร็จ
เพิ่มขึ้นจาก 6.03 คนตอประชากรหนึ่งแสนคนในป 2560 เปน 6.32 คนตอประชากรหนึ่งแสนคนในป 2561
ดังนั้น การพัฒนาระยะตอไปตองใหความสำคัญกับการพัฒนาคนในทุกมิติและทุกชวงวัยใหเปนคนเกง ดี และมี
คุณภาพเพื่อใหเปนทรัพยากรสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบการ
สรางเสริมสุขภาพและการจัดการปจจัยเสี่ยงที่นำไปสูการมีสุขภาวะที่ดี โดยมีผลการพัฒ นาเปรียบเทียบกับ
เปาหมาย ดังนี้
การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ปที่ 2 ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
เปาหมาย
1. คนไทยสวนใหญ
มีทัศนคติและ
พฤติกรรมตาม
บรรทัดฐานที่ดีของ
สังคม

2. คนในสังคมไทย
ทุกชวงวัยมีทักษะ
ความรู และ
ความสามารถเพิ่มขึ้น
2.1 เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการเต็มตาม
ศักยภาพ
2.2 เด็กวัยเรียนและ
วัยรุนมีสติปญญา
และความฉลาดทาง
อารมณเพิ่มขึ้น
2.3 วัยแรงงานมีความรู
และทักษะเปนไป
ตามความตองการ
ของตลาดงานและมี
ทักษะทางการเงิน
เหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมทาง
เศรษฐกิจ

2556

แผนฯ 11
2557

36.92

54.1
82.8
71.3
73.6
102.06

N/A

78.75

4. คะแนน IQ เฉลี่ยไมต่ำกวา
เกณฑมาตรฐาน
5. เด็กมีคะแนน EQ ไมต่ำกวา
เกณฑมาตรฐานภาคการเมือง
ระดับทองถิ่น
6. ผูเรียนในระบบทวิภาคีเพิ่มขึ้น 37,694 43,370
เฉลี่ยรอยละ 30 ตอป
อัตราการเปลี่ยนแปลง
7.14
15.06
7. ผูที่ไดรับการรับรองคุณวุฒิ
วิชาชีพและผูผานการทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงาน
แหงชาติเพิ่มขึ้น
7.1 ผูผานการทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงาน
แหงชาติ (คน)

93.1

98.23

79.9
(13
จังหวัด)
61,245

77.1
91,622 113,729 125,896 139,727

42.27

48.49

ตัวชี้วัด
1. ประชากรอายุ 13 ปขึ้นไป
มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่
สะทอนการมีคุณธรรม
จริยธรรม
1.1 การชวยเหลือผูอื่น
1.2 การตอบแทนผูมีพระคุณ
1.3 การใหอภัย
1.4 การยอมรับผิด
2. สัดสวนคดีอาญาตอประชากร
หนึ่งแสนคน

3. เด็กมีพัฒนาการสมวัยไมนอย
กวารอยละ 85

2555

N/A

2559

แผนฯ12
2560
2561

104.53

133.15

116.15

56.4
83.2
65.7
69.8
108.88

91.69

91.25

95.90

96.59

2558

24.13

32,322

94.73

10.70

10.99

4
เปาหมาย

2.4 ผูสูงอายุวัยตนมี
งานทำและรายไดที่
เหมาะสมกับ
ศักยภาพของ
ผูสูงอายุ
3. คนไทยมีการศึกษาที่
มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากลและ
มีความสามารถ
เรียนรูดวยตนเอง
อยางตอเนื่อง

ตัวชี้วัด
7.2 ผูที่ไดรับการรับรอง
คุณวุฒิวิชาชีพ (คน)
8. การออมสวนบุคคลตอรายได
พึงจับจายใชสอยเพิ่มขึ้น
9. การมีงานทำของผูสูงอายุ (อายุ
60-69 ป) เพิ่มขึ้น

2555

แผนฯ 11
2556
2557

แผนฯ12
2560
2561

2558

2559
6,711

9.02

7.98

8.62

8.97

10.20

11.16

N/A

N/A

54.9

N/A

N/A

50.5

31.67

415
421
409
30.71

29.80

10. ผลคะแนนสอบ PISA
ในแตละวิชาไมตำ่ กวา 500

- คณิตศาสตร
- วิทยาศาสตร
- การอาน
11. การใชอินเทอรเน็ตเพื่อการ
อานหาความรู
12. การอานของคนไทยเพิ่มขึ้น
เปนรอยละ 85
13. แรงงานที่ขอเทียบโอน
ประสบการณและความรูเพื่อ
ขอรับวุฒิ ปวช. และ ปวส.
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 20 ตอป
4. คนไทยมีสุขภาวะที่ 14. ประชากรอายุ 15 – 79 ป
ดีขึ้น
มี ภาวะน้ำหนักเกินลดลง
15. การตายจากอุบัติเหตุทาง
ถนนต่ำกวา 18 คน ตอ
ประชากรแสนคน
16. ประชาชนเลนกีฬาและ
เขารวมกิจกรรมนันทนาการ
เพิ่มขึ้น
17. อัตราการฆาตัวตายสำเร็จตอ
ประชากรแสนคนลดลง
18. การคลอดในผูหญิงกลุมอายุ
15 – 19 ป ลดลง
19. รายจายสุขภาพทั้งหมดตอ
ผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศ
20. ผูสูงอายุที่อาศัยในบานที่มี
สภาพแวดลอมที่เหมาะสม
เปนรอยละ 20
5. สถาบันทางสังคมมี
21. ดัชนีครอบครัวอบอุนอยูใน
ความเขมแข็งและมี
ระดับ ดีขึ้น
สวนรวมในการพัฒนา 22. ประชากรอายุ 13 ปขึ้นไปมี
ประเทศเพิ่มขึ้น
การปฏิบัติตามหลักคำสอน
โดยเฉพาะสถาบัน
ทางศาสนาเพิ่มขึ้น
ครอบครัว สถาบัน
23. ธุรกิจที่เปนวิสาหกิจเพื่อ
การศึกษา สถาบันทาง
สังคมเพิ่มขึ้น
ศาสนา ชุมชน สื่อ
มวลชน และภาคเอกชน

427
444
441
34.55

32.37

81.8

77.7

29.82
78.8

37.5
13.75

11.30

10.30

9.50

12.74

13.22

12.55

6.20

6.08

6.07

6.47

6.35

6.03

6.32

53.8

51.2

47.9

44.8

40.6

39.6

4.8

4.9

5.0

5.1

5.2

5.2

4.9

N/A

2.0

N/A

N/A

3.4

N/A

N/A

68.31

65.58

65.53

66.52

67.98

N/A

N/A

-

-

-

22.4
-

-

-
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2.1 คนไทยสวนใหญมีจิตใจดี ชวยเหลือผูอื่น รูจักตอบแทนผูมีพระคุณ มีวิถีชีวิตอยูในกรอบคุณ
งามความดี ซึ่งเปนไปตามเปาหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 พิจารณาไดจากสัดสวนประชากรอายุ 13
ปขึ้นไปที่มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะทอนการมีคุณธรรม จริยธรรม โดยสัดสวนการใหความชวยเหลือผูอื่นที่
ตองการความชวยเหลือ แม วาบุ คคลนั้น ๆ จะไมใชญ าติ พี่นองเพิ่ มสูงขึ้น จากรอยละ 54.1 ในป 2557 เป น
รอยละ 56.4 ในป 2561 และรูจักบุญคุณ ตอบแทนผูมีพระคุณหรือผูที่ใหความชวยเหลือเพิ่มขึ้นจากรอยละ
82.8 ในป 2557 เปนรอยละ 83.2 ในป 2561 อยางไรก็ตาม สัดสวนการใหอภัยหรือยกโทษใหกับผูที่ทำราย
รางกาย/จิตใจของเรา และการยอมรับผิดและขอโทษในความผิดหรือในเรื่องที่มีสวนรับผิดชอบปรับตัวลดลง
แต ก็ไม ได มีจิต คิ ดรายถึงกระทั่ งก อคดี อาชญากรรม เนื่องจากสัดสวนคดี อาญาตอประชากรหนึ่ งแสนคนมี
แนวโน มลดลงอยางตอเนื่องจาก 133.15 คดีตอประชากรหนึ่งแสนคนในป 2559 เหลือละ 116.15 คดีตอ
ประชากรหนึ่งแสนคนในป 2560 และลดลงเหลือละ 108.88 คดีในป 2561
2.2 คนในสั งคมไทยทุ ก ช วงวั ยมี ทัก ษะ ความรู และความสามารถเพิ่ ม ขึ้ น ตามเป า หมายของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
2.2.1 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ มีพัฒนาการสมวัยทั้งทักษะดานความเขาใจ
ภาษาและการใชภาษา ดานการเจริญเติบโตของรางกาย ดานการชวยเหลือตัวเอง และดานทักษะทางสังคม
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยสัดสวนเด็กแรกเกิด – 5 ป มีพัฒนาการสมวัยเพิ่มขึ้นจากรอยละ 95.90 ในป 2560
เปนรอยละ 96.59 ในป 2561 เปนไปตามเปาหมายของแผนที่กำหนดใหเด็กมีพัฒ นาการสมวัยไมนอยกวา
รอยละ 85
2.2.2 ไอคิวเฉลี่ยของเด็กไทยอยูในระดับเกณฑมาตรฐาน (IQ 90-109) แมวาจะมีคะแนน
เฉลี่ยลดลงจากรอยละ 98.23 ในป 2559 เหลือรอยละ 94.73 ในป 2561
ทั้งนี้ สัดสวนเด็กแรกเกิดถึงอายุ 6 เดือนที่กิน นมแมอยางเดียวมี สัดสวนลดลงจาก
รอยละ 62.66 ในป 2560 เปนรอยละ 50.89 ในป 2561 รัฐบาลและทุกภาคสวนที่เกี่ยวของควรเรงรณรงคให
ความรู พรอมทั้งสนับสนุนใหมีการเลี้ยงเด็กแรกเกิดถึง 6 เดือนดวยนมแม เนื่องจากนมแมมีประโยชนมากกวา
นมชนิดอื่นทุกชวงอายุ นมแมยอยและดูดซึมงาย มีสารอาหารที่จำเปนทุกชนิดสำหรับการเจริญเติบโต และ
ชวยเสริมสรางพั ฒนาการอยางสมบูรณ ของทารกในชวง 6 เดือนแรกของชีวิต ซึ่งประกอบดวยดีเอชเอและ
เออารเอ ซึ่งมีสวนชวยพัฒนาสมอง และประสาทตาของเด็กทารก ซึ่งจะสงผลตอระดับเชาวปญญาของเด็ก
นอกจากนี้ นมแมยังมีสารแอนตี้บอดี้เสริมภูมิตานทาน พรีโบโอติกสรางภูมิตานทาน สารกระตุนการเจริญเติบโต
และเอ็นไซมตางๆ ที่ชวยสรางความแข็งแกรงใหกับระบบภูมิตานทานของเด็กทารก
นอกจากนมแมจะมีสวนชวยเสริมสรางใหเด็กมีระดับเชาวปญญาแลว นมแมยังมีผลตอ
ความฉลาดทางอารมณ อี กด วย จากการวิ จัย เพื่ อ ศึกษาความฉลาดทางอารมณ ของเด็ กที่ เลี้ย งดว ยนมแม
โดย ดร.วีณา จีระแพทย และคณะ พบวา เด็กกลุมที่เลี้ยงดวยนมแมอยางเดียวนาน 6 เดือน มีคะแนนเฉลี่ย
ของความฉลาดทางอารมณโดยรวมและรายดาน (ดานดี เกง และสุข) สูงกวาคะแนนเฉลี่ยของความฉลาด
ทางอารมณของเด็กกลุมที่เลี้ยงดวยนมแมรวมกับนมผสม และของกลุมเด็กที่เลี้ยงดวยนมผสมรวมกับอาหาร
เสริมอื่นๆ เมื่อเด็กไดกินนแมอยางเดียวตั้งแตแรกเกิดจนถึง 6 เดือน และกินนมแมควบคูอาหารตามวัยไปจนถึง
อายุ 2 ขวบ เด็กจะมีโอกาสที่จะเติบโตขึ้นมาอยางมีคุณภาพ เปนคนที่มีคุณภาพทั้งดานเชาวนปญญา และ
ความฉลาดทางอารมณเต็มรอยละ 100
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รอยละของเด็กแรกเกิด - ต่ำกวา 6 เดือน กินนมแมอยางเดียว
หนวย : รอยละ
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56.24
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66.27

61.13

62.66

44.31
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50.89

40
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0
2556

2557

2558

2559

2560

2561

ที่มา : อนามัยแมและเด็ก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

2.2.3 วัยแรงงานมีความรูและทักษะเปนไปตามความตองการของตลาดแรงงานและคนไทย
มีทักษะทางการเงินเหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ
1) เยาวชนไทยใหความสนใจศึกษาในระบบทวิภาคีเพิ่มสูงขึ้น แตอัตราการเพิ่มยัง
ไมเปนไปตามที่กำหนดไวในแผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ 12 ที่กำหนดใหเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 30 ตอป โดยจำนวน
นักเรียนที่เรียนในระบบทวิภาคีเพิ่มขึ้นทุกปอยางตอเนื่องจาก 125,896 คน ในป 2560 เปน 139,727 คน
ในป 2561 หรือคิดเปนอัตราการเพิ่มเฉลี่ยประมาณรอยละ 10 ตอป อยางไรก็ตาม คาดวาในอนาคตอัตราการ
เพิ่มของนักเรียนที่เรียนในระบบทวิภาคีจะมีสัดสวนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากในปจจุบันการศึกษาดานอาชีวะเปน
ที่ยอมรับอยางกวางขวางจากสังคม โดยเฉพาะการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีที่เปนรูปแบบที่มีประสิทธิภาพ
กวารูปแบบอื่นๆ นักศึกษาที่ผานการศึกษาจากระบบทวิภาคีมีทักษะดานการปฏิบัติ และเมื่อสำเร็จการศึกษา
แล ว มี งานรองรั บ จากสถานประกอบการ/ธุรกิจ ที่ นั กศึ กษาเข าไปฝก งาน หรื อสามารถหางานทำได ทั น ที
ในขณะที่ผูจบการศึกษาในรูปแบบปกติตองเขารับการฝกกอนเขาทำงาน รัฐบาลจึงไดใหความสำคัญกับการ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาใหเทาเทียมในระดับสากล ควบคูกับการสรางแรงงานที่มีทักษะตอบสนอง
ความตองการของตลาด
2) การออมสวนบุคคลตอรายไดพึงจับจายใชสอยมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
โดยเพิ่มจากรอยละ 10.20 ในป 2559 เปนรอยละ 11.16 ในป 2560 การเพิ่มสัดสวนการออมสะทอนถึงการมี
องคความรูดานการเงินและการวางแผนทางการเงินเพื่อปองกันความเสี่ยงในอนาคตทั้งจากเหตุฉุกเฉินและ
การเขาสูวัยสูงอายุ ซึ่งบงชี้พฤติกรรมและความเปนอยูของประชาชนที่ตองการความมั่นคงในชีวิต
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2.3 คนไทยมีความใฝรู เรียนรูดวยตนเองเพิ่มขึ้น
2.3.1 คนไทยใชอินเทอรเน็ตเพื่อการอานหาความรูเพิ่มขึ้น โดยสัดสวนประชากรไทยอายุ
6 ปขึ้นไปที่ใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตในการหาความรูในดานตางๆ ไดแก คนหาขอมูลเกี่ยวกับสินคา/
บริการ ค นหาขอมูลเกี่ยวกับสิน คา/บริการดานสุขภาพ คน หาขอมูลของภาครัฐ ติดตามขาวสาร/อานหรือ
ดาวนโหลด หนังสือพิมพ นิตยสาร และศึกษาเรียนรูผานอินเทอรเน็ต มีสัดสวนเพิ่มสูงขึ้นจากรอยละ 29.80
ในป 2560 เปนรอยละ 29.82 ในป 2561
2.3.2 คนไทยอ า นเพิ่ ม ขึ้ น ไม ว า จะเป น การอ านหนั ง สื อ การอ านหนั งสื อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส
ลวนแลวแตเปนการเพิ่มพูนความรอบรูและเพิ่มพูนองคความรูในสิ่งที่ผูอานสนใจ โดยสัดสวนการอานของคน
ไทยเพิ่มขึ้นจากรอยละ 77.7 ในป 2558 เปนรอยละ 78.8 ในป 2561 โดยใชเวลาอานเฉลี่ย 80 นาทีตอวัน ซึ่ง
เปนสัดสวนที่มีแนวโนมบรรลุเปาหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ที่กำหนดใหการอานของคนไทยเพิ่มขึ้น
เปนรอยละ 85 นอกจากนี้ เด็กเล็กอายุต่ำกวา 6 ปที่อาน (อานดวยตนเองหรือผูใหญอานใหฟง) มีแนวโนมอาน
หนังสือเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง พิจารณาจากขอมูลการสำรวจการอานของประชากร พ.ศ. 2561 พบวา สัดสวน
เด็กเล็กอานหนังสือเพิ่มขึ้นจากรอยละ 60.2 ในป 2558 เปนรอยละ 61.2 ในป 2561 จากขอมูลในป 2561
พบวา เด็ กเล็กสวนใหญ รอยละ 44.1 อานหนั งสือสัป ดาหล ะ 2-3 วัน รองลงมารอยละ 20.0 อานหนังสื อ
สัปดาหละ 4-6 วัน และรอยละ 17.8 อานหนังสือทุกวัน โดยอานหนังสือเฉลี่ยวันละ 42 นาที
2.4 คนไทยมีสุขภาวะดีขึ้น
2.4.1 การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลงจาก 13.22 คนตอประชากรหนึ่งแสนคนใน
ป 2560 ลดลงเหลือ 12.55 คนตอประชากรหนึ่งแสนคนในป 2561 อยูในกรอบเปาหมายที่กำหนดใหอัตรา
การตายจากการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่ำกวา 18 คนตอประชากรหนึ่งแสนคน
2.4.2 การคลอดในผูหญิงกลุมอายุ 15 – 19 ป มีแนวโนมลดลง โดยลดลงจาก 40.6 คนตอ
ประชากรวัยเดียวกันหนึ่งแสนคนในป 2559 เหลือ 39.6 คนตอประชากรวัยเดียวกันหนึ่งแสนคนในป 2560
เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายปองกันและแกไขปญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภไมพรอมที่หลากหลาย อาทิ วาระ
แหงชาติและดำเนินงานตามยุทธศาสตรปองกันและแกไขปญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภไมพรอม (ป 2553)
พ.ร.บ.การป องกันและแกไขป ญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. 2559 เริ่มบั งคับใชเมื่อ 29 กรกฎาคม 2559
ทำให มี ก ารดำเนิ น งานร ว มกั น กั บ ทุ ก ภาคี เครื อ ข า ยที่ เกี่ ย วข อ งอย า งบู ร ณาการ ซึ่ งนอกจากจะส ง ผลให
การตั้งครรภในวัยรุนมีสัดสวนลดลงแลว ยังสงผลใหการตั้งครรภซ้ำในหญิงอายุนอยกวา 20 ปมีแนวโนมลดลง
อยางตอเนื่องจากรอยละ 18.02 ในป 2559 เหลือรอยละ 16.97 ในป 2560 และรอยละ 15.99 ในป 2561
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การตั้งครรภซ้ำในหญิงอายุนอยกวา 20 ป
หนวย : รอยละ
18.5
18
17.5

18.16
17.88

18.02

17

16.97

16.5
16

15.99

15.5
15
14.5

2557

2558

2559

2560

2561

ที่มา : อนามัยแมและเด็ก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

2.4.3 รายจ า ยสุ ขภาพทั้ งหมดต อผลิ ต ภั ณ ฑ มวลรวมในประเทศลดลง และอยู ในเกณฑ
เปาหมายที่กำหนดไวไมใหเกินรอยละ 5 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ โดยรายจายสุขภาพทั้งหมดตอ
ผลิ ต ภั ณ ฑ มวลรวมของไทยลดลงจากรอยละ 5.2 ในป 2560 เหลือรอยละ 4.9 ในป 2561 ซึ่งสะท อนถึง
สุขภาวะโดยรวมของคนไทยอยูในเกณฑดีและไมสรางภาระการคลังดานการใชจายใหแกภาครัฐไทย
2.4.4 อัตราการฆาตัวตายของคนไทยเพิ่มสูงขึ้น โดยอัตราการฆาตัวตายสำเร็จเพิ่มขึ้นจาก
6.03 คนตอประชากรหนึ่งแสนคนในป 2560 เปน 6.32 คนตอประชากรหนึ่งแสนคนในป 2561 การฆาตัวตาย
เกิดจากหลายสาเหตุ สาเหตุสวนใหญเกิดจากการปวยเปนโรคซึมเศรา รองลงมาไดแก โรคจิต และโรควิตก
กังวล ทั้งนี้ คนที่เปนโรคซึมเศราจะมีความรูสึกเบื่ออยางรุนแรงแทบทุกอยางในชีวิต เบื่อที่จะมีชีวิตอยู มีความ
เศราที่รุนแรง มีความรูสึกวาตนเองผิด ไรคา และอยากฆาตัวตาย คิดวาการตายเปนทางออกของปญหา ปญหา
การฆาตัวตายนี้ นอกจากจะเปนปญหาของปจเจคบุคคลแลว ยังสงผลตอความมั่นคงและปลอดภัยในจิตใจ
แตละคน โดยเฉพาะกับคนใกลชิดซึ่งนำไปสูปญหาสังคมของประเทศ

3 ผลการพัฒนาและผลการดำเนินงานที่สำคัญตามแนวทางยุทธศาสตร
3.1 ผลการพัฒนาสำคัญ
3.1.1 สงเสริมแรงงานใหมีความรูและทักษะการประกอบอาชีพที่เปนไปตามความตองการ
ของตลาดงาน
1) รัฐบาลเรงผลิตแรงงานให สอดคลองกับตลาดแรงงานและทิศ ทางการพั ฒ นา
ประเทศ โดยในป การศึ กษา 2554 รั ฐ บาลตั้งเป าหมายให สั ด ส ว นผู เรีย นสายอาชีว ศึ ก ษาเป น ร อยละ 60
สายสามัญรอยละ 40 ภายในป 2561 สงผลใหมีนักเรียนศึกษาตอสายอาชีวะเพิ่มสูงขึ้นโดยสัดสวนนักเรียน
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สายอาชีวะตอสายสามัญเพิ่มขึ้นจาก 33.9 : 66.1 ในป 2559 เปน 34.6 : 65.4 ในป 2560 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ
0.7 อาจเนื่องมาจากการปรับคานิยมของผูปกครอง และการมีภาพลักษณที่ดีขึ้นของนักเรียนอาชีวศึกษาตอ
สังคมไทย
สัดสวนนักเรียนสายสามัญตออาชีวะ ปการศึกษา 2554 - 2560
120
100

35.4

34.2

32.7

32.3

32.7

33.9

34.6

64.6

65.8

67.3

67.7

67.3

66.1

65.4

2554

2555

2556

2559

2560

80
60
40

อาชีวะ
สามัญ

20
0

2557

2558

ที่มา : สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปการศึกษา 2559-2560 กระทรวงศึกษาธิการ

2) การรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องคการมหาชน) หรือ สคช. ไดทบทวนกรอบคุณวุฒิวิชาชีพจาก 7 ระดับเปน 8 ระดับเพื่อใหสอดคลองกับ
กรอบคุณวุฒิแหงชาติและรองรับกรอบคุณวุฒิอางอิงอาเซียน รวมกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และ
หนวยงาน New Zealand Qualification Authority (NZQA) ซึ่งเปนหนวยงานภาครัฐที่มีภารกิจดานระบบ
คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พของประเทศนิ วซี แลนด และมีป ระสบการณ จัดทำกรอบคุณ วุฒิ ทั้ งระดับ อาเซียนและสากล
นอกจากนี้ สคช. ไดจัดฝกอบรมเจาหนาที่สอบ (Examiner) ขององคกร ทำหนาที่รับรองสมรรถนะของบุคคล
ตามมาตรฐานอาชี พ ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ งานขององคก รรับ รอง มาตรฐานอาชีพ และคุ ณ วุฒิ วิช าชี พ และ
เครื่ อ งมื อ ประเมิ น สมรรถนะของบุ ค คลตามมาตรฐานอาชี พ โดยในป งบประมาณ พ.ศ. 2556 - ป จ จุ บั น
ไดจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพจำนวน 57 สาขาวิชาชีพแลวเสร็จ พรอมใหการรับรองสมรรถนะ
จำนวน 51 สาขาวิชาชีพใน 591 อาชีพ 1,578 ชั้นคุณวุฒิ
3.1.2 ผูสูงอายุไทยส วนใหญ อาศั ยอยูในสภาพแวดล อมที่เหมาะสมกับวัย ผลการสำรวจ
ประชากรสูงอายุในประเทศไทยของสำนักงานสถิติแหงชาติ พบวา ผูสูงอายุไทยมากกวารอยละ 50 อาศัยอยูใน
สภาพบานที่เหมาะสมและมีมาตรฐานความปลอดภัยตอสวัสดิภาพของผูสูงอายุ โดย
1) ผูสูงอายุกวารอยละ 80 มีหองนอนที่เหมาะสมกับสภาพรางกาย กลาวคือ ผูสูงอายุ
รอยละ 40.1 อยูอาศัยในบานชั้นเดียว และรอยละ 37.3 มีหองนอนอยูชั้นลางของบาน นอกจากนี้ ผูสูงอายุ
รอยละ 59.0 นอนบนเตี ย งนอน ทำให ส ะดวกเวลาลุก นั่ง ไมทำใหห กลม หรือสะดุดไดงาย อยางไรก็ตาม
มีผูสูงอายุเพียงรอยละ 3.3 ที่มีราวสำหรับจับในหองนอนเพื่อชวยยึดเกาะหรือพยุงตัวกันลม
2) ผู สู งอายุ ส ว นใหญ มี ห อ งน้ ำ/ห อ งส ว มที่ เหมาะสม โดยผู สูงอายุรอ ยละ 51.5 มี
หองสวมแบบเปนโถนั่งหอยเทาที่สะดวกเวลาลุกนั่ง และผูสูงอายุรอยละ 81.3 มีหองน้ำ/หองสวมอยูในตัวบาน
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3.2 ผลการดำเนินงานที่สำคัญ
3.2.1 ปรั บ เปลี่ ย นค า นิ ย มคนไทยให มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี วิ นั ย จิ ต สาธารณะ และ
พฤติกรรมที่พึงประสงค
1) สงเสริมการเลี้ยงดูในครอบครัวที่เนนการฝกเด็กใหรูจักการพึ่งพาตัวเอง มีความ
ซื่อสัตย มีวินัย มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ และใหพอแมหรือผูปกครองเปนแบบอยาง
ที่ดีใหเด็กสามารถเรียนรูและยึดถือเปนตนแบบในการดำเนินชีวิต หนวยงานภาครัฐมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ
ดังนี้
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดำเนินโครงการตางๆ ไดแก
โครงการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรดานการปองกันและแกไขปญหาความรุนแรงตอเด็กและเยาวชน
โดยอบรมพอแมผูปกครองใหมีความรูเรื่องการอบรมเลี้ยงดูเด็กโดยไมใชความรุนแรง และอบรมเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานในบานพักเด็กฯ สามารถนำไปปรับใชกับผูรับบริการตามหลักสูตรการบำบัดฟนฟูเยียวยาเด็กที่ถูก
กระทำดวยความรุนแรงและหลักสูตรการปองกันตนเองจากความรุนแรงอยางถูกตองและเหมาะสม สงผลให
เด็กในชุมชนไดรับการอบรมเลี้ยงดูโดยไมใชความรุนแรงจากพอแมผูปกครองที่เขาอบรม เจาหนาที่ในบานพัก
เด็กและครอบครัวมีความรู ความเขาใจ และแนวทางในการปฏิบัติตอเด็กที่ถูกกระทำดวยความรุนแรงอยาง
เหมาะสม และเด็กและเยาวชนมีความรูและทักษะในการปองกันตนเองและไมใชความรุนแรงกับบุคคลอื่น
โครงการจัดหาครอบครัวบุญธรรม เพื่อใหเด็กไดอยูกับครอบครัวบุญธรรมที่เหมาะสม และครอบครัวบุญธรรม
มีความรูในการเลี้ยงดูเด็ก สงผลใหเด็กกลุมเปาหมายไดรับการจัดหาครอบครัวบุญธรรมที่เหมาะสมไดรับการ
เลี้ยงดูใหเจริญเติบโตไดรับความรักความอบอุนในรูปแบบบรรยากาศของครอบครัวที่มีพอแมและสมาชิกอื่น
ในครอบครั ว ได รั บ การคุ ม ครองและพั ฒ นาในครอบครั ว บุ ญ ธรรม โครงการจั ด หาครอบครั ว อุ ป ถั ม ภ
ใหการชวยเหลือแกเด็กที่ขาดบิดามารดา โดยจัดหาครอบครัวอุปถัมภ ซึ่งเปนเครือญาติของเด็กใหรับอุปการะ
เลี้ยงดูเด็ก โดยครอบครัวจะไดรับการสนับสนุนเงินชวยเหลือ รายละ 2,000 บาท ครอบคลุมเด็ก 5,297 คน
โครงการเสริมสรางความเขมแข็งใหกลไกศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน สามารถ
ทำหนาที่เปนกลไกในการดูแล เฝาระวัง และแกไขปญหาของศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน สามารถเชื่อมโยง
การทำงานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานที่เกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยคณะทำงานใน
พื้นที่ไดมีความรูความเขาใจแนวทางการปฏิบัติงานดานครอบครัวและไดรับการพัฒนาทักษะและองคความรู
เกี่ยวกับวิทยากรดานครอบครัวระดับจังหวัด 146 คน จัดทำคูมือศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน 12,250 เลม
สงผลให ครอบครัวในพื้ น ที่เขารวมกิจกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบัน ครอบครัว 81,000 คน
โครงการเสริมสรางกระบวนการคุมครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว สงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงาน
สวนกลางและสวนภูมิภาคทั่วประเทศรวมจัดกิจกรรมรณรงคยุติความรุนแรงตอเด็ก สตรี และความรุนแรงใน
ครอบครัว รวมทั้งประชาสัมพันธใหประชาชนทั่วไปรับรูถึงสิทธิที่พึงไดรับตามพระราชบัญญัติฯ และพัฒนา
ระบบข อ มู ล สารสนเทศ เรื่ อ งความรุ น แรงต อ เด็ ก สตรี บุ ค คลในครอบครั ว และการคุ ม ครองช ว ยเหลื อ
ผูถูกกระทำความรุน แรงในครอบครัว มี เจาหน าที่ บุคลากรภาครัฐ เอกชน และเครือขายเข ารวมกิจกรรม
442 คน (เปาหมาย 306 คน) นอกจากนี้ ประชาชนเขารวมกิจกรรมรณรงคยุติความรุนแรงตอเด็ก สตรี และ
ความรุนแรงในครอบครัว 31,210 คน และโครงการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรครอบครัว โดยการจัด
กิจกรรมวั นครอบครัว วัน สมั ชชาครอบครัว การขับ เคลื่อนคณะกรรมการส งเสริมสถาบั น ครอบครัวระดับ
จั งหวั ด การสำรวจแบบประเมิ น สถานการณ ค วามเข ม แข็ งของครอบครั ว ทั่ ว ประเทศ มี ค รอบครั ว และ
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กลุมเปาหมายที่เขารวมกิจกรรมไดรับรูถึงวิธีการ/แนวทาง/แบบอยาง/การมีสวนรวมในการเสริมสรางสถาบัน
ครอบครัว ให เข มแข็ง 6,850 คน ส งผลให ครอบครัว มี ค วามเข็ มแข็ ง 111,642 ครอบครัว (ผลการสำรวจ
สถานการณความเขมแข็งของครอบครัว)
กระทรวงยุ ติ ธ รรมจั ด ทำโครงการครอบครั ว เข มแข็ ง (Strengthening Family)
เพื่ อ ให นั ก สั งคมสงเคราะห มี ค วามรู ทั ก ษะ และสามารถทำหน า ที่ เป น วิ ท ยากรอบรมให ค วามรู และให
คำปรึกษาแนะนำกับครอบครัวของเด็กและเยาวชน มีนักสังคมสงเคราะหที่ปฏิบัติงานอยูในสถานแรกรับเด็ก
และเยาวชนของสถานพิ นิ จ และคุมครองเด็กและเยาวชน 33 แหง จำนวน 34 คนไดรับ การอบรม และมี
ครอบครัวที่เขารวมกิจกรรมครอบครัวเขมแข็ง 1,728 ครอบครัวมีสัมพันธภาพที่ดี
2) ส งเสริ มให มีกิจ กรรมการเรียนการสอนทั้ งในและนอกหองเรียนที่ สอดแทรก
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ความมี วิ นั ย จิ ต สาธารณะ รวมทั้ ง เร ง สร า งสภาพแวดล อ มภายในและโดยรอบ
สถานศึกษาใหปลอดจากอบายมุขอยางจริงจัง โดยหนวยงานภาครัฐมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้
กระทรวงวั ฒ นธรรม ได จั ดทำโครงการชุม ชนคุณ ธรรมขับ เคลื่อนดว ยพลั งบวร
ชุมชนคุณธรรมเปนชุมชนที่มีความเขมแข็งทั้งในมิติของศาสนสถาน ชุมชน และโรงเรียน ใหเชื่อมประสาน
สัมพันธกัน ทำใหคนไทยมีมโนสำนึกความดีงามจรรยามารยาท พัฒนาการเปนไปตามวัย สามารถอยูในสังคม
และประกอบสัมมาชีพอยางเปนสุขอยางยั่งยืน โดยมีเครือขายชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนดวยพลังบวร 2,004
แห ง (เป า หมาย 2,000 แห งทั่ ว ประเทศ) และโครงการชุ มชนคุ ณ ธรรมน อมนำหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง ขับเคลื่อนดวยพลังบวร เพื่อใหคนในชุมชนปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา นอมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงามมาใชในการดำเนินชีวิต มีความรักสามัคคี เคารพเทิดทูนใน
สถาบั น ชาติ ศาสนา และพระมหากษั ตริ ย โดยการลงพื้น ที่ขับ เคลื่อนชุมชนคุณ ธรรมทุกพื้ น ที่ ทั่ว ประเทศ
จนเกิดเปนชุมชนคุณธรรมนำรอง และมีการขยายเครือขายชุมชน พรอมขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมรวมกับ
ชุมชนคุณธรรมอยางตอเนื่อง เกิดชุมชนคุณธรรมนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนดวย
พลังบวร นำรอง 878 ชุมชน และชุมชนขยายผล 1:10 จำนวน 7,121 ชุมชน รวม 7,999 ชุมชน
กระทรวงศึกษาธิการดำเนินโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา
“โรงเรี ย นคุ ณ ธรรม” โดยพั ฒ นาศั ก ยภาพศึ ก ษานิ เทศก เจ า หน า ที่ ส ำนั ก งานการศึ ก ษาเอกชนจั ง หวั ด
ที่เกี่ยวของในการสงเสริมสนับสนุนงานคุณธรรม จริยธรรมทั่วประเทศ ใหเปนวิทยากรแกนนำเพื่อการพัฒนา
โรงเรี ย นเอกชนให เป น “โรงเรี ย นคุ ณ ธรรม” และกระบวนการนิ เทศติ ด ตามโรงเรี ย นคุ ณ ธรรม 152 คน
(เปาหมาย 154 คน) พรอมทั้งพัฒนาผูบริหาร และครูโรงเรียนเอกชนใหเปนวิทยากรแกนนำโดยสรางความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมเพื่อการพัฒนาโรงเรียนเอกชนใหเปนโรงเรียน
คุณธรรม รวมทั้งสรางเครือขายโรงเรียนคุณธรรมและแลกเปลี่ยนองคความรู มีผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชน
ไดรับการพัฒนา 1,196 คน จาก 584 โรงเรียน (เปาหมาย 600 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน รวม 1,200 คน)
โครงการโรงเรียนคุณธรรม ขยายผลการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาอยางตอเนื่อง โดยการสงเสริม
สนับสนุนการจัดกิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม เนนกระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในสถานศึกษา
โดยใชโครงงานคุณธรรม เปนเครื่องมือในการเรียนรูความดี โดยการจัดฝกอบรมและกิจกรรมตางๆ มีผูเขารวม
มากว า 50,000 คน ส งผลให มี ส ถานศึ ก ษาคุ ณ ธรรมต น แบบอาชี ว ศึ ก ษา 82 แห ง (เป า หมาย 25 แห ง )
โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา เพื่อพัฒ นาครูผูสอนในสถานศึกษา
อาชีวศึกษาใหมีความรู ความเขาใจและสามารถจัดการเรียนรูกิจกรรม สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในกิจกรรม
เสริมหลักสูตร รวมทั้งบูรณาการในรายวิชาอื่นๆ ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา 5 ภาค รวม 36 แหง และโครงการ
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เงินอุดหนุนพัฒ นาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาโรงเรียนเอกชน เพื่อให ผูเรียนอาชีวศึกษาเอกชน
ได รั บ ความรู มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ควบคู ไปกั บ การพั ฒ นาทางด า นทั ก ษะวิ ช าชี พ มี นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา
อาชีวศึกษาเอกชน เขารวมกิจกรรม 18,839 (เปาหมาย 14,700 คน)
3) ปรับวิธีการเผยแผหลักศาสนาใหมุงชี้แนะแนวทางการดำรงชีวิตตามหลักธรรม
คำสอนที่เขาใจงาย สามารถนำไปปฏิบัติไดจริง นำไปสูการปลูกฝงคานิยมที่ดีงาม หนวยงานภาครัฐมีผลการ
ดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้
กระทรวงยุ ติ ธ รรมจั ด ทำโครงการสมาธิ เพื่ อ การพั ฒ นาจิ ต ใจเด็ ก และเยาวชน
หลักสูตรจุลลสาสมาธิ พัฒนารูปแบบการฟนฟู ดูแล และพัฒนาพฤตินิสัย เด็กและเยาวชนแบบองครวม โดยใช
องค ป ระกอบทางจิ ตวิ ญ ญาณและทางจิ ตใจเป น ตัว นำ และสงเสริมการมี สว นรว มขององคกรดานศาสนา
หนวยงาน จิตอาสา ของภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการบำบัด แกไข ฟนฟู และพัฒนาพฤตินิสัยเด็กและ
เยาวชน โดยมีเด็กและเยาวชนเขารวมโครงการ 965 ราย โดยไดรับความอนุเคราะหคณะวิทยากรจากสถาบัน
พลังจิตตานุภาพ 17 สาขา
กระทรวงวัฒ นธรรมดำเนินโครงการดำเนิ นงานคณะกรรมการส งเสริมคุณธรรม
แหงชาติ โดยขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมในทุกระดับ โดยยึดแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับที่ 1
(พ.ศ.2559 -2564) กระจายการสงเสริมคุณธรรมลงสูพื้นที่ โดยยึดหลักพัฒนาพื้นที่ ตามภารกิจ และการมีสวน
รวม และใชองคความรูและกลไกภาคีเครือขายเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนงานในทุกระดับ จนถึงระดับพื้นที่
ชุมชนทองถิ่น สงผลใหประชาชนมีพฤติกรรมที่ถูกตองดีงามดวยหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทย สังคม เปนสังคมคุณธรรมที่ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
มีความเอื้ออาทรและแบงปน ซึ่งประกอบดวย คนมีคุณธรรม ชุมชนคุณธรรม องคกรคุณธรรมและหนวยงาน
คุ ณ ธรรม โครงการส งเสริมการพั ฒ นามาตรฐานองค กรคุ ณ ธรรม เพื่ อสรางและพั ฒ นามาตรฐานองค ก ร
คุณธรรมที่เหมาะสมกับแตละกลุมเปาหมาย 4 กลุมเปาหมาย คือ กลุมองคกรชุมชน กลุมสถาบันการศึกษา
กลุมธุรกิจเอกชน กลุมกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยศูนยคุณธรรม มีการขับเคลื่อนงานรวมกับนักวิชาการพัฒนา
เกณฑใหกับเครือขายทั้ง 4 กลุม รวมทั้งสิ้น 369 องคกร (เปาหมาย 300 แหง)
โครงการเสริ ม สรางอั ต ลั ก ษณ แ ละความเป น ไทย เพื่ อ เผยแพร ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
รวมสมัย เสริมสรางความรูความเขาใจในงานศิลปวัฒ นธรรม รวมสมัย เกิดการพั ฒ นาความคิ ดสรางสรรค
จินตนาการ และสุนทรียะใหแกเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป โดยการรณรงคสงเสริมความเปนไทยตาม
นโยบายของรัฐบาล เพื่อเสริมสรางความเปนไทยสูประชาชน ประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศ ทั่วโลก
3 ระดับ ไดแก วิถีถ่นิ วิถไี ทย / วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมอาเซียน / มรดกไทย มรดกโลก โดยการจัดกิจกรรม
ตางๆ มีผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวา 20,000 คน และผูเขารวมงานมีความพึงพอใจ ไมต่ำกวารอยละ 85
สงผลใหประชาชนทั่วไปไดเรียนรูและทำความเขาใจกับศิลปะรวมสมัยมากยิ่งขึ้น โครงการสงเสริมเด็กไทยเลน
ดนตรีไทย คนละ 1 ชิ้น ในสถานศึกษา 14 แหง มีเด็กและเยาวชน ผูเขารวมโครงการ 1,680 คน สามารถเลน
ดนตรีไทยและดนตรี พื้น บ านได อย า งน อ ยคนละ 1 ชิ้ น และมีทั ศนคติที่ ดีต อดนตรีไทยและดนตรีพื้ น บ าน
โครงการมหกรรมวัฒนธรรมแหงชาติ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเสริมสรางอัตลักษณ และภาพพจนที่ดีของชุมชน
อันนำไปสูความภาคภูมิใจในความเปนทองถิ่นและความเปนไทย รวมทั้งตอยอดทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสราง
คุณ ค าและมู ล ค าทางสั งคมและเศรษฐกิ จในดานอุตสาหกรรมสรางสรรคที่เกี่ย วเนื่องกับ มรดกป ญ ญาทาง
วัฒ นธรรมของชาติ มีการจัดงานมหกรรมวัฒ นธรรมแหงชาติ 1 ครั้ง มีป ระชาชนเขารวมงาน 66,069 คน
(ไมนอยกวา 4,000 คน) และมีเงินหมุนเวียน 15,113,730 บาท (สิบหาลานหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดรอย
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สามสิบบาทถวน) และโครงการสงเสริมการแสดงพื้นบาน เพื่อสรางรายไดใหแกสวนทองถิ่นและศิลปนพื้นบาน
สงเสริมบทบาทของศิลปนพื้นบานใหมีเวทีในการถายทอด การแลกเปลี่ยนเรียนรูการแสดงพื้นบาน และสราง
รายได ให แก ศิ ล ป น และประชาชนในท องถิ่ น รวมถึงส งเสริม ใหภ าคประชารัฐ ไดมี สว นรว มในการสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม อันจะนำไปสูความรัก ภูมิใจหวงแหน และรวมกันสืบสานสรางสรรคศิลปวัฒนธรรมไปใหยั่งยืน
สืบไป มีสมาคมเครือขายเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือขายศิลปนพื้นบาน มีผูเขารวม
กิจกรรมการถายทอดการแสดงพื้นบาน (ลิเก) 8,000 คน (เปาหมายไมนอยกวา 5,000 คน) และมีเด็ก เยาวชน
ประชาชนชาวจีน และชาวตางชาติ เขารวมงานการจัดงานศิลปะการแสดงพื้นบาน “สานสัมพันธไทย – จีน”
1,000 คน
4) จั ด สรรเวลาและพื้ น ที่ อ อกอากาศให แ ก สื่ อ สร า งสรรค ท่ี ส งเสริ ม การปลู ก ฝ ง
คุณธรรม จริยธรรมและคานิยมอันดี โดยกระทรวงวัฒนธรรมดำเนินโครงการที่หลากหลาย ไดแก โครงการ
พัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค เพื่อใหเด็กและเยาวชน มีความรูความเขาใจดานการรูเทาทันสื่อและการ
ผลิ ต สื่ อปลอดภั ย และสร างสรรค โดยการจั ด กิ จ กรรมการขั บ เคลื่ อนภารกิ จ การ พั ฒ นาสื่ อปลอดภั ย และ
สรางสรรค ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค รวม 77 กิจกรรม โครงการสมัชชาคุณธรรม จัดเวทีสมัชชาคุณธรรม
ในระดับพื้นที่ 4 ภูมิภาค และสมัชชาคุณธรรมระดับชาติที่เปนการสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการ
สงเสริมคุณธรรมของสังคมไทยตามกรอบแนวทางของคณะกรรมการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ มีเครือขาย
องค ก รภาคี เข าร ว มขั บ เคลื่ อ นกระบวนการสมั ช ชาคุ ณ ธรรมในระดั บ ต างๆ รวมทั้ งสิ้ น 178 องค กร และ
มีฐานขอมูลบุคคล องคกร เครือขายที่ดำเนินการดานคุณธรรม จากการกระบวนการสมัชชาคุณธรรมในระดับ
จังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับชาติ สำหรับเปนขอมูลเพื่อเผยแพรขยายผลแกผูสนใจ ทำใหเกิดขอตกลง
รวมกันของหนวยงาน เครือขายในการกำหนดแนวทางการแกไขปญหาดานคุณธรรมจริยธรรมรวมกันอยางเปน
รูป ธรรม เกิ ดกลไกการดำเนิ น งานด า นการสงเสริม คุณ ธรรมจริย ธรรมในพื้ น ที่ อัน เป น ผลจากเวทีส มัช ชา
คุณธรรมในระดับภูมิภาคและระดับชาติ และองคกรเครือขายทางสังคมที่เขารวมสมัชชาคุณธรรมไดรับการ
พัฒนา ยกระดับและเชื่อมโยงการทำงานรวมกันระหวางสมาชิกของแตละเครือขายอยางเปนรูปธรรม และ
โครงการการเสวนาเพื่อสรางความรวมมือในการปองกันปญหาการเผยแพรพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมทางสื่อ
ออนไลน ภายใตหัวขอ “พฤติกรรมออนไลน ภัยหรือสรางสรรค” สรางการมีสวนรวมในการแกไขปญหาการ
เผยแพรพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมทางสื่อออนไลน โดยบูรณาการรวมกับหนวยงานภาคีที่เกี่ยวของ หาแนวทาง
ในการปองกันและแกไขปญหาการเผยแพรพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมทางสื่อออนไลน และกำหนดนโยบายการ
สรางภูมิคุมกันทางสังคมออนไลน
นอกจากนี้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไดจัดทำโครงการสรางความ
ตระหนักในการใชอินเทอรเน็ตใหเสริมสรางรายไดและรูเทาทันภัยคุกคามไซเบอร (Internet for Better Life)
เพื่ อ ให เด็ ก เยาวชน และกลุ ม ผู สู งวั ย ที่ เข าร ว มโครงการมี ค วามตระหนั ก รู ความเข าใจ เกี่ ย วกั บ การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอรเน็ตอยางมั่นคงปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นโดยการจัดทำหลักสูตรที่เหมาะสมกับ
กลุมเปาหมาย พรอมจัดทำสื่อ (คลิป กราฟฟก หนังสือ) และวัสดุประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน/ อบรม
สามารถจั ด กิ จ กรรมอบรมให กั บ กลุ ม เป าหมายรวม 4,116 คน จำแนกออกเป น เยาวชน 2,511 คน และ
ผูสู งอายุ 1,605 คิ ดเป น รอยละ 117.60 จากเปาหมาย (เปาหมายไมนอยกวา 3,500 คน) โดยผูเขาอบรม
มีความพึ งพอใจคิ ดเป น ร อยละ 92.18 (เป าหมายไม น อยกวาร อยละ 80) และมี ความรูความเขาใจเพิ่ มขึ้น
คิดเปนรอยละ 93.56 (เปาหมายไมนอยกวารอยละ 80)
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คุณคา
ที่เหมาะสม

3.2.2 พั ฒ นาศั กยภาพคนใหมีทักษะความรู และความสามารถในการดำรงชี วิต อยางมี
1) ส ง เสริ ม ให เ ด็ ก ปฐมวั ย มี ก ารพั ฒ นาทั ก ษะทางสมองและทั ก ษะทางสั ง คม

(1) ให ค วามรูแกพ อแมหรือผูดูแลเด็กในเรื่องการมีโภชนาการที่เหมาะสม
รวมทั้ งสนั บ สนุ น ให แ ม เลี้ ย งลู ก ด ว ยนมแม อ ย างน อ ย 6 เดื อ น โดยกระทรวงสาธารณสุ ข ดำเนิ น โครงการ
เสริ ม สร า งพั ฒ นาการเด็ ก ล า ช า เพื่ อ ให เด็ ก ปฐมวั ย กลุ ม เสี่ ย งต อ ป ญ หาพั ฒ นาการล าช าได รั บ การกระตุ น
พั ฒ นาการและดู แ ลต อ เนื่ อ ง และเพื่ อ ให ผู ดู แลเด็ ก ปฐมวั ย กลุ มเสี่ย งต อ ป ญ หาพั ฒ นาการล าช ามีค วามรู/
ความสามารถในการดู แ ลบุ ต รหลานของตน ส ง ผลให ทุ ก จั ง หวั ด มี เ ครื อ ข า ยระบบดู แ ลช ว ยเหลื อ เด็ ก
ที่มีพัฒนาการลาชา ในปงบประมาณ 2561 เด็กปฐมวัย (แรกเกิด – 5 ป) ที่มีพัฒนาการลาชาไดรับการติดตาม
กระตุ น พั ฒ นาการและดู แลต อเนื่ อ งด วยเครื่อ งมื อ TEDA4I 4,581 คน และเด็ กปฐมวัย (แรกเกิ ด – 5 ป )
ที่มีพัฒนาการลาชาไดรับการกระตุนพัฒนาการเครื่องมือ TEDA4I ครบตามเกณฑ 1,260 คน
(2) พัฒนาหลักสูตรการสอนที่อิงผลงานวิจัยทางวิชาการและปรับปรุงสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่เนนการพัฒนาทักษะสำคัญดานตางๆ หนวยงานภาครัฐมี
ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้
กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย ด ำเนิ น โครงการ
สงเสริมและพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิตเด็ กปฐมวัย ส งเสริมการดำเนิน งานของกลไกการพัฒ นาเด็กปฐมวัย ระดั บ
จังหวัดและกรุงเทพมหานคร และอนุกรรมการประสานและสงเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยใหสามารถขับเคลื่อน
การพั ฒ นาเด็ กปฐมวั ย แบบบู ร ณาการภายใต กรอบการบู รณาการความรว มมื อ กลุ ม เด็ ก ปฐมวัย โดยการ
จัดประชุม อบรม ตรวจเยี่ยมสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน พรอมทั้ง สนับสนุนอาหารเสริม (นม) สื่อพัฒนาการเด็ก
ทั่ วประเทศ และโครงการแผ น ดิ น เดี ย วกั น เพื่ อสงเสริมให เด็กมี ความเขาใจความแตกต างทางวัฒ นธรรม
ประเพณี และวิถีชีวิตความเปนอยูในภูมิภาคอื่นมีทักษะชีวิตและสามารถปรับตัวอยูในสังคมที่แตกตางไดอยาง
มีความสุข โดยจัดกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาทักษะชีวิต โดยเปดโอกาสใหเด็กไดใชชีวิตอยูกับครอบครัวรับรอง
ในภูมิภาคอื่นเพื่อใหไดเรียนรูวิถีชีวิตประจำวันของครอบครัว ประเพณี วัฒนธรรม ของชุมชนในพื้นที่นั้นๆ
กระทรวงแรงงานจัดทำ โครงการจัดสวัสดิการเพื่อคุณภาพชีวิตวัยแรงงาน
และครอบครัว สงเสริมสนับสนุนใหนายจาง ลูกจางในสถานประกอบกิจการเห็นความสำคัญ และประโยชน
ของการเลี้ยงลูกดวยนมแม และจัดสวัสดิการแรงงานยกระดับคุณภาพชีวิตผูใชแรงงาน แบงเบาภาระคาใชจาย
ในการเลี้ ย งดู บุ ต รของผู ใช แ รงงาน ในป งบประมาณ 2561 สามารถส งเสริ ม การจั ด ตั้ งมุ ม นมแม ในสถาน
ประกอบกิจการ 117 แหง (เปาหมาย 100 แหง) สงเสริมการจัดตั้งศูนยเลี้ยงเด็กในสถานประกอบกิจการ ได
5 แหงตามเปาหมาย และสถานประกอบกิจการ ผูใชบริการมุมนมแมฯ/ศูนยเลี้ยงเด็กฯ และเจาหนาที่ที่มีสวน
เกี่ยวของมีความรู ความเขาใจ 501 คน (เปาหมาย 500 คน) และโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยศูนยเด็กเล็กวิทยา
เขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ ใหเขาสูมาตรฐานศูนยเด็กเล็กแหงชาติ เพื่อแบงเบาภาระคาใชจาย
และเปนสวัสดิการที่ครอบคลุมถึงสมาชิกในครอบครัวของลูกจาง ครอบคลุมเด็กปฐมวัยบุตรผูใชแรงงานในศูนย
เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภจังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรปราการ ในป 2560
มีบุ ตรหลานผูใชแรงงานเขารับการพั ฒ นาทั้ งดานอารมณ จิตใจ สังคม ที่ ศูน ยเด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราช
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วิทยาลัยในพระราชูปถัมภ 1,579 คน (เปาหมาย 1,600 คน) สวนป 2561 มีจำนวน 1,530 คน (เปาหมาย
1,600 คน)
กระทรวงศึกษาธิการดำเนินโครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรชาติดานเด็ก
ปฐมวัย พ.ศ. 2560 ได น ำเสนอ (ราง) แผนปฏิ บั ติการด านการพั ฒ นาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2561 – 2564 ต อ
คณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบโดยผานสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนการเสนอแผนระดับที่ 3 ซึ่งผานการพิจารณาของอนุกรรมการดานพัฒนาเสริมสราง
ศักยภาพทุนมนุษยและการสรางโอกาสความเสมอภาคทางสังคมของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติแลวเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 นอกจากนี้ ไดจัดทำ (ราง) มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แหงชาติเสร็จเรียบรอยแลว อยูระหวางรวบรวมความเห็นจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อใหใชเปนมาตรฐาน
กลางของประเทศกอนนำเสนอตอสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณา
และโครงการพั ฒ นาเด็ กปฐมวั ย (3 – 5 ป ) อยางมีคุณ ภาพ ดว ยการจัดประสบการณ เรีย นรูวิท ยาศาสตร
คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย โดยอบรมศึกษานิเทศกปฐมวัย ผูบริหารสถานศึกษา
และครูปฐมวัยวิทยาศาสตร 1,305 คน และคณิตศาสตร 1,320 คน ใหเปนพี่เลี้ยงประจำศูนยการอบรมและ
ทำหนาที่รวมกับสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ในการดำเนินการจัดอบรมขยาย
ผลให กับ ผู บ ริห ารสถานศึ กษาและครูป ฐมวัย ในเขตพื้น ที่การศึกษา และสนับ สนุน ชุดสื่อการจัดการเรีย นรู
วิทยาศาสตร ในระดับ ปฐมวัยแกศูนยการอบรม 183 ศูนย รวมทั้งอบรมขยายผลผ านระบบทางไกลใหกับ
ผูบริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยระดับปฐมวัย 19,885 คน
2) พั ฒ นาเด็ ก วั ย เรี ย นและวั ย รุ น ให มี ทั ก ษะการคิ ด วิ เคราะห อ ย า งเป น ระบบ
มีความคิดสรางสรรค มีทักษะการทำงานและการใชชีวิตที่พรอมเขาสูตลาดงาน
(1) ปรับกระบวนการเรียนรูที่สงเสริมใหเด็กมีการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง
สอดคล องกั บพั ฒ นาการของสมองแต ล ะชวงวัย เน น พัฒ นาทั กษะพื้น ฐานดานวิท ยาศาสตร เทคโนโลยี
ดานวิศวกรรมศาสตร ดานคณิ ตศาสตร ด านศิลปะ และดานภาษาตางประเทศ หนวยงานภาครัฐมีผลการ
ดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้
กระทรวงยุติธรรมดำเนินโครงการสรางปญญาพัฒนาอาชีพ ประจำป 2561
เพื่ อ ให เด็ ก และเยาวชนได รั บ การฝ กอาชี พ ที่ มี ค วามเหมาะสมสอดคลอ งกับ ตลาดแรงงาน สามารถนำไป
ประกอบอาชีพหลังการปลอยตัวได โดยศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน 14 แหง ดำเนินการจัดโครงการฯ
โดยมีหลักสูตร 5 หลักสูตร ไดแก งานเชื่อมโครงสรางและเหล็กดัด ชางไฟฟา คหกรรม เกษตรอินทรีย และ
ชางติดตั้งเครื่องปรับอากาศ มีเด็กและเยาวชนเขารวมโครงการฯ 720 ราย
กระทรวงศึกษาธิการดำเนินโครงการที่หลากหลาย อาทิ โครงการพัฒนา
หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี โดยปรับรูปแบบสื่อและกระบวนการ
จัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เนนการคิดวิเคราะห
แก ป ญ หา และการนำไปใช ประกอบด วย วิช าวิทยาศาสตร วิช าคณิ ตศาสตร วิ ชาวิทยาการคำนวณ และ
วิช าการออกแบบและเทคโนโลยี ส ำหรับ ชั้ น ประถมศึ กษาป ที่ 1 และ 4 และชั้ น มั ธ ยมศึ กษาป ที่ 1 และ 4
เพื่ อนำไปใช ในป การศึ กษา 2561 ให ผู เรีย นไดเรียนรูเนื้อหาที่เขาใจยากมีความซับ ซอนหรือเป น นามธรรม
ผานแอปพลิเคชั่น AR (Augmented Reality) ที่แสดงรูปภาพ 3 มิติเสมือนจริง และ QR (Quick Response)
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ซึ่งฝงอยูในหนังสือเรียน และอยูระหวางพัฒ นาสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 3 5 และ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 3 5 และ 6 รวมทั้งพัฒ นาสื่อ
ประกอบการจัดการเรียนรูอื่นๆ เชน วีดิทัศนปฏิบัติการวิทยาศาสตร วีดิทัศนตัวอยางการจัดการเรียนการสอน
วีดิทัศนประกอบการเรียนการสอน 225 รายการ เปนตน สงผลใหนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่นำ
หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ที่ พัฒ นาขึ้น ไปใช
สามารถเกิดการคิดวิเคราะห แกปญหา และนำความรูไปใชในชีวิตจริงได โครงการวิจัย วัดผล ประเมินผลการ
จัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาระบบการวัดผลประเมินผลทางการ
ศึกษาตามแนวทาง PISA และเผยแพรร ะบบสารสนเทศ โดยวิจั ย ดานการเรีย นการสอนวิทยาศาสตรและ
คณิ ตศาสตร ประเมิน ผลการจัดการเรีย นรูดานคณิ ตศาสตร และเทคโนโลยี รวมกั บนานาชาติ เพื่อติดตาม
แนวโน ม การเปลี่ ย นแปลงคุ ณ ภาพการเรี ย นรูของนั ก เรีย นและมุ งให ขอ มู ล แก ระดับ นโยบาย และพั ฒ นา
เครื่องมือวัดผลประเมินผลดานวิทยาศาสตรและคณิ ตศาสตร เพื่อใชในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
ระดับชาติ ซึ่งผลการทดสอบที่ไดสามารถนำไปใชในการประกันคุณภาพการศึกษา การศึกษาวิจัย และการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนได
โครงการพัฒนาศักยภาพดานสะเต็มศึกษาเพื่อการขยายผล โดยการพัฒนา
และสงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรูสะเต็มศึกษาสำหรับครูและนักเรียน การสงเสริมและสนับสนุนงานวิจัย
ดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ตามแนวทางสะเต็มศึกษา การเพิ่มพูนศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
(Academy for Science Mathematics Technology Education Professionals : ASTEP) สะเต็ ม ศึ ก ษา
เพื่อพัฒนาอาชีพเชิงพาณิชยสำหรับเยาวชนไทย การศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งศูนยระดับภูมิภาควา
ดวยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ (SEAMEO STEM-ED) รวมกับมูลนิธิคีนันแหงเอเซีย เปนตน โครงการขับเคลื่อน
สะเต็มศึกษา เพื่อใหโรงเรียนเอกชนสามารถยกระดับการเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
พั ฒ นากระบวนการคิ ดวิเคราะห และสร างสรรค สามารถจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็ มศึ กษา
(STEM Education) และนำไปประยุ กต ใช ในการจัดการเรีย นการสอนไดอยางมีป ระสิท ธิภ าพ ในป 2561
มีโรงเรียนเอกชนเขารวมโครงการ 330 โรงเรียน และมีโรงเรียนเอกชนที่ไดรับการพัฒนาใหเปนโรงเรียนศูนย
การอบรมสะเต็ มศึกษาซึ่งเปน โรงเรียนเอกชนตน แบบดานวิทยาศาสตร คณิ ตศาสตร และเทคโนโลยี 154
โรงเรียน พัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนเอกชนที่เปนโรงเรียนเครือขายสะเต็มศึกษาสมทบในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบบู รณาการ "สะเต็มศึกษา : ตนกลา Smart Trainer Team" 229 โรงเรียน และพั ฒ นาผูบริหาร
โรงเรียนเอกชนที่เปนโรงเรียนศูนยการอบรมสะเต็มศึกษาใหมีความรู ความเขาใจเรื่อง และประยุกตใชในการ
จัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 154 โรงเรียน สงผลใหคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร และคณิตศาสตรของโรงเรียนเครือขายสะเต็มศึกษา พบวา ม.6 เพิ่มขึ้นรอยละ 6.05 ม.3 ลดลง
รอยละ 8.17 และ ป.6 ลดลงรอยละ 4.87
โครงการส ง เสริ ม การปฏิ รู ป อาชี ว ศึ ก ษาเพื่ อ เพิ่ ม ผลสั ม ฤทธิ์ ผู เรี ย นด า น
คุณภาพ มาตรฐานใหมีสมรรถนะและความพรอมเพื่อเขาสูตลาดแรงงาน เพื่อผลิตและพัฒ นากำลังคนดาน
อาชี ว ศึ กษาทุ กระดั บ ทั้ งภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ธุรกิจ และบริการ และการประกอบอาชีพ อิส ระ
ใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน สภาพเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม ทันกับการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ในป 2561 มีผลการดำเนินงานที่สำคัญ อาทิ รางหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2561 จำนวน 65 สาขาวิชา หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ฐานวิทยาศาสตร) พ.ศ. 2561 ระดับ ปวช. จำนวน 11 สาขางาน และระดับ
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ปวส. จำนวน 12 สาขางาน หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2562 จำนวน 15 สาขาวิชา
การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษาเพื่อการอาชีวศึกษา จำนวน 25 แหง การตรวจประเมินคุณภาพ
หนั งสื อ เรี ย นอาชี ว ศึ ก ษา ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ หนั งสื อ เรี ย นที่ ได รั บ การตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพ
ตามเกณฑและสอดคลองกับหลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 จำนวน
162 รายวิชา โดยมีผลการตรวจประเมินคุณภาพหนังสือ ผานเกณฑการตรวจประเมินคุณภาพและปรับปรุง
แกไขเล็กนอย 131 รายวิชา
นอกจากนี้ ไดจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพครู ไดแก โครงการพัฒนา
ทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ใหครูผูสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ เพื่อใหครูสามารถนำเทคนิค วิธีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษไปประยุกตใชกับการจัดการเรียน
การสอนในชั้นเรียนได เพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะครูผูสอนภาษาอังกฤษใหไดมาตรฐาน CEFR ในรูปแบบ
Boot Camp และเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะให กับ ครูผู ส อนภาษาอั งกฤษที่ มี ค ะแนนจากการสอบประเมิ น ความรู
ความสามารถใหอยูในระดับที่สูงขึ้น และโครงการพัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนเอกชน พัฒนาผูบริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาเอกชนใหมีสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนเอกชนใหสามารถเปน
ผูสนับสนุน การเรียนรู ผูกระตุนแรงจูงใจ ผูสรางแรงบันดาลใจ ผูใหคำปรึกษาและชี้แนะ ซึ่งสงผลใหผูเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น และมีทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21 โดยในป 2561 สามารถพัฒนาผูบริหาร
ครู และบุคลากรทางการศึกษาเอกชนไดรับการพัฒนา 33,998 คน (เปาหมาย 32,620 คน) สงผลใหผูบริหาร
ครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาเอกชนให มี ส มรรถนะการจั ด การเรี ย นการสอนของครู โ รงเรี ย นเอกชน
ให ส ามารถเป น ผู ส นั บ สนุ น การเรีย นรู ผู กระตุ น แรงจู งใจ ผู ส ร างแรงบั น ดาลใจ ผู ให ค ำปรึ กษาและชี้ แ นะ
ซึ่งสงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น และมีทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21
(2) สรางแรงจูงใจใหเด็กเขาสูการศึกษาในระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษาที่มุง
การฝกทักษะอาชีพใหพรอมเขาสูตลาดงาน โดยกระทรวงศึกษาธิการดำเนิน โครงการขยายและยกระดับ
การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหเพิ่มปริมาณผูเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สงเสริม
ผูประกอบการและทุกภาคสวนใหมีสวนรวมจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สงเสริมการจัดการเรียนการสอน
ระบบทวิภาคี ดวยนวัตกรรมการเรียนรูและระบบเครือขายสารสนเทศ การดำเนินกิจกรรมภายใตโครงการ
ขยายและยกระดับ การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ปงบประมาณ 2561 สามารถฝกอบรมครูฝ กในสถาน
ประกอบการ 572 คน ครูผูสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 212 คน พัฒนาศักยภาพครูนิเทศกตนแบบระบบ
ทวิภาคี 321 คน พัฒนาศักยภาพรองผูอำนวยการที่ดูแลงานดานทวิภาคีและหัวหนาทวิภาคีตนแบบ 364 คน
พัฒ นาครูต นแบบเพื่อพัฒ นาบทเรียนออนไลน รายวิช าทวิภ าคีทุกประเภทวิชา 174 คน เป นตน โครงการ
การจั ด การศึ ก ษาเชิ ง บู ร ณาการกั บ การทำงาน (Work Integrated Learning: WIL) และสหกิ จ ศึ ก ษา
(Cooperative Education) เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาและจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการ
ทำงาน (Work Integrated Learning : WIL) และสหกิ จ ศึ ก ษา (Cooperative Education) นำไปสู ก าร
เปลี่ยนแปลงการผลิตบัณฑิต ใหบัณฑิตมีความสามารถในการคิดวิเคราะห มีความรูความสามารถทางดาน
เทคโนโลยีสามารถไปปฏิบัติงานไดจริงอยางมีประสิทธิผล ซึ่งสงผลตอการขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0
ในป 2561 มี สถาบั น อุด มศึกษาที่ ดำเนิ น การสหกิจศึ กษาเพิ่ มขึ้น จาก 118 แห งในป 2560 เป น 127 แห ง
มีนักศึกษาสหกิจศึกษา 40,793 คน (เปาหมาย 50,220 คน) สถานประกอบการที่เขารวมโครงการสหกิจศึกษา
มีจำนวนเพิ่มขึ้นจาก 17,049 แหง (เปาหมาย 17,000 แหง) ในป 2560 เปน 20,266 แหง สถานประกอบการ
ที่เขารวมโครงการสหกิจศึกษานานาชาติ 384 แหง (เปาหมาย 17,424 แหง)
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3) สงเสริมแรงงานใหมีความรูและทักษะในการประกอบอาชีพที่เปนไปตามความ
ตองการของตลาดงาน โดย
(1) เรงพัฒนาระบบขอมูลความตองการและการผลิตกำลังคนที่มีการบูรณา
การระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ และสามารถนำไปใชคาดประมาณความตองการกำลังคนที่สอดคลองกับ
ทิศทางตลาดงานในอนาคต หนวยงานภาครัฐมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรมจัดทำโครงการ
เสริมสรางขีดความสามารถกำลังคนดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม สรางความตระหนักทางดาน
วิทยาศาสตรและพัฒนาองคความรูดาน วทน. ใหกับเยาวชนและประชาชนทั่วไป เพื่อนำไปประยุกตใชใหเกิด
ประโยชนทางดานเศรษฐกิจและสังคมตอไป ในป 2561 มีผูเขารวมนิทรรศการวิทยาศาสตรและกิจกรรมการ
เรียนรู วทน. เพิ่มขึ้นจาก 3,044,372 คน (เปาหมาย 4,052,600 คน) ในป 2560 เปน 3,666,539 คน
กระทรวงมหาดไทยดำเนิ น โครงการวิ ช าชี พ ช า งประปาเพื่ อ ประชาชน
โครงการนี้มุงประโยชนของประชาชนเปนหลัก ในป 2561 มีผูผานการอบรม 222 คน รวมมีผูผานการอบรม
ตั้งแตเริ่มโครงการในป 2557 จนถึงปจจุบัน (เดือนกันยายน 2561) รวม 1,213 คน และผูเขารวมโครงการฯ
สามารถนำความรูที่ไดรับ จากการฝกอบรมไปใชเพื่ อปรับ ปรุง บำรุงรักษาระบบท อประปาของบานตนเอง
เพื่อนบานและชุมชนไดจริง คิดเปนรอยละ 65.31 (จากผูผานการอบรม 222 คน)
กระทรวงยุ ติธ รรมดำเนิ น โครงการเตรีย มความพรอมกอนปลอยนักโทษ
เด็ดขาดในเรือนจำ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมราชทัณฑ อนุมัติใหสำนักพัฒนาพฤตินิสัย (กองพัฒนา
พฤตินิสัย) ดำเนินโครงการอบรมหลักสูตรเตรียมความพรอมกอนปลอย (เรือนจำโครงสรางเบา) หลักสูตร
3 เดือน (หลักสูตรแบบเขมขน) โดยดำเนินการในเรือนจำ/ทัณฑสถาน พื้นที่เปาหมาย 7 แหง ตอเนื่องจากใน
ปงบประมาณ 2560 และไดอนุมัติเงิน งบประมาณประจำป งบประมาณ 2561 ใหกับ เรือนจำ/ทั ณฑสถาน
7 แหง จำนวน 2 รุน รวม 1,414 คน และโครงการคืนคนดีสูสังคม สามารถจางงานผูกระทำผิดและผูพนโทษ
มีงานทำใน 3 หนวยงาน ไดแก กรมคุมประพฤติ 391 คน (เปาหมาย 200 คน) กรมราชทัณฑ 185 (เปาหมาย
200 คน) และกรมพิ นิ จ และคุ มครองเด็ กและเยาวชน 192 คน (เป าหมาย 160 คน) รวม 768 คน จาก
เปาหมาย 560 คน สงผลใหผูกระทำผิดและผูพนโทษมีงานทำรายไดพอเพียงตอการดำรงชีวิตและสามารถ
กลับตัวเปนพลเมืองดีไมหวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก
กระทรวงแรงงาน ดำเนินโครงการฝกอบรมแรงงานกลุมเปาหมายเฉพาะ
เพื่ อ เพิ่ ม โอกาสในการประกอบอาชี พ ฝ ก อบรม ทั ก ษะ อาชี พ ให แ ก ก ลุ ม เป าหมาย 9 กลุ ม ได แ ก กลุ ม
ผูประสบภัยธรรมชาติ ผูผานการบำบัดยาเสพติด ผูตองขัง/เยาวชนสถานพินิจ ทหารบาดเจ็บและทุพพลภาพ
คนพิการ/ผูดูแลคนพิการ ชนกลุมนอย แรงงานนอกระบบ ทหารเกณฑกอนปลดประจำการและแรงงานตาม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในป 2561 สามารถฝกอบรมและพัฒนาฝมือแรงงานใหแกกลุมเปาหมาย
ได 31,568 คน คิดเปนรอยละ 157.84 (เปาหมาย 20,000 คน) และมีผูผานการฝกอบรม 30,678 คน คิดเปน
รอยละ 97.18 สงผลใหผทู ี่ผานการฝกอบรมรอยละ 45.23 มีงานทำและมีรายไดเฉลี่ย 4,704 บาท/เดือน
กระทรวงศึ กษาธิการ จัด ทำโครงการวิทยาลัย เทคโนโลยี ฐานวิทยาศาสตร
โดยจัดการเรียนการสอนทางอาชีวศึกษาใหแกผูมีความสามารถดานการประดิษฐ คิดคนเชิงเทคโนโลยีเปน
ลักษณะการใหการสนับสนุนผูมีความสามารถพิเศษ ขณะนี้อยูระหวางเสนอหลักสูตร ปวช. และ ปวส. ฐาน
วิทยาศาสตร ตอสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่ออนุมัติและเสนอตอกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อ
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ประกาศใชหลักสูตรตอไป ในป 2561 ไดโอนจัดสรรงบประมาณโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร
ใหสถานศึกษา 5 แหง นักเรียนทั้งหมด 587 คน และโครงการการจัดทำแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนที่
สอดคลองกับการพัฒนาประเทศ โดยจัดทำและดำเนินการ “โครงการผลิตอาชีวะพันธุใหมและบัณฑิตพันธุใหม
เพื่อสรางกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง สำหรับอุตสาหกรรม New Growth ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการ
ปฏิ รู ป การศึ ก ษาไทย (ป 2561 - 2565)” เน น การปรั บ เปลี่ ย นเนื้ อ หาสาระ โครงสร า งหลั ก สู ต ร และ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน มีความรวมมือกับสถานประกอบการหรือภาคอุตสาหกรรมเปาหมายของ
ประเทศทั้ง S–Curve และ New S-Curve ในการผลิตบัณฑิตและกำลังคนทั้งหลักสูตรปริญญา (Degree) และ
ประกาศนียบัตร (Non-degree) สถาบันอุดมศึกษาที่เขารวมโครงการตองสามารถเริ่มดำเนินการจัดการเรียน
การสอนไดภายในภาคการศึกษาแรก ปการศึกษา 2561 ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบหลักการโครงการ
ดังกลาวในเบื้องตนเรียบรอยแลว และคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2561 เมื่อวันที่
12 กันยายน 2561 มีมติเห็นชอบการแตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารโครงการผลิตบัณฑิตพันธุใหม เพื่อสราง
กำลังคนที่มีสมรรถนะสูง สำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการ
ปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย
(2) จัดตั้งศูนยบริการขอมูลและใหคำปรึกษาในการเปนผูประกอบการรายใหม
และอาชีพอิสระ และจัดทำหลักสูตรระยะสั้นพัฒนาทักษะพื้นฐานและทักษะที่จำเปน หนวยงานภาครัฐมีผล
การดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้
กระทรวงแรงงานดำเนินโครงการกาวสูงานที่ดีคนมีคุณภาพ (Smart Jobs
Smart workers) สามารถขยายศูนยบริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) ในป 2560 มีผูสมัคร
งานมาใชบริการจัดหางาน 230,441 คน (เป าหมาย 160,000 คน) ไดรับการบรรจุงาน 168,003 คน และ
สามารถสรางระบบและเครื่องมือในการ Recruitment 1 ระบบ ตามเปาหมาย สวนในป 2561 มีผูสมัครงาน
มาใชบริการจัดหางาน 196,332 คน (เปาหมาย 150,000 คน) ไดรับการบรรจุงาน 149,718 คน พัฒนาระบบ
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส ก ารบริ ห ารแรงงานไทยไปต างประเทศ ระยะที่ 2 (TOEA Phase 2: Thailand Overseas
Employment Administration) และจั ด อบรมบุ คลากรของกรมการจั ดหางานตามหลั กสู ต ร 200 คนตาม
เป าหมาย ส งผลให ประชาชนที่ อยูในวัยแรงงานไดรับบริการสงเสริมการมีงานทำอยางครบวงจรและไดรับ
บริการที่ดีอยางเทาเทียมกันจากทุกหนวยงานของกรมการจัดหางาน และโครงการแกไขปญหาความเดือดรอน
ดานอาชีพ เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในทักษะใหม (Reskill) การเพิ่มผลิตภาพแรงงานที่หลากหลาย รวมทั้งการ
สงเสริมการมีสวนรวมในรูปแบบประชารัฐ ในป 2560 กำลังแรงงานไดรับการเสริมสรางศักยภาพ 43,112 คน
(เปาหมาย 20,144 คน) และแรงงานมีรายไดเพิ่ มขึ้นเฉลี่ยคนละ 3,000 บาทต อไปตามเป าหมาย ป 2561
ดำเนินการทุกจังหวัด ยกเวนจังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา และสมุทรสงคราม ไมขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
กำลังแรงงานไดรับการเสริมสรางศักยภาพ 37,770 คน (เปาหมาย 19,920 คน) และแรงงานมีรายไดเพิ่มขึ้น
เฉลี่ยคนละ 3,000 บาท ตอปตามเปาหมาย
กระทรวงดิจิ ทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคมดำเนิน โครงการพัฒ นาศักยภาพ
ผูป ระกอบการชุมชนใชเทคโนโลยี (Entrepreneur Total Digital Services) เพื่อพัฒนาชุมชนอันเปนรากฐาน
สำคัญของประเทศไทยใหเตรียมความพรอมสูการเปนประเทศที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อ
ยกระดับความสามารถดานดิจิทัลของชุมชนสูความเปนเลิศในระดับภูมิภาคและระดับสากล และเพื่อถายทอด
องคความรูการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลใหกับธุรกิจและแนวทางการเปลี่ยนผานธุรกิจเดิมสูการทำธุรกิจ
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ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) โดยเฉพาะธุรกิจ SMEs โดยชุมชนไดรับการเพิ่มศักยภาพดานเทคโนโลยี
ดิจิทัล 20 ชุมชน มีการจัดเก็บฐานขอมูลชุมชนดีเดนดานเทคโนโลยีดิจิทัล 1 ฐานขอมูล
4) พัฒนาศักยภาพของกลุมผูสูงอายุวัยตนใหสามารถเขาสูตลาดงานเพิ่มขึ้น
(1) จั ด ทำหลั ก สู ต รพั ฒ นาทั ก ษะในการประกอบอาชี พ ที่ เหมาะสมกั บ วั ย
สมรรถนะทางกาย ลักษณะงาน และสงเสริมทักษะการเรียนรูในการทำงานรวมกันระหวางรุน โดยกระทรวง
แรงงานดำเนินโครงการฝกอบรมแรงงานผูสูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ในป 2561 สามารถ
ฝกอบรม ทักษะ อาชีพใหแกผูสูงอายุไดเพิ่มขึ้นจาก 7,906 คน (เปาหมาย 6,160 คน) ในป 2560 เปน 8,200
คน จากเปาหมาย 6,160 คน คิดเปนรอยละ 133.11 มีผูผานการฝกอบรม ทักษะ อาชีพใหแกผูสูงอายุ ได
จำนวน 8,165 คน คิดเป นรอยละ 99.57 ผูสูงอายุที่ผานการฝก รอยละ 45.23 มีงานทำ และรายไดเฉลี่ ย
5,704 บาท/เดื อ น ส งผลให ผู สู งอายุ ส ามารถนำความรูไปสรางโอกาสในการมี อ าชี พ มี ร ายได อ ยางยั่งยื น
ตลอดจนแบงเบาคาครองชีพในครอบครัวได
(2) สนับสนุนชองทางการตลาด แหลงทุน และบริการขอมูลเกี่ยวกับโอกาสใน
การประกอบอาชีพสำหรับผูสูงอายุในชุมชน หนวยงานภาครัฐมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้
กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย ด ำเนิ น โครงการ
ส งเสริ ม กิ จ กรรมเพื่ อ สั งคมที่ เป น มิ ต รกั บ ผู สูงอายุ เพื่ อการพั ฒ นาที่ ยั่ งยืน ส งเสริม ศั ก ยภาพผู สู งอายุ และ
สนับสนุนการใชศักยภาพภูมิปญญา ความรู ความสามารถ และประสบการณของผูสูงอายุใหเกิดประโยชนตอ
สังคม การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ และองคกรเครือขายดานผูสูงอายุ และมีการสงเสริม สราง
แรงจูงใจใหภาคเอกชนมีการจางงานผูสูงอายุทั้งในระบบและนอกระบบ ตามนโยบายประชารัฐเพื่อสังคม (E6)
มีองคกรเครือขายเขารวมดำเนินการ 150 องคกรตามเปาหมาย สงผลใหเกิดการจางงานผูสูงอายุ 22,685 คน
กระทรวงแรงงานดำเนิ น โครงการขยายโอกาสการมี งานทำให ผู สู งอายุ
เพื่อใหผูสูงอายุไดรับการสงเสริมการประกอบอาชีพที่ตรงตามความตองการ มีสวนรวมในกิจกรรม และเขารวม
ทางสังคม รวมทั้งไดรับการเสริมสรางภาวะทางรางกาย จิตใจ ตระหนักถึงคุณคา และศักยภาพของตนเอง
นำไปสูการมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถขยายโอกาสการมีงานทำใหผูสูงอายุเพิ่มขึ้นจาก 10,233 คน (เปาหมาย
9,520 คน) ในป 2560 เปน 19,100 คน ในป 2561 โดยสำรวจและจัดทำทะเบียนผูสูงอายุที่ตองการทำงาน
หรือประกอบอาชีพ 16,444 คน (เปาหมาย 15,600 คน) สำรวจความตองการทำงานของผูสูงอายุที่ตองการ
ทำงานโดยผานหนวยงานทองถิ่น เชน เทศบาล องคการบริหารสวนตำบล เปนตน 7,775 แห ง (เป าหมาย
5,000 แหง) สำรวจขอมูลนายจาง/สถานประกอบการที่ตองการจางผูสูงอายุเขาทำงาน 6,176 คน สงเสริมการ
ประกอบอาชี พ ให กับ ผู สู งอายุ 1,762 คน (เป าหมาย 1,720 คน) สรางคุณ ค าภู มิป ญ ญาผู สู งอายุ 895 คน
(เปาหมาย 860 คน) สงผลใหผูสูงอายุที่มารับบริการสงเสริมการมีงานทำไดประกอบอาชีพ มีรายไดเพิ่มขึ้นจาก
รอยละ 61.13 (เปาหมายไมนอยกวารอยละ 34) ในป 2560 เปน รอยละ 73.09 (1,942 คน) ในป 2561
3.2.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
1) ปรั บ หลั ก สู ต รการผลิ ต ครูที่ เน น สมรรถนะ มี จิ ต วิ ญ ญาณความเป น ครู เป น
ผูแนะนำ และสามารถกระตุนการเรียนรูของผูเรียน สรางมาตรการจูงใจใหผูมีศักยภาพสูงเขามาเปนครู ปรับ
ระบบประเมินวิทยฐานะทางวิชาชีพใหเชื่อมโยงกับพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน และสรางเครือขาย
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ในการจั ด การเรี ย นการสอนที่ เ ป น การพั ฒ นาสมรรถนะของครู อ ย า งต อ เนื่ อ ง โดย
กระทรวงศึกษาธิการดำเนินโครงการปรับการเรียนเปลี่ยนวิธีการสอนของครูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
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เทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศึกษาในทุกจังหวัดและทุกเขตพื้นที่การศึกษาทุกสังกัด โดยการพัฒนาครูพี่เลี้ยง
และครูผูสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา (ดวยระบบ
ทางไกล) ใหมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในชั้นเรียนไดตรงตามจุดประสงค
โดยมีผูเขารวมอบรม 66,655 คน สงผลใหครูผูสอนทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีจากโรงเรียน
ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้ นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการส งเสริมการศึ กษา
เอกชน (สช.) องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร (กทม.) และสำนักงาน
สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ไดรับการพัฒนาใหมีความรู ความเขาใจ และ
ความตระหนักในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงบูรณาการ ที่เนนกระบวนการคิด วิเคราะห และการแกปญหา
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ซึ่งการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเหลานี้ จะสงผลกระทบตอการเรียนของ
นักเรียน รวมถึงมีการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมดานการเรียนรูของนักเรียนอยางมีนัยสำคัญ
โครงการพัฒ นาและสงเสริมการผลิตครูและนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดาน
วิทยาศาสตร คณิ ตศาสตร และเทคโนโลยี เพื่ อพั ฒ นาศั กยภาพและเสริม สรางความรู ความสามารถของ
เยาวชนใหเปนผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี เปนการเพิ่มทรัพยากร
มนุ ษย ที่ มี คุณ ภาพและประสิ ทธิ ภ าพสู ง นำไปสูการเพิ่ ม ขีดความสามารถในการแขงขัน ของประเทศ โดย
(1) ใหทุ น โครงการส งเสริมการผลิ ตครู ผู มีความสามารถพิเศษทางวิท ยาศาสตรและคณิ ตศาสตร (สควค.)
422 คน (เป า หมาย 392 คน) (2) ให ทุ น โครงการส งเสริ ม ผู มี ค วามสามารถพิ เศษทางวิท ยาศาสตรแ ละ
เทคโนโลยี (พสวท.) 1,259 คน (เป าหมาย 1,100 คน) (3) โครงการพั ฒ นาและส งเสริม นั ก เรีย นระดั บ
มัธยมศึกษาในโรงเรียนที่มีโครงการหองเรียนพิเศษ รวมทั้งอบรมครูผูสอนนักเรียนในโครงการใหสามารถนำ
ความรูไปใชในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของ สสวท. 206 คน (เปาหมาย 111 คน) (4) การพัฒนา
นักเรียนและจัดสงผูแทนประเทศไทยไปแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ ประจำป
2561 จำนวน 190 คน (เปาหมาย 220 คน) มีผูไดเหรียญทอง 5 คน เหรียญเงิน 17 คน และเหรียญทองแดง
5 คน โดยวิชาที่นักเรียนไทยถนัดที่สุดคือ คณิตศาสตร (5) โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและ
คณิ ต ศาสตร ประจำป ก ารศึ ก ษา 2560 รอบที่ 1 จำนวน 4,329 คน (เป าหมาย 4,000 คน) จากนั กเรี ย น
ทั่วประเทศที่สมัครสอบ 168,758 และคัดเลือกนักเรียนเขาโครงการฯ รอบที่ 2 จำนวน 417 คนจากจำนวน
นั ก เรี ย นที่ ไ ด รั บ การคั ด เลื อ ก รอบที่ 1 เข า รั บ เหรี ย ญรางวั ล และร ว มกิ จ กรรมค า ยวิ ท ยาศาสตร แ ละ
คายคณิ ต ศาสตร นอกจากนี้ กระทรวงศึ กษาธิการยั งให ทุ น สนับ สนุน การศึกษานักเรีย น นักศึกษาและครู
เพื่อพัฒนาใหเปนผูมีความสามารถพิเศษ ดานวิทยาศาสตร คณิ ตศาสตร และเทคโนโลยี และตอบสนองตอ
ความตองการของประเทศและหนว ยงานที่ เกี่ย วของ เพื่ อพั ฒ นาและส งเสริม ผูมีความสามารถพิ เศษดา น
วิ ท ยาศาสตร คณิ ต ศาสตร และเทคโนโลยี ให เป น กำลั งคนของประเทศ โดยสนั บ สนุ น ทุ น การศึ ก ษาให
ผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 2,466 คน (เปาหมาย 1,822 คน)
โครงการสงเสริมจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (e-PLC: Ethic
in Professional Learning Community) สามารถพัฒนาผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดานจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ดวยกระบวนการชุมชนการเรียนรูวิชาชีพผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการพัฒนาคุณภาพ
การจั ด การเรี ย นรู ในโรงเรี ย นที่ จั ด การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน เพื่ อพั ฒ นาครูผู ส อนในกลุ มสาระการเรีย นรูวิช า
ภาษาไทย ให มีความรูความสามารถในการสอนภาษาไทย นำไปพัฒ นากระบวนการจัด การเรียนการสอน
สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหสูงขึ้น สามารถพัฒนาครูผูสอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 - 3 ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต ทั้งสิ้น 290 คน (เปาหมาย 225 คน) จากการพัฒนา
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ครู ดั งกล า วส ง ผลให นั ก เรี ย นสามารถอ า นออก เขี ย นได และสามารถนำความรู ไปใช ในชี วิ ต ประจำวั น
เพื่อการศึกษาหาความรูในอนาคตตอไป สงผลใหครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูวิชาภาษาไทย ใหมีความรู
ความสามารถในการสอนภาษาไทย นำไปพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนใหสูงขึ้นรวมทั้งแกไขปญหาการอาน การเขียนใหลดนอยลง โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเปนฐาน ดวยระบบ TEPE Online ดำเนินการ
พัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งใหมีและเลื่อนเปนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โดยยึดถือ
ภารกิ จและพื้ น ที่ ป ฏิ บั ติงานเป น ฐาน ด วยระบบ TEPE Online กวา 2 หมื่ น คน และโครงการผลิต พัฒ นา
เสริมสรางคุณ ภาพชีวิ ต ครู คณาจารย และบุ คลากรทางการศึ กษา สามารถพัฒ นาสมรรถนะกลุมผูบ ริห าร
สถานศึกษา 398 คน พัฒนาสมรรถนะกลุมครูประจำการ 6,367 คน พัฒนาสมรรถนะกลุมขาราชการพลเรือน
และบุคลากรทางการศึกษา 14 คน และประชุมเชิงปฏิบัติการสรางความรูความเขาใจในการจัดทำแผนพัฒนา
ตนเองรายบุคคล (ID PLAN) และแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 5 ภาค รวม 1,200 คน
2) พัฒนาระบบประเมินคุณ ภาพมาตรฐานที่สามารถวัดและประเมินผลคุณ ภาพ
ผูเรียนทั้งดานทักษะ ความรู ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการเรียนรูแตละระดับการศึกษา โดย
กระทรวงศึกษาธิการดำเนินโครงการขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติสูการปฏิบัติ โดยจัดทำมาตรฐาน
การศึ ก ษาของชาติ ผ า นความเห็ น ชอบจากคณะรัฐ มนตรีเมื่ อ วัน ที่ 2 ตุ ล าคม 2561 พร อ มทั้ งขั บ เคลื่ อ น
มาตรฐานการศึ ก ษาของชาติ สู ก ารปฏิ บั ติ โครงการโรงเรี ย นประชารั ฐ เพื่ อ พั ฒ นาและยกระดั บ การ
จัดการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณลักษณะ และ
สมรรถนะความเปนผูนำในการบริหารสถานศึกษาทั้งดานคุณธรรม จริยธรรมและสัมฤทธิ์ผล ทางการศึกษา
โดยระยะที่ 1 มีโรงเรียนเขารวม 3,341 โรงเรียน สวนในระยะที่ 2 มีโรงเรียนเขารวม 1,246 โรงเรียน ประกาศ
เพิ่มเติม 11 โรงเรียน รวมเปน 1,257 โรงเรียน
โคงการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู
ของนั กเรี ย น เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาไทยโดยใชอ งค ค วามรูจ ากการเขา รว มโครงการ PISA เพื่ อ
ยกระดับคุณภาพผูเรียนโดยใชองคความรูจากการเขารวมโครงการ PISA และเตรียมความพรอมนักเรียนไทย
ในการเข ารว มโครงการ PISA ป 2561 (PISA 2018) โดยการจั ด ประชุ ม เชิ งปฏิ บั ติก ารและกิ จ กรรมต างๆ
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยใหนักเรียนอานออกเขียนได อานคลองเขียนคลอง เพื่อ
ยกระดับผลการทดสอบความสามารถของผูเรียนระดับชาติ (NT) ดานภาษา และการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (O-NET) วิชาภาษาไทยใหเพิ่มขึ้นรอยละ 3 จากฐานเดิม โดยการจัดทำเครื่องมือวัดและประเมินผล
การฟ ง และการพู ด ของนั ก เรี ย นในเขตพั ฒ นาพิ เ ศษเฉพาะกิ จ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต การประเมิ น ผล
ความสามารถในการอ า นและการเขี ย นของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 1- 6 และการรู เรื่ อ งการอ า น
(Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนรวมกับนานาชาติ PISA และการฟงและการพูดของ
นักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต การเผยแพรหนังสือเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนภาษาไทย ไดแก บรรทัดฐานภาษาไทย เลม 5 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการฟงและพูด
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับผูใหญบนพื้นที่สูงในพื้นที่โครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี และกิ จกรรมต างๆ และโครงการสงเสริมการใชห ลักสูตรการศึกษาขั้น พื้น ฐานและ
หลักสูตรอิสลามศึกษาแบบบูรณาการ เพื่อพัฒนา ปรับปรุง สงเสริมการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
หลักสูตรอิสลามศึกษาแบบบูรณาการ สัดสวน เวลา 70 : 30 ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษา
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ปที่ 6 โดยสงเสริมสนับสนุนใหโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต จัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบบูรณาการที่พัฒนาแลว 83 โรงเรียน
3) สงเสริมมาตรการสรางแรงจูงใจใหสถานประกอบการขนาดกลางที่มีศักยภาพ
เขารวมระบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษา สรางความรูความเขาใจใหกับผูประกอบการ ครูฝกหรือครูพี่เลี้ยงให
รวมวางแผนการจัดการเรียนการสอน การฝกปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลผูเรียน หนวยงานภาครัฐมีผล
การดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้
กระทรวงมหาดไทยดำเนินโครงการขับเคลื่อนแผนแมบทความปลอดภัยทางถนนสู
การปฏิบัติ (โครงการจัดทำแผนแมบทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2560 – 2563) เพื่อใหศูนยอำนวยการ
ความปลอดภัยทางถนนจังหวัด (ศปถ.จังหวัด) ใชกลไกศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ (ศปถ.
อำเภอ) ขับเคลื่อนนโยบาย กรอบแนวคิด ยุทธศาสตร มาตรการ และแผนงานดานความปลอดภัยทางถนนไปสู
การปฏิบัติในพื้นที่ใหเกิดผลเปนรูปธรรม และสามารถบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทความปลอดภัยทางถนน
พ.ศ. 2560 - 2563 และเปาหมายทศวรรษแหงความปลอดภัยทางถนน โครงการจัดตั้งศูนยอำนวยการปองกัน
และลดอุ บั ติ เหตุ ท างถนนช ว งเทศกาลป ใหม แ ละสงกรานต 2561 และศู น ย ป ฏิ บั ติ ก ารร ว มป อ งกั น และ
ลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต 2561 ในระดับจังหวัด อำเภอ โดยจัดตั้งศูนยอำนวยการ
ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต 2561 สวนกลาง และจัดตั้งศูนยปฏิบัติการ
รว มป อ งกั น และลดอุ บั ติ เหตุ ท างถนนระดั บ จั งหวัด อำเภอ ช ว งเทศกาลป ใหม และสงกรานต 2561 รวม
76 จังหวัด 878 อำเภอ สามารถลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต
เมื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานชวงเทศกาลที่ผานมา
โครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนยอำนวยการความปลอดภัย
ทางถนน โดยจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานของศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด
หรือจัดกิจกรรมรณรงคตามนโยบายที่กำหนดเพื่อการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของแตละจังหวัด สงผล
ใหมีระบบการรายงานขอมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนเปนฐานขอมูลที่มีประสิทธิภาพ มีความถูกตอง และเปน
ระบบนำไปสูการวิเคราะห และกำหนดนโยบายของผูบริหาร ผูปฏิบัติไดอยางเกิดประสิทธิผลสูงสุด โครงการ
จัดตั้งจุดตรวจรวมในชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต 2561 เปนการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย
ในการเดินทางของประชาชน จำเปนตองมีการบูรณาการการตั้งจุดตรวจเพื่ออำนวยความสะดวก และเปนจุด
พักรถใหกับประชาชนที่ขับรถและรูสึกออนเพลียในการเดินทางเปนเวลานาน โดยจัดตั้งจุดตรวจในชวงเทศกาล
ปใหม 2561 และเทศกาลสงกรานต 2561 จำนวน 76 จังหวัด 878 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 3,512 จุด สงผลให
ประชาชนมีความระมัดระวังในการขับขี่ยานพาหนะมากขึ้น สามารถลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลไดตามเปาหมายที่ศูน ยอำนวยการความปลอดภัยทางถนนกำหนด โครงการการจัดประชุ ม
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวของ เพื่อติดตามและขับเคลื่อน การปองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนตลอดป ให บ รรลุเป าหมาย (โครงการขับ เคลื่อนการปองกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งป) เพื่ อ
ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยจัดทำขอเสนอ นโยบาย แผนแมบทความปลอดภัยทางถนน ยุทธศาสตร
และแผนเกี่ยวกับการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน บูรณาการแผนงานและงบประมาณในการปองกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน รวมทั้งอำนวยการ กำกับ ติดตาม เรงรัด ประเมินผล และประสานการดำเนินงานของ
หนวยงานของรัฐและหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ใหเปนไปตามนโยบายและแผนแมบทความปลอดภัยทางถนน
โดยที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เห็ น ชอบ 3 เรื่ อ ง ได แ ก (1) แผนแม บ ทความปลอดภั ย ทางถนน พ.ศ.2561 – 2564
(2) กระบวนการบูรณาการขอมูล และใหใชตัวเลขจำนวนการตายจากการบูรณาการขอมูลการตาย 3 ฐาน เปน
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ขอมูลอยางเปนทางการ และ (3) การเรงรัดการดำเนินการแกไขกฎหมายการเพิ่มโทษผูไมมีใบอนุญาตขับขี่
โครงการ “วันโลกรำลึกถึงผูสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน” ประจำป 2559 /โครงการการจัดงานวันโลกรำลึก
ถึงผู สูญเสีย จากอุบั ติเหตุทางถนน (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims) ประจำป
2560 ใหทุกภาคสวนไดรำลึกถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุทางถนนและตระหนักถึงความปลอดภัยใน
การใชรถใชถนน เขาใจถึงผลกระทบ รับรูถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้น และตระหนักถึงสิ่งที่ตองทำเพื่อปองกันมิให
อุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้น ซึ่งเปนการกระตุนใหประชาชนผูใชรถใชถนนเกิดความตระหนักถึงความปลอดภัยใน
การใชรถใชถนนเขาใจถึงผลกระทบ รับรูถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้น โครงการการสอบเทียบคามาตรฐานความ
ถูกตองเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล การจัดวัสดุสำหรับเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล และการซอม
บำรุงรักษาเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอลและเครื่องตรวจจับความเร็ว เพื่อเพื่อสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ
ใหกับเจาหนาที่ในการบังคับใชกฎหมายเพื่อการปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน และบำรุงรักษาและ
ซอมแซมเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอลและเครื่องตรวจจับความเร็วใหมีประสิทธิภาพ พรอมใชสนับสนุน
การบังคับใชกฎหมายกรณีเมาแลวขับ และขับรถเร็วเกินกวาที่กฎหมายกำหนด
และโครงการปรับ ปรุงแก ไขระเบีย บกฎหมายที่เกี่ย วของกับ ความปลอดภั ยทาง
ถนน เพื่อยกระดับการบริหารจัดการและการบังคับใชกฎหมายใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไดมีการปรับปรุง
แกไขกฎหมายความปลอดภัยทางถนนใน 5 ประเด็นสำคัญ ไดแก (1) เมาแลวขับ (2) ขับรถเร็วเกินกฎหมาย
กำหนด (3) การได มาซึ่ งใบอนุ ญ าตขั บ รถ (4) รถโดยสารสาธารณะ และ (5) การคาดเข็มขัดนิ รภั ย โดยมี
กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ และขอบังคับที่ประกาศและมีผลบังคับใชแลว อาทิ หลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการอบรมและทดสอบผู ขอรั บ ใบอนุญ าตขับ รถ ผูขอต ออายุใบอนุ ญ าตขั บ รถ และผูขอรับ บั ต ร
ประจำตั วคนขับ รถตามกฎหมายวาด วยรถยนต (ฉบั บ ที่ 5) พ.ศ. 2559 การประกาศกฎกระทรวง ฉบั บ ที่
21 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 โดย
มี การปรับ ปรุ งเกณฑ ป ริ มาณแอลกอฮอล ในเลือด จากเดิมกำหนดปริม าณแอลกอฮอล เกิน 50 มิล ลิกรัม
เปอรเซ็นตใหถือวาเมาสุรา ปรับเปน ผูขับขี่ที่อายุไมถึง 20 ป ผูขับขี่ที่ไมมีใบอนุญาตขับรถหรือผูขับขี่ที่ไดรับ
ใบอนุญาตขับรถชั่วคราว ถามีปริมาณแอลกอฮอลในเลือดเกิน 20 มิลลิกรัมเปอรเซ็นตใหถือวาเมาสุรา
กระทรวงศึกษาธิการดำเนิน โครงการพั ฒ นาระบบการประเมิน และการประกั น
คุณภาพอาชีวศึกษาแบบออนไลนสูมาตรฐานสากล (APACC) โดยการเตรียมความพรอมสถานศึกษาเพื่อการ
ประเมิน คุณ ภาพตามมาตรฐานสากล (APACC) ทั้งสถานศึกษาภาครัฐ และภาคเอกชน และจัด ประชุมเชิ ง
ปฏิ บัติ การชี้ แจงระบบการประกัน คุณ ภาพการศึ กษาตามกฎกระทรวงการประกัน คุณ ภาพการศึ กษา พ.ศ.
2561 ใหกับ กลุมสถานศึกษา 5 ภาค รวม 918 แหง และโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและ
พัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพรอมเขาสูตลาดแรงงาน (กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ
ศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน) โดยจัดตั้งศูนยซอมสรางเพื่อชุมชนตามความตองการของชุมชน (ศูนยเคลื่อนที่ตาม
พื้ น ที่ ที่ กำหนด)/ศู น ย ซอมสรา งเพื่ อชุ มชนแบบถาวรประจำจังหวัด (ศู น ยใหม ) ในป 2561 สามารถจั ด ตั้ ง
ศูนยซอมสรางเพื่อชุมชนตามความตองการของชุมชน (ศูนยเคลื่อนที่ตามพื้นที่ที่กำหนด) 1,000 ศูนย และ
ศูนยแบบถาวรประจำจังหวัด (ศูนยใหม) 20 ศูนยไดตามเปาหมาย ยกระดับและเพิ่มศักยภาพศูนยซอมสราง
เพื่อชุมชนแบบถาวรประจำจังหวัด (ศูนยเดิม) 80 ศูนยตามเปาหมาย ยกระดับและเพิ่มศักยภาพชางชุมชน
(5 คน/1 ศูนยเคลื่อนที่ตามพื้นที่ที่กำหนด) 2,867 คน (เปาหมาย 5,000 คน) นักเรียน นักศึกษา ไดรับการ
พัฒนาทักษะ (40 คน/ศูนยเคลื่อนที่) จำนวน 21,926 คน (เปาหมาย 40,000 คน) ประชาชนไดรับบริการ
(100 คน/ศูนยเคลื่อนที่) จำนวน 125,741 คน (เปาหมาย 100,000 คน) ประชาชนไดรับการฝกอบรมวิชาชีพ
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30 คน/ศูน ย เคลื่ อนที่ 53,563 คน (เป าหมาย 30,000 คน) และหมูบ านที่รับ บริ การ (2 หมู บาน/ 1 ศูน ย
เคลื่อนที่ตามพื้นที่ที่กำหนด) 9,3329 หมูบาน (เปาหมาย 2,000 หมูบาน)
4) ขยายความรวมมือระหวางสถาบันอาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษา ภาคเอกชน
และผู เชี่ ยวชาญทั้ งในและต า งประเทศ พั ฒ นาสาขาวิช าที่ มี ค วามเชี่ย วชาญเฉพาะด านสู ค วามเป น เลิ ศ
การพั ฒ นางานวิ จั ย ไปสู น วั ต กรรม รวมทั้ งขยายการจั ด ทำและการใช ห ลั ก สู ต รฐานสมรรถนะให ม ากขึ้ น
หนวยงานภาครัฐมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้
กระทรวงการท องเที่ ย วและกี ฬ าดำเนิ น โครงการพั ฒ นากีฬ าเพื่ อความเปน เลิ ศ
(Sports Hero) ส ง เสริ ม และพั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก กี ฬ า และผู ฝ ก สอนระดั บ จั ง หวั ด จากทั่ ว ประเทศ ด ว ย
กระบวนการดานวิทยาศาสตรการกีฬา สามารถดำเนินงานตามแผนพัฒ นากีฬาเพื่อความเปนเลิศไดรอยละ
100 ตามเป าหมาย โดยคั ด เลื อ กนั ก กี ฬ าเข าสู โครงการฯ 900 ราย ผู ฝ ก สอน 300 ราย และนั ก กี ฬ าใน
โครงการฯ เขารวมการแข งขั น กีฬา Sport Hero Games มี สถิ ติการแขงขัน ที่ดี ขึ้น ใน 7 ชนิ ดกีฬา (วายน้ ำ
ยิงธนู กรีฑา เรือพาย จักรยาน ยกน้ำหนัก และยิงปน) รอยละ 83.94
กระทรวงศึกษาธิการดำเนิน โครงการความรวมมือผลิตกำลังคนดานอาชีวศึกษา
ตอบสนองการผลิตและบริการใน 10 กลุมอุตสาหกรรมหลัก มีความกาวหนา ดังนี้ (1) นักเรียน นักศึกษาใน
10 กลุมอุตสาหกรรม New Engine of Growth และอุตสาหกรรมที่มีความจำเปนเรงดวนของประเทศ ไดรับ
การพั ฒ นาทักษะและประสบการณ วิช าชี พเพิ่ มขึ้น จาก 4,695 คน ในป 2560 เป น 7,000 คน (เป าหมาย
2,000 คน) ในป 2561 (2) ความร ว มมื อ สถานประกอบการใน 10 กลุ ม อุ ต สาหกรรม New Engine of
Growth และอุตสาหกรรมที่มีความจำเปนเรงดวนของประเทศ 212 แหง (เปาหมาย 60 แหง) (3) หลักสูตร
ไดรับการพัฒนารองรับ Thailand 4.0 โดย คณะอนุกรรมการรวมภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อผลิตและพัฒนา
กำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) รวมดำเนินการไมนอยกวา 46 สาขาวิชา (เปาหมายไมนอยกวา 4 หลักสูตร)
(4) ครู ฝ ก ในสถานประกอบการได รั บ การอบรม 700 คน (เป าหมายไม น อ ยกว า 300 คน) และ (5) ครู
ประจำการในสถานศึกษาไดรับการพัฒ นา 800 คน (เปาหมายไมนอยกวา 100 คน) และโครงการสงเสริม
สถานศึ กษาอาชี ว ศึ กษาให มีค วามเป น เลิ ศเฉพาะทาง โดยจัด ประชุมชี้แ จงเพื่ อใชเป น กรอบในการพั ฒ นา
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนทั้งระบบไปสูคุณภาพและมาตรฐาน มีผลการดำเนินงานที่สำคัญ อาทิ โอน
จั ด สรรงบประมาณงบลงทุ น (สิ่ งก อ สร าง) ให กั บ สถานศึ ก ษา 18 แห ง พั ฒ นาหลั ก สู ต รให ส อดคล อ งกั บ
มาตรฐานอาชีพ หรือมาตรฐานสากล 10 สาขาวิชาตามเปาหมาย พัฒนาครูวิชาชีพในสาขาเฉพาะทางใหมี
ความรูและฝกอบรมทักษะเพื่อพัฒนาใหเปนครูมืออาชีพ 15 หลักสูตรฝกอบรม 268 คน (เปาหมายไมนอยกวา
300 คน) นักเรียน นักศึกษาไดรับการฝกอบรมความรูและทักษะที่จำเปนในวิชาชีพดาน Hard และ Soft Skill
ที่จำเปนในอาชีพ 783 คน และพัฒนาความรวมมือที่เขมแข็งในประเทศ 15 แหง และตางประเทศ 4 ประเทศ
ไดแก สิงคโปร จีน เยอรมัน และออสเตรีย
5) จัดทำสื่อการเรียนรูที่เปนสื่ออิเล็กทรอนิกสและสามารถใชงานผานระบบอุปกรณ
สื่อสารเคลื่อนที่ ให คนทุกกลุมสามารถเขาถึงไดงาย สะดวก ทั่วถึง ไมจำกัดเวลาและสถานที่ โดยกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดำเนินโครงการสรางการรับรูในการใชประโยชนโครงขายและสงเสริมการใชงาน
แกประชาชน เพื่อสรางการรับรูในการใชประโยชนโครงขายและสงเสริมการใชงานแกประชาชนในหมูบาน
เปาหมายของโครงการเน็ตประชารัฐ โดยพัฒนาวิทยากรแกนนำ 1,033 คน สรางการรับรูและถายทอดความรู
ความเขาใจในการใชประโยชนจากเน็ตประชารัฐใหแกกลุมผูนำชุมชน (เสร็จเมื่อ 31 มีนาคม 2561) ทั้งหมด
24,700 หมู บ าน มี ผู เข าร ว ม 99,413 คน จั ด อบรมเชิ งปฏิ บั ติ การเพื่ อ สนั บ สนุ น การใช ป ระโยชน จ ากเน็ ต
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ประชารัฐในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดอยางนอยจังหวัดละ 1 โครงการ มีผูเขารวม 28,314
คน สรางการรับรูการใชประโยชนจากเน็ตประชารัฐ ในหมูบานที่มีการติดตั้งเน็ตประชารัฐ 24,700 หมูบานๆ
ละ 1 ครั้ง เปาหมายหมูบานละไมนอยกวา 50 คน โดยมีผูเขารับการอบรมทั้งสิ้น 1,224,623 คน (เปาหมาย
ไมนอยกวา 1,000,000 คน) และดำเนินกิจกรรมพัฒ นาหลักสูตรออนไลนสำหรับการเรียนรูดานดิจิทัลหรือ
ความรูพื้นฐานสำหรับประชาชน เชน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การขายของออนไลนการใชเครื่องมือดิจิทัล
การรูเทาทันดิจิทัล ฯลฯ และเผยแพรบน ThaiMOOC จำนวนไมนอยกวา 30 หลักสูตร และโครงการสื่อสาร
เครือขายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สรางการรับรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัล และยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ
ดิจิทัล กิจกรรมโครงการของสำนักงานฯ ประจำปงบประมาณ 2561 และเผยแพรนวัตกรรมตางๆ สามารถ
ประชาสัมพันธขาวเชิงบวกทางสื่อตางๆ ทั้งสื่อสาธารณะ (Mass Media) และสื่อออนไลน มีเว็บไซต 2 ภาษา
ที่ไดรับการพัฒนา ใหเปนชองทางการสื่อสารหลักของสำนักงานฯ 1 ระบบ และมีชองทางการสื่อสารองคกร
ที่ไดรับการพัฒนาสามารถใชงานได 2 ระบบตามเปาหมาย
6) ปรับปรุงแหลงเรียนรูในชุมชนใหเปนแหลงเรียนรูเชิงสรางสรรคและมีชีวิต โดย
กระทรวงศึกษาธิการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมจัดสรางแหลงการเรียนรูในระดับตำบล เพื่อพัฒ นา กศน.
ตำบล/แขวง ใหเปนศูนยกลางการเรียนรูและการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ใหประชาชนไดรับการศึกษาตลอดชีวิตอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ สามารถปรับสถานภาพศูนยการเรียนชุมชน
(ศรช.) ที่มีความพรอมใหเปน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ตำบล โดยทำหนาที่เปน
ศูนยขอมูลขาวสารของชุมชน ศูนยสรางโอกาสการเรียนรู ศูนยการเรียนชุมชน และศูนยการจัดกิจกรรมตางๆ
ของชุ ม ชน ได 1,787 แห ง และกศน.ตำบล/แขวง ทั่ ว ประเทศ 7,424 แห ง ได รั บ การสนั บ สนุ น ค าจั ด ส ง
หนังสือพิมพ ใหเปนศูนยขอมูลขาวสารในชุมชน และ กศน.ตำบล/แขวง 755 แหง ไดรับการสนับสนุนหนังสือ
สื่อ เพื่อจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใหกับประชาชนกลุมเปาหมายในชุมชน
สงผลใหประชาชนสามารถเขารับบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอยางมีคุณภาพและ
ทั่วถึง และสังคมไดรับการพัฒนาใหเปนสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตในระดับชุมชน/ตำบล
3.2.4 ลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพและใหทุกภาคสวนคำนึงถึงผลกระทบตอสุขภาพ
1) พั ฒ นาให ค นมี ค วามรู ใ นการดู แ ลสุ ข ภาพ มี จิ ต สำนึ ก สุ ข ภาพที่ ดี และมี ก าร
คัด กรองพฤติกรรมสุขภาพดวยตนเองผ านช องทางการเรียนรูท่ีห ลากหลาย จัด บริการให คำปรึกษาดาน
สุขภาพจิตที่เขาถึงไดงาย และกำกับควบคุมการเผยแพรชุดขอมูลสุขภาพที่ถูกตองตามหลักวิชาการ หนวยงาน
ภาครัฐมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้
กระทรวงมหาดไทยมีแผนน้ำประปาปลอดภัยดานบริการผูใชน้ำ เพื่อใหประชาชน
ไดบริโภค อุปโภค น้ำประปาที่สะอาดและปลอดภัย และเพียงพอ โดยดำเนินการราง TOR ลางทำความสะอาด
ถังพักน้ำ/ระบบทอ ตรวจสอบเฝาระวัง และปรับปรุงทอ สงผลใหรัฐบาล/ประเทศ/สังคมลดภาระและความ
เสี่ยงทางดานสุขอนามัย การเจ็บปวยจากโรคภัยที่มาจากการอุปโภคน้ำประปา
กระทรวงสาธารณสุขดำเนินโครงการที่หลากหลาย อาทิ โครงการเด็กวัยเรียนสูงดี
สมสวน แข็งแรง และฉลาด เพื่อสงเสริมใหเด็กวัยเรียนมีสวนสูงระดับดีและรูปรางสมสวน โดยการทบทวน
สถานการณ แ ละพั ฒ นามาตรฐาน หลั ก สู ต ร และนวั ต กรรมสุ ข ภาพเด็ ก วั ย เรี ย น การผลิ ต และพั ฒ นาสื่ อ
สรางสรรคสูงดีสมสวน และรณรงคสูสาธารณะ อาทิ ดื่มนมจืดยืดความสูง ผัก 5 สี ดี 5 อยาง และ 1 มื้อครบ
สวน ไมอวน ผอม เตี้ย สงผลใหเด็กวัยเรียน (6-14 ป) สูงดีสมสวน คือ รอยละ 67.23 (คาเปาหมายรอยละ 68)
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โครงการสงเสริมและพัฒนาความปลอดภัยดานอาหาร เพื่อใหอาหารสดและอาหารแปรรูปที่มีความปลอดภัย
โดยการสุ ม เก็ บ ตั ว อย างอาหารสดและอาหารแปรรู ป เพื่ อ ตรวจวิ เคราะห ห าสารกำจั ด ศั ต รู พื ช ที่ ต กค า ง
ตรวจวิเคราะห คุณ ภาพมาตรฐาน และเก็ บ ตัว อยางเฝาระวังเฉพาะเชื้อจุลินทรียทุกเดือน ในป 2561 เก็ บ
ตัวอยางผลิตภัณฑอาหารสดและอาหารแปรรูปภาพ 1,383 รายการ พบเขามาตรฐาน 1,150 รายการ คิดเปน
รอยละ 83.15 (เป าหมายรอยละ 75) ลดลงจากป 2560 ผลิตภัณ ฑ อาหารสดและอาหารแปรรูป มี ความ
ปลอดภัยรอยละ 96.84 (เปาหมาย รอยละ 80) โครงการคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและบริการ
สุขภาพ เพื่อใหผูบริโภคไดบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่มีคุณภาพ ปลอดภัย โดยจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยง
(Risk management Plan) และแผนเฝาระวังผลิตภัณฑสุขภาพของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ประจำปงบประมาณ 2561 จากแผนเก็บตัวอยางผลิต ภัณ ฑสุขภาพทั้ งป 42,753 รายการ ดำเนินการเก็ บ
ตั วอย างได จำนวน 76,968 รายการ คิ ดเป น รอยละ 180.03 โดยผลิตภั ณ ฑสุ ขภาพที่ สงตรวจวิเคราะห
74,236 รายการ เขามาตรฐาน จำนวน 70,872 รายการ คิดเปน รอยละ 95.47 (ผลิตภัณฑสุขภาพที่ไดรับการ
ตรวจสอบไดมาตรฐานตามเกณฑที่กำหนด รอยละ 95.47 (เปาหมายรอยละ 95)
โครงการสรางเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน โดยการพัฒนานวัตกรรมเพิ่มไอคิว
และพั ฒ นาทั กษะด านอารมณ และสั งคม สำรวจสถานการณ ร ะดั บ สติ ป ญ ญาและความฉลาดทางอารมณ
การพัฒนาเทคโนโลยี : การเสริมสรางวินัยเชิงบวกเด็กประถมศึกษา การพัฒนาชุดความรูเพื่อเสริมสรางความ
รอบรูด านสุ ขภาพจิ ต (Health Literacy) และการประชุ มเชิงปฏิ บัติ การเพื่ อกำกั บ ติ ดตามการดำเนิน งาน
ภายใตคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ (District Health Board) สงผลใหเด็กที่มี
ความฉลาดทางสติ ป ญ ญาต่ ำ กว า เกณฑ ได รับ การพั ฒ นาและดู แ ลช ว ยเหลื ออย างต อ เนื่ อ งรอ ยละ 84.12
โครงการพัฒนาสุขภาพจิตสำหรับผูสูงอายุไทย ในพื้นที่นำรองในเขตสุขภาพ เขตละ 1 อำเภอ สามารถพัฒนา
ระบบการเฝาระวังผูสูงอายุสมองเสื่อมที่มีปญหาพฤติกรรมและจิตใจ 1 ระบบ พัฒนาเครื่องมือประเมินความ
พึงพอใจในผูสูงอายุไทย 1 แบบ อบรมหลักสูตร Dementia Care Manager 2 รุน 73 คน และจัดทำหลักสูตร
ฟนฟูผูปวยสมองเสื่อมที่มีปญหาพฤติกรรมและจิตใจสำหรับผูดูแล 1 หลักสูตร ซี่งประกอบดวย 4 เรื่องยอย
คือ ภาวะสมองเสื่อมที่มีปญหาพฤติกรรมและจิตใจ การเสริมสรางทัศนคติที่ดี ทักษะการฟนฟูการรูคิด และ
ทั กษะการจั ด การความเครี ย ด ส งผลให ผู สู งอายุ มี ความสุ ข รอ ยละ 90.65 โครงการพั ฒ นาการสงเสริม
สุขภาพจิตและปองกันปญหาสุขภาพจิตในวัยสูงอายุ โดยสนับสนุนใหหนวยบริการปฐมภูมิ ไดแก โรงพยาบาล
ชุมชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล ดูแลชวยเหลือผูสูงอายุกลุมเสี่ยง อยางตอเนื่อง มีการสนับสนุนให
ชมรมผูสูงอายุจัดกิจกรรมสรางสุข 5 มิติ รวมถึงการประเมินความสุขของผูสูงอายุ ในป 2561 สามารถดูแล
ชวยเหลือทางสังคมจิตใจในผูสูงอายุกลุมเสี่ยง (โรคเรื้อรัง ผูสูงอายุติดบาน ติดเตียง) ผูสูงอายุไดรับการคัดกรอง
ซึมเศรา 3,190,546 คน จากผูสูงอายุทั้งหมด 4,829,812 คน พบวาเสี่ยงตอภาวะซึมเศรา 27,601 คน ไดรับ
การสงตอเพื่อประเมินซึมเศราและดูแลชวยเหลือทางสังคมจิตใจ 24,564 คน รอยล 88.99 ภายหลังไดรับการ
ดูแลชวยเหลืออยางตอเนื่อง พบวา ผูสูงอายุมีภาวะซึมเศราคงเหลือ 4,808 คน รอยละ 19.57 นอกจากนี้
ได ส ำรวจความสุ ขด ว ยแบบประเมิ น สุ ขภาพจิตผู สูงอายุฉบั บ สั้น หลังการจัดกิจ กรรมสรางสุข 5 มิติ ของ
ผูสูงอายุ กลุมเปาหมาย 340,342 คน พบวา มี ผูสูงอายุที่เข ารวมกิจกรรมสรางสุข 5 มิ ติ ในชมรมผู สูงอายุ
เป าหมาย มี ผ ลการประเมิ น ความสุ ขอยู ในระดั บ สุ ขภาพจิ ต เท ากั บ คนทั่ ว ไปถึ งสุ ข ภาพจิ ต ดี ก วาคนทั่ ว ไป
308,524 คน หรือคิดเปนรอยละ 90.65
และโครงการพัฒ นาระบบสุขภาพจิตเพื่ อป องกันการฆาตัวตายของประเทศไทย
(โครงการพัฒนาระบบปองกันและจัดการปญหาการฆาตัวตาย) โดยการจัดอบรมหลักสูตรระบาดวิทยาการ
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ฆาตัวตายและการจิตใจผูไดรับผลกระทบจากการฆาตัวตาย การใหบริการผูฆาตัวตายแผนกฉุกเฉินเพื่อการ
เข าสู ร ะบบริ ก ารอย างครบวงจร การพั ฒ นาApplication รองรั บ ทั้ ง iOS และ Android เพื่ อ ติ ด ตามดู แ ล
ผูพยายามทำรายตนเองอยางตอเนื่อง การพัฒนาโปรแกรมพยากรณความเสี่ยงตอการฆาตัวตายตามกลุมวัย
และการเรียนรูพฤติกรรมเสี่ยงแบบอัจฉริยะ machine learning และการจัดสัมมนาติดตามประเมินผลการ
ดำเนินงานดานการปองกันการฆาตัวตายระดับเขต มีผลการดำเนินงาน อาทิ หนวยบริการสาธารสุข แตละ
ระดับ มีแนวทางการดูแลและเฝาระวังได ตามแนวทางที่กำหนด อบรมแพทยและบุคลากรที่ เกี่ยวของรวม
482 คน จั ด ทำ Model ต น แบบ Application เพื่ อ ติ ด ตามผู พ ยายามทำร า ยตนเอง ส งผลให อั ต ราการ
ฆ าตั ว ตายเท ากั บ 6.34 คนต อ ประชากรแสนคน (เป าหมาย ≤ 6.3 คนต อ ประชากรแสนคน) และอั ต รา
ผูพยายามฆาตัวตายไมกลับมาทำรายตัวเองซ้ำในระยะเวลา 1 ป รอยละ 94.27
สำนักนายกรัฐมนตรีดำเนินโครงการประชาสัมพันธสัตวปลอดโรค คนปลอดภั ย
จากโรคพิษสุนัขบา เพื่อใหประชาชนกลุมเปาหมายไดรับความรูที่ถูกตองและสรางความเชื่อมั่นโครงการสัตว
ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา รวมทั้งการดูแลสุนัขและแมวเพื่อลดการกระจายของโรค เพื่อให
ประชาชนกลุมเปาหมายสนับสนุนใหความรวมมือ และมีสวนรวมในกิจกรรมของหนวยงานภาครัฐในการดูแล
การปองกันโรคพิษสุนัขบาในขุมชนและเรื่องการเลี้ยงดูสุนัขใหถูกวิธีและนำไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น
เพื่อประชาสัมพันธการดำเนินงานของศูนยพักพิงสุนัขจรจัด และที่สำคัญเพื่อใหประชาชนกลุมเปาหมายเกิด
ความรักและเมตตาตอสัต ว ผ านสื่ อประชาสัมพัน ธตางๆ รวมทั้งสื่อวิทยุ และโทรทั ศน รวมทั้ง จัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธเคลื่อนที่สรางเครือขายการรณรงคประชาสัมพันธสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บา สามารถเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา 288 ครั้ง (เปาหมาย
229 ครั้ง) มีประชาชนกลุมเปาหมายรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา
รอยละ 81.7 (เปาหมาย รอยละ 92) ประชาชนกลุมเป าหมายเขาใจขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ สัตวปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา รอยละ 80.1 (เปาหมาย รอยละ 86) ประชาชนกลุมเปาหมายมีความเชื่อมั่น
ตอขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบาที่เผยแพรผานสื่อกรมประชาสัมพันธ
ร อยละ 75.6 (เป า หมาย ร อ ยละ 87) ประชาชนกลุ ม เป าหมายนำข อ มู ล ขาวสารเกี่ ย วกั บ สัต ว ป ลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ที่เผยแพรผานสื่อกรมประชาสัมพันธไปใชประโยชน รอยละ 75.2 (เปาหมาย
รอยละ 76) ประชาชนกลุมเปาหมายมีสวนรวมในการดูแลและปองกันโรคพิษสุนัขบาในชุมชนรอยละ 69.8
(เปาหมาย รอยละ 65)
2) สงเสริมใหคนมีกิจกรรมทางสุขภาพที่เหมาะสมกับวัย ทั้งรูปแบบการออกกำลัง
กายโภชนาการที่เหมาะสม และสนับสนุนใหชุมชนมีการบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะ สิ่งอำนวยความสะดวก
เพื่อการออกกำลังกายและการเลนกีฬา โดยกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาดำเนินโครงการจัดการแขงขันกีฬา
และการออกกำลังกายเพื่อสันติสุข สงเสริมใหเยาวชนและประชาชนใชเวลาวางใหเปนประโยชน หางไกลจาก
ยาเสพติดและอบายมุขทั้งปวง ยอมรับ และใหความรวมมือกับภาครัฐเพิ่มขึ้น โดยใชกิจกรรมกีฬาและการออก
กำลังกายเปนสื่อในการปลูกฝงใหเกิดความรักในทองถิ่น ความสามัคคี ความมีน้ำใจเปนนักกีฬา รูแพ รูชนะ
รูอภัย ในชุมชนและระหวางชุมชน ปฏิเสธการใชความรุนแรงและไมสนับสนุนการกอความรุนแรงในชุมชน
ผานจัดการแขงขันกีฬา 3 ประเภท ไดแก กีฬาฟุตบอล กีฬาปนจักสีลัต และกีฬามวยไทย ในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา รวมทั้งหมดเปน 290 ตำบล ในป 2561 มีการจัดการแขงขัน
ฟุตบอล มีนักกีฬา ผูฝกสอนมากกวา 24,500 คน และมีผูชมมากกวา 300,000 คน การจัดการแขงขันมวยไทย
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มี นั ก กี ฬ า ผู ฝ ก สอนมากกว า 500 คน และมี ผูช มมากกวา 50,00 คน และการจัด การแข งขัน ป น จักสี ลั ต
มีนักกีฬา ผูฝกสอนมากกวา 300 คน และมีผูชมกวา 62,300 คน
โครงการสงเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมทางกายสำหรับนักเรียน และครูกลุม
สาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู เพื่อพัฒนาครูผูสอนกลุมสาระการ
เรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ใหมีความรู ความเขาใจ และทักษะการจัดกิจกรรมทางกายดานกีฬาและดาน
นันทนาการสำหรับนักเรียน และสงเสริมและพัฒนาใหนักเรียนมีการพัฒ นาดานรางกาย จิตใจ อารมณและ
สังคมจากกิจกรรมทางกายดานกีฬาและดานนันทนาการ สามารถพัฒ นาครูผูสอน 1,360 คน และนักเรียน
ได รั บ การส งเสริ มและพั ฒ นาจากการเข า รว มกิจ กรรมดานพลศึกษากีฬ าและนั น ทนาการ 1,700 คน โดย
ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาที่เขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจโดยภาพรวม ระดับมาก
ที่สุ ด รอยละ 82 (เป าหมายรอยละ 80) และนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบการศึกษาระดับ ชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) แตละวิชาผานเกณฑ รอยละ 50 ขึ้นไป รอยละ 20 ตามเปาหมาย
3.2.5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการ
คลังดานสุขภาพ
1) ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรรวมกันระหวางสถานพยาบาลทุกสังกัดใน
เขตพื้นที่สุขภาพในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ ทั้งดานบุคลากร ครุภัณฑทางการแพทย และโครงสราง
พื้นฐานที่เชื่อมโยงบริการตั้งแตระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิเขาดวยกันอยางไมมีอุปสรรค พรอมพัฒนา
ระบบสงตอและระบบการแพทยฉุกเฉินที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยกระทรวงสาธารณสุขดำเนินโครงการ
สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุดวยการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสาน เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย
แผนไทยและทีมสหวิชาชีพในคลินิกหมอครอบครัวใหมีความรู ความสามารถในการสงเสริมสุขภาพและปองกัน
โรคแกผูสูงอายุ โดยจัด การอบรมแพทยแผนไทย 433 คน สหวิชาชีพ 2,779 คน ผูสูงอายุ 552 คน และมี
ชมรมผูสูงอายุไดรับการสนับสนุนใหใชศาสตรการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสานดูแลผูสูงอายุโดย
ผาน Primary Care Team จำนวน 545 ทีม (เปาหมาย 500 ทีม) สงผลใหผูสูงอายุในชุมชนไดรับการดูแล
สุขภาพดวยการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสาน สามารถพึ่งตนเองในการดูแลสุขภาพได และชมรม
ผู สู งอายุ มีความเข มแข็ งในการส งเสริ มสุ ขภาพประชาชนในชุ มชนด ว ยการแพทย แผนไทยและการแพทย
ผสมผสาน โครงการพัฒนาระบบบริการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกตามแผนพัฒนาบริการสุขภาพ
สาขาการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสาน (Service plan) ใหมีคุณภาพมาตรฐาน โดยศึกษานำรอง
ภาคสนามโรงพยาบาล 8 แหง จัดทำหนังสือเกณฑมาตรฐานการพัฒนาและรับรองคุณภาพงานการแพทยแผน
ไทย (TTM HA Guidelines) จั ด อบรม มี ผู เข า ร ว ม 397 คน และจั ด ทำร า งคู มื อ เกณฑ รั บ เข า รั ก ษาและ
แนวทางการดู แลผู ป วยในแบบบู รณาการดวยการแพทยแผนไทย สำหรับ โรงพยาบาลในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข สงผลใหสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับมีการจัดบริการการแพทยแผนไทยใน
แผนกผูปวยนอก 42,235,827 ลานครั้ง และผูปวยนอก รอยละ 24.54 (เปาหมายรอยละ 18.5) ไดรับบริการ
ตรวจวินิจฉัย รักษาโรคและฟนฟูสภาพ ดวยศาสตรการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพใหมีการใชยาอยางสมเหตุผล (RDU) และการ
จัดการการดื้อยาตานจุลชีพ (AMR) เพื่อพัฒนาระบบการจัดการปญหาเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาลอยางบูรณาการ
และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และพั ฒ นาระบบบริ ก ารสุ ข ภาพให มี การใช ย าอย างสมเหตุ ผ ล สามารถลดการใชย า
ปฏิชีวนะโดยไมจำเปนของผูปวยนอกมากกวา 2.37 ลานคน ลดคาใชจายของปฏิชีวนะที่ไมจำเปนในผูปวยนอก
ไดประมาณ 110 ลานบาท โครงการพัฒนากลไกเพื่อคุณภาพและความปลอดภัยของระบบบริการสุขภาพอยาง
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มี ส ว นร ว ม เพื่ อ ให เ กิ ด เป า หมายความปลอดภั ย เป น National Patient and Personnel Safety Goals
ทั้งผูใหและผูรับบริการ (Personal & Patient Safety : 2P Safety) ที่ไดรับการสื่อสารและนำมาปฏิบัติเพื่อ
ลดความเสี่ยงทางการแพทยที่ปองกันไดใน รพ.ทุกระบบหลักประกันสุขภาพ (Value Based Purchasing on
Process of care and outcome measure Patient Safety) ในป 2561 มีโรงพยาบาลเขารวมโครงการ
2P – Safety 163 แห ง สามารถพั ฒ นาระบบ National Incidents Reporting and Learing System
ครอบคลุมสถานพยาบาล 163 แหง คิดเปนรอยละ 11.81 พัฒนาระบบ National Patient and Personnel
Safety Golas (SIMPLE) แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของผูปวย 1 ชุด 6 หมวดหลัก และพัฒนาความ
รวมมือเพื่อความปลอดภัยของผูปวยกับประชาชน มีสถานพยาบาลที่เขารวมพัฒนาระบบบริการสุขภาพจาก
ประสบการณผูปวย จำนวน 177 แหง จาก 1380 แหง คิดเปนรอยละ 12.83
นอกจากนี้ ยังได จัดทำโครงการเพิ่ มประสิ ทธิภ าพการดูแลผูป วยโรคจิตและโรค
ซึมเศรา เพื่อใหผูปวยโรคจิตและโรคซึมเศราเขาถึงบริการเพิ่มมากขึ้น โดยจัดประชุม อบรม สัมมนาแพทย
เภสัชกร พยาบาล และเจาหนาที่ผูรับผิดชอบคลินิกสุขภาพจิต 380 คน สงผลใหอัตราการเขาถึงบริการของ
ผูปวยโรคจิตเพิ่มขึ้นจากรอยละ 72.21 (เปาหมายรอยละ 60) ในป 2560 เปน รอยละ 78.63 (เปาหมาย ≥
รอยละ 70) ในป 2561 และอั ต ราการเข าถึงบริการของโรคซึมเศราเพิ่ มขึ้น จากรอยละ 54.37 (เป าหมาย
รอยละ 50) ในป 2560 เปน รอยละ 61.21 (เปาหมาย ≥ รอยละ 55) ในป 2561 และโครงการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการการประสานคุมครองสิทธิผูปวยฉุกเฉินวิกฤตตามนโยบายรัฐบาล “เจ็บปวยฉุกเฉินวิกฤติ
มีสิทธิทุกที่ ( UCEP)” การดำเนิ นงานสำคัญ ตั้งแตวันที่ 1 เม.ย.60 – 30 ก.ย. 61 พบวา มีผูปวยฉุกเฉิน ที่
เขาระบบ UCEP จำนวน 149,037 จำแนกเปน เขาเกณฑ UCEP จำนวน 27,945 ราย (รอยละ 18.75) และ
ไม เข า เกณฑ UCEP จำนวน 121,092 ราย (รอ ยละ 81.25) สำหรับ ผลการดำเนิน งานตามตัว ชี้วัด “เรื่อ ง
รองเรียนที่รับเขาสูระบบสามารถดำเนินการแลวเสร็จและแจงผลการพิจารณาใหผูรองเรียน และหนวยงาน
ที่เกี่ยวของไดภายใน 90 วัน ไมนอยกวารอยละ 80” จำนวนเรื่องรองเรียน เอกสารครบถวน 70 เรื่อง จำนวน
เรื่องรองเรียน เขาคณะทำงานรองเรียนเสร็จสิ้น70 เรื่อง คิดเปน รอยละ 100
2) จัดทำแนวทางการรับภาระคาใชจายรวมกันทั้งภาครัฐและผูใชบริการตามเศรษ
ฐานะที่คำนึงถึงความเปนธรรมและการเขาถึงบริการสุขภาพที่จำเปนของกลุมผูมีรายไดนอย โดยพิจารณาถึง
ความเปนไปไดทางการคลังของประเทศ โดยกระทรวงการคลังดำเนินโครงการศึกษาความเปนไปไดในการนำ
ระบบประกันสุขภาพมาใชกับขาราชการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผูมีสิทธิและบุคคลในครอบครัวของ
ผูมีสิทธิใหสามารถเขาถึงบริการทางการแพทย และสาธารณสุขที่จำเปนไดอยางเพียงพอและเหมาะสม โดย
การวาจางที่ปรึกษาโครงการฯ ขณะนี้อยูระหวางการตรวจรับ รายงานผลการศึกษา งวดที่ 2 - 4 จากที่ปรึกษา
(สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)) ตามสัญญาจางเลขที่ 100/2560 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2560
และจัดทำกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ในปงบประมาณ 2560 เปนปแรก
ของการดำเนินงานการสรางระบบหลักประกันดานสุขภาพใหกับคนไทยภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒ นา
ระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติฉบับที่ 4 (แผนระยะที่ 4: พ.ศ. 2560-2564) ที่คาดหวังให “ทุกคนที่อาศัย
อยูบนแผนดินไทย ไดรับความคุมครองหลักประกันสุขภาพอยางถวนหนา ดวยความมั่นใจ” โดยมุงความสำเร็จ
เป าประสงค 3 CSG คือ ประชาชนเข าถึงบริการ การเงินการคลังมั่ น คง ดำรงธรรมาภิบ าล และได รับ การ
จัด สรรงบประมาณเพื่ อเป น ค า ใช จ าย สนั บ สนุน และสงเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหนว ยบริการ
สำหรับประชากรผูมีสิทธิหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (Universal coverage scheme: UCS) 48.8029 ลาน
คน วงเงิน รวมทั้ งสิ้ น 169,752.4199 ล านบาท (รวมงบกลางที่ไดรับ จัดสรรเพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรี)
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คิดเปนรอยละ 6.21 ของงบประมาณประเทศ โดยเปนงบสนับสนุนหนวยบริการสำหรับจัดบริการสาธารณสุข
ใหผูมีสิทธิ 127,445.1859 ลานบาท คิดเปนรอยละ 4.66 ของงบประมาณทั้งประเทศ และเปนงบคาแรงหรือ
เงิน เดือนของหน วยบริการภาครัฐ 42,307.2340 ลานบาท และสำนั กงานได รับ งบประมาณเป น คาบริห าร
จัดการ เพื่อใชในการขับเคลื่อนกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 1,411.57 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.83
เมื่อเทียบกับงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ในป 2561 ไดรับการจัดสรรงบประมาณ สำหรับผูมีสิทธิ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ (Universal coverage scheme: UCS) 48.797 ลานคน ใน 7 รายการ วงเงิน
171,373.6703 ลานบาท (เป นเงินเดื อนของหน วยบริการภาครัฐ จำนวน 44,840.5392 ลานบาท) และ
งบกลางที่ ได รับ จัดสรรเพิ่ มเติ มตามมติ คณะรัฐ มนตรี 4,186.1272 ล านบาท รวมได รับ งบประมาณทั้ งสิ้น
175,559.7975 ลานบาท คิดเปนรอยละ 6.05 ของงบประมาณประเทศ ทั้งนี้ในรายการเหมาจายรายหัว ไดรับ
งบประมาณในอัตราเหมาจาย 3,283.11 บาทตอผูมีสิทธิ ในสวนคาบริหารจัดการที่ใชในการขับเคลื่อนกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห งชาติ สำนั กงานไดรับงบประมาณจำนวน 1,376.87 ลานบาท คิดเป นรอยละ 0.78
เทียบกับงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
3.2.6 พัฒนาระบบการดูแลและสรางสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย
1) ผลักดันใหมีกฎหมายการดูแลระยะยาวสำหรับผูสูงอายุครอบคลุมการจัดบริการ
ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม และระบบการเงินการคลัง โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยดำเนินโครงการคุมครองสิทธิผูสูงอายุ เพื่อชวยเหลือผูสูงอายุใหไดรับการคุมครองและพิทักษ
สิทธิตาม มาตรา 11 (8) (9) (10) และ (12) แหงพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 ตามประกาศกระทรวง
การพัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการคุมครอง การ
ส งเสริม และการสนั บ สนุ น การช ว ยเหลื อผู สู งอายุ ซึ่งไดรับ อัน ตรายจากการทารุ ณ กรรม หรือถู กแสวงหา
ประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมาย หรือถูกทอดทิ้ง และการใหคำปรึกษาแนะนำ ดำเนินการอื่นที่เกี่ยวของใน
ทางการแกไขปญหาครอบครัว ใหความชวยเหลือเปนเงินครั้งละไมเกิน 500 บาท และประกาศกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการคุมครอง การสงเสริม
และการสนับสนุน การจัดที่พักอาศัย อาหารและเครื่องนุงหมใหผูสูงอายุ ตามความจำเปนอยางทั่วถึง ใหความ
ช วยเหลื อเป น เงิน หรื ออาหารและ/หรือเครื่องนุ งห มไม เกิ น วงเงิน ครั้ งละ 2,000 บาท ไม เกิน 3 ครั้งตอป
พรอมทั้ง สงเคราะหจัดการศพตามประเพณี พ.ศ. 2557 ใหแกผูสูงอายุที่เสียชีวิตมีฐานะยากจน ไมมีญาติ หรือ
มีญาติแตไมสามารถจัดการศพได รายละ 2,000 บาท สามารถใหบริการสงเคราะหผูสูงอายุในภาวะยากลำบาก
และมีความเดือดรอน 16,548 คน (เปาหมาย 27,650 คน) และสนับสนุนการจัดการศพผูสูงอายุตามประเพณี
9,383 คน และโครงการพัฒนาระบบเพื่อบูรณาการฐานขอมูลผูสูงอายุ พัฒนาระบบฐานขอมูลดานผูสูงอายุ
โดยการจัดเก็บขอมูลตามความตองการของระบบ และออกแบบระบบฐานขอมูลดานผูสูงอาย เพื่อใหไดระบบ
ฐานขอมูลที่ครอบคลุมงานตามภารกิจในทุกๆดาน และปรับปรุงพัฒนาฐานขอมูลที่มีอยูเดิมใหสมบูรณยิ่งขึ้น
ในป 2561 ไดจัดทำฐานขอมูลดานผูสูงอายุและปรับปรุงพั ฒ นาเพิ่มเติมอยางนอย 3 ฐาน มีการบูรณาการ
ขอมูล ผูสู งอายุ กับ หน วยงานภายนอกเพิ่ มเติม จำนวนไมน อยกวา 2 หน วยงาน และมี Gold Application
ส งเสริ ม การเรี ย นรู ร วมทั้ งช อ งทางการขอรับ สิ ท ธิ์ ข องกรมกิ จ การผู สู งอายุ ส งผลให ก รมกิ จ การผู สู งอายุ
มีฐานขอมูลดานผูสูงอายุที่มีความถูกตองครอบคลุมงานตามภารกิจ สามารถบูรณาการขอมูลระหวางหนวยงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย เพื่อการใหบริการประชาชนไดอยางรวดเร็ว และทั่วถึง
2) พัฒนาใหมีระบบการดูแลระยะกลางที่จะรองรับผูที่จำเปนตองพักฟนกอนกลับ
บานใหเชื่อมโยงกับระบบการดูแลระยะยาว และสงเสริมธุรกิจบริการดูแลระยะยาวที่ไดมาตรฐานสำหรับ
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ผูสูงอายุที่อยูในภาวะพึ่งพิงในเขตเมือง รวมทั้งศึกษารูปแบบการคลังที่เปนระบบประกันการดูแลระยะยาว โดย
กระทรวงสาธารณสุขดำเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลดานสุขภาพผูสูงอายุระยะยาว (Long Term Care)
ในชุมชน (โครงการพั ฒนาระบบการดูแลระยะยาวดานสาธารณสุขสำหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิ ง ในพื้นที่
ตำบล Long Term Care) เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหผูสูงอายุเขาถึงหรือใชนวัตกรรม และเทคโนโลยีในการ
ดู แลผู สู งอายุ ร ะยะยาวอย า งเสมอภาคและเทาเที ย ม จากทีม สหสาขาวิช าชีพ หน ว ยบริการปฐมภู มิ และ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตำบลอยางตอเนื่องและสม่ำเสมอโดยการมีสวนรวมของครอบครัว ชุมชน
และทองถิ่น ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยูในสังคม อยางมีศักดิ์ศรี “สังคมไทย สังคมผูสูงวัย ไมทอดทิ้งกัน”
สามารถลดภาระงบประมาณค าใช จายด านบริการสุขภาพลงอยางยั่ งยื น ลดความแออัดในสถานพยาบาล
ผูสูงอายุมีทักษะในการจัดการสุขภาพตนเอง โดยครอบครัว ชุมชนมีสวนรวม มีตำบลที่มีระบบการสงเสริม
สุขภาพดูและผู สู งอายุ ระยะยาว (Long Term Care : LTC) เพิ่ มขึ้ น จาก 4,512 ตำบล (ผานเกณฑ 3,718
ตำบล คิดเปนรอยละ 82.40) ในป 2560 เปน 5,158 ตำบล คิดเปนรอยละ 71.7 (เปาหมายรอยละ 60 จาก
7,255 ตำบลทั่วประเทศ) ในป 2561 หรือเพิ่มขึ้น 646 ตำบล) นอกจากนี้ ในป 2561 ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ได รั บ การดู แ ล 188,917 คน (เป า หมาย 180,000 คน) สามารถผลิ ต ผู จั ด การการดู แ ลผู สู ง อายุ (Care
Manager) ได 5,599 คน (เป าหมาย 4,500 คน) ผลิตผูดูแลผูสูงอายุ (Care Giver) 27,234 คน (เป าหมาย
18,000 คน) จั ด ทำแผนการดู แลรายบุ ค คล (Care Plan) 158,066 ฉบั บ (เป าหมาย 166,518 ฉบั บ ) และ
ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ติดเตียงไดรับการดูแลฟนฟูสมรรถนะของผูสูงอายุติดเตียงเปนกลุมติดบาน เพิ่มขึ้นจาก
1,621 คน ในป 2560 เปน 2,160 คน ในป 2561 และจากติดบานเปนติดสังคม 6,858 คน ในป 2560 เปน
7,677 คนในป 2561
3) วิ จั ยและพั ฒ นานวัต กรรมสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช ชีวิต ประจำวัน ที่
เหมาะสมกับผูสูงอายุ และพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทยในการสงเสริมและฟนฟูสุขภาพในกลุมผูสูงอายุ
เทคโนโลยีเพื่อปองกันการบาดเจ็บและติดตามการบำบัดรักษา โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม ดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑและการบริการดานชีววิทยาศาสตรสุขภาพเพื่อรองรับสังคม
ผูสูงอายุ พัฒนาเทคโนโลยีดานทันตกรรมและเครื่องมือแพทยเพื่อการนำไปใชประโยชนและลดการนำเขา ในป
2561 สามารถใหบ ริการฝ งรากฟ นเที ยมสำหรับ ผูสู งอายุ 1,417 ราก (904 คน) มีตน แบบการผลิตภัณฑ /
บริการดานสุขภาพสำหรับผูสูงอายุ 3 ตนแบบ
4) สงเสริมการพัฒนาเมืองที่เปนมิตรกับผูสูงอายุ ทั้งระบบขนสงสาธารณะ อาคาร
สถานที่ พื้นที่สาธารณะ และที่อยูอาศัยใหเอื้อตอการใชชีวิตของผูสูงอายุและทุกกลุมในสังคม โดยกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดำเนินโครงการปรับสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการดำรงชีวิตในสังคม
สูงวัย เพื่อปรับปรุง/ซอมแซมบานเพื่อใหผูสูงอายุ 60 ปขึ้นไป ที่มีฐานะยากจน ใหมีสภาพแวดลอมที่เหมาะสม
และปลอดภัย สามารถปรับปรุง/ซอมแซมบานผูสูงอายุใหมีความเหมาะสมและปลอดภัย 2,634 แหง และ
ปรับปรุง/ซอมแซม ที่สาธารณะหรือสถานที่ที่ผูสูงอายุทำกิจกรรมรวมกันตามหลักอารยสถาปตย (Universal
Design: UD) จำนวน 30 แหง
3.2.7 ผลักดันใหสถาบันทางสังคมมีสวนรวมพัฒนาประเทศอยางเขมแข็ง
1) สรางสภาพแวดลอมทางสังคมที่เอื้อตอการสรางความเขมแข็งของครอบครัว
หนวยงานภาครัฐมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้
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กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจัดทำโครงการสรางเครือขาย
เด็ กในระดั บ ตำบล โดยมี คณะกรรมการศู น ยชุ ม ชนคุ มครองเด็ กในระดั บ ตำบลเป น กลไกในการช ว ยเหลื อ
คุ ม ครองพิ ทั กษ สิ ท ธิ เด็ กที่ ป ระสบป ญ หาในพื้ น ที่ ได ท ำการสำรวจและจัดเก็บ ข อมู ล เด็ก ในพื้ น ที่ ต ามแบบ
คัดกรองเพื่อสนับสนุนการเลี้ยงดูเด็กตามมาตรฐานขั้นต่ำ (CMST) และนำขอมูลที่ไดมาวิเคราะหวางแผนการ
ให ความช วยเหลือตามสภาพป ญ หาที่ พ บรวมทั้งการสงตอไปยังหนว ยงานที่ เกี่ยวของ ส งผลให ป ญ หาการ
ทอดทิ้งเด็ก เด็กถูกกระทำทารุณกรรมตกเปนเครื่องมือในการแสวงหาประโยชนมิชอบหรือเลือกปฏิบัติโดย
ไมเปนธรรมลดลง โครงการสงเสริมการดำเนินงานตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก พัฒนามาตรการ กลไก และ
องคความรูในการสงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานทุกภาคสวนมีการดำเนินการตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก
และพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก โดยการจัดประชุม/การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน การจัดทำ
หลักสูตร และจัดอบรมใหความรูแกผูปฏิบัติงาน และการรับฟงความคิดเห็นของเด็กและเยาวชน มีเด็กและ
เยาวชนที่ไดรับการสงเสริมและคุมครองสิทธิตามหลักการของอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กและพิธีสารเลือกรับของ
อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก 800 คนตามเปาหมาย
โครงการส งเสริ ม ความเข ม แข็ ง สภาเด็ ก และเยาวชน ในป 2561 มี ก ารจั ด ตั้ ง
สภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ (สภาเด็กและเยาวชนตำบล/เทศบาล/อำเภอ/เขต/จังหวัด/กรุงเทพมหานคร/
แหงประเทศไทย) รวม 8,780 แหง โดยสภาเด็กและเยาวชนไดมีสวนรวมในการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม
ของสภาเด็กและเยาวชน เชน กิจกรรมตามบทบาทหนาที่ที่กฎหมายกำหนดกิจกรรมตามนโยบายเรงดวนของ
รัฐบาลและจัดกิจกรรมสรางสรรคตามบริบทของพื้นที่ในดานการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน
การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดเอดสอนามัยเจริญพันธุจิตอาสาคุณธรรมจริยธรรมการอนุรักษธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมประเพณีศิลปะวัฒนธรรมและกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญตางๆเปนตน ภายตั้งแนวคิดรวมคิด รวม
วางแผน ร ว มดำเนิ น การ และร ว มติ ด ตามประเมิ น ผล มี เด็ ก และเยาวชนเข าร ว มกิ จ กรรม 254,928 คน
โครงการป องกั น และแกไขป ญ หาการตั้งครรภ ในวัย รุน โดยสรางเครือข ายเด็กและเยาวชนสื่ อสารรณรงค
ปองกัน และเฝาระวังฯ โดยการจัดอบรมสรางเครือขายฯ เด็กและเยาวชน (DJ Teen) ในระดับจังหวัดและ
ระดั บ ตำบล ทั่ วประเทศ พรอมทั้ งจัดสวัส ดิการสังคมสำหรับ แมวัย รุน บ านพั กเด็กและครอบครั ว (บพด.)
คัดเลือกกลุมเปาหมายรวมโครงการฯ โดยใชขอมูลแมวัยรุนจากการลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุ ขไดจัดทำ โครงการการป องกัน การตั้งครรภ ใน
วัยรุน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานปองกันและแกปญหาการตั้งครรภในวัยรุนใหเปนไปตามที่กฎหมายกำหนด
โดยพัฒนาวิทยากรครู เรื่องสุขภาวะทางเพศ เพศคุยไดในครอบครัว แกนนำเยาวชนตนแบบองครวมในชุมชน
จัดประชุมคณะอนุกรรมการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร
คิดเปน รอยละ 100 มีการจัดทำแผนระดับจังหวัด และผลักดันการขับเคลื่อนการดำเนินงานปองกันและแกไข
การตั้งครรภในวัยรุนในเขตจังหวัด อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสารทำความเขาใจกรอบการปองกันและแกไข
ปญหาการตั้งครรภของวัยรุนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และพัฒนาโปรมแกรมและออกแบบการพัฒนา
สมรรถนะทีมงานใหคำปรึกษา ผลการดำเนินงานรอยละการตั้งครรภซ้ำในหญิงอายุนอยกวา 20 ป เทากับ
รอยละ 16.1 (เปาหมายรอยละ 9.5) และโครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด TO BE NUMBER
ONE โดยการจัด กิ จกรรมที่ ห ลากหลาย อาทิ รณรงคเผยแพรป ระชาสัมพัน ธผานสื่อโทรทัศน จัดประกวด
TO BE NUMBER ONE DANCERCISE สนั บ สนุ น การจั ด ตั้ ง ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึ ก ษา
ชุมชน สถานประกอบการ มีเยาวชนเขารวมมากกวา 90,000 คน เพื่อสรางกระแส “การเปนหนึ่งโดยไมพึ่ง
ยาเสพติด ” ในกลุมวัยรุนและเยาวชนอยางตอเนื่ อง โดยการประชาสัมพั น ธผานสื่อหนังสือ วิทยุ โทรทั ศน
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จัดบริการศูนยเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 4 แหง และมีเยาวชน
เขารวมกวา 4,000 ราย จากการดำเนินงานที่ผานมาก พบวา มีผูรับบริการศูนยเพื่อนใจ TO BE NUMBER
ONE เพิ่มขึ้นรอยละ 8.94 จังหวัด/ ชมรม TO BE NUMBER ONE ที่ผานเกณฑมาตรฐานดีเดน มีการพัฒนา
คุณภาพดำเนินงานในระดับที่สูงขึ้นตามเกณฑ มาตรฐานตนแบบ คิดเปนรอยละ 52.52 และมี Model การ
ดำเนิ น งานโครงการ TO BE NUMBER ONE 1 Model คื อ การจั ด ตั้ ง ชมรมและศู น ย เ พื่ อ นใจ TO BE
NUMBER ONE ในเรือนจำและทัณฑสถาน

4 ประเด็นการพัฒนาในระยะตอไป
4.1 ปฏิรูปการศึกษาโดยเนนใหเด็กและเยาวชนมีความรู ทักษะ และคุณธรรมจริยธรรม มุงพัฒนา
ให เด็ ก และเยาวชนส ว นใหญ ข องประเทศสามารถคิด เป น ทำเป น และมี ค วามเข ม แข็ งทางวิช าการ อาทิ
ภาษาไทย ภาษาอั งกฤษ วิ ท ยาศาสตร คณิ ตศาสตร ควบคู กับ การปลู ก ฝงให เด็ ก และเยาวชนมี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม วัฒนธรรม และคานิยมที่ดีงาม เปนคนที่สมบูรณดวยกาย วาจา และใจ ปลูกฝงใหเด็กและเยาวชน
เห็น แกประโยชน สวนรวมมากกวาสวนตน ยอมรับความเห็น ตาง นอกจากนี้ กระบวนการเรียนรรูตองเน น
การปฏิบัติเพื่อใหสามารถนำความรูที่ไดจากการเรียนไปใชปญหาไดจริงในชีวิตประจำวัน
4.2 มุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษา รวมทั้งอาชีวศึกษา ปรับทัศนคติ
ให สังคมเห็ น ความสำคั ญ และความจำเป น ของการศึกษาสายอาชี ว ะ และเรงพั ฒ นาคุ ณ ภาพบุ คลากรทาง
การศึกษาและหลักสูตรการศึกษาใหสามารถพัฒนาสมรรถนะและทักษะของเยาวชนและแรงงานไทยใหรองรับ
การแขงขันของประเทศ ตลอดจนเรงพัฒนาคุณภาพคน และผลิตแรงงานใหสอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงาน รวมทั้ ง เตรี ย มพร อ มรั บ การเคลื่ อ นย า ยแรงงานเสรี ภ ายใต ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น
โดยสงเสริมและสนับสนุนความรวมมือระหวางสถานศึกษา สถาบันการฝกอบรมและสถานประกอบการดวย
รู ป แบบต า งๆ และเร ง ผลั ก ดั น ระบบคุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ และจั ด ทำมาตรฐานอาชี พ ในสาขาต า งๆ รวมทั้ ง
การเทียบเคียงคุณวุฒิวิชาชีพกับคุณวุฒิทางการศึกษาใหเปนมาตรฐานสากล ตลอดจนสงเสริมการเรียนรูตลอด
ชีวิต เพื่อใหสามารถพัฒนาศักยภาพไดอยางตอเนื่อง
4.3 สงเสริมใหคนไทยปรับพฤติกรรมใหหันมาปองกันและดูแลสุขภาพ ลด ละ เลิกพฤติกรรมเสี่ยง
ที่สงผลตอสุขภาพรางกายและจิตใจ และลดงบประมาณในดานสาธารณสุขของรัฐ โดยปรับพฤติกรรม
สุขภาพตามหลัก 3 อ. (อาหาร/ ออกกำลังกาย/ อารมณ) 2 ส. (ไมสูบบุหรี่/ ไมดื่มสุรา) เพื่อลดอัตราปวยตาย
และผลกระทบจากโรคไมติดตอเรื้อรัง ตลอดจนสรางกลไกจัดทำนโยบายสาธารณะที่ตองคำนึงถึงผลกระทบตอ
สุขภาพตามแนวคิดทุกนโยบายห วงใยสุขภาพที่บูรณาการการทำงานทุกภาคสวนและมี ความเชื่อมโยงตั้งแต
นโยบายระดับชาติ พื้นที่ และชุมชน ที่จะนำไปสูการสรางสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการมีสุขภาพดี
4.4 เสริมสรางครอบครัวใหอบอุน เสริมสรางสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว ใหสมาชิกมีปฏิสัมพันธ
ที่ดี มีปญหาก็สามารถพูดคุย เปนที่พึ่งทางใจใหแกกันและกันเพื่อลดปญหาการฆาตัวตายและการปวยดวย
โรคจิตเภท หรือการติดยา/สิ่งเสพติด
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4.5 สงเสริมอนามัยแมและเด็กเพื่อพัฒนาระดับสติปญญาเด็กไทย โดยใหความรูเรื่องเพศสัมพันธ
สอนทักษะชีวิตเรื่องเพศ วิธีคุมกำเนิดอยางเหมาะสม แกปญหาแมวัยใส หรือการตั้งครรภไมพรอม และใหความรู
ดานอนามัยเจริญพันธุ ดานโภชนาการ การเลี้ยงดูบุตร ฯลฯ ใหแกคูสมรสที่มีความพรอมตั้งแตกอนการตั้งครรภ
เพื่อเตรียมความพรอมใหเด็กที่จะเกิดมามีคุณภาพ และมีพัฒนาการที่สมวัย เปนเสาหลักของประเทศตอไป

บ ท ที่ 2
ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
1 บทนำและสาระสำคัญของยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมมุงใหความสำคัญกับการดำเนินการ
ยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมใหทั่วถึง โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการศึกษาและสาธารณสุข รวมทั้งการปด
ชองวางการคุมครองทางสังคมในประเทศไทยซึ่งเปนการดำเนินงานตอเนื่องจากที่ไดขับเคลื่อนและผลักดัน
ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และใหความสำคัญมากขึ้นในเรื่องการเพิ่มทักษะแรงงานและการใชนโยบาย
แรงงานที่สนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและเสริมสรางรายไดสูงขึ้น และการสรางโอกาสทางเศรษฐกิจและ
สังคมโดยเฉพาะอยางยิ่งการสนับสนุนการสรางอาชีพ รายได และใหความชวยเหลือที่เชื่อมโยงการเพิ่มผลิต
ภาพสำหรับประชากรกลุมรอยละ 40 รายไดต่ำสุด ผูดอยโอกาส สตรี และผูสูงอายุ อาทิ การสนับสนุนธุรกิจ
ขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดยอม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคม การพัฒนาองคกรการเงินฐานราก
และการเข า ถึ ง เงิ น ทุ น เพื่ อ สร า งอาชี พ และการสนั บ สนุ น การเข า ถึ ง ป จ จั ย การผลิ ต คุ ณ ภาพดี ราคา
เปนธรรม และเพิ่มประสิทธิภาพการใชงบประมาณเชิงพื้นที่และบูรณาการเพื่อการลดความเหลื่อมล้ำ โดย
กำหนดเปาหมายและแนวทางการพัฒนา ดังนี้
1.1 เปาหมายการพัฒนา
1.1.1 ลดป ญ หาความเหลื่ อ มล้ ำ ด า นรายได ข องกลุ ม คนที่ มี ฐ านะทางเศรษฐกิ จ สั ง คม
ที่แตกตางกันและแกไขปญหาความยากจน
1.1.2

เพิ่มโอกาสการเขาถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ

1.1.3 เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากใหมีความเขมแข็งเพื่อใหชุมชนพึ่งพาตนเอง
และไดรับสวนแบงผลประโยชนทางเศรษฐกิจมากขึ้น
1.2 แนวทางการพัฒนา
1.2.1 เพิ่ มโอกาสให กับกลุ มเป าหมายประชากรรอยละ 40 ที่ มีรายไดต่ำสุด ใหสามารถ
เข าถึ งบริก ารที ่มีค ุณ ภาพของรัฐ และมีอ าชีพ ทั้งในดานการศึก ษาในระดับ ที่สูงขึ้น การไดรับ ขยายการ
คุมครองทางสังคมและสวัสดิการที่เหมาะสมอยางทั่วถึงและเปนธรรม และการพัฒนาทักษะฝมือเพื่อประกอบ
อาชีพและยกระดับรายได
1.2.2 กระจายการใหบริการภาครัฐทั้งการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให
ครอบคลุมและทั่ วถึง ตลอดจนปรับปรุงปจจัยแวดลอมทางธุรกิจ รวมทั้งกฎหมาย กฎ ระเบียบใหเกิดการ
แขงขันที่เปนธรรม เพื่อใหประชากรทุกกลุมมีโอกาสเขาถึงบริการของรัฐและทรัพยากรอยางเทาเทียม สามารถ
พัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น
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1.2.3 เสริมสรางศั กยภาพชุมชน พัฒ นาเศรษฐกิจชุมชนและสรางความเขมแข็งการเงิน
ฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได มีสิทธิในการจัดการทุน
ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชม

2 การบรรลุเปาหมายของยุทธศาสตร
ผลการพัฒนาตามแนวทางยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมในระยะ
2 ป ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 พบวา การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย ยังเปน
ปญหาสำคัญที่ตองเรงแกไข แมวาสัดสวนประชากรใตเสนความยากจนจะลดลงตอเนื่องจากรอยละ 8.61 ของ
ประชากรทั้งหมดในป 2559 เปนรอยละ 7.87 ในป 2560 แตรายไดเฉลี่ยตอหัวของกลุมประชากรรอยละ 40
ที่มีรายไดต่ ำสุ ดในป 2560 เพิ่ มขึ้น รอยละ 0.8 ต่ำกวาเปาหมายของแผนพั ฒ นาฯ ฉบับ ที่ 12 ที่ กำหนดให
มีอัต ราเพิ่ มเฉลี่ ยร อยละ 15 ต อป อยู มาก และสัมประสิท ธิ์ความไมเสมอภาคดานรายไดสูงขึ้น จาก 0.445
ในป 2558 เปน 0.453 ในป 2560 ขณะที่ตั้งเปาหมาย ณ สิ้นแผนฯ ที่ 0.41 สำหรับการเขาถึงบริการพื้นฐาน
ทางสังคมของภาครัฐมีแนวโนมดีขึ้น ไดแก สัดสวนแรงงานนอกระบบที่ผูประกันตนตามมาตรา 40 และเขา
รวมกองทุนการออมแหงชาติเพิ่มขึ้นเล็กนอย ประชากรฐานะยากจนที่ไดรับอนุมัติการชวยเหลือจากกองทุน
ยุติธรรมเพิ่มขึ้นจาก 1,820 รายในป 2559 เปน 2,795 รายในป 2560 อยางไรก็ตาม คุณภาพการศึกษา และ
สาธารณสุ ข ยั ง เป น ป ญ หาที่ ต อ งเร ง แก ไข ดั ง นั้ น การดำเนิ น การระยะต อ ไปจึ ง ควรให ค วามสำคั ญ กั บ
การจัดบริการทางสังคมที่มีคุณภาพใหทั่วถึงและครอบคลุมทุกพื้นที่ และพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ
โดยมีผลการพัฒนาเปรียบเทียบกับเปาหมาย ดังนี้
การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ปที่ 2 ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
เปาหมาย
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1. ลดปญหาความ
เหลื่อมล้ำดาน
รายไดของกลุม
คนที่มีฐานะทาง
เศรษฐกิจสังคม
ที่แตกตางกัน
และแกไขปญหา
ความยากจน

1. รายไดเฉลี่ยตอหัวของกลุม
ประชากรรอยละ 40 ที่มีรายได
ต่ำสุด เพิ่มขึ้นไมต่ำกวารอยละ 15
ตอป
อัตราการเปลี่ยนแปลง
(รอยละ)
2. คาสัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาค
(Gini Coefficient) ดานรายได
ลดลงเหลือ 0.41 เมื่อสิ้นสุด
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
3. การถือครองสินทรัพยทางการเงิน
ของกลุมประชากรรอยละ 40 ที่มี
รายไดต่ำสุดเพิ่มขึ้น
4. สัดสวนประชากรที่อยูใต
เสนความยากจนลดลงเหลือ
รอยละ 6.5 ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ
5. สัดสวนหนี้สินตอรายไดทั้งหมด
ของครัวเรือนของกลุมครัวเรือนที่
ยากจนที่สุดลดลง

2555
N/A

แผนฯ 11
2556 2557 2558
2,982
N/A
3,353

2559
N/A

แผนฯ 12
2560 2561
3,408

N/A

6.2

N/A

6.2

N/A

0.8

N/A

0.465

N/A

0.445

N/A

0.453

N/A

11.8

N/A

13.6

N/A

12.0

12.64

10.94

10.53

7.21

8.61

7.87
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2555
N/A

5.1 กลุมครัวเรือน 10% ลาง
รายไดต่ำที่สุด (เทา)
5.2 กลุมครัวเรือน 40% ลาง
N/A
รายไดต่ำที่สุด (เทา)
2. เพิ่มโอกาสการ 1. อัตราการเขาเรียนสุทธิ (ที่ปรับปรุง)
เขาถึงบริการ
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พื้นฐานทาง
เทากับรอยละ 90 โดยไมมีความ
สังคมของภาครัฐ
แตกตางระหวางกลุมนักเรียน/
นักศึกษาที่ครอบครัวมีฐานะทาง
เศรษฐกิจสังคมและระหวางพื้นที่
1.1 อัตราการเขาเรียนสุทธิระดับ
ประถมศึกษา จำแนกตามกลุม
ประชากรตามระดับรายได (%)
กลุมประชากร 10% ที่จนสุด N/A
กลุมประชากร 10% ที่รวยสุด N/A
รวมทั้งสิ้น N/A
1.2 อัตราการเขาเรียนสุทธิระดับ
มัธยมตน จำแนกตามกลุม
ประชากรตามระดับรายได (%)
กลุมประชากร 10% ที่จนสุด N/A
กลุมประชากร 10% ที่รวยสุด N/A
รวมทั้งสิ้น N/A
1.3 อัตราการเขาเรียนสุทธิระดับ
มัธยมปลาย จำแนกตามกลุม
ประชากรตามระดับรายได (%)
กลุมประชากร 10%
N/A
ที่จนสุด
กลุมประชากร 10%
N/A
ที่รวยสุด
รวมทั้งสิ้น
2. สัดสวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาทุกระดับชั้นผานเกณฑ
คะแนนรอยละ 50 มีจำนวนเพิ่มขึ้น
และความแตกตางของคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ระหวางพื้นที่ และ
ภูมิภาคลดลง
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
หรือ O-NET ทุกระดับชั้น (ป.6
ม.3 และ ม.6) เฉพาะใน 4 วิชา
หลัก คือภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร (%)
- ทั่วประเทศ
35.55
- กรุงเทพมหานคร
41.61
- ภาคกลาง
36.33

แผนฯ 11
2556 2557 2558
16.4
N/A
14.9

2559
N/A

แผนฯ 12
2560 2561
21.7

9.9

N/A

9.8

N/A

12.8

87.5
90.0
88.1

N/A
N/A
N/A

85.1
92.0
87.2

N/A
N/A
N/A

87.1
91.8
88.3

59.4
77.4
67.0

N/A
N/A
N/A

63.1
72.7
66.4

N/A
N/A
N/A

62.9
80.7
68.2

46.3

N/A

44.8

N/A

49.7

72.0

N/A

74.6

N/A

78.2

57.7

35.14
40.73
35.85

57.7

35.04
40.48
35.78

37.77
43.89
38.68

57.8

37.35
43.78
38.23
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- ภาคเหนือ
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ภาคใต
3. สัดสวนแรงงานนอกระบบที่อยู
ภายใตประกันสังคม (ผูประกันตน
ตามมาตรา 40) และที่เขารวม
กองทุนการออมแหงชาติตอกำลัง
แรงงานเพิ่มขึ้น
4. ความแตกตางของสัดสวนบุคลากร
ทางการแพทยตอประชากรระหวาง
พื้นที่ลดลง
4.1 อัตราแพทย 1 คน ตอ
ประชากร (คน)
- ทั่วประเทศ
- กรุงเทพมหานคร
- ภาคกลาง
- ภาคเหนือ
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ภาคใต
4.2 อัตราทันตแพทย 1 คน ตอ
ประชากร (คน)
- ทั่วประเทศ
- กรุงเทพมหานคร
- ภาคกลาง
- ภาคเหนือ
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ภาคใต
4.3 อัตราเภสัชกร 1 คน ตอ
ประชากร (คน)
- ทั่วประเทศ
- กรุงเทพมหานคร
- ภาคกลาง
- ภาคเหนือ
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ภาคใต
4.4 อัตราพยาบาลวิชาชีพ 1 คน
ตอ ประชากร (คน)
- ทั่วประเทศ
- กรุงเทพมหานคร
- ภาคกลาง
- ภาคเหนือ
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ภาคใต

2555
35.21
33.83
34.44
3.28

2556
34.79
33.44
34.15
4.01

แผนฯ 11
2557
34.87
33.20
34.14
6.41

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

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

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

2558
37.76
35.50
36.81
6.73

2559
37.39
35.12
36.18
7.23

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

2,065
710
1,969
2,417
3,338
2,428

11,233 8,395 9,876 9,352 9,425
6,477 2,932 5,957 5,458 5,667
10,268 8,491 9,519 9,145 8,700
10,889 9,180 9,269 8,801 8,595
16,055 13,783 13,381 12,732 13,547
10,708 9,300 9,291 8,728 9,004
6,465
3,206
5,437
6,781
10,165
6,764

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

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

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

5,137
2,497
4,513
5,532
7,494
5,386

495
239
453
502
761
485

492
240
496
545
646
466

433
203
453
449
589
411

436
208
451
453
603
406

423
194
436
447
587
400

แผนฯ 12
2560 2561

7.78
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5.

3. เพิ่มศักยภาพ
1.
ชุมชนและ
เศรษฐกิจฐาน
2.
รากใหมีความ
เขมแข็ง เพื่อให 3.
ชุมชนพึ่งพา
ตนเองและไดรับ
สวนแบง
ผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจมากขึ้น

4.5 อัตราพยาบาลเทคนิค 1 คน
ตอ ประชากร (คน)
- ทั่วประเทศ
- กรุงเทพมหานคร
- ภาคกลาง
- ภาคเหนือ
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ภาคใต
การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมของ
กลุมประชากรที่มีฐานะยากจน
เพิ่มขึ้น
ประชากรที่มีฐานะยากจนไดรับ
อนุมัติการชวยเหลือสนับสนุนจาก
กองทุนยุติธรรม (ราย)
สัดสวนครัวเรือนที่เขาถึงแหลง
เงินทุนเพิ่มขึ้น
ดัชนีชุมชนเขมแข็งเพิ่มขึ้นใน
ทุกภาค
มูลคาสินคาชุมชนเพิ่มขึ้น
รายไดจากการจำหนายสินคาหนึ่ง
ตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ หรือ OTOP
(ลานบาท)

2555

แผนฯ 11
2556 2557 2558

แผนฯ 12
2560 2561

2559

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

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

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

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

10,399
1,848
17,927
22,855
16,337
20,542

718

811

1,015

2,089

1,820

2,795

N/A

83.3

N/A

86.6

N/A

83.9

81

86.35

88.43

84.67

97.76

N/A

79,461 86,984 97,572 109,639 125,231 153,467

ที่มา : กองพัฒนาขอมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช.

2.1 ความเหลื่ อ มล้ ำ ด า นรายได ยั ง คงเป น ประเด็ น ท า ทายสำหรั บ ประเทศไทย การลด
ความเหลื่อมล้ำยังไมเปนไปตามเปาหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 แมวาประชากรรอยละ 40 ที่มีรายได
ต่ำสุ ด จะมี ร ายได เพิ่ ม ขึ้ น จาก 3,353 บาท/คน/เดื อ นในป 2558 เป น 3,408 บาท/คน/เดื อ นในป 2560
แตเพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 0.8 ซึ่งต่ำกวาคาเปาหมายที่ตั้งไวใหเพิ่มขึ้นไมต่ำกวารอยละ 15 ตอป อยางไรก็ตาม
ปญหาความยากจนมีแนวโนมที่ดีขึ้น โดยสัดสวนประชากรใตเสนความยากจนลดลงอยางตอเนื่องจากรอยละ
8.61 ของประชากรทั้ งหมดในป 2559 เหลื อ ร อ ยละ 7.87 ในป 2560 ขณะที่ ป ญ หาความเหลื่ อ มล้ ำด า น
การกระจายรายไดของประเทศไทยมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น โดยสัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาค (GINI) ดานรายได
ปรับตัวสูงขึ้นจาก 0.445 ในป 2558 เปน 0.453 ในป 2560 สัดสวนการถือครองสินทรัพยทางการเงินลดลง
จากรอยละ 13.6 ในป 2558 เหลือรอยละ 12.0 ในป 2560 ประกอบกับสัดสวนหนี้สินตอรายไดทั้งหมดของ
ครั ว เรื อ นของกลุ ม ครั ว เรื อ นที่ ย ากจนที่ สุ ด มี สั ด ส ว นเพิ่ ม สู งขึ้ น โดยสั ด ส ว นหนี้ สิ น ต อ รายได ทั้ งหมดของ
กลุมครัวเรือนรอยละ 40 ลางที่มีรายไดต่ำสุดเพิ่มขึ้นจาก 9.8 เทาในป 2558 เปน 12.8 เทาในป 2560
2.2

เรงปรับปรุงใหประชาชนไทยเขาถึงบริการพื้นฐานทางสังคมภาครัฐอยางทั่วถึงและเปนธรรม

2.2.1 แรงงานนอกระบบมี การออมเงิน เพิ่ ม ขึ้ น เป น ไปตามเป าหมายของแผนพั ฒ นาฯ
ฉบับที่ 12 โดยสัดสวนแรงงานนอกระบบที่อยูภายใตประกันสังคม (ผูประกันตนตามมาตรา 40) และเขารวม

41

กองทุนการออมแหงชาติตอกำลังแรงงานมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากรอยละ 7.23 ในป 2559 เปนรอยละ 7.78 ในป
2560
2.2.2 ประชากรที่มีฐานะยากจนเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดเพิ่มขึ้น โดยประชากรที่มี
ฐานะยากจนไดรับอนุมัติการชวยเหลือสนับสนุนจากกองทุนยุติธรรมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจาก 1,820 รายในป
2559 เปน 2,795 รายในป 2560 เปนไปตามเปาหมายของแผนที่กำหนดใหการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม
ของกลุมประชากรที่มีฐานะยากจนเพิ่มขึ้น
2.2.3 เด็ ก และเยาวชนไทยมี โ อกาสเข า ถึ ง การศึ ก ษาเพิ่ ม ขึ้ น แต ยั ง ต่ ำ กว า เป า หมาย
ที่กำหนดไวในแผนพัฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12 ที่ กำหนดใหมีอัตราการเข าเรียนสุทธิในระดั บการศึ กษาขั้ นพื้ น ฐาน
เท ากั บ ร อยละ 90 โดยเฉพาะระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาที่ มี แนวโน มลดต่ ำลง แม ว าอั ต ราการเข าเรีย นสุ ท ธิ ร ะดั บ
ประถมศึกษาในกลุมประชากร 10% ที่ จนที่ สุดมีแนวโนมเพิ่มขึ้น จากรอยละ 85.1 ในป 2558 เปน รอยละ
87.1 ในป 2560 แตก็มีแนวโนมเขาใกลเปาหมายของแผน ขณะที่ กลุมประชากร 10% ที่ รวยที่สุดมีอัตรา
การเขาเรียนลดลงจากรอยละ 92.0 ในป 2558 เปนรอยละ 91.8 ในป 2560 เมื่อพิจารณาในแต ละรับชั้ น
การศึกษา พบวา อัตราการเขาเรียนสุทธิของนักเรียนในแตละระดับชั้นมีแนวโนมลดต่ำลงเมื่อมีระดับการศึกษา
ที่สูงขึ้นในกลุมประชากร 10% ที่จนที่สุด และ 10% ที่รวยที่สุด อยางไรก็ตาม อัตราการเขาเรียนสุทธิของ
นักเรียนระดับมัธยมปลายมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นในกลุมประชากร 10% ที่จนที่สุดและ 10% ที่รวยที่สุด โดย
ในกลุมประชากร 10% ที่จนที่สุดเพิ่มขึ้นจากรอยละ 44.8 ในป 2558 เปนรอยละ 49.7 ในป 2560 และอัตรา
การเขาเรียนสุทธิของนักเรียนระดับมัธยมปลายในกลุมประชากร 10% ที่รวยที่สุดเพิ่มขึ้นจากรอยละ 74.6
เปนรอยละ 78.2 ในชวงเวลาเดียวกัน
2.2.4 คุณภาพการศึกษาของไทยยังเปนปญหาที่ตองเรงแกไข คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET ทุกระดับชั้น (ป.6 ม.3 และ ม.6) เฉพาะใน 4 วิชาหลัก คือ
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ยังไมเปนไปตามเปาหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
ที่กำหนดใหมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้นผานเกณฑคะแนนรอยละ 50 นอกจากนี้ ยังมีความ
แตกตางของคะแนนระหวางภาค โดยผลคะแนนทุกระดับชั้น มีคะแนนเฉลี่ยลดลงจาก 37.77 คะแนน ในป
2558 เหลือ 37.35 ในป 2559 โดยกรุงเทพมหานครมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดและสูงกวาคะแนนเฉลี่ยทั้งประเทศ
คือ 43.78 คะแนน สวนภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนือมีคะแนนต่ ำที่ สุด คื อ 35.12 คะแนน สะทอนใหเห็น ถึง
ความเหลื่อมล้ำดานคุณภาพการศึกษาระหวางพื้นที่ไดอยางชัดเจน
2.2.5 ความเหลื่อมล้ำดานบุคลากรทางการแพทยระหวางพื้นที่ยังคงเปนประเด็นสำคัญ
ที่ทุกฝายตองรวมกันเรงแกไข อัตราบุคลากรทางการแพทยตอประชากรมีความแตกตางในแตละพื้นที่อยาง
เห็ น ได ชั ด กรุ ง เทพ มห านครและภ าคกลางเป น พื้ นที่ ที่ มี อั ต ราบุ คลากรทางการแพ ทย สู ง ที่ สุ ด
สวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนภาคที่มีอัตราบุคลากรทางการแพทยที่ต่ำที่สุด กลาวคือ ในป 2559 แพทย
1 คนต องดูแลคนไข 3,338 คน ทั น ตแพทย 1 คน ดูแลคนไข 13,543 คน เปน ตน ขณะที่ แพทย 1 คนใน
กรุงเทพมหานครดูแลคนไข 710 คน สะทอนใหเห็นวาประชากรสวนใหญที่อยูในภาคสวนตางๆ ของประเทศ
ยังขาดโอกาสในการเขาถึงบริการสาธารณสุขไดอยางเทาเทียมกับกรุงเทพมหานครและภาคกลาง
2.3 ชุ ม ชนมี ศั ก ยภาพในการพึ่ ง พาตนเอง ชุ ม ชนมี ร ายได จ ากการจำหน า ยสิ น ค า หนึ่ งตำบล
หนึ่งผลิตภัณฑหรือ OTOP เพิ่มขึ้น โดยสินคาที่ขายไดมีมูลคาเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องจาก 125,231 ลานบาท
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ในป 2559 เปน 153,467 ลานบาทในป 2560 อยางไรก็ตาม สัดสวนครัวเรือนที่เขาถึงแหลงเงินทุนลดลงจาก
รอยละ 86.6 ในป 2558 เหลือรอยละ 83.9 ในป 2560

3 ผลการพัฒนาและผลการดำเนินงานที่สำคัญตามแนวทางยุทธศาสตร
3.1 ผลการพัฒนาสำคัญ
การดำเนินงานในระยะที่ ผานมาภาครัฐสามารถขยายโอกาสการเขาถึงการศึกษาในระบบที่มี
คุณภาพใหแกเด็กและเยาวชนในหลากหลายแนวทาง สงผลใหเด็กและเยาวชนไดรับโอกาสทางการศึกษาเพิ่ม
สูงขึ้น โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ อาทิ
3.1.1 ภาครัฐใหความสำคัญกับการลงทุนดานการศึกษา งบประมาณของประเทศสวนใหญ
มุงสูการศึกษา เปนสัดสวนที่มากเปนอันดับสาม รองจากงบการบริหารทั่วไปของรัฐและการเศรษฐกิจ แมวา
งบประมาณดานการศึกษาจะมีแนวโนมลดลงก็ตาม โดยลดลงจากรอยละ 20.33 ในป 2559 เหลือรอยละ
18.36 ในป 2560 และเปนรอยละ 18.15 ในป 2561 ทั้งนี้ งบประมาณดานการบริหารทั่วไปของรัฐ และการ
เศรษฐกิจก็มีแนวโนมลดลงเชนกัน ขณะที่งบประมาณดานการสังคมสงเคราะหมีแนวโนมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง
จากรอยละ 9.26 ในป 2560 เปนรอยละ 11.50 ในป 2561 เนื่องจากรัฐบาลหันมาใหความสำคัญกับการสังคม
สงเคราะหเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยมากขึ้น
รอยละของงบประมาณรายจายทั้งประเทศ จำแนกตามลักษณะงาน ปงบประมาณ 2555-2561

รวมทั้งหมด
การบริหารทั่วไป
- การบริหารทั่วไปของรัฐ
- การปองกันประเทศ
- การรักษาความสงบภายใน
การเศรษฐกิจ
- การเศรษฐกิจ
การบริการชุมชนและสังคม
- สิ่งแวดลอม
- การศึกษา
- การสาธารณสุข
- การสังคมสงเคราะห
- การเคหะและชุมชน
- การศาสนาและวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

2555 2556
100.00 100.00
36.74 34.28
24.11 20.86
7.02
7.40
5.61
6.02
17.75 19.58
17.75 19.58
45.51 46.14
0.07
0.09
18.72 20.58
9.31 10.62
7.58
8.38
9.10
5.57
0.73
0.90

แผนฯ 11
2557
100.00
36.15
22.96
7.25
5.94
20.91
20.91
42.94
0.13
20.54
10.16
8.52
2.69
0.90

หนวย : รอยละ

2558 2559
100.00 100.00
35.65 34.94
22.04 20.86
7.46
7.60
6.15
6.48
21.35 21.22
21.35 21.22
43.00 43.84
0.15
0.27
20.68 20.33
10.15 10.16
8.85
9.72
2.32
2.55
0.85
0.81

แผนฯ 12
2560 2561
100.00 100.00
36.09 34.72
22.97 20.70
7.22
7.56
5.90
6.45
21.99 21.51
21.99 21.51
41.91 43.77
0.34
0.30
18.36 18.15
10.11 10.47
9.26 11.50
3.08
2.60
0.75
0.75

ที่มา : 1. งบประมาณโดยสังเขป สำนักงบประมาณ
2. สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปการศึกษา 2559-2560 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
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3.1.2 เด็ กและเยาวชนได รับการสนับสนุน ดานอาหารเพื่อลดภาระผูป กครองและขยาย
โอกาสใหเขาถึงบริการดานการศึกษาของรัฐ นอกจากรัฐบาลจะใหทุน สำหรับ การศึกษาแลว รัฐบาลยังมี
โครงการตางๆ เพื่อลดภาระผูปกครอง และขยายโอกาสทางการศึกษาใหเด็กและเยาวชน อาทิ การอุดหนุนเงิน
คาอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนเอกชนที่รับเงินอุดหนุนในระดับปฐมวัย (ตั้งแตระดับชั้นอนุบาล
1-3) และระดับประถมศึกษา (ตั้งแตระดับ ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6) ทุกคน และคาอาหารกลางวันสำหรับ
นักเรียนในโรงเรียนการกุศลทุกคน และนักเรียนในโรงเรียนสามัญทั่วไปที่ประสบภาวะทุพโภชนาการและขาด
แคลนอาหารกลางวันในระดับปฐมวัย (ตั้งแตระดับชั้นอนุบาล 1-3) และระดับประถมศึกษา (ตั้งแตระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1-6) จากผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ของโรงเรียนเอกชนประเภท
สามัญ ศึกษา ประจำป การศึกษา 2559 มาตรฐานการศึกษาระดั บปฐมวัย ดานที่ 1 มาตรฐานดานคุณภาพ
ผูเรียน มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย พบวา เด็กนักเรียนปฐมศึกษามีพัฒนาการรางกายอยูใน
ระดับ ดีขึ้นไป (รอยละ 100) โดยสวนใหญมีผลการประเมินอยูในระดับดีเยี่ยม (รอยละ 84.43) อยูในระดับ
ดีมาก (รอยละ 13.74) และในระดับดี (รอยละ 1.76) เด็กมีพัฒนาการดานรางกายในระดับดีขึ้นไป และเด็ก
ระดับประถมศึกษามีสุขภาวะที่ดีในระดับดีขึ้นไป (รอยละ 97.61) พบวา สวนใหญมีผลการประเมินอยูในระดับ
ดีเยี่ยม (57.37) รองลงมาอยูในระดับดี (40.24) และอยูในระดับพอใช (รอยละ 2.39)
3.1.3 เด็ กและเยาวชนไทยไดรับโอกาสทางการศึกษาเพิ่ มขึ้ น พิ จารณาจากอัตราการเข า
เรียนของเด็กและเยาวชนที่มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องจากรอยละ 80.9 ในป 2559 เปนรอยละ 81.5
ในป 2560 โดยเฉพาะระดับกอนประถมศึกษาที่มีอัตราการเขาเรียนเพิ่มขึ้นจากรอยละ 74.8 ในป 2559 เปน
รอยละ 80.1 ในป 2560 สงผลใหจำนวนปการศึกษาเฉลี่ยของประชากรกลุมอายุ 15 ปขึ้นไปอยูที่ 8.6 ป ในป
2561 ซึ่งเขาใกลคาเฉลี่ยจำนวนปการศึกษา 12 ป ตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542 ที่ระบุไววา บุคคลมีสิทธิที่จะเขารับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา 12 ป
อัตราการเขาเรียน จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
กอนประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อุดมศึกษา
รวมทุกระดับ

2555
77.11
104.0
97.65
73.18
51.85
81.54

2556
76
102.72
96.8
75.04
46.5
79.9

แผนฯ 11
2557 2558
72.9
73.8
102.2 102.4
97.1
98.7
77.3
78.4
46.2
48.2
79.6
80.6

ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงศึกษาธิการ

2559
74.8
102.7
96.8
78.6
49.1
80.9

หนวย : รอยละ

แผนฯ 12
2560 2561
80.1
101.5
96.4
78.7
49.1
81.5

3.1.4 สถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวสงผลตอการศึกษาตอของเด็กและเยาวชน
เมื่อพิจารณาอัตราการคงอยูของนักเรียนในแตระดับชั้น พบวา อัตราการคงอยูของนักเรียนในแตระดับชั้นมี
แนวโนมลดลง โดยอัตราการคงอยูของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนลดลงจากรอยละ 94.4 ในป 2559
เหลื อ ร อ ยละ 92.5 ในป 2560 และอั ต ราการคงอยู ข องนั ก เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายก็ ล ดลงใน
ทุกประเภททั้งประเภทสามัญและอาชีวศึกษา ขณะที่อัตราการคงอยูของนักเรียนระดับประถมศึกษาเพิ่มขึ้น
จากร อ ยละ 93.5 ในป 2559 เป น ร อ ยละ 94.2 ในป 2560 สาเหตุ ส ว นใหญ ที่ นั กเรี ย นลาออกเนื่ องจาก
มีความจำเปน ตองอพยพติดตามผูป กครอง รองลงมา ไดแก ปญหาครอบครัว ปญหาดานการปรับ ตัว และ
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ตองหาเลี้ยงครอบครัว (ขอมูลป 2560) อยางไรก็ตาม อาจกลาวไดวา การเขาถึงบริการดานการศึกษาของรัฐ
โดยเฉพาะการศึกษาภาคบังคับไมใชประเด็นสำคัญสำหรับประเทศไทยเนื่องจากมีกฎหมายบังคับใหผูปกครอง
ตองสงบุตรหลานเขาเรียนในระบบโรงเรียน ประกอบกับเมื่อเปรียบเทียบสัดสวนเด็กและเยาวชนที่อยูในระบบ
โรงเรียนกับสัดสวนเด็กและเยาวชนที่ไมไดเรียนหนังสือ พบวามีเด็กและเยาวชนเปนสวนนอยเทานั้นที่ไมได
เรียนตอในระดับมัธยมศึกษา
อัตราการคงอยูของนักเรียน จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา (ป.6/ ป.1)
ป.1
ป.6
มัธยมศึกษาตอนตน (ม.3/ ม.1)
ม.1
ม.3
มัธยมศึกษาปลาย
- ประเภทสามัญศึกษา (ม.6/ ม.4)
ม.4
ม.6
- ประเภทอาชีวศึกษา (ปวช.3 / ปวช.1)
ปวช.1
ปวช.3

ปที่เขา
ศึกษา
2554
2559
2557
2559
2557
2559
2557
2559

ปการศึกษา 2559
จำนวน อัตราการ
นักเรียน
คงอยู
93.5
867,986
811,675
94.4
772,995
729,764
90.2
91.0
453,148
412,410
88.6
231,056
204,799

หนวย : รอยละ

ปการศึกษา 2560
ปที่เขา
จำนวน อัตราการ
ศึกษา
นักเรียน
คงอยู
94.2
2555
848,001
2560
92.5
2558
790,727
2560
731,779
88.6
89.7
2558
447,551
2560
401,542
86.6
2558
251,053
2560
217,379

ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงศึกษาธิการ

จำนวนนักเรียนที่ออกกลางคัน จำแนกตามระดับการศึกษาและสาเหตุ ปการศึกษา 2560
หนวย : คน

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
หมายเหตุ : เฉพาะนักเรียนในสังกัด สพฐ.
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3.2 ผลการดำเนินงานที่สำคัญ
3.2.1 เพิ่ มโอกาสให กับ กลุ มเป า หมายประชากรรอยละ 40 ที่ มีร ายได ต่ำ สุ ด ให สามารถ
เข า ถึ งบริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพของรั ฐ และมี อาชี พ ทั้ งในดานการศึ กษาในระดับ ที่ สูงขึ้น การได รับ การขยาย
การคุมครองทางสังคม (Social Protection) และสวัสดิการ (Welfare) ที่เหมาะสมอยางทั่วถึงและเปนธรรม
และการพัฒนาทักษะฝมือเพื่อประกอบอาชีพและยกระดับรายได โดย
1) ขยายโอกาสการเข า ถึ ง การศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพ ให แ ก เ ด็ ก และเยาวชน
ที่ดอยโอกาสทางการศึกษาอยางตอเนื่องโดยไมถูกจำกัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พื้นที่ และสภาพ
รางกาย หนวยงานภาครัฐมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ไดแก
กระทรวงการคลังดำเนินงานกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ในภาพรวม
กองทุนไดใหโอกาสทางการศึกษากับนักเรียน นักศึกษาผูขาดแคลนทุนทรัพย/ศึกษาในสาขาวิชาที่เปนความ
ตองการหลักซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเปนตอการพัฒนาประเทศเปนจำนวนกวา
5 ลานราย ตั้งแตปการศึกษา 2539 – 2561 ใหกูยืมเงินแกนักเรียน นักศึกษา ทั้งสิ้น 5,602,881 ราย เปนเงิน
ใหกูยืม 597,700.11 ลานบาท ประกอบดวย ผูกูยืมที่อยูระหวางการชำระหนี้ 3,598,970 ราย คิดเปนรอยละ
64.23 ผูกูยืมที่กำลังศึกษาหรือผูกูยืมที่อยูระหวางปลอดหนี้ 974,612 ราย คิดเปนรอยละ 17.40 ผูกูยืมชำระ
หนี้เสร็จสิ้น จำนวน 973,743 ราย คิดเปนรอยละ 17.38 ผูกูยืมเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ 55,556 ราย คิดเปน
รอยละ 0.99 (ขอมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2562)
กระทรวงการพัฒ นาสั งคมและความมั่ น คงของมนุษย จัดทำโครงการประชากร
เปาหมายทุกชวงวัยไดรับการสงเสริมโอกาสทางการศึกษา การสรางความมั่นคงและพัฒนาทักษะชีวิต เพื่อ
เตรียมความพรอมทางอาชีพและสังคมใหกับคนพิการและครอบครัว ใหมีรายได และมีคุณภาพชีวิตที่ดี เกิด
กลุมอาชีพที่ เขมแข็งและมีความยั่งยืน โดยจัดฝกอบรมหลักสูตรพั ฒ นาศักยภาพและเตรียมความพรอมคน
พิการสูการมีงานทำ ประชุมเชิงปฏิบัติการสงเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ สินคาและบริการของคนพิการ สงผลใหคน
พิการที่ไดรับการสงเสริมการรวมกลุมประกอบอาชีพ 3,200 คน สรางรายได ไมเปนภาระแกครอบครัว และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
กระทรวงศึ ก ษาธิก ารได ด ำเนิ น กิ จ กรรม/โครงการต างๆ อาทิ โครงการพั ฒ นา
คุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม เพื่อใหนักเรียนพิการเรียนรวมไดรับสิทธิและโอกาสที่เทาเทียมกันในการ
ได รั บ การพั ฒ นาการเรี ย นรู ในรู ป แบบที่ ห มาะสมอย างเต็ ม ศั ก ยภาพเป น รายบุ ค คล ให ได รั บ บริ ก าร สื่ อ
สิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อเขาถึงบริการทางการศึกษา พัฒ นาศักยภาพ ทักษะการดำรงชีวิต และพื้น ฐาน
อาชีพเพื่ อพึ่งตนเองได โดยสนั บสนุน งบประมาณพัฒ นาโรงเรียนที่จัด การเรียนรวม ในสำนั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษา 225 แหง รวม 22,625 โรงเรียน ครอบคลุมนักเรียน 390,247 คน โครงการยกระดับคุณภาพการ
จัด การศึ กษาสำหรับ เด็ กที่ มีความต องการจำเป น พิ เศษ สงเสริมใหโรงเรีย นเอกชนที่ จัดการศึก ษาสำหรับ
นักเรียนพิการสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพและนักเรียนพิการไดรับโอกาสทางการศึกษาและการ
พัฒนาการเรียนรูในรูปแบบที่เหมาะสมอยางเต็มศักยภาพ มีโรงเรียนเอกชนที่ไดรับการพัฒนา 446 โรงเรียน
(เปาหมายโรงเรียนเฉพาะความพิการ 20 โรง และโรงเรียนเรียนรวม 748 โรง) โครงการพัฒ นาการจัดการ
ศึกษาสำหรับ คนพิ การในระดั บ อุด มศึ กษา มุ งเน น ให คนพิ การเขาถึ งสิทธิและไดรั บ โอกาสทางการศึกษาที่
เทาเทียมกับคนทั่วไปตามเจตนารมณของ พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551 และยุทธศาสตร
การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา ในป 2561 สนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับ
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นิสิตนักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรีใหสถาบันอุดมศึกษา รวม 460 คน โครงการ
กองทุนสงเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ในปงบประมาณ 2561 สนับสนุนโครงการหนวยงาน
ภาครัฐ/องคกรภาคเอกชน และการบริหารกองทุนฯ ตามยุทธศาสตรตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาสำหรับคน
พิ ก ารในทศวรรษที่ ส อง (พ.ศ. 2552 – 2561) 150 ล า นบาท และสนั บ สนุ น ค า ใช จ า ยในการ
จัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยรัฐบาลสนับสนุน
ค า ใช จ า ยในรายการพื้ น ฐานให ได แ ก ค า จั ด การเรี ย นการสอน ค า หนั ง สื อ เรี ย น ค า อุ ป กรณ ก ารเรี ย น
คาเครื่องแบบนักเรียนและคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพื่อเสริมสรางโอกาสทางการศึกษา และลดภาระคาใชจาย
ของผูปกครอง โดยในปการศึกษา 2561 มีผูเรียนไดรับการสนับสนุนคาใชจาย 10,741,322 คน ของผูเรียน
เปาหมายที่ไดรับการจัดสรร
กระทรวงสาธารณสุขดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและขยายศูนยเครือขายการ
เรีย นการสอนสำหรั บ เด็ กป ว ยที่ ดอยโอกาสทางการศึก ษาในโรงพยาบาลดว ยเทคโนโลยีส ารสนเทศอยาง
ตอเนื่องและยั่งยืนตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟา
มหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราช
กุมารี (โครงการพัฒนาและขยายศูนยเครือขายการเรียนการสอนสำหรับเด็กปวยในโรงพยาบาลดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศอยางตอเนื่องและยั่งยืน ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)
เปนการทำงานรวมกันระดับกระทรวงระหวางกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) โดยสงเสริมพัฒนาการ
และการเรียนรูของเด็กเจ็บปวยในโรงพยาบาล ทั้งที่เจ็บปวยเรื้อรัง และเด็กกลุมพิเศษตางๆ ใหเปนไปอยาง
ตอเนื่องในหลักสูต รการเรียนการสอนตามปกติเที ยบเทากั บระบบการเรียนของกลุ มเด็กปกติ และพั ฒ นา
ครูผู สอนใหมีทักษะในการดูแลเด็กเจ็บป วยในโรงพยาบาลเครือขายอยางตอเนื่อง ผลการดำเนิน งาน ในป
2561 มี ผลการดำเนิ น งานที่ ดีขึ้น โดยจำนวนเด็กด อยโอกาส (เด็กเจ็บ ป วย) ได รับ โอกาสทางการศึ กษาใน
หลักสูตรการเรียนการสอนที่เหมาะสม ผานศูนยการเรียนการสอน เพิ่มขึ้นจาก 32,697 คน (หรือ 98,091 ราย
จากเปาหมาย 50,000 ราย) ในป 2560 เปน 61,323 ราย จากเปาหมาย 55,000 ราย ครูผูสอนการศึกษา
พิเศษของกระทรวงศึกษาธิการไดรับการพัฒนา องคความรู ทักษะวิชาการศึกษาและดานสาธารณสุขในการดูแล
เด็กปวยผานความสามารถใชสื่อเทคโนโลยีการศึกษาไดอยางเหมาะสมกับเด็ก 123 คน คิดเปนรอยละ 82 ของ
เปาหมาย (เปาหมาย 150 คน) และเด็กปวยใน รพ.กลับสูระบบการศึกษาปกติ 23,966 คน (รอยละ 89.9)
2) สรางโอกาสในการมีที่ดินทำกินของตนเองและยกระดับรายได หนวยงานภาครัฐ
มีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้
กระทรวงการคลังมีผลการดำเนินงาน ไดแก การผลักดันรางพระราชบัญญัติภาษี
ที่ดิ นและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. .... ให มีผลบั งคับใช และมี กฎหมายภาษี ที่ดิ นและสิ่งปลู กสรางมาใชแทนภาษี
โรงเรือนและที่ ดิ น และภาษี บ ำรุงท องที่ ในป งบประมาณ 2561-2562 ไดน ำเสนอสภานิ ติ บั ญ ญั ติแหงชาติ
ปจจุบันอยูในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สราง พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแหงชาติ โครงการจัดทำฐานภาษีเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สราง เพื่อประเมินราคาที่ดินรายแปลงและจัดทำบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพยที่ดินรายแปลง เพื่อใชใน
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมและรองรับการประกาศใชพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พรอม
ทั้งเผยแพรราคาประเมินที่ดินรายแปลงสูสาธารณะ ผานระบบ Website ของกรมธนารักษและของจังหวัด
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สามารถประเมินราคามูลคาถนน ขอมูลแปลงที่ดิน ขอมูลทะเบียนที่ดิน บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย
ที่ดิน 33,792,362 แปลงตามเปาหมาย
โครงการสิ น เชื่ อ SMEs Transformation Loan เพื่ อ ช ว ยเหลื อ ผู ป ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ที่ไดรับผลกระทบทางดานเศรษฐกิจที่ทำใหกิจการมีปญหาดาน
สภาพคลอง ภายใตวงเงินรวม 15,000 ลานบาท ใหสินเชื่อแกผูประกอบการ SMEs วงเงินไมเกิน 15 ลานบาท
ตอราย ระยะเวลาเงินกูไมเกิน 7 ป อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3 ตอป ใน 3 ปแรก และปที่ 4 - 7 อัตราดอกเบี้ย
ปกติ ที่ ผ านมาธนาคารพั ฒ นาวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดยอมแห งประเทศไทย (ธพว.) อนุ มั ติสิน เชื่ อ
14,989 ลานบาท ใหกับผูประกอบการที่เขารวมโครงการ 4,171 ราย (เปาหมาย ไมนอยกวา 3,000 ราย) และ
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) ค้ำประกันสินเชื่อ 13,573 ลานบาท ใหกับผูประกอบการ
ที่เข ารวมโครงการ 4,085 ราย (โครงการสิ้นสุ ด เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561) โครงการค้ำประกันสิน เชื่ อเพื่ อ
ผูประกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 2 จะชวยเพิ่มโอกาสใหผูประกอบการรายยอยสามารถเขาถึง
แหลงเงินทุนไดมากขึ้นอีกประมาณ 135,000 ราย ซึ่งจะเปนสวนหนึ่งในการผลักดัน ให เกิดการสรางอาชีพ
ให กั บ ธุ ร กิ จ ในครั ว เรื อ น ก อ ให เกิ ด สิ น เชื่ อ ในระบบสถาบั น การเงิน และลดต น ทุ น การกู ยื ม เงิน นอกระบบ
นอกจากนี้ ยังสรางเงินทุน หมุ นเวียนในระบบเศรษฐกิ จใหเพิ่มขึ้น ประมาณ 61,830 ลานบาท โดยบรรษั ท
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) ไดค้ำประกันสินเชื่อ 13,500 ลานบาทใหกับผูประกอบการที่เขา
รวมโครงการ 167,946 ราย (โครงการสิ้นสุดเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561) โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อ
ผู ป ระกอบการใหม แ ละนวั ต กรรม (Start-up & Innovation) เพื่ อ ช ว ยเหลื อ Start-up SMEs และ
Innovation & Technology SMEs ที่มีศักยภาพใหเขาถึงแหลงเงินทุนจากสถาบันการเงินไดเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่ม
ผลิ ต ภาพ สร า งมู ล ค า เพิ่ ม ทางธุ ร กิ จ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข งขัน ของ SMEs กลุ ม เป าหมาย และ
เสริมสรางความแข็งแกรงของอุตสาหกรรมในประเทศ รวมทั้งเปนการบูรณาการเชื่อมโยงเครือขายของภาครัฐ
และภาคเอกชน เพื่อให การชวยเหลือ SMEs ในกลุมนวัตกรรมและเทคโนโลยีอยางเปน รูป ธรรมมากยิ่งขึ้ น
โดยมีวงเงินค้ำประกันรวม 10,000 ลานบาท ใหสินเชื่อแกผูประกอบการ SMEs วงเงินไมเกิน 1 ลานบาทตอ
ราย (ประเภทบุคคลธรรมดา) หรือวงเงินไมเกิน 20 ลานบาทตอราย (ประเภทนิติบุคคล) ระยะเวลาค้ำประกัน
ไมเกิน 10 ป อัตราคาธรรมเนียมค้ำประกันรอยละ 1-2 ตอปของวงเงินค้ำประกัน ตลอดอายุการค้ำประกัน
โครงการ โดย บสย. ค้ ำประกันสิ นเชื่อ 1,503 ลานบาท ให กับผู ประกอบการที่เขารวมโครงการ 905 ราย
(ณ วัน ที่ 1 ตุ ล าคม 2561) โครงการค้ ำประกัน สิน เชื่อ PGS 6 ปรับ ปรุ งใหม โดยมีว งเงิน ค้ำประกัน รวม
81,000 ลานบาท ใหสินเชื่อแกผูประกอบการ SMEs วงเงินไมเกิน 40 ลานบาทตอราย ระยะเวลาค้ำประกันไม
เกิ น 10 ป อัต ราค าธรรมเนียมค้ำประกัน รอยละ 1.75 ตอป ของวงเงิน ค้ำประกัน ตลอดอายุการค้ำประกั น
โครงการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีในคราวการประชุม เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 มีมติเห็นชอบในหลักการโครงการ
ค้ ำ ประกั น สิ น เชื่ อ SMEs ทวี ทุ น (Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 6) ปรั บ ปรุ ง ใหม ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ ทั้งนี้ บสย. ค้ำประกันสินเชื่อ 81,000 ลานบาท ใหกับผูประกอบการที่เขารวมโครงการ
จำนวน 21,147 ราย (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561) ทั้งนี้โครงการไดสิ้นสุดแลว เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561
และโครงการแกไขปญหาหนี้นอกระบบอยางบูรณาการและยั่งยืน โดยการบริหาร
จัด การป ญ หาหนี้ น อกระบบด านลูกหนี้ และดานเจาหนี้ควบคูกัน ไปอยางเปน ระบบครบวงจร และมีความ
ตอเนื่อง ในป 2561 ดำเนินการอยางจริงจังกับเจาหนี้นอกระบบฯ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2561 มีการจับกุม
ผูกระทำผิดรวมทั้งสิ้น 4,162 คน เพิ่มชองทางการเขาถึงสินเชื่อในระบบฯ ไดแก สินเชื่อรายยอยเพื่อใชจาย
ฉุกเฉิน (ใหสินเชื่อรายละไมเกิน 50,000 บาท ดอกเบี้ยรอยละ 0.85 ตอเดือน ผอนชำระ 5 ป) โดย ณ วันที่
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31 กันยายน 2561 มีการอนุมัติสินเชื่อใหแกประชาชน 358,478 ราย เปนเงิน 16,064.19 ลานบาท สามารถ
ลดภาระหนี้นอกระบบฯ มีลูกหนี้นอกระบบไดรับการไกลเกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบแลว 21,212 ราย โดย
ธนาคารออมสิ นและ ธ.ก.ส. ไกลเกลี่ยประนอมหนี้ ได เองในเบื้ องตน ณ สิ้น เดื อนกัน ยายน 2561 สามารถ
ติดตามตัวผูมีรายไดน อยที่มีหนี้ นอกระบบได 850,725 ราย คิดเปนรอยละ 67.67 ของจำนวนลูกหนี้นอก
ระบบเปาหมาย 1.26 ลานราย มีผูประสงคขอรับความชวยเหลือดานไกลเกลี่ย ดานสินเชื่อ หรือดานฟนฟู
ศักยภาพการหารายได รวมเปนจำนวน 565,587 คน ในจำนวนดังกลาวไดรับการพิจารณาชวยเหลือแลวทั้งสิ้น
471,796 ราย คิดเปนรอยละ 83.42 ของจำนวนลูกหนี้ที่พบตัว นอกจากนี้ ไดพิจารณาอนุญาตการประกอบ
ธุรกิจสิ นเชื่อพิโกไฟแนนซแกนิ ติบุ คคลในภาพรวมทั้งประเทศและรายจังหวัด ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2561
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไดพิจารณาอนุญาตการประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซแกนิติบุคคลสะสม
เป น 394 ราย ใน 64 จั งหวั ด โดยมี ผู เป ด ดำเนิ น การ 329 ราย ใน 63 จั งหวัด ทั้ งนี้ จากข อ มู ล ณ วั น ที่
30 กันยายน 2561 มียอดสินเชื่ออนุมัติสะสม 40,515 บัญชี เปนเงิน 1,093.00 ลานบาท และมียอดสินเชื่อ
คงคาง 17,231 บัญชี เปนเงิน 459.00 ลานบาท โดยมีหนี้คางชำระเกินกวา 3 เดือน หรือหนี้ NPL ในอัตราต่ำ
ที่รอยละ 2.67 ของสินเชื่อคงคาง
นอกจากนี้ กระทรวงยุติธรรมจัดทำโครงการการแกไขปญหาหนี้นอกระบบอยาง
บู ร ณาการและยั่ งยื น เพื่ อ ช ว ยเหลื อ ลู ก หนี้ ที่ ได รั บ ความเดื อ ดร อ นจากการถู ก ยึ ด ทรั พ ย สิ น ที่ ไม เป น ธรรม
สืบเนื่องมาจากการแกไขปญหาหนี้นอกระบบอยางบูรณาการและยั่งยืน ภายใตแนวคิด “ขจัดหนี้นอกระบบ
เป น ศู น ย ” ตามนโยบายรัฐ บาล และเพื่ อลดภาระหนี้ น อกระบบด ว ยการไกล เกลี่ ย ขอ พิ พ าทชั้ น บั งคั บ คดี
ในปงบประมาณ 2561 กรมบังคับคดีใชกลไกการไกลเกลี่ยขอพิพาทชั้นบังคับคดีดำเนินการชวยเหลือลูกหนี้
นอกระบบ ซึ่งเปนเจาหนี้ตามคำพิพากษาตั้งแต 20 คดีขึ้นไป โดยการรวบรวมขอมูลจากสำนักงานบังคับคดี
จังหวัด/สาขา พบวามีพื้นที่จังหวัดที่มีจัดกิจกรรม รวม 19 จังหวัด จำนวน 726 คดี ไกลเกลี่ยสำคัญ 218 คดี
ซึ่งเปนการแกไขปญหาหนี้นอกระบบสงผลใหเจาหนี้และลูกหนี้ไดมีโอกาสรวมเจรจาไกลเกลี่ยหนี้และรับทราบ
ปญหา ความประสงคของแตละฝาย ทำใหเกิดความพึงพอใจและไดรับประโยชนรวมกันทั้งสองฝาย รวมทั้ง
ก อ ให เกิ ด บรรยากาศและความเข า ใจ ตลอดจนการเสริมสรางความเป น มิต รและนำไปสูค วามปรองดอง
สมานฉันทในสังคม
กระทรวงพั ฒ นาสั งคมและความมั่ น คงของมนุ ษยด ำเนิ น โครงการพั ฒ นาทั กษะ
อาชีพแกสตรีและครอบครัว เพื่อใหสตรีมีทักษะทางอาชีพ และสามารถประกอบอาชีพ สรางรายไดอยางมั่นคง
โดยการอบรมอาชีพและใหการพัฒนาคุณภาพชีวิต พรอมทั้ง บริการแนะแนวและจัดหางานตามความสนใจ
การใหคำปรึกษาในดานการประกอบอาชีพสวนตัว การรวมกลุมอาชีพ และอุตสาหกรรมครัวเรือน จำนวน
7,000 คน สามารถนำความรูที่ไดรับไปใชใหเกิดประโยชนในการดำเนินชีวิต หรือประกอบอาชีพได 5,738 คน
โครงการพั ฒ นาโครงการที่ อยู อ าศั ย ตามแนวทางประชารัฐ เพื่ อดำเนิ น การพั ฒ นาที่ อยูอาศัย สำหรับ กลุ ม
พาณิชยกรรม สรางที่อยูอาศัยใหม พัฒนา ปรับปรุงพื้นที่เสื่อมโทรมเปนอันตรายใหดีขึ้นทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม
และสภาพแวดล อม สรางโอกาสการเขาถึงที่อยูอาศัย ใหกับกลุมเป าหมายตามนโยบายรัฐบาล โดยจัด จาง
ที่ปรึกษา ศึกษาและวิเคราะหโครงการรวมลงทุนกับภาคเอกชน โครงการการบริหารจัดการอาคารคงเหลือ
เพื่อใหประชาชนผูมีรายไดนอยมีที่อยูอาศัยเปนของตัวเอง และเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผูมีรายไดนอยให
มีความมั่นคงในการอยูอาศัยและมีความเปนอยูที่ดี ทั้งยังเปนการลดความเหลื่อมล้ำและสรางความเปนธรรม
ในสังคม สามารถขายโครงการที่อยูอาศัยได 18,034 หนวย คิดเปนรอยละ 136 ของเปาหมายทั้งป (เปาหมาย
ขายอาคารคงเหลือ 13,301 หนวย) โครงการผูมีรายไดนอยในเมืองและชนบทมีความมั่นคงในที่อยูอาศัย โดย
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การพัฒนาที่อยูอาศัยผูมีรายไดนอยในเมืองและชนบทโดยสนับสนุนการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานการสราง
ที่อยูอาศัยและเตรียมความพรอมชุมชนสนับสนุนการซอมแซมปรับปรุงตอเติมบานที่มีสภาพทรุดโทรมในพื้นที่
ชนบทและสนับสนุน การสรางศูนยคนไรบานในพื้ นที่เชียงใหม ขอนแกน และกรุงเทพมหานคร ครอบคลุม
ผูมีรายไดนอยในเมืองและชนบท 60,656 ครัวเรือน โครงการตลาดเคหะประชารัฐ เพื่ อสรางโอกาส สราง
อาชีพ สรางรายได กระตุนเศรษฐกิจชุมชน ไดดำเนินการศึกษารูป แบบและแนวทางการพัฒ นาตลาดเคหะ
ประชารัฐรวมกับภาคีเครือขาย โดยกำหนดตลาดเคหะประชารัฐ 3 ประเภท นำรองพื้นที่ 4 มุมเมือง ไดแก
ตลาดเคหะประชารัฐชุ มชนสุ ขใจ นนทบุรี ตลาดเคหะประชารัฐชุมชนสุขใจ พหลโยธิน กทม. ตลาดเคหะ
ประชารัฐพลาซา เยส บางพลี สมุทรปราการ และตลาดเคหะประชารัฐชวนเดินเพลินใจ บวรรมเกลา กทม.
กระทรวงเกษตรและสหกรณดำเนินโครงการสงเสริมและพัฒ นาอาชีพเพื่อแกไข
ปญ หาที่ ดิน ทำกิน ของเกษตรกร สามารถจั ดที่ ดิน ทำกิ นใหเกษตรกรผูยากไรและไม มีที่ดิน ทำกิ น ได รับการ
จัดที่ดินทำกิน และเปนที่อยูอาศัยในลักษณะแปลงรวม โดยไมใหกรรมสิทธิ์ แตอนุญาตใหเขาทำประโยชนใน
ที่ดินของรัฐเปนกลุมหรือชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 10 จังหวัด 32 พื้นที่ เนื้อที่ 31,258 ไร เกษตรกร 2,013
รายตามเป า หมาย รวมทั้ งมี แผนงานในการส งเสริม อาชี พ และพั ฒ นาโครงสรางพื้ น ฐานในพื้ น ที่ ป ระกอบ
เกษตรกรรม และที่อยูอาศัยเปนไปตามความตองการของตนเอง สงผลใหเกษตรกรผูไดรับการจัดที่ดินสามารถ
นำแผนงานที่ไดรับไปใชปฏิบัติไดจริงไมนอยกวารอยละ 60 โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแกไขปญหา
ที่ดินทำกินของเกษตรกร เพื่อสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำใหแกเกษตรกรรุนใหม
ภายใตนโยบายจัดหาที่ดินทำกินของรัฐกรณีไมตองมีกรรมสิทธิ์ที่ดินในเขตปาสงวนและเขตปฏิรูปที่ดินภายใต
การจัดสรรที่ดินใหกับผูยากไรใหสามารถดำเนินการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำไดอยางยั่งยืน โดยการสงเสริมและพัฒนา
อาชีพประมง เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตวน้ำในครัวเรือน มีเกษตรกรไดรับการจัดสรรที่ดินทำกินใน 21 จังหวัด รวม
3,362 ราย (เปาหมาย 3,000 ราย) และเกษตรกรที่ไดรับการสงเสริมและพัฒนาอาชีพมีความรูเพิ่มขึ้นรอยละ
89.66 (เปาหมาย รอยละ 80) โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแกไขปญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
เพื่อสงเสริมและพัฒนาอาชีพดานปศุสัตวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงใหแกราษฎรผูยากไรที่ไดรับการจัดสรร
ที่ดิ น ทำกิ น ป 2561 จำนวนผู ยากไรได รับ การส งเสริมและพั ฒ นาอาชีพ 1,997 ราย คิดเปนรอยละ 66.57
และดำเนินกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกูยืมแกเกษตรกรและผูยากจน เพื่อใหกูยืมเพื่อปลดเปลื้องหนี้สินจาก
สัญญาขายฝาก จำนองและกูยืม ใหกูยืมเพื่อซื้อที่ดินคืนจากสัญญาขายฝาก จำนองและกูยืม ใหเงินกูยืมเพื่อซื้อ
ที่ดินนาเชา และใหเงินกูยืมแกลูกหนี้เพื่อประกอบอาชีพ ในปงบประมาณ 2561 จำนวนเกษตรกรที่ไดรับอนุมัติ
เงินกู 799 ราย อนุมัติเงินกู 390,259,137 บาท
กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม ดำเนิ น โครงการพั ฒ นาแหล ง
น้ำบาดาลสงเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อพัฒนา/ปรับปรุง ซอมแซมแหลงน้ำบาดาล
ขึ้ น มาใช ส ำหรั บ การอุ ป โภคบริ โ ภค ใช ร ว มกั บ น้ ำ ผิ ว ดิ น สำหรั บ ทำการเกษตรกรรมในพื้ น ที่ โ ครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการสนองพระราชดำริ โครงการพระดำริ โครงการสวนพระองค โครงการหลวง
โครงการขยายผลโครงการหลวง โครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
และโรงเรียนตางๆ ในพระอุปถัมภ ครอบคลุม 70 พื้นที่ 34 จังหวัด สามารถพัฒนาบอน้ำบาดาล 49 บอ ระบบ
ประปาบาดาล 29 ระบบ ระบบปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพน้ ำ บาดาล 16 ระบบ และระบบสู บ น้ ำ ด ว ยพลั ง งาน
แสงอาทิตย 6 ระบบ สงผลใหประชาชนในพื้นที่โครงการฯ มีน้ำสะอาด และคุณภาพดีใชในการอุปโภค บริโภค
และมีแหลงน้ำบาดาลเปนแหลงน้ำเสริมสำหรับทำการเกษตรชวยใหเกษตรกรทำการเพาะปลูกไดอยางสมบูรณ
ตลอดป และโครงการจัดที่ดินทำกินใหชุมชน เพื่อใหราษฎรที่ไมมีที่ดินทำกินหรือที่อยูอาศัย ไดรับการจัดที่ดิน
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ทำกินและไดรับการสงเสริมพัฒนาอาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองไดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแกไข
การบุกรุกที่ดินของรัฐ ในปงบประมาณ 2560 สามารถจัดคนเขาทำประโยชน รวม 10,816 ราย 13,196 แปลง
สงเสริมและพัฒนา รวม 45 พื้นที่ 20 จังหวัด สวนปงบประมาณ 2561 คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินเห็นชอบ
พื้นที่เปาหมาย ที่ผานการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด ไปดำเนินการจัดที่ดินทำกินให
ชุมชน 334 พื้นที่ 50 จังหวัด เนื้อที่ 295,075-2-66.84 ไร สงผลใหราษฎรและชุมชนมีที่ดินทำกินในที่ดินของ
รัฐอยางถูกตองตามกฎหมายและดำเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง สรางความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรทางดานที่ดินและทรัพยากรดิน ปองกันและแกไขปญหาการบุกรุกปาและที่ดินของรัฐ และสราง
ความสมดุลใหคนอยูกับปาไดอยางพึ่งพาอาศัยกัน
กระทรวงมหาดไทยดำเนินโครงการตางๆ ไดแก โครงการจัดทำขอมูลที่ดินเพื่อการ
จัด การที่ดิ น ตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดิ น แห งชาติ (คทช.) ในป 2560 สามารถจัดเก็บ ขอมู ล
ผูครอบครองที่ดินที่จะไดรับการจัดที่ดินตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ (คทช.) ลงใน
ฐานขอมูลระบบภูมิสารสนเทศ 7,070 ราย (เปาหมาย 7,000 ราย) และจัดทำขอมูลแผนที่ขึ้นเพื่อใชสำหรับ
การจัดที่ดินตามนโยบาย คทช. 12,114 ระวาง (เปาหมาย 5,000 ระวาง) ในป 2561 สามารถจัดทำขอมูลฯ
ได 7,318 ราย (เป าหมาย 7,000 ราย) และข อมู ล แผนที่ ที่ จั ด ทำเพื่ อ ใช ส ำหรั บ การจั ดที่ ดิ น ตามนโยบาย
คณะกรรมการนโยบายที่ ดิ น แห งชาติ 10,124 ระวาง (เป าหมาย 5,000 ระวาง) โครงการส งเสริ ม และ
พัฒนาการจัดที่ดินทำกินและอยูอาศัยใหชุมชนในที่ดินสาธารณประโยชน ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อใหชุมชนมี
ที่ทำกินหรืออยูอาศัยในที่ดินสาธารณประโยชนรวมกันบริหารจัดการที่ดินสาธารณประโยชนรวมกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของในการดำเนินการจัดที่ดินในที่สาธารณประโยชนในรูปแปลงรวม ป 2560 สามารถจัดหาพื้นที่เพื่อ
นำเขา คทช. 13 แปลง (เปาหมาย 8 แปลง) สงผลใหราษฎรไดเขาอยูอาศัยและทำกินในที่ดินของรัฐอยาง
ถูกตองตามกฎหมาย ในป 2561 สามารถจัดหาพื้นที่เพื่อนำเขา คทช. 10 แปลง (เปาหมาย 8 แปลง) สงผลให
ราษฎรไดเขาอยูอาศัยและทำกินในที่ดินของรัฐอยางถูกตองตามกฎหมาย
โครงการบริหารจัดการการใชประโยชนในที่ดินสาธารณประโยชนที่มีการบุกรุก
เพื่อขจัดความยากจน และพัฒนาชนบท นำที่ดินสาธารณประโยชนที่ประชาชนเลิกใชประโยชนรวมกันแลวมา
ดำเนินการจัดที่ดินใหแกราษฎรที่ยากจน ไมมีที่ดินทำกินเปนของตนเองหรือมีนอยแตไมเพียงพอ ตามสภาพ
เดิ ม ที่ ค รอบครองอยู ครอบครั ว ละไม เกิ น 15 ไร โดยไม ให กรรมสิ ท ธิ์ แต อนุ ญ าตให เข าทำประโยชน ในที่
สาธารณประโยชนเป นกลุมหรือชุมชนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ คทช. กำหนด ในรูปแบบสหกรณ หรือ
รูปแบบอื่นที่เหมาะสม และเสียคาตอบแทน ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในอัตราไรละไมเกิน 1,000
บาท/ป พรอมทั้งจัดทำสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานตามความเหมาะสมของพื้นที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการอนุญาตใหประชาชนใชประโยชนในที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2547 ในป 2560 ครอบคลุม 22 พื้นที่ 10
จังหวัด สามารถจัดสรรที่ดินของรัฐที่จัดใหแกประชาชนที่ยากจน 2,619 แปลง 2,462 ราย (เปาหมาย 5,000
แปลง) ในปงบประมาณ 2561 สามารถจัดสรรที่ดินเพิ่มขึ้นอีก 20 พื้นที่ 6 จังหวัด สงผลใหราษฎรไดเขาอยู
อาศั ย และทำกิ น ในที่ ดิ น ของรั ฐ อย า งถู ก ต อ งตามกฎหมาย โครงการจั ด ที่ ดิ น ทำกิ น และที่ อ ยู อ าศั ย ให กั บ
ประชาชนที่ ย ากจน แก ไขป ญ หาด านความมั่ น คง ป ญ หาด านเศรษฐกิ จ และสั งคมในพื้ น ที่ ช ายแดน และ
ยกระดับความเปนอยูของประชาชนใหสามารถดำรงชีพอยูไดตามความเหมาะสมกับสภาพทองถิ่น ครอบคลุม
จังหวัดแมฮองสอน เชียงราย เชียงใหม และจังหวัดสระแกว ในป 2560 สามารถจัดที่ดินทำกินและที่อยูอาศัย
ใหราษฎร จำนวน 4,554 แปลง (เปาหมาย 4,500 แปลง) สวนป 2561 ดำเนินการที่จังหวัดสระแกว สามารถ
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จัดที่ดินทำกินและที่อยูอาศัยใหราษฎร 4,522 แปลง (เปาหมาย 5,500 แปลง) สงผลใหราษฎรที่ไดรับการจัด
ที่ดินมีความมั่นคงการดำรงชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
และโครงการสรางสัมมาชีพชุมชน ตามหลั กปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่ อ
กำหนดทิ ศทางการดำเนิ น งานพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ฐานรากและประชารัฐ ในระดั บ พื้ น ที่ เพื่ อ ให จั งหวัด มี การ
ขั บ เคลื่ อ นนโยบายสานพลั ง ประชารั ฐ อย า งเป น รู ป ธรรม และเพื่ อ ให เ กิ ด การพั ฒ นากลุ ม อาชี พ ตาม
กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐทั้ง 5 กระบวนการ (การเขาถึงปจจัยการผลิต การสราง
องคความรู การตลาด การสื่อสารสรางการรับรูเพื่อความยั่งยืน การบริหารจัดการ) โดยมีผลการดำเนินงาน
ดังนี้
ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดแกประชาชน
กลุมเปาหมาย (กลุม )
กลุมที่มีรายไดเพิ่ม (กลุม )
ผูที่ไดรับผลประโยชน (คน)
รวมรายได (บาท)

เกษตร
1,042
946
147,608
1,363,251,705

แปรรูป
2,101
1,994
213,364
1,159,587,467

ทองเที่ยว
1,013
881
302,576
503,852,258

รวม
4,156
3,821
663,548
3,026,691,430

3) กำหนดนโยบายการคลังเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมและเอื้อประโยชนตอ
กลุมคนที่มีรายไดนอยใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยกระทรวงการคลังดำเนินโครงการ e-Payment ภาครัฐ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานการเงินของหนวยงานภาครัฐอยางครบวงจร สนับสนุนระบบการ
ชำระเงินของประเทศใหเขาสูการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส (e-Payment) อยางครบวงจร บูรณาการ และ
ยั่งยืน สามารถรองรับธุรกรรมทางการเงินและกิจกรรมทางเศรษฐกิจตางๆ ใหดำเนินไปไดดวยความสะดวก
รวดเร็ว โปรงใสและตรวจสอบได เพิ่ มศักยภาพในการแข งขัน ของประเทศ ภายใตโครงการที่สำคัญ ไดแก
(1) โครงการบูรณาการฐานขอมูลสวัสดิการสังคม (2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรับจายเงินภาครัฐทาง
อิเล็กทรอนิกส และ (3) บูรณาการฐานขอมูลสวัสดิการสังคม (อยูระหวางตรวจรับระบบ e-Social Welfare)
4) เพิ่มการจัดสวัสดิการสังคมใหกับกลุมเปาหมายประชากรรอยละ 40 ที่มีรายได
ต่ำสุดอยางเพียงพอและเหมาะสม โดยหนวยงานภาครัฐมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้
กระทรวงการคลังดำเนินโครงการบานประชารัฐบนที่ดินราชพัสดุ (บานธนารักษ
ประชารัฐ) เพื่อใหเจาหนาที่ของรัฐไดมีที่อยูอาศัยเปนการชั่วคราว และหรือใหเจาหนาที่ของรัฐและประชาชน
ทั่ ว ไปได มีที่ อ ยู อาศั ย เป น ของตนเอง และเพื่ อ กระตุ น เศรษฐกิ จ ของประเทศผานการพั ฒ นาโครงการด า น
อสังหาริมทรัพย โดยจัดทำโครงการยอย 2 โครงการ ไดแก (1) โครงการเชาที่ราชพัสดุกับกรมธนารักษระยะ
สั้น (Rental) และ (2) โครงการเช าที่ ราชพั ส ดุกับ กรมธนารักษ ระยะยาว (Leasehold) ได ดำเนิน การการ
กอสรางบานพักอาศัยเฟสแรก 43 หลังแลวเสร็จ 100% ปจจุบันอยูระหวาง ดำเนินการในเฟส 2 จำนวน 100
หลัง และเฟสที่ 3 จำนวน 120 หลังตามลำดับ รวมจำนวนหนวยและ/หรือสิ่งปลูกสรางที่แลวเสร็จ 1,072
หน ว ย โครงการพั ฒ นาชุ ม ชนริ ม คลองเพื่ อ รองรั บ นโยบายรั ฐ บาลในการแก ไขป ญ หาการรุ ก ล้ ำ คู ค ลอง
ดำเนินการในชุมชนที่อยูในพื้นที่คลองลาดพราวและคลองบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ปงบประมาณ 2561 จัดให
ชุมชนที่อยูอาศัยในพื้นที่คลองลาดพราวและคลองบางซื่อเชาที่ดินราชพัสดุตามสัญญาเชาที่ดินราชพัสดุ เพื่ออยู
อาศัยภายใตเงื่อนไขโครงการบานมั่นคงในที่ราชพัสดุแลวเสร็จ 10 ชุมชน 1,019 ครัวเรือน (เปาหมาย จำนวน
41 ชุมชน รวม 5,866 ครัวเรือน) โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ ป 2560 เพื่อจัดทำฐานขอมูลผูมี
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รายไดนอยอยางเปนระบบรวมกับหนวยงานภาครัฐตาง ๆ โดยมีกระทรวงการคลังเปนแกนกลาง และจัดทำ
ขอมูลเชิงวิเคราะหที่ไดมาออกแบบสวัสดิการที่แตละหนวยงานเปนผูรับผิดชอบ สามารถจำแนกขอมูลเปนราย
พื้นที่ และวางแผนเชื่อมตอกับขอมูลโครงการสำรวจขอมูลผูมีรายไดนอยของกรมพัฒนาชุมชน ซึ่งปูพื้นฐานไปสู
Big Data โครงการพัฒนาโครงการประกันภัยขาวนาป ใหเกษตรกรผูปลูกขาวมีเครื่องมือในการบริหารความ
เสี่ยง ดานภัยพิบัติทางธรรมชาติไดดวยตนเองอยางมีประสิทธิภาพ ชวยใหเกษตรกรสามารถลดภาระหนี้สิน
ครัวเรือน และมีเงินทุนเพียงพอสำหรับการเพาะปลูกในรอบตอไป โดยมีจำนวนผูเอาประกันเพิ่มขึ้นทุกปจาก
1,757,062 ราย (26,118,764 ไร) ในป 2560 เปน 1,917,712 ราย (27,599,729.75 ไร) ในป 2561 (ขอมูล
ณ 31 มีนาคม 2562)
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพ
คุมครองและพิทักษสิทธิคนพิการ สงเสริมใหคนพิการไดเขาถึงการมีบัตรประจำตัวคนพิการตาม พ.ร.บ.คน
พิการฯ พ.ศ. 2550 และที่แกไขเพิ่มเติม. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ปจจุบันคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการได
เขาถึงสิทธิ สวัสดิการ พ.ร.บ.คนพิการฯ 147,827 คน (เปาหมาย 129,562 คน) สงผลใหคนพิการไดรับการ
สงเสริมและคุมครองการเขาถึงสิทธิและสวัสดิการของรัฐ สามารถดำรงชีวิตที่จำเปนและเหมาะสม และเปน
การสรางหลักประกันทางสังคมไดอยางเทาเทียม ทั่วถึง และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และโครงการสงเสริม
และสนั บ สนุ น การพั ฒ นางานด านคนพิ ก าร โดยจัด ทำและขับ เคลื่อนแผนกลยุ ทธ แผนงบประมาณ และ
แผนการปฏิบัติราชการ เพื่อขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กระทรวงศึ กษาธิการดำเนิ น โครงการสงเสริมและพั ฒ นาคุณ ภาพชี วิต นั กเรีย น
โรงเรี ย นเอกชนระดั บ ปฐมวั ย และประถมศึ กษา เพื่ อให การอุ ด หนุ น เป น เงิน ค าอาหารเสริม (นม) สำหรั บ
นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่รับเงินอุดหนุนในระดับปฐมวัย (ตั้งแตระดับชั้นอนุบาล 1-3) และระดับประถมศึกษา
(ตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6) ทุกคน และคาอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในโรงเรียนการกุศลทุกคน
และนั กเรียนในโรงเรี ยนสามัญ ทั่ ว ไปที่ ป ระสบภาวะทุ พโภชนาการและขาดแคลนอาหารกลางวัน ในระดั บ
ปฐมวัย (ตั้งแต ระดั บ ชั้ น อนุ บ าล 1-3) และระดับ ประถมศึกษา (ตั้งแตระดับ ชั้น ประถมศึกษาปที่ 1-6) ใน
ภาพรวมมีนักเรียนโรงเรียนเอกชนที่รับเงินอุดหนุนคาอาหารเสริม (นม) 1,590,010 คน (เปาหมาย 1,592,911
คน) และมีนักเรียนไดรับเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวัน 466,979 คน (เปาหมาย 466,912 คน)
3.2.2 กระจายการให บ ริ ก ารภาครั ฐ ทั้ งด า นการศึ ก ษา สาธารณสุ ข และสวั ส ดิ ก ารที่ มี
คุณภาพใหครอบคลุมและทั่วถึง โดย
1) สงเสริมให มีการกระจายการบริการดานการศึกษาที่มีคุณ ภาพใหมีค วามเทา
เทียมกันมากขึ้นระหวางพื้นที่ โดยกระทรวงศึกษาธิการจัดทำแผนงานขับเคลื่อนแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2560 – 2579 สูการปฏิบัติ 4 โครงการ ไดแก โครงการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579
โครงการศึกษาเพื่อพัฒนานโยบายการจัดการศึกษาเพื่อรองรับเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โครงการพัฒนาระบบ
การติดตามการดำเนินงานตามแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 และโครงการศึกษาแนวทางการ
พัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
นอกจากนี้ไดจัดทำโครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
เพื่อสนองงานตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนับสนุนงบประมาณใหกับ
ครูในศูนยการศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา (ศศช.) เชน คาจางครู ศศช. 92 คน ทุนการศึกษาครู ศศช. 45 คน
คาพาหนะสำหรับครู ศศช. 618 คน จัดฝกอบรมพัฒนาความรูและประสบการณใหแกครูที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
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สูง 14 จังหวัด รวม 1,500 คน เปนตน มีเด็กและเยาวชนชาวไทยภูเขาและชาวไทยมอแกนที่อาศัยอยูในถิ่น
ทุรกันดารไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาอาชีพ พัฒนาทักษะชีวิต พัฒนาสังคมและชุมชน ทั้งสิ้น 8,034 คน
สงผลใหเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในพื้ นที่ทรงงานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ไดรับการศึกษาตอเนื่องจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีทักษะชีวิตในการอยูรวมกับชุมชน โครงการ
สงเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาของกลุมประเทศอาเซียน ผลิตสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาใน
รูปแบบตางๆ ไดแก ผลิตรายการโทรทัศนเพื่อการศึกษาสงเสริมความรูเกี่ยวกับภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน
รวมทั้ งสิ้ น 160 รายการ (เป าหมาย 130 รายการ) จัด และผลิตรายการวิทยุเพื่ อการศึกษาส งเสริมความรู
เกี่ยวกับภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน รวมทั้งสิ้น 1,276 รายการ (เปาหมาย 600 รายการ) และ (3) ผลิต
สื่อการศึ กษาอาเซี ยนสำหรับ คนพิ การ โดยผลิตหนังสือเสี ยงเกี่ยวกับ อาเซีย น 100 รายการตามเป าหมาย
สำเนาหนังสือเสียงสงเสริมการศึกษากับอาเซียนสำหรับคนพิการ ในรูปแบบ CD จัดสงไปยังกลุมเปาหมาย
ประเภทผูบกพรองทางการเห็น 2,080 แผน (เปาหมาย 2,000 แผน) และหนังสืออักษรเบรลลเกี่ยวกับอาเซียน
1,733 หนาเบรลล โครงการสงเสริมการศึกษานอกระบบผานทีวีสาธารณะ (ติวเขมเต็มความรู) สรางโอกาส
ทางการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำดานการศึกษาใหเกิดความเทาเทียมกัน ทั้งในเมืองและชนบท โดยใหนักเรียน
นักศึกษา มีผูเขารวม 2,410,376 คน) และจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ สงเสริมการใชประโยชนจากรายการของ
ETV ในรูปแบบตางๆ
2) บริ ห ารจั ด การการให บ ริ ก ารสาธารณสุ ข ที่ มี คุ ณ ภาพให ค รอบคลุ ม ทุ ก พื้ น ที่
หนวยงานภาครัฐมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้
กระทรวงแรงงานดำเนิ น โครงการผูป ระกัน ตนมีสิ ท ธิได รับ สิท ธิป ระโยชน ดาน
บริ ก ารทางการแพทย ภ ายใต ก ฎหมายประกั น สั ง คม เพื่ อ ให ค วามคุ ม ครองและสร า งหลั ก ประกั น การ
รั ก ษาพยาบาลแก ผู ป ระกั น ตนในระบบประกั น สั งคมที่ มี คุ ณ ภาพและได ม าตรฐานตามเกณฑ ที่ ก ำหนด
ผูประกันตนมีสิทธิไดรับบริการทางการแพทยเพิ่มขึ้นจาก 12,464,819 คนในป 2560 เปน 13,179,721 คน
ในป 2561 และแรงงานที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคมมีสิทธิไดรับการรักษาพยาบาลภายใตกฎหมายประกันสังคม
กระทรวงสาธารณสุ ข ดำเนิ น โครงการที่ ห ลากหลาย ได แ ก โครงการตั้ งครรภ
คุณภาพเพื่อลูกเกิดรอดแมปลอดภัย เพื่อพัฒนาหนวยบริการสารณสุขทุกระดับสามารถจัดระบบบริการอยางมี
มาตรฐานเทียบเท าสากล สงเสริมสุขภาพมารดาชวงตั้งครรภเพื่อลูกในครรภเกิดรอดครบ 32 สมองดี โดย
พัฒ นาระบบฝากครรภและการคลอดคุณภาพของหนวยบริการและสงเสริมโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย
ในป 2561 อัตราการตายมารดา เทากับ 17.1 ตอการมีชีพแสนคน (เปาหมายไมเกิน 20 ตอการเกิดมีชีพแสนคน)
ซึ่ งเป น สั ด ส ว นที่ ดี ขึ้ น จากป 2560 ที่ อั ต ราส ว นการตายมารดาไทยอยู ที่ 18.00 ต อ การเกิ ด มี ชี พ แสนคน
โครงการประเมินรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เพื่อใหมีการประเมินและรับรองที่สอดคลองกับพัฒนาการของ
ระบบบริการสุขภาพและความตองการของสถานพยาบาล ครอบคลุมในการประเมิน กระบวนการคุณภาพ
สถานพยาบาลภาครัฐ รอยละ 84.12 (858/1020 แหง) ภาคเอกชน รอยละ 31.61 (98/310 แหง) สงผลให
ประชาชนไดรับบริการจากสถานพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐาน โครงการขับเคลื่อนงานสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพมุงสูคุณภาพ ประจำปงบประมาณ 2561 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรผูรับผิดชอบงานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ในป 2561 มีสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพที่ผานเกณฑมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด จำนวน 4,228 แหง
กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั งคมดำเนิ น โครงการส งเสริม การใช ร ะบบ
ระเบี ย นสุ ข ภาพอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส ส ว นบุ ค คลสำหรั บ ประชาชน (Healthcare Solution) เพื่ อ ให ป ระชาชน
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สามารถเขาใชบริการสาธารณสุขไดทุกที่ในสถานพยาบาลเครือขายไมจำเปนตองรักษาในบริการสาธารณสุขใน
ทองถิ่น เพื่อใหสถานพยาบาลมีระบบดูแลสุขภาพของประชาชนที่มีประสิทธิภาพ และสามารถลดคาใชจายใน
การดู แ ลสุ ข ภาพของประชาชน ในป 2561 ดำเนิ น การในกรุ งเทพมหานคร และนครปฐม จากผลการ
ดำเนินงานที่ผานมา คนไขสามารถใชบริการระบบระเบียนสุขภาพ (PHR Personal Health Record) และมี
ระบบดูแลสุขภาพผูปวยกลุมโรค NCDs โดยการใชขอมูลระเบียนสุขภาพ (PHR Personal Health Record)
3) เรงรณรงคและประชาสัมพันธใหแรงงานนอกระบบตระหนักถึงประโยชนของ
การสรางหลักประกันในวัยเกษียณและประโยชนจากระบบประกันสังคม รวมถึงการขยายความครอบคลุม
ของสวัสดิการดานการจัดหาที่อยูอาศัยใหแกผูมีรายไดนอยเพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงไดในทุกพื้นที่ โดย
กระทรวงแรงงานดำเนิ น โครงการแรงงานนอกระบบผูมีสิท ธิไดส มัครเขาสูความคุมครองภายใตกฎหมาย
ประกันสังคม สงเสริมใหแรงงานนอกระบบมีสวัสดิการดานการประกันสังคม เพื่อความมั่นคงในชีวิต ในป
2561 แรงงานนอกระบบที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคมไดรับการคุมครองและมีหลักประกันทางสังคม เพิ่มขึ้นจาก
2,376,136 คน ในป 2560 เปน 2,717,711 คน ในป 2561 และโครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ
แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ ใหมีโอกาสในการประกอบอาชีพ มีงานทำ มีรายไดเปนของตนเอง ไมเปน
ภาระของครอบครั ว และสั งคม มี คุ ณ ภาพชี วิต ที่ ดี ในป 2561 มี แ รงงานนอกระบบ แรงงานสู งอายุ และ
แรงงานคนพิการในพื้นที่ไดรับประโยชน 3,222,557 คน ทั่วประเทศ ผานโครงการแกไขความเดือดรอนดาน
อาชีพ โครงการออกหนวยเคลื่อนที่บริการแบบเบ็ดเสร็จ Service Delivery Unit การขึ้นทะเบียนผูประกันตน
มาตรา 40 การตรวจแรงงานนอกระบบ กิจกรรมสงเสริมการรับงานไปทำที่บาน การสรางและพัฒนาเครือขาย
แรงงานนอกระบบ ฯลฯ สงผลให แรงงานนอกระบบไดรับการสงเสริม คุมครอง และพัฒ นา เพื่อใหมีความ
มั่นคงดานอาชีพ/รายได และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
4) ส ง เสริ ม และจั ด หาโครงสร า งพื้ น ฐานที่ เ หมาะสมให ป ระชากรกลุ ม ต า งๆ
โดยเฉพาะกลุมเด็ก-เยาวชน สตรี ผูพิการ ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาสทางสังคม เพื่อใหเขาถึงบริการของรัฐและ
โอกาสทางสังคมไดอยางเทาเทียม หนวยงานภาครัฐมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้
กระทรวงการคลังจัดใหมีศูนยที่พักอาศัยสำหรับผูสูงอายุแบบครบวงจร (Senior
Complex) บนที่ราชพัสดุ เพื่อใหผูสูงอายุมีที่พักอาศัยบนที่ดินราชพัสดุ พรอมอุปกรณสิ่งอำนวยความสะดวกที่
เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของผูสูงอายุโดยเฉพาะ มีระบบการดูแลสุขภาพและสวัสดิการอื่นๆ แบบครบวงจร
ในปงบประมาณ 2561 กรมธนารักษอนุญาตใหกรมกิจการผูสูงอายุใชที่ราชพัสดุจำนวน 2 แปลง (ชลบุรี และ
เชียงใหม) ดำเนินโครงการ “ศูนยที่พักอาศัยสำหรับผูสูงอายุแบบครบวงจร” ทั้งนี้ ที่ราชพัสดุที่ดำเนินโครงการ
ในพื้นทีชลบุรี และเชียงใหม ติดขอกำหนดผังเมืองสีน้ำเงิน ซึ่งจะตองใชระยะเวลาในการแกไขขอกำหนดการใช
ประโยชนในที่ดินเพื่อรองรับการดำเนินโครงการตามนโยบายของรัฐบาล
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดำเนินโครงการการจัดบริการ
สวัสดิการในบานพักเด็กและครอบครัว เพื่อใหความชวยเหลือเด็กเยาวชนและครอบครัวที่ประสบปญหาทาง
สังคมในภาวะวิกฤติใหมีที่พักชั่วคราวและไดรับบริการปจจัย 4 รวมทั้งใหการชวยเหลือสงตอใหไดรับบริการ
ทางสั งคมที่ เหมาะสม ส งผลให เด็ ก เยาวชน ครอบครั ว และผู ป ระสบป ญ หาทางสั งคมได รั บ การให ความ
ชวยเหลือและคุมครองพิทักษสิทธิสามารถดำรงชีวิตอยูในสังคมไดอยางปกติสุขและเหมาะสม รวมถึงมีบานพัก
เด็กและครอบครัวทุกแหงที่มีมาตรฐานการจัดสวัสดิการบานพักเด็กและครอบครัวอยางมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล และมีการบูรณาการงานคุมครองเด็กรวมกับเครือขายในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ โครงการ
สงเสริมการดำเนิ น งานตามพระราชบั ญ ญั ติห อพั ก พ.ศ. 2558 เพื่อใหเด็ กและเยาวชนที่ อาศัยอยูในหอพั ก
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ระหว า งการศึ ก ษาได รั บ การคุ ม ครองสวั ส ดิ ภ าพตามเจตนารมณ ของกฎหมาย ในป 2561 สามารถออก
กฎกระทรวง 3 ฉบั บ และประกาศ 11 ฉบั บ หอพั กที่ ได รับ ใบอนุ ญ าตประกอบกิจ การหอพั ก 8,978 แห ง
(มากกวาคาเปาหมายที่กำหนด 7,794 แหง) ฝกอบรมใหความรูความเขาใจแกผูปฏิบัติงานหอพักตามพ.ร.บ.
พ.ศ. 2558 จำนวน 700 คน เปนตน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เปนสวัสดิการพื้นฐาน
เพื่อเปนการคุมครองทางสังคมลดความเหลื่อมล้ำและเปนหลักประกันสิทธิขั้นพื้นฐานใหเด็กแรกเกิดไดรับการ
เลี้ยงดูที่มีคุณภาพ สงผลใหเด็กที่ไดรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดมีภาวะโภชนาการที่ดี สามารถ
เขาถึงบริการทางสาธารณสุขและบริการดานสังคม โครงการจัดสวัสดิการแกเด็กในสถานรองรับ เพื่อสงเสริมให
เด็กและเยาวชนไดรับการบริการการจัดสวัสดิการสังคมที่ดีและมีมาตรฐาน ครอบคลุมเด็กในสถานรองรับเด็ก
7,850 คน สงผลใหเด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถกลับเขาสูสังคมไดอยางปกติสุข
และโครงการสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการดำรงชีวิตของคนทุกกลุมในสังคม ปรับปรุงหรือจัดใหมีสิ่งอำนวยความ
สะดวกสำหรับคนพิการของหนวยงานราชการและหนวยงานตามมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสถานที่สาธารณะ
และชุมชนและสังคมไดตระหนักและเห็นความสำคัญในการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกใหคนพิการและทุกคนใน
สังคมเขาถึงและใชประโยชนได โดยสรางชุมชนตนแบบที่เอื้อตอการดำรงชีวิตของทุกคน 17 จังหวัด ไดแก
จังหวัดพะเยา พิจิตร ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ สระบุรี สมุทรสงคราม สิงหบุรี ฉะเชิงเทรา
ระยอง สระแกว บุรีรัมย ปตตานี นราธิวาส ยะลา ระนอง และสตูล
กระทรวงมหาดไทยมีจัด ทำโครงการ “ประปาสรางสุขทุกครัวเรือน” เพื่อให ผูมี
รายไดนอยใหมีโอกาสเขาถึงน้ำสะอาดเพื่อใชในการอุปโภคบริโภคอยางเทาเทียมกัน ในป 2560 สามารถลด
คาใชจายในการติดตั้งประปาใหมในอัตรารอยละ 10 ชำระเต็ม 46,109 ราย ผอนชำระ 223 ราย รวม 46,332 ราย
สวนป 2560 สามารถลดคาใชจายในการติดตั้งประปาใหมในอัตรารอยละ 10 ชำระเต็ม 37,400 ราย ผอน
ชำระ 73 ราย รวม 37,473 ราย และโครงการขยายเขตไฟฟาใหบานเรือนราษฎรรายใหม ระยะที่ 2 (คฟม.2)
เพื่อขยายเขตระบบไฟฟาใหบานเรือนราษฎรรายใหมไดมีไฟฟาใชครบทุกหลังคาเรือนตามนโยบายของรัฐบาล
เพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 141,960 ครัวเรือน โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 8 ป (พ.ศ. 2561 - 2568)
ตั้งแตเริ่มโครงการถึง 31 มีนาคม 2562 สามารถดำเนินการขยายเขตไฟฟาไดทั้งสิ้น 6,872 ครัวเรือน
5) ปรั บ ปรุ งป จ จั ย แวดล อ มทางธุ รกิ จ รวมทั้ งกฎหมาย กฎ ระเบี ยบให เกิ ด การ
แขงขันที่เปนธรรม หนวยงานภาครัฐมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ไดแก
กระทรวงการคลังดำเนินโครงการมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาผูมีบัตร
สวัสดิการแหงรัฐ เพื่อสงเสริมใหมีการจางงานผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูมีบัตร
สวั ส ดิ ก ารแห งรั ฐ ให มี ร ายได เพี ย งพอต อ การดำรงชี พ รวมถึ งการแก ไขป ญ หาความยากจนและลดความ
เหลื่อมล้ำดานรายไดของกลุ มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสั งคมที่แตกต าง ในป 2561 โดยการออกพระราช
กฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวนรัษฎากร ฉบับที่ 670 พ.ศ. 2561 ที่กำหนดให
นายจางที่เปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลสามารถนำรายจายคาจางที่จายใหแกลูกจางผูมีบัตรสวัสดิการ
แหงรัฐ โดยการจายคาจางผานบัตรสวัสดิการแหงรัฐ มาหักเปนรายจายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษี
เงินไดนิติบุคคลไดเปนจำนวน 1.5 เทาของคาจางที่จายใหแกลูกจางผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ เฉพาะในสวนที่ไม
เกินรอยละ 10 ของจำนวนลูกจางในบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนั้น สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
กระทรวงยุ ติ ธ รรมดำเนิ น โครงการต างๆ อาทิ โครงการคาราวานคุ ม ครองคน
คุมครองสิทธิ สรางวิถีชีวิตแหงความเปนธรรม เพื่อสนับสนุน พัฒนาภาคีเครือขาย และระบบการใหชวยเหลือ
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ประชาชนทางกฎหมายเพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงการชวยเหลือทางกฎหมายและคุมครองสิทธิเสรีภาพ
ไดงาย สะดวก รวดเร็วมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีมาตรฐาน และสรางเครือขาย และจิตสำนึกการเสียสละ
เพื่อสังคมแกบุคลากรเครือขายที่ปฏิบัติงานใหความชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย สงผลใหประชาชนมี
ชองทางในการเข าถึ งการช วยเหลื อประชาชนทางกฎหมายโดยงาย สะดวกมีป ระสิท ธิภ าพ สอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญและมาตรฐานสากล และลดชองวางความเหลื่อมล้ำ สรางความเสมอภาคเทาเทียมกันในสังคม
โครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ เพื่อเผยแพร ประชาสัมพันธเกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ และผลการดำเนินงานสำคัญ
ดานกระบวนการยุ ติ ธรรม ให ความรูเกี่ ย วกั บ กฎหมายที่ ป ระชาชนควรรู ใหคำแนะนำและคำปรึกษาดาน
กฎหมายแก ป ระชาชนในพื้ น ที่ จั งหวั ด ตลอดจนรับ เรื่อ งรอ งเรีย น รอ งทุ ก ขป ญ หาความไมเป น ธรรมของ
ประชาชน และใหความชวยเหลือ สงเคราะห หรือแกไขปญหาแกผูที่ไดรับความเดือดรอนในพื้นที่จังหวัด มี
ผูเขารวมโครงการ 137,676 คน (เปาหมาย 600 คน/จังหวัด หรือ 45,600 คน)
โครงการสายด ว นยุ ติ ธรรม เพิ่ มช องทางในการบริก ารประชาชน ให เข าถึ งการ
คุมครองสิทธิและเสรีภาพไดงาย สะดวก รวดเร็วและประหยัดคาใชจาย ตลอด 24 ชั่วโมง สงผลใหประชาชนที่
ไดรับความเสียหาย หรือเดือดรอน หรือไมไดรับความเปนธรรม หรือเปนผูไดรับผลกระทบจากกระบวนการ
ยุติธรรม และประชาชนทั่วไป สามารถเขาถึงความชวยเหลือทางดานกฎหมาย และการเยียวยาความเสียหาย
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึงและเปนธรรม โครงการไกลเกลี่ยขอพิพาทชั้นบังคับคดี เพื่อเพิ่มโอกาสใหเจาหนี้
และลูกหนี้สามารถเจรจาเรื่องหนี้ไดสะดวก รวดเร็ว ไมมีคาใชจาย และเปนธรรม และลดปริมาณคดีที่เขาสู
กระบวนการบั งคั บ คดี ป งบประมาณ 2560 มี เรื่ องเข าสู ก ระบวนการไกลเกลี่ ย 24,690 เรื่ อ ง ทุ น ทรัพ ย
9,872,989,800.00 บาท ไกลเกลี่ยสำเร็จ 22,500 เรื่อง ทุนทรัพย 6,380,910,600.00 บาท คิดเปนรอยละ
91.13 ส ว น ป ง บประมาณ 2561 มี เรื่ อ งเข า สู ก ระบวนการไกล เกลี่ ย 30,827 เรื่ อ ง ทุ น ทรั พ ย จ ำนวน
10,146.0915 ลานบาท ไกลเกลี่ยสำเร็จ 27,421 เรื่อง ทุนทรัพยจำนวน 8,422.8746 ลานบาท คิดเปนรอยละ
88.95 โครงการคาตอบแทนคลินิกยุติธรรม เพื่อใหความชวยเหลือประชาชนผูถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพและ
สิทธิมนุษยชนไดรับการชวยเหลือทางกฎหมาย ประชาชนสามารถขอรับคำปรึกษากฎหมายได ผานสายดวน
1111 กด 77 การให คำปรึกษากฎหมายผ านเว็ บไซตกรมคุ มครองสิทธิและเสรีภาพโดย Web-board E-Justice,
E-justice Think Tank, Facebook fan page: @RLPD.PR.FANPAGE แ ล ะ Line: rlpdconsultation
ปงบประมาณ 2561 มี ประชาชนขอรับ คำปรึกษาทางกฎหมาย 29,727 ราย ได ขยายระยะเวลาในการให
คำปรึกษาทางกฎหมาย จากเดิมใหบริการ เวลา 08.30 น. – 16.30 น. เปลี่ยนเปน เวลา 07.30 น. – 17.30 น.
และใหคำปรึกษาผานระบบ E-Justice Clinic รวมทั้งสิ้น 136 เรื่อง และโครงการชวยเหลือประชาชนดวย
กองทุ น ยุ ติ ธ รรม (พระราชบั ญ ญั ติก องทุ น ยุติธ รรม) ให ความชว ยเหลือ ประชาชนดว ยกองทุ น ยุติ ธรรมทั้ ง
สวนกลาง และสวนภูมิภาค (การใหความชวยเหลือในการดำเนินคดี การขอปลอยชั่วคราวผูตองหาหรือจำเลย
การชวยเหลือผูถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน การใหความรูทางกฎหมายแกประชาชน ภาพรวมในระยะ 10 ปที่ผาน
มา นับตั้งแตปงบประมาณ 2550 - 2561 สถิติการรับคำขอใหความชวยเหลือประชาชนมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น
โดยมีคำขอความชวยเหลือของประชาชน 38,993 ราย ซึ่งกองทุนยุติธรรมไดมีการพิจารณาอนุมัติใหความ
ชวยเหลือ 15,940 ราย ไมอนุมัติจำนวน 14,390 ราย ยุติเรื่องจำนวน 8,663 ราย และอยูระหวางดำเนินการ
0 ราย โดยในปงบประมาณ 2561 มีมายื่นคำขอรับความชวยเหลือเพิ่มขึ้นจาก 7,758 ราย ในป 2560 เปน
9,066 ราย ซึ่งกองทุนยุติธรรมไดมีการพิจารณาอนุมัติใหความชวยเหลือ 3,209 ราย ไมอนุมัติ 4,184 ราย
ยุติเรื่อง 1,779 ราย และอยูระหวางดำเนินการ 0 ราย
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สำนักนายกรัฐมนตรีดำเนินโครงการสรางเครือขายเพื่อปองกันการละเมิดสิทธิ โดย
การติดตามสอดสองพฤติการณของผูประกอบธุรกิจ เพื่อคุมครองสิทธิผูบริโภค เพราะปจจุบันมีการเสนอขาย
สินคาหรือบริการตางๆ ตอผูบริโภคเปนจำนวนมาก และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยวิธีการและเทคนิคใหมๆ ในทาง
การตลาด สำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคจึงตองมีบทบาทในการติดตามและสอดสองพฤติการณ
ของผูประกอบธุรกิจ โดยการเฝาระวังรวมกับเครือขายคุมครองผูบริโภค พรอมทั้งใหความรูความเขาใจแก
ผูบริโภคในเรื่องการรักษาสิทธิผูบริโภค ขอมูลที่เปนประโยชนตอการบริโภคสินคาและบริการ ซึ่งดำเนินงาน
รวมกับเครือขายการคุมครองผูบริโภค และโครงการเสริมสรางองคความรูดานการคุมครองสิทธิผูบริโภคแก
ประชาชน ดำเนินการใหความคุมครองสิทธิผูบริโภคแกประชาชน รวมทั้งใหความเปนธรรมกับผูประกอบธุรกิจ
3.2.3 เสริมสรางศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสรางความเขมแข็ง
การเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได มีสิทธิในการ
จัดการทุน ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชม โดย
1) สรางและพัฒนาผูนำการเปลี่ยนแปลงในชุมชนใหมีขีดความสามารถในการสราง
แรงบันดาลใจใหเกิดความเชื่อมั่น ศรัทธา มีจุดยืนทางความคิด มีธรรมาภิบาลในการบริหารและพัฒนาชุมชน
สงเสริมการรวมกลุมและสรางจิตสำนึกใหชุมชนพึ่งพาตนเอง โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษยไดดำเนินโครงการเสริมพลังและพัฒนาศักยภาพสตรีใหมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ รณรงคและ
สรางกระแสใหหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพสตรี และ
การสงเสริมความเสมอภาคระหวางเพศ โดยการจัดกิจกรรมตางๆ อาทิ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัด
ประชาสมัชชาสตรี มีผูเขารวมมากกวา 5,600 คน
2) สงเสริมให เกิ ด ชุมชนแห งการเรียนรูด วยกระบวนการวิจั ย และการถายทอด
องคความรูในชุมชน เพื่อนำไปสูการแกไขปญหาในพื้นที่และการตอยอดองคความรูไปสูเชิงพาณิชย รวมทั้ง
ส งเสริ ม การใช เทคโนโลยี ส ารสนเทศในการสรางการจั ด การความรูในชุ ม ชน หน ว ยงานภาครัฐ มี ผ ลการ
ดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม (กระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี) มี ผลการดำเนิ น งาน ได แก โครงการสงเสริมเทคโนโลยีและเพิ่ มศั กยภาพผู ป ระกอบการ
วิสาหกิจชุมชน ถายทอดผลงานวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ถายทอดใหกับผูประกอบการ/ชุมชนให
สามารถนำไปใชไดจริงในเชิงพาณิ ชย ผู ประกอบการที่ไดรับ การถายทอดองค ความรูทางวิทยาศาสตรจาก
หองปฏิบัติการสูชุมชน สามารถเขาสูกระบวนการยื่นขอการรับรองมาตรฐานกระบวนการผลิตสินคา OTOP
ส งผลให ผู ป ระกอบการ OTOP ได รับ การพั ฒ นา มีร ายไดเพิ่ มขึ้ น และเกิดมูล คาผลกระทบทางสั งคมและ
เศรษฐกิจฐานราก ในป 2561 มีผูประกอบการ OTOP/ชุมชนที่ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ ดวยวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 208 ราย (เปาหมาย 200 ราย) ผลิตภัณฑ OTOP ที่ขอรับการรับรองตามมาตรฐาน
211 ผลิ ต ภั ณ ฑ (เป า หมาย 200 ผลิ ต ภั ณ ฑ ) มี ผู เข ารับ การถายทอดความรูแ ละเรี ย นรูด านวิท ยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 3,812 คน (เปาหมาย 3,500 คน) ผูประกอบการ OTOP ที่ไดรับการพัฒนาและมี
รายไดเพิ่มขึ้น คิดเปนมูลคาผลกระทบตอเศรษฐกิจฐานราก 86.723 ลานบาท โครงการพัฒ นานวัตกรรม
สินคาหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ในปงบประมาณ 2561 มีผูประกอบการ OTOP หรือชุมชนที่ยกระดับ
คุณภาพผลิตภัณฑดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพิ่มขึ้นจาก 400 รายในป 2560 เปน 430 ราย
ในป 2561 และมีเครือขาย องคกร หนวยงานและสถาบันการศึกษาเกิดความรวมมือบูรณาการการทำงาน
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เพิ่มขึ้นจาก 5 เครือขายในป 2560 เปน 15 เครือขายในป 2561 โครงการพัฒนาผูประกอบการและยกระดับ
สินคาหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผูประกอบการ OTOP
ดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ กระบวนการผลิต มาตรฐาน บรรจุภัณฑ
เครื่องจักร ใหเปนสินคาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และขยายชองทางการจำหนายใหสามารถจำหนายไดทั้งในและ
ตางประเทศ มีผูประกอบการ การพัฒนาขีดความสามารถดวย วทน. 183 ราย และมีผลิตภัณฑ OTOP ที่เขาสู
แผนการพัฒนาและยกระดับดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม 215 ผลิตภัณฑ
โครงการการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร โดยการจัด การความรูเพื่ อ
เกษตรกร ปรับแตงเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับความตองการของเกษตรกร และสงเสริมกระบวนการเรียนรูและ
พั ฒ นาคนในชุ ม ชนในป 2561 สามารถถ า ยทอดเทคโนโลยีสู เกษตรกร 3,275 ชุ ม ชน และมี ผู เข ารับ การ
ถ า ยทอด 3,275 คน ประกอบด ว ย เกษตรกร 3,212 คน แกนนำ/ผู น ำชุ ม ชน 63 คน จั ด ทํ าชุ ด ความรู /
เทคโนโลยีใหม 10 ชุดความรู เชน โรงเรือน งา มันสำปะหลัง เมล็ดพันธุ สารชีวภัณฑ ชันโรง และการจัดการ
ดิน น้ำ และปุย รวม 70 รายการ พรอมทั้งเผยแพรผานสื่อออนไลน และสื่อสิ่งพิมพ มีผูสืบคนและดาวนโหลด
ขอมูลผานเว็บไซต https://www.nstda.or.th/aimi เฟสบุค และยูทูป 193,491 คน และไดรับแจกเอกสาร
สิ่งพิมพ 27,959 คน จากการดำเนินงานดังกลาว สามารถกระตุน ให เกิดการประยุกตใชเทคโนโลยีจากการ
เขาถึงเทคโนโลยีและกระบวนการมีสวนรวมของเกษตรกรในการถายทอดเทคโนโลยีผานการปฏิบัติจริง และ
สรางตัวคูณของผูที่มีความรูในพื้นที่ทั้งในสวนของเจาหนาที่สงเสริม/ถายทอดเทคโนโลยี และเกษตรกรแกนนำ
ซึ่งเปนพื้นฐานสำคัญของการกระจายความรูชุมชนอยางกวางขวาง (inclusive innovation)
กระทรวงอุตสาหกรรมดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑวิสาหกิจชุมชน สงเสริมให
นำภูมิปญ ญาดานความรูวัฒ นธรรมและภูมิปญ ญาของสังคมไทยมาประยุกต ใชในการพั ฒ นาการผลิ ต การ
สรางสรรค และบริก ารที่ ตรงกั บ ความต องการของผูบ ริโภคในตลาดนั กทองเที่ ย วเพื่ อการสรางโอกาสทาง
การตลาดและรายได ให แก ชุมชน และยกระดับ การออกแบบการพั ฒ นาผลิตภั ณ ฑ และบรรจุภัณ ฑใหเป น
เอกลั กษณ ของภู มิภ าคสอดคล องกั บ ความต องการตลาด โดยให ค ำปรึกษาแนะนำเชิงลึก ดานการพั ฒ นา
ผลิ ต ภั ณ ฑ โ ดยใช ทุ น วั ฒ นธรรมและภู มิ ป ญ ญา และการค น หาอั ต ลั ก ษณ ชุ ม ชนเพื่ อ เสริ ม สร า งศั ก ยภาพ
ผูประกอบการชุมชน และพัฒนาผลิตภัณฑและบริการรองรับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในการพัฒนาหมูบาน
อุ ต สาหกรรมสร า งสรรค สามารถพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละบริ ก ารเชิ ง พาณิ ช ย แ ละภู มิ ป ญ ญาไทยให แ ก
ผูประกอบการ OTOP และวิสาหกิจชุมชน 410 ราย / 210 ผลิตภัณฑ และรอยละ 65 ของจำนวนผูเขารวม
กิจกรรมการใหคำปรึกษาแนะนำดานการพัฒนาผลิตภัณฑที่ไดรับมีมูลคาเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 30
3) พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดย
กระทรวงเกษตรและสหกรณดำเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน
และยกระดั บ คุ ณ ภาพสิ น คา หนึ่ งตำบลหนึ่ งผลิตภั ณ ฑ ป ระเภทอาหารและเครื่องดื่ม โดยตรวจสุ ขลั กษณะ
สถานที่ผลิต สนับสนุนปจจัยการผลิตในการปรับปรุงและยกระดับคุณภาพมาตรฐานสถานที่ กระบวนการผลิต
และผลิตภัณฑ รวมทั้งเขาตรวจติดตามเพื่ อประเมินและใหการรับ รองมาตรฐาน GMP ใหกับกลุมผูแปรรูป
ผลิ ต ภั ณ ฑ สั ต ว น้ ำ พื้ น เมื อ ง มี ส ถานแปรรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ สั ต ว น้ ำพื้ น เมื อ งของกลุ ม เป าหมายได รั บ การตรวจ
สุขลักษณะในการผลิตอาหาร 10 กลุม
กระทรวงพาณิชยจัดทำโครงการพัฒนา Offline 2 Online (B2C) โดยการพัฒนา
ชองทางการตลาดออนไลนและพัฒนาผูประกอบการไทยเขาสูชองทางการตลาดออนไลน ทางเว็บไซต “ของดี
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ทั่วไทย” www.kongdeetourthai.com มีผูประกอบการไดรับการพัฒนาศักยภาพในการใชชองทางการตลาด
ออนไลน 1,510 ราย จั ด งานมหกรรมแสดงสิ น ค า สั ญ จร Offline 2 Online Expo เพื่ อ ส ง เสริ ม ให
ผูประกอบการ จำนวน 1,500 ราย จัดแสดงรานคาของผูประกอบการที่ผานการพัฒนา จำนวน 150 รานคา
ตอครั้ง ผูเขารวมงาน 53,633 ราย สามารถสรางมูลคาทางเศรษฐกิจรวม 41.4445 ลานบาท โครงการพัฒนา
คาปลีกชุมชน เพื่อปรับภาพลักษณรานคาปลีกในชุมชนใหทันสมัย ตอบสนองความตองการของผูบริโภค และ
เชื่อมโยงเครือขายรานคาปลีกในชุมชน และธุรกิจคาสงคาปลีกในพื้นที่ โดยการใหองคความรูในการพัฒนาการ
บริ ห ารจั ด การร า นค า ปลี ก ชุ ม ชน 77 กิ จ การ และดำเนิ น การให ค ำปรึ ก ษาแนะนำและดำเนิ น การปรั บ
ภาพลักษณ รานคาแลว 504 รานคา สรางมูลคาทางเศรษฐกิจ รวม 41,000,000 บาท โครงการสรางกลไก
ตลาดและพัฒนานักธุรกิจรุนใหมสูฐานรากที่เขมแข็ง โดยจัดทำกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม ไดแก ตลาดชุมชน
เพื่อธุรกิจทองถิ่น และหมูบานทำมาคาขาย โดยมีชุมชนไดรับการสงเสริมและพัฒนา 82 แหง (ตลาดตองชม
67 แหง และหมูบานทำมาคาขาย 15 แหง) สงผลใหรายไดของชุมชนเพิ่มขึ้น รวมทั้งสิ้น 1,369.50 ลานบาท
แบงเปน ตลาดตองชม 1,276.12 ลานบาท หมูบานทำมาคาขาย 93.38 ลานบาท (เมื่อเทียบกับป 2560 รวม
ทั้งสิ้น 1,195.07 ลานบาท เพิ่มขึ้น 174.43 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 14.60 สูงกวาเปาหมายที่กำหนดไว
รอยละ 10) โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับการตลาดผลิตภัณฑฐานราก OTOP โดยสงเสริมศักยภาพ
ผลิตภัณฑ โดยบมเพาะความรูความเขาใจการพัฒ นา OTOP ตามแนวทาง OTOP นวัตวิถี 4 ภูมิภาค ไดแก
กรุงเทพมหานคร เชียงใหม ขอนแกน และ สุราษฎรธานี มีผูไดรับความรู 314 ราย (เปาหมาย 300 ราย) สราง
มูลคาทางเศรษฐกิจ 141,480,000 บาท และโครงการสรางความเขมแข็งเครือขายธุรกิจ MOC Biz Club
โดยการพัฒนาศักยภาพและสงเสริมเครือขายธุรกิจไดตามประเภทธุรกิจใหเขมแข็งไดอยางยั่งยืน มีศูนยกลาง
การพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็ น แกไขปญหา และพัฒ นาผูประกอบธุรกิจครบทุกจังหวัดโดยมีพาณิ ชย
จั งหวั ด เป น แกนนำ และเครื อข ายธุร กิ จ มี ค วามเข มแข็งและมี คุณ ภาพมาตรฐาน พรอมที่ จ ะแข งขั น ทั้ งใน
ประเทศและต างประเทศ ในป 2561 สมาชิก เครือข ายธุร กิ จ MOC Biz Club ได รับ การพั ฒ นาศั ก ยภาพ
เครือขายธุรกิจ 8,040 ราย (เปาหมายไมนอยกวา 4,550 ราย) สรางมูลคาทางการคาได 179,425,000 บาท
กระทรวงมหาดไทยดำเนินโครงการดานการทองเที่ยว ไดแก โครงการพัฒนาและ
ส งเสริ มการท องเที่ ย วเชิ งธรรมชาติ นิ เวศและอนุ รัก ษ (ภาคกลาง) เพื่ อพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ฐานรากและโดย
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคอยางทั่วถึง เชื่อมโยงการทองเที่ยวในระดับภาค และกระตุน
เศรษฐกิจภายในประเทศ ครอบคลุม 57 ชุมชน 19 จังหวัด โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยว สินคาและบริการ
ให เป น ฐานกระจายรายได และการสร า งงาน (ภาคตะวัน ออก) โดยการสรางความรูค วามเขาใจรวบรวม
เชื่อมโยงอัตลักษณและสรางการมีสวนรวมในชุมชน เพิ่มศักยภาพการทองเที่ยวโดยชุมชน และสงเสริมชองทาง
การตลาด และติ ดตามการดำเนิ น งาน ครอบคลุม พื้น ที่ 18 ชุมชน 6 จังหวัด และโครงการยกระดั บ การ
ทอ งเที่ ย วทางวั ฒ นธรรมครบวงจร (ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ) โดยการสร างความรูค วามเข าใจรวบรวม
เชื่อมโยงอัตลักษณและสรางการมีสวนรวมในชุมชน เพิ่มศักยภาพการทองเที่ยวโดยชุมชน และสงเสริมชองทาง
การตลาด และติดตามการดำเนินงาน พื้นที่ 60 ชุมชน 20 จังหวัด โดยทั้งสามโครงการสงผลใหชุมชนเปาหมาย
มีรายไดเพิ่มขึ้น คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ดีขึ้น พรอมทั้งสรางกระแสการทองเที่ยวโดยชุมชน
4) สนับสนุนการใหความรูในการบริหารจัดการทางการเงินแกชุมชนและครัวเรือน
การปรับองคกรการเงินของชุมชนใหทำหนาที่เปนสถาบันการเงินในระดับหมูบานตำบลที่ทำหนาที่ท้ังการให
กูยืมและการออม และจัดตั้งโครงขายการเงินฐานรากโดยมีธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณเปนแมขาย โดย
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กระทรวงการคลังดำเนินการเพิ่มสัดสวนแรงงานนอกระบบที่เขารวมกองทุนการ
ออมแหงชาติ เพื่อเตรียมความพรอมใหกับประชากรแรงงานนอกระบบรวมถึงผูที่เขาสูชวงวัยผูสูงอายุ ในป
2561 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน กองทุนการออมแหงชาติ (กอช.) มีมูลคาทรัพยสินสุทธิ (Net Asset
Value : NAV) เท ากั บ 10.617160 เงิน กองทุ นรวม เทากับ 3,805 ลานบาท (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561) สั ดส วนของจำนวนแรงงานนอกระบบที่ เขาสูร ะบบการเป น สมาชิกกองทุ น การออมแห งชาติ
เพิ่มขึ้นรอยละ 11.84 (ณ สิ้นป 2561 กอช. มีจำนวนสมาชิก 610,683 คน (สะสม) เพิ่มขึ้น 64,671 คน จาก
จำนวนสมาชิก 546,012 คน (สะสม) ณ สิ้นป 2560)
กระทรวงมหาดไทยดำเนินงานศูนยจัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี
แผนดี บริหารหนี้ได” โดยสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน (ศูนยจัดการกองทุน
ชุมชน) 924 แห ง ทั่วประเทศ เพื่อเปนเครื่องมือหนึ่งในการพัฒ นาเงินทุน โดยมีคณะกรรมการศูนยจัดการ
กองทุนชุมชน เปนกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนและบูรณาการกลุม/องคกร/กองทุนการเงินในชุมชนใหมีการ
เชื่อมโยงการบริหารจัดการเงินทุ นชุมชนอยางเป นระบบ มีความเป นเอกภาพชุมชนสามารถบริห ารจัดการ
เงินทุนไดอยางมีป ระสิทธิภาพ คุมคา เกิดประโยชนสูงสุด สงผลให ครัวเรือนสามารถบริหารจัดการหนี้ไปสู
1 ครัวเรือน 1 สัญญา และเกิดผลสัมฤทธิ์ในการแกไขปญหาหนี้สินครัวเรือนจนสามารถลดหนี้และปลดหนี้
เปนการสรางเสริมชุมชนใหเขมแข็งอยางยั่งยืน และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหมั่นคง โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ในป 2560 สามารถสรางอาชีพใหกับประชาชนใน 924 หมูบานทั่วประเทศ ที่มีสถาบันการ
จัด การเงินทุ นชุมชน (ศูนยจัดการกองทุน ชุมชน) ตั้งอยู โดยไดรับการสงเสริมอาชีพตามความตองการของ
ประชาชน ทั้งในดานเกษตรกรรม ดานการเลี้ยงสัตว/ประมง ดานการแปรรูป และดานหัตถกรรม สามารถ
บริหารจัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา จำนวน 12,764 ครัวเรือนตามเปาหมาย สามารถลดหนี้ใหกับ
ประชาชน จำนวน 4,015 ครัวเรือน และปลดหนี้ จำนวน 770 ครัวเรือน สวนป 2561 คณะกรรมการศูนย
จัดการกองทุน 924 แหงที่เขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพ มีความรู ความเขาใจในการบริหารจัดการศูนย
จัดการกองทุนชุมชน สามารถบริหารจัดการหนี้สินครัวเรือนได 12,824 ครัวเรือน ครัวเรือนเปาหมายที่เปนหนี้
ที่ไดรับการคัดเลือกและลงทะเบียนครัวเรือนกับคณะกรรมการศูน ยจัดการกองทุนชุมชน เขารวมโครงการ
บริหารจัดการหนี้สินครัวเรือน 27,720 คน มีความรูความเขาใจในการบริหารจัดการหนี้ และการสรางวินัยทาง
การเงิน และศู นยฯ สามารถลดหนี้ได 6,966 ครัวเรือน เป น เงิน 129,249,743 บาท และปลดหนี้ ได 581
ครัวเรือน เปนเงิน 22,189,835 บาท
5) สนั บ สนุ น ชุ ม ชนให มี ส ว นร ว มในการจั ด สวั ส ดิ ก าร บริ ก าร และการจั ด การ
ทรัพยากรในชุมชน ในลักษณะเปนหุนสวนกับหนวยงานภาครัฐ อปท. ในการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน โดย
กระทรวงการพั ฒ นาสังคมและความมั่ นคงของมนุ ษย ดำเนินโครงการอาสาสมัครและเครือขายที่ไดรับ การ
เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพ จากการดำเนินงานไดมีการรวมกลุมจัดตั้งองคกรดานคนพิการในชุมชน และ
สนับสนุนองคกรดานคนพิการไดผานการรับรองมาตรฐานตามมาตรา 6 (10) และสามารถจัดบริการไดของ
ศูนยบริการคนพิ การระดับทั่วไป 88 ศูนย พรอมทั้งสนับสนุนใหเครือขายอาสาสมัครฯ ในชุมชนมีสวนรวม
สงเสริมศักยภาพคนพิการและผูดูแล 3,000 คน สงผลใหองคกรและเครือขายดานคนพิการสามารถชวยเหลือ
ดูแลคนพิการในชุมชนเอง “ชุมชนชวยชุมชน”เพื่อใหคนพิการสามารถดำรงชีวิตอยางปกติสุขและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี และลดการพึ่งพิงระบบสถาบันได นอกจากนี้ คนพิการ ผูนำคนพิการ องคกรและเครือขายดานคน
พิการไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพในการมีสวนรวมของคนพิการ ทั้งดานเศรษฐกิจและสังคมอยางเต็ม
ความสามารถในสังคม และโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน เพื่อสนับสนุนใหชุมชนมีระบบและ
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กองทุนสวัสดิการพื้นฐานในการดูแล ชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันภายในชุมชนตั้งแตเกิดจนตายและเปนฐาน
รากของการสรางหลักประกันความมั่นคงของคนในชุมชนบนพื้นฐานของการใหอยางมีคุณคาและรับอยางมี
ศั กดิ์ ศรี โดยพั ฒ นาและสมทบกองทุ น สวัส ดิ การชุ มชนที่ จัดตั้งแลว ใหดำเนิน งานอยางมี คุณ ภาพ จากการ
ดำเนิ นงาน พบวา ตำบลมีการจัดสวัสดิการพื้นฐานใหกับ สมาชิกในชุมชน 2,692 ตำบล ครอบคลุมสมาชิก
2,263,460 คน สงผลใหเกิดระบบสวัสดิการชุมชนที่หลากหลายทุกคนเปนเจาของยึดการใหอยางมีคุณคารับ
อยางมีศักดิ์ศรีคนในชุมชนมีความสัมพันธกันอยางเกื้อกูลและสามารถดูแลคนในชุมชนทุกชวงวัยตั้งแตเกิดจน
ตายทำใหสมาชิกในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเปนหลักประกันความมั่นคงในชีวิตของคนในชุมชน ทั้งนี้
การจัดตั้งกลไกการดำเนินงานในแตละระดับตั้งแตระดับตำบล จังหวัด และภาค เพื่อหนุนเสริมการดำเนินงาน
ขององคกรชุมชนในพื้นที่ การสอบทานและพัฒนาคุณภาพสวัสดิการชุมชนตำบลในการบริหารจัดการและ
ดำเนินงานอยางตอเนื่อง การประสานความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานตางๆ ในการ
สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน รวมทั้งปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานใหสอดคลองกับสถานการณและบริบท
ของพื้นที่

4 ประเด็นการพัฒนาในระยะตอไป
4.1 จัดบริการพื้นฐานทางสังคมให ครอบคลุมทั้งระดับพื้ นที่และกลุมคน ควบคูกับการยกระดับ
คุณภาพการบริการใหเกิด ความเทาเทีย มกัน โดยเพิ่ มโอกาสใหกับ กลุมเปาหมายประชากรรอยละ 40 ที่ มี
รายได ต่ ำสุ ด ให ส ามารถเข า ถึ งบริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพของรัฐ ทั้ งในด านการศึก ษาในระดั บ ที่ สู งกวาการศึ ก ษา
ภาคบังคับ การไดรับการขยายการคุมครองทางสังคม และสวัสดิการที่เหมาะสมอยางทั่วถึงและเปนธรรม และ
การพั ฒ นาทั กษะฝ มือเพื่ อประกอบอาชีพและยกระดั บ รายได รวมทั้ งลดความเหลื่อมล้ำระหวางพื้ น ที่โดย
กระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสูภูมิภาคอยางทั่วถึงมากขึ้น
4.2 ลดชองวางของสัดสวนการถือครองรายไดระหวางกลุมประชากรโดยจัดสรรทรัพยากรและ
สิทธิทางทรัพยสินใหเกิดความเปนธรรม และปรับโครงสรางภาษีทั้งระบบ มุงสงเสริมกลุมคนจนที่สุดรอยละ
20 ดวยการสงเสริมการกระจายสิทธิการถือครองและใชประโยชนที่ดิน ปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบเพื่อให
ชุมชน และประชาชนที่ย ากจนและด อยโอกาสเขาถึงทรัพยากรอยางทั่วถึง รวมทั้งปรับโครงสรางภาษีโดย
การจัดเก็บภาษีทางตรงมากขึ้น โดยเฉพาะภาษีที่จัดเก็บจากมูลคาทรัพยสินและฐานรายไดที่ไมใชผลตอบแทน
จากการทำงาน และเร งรั ด การพั ฒ นาและบั งคั บ ใช ก ฎหมายภาษี สิ่ งแวดล อ มให ส ะท อ นต น ทุ น ที่ แ ท จ ริ ง
นอกจากนี้ ควรดำเนินการปรับกระบวนการจัดสรรงบประมาณโดยมุงผลสัมฤทธิ์ เพื่อใหสอดคลองกับความ
ตองการของพื้นที่ และกลุมเปาหมาย
4.3 ขยายโอกาสการเขาถึงการศึกษา โดยการขยายขนาดของโรงเรียนใหมีขนาดที่เหมาะสม จัดสรร
งบประมาณดานการศึกษาใหเกิดความเปนธรรมและเพิ่มสัดสวนครูตอนักเรียนเพื่อสรางความเทาเทียมกัน
ระหว า งโรงเรี ย นในแต ล ะพื้ น ที่ ป จ จุ บั น มี ค วามเหลื่ อ มล้ ำด านการจั ด สรรงบประมาณและบุ ค ลากรทาง
การศึกษาระหวางสถานศึกษาขนาดใหญ สถานศึกษาขนาดเล็ก สถานศึกษาในชนบท และสถานศึกษาในเมือง
นอกจากนี้ ควรขยายโครงการอาหารกลางวัน ให แกเด็ก นัก เรีย นจนถึ งระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต น รวมถึ ง
การจัดหาอาหารเชาใหแกเด็กนักเรียนเนื่องจากอาหารเชาเปนอาหารที่มีความสำคัญที่สุดตอพัฒนาการของ
รางกายและสมอง

62

4.4 สนั บสนุ น และสงเสริมให ประชาชนเห็ นความสำคั ญ ของการออมและออมเงิน เพื่ ออนาคต
พรอมทั้ง เชื่อมโยงระบบสวัสดิการชุมชนใหเปนสวัสดิการหลัก เรงขยายระบบสวัสดิการสังคมแบบสมัคร
ใจใหมีความครอบคลุมแรงงานนอกระบบใหมากขึ้น โดยพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชนที่หลากหลาย และ
นำไปสู การเชื่อมโยงกั บงานพั ฒ นาระหวางชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่ อให ชุ มชนมี ระบบสวัส ดิการ
ภาคประชาชนที่เขมแข็ง สามารถจัดการและพึ่งตนเองในดานตางๆ รวมทั้งเรงขยายระบบสวัสดิการสังคมแบบ
สมัครใจให มีความครอบคลุ มแรงงานนอกระบบให มากขึ้น ดวยเครื่องมื อตางๆ ที่เหมาะสมนอกเหนื อจาก
การเปนผูประกันตนตามมาตรา 40 ของพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 อาทิ การออม และจัดสรร
สวั ส ดิ ก ารตามพระราชบั ญ ญั ติ ก องทุ น การออมแห งชาติ พ.ศ.2554 เป น ต น ตลอดจนการพั ฒ นาระบบ
ฐานขอมูลดานการคุมครองทางสังคมใหมีความครบถวน ทันสมัย สามารถใชเปนพื้นฐานในการวิเคราะหและ
กำหนดนโยบายหรือมาตรการเพื่อใหความชวยเหลือกลุมเปาหมายไดอยางครบถวน
4.5 พั ฒ นากระบวนการคุ ม ครองสิ ท ธิ แ ละปฏิ รู ป กระบวนการบั ง คั บ ใช ก ฎหมายให มี
ความเสมอภาค โดยส งเสริ มและพั ฒ นากฎหมาย กลไก และความรูความเขาใจในเรื่องการคุ มครองสิ ทธิ
มนุษยชน และสิทธิชุมชนแกเจาหนาที่ของภาครัฐและผูมีสวนเกี่ยวของ รวมทั้งปฏิรูปกระบวนการบังคับใช
กฎหมายใหเปนไปอยางยุติธรรมและเสมอภาค พัฒนาชองทางใหประชาชนเขาถึง และไดรับประโยชนจาก
กระบวนการยุ ติ ธ รรม นอกจากนี้ ควรดำเนิ น การกำหนดแนวทางการเยี ย วยา และสร างภู มิ คุ มกั น ให แก
ประชาชน ชุมชน และผูประกอบการรายยอยที่ไดรับผลกระทบจากการดำเนินนโยบายตามขอตกลงการคา
และการลงทุนเสรีระหวางประเทศ และการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ตางๆ ใหเปนรูปธรรม

บ ท ที่ 3
ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ
และแขงขันไดอยางยั่งยืน
1 บทนำและสาระสำคัญของยุทธศาสตร
การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจเพื่อมุงใหประเทศสามารถแขงขันไดอยางยั่งยืนภายใตเศรษฐกิจโลก
ที่ซบเซาจากสงครามการคาและการชะลอตัวของเศรษฐกิจคูคา จำเปนตองสรางความแข็งแกรงภายในประเทศ
ให ก ลั บ มาขยายตั ว โดยการเร งการลงทุ น ในโครงสรางพื้ น ฐานและระบบโลจิส ติก ส และสรางบรรยากาศ
การลงทุนที่จูงใจใหภาคเอกชนขยายการลงทุนโดยเฉพาะอยางยิ่งในสาขาเปาหมายสำคัญ โดยใหความสำคัญ
กับ การบริห ารเศรษฐกิ จ มหภาคให มีเสถี ยรภาพ เพิ่ มประสิท ธิภ าพภาคการเงิน และดู แลวิ นัยทางการเงิน
การคลั ง ควบคูกั บ การดำเนิ น ยุ ท ธศาสตร การสรางความเขมแข็งใหกั บ เศรษฐกิ จ รายสาขาทั้ งภาคเกษตร
อุตสาหกรรม และบริการที่เปนฐานรายไดเดิมและขยายสาขาการผลิตและบริการใหมๆ สำหรับอนาคต โดยมี
เปาหมายและแนวทางการพัฒนาที่สำคัญ ดังนี้
1.1 เปาหมายการพัฒนา
1.1.1 เศรษฐกิจขยายตัวอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน
1)
2)
3)
4)
5)
6)

เศรษฐกิจเติบโตไดตามศักยภาพ ประชาชนมีความเปนอยูและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
การลงทุนภาครัฐและเอกชนขยายตัวอยางตอเนื่อง
พัฒนาภาคสงออกใหขยายตัวและเปนกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
เพิ่มผลิตภาพการผลิตของประเทศ
รักษาเสถียรภาพของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
เพิ่ มการลงทุ น จากความรวมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการพั ฒ นาโครงสราง
พื้นฐานของประเทศ
7) ประชาชนและผูประกอบการเขาสูระบบภาษีมากขึ้น
8) ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น
1.1.2 การสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจรายสาขา
1) เศรษฐกิจรายสาขาเติบโตอยางเขมแข็งและเปนฐานในการสรางความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศ
2) เกษตรกรมีรายไดเงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้นและพื้นที่การทำเกษตรกรรม
ยั่งยืนเพิ่มขึ้นตอเนื่อง
3) พัฒนาพื้นที่ไปสูเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ
4) ประเทศไทยมีรายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มขึ้นและมีขีดความสามารถในการแขงขัน
ดานการทองเที่ยวสูงขึ้น
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และสังคม

5) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีบทบาทตอระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น
6) เพิ่มประสิทธิภาพของภาคการเงินเพื่อใหเปนกลไกสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

1.2 แนวทางการพัฒนา
1.2.1 การบริ ห ารจั ด การเศรษฐกิ จ ส ว นรวม เพื่ อ สร างความเข ม แข็ งทางเศรษฐกิ จ และ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
1) การพั ฒ นาด า นการคลั ง โดยการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด แผนงานโครงการ
การจัดสรรงบประมาณ การบริหาร และการตรวจสอบกระบวนการงบประมาณของประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพ
การจั ด เก็ บ รายได ภ าครั ฐ และขยายฐานภาษีให ครอบคลุม ใช เครื่อ งมือ ทางภาษี เพื่ อสร างแรงจู งใจให เกิ ด
การผลิ ต และการบริ โ ภคที่ เ ป น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล อ ม รวมทั้ ง เพื่ อ เป น ช อ งทางการเพิ่ ม รายได ภ าครั ฐ
เพิ่มประสิ ทธิ ภ าพการจัดเก็ บ รายได ให องค กรปกครองสว นทองถิ่น และปรับ โครงสรางการบริห ารจัดการ
รัฐวิสาหกิจทั้งระบบและฟนฟูรัฐวิสาหกิจที่มีปญหาฐานะการเงิน
2) การพัฒนาภาคการเงิน โดยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงิน
ทั้งในตลาดเงินและตลาดทุน ขยายการเขาถึงบริการทางการเงิน พัฒนานวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหมๆ
และเพิ่มประสิทธิภาพและเสถียรภาพของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
1.2.2 การเสริม สรา งและพั ฒ นาขี ด ความสามารถในการแข งขั น ของภาคการผลิ ต และ
บริการ มุงเนนการสรางความเชื่อมโยงของหวงโซมูลคาระหวางภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการคา
การลงทุน เพื่อนำมาซึ่งความเขมแข็งของทั้งเศรษฐกิจในภาพรวมและเศรษฐกิจฐานรากตามหลักการพัฒนา
ที่ยั่งยืน โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
1) การพัฒนาภาคการเกษตร โดยการเสริมสรางฐานการผลิตภาคเกษตรใหเขมแข็ง
และยั่งยืน สรางและถายทอดองคความรูทางวิชาการ วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม และภูมิปญญา
ทองถิ่นดานการเกษตรแบบมีสวนรวม ยกระดับการผลิตสินคาเกษตรและอาหารเขาสูระบบมาตรฐานและ
สอดคลองกับความตองการของตลาดและการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะ เสริมสรางขีดความสามารถการผลิต
ในหวงโซอุตสาหกรรมเกษตร สงเสริมและเรงขยายผลแนวคิดการทำการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และพัฒนาปจจัยสนับสนุนในการบริหารจัดการภาคเกษตรและสนับสนุนเกษตรกรรุนใหม
2) การพั ฒ นาภาคอุ ต สาหกรรม โดยการพั ฒ นาต อ ยอดความเข ม แข็ ง ของ
อุ ต สาหกรรมที่ มี ศั ก ยภาพป จ จุ บั น เพื่ อ ยกระดั บ ไปสู อุ ต สาหกรรมที่ ใช เทคโนโลยี ขั้ น สู ง และวางรากฐาน
การพัฒนาอุตสาหกรรมสำหรับอนาคต
3) การพั ฒ นาภาคบริก ารและการท องเที่ยว โดยการเสริมสรางขีดความสามารถ
การแข งขั น ในเชิ งธุร กิ จ ของภาคบริการที่ มีศักยภาพทั้ งฐานบริการเดิมและฐานบริการใหมเพื่อสงเสริม ให
เศรษฐกิจของประเทศเติบโตไดอยางเขมแข็ง พัฒนาอุตสาหกรรมทองเที่ยวเชิงบูรณาการ พัฒนาอุตสาหกรรม
กีฬาอยางครบวงจร และการพัฒนาภาคการคาและการลงทุน
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2 การบรรลุเปาหมายของยุทธศาสตร
เศรษฐกิจในภาพรวมในป 2561 ขยายตัวรอยละ 4.1 ตอเนื่องจากป 2560 ที่ขยายตัวรอยละ 4.0 และ
สูงกวาคา เฉลี่ ย รอยละ 3.5 ในช วงแผนพั ฒ นาฯ ฉบับ ที่ 11 ประชาชนมีรายไดตอหัว เพิ่มขึ้น เปน 7,445.4
ดอลลาร สรอ. ในป 2561 จาก 6,729.8 ดอลลาร สรอ. ในป 2560 เขาใกลเปาหมายที่กำหนดใหไมต่ำกวา
8,200 ดอลลาร สรอ. ณ สิ้นแผนฯ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจอยูในเกณฑดี อัตราเงินเฟอเฉลี่ยอยูที่รอยละ
1.1 ในป 2561 อยูในกรอบเปาหมายที่กำหนดใหอัตราเงินเฟอระยะปานกลางอยูที่รอยละ 2.5 ± 1.5 สัดสวน
หนี้สาธารณะคงคางเพิ่มขึ้นจากรอยละ 41.23 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ณ สิ้นป 2560 เปนรอยละ
41.88 ณ สิ้ นป 2561 แตยังอยูในกรอบเปาหมายที่กำหนดให ไมเกินรอยละ 55 ดุลบั ญชีเดินสะพั ดเกินดุ ล
ตอเนื่องที่ 32.4 พันลานดอลลาร สรอ. ในป 2561 หรือคิดเปนรอยละ 6.4 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ
ซึ่งเปนผลจากการเกินดุลทั้งดุลการคาและดุลบริการ ดานเศรษฐกิจรายสาขา การผลิตภาคเกษตรขยายตัว
รอยละ 5.1 ในป 2561 สูงกวาเปาหมายที่กำหนดรอยละ 3.0 ซึ่งสงผลใหรายไดเงินสดสุทธิทางการเกษตรของ
เกษตรกรเพิ่มขึ้นเปน 74,483 บาทตอครัวเรือนในปเพาะปลูก 2560/61 สูงกวาเปาหมายที่กำหนด 59,460
บาทตอครัวเรือน ภาคบริการขยายตัวตอเนื่องที่รอยละ 5.6 ในป 2560 และรอยละ 5.2 ในป 2561 ซึ่งสงผลให
รายไดการทองเที่ ยวเพิ่ มขึ้นจาก 2.75 ลานลานบาทในป 2560 เปน 3.08 ลานลานบาทในป 2561 บรรลุ
เปาหมายที่กำหนดใหไมต่ำกวา 3 ลานลานบาท แตภาคอุตสาหกรรมมีการขยายตัวรอยละ 2.7 ในป 2561 ต่ำกวา
เปาหมายที่กำหนดไวรอยละ 4.6 คอนขางมาก สำหรับสัดสวนผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมเพิ่มขึ้นเล็กนอยจากรอยละ 42.4 ในป 2560 เปนรอยละ 42.95 ตอผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศในป 2561 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจระยะตอไปอาจมีขอจำกัดจากภาวะเศรษฐกิจโลกและ
เศรษฐกิจประเทศคูคาสำคัญที่ชะลอตัว รวมทั้ งมาตรการกีดกันทางการคาที่รุนแรงมากขึ้น ดังนั้น จึงควรเรง
สรางความเขมแข็งใหแกเศรษฐกิจฐานราก วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ควบคูกับการรักษาเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจเพื่อใหสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน โดยการพัฒนาตามยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็ง
ทางเศรษฐกิ จและแข งขันไดอย างยั่ งยืนป ที่ 2 ของแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12 มีผลการพั ฒ นาเปรี ยบเที ยบกั บ
เปาหมาย ดังนี้
การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน ปที่ 2 ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
เปาหมาย

ตัวชี้วัด

1. เศรษฐกิจขยายตัว
อยางมีเสถียรภาพ
และยัง่ ยืน
1.1 เศรษฐกิจ
เติบโตไดตาม
ศักยภาพ
ประชาชนมี
ความเปนอยู
และคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

1. อัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจเฉลี่ย
ในชวงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12 ไมต่ำกวา
รอยละ 5 (CVM)
2. รายไดตอหัวไมต่ำ
กวา 8,200 ดอลลาร
สรอ. ณ สิ้นสุด
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่
12 (ป 2564)
รายไดสุทธิของ
รัฐบาลตอมูลคา

2555
7.2

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
2556
2557
2558
2.7
1.0
3.1

5,389

5,673

6,033.6

17.37

18.17

15.80

แผนฯ 12
2559
3.4

2560
4.0

2561
4.1

5,937

6,103.9

6,729.8

7,445.4

16.19

16.48

15.25

15.55

66
เปาหมาย

ตัวชี้วัด

ผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศไมต่ำกวา
รอยละ 19.0
1.2 การลงทุน
3. อัตราการขยายตัว
ภาครัฐและ
ของการลงทุนภาครัฐ
เอกชนขยายตัว ไมต่ำกวารอยละ 10
ตอป
อยางตอเนื่อง
4. อัตราการขยายตัว
ของการลงทุน
ภาคเอกชนไมต่ำกวา
รอยละ 7.5 ตอป
1.3 พัฒนาภาค
5. อัตราการขยายตัว
สงออกให
ของมูลคาการสงออก
ขยายตัวและ
เฉลี่ยไมต่ำกวารอยละ
เปนกลไก
4.0
สำคัญในการ
ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไทย
1.4 เพิ่มผลิตภาพ
6. ผลิตภาพการผลิต
การผลิตของ
ของปจจัยการผลิต
ประเทศ
ไมต่ำกวารอยละ 2.5
ตอป
7. ผลิตภาพการผลิต
ของปจจัยแรงงาน
ไมต่ำกวารอยละ 2.5
ตอป
1.5 รักษา
8. อัตราเงินเฟอระยะ
เสถียรภาพของ
ปานกลางอยูที่รอยละ
2.5 ± 1.5
การขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ 9. หนี้สาธารณะคงคาง
ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12 ไมเกิน
รอยละ 55 ของ
ผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศ
10. ดุลบัญชีเดินสะพัด
ไมเกินรอยละ 2 ตอ
ผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศ
1.6 เพิ่มการลงทุน 11. การลงทุนจากความ
จากความ
รวมมือภาครัฐและ
รวมมือภาครัฐ
ภาคเอกชนในการ
และภาค
พัฒนาโครงการ
เอกชนในการ
โครงสรางพื้นฐาน

2555

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
2556
2557
2558

แผนฯ 12
2559

2560

2561

8.9

1.3

-7.3

29.3

9.5

-1.2

3.3

14.4

-2.8

-1.0

-2.2

0.5

2.9

3.9

3.1

-0.2

-0.3

-5.6

0.1

9.5

7.5

อยูระหวางการปรับขอมูลเปนอนุกรมแบบปริมาณลูกโซ (CVM)

อยูระหวางการปรับขอมูลเปนอนุกรมแบบปริมาณลูกโซ (CVM)
3.0

2.2

1.9

-0.9

0.2

0.7

1.1

40.15

41.20

42.51

43.69

40.69

41.23

41.88

-0.4

-0.6

3.8

8.1

11.7

9.7

6.4

315,212
ลานบาท

146,114
ลานบาท

103,306
ลานบาท
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พัฒนา
โครงสราง
พื้นฐานของ
ประเทศ
1.7 ประชาชนและ
ผูประกอบการ
เขาสูระบบ
ภาษีมากขึ้น
1.8 ประเทศไทยมี
ขีดความ
สามารถในการ
แขงขันทาง
เศรษฐกิจสูงขึ้น

2. การสรางความ
เขมแข็งเศรษฐกิจ
รายสาขา
2.1 เศรษฐกิจราย
สาขาเติบโต
อยางเขมแข็ง
และเปนฐานใน
การสรางความ
เจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ
2.2 เกษตรกรมี
รายไดเงินสุทธิ
ทางการเกษตร
เพิ่มขึ้นและ
พื้นที่การทำ
เกษตรยั่งยืน
เพิ่มขึ้นตอเนื่อง

2.3 พัฒนาพื้นที่ไปสู
เมือง
อุตสาหกรรม

ตัวชี้วัด
เฉลี่ยปละ 47,000
ลานบาท
12. จำนวนการยื่นแบบ
เพื่อชำระภาษี
ประชาชนและ
ผูประกอบการที่
เขาขายตองเสียภาษี
เพิ่มขึ้น
13. อันดับความ
สามารถในการ
แขงขันทางเศรษฐกิจ
ของประเทศโดย IMD
เลื่อนขึ้นไปอยูในกลุม
1 ใน 25 ของประเทศ
แรกที่ไดรับการจัด
อันดับทั้งหมด
14. อัตราการขยายตัว
ของภาคเกษตร
อุตสาหกรรม และ
บริการ (นอกเหนือ
จากบริการภาครัฐ)
ขยายตัวเฉลี่ยไมต่ำ
กวารอยละ 3, 4.5
และ 6 ตอป
ตามลำดับ
- ภาคเกษตร
-ภาค
อุตสาหกรรม
-ภาคบริการ
15. รายไดเงินสดสุทธิ
ทางการเกษตร
เพิ่มขึ้นเปน 59,460
บาทตอครัวเรือน ใน
ป 2564
16. พื้นที่การทำ
เกษตรกรรมยั่งยืน
เพิ่มขึ้นเปน
5,000,000 ไร ในป
2564
17. จำนวนพื้นที่ที่ไดรับ
การพัฒนาสูเมือง
อุตสาหกรรมนิเวศ

2555

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
2556
2557
2558

แผนฯ 12
2559

2560

2561

9.84
ลานคน/
บริษัท

10.15
ลานคน/
บริษัท

10.53
ลานคน/
บริษัท

10.83
ลานคน/
บริษัท

11.07
ลานคน/
บริษัท

10.70
ลานคน/
บริษัท

11.24
ลานคน/
บริษัท

30

27

29

30

28

27

30

2.7
7.2

0.7
1.7

-0.3
0.1

-6.5
1.9

-1.3
2.2

3.7
2.2

5.1
2.7

8.8
57,625

4.1
48,470

1.9
57,063

6.2
57,091

5.2
58,975

5.6
74,483

5.2

967,746

1,093,293

จัดทำ
แผน
แมบทใน

ขยาย
พื้นที่
จัดทำ

คัดเลือก - จัดตั้งศูนย
พื้นที่ พัฒนาเมือง
เปาหมาย อุตสาหกรรม

-ประเมิน
ระดับความ
เปนเมืองของ
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นิเวศ
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จำนวน 15 พื้นที่

2.4 ประเทศไทยมี 18. รายไดจากการ
รายไดจากการ
ทองเที่ยวไมต่ำกวา 3
ลานลานบาท
ทองเที่ยว
เพิ่มขึ้นและมี 19. อันดับความ
ขีดความ
สามารถในการ
สามารถในการ
แขงขันดานการ
แขงขันดาน
ทองเที่ยว (The
การทองเที่ยว
Travel & Tourism
สูงขึ้น
Competitiveness
Index: TTCI) ไมต่ำ
กวาอันดับที่ 30
2.5 วิสาหกิจขนาด 20. สัดสวนผลิตภัณฑ
กลางและ
มวลรวมในประเทศ
ขนาดยอมมี
ของวิสาหกิจขนาด
บทบาทตอ
กลางและขนาดยอม
ระบบ
ตอผลิตภัณฑมวลรวม
เศรษฐกิจเพิ่ม
ในประเทศทั้ง

2555

1.35

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
2556
2557
2558
5 จังหวัด
แผน
นำรอง แมบทใน
10
จังหวัด

1.53

1.61

43
(140
ประเทศ)
4.47
คะแนน

39.8

39.7

1.86

แผนฯ 12
2559
18 พื้นที่
จัดทำ
แผน
ปฏิบัติ
การการ
พัฒนา
เมือง
อุตสา
หกรรม
เชิงนิเวศ
15
จังหวัด

2560
เชิงนิเวศ
(Eco
Center)
- มีระบบ
ฐานขอมูล
- มีกลไกการ
พัฒนาเมือง
อุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ
ระดับจังหวัด
และระดับ
พื้นที่
- มีแผน
แมบท
แผนปฏิบัติ
การ และ
ตัวชี้วัด 41
ตัวชี้วัด

2.16

2.75

35
(141
ประเทศ)
4.3
คะแนน

40.2

41.3

2561
18 พื้นที่
-แผนงาน
การบูรณา
การการ
พัฒนาเมือง
อุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ
จัดการมลพิษ
และ
สิ่งแวดลอม
ของ 3
หนวยงานที่
เกี่ยวของ
-ยกระดับ
เมือง
อุตสาหกรรม
เชิงนิเวศที่
เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมสู
เมือง
สิ่งแวดลอมที่
ยั่งยืน ที่
ดำเนินการใน
พื้นที่
เปาหมาย
(37.5296
ลานบาท)
3.08

34
(136
ประเทศ)
4.4
คะแนน

42.1

42.4

42.95
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เปาหมาย
มากขึ้น

2.6 เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ของภาค
การเงินเพื่อให
เปนกลไก
สนับสนุนการ
พัฒนาทาง
เศรษฐกิจและ
สังคม

ตัวชี้วัด

2555

ประเทศเพิ่มขึ้นไม
นอยกวารอยละ 45
เมื่อสิ้นสุดแผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 12
15
21. อันดับขีดความ
สามารถในการ
(59
แขงขันในภาคการเงิน ประเทศ)
ปรับตัวดีขึ้น (IMD)
22. คะแนนทักษะทาง
การเงินของคนไทย
เทากับคะแนนเฉลี่ย
ของโลก
- คาเฉลี่ยทักษะทาง
การเงินของประเทศ
ไทย
- คาเฉลี่ยคะแนน
ทักษะทางการเงิน
ของ OECD
23. สัดสวนการกูเงิน
นอกระบบลดลง1/
- จำนวนครัวเรือนที่มี
หนี้นอกระบบ
(รอยละ)
- มูลคาหนี้นอกระบบ
ตอหนี้ทั้งหมด
(รอยละ)
24. เพิ่มปริมาณการใช
บริการชำระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกสเปน
200 ครั้ง/ป/คน

27

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
2556
2557
2558

แผนฯ 12
2559

2560

2561

10
(60
ประเทศ)

21
(60
ประเทศ)

21
(59
ประเทศ)

23
(61
ประเทศ)

24
(63
ประเทศ)

24
(63
ประเทศ)

58.5

-

61.0

61.0

-

-

62.3

-

62.9

-

-

-

8.3

-

8.6

-

10.0

-

2.0

-

2.1

-

2.4

-

31

35

39

49

63

89

หมายเหตุ : 1/คำนวณจากครัวเรือนที่มีหนี้

2.1 เศรษฐกิจขยายตัวอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน
2.1.1 เศรษฐกิ จ ไทยในป ที่ ส องของแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12 ขยายตั ว อย า งต อ เนื่ อ ง
ประชาชนมีรายไดตอหัวเพิ่มขึ้นและรายไดสุทธิของรัฐบาลตอมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น
ในป 2561 ซึ่งเปนปที่สองของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยูในเกณฑดี โดยขยายตัว
รอยละ 4.1 หรือมีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) อยูที่ 16,316.4 พันลานบาท (505.2 พันลาน
ดอลลารสหรัฐ (ดอลลาร สรอ.)) และเป น การขยายตั วสูงสุ ดในรอบ 6 ป ปรับ ตั วดี ขึ้น เมื่ อเปรีย บเทีย บกั บ
ป 2560 ซึ่งเปนปแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ที่ขยายตัวรอยละ 4.0 และปรับตัวดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ
ป 2556 ซึ่งเปนปที่สองของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ที่ขยายตัวรอยละ 2.7 อยางไรก็ตาม อัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิ จ เฉลี่ ย ในป 2561 ยั งไม บ รรลุ เป าหมายของแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12 ที่ ก ำหนดให ไม ต่ ำกว า
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รอยละ 5 โดยการขยายตัวของผลิตภัณฑ มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ในป 2561 เปนไปตามภาวะการ
ขยายตัวของอุปสงคภายในประเทศที่ชวยชดเชยการสงออกที่ชะลอตัวลง พรอมทั้งการปรับตัวดีขึ้นของการ
ลงทุนรวม โดยมีการขยายตัวรอยละ 3.8 ในป 2561 จากที่ขยายตัวรอยละ 1.8 ในป 2560 สำหรับการบริโภค
ภาคเอกชนขยายตัวรอยละ 3.9 ในป 2561 ปรับตัวดีขึ้นจากที่ขยายตัวรอยละ 3.0 ในป 2560 และการบริโภค
ภาครัฐขยายตัวรอยละ 1.8 ในป 2561 ปรับตัวดีขึ้นจากที่ขยายตัวรอยละ 0.1 ในป 2560 อยางไรก็ตาม การ
สงออกของไทยไดรับผลกระทบจากอุปสงคที่ชะลอตัวลงทั่วโลก พรอมทั้งปจจัยความตึงเครียดจากสงคราม
การคาระหวางสหรัฐอเมริกาและจีน และผลกระทบจากการที่เงินบาทแข็งคา สงผลใหมูลคาการสงออกสินคา
ในรูปเงินดอลลาร สรอ. ขยายตัวรอยละ 7.2 ในป 2561 ลดลงจากที่ขยายตัวรอยละ 9.8 ในป 2560 สวนใน
ด านอุ ป ทาน พบว า ในป 2561 มี จ ำนวนนั กท อ งเที่ ย วต างประเทศ 38.28 ล านคน ก อ ให เกิด รายไดจ าก
การท อ งเที่ ย วกว า 3 ล า นล านบาท ขยายตั ว เพิ่ ม ขึ้ น ร อ ยละ 9.63 เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ป 2560 ขณะที่
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจยังอยูในเกณฑดี อัตราเงินเฟอเฉลี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรอยละ 0.7 ในป 2560 เปน
รอยละ 1.1 ในป 2561 สอดคลองกับกรอบเปาหมายเงินเฟอ ซึ่งเปนไปตามราคาพลังงานและอาหารสด
ประชาชนมีรายไดตอหัวเพิ่มขึ้นเปน 7,445.4 ดอลลาร สรอ. ในป 2561 จากป 2560
ที่มีรายไดตอหัว 6,729.8 ดอลลาร สรอ. และเมื่อเปรียบเทียบกับป 2556 ซึ่งเปนปที่สองของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
11 ประชาชนมีรายไดตอหัวเพียง 5,673 อยางไรก็ตาม ยังไมบรรลุเปาหมายที่กำหนดใหประชาชนมีรายได
ตอหัวไมต่ำกวา 8,200 ดอลลาร สรอ. ในป 2564 ซึ่งเปนปสุดทายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
การจัดเก็บรายไดสุทธิของรัฐบาลเพิ่มขึ้นเปน 2,536,945 ลานบาทในป 2561 จากที่
จัดเก็บได 2,355,663 ลานบาท ในป 2560 หรือเพิ่ มขึ้นรอยละ 7.70 สงผลใหฐานะการคลังของประเทศมี
ความมั่นคงและเหมาะสมตอการสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจในระยะตอไป โดยในป 2561 หนวยงาน
ที่ สามารถจั ดเก็บ รายได สุท ธิสู งสุดคื อ กรมสรรพากรจัดเก็บ ได 1,915,457 ลานบาท เพิ่ มขึ้น จากป 2560
ที่สามารถจัดเก็บได 1,793,537 ลานบาท รองลงมาคือ กรมสรรพสามิตจัดเก็บได 580,442 ลานบาท เพิ่มขึ้น
จากป 2560 ที่สามารถจัดเก็บได 562,367 ลานบาท ซึ่งรายไดที่กรมสรรพากรจัดเก็บไดสูงสุดในป 2561 คือ
ภาษีมูลคาเพิ่มจัดเก็บได 792,999 ลานบาท ภาษีเงินไดนิติบุคคล 663,526 ลานบาท และภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดา 319,022 ลานบาท ตามลำดับ ทั้งนี้ ภาษีที่จัดเก็บไดสูงขึ้นอยางมีนัยสำคัญคือ ภาษีเงินไดปโตรเลียม
ที่จัดเก็บได 63,679 ลานบาทในป 2561 จาก 39,389 ลานบาทในป 2560 และเมื่อพิจารณารายไดสุทธิของรัฐ
ตอมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศในป 2561 มีสัดสวนรอยละ 15.55 เพิ่มขึ้นจากป 2560 ที่มีสัดสวน
รอยละ 15.25 อยางไรก็ตาม ยังไมบรรลุเปาหมายที่กำหนดใหสัดสวนการจัดเก็บรายไดสุทธิของรัฐบาลตอ
มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศไมต่ำกวารอยละ 19.0
ผลการจัดเก็บรายไดภาครัฐป 2555 – 2561

กรมสรรพากร
กรมสรรพสามิต
กรมศุลกากร
รวม 3 กรม
รัฐวิสาหกิจ

2555
1,617,294
379,653
118,974
2,115,921
122,749

หนวย: ลานบาท

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
แผนฯ 12
2556
2557
2558
2559
2560
2561
1,764,707 1,729,819 1,729,203 1,757,947 1,793,537 1,915,457
432,897
382,731 439,093 517,686 562,367 580,442
113,393
117,740 115,488 111,541 104,785 108,722
2,310,997 2,230,290 2,283,784 2,387,173 2,460,688 2,604,621
101,448
136,691 161,253 133,727 162,265 157,041

71

หนวยงานอื่น
1. สวนราชการอื่น
2. กรมธนารักษ
รวมรายไดจัดเก็บ
หัก1/
รวมรายไดสุทธิ
จัดสรรให อปท. ตาม
พรบ.กำหนดแผนฯ
รวมรายไดสุทธิหลัง
หักจัดสรร

2555
239,391
112,268
4,374
2,355,312
290,469
2,064,843
88,965
1,975,878

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
แผนฯ 12
2556
2557
2558
2559
2560
2561
260,464
272,645 336,082 425,862 332,076 369,512
152,568
130,527 169,234 285,374 159,346 201,003
6,448
5,427
5,595
6,761
10,465
11,468
2,571,461 2,502,935 2,619,866 2,813,036 2,792,765 2,974,133
315,893
331,234 309,705 315,675 328,987 320,530
2,255,568 2,171,701 2,310,161 2,497,361 2,463,778 2,653,603
93,967

97,041

96,765

102,720

108,115

116,658

2,161,601 2,074,660 2,213,396 2,394,641 2,355,663 2,536,945

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
1/ รายการหัก : (1) คืนภาษีของกรมสรรพากร (2) อากรถอนคืนกรมศุลกากร (3) จัดสรรภาษีมูลคาเพิ่มให อบจ. และ (4) เงินกันชดเชยการสงออก

2.1.2 การลงทุนภาครัฐและการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโนมดีขึ้นแตยังไมบรรลุเปาหมาย
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในป 2561 การลงทุนรวมขยายตัวรอยละ 3.8 ปรับตัวดีขึ้นจากที่ขยายตัวรอยละ
1.8 ในป 2560 โดยการลงทุ น ภาครั ฐ ที่ มีส ว นสำคั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จขยายตั ว ดี ขึ้ น รอ ยละ 3.3
ในป 2561 จากที่หดตัวรอยละ 1.2 ในป 2560 ซึ่งเปนผลมาจากการลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น
รอยละ 4.6 และการเริ่มเบิกจายงบประมาณมากขึ้นในป 2561 หลังจากที่ในป 2560 มีการประกาศใช พ.ร.บ.
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่สงผลใหการจัดซื้อจัดจางภาครัฐลดลงเนื่องจากการ
ปรับขั้นตอนการทำงานที่เพิ่มขึ้น อยางไรก็ตาม อัตราการขยายตัวของการลงทุนภาครัฐยังหางจากเปาหมายที่
กำหนดใหไมต่ำกวารอยละ 10 ตอป สำหรับการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโนมดีขึ้นเชนเดียวกัน โดยขยายตัว
เพิ่มขึ้นจากรอยละ 2.9 ในป 2560 เปนขยายตัวรอยละ 3.9 ในป 2561 สูงสุดในรอบ 6 ป โดยเปนการลงทุน
ในหมวดเครื่องจักรและอุปกรณเปนสำคัญจากการเพิ่มประสิทธิภาพและตามกำลังการผลิต และการกอสราง
โดยเฉพาะคอนโดมิ เนี ย มและโรงงานอุ ต สาหกรรมจากการขออนุ ญ าตในพื้ น ที่ ร ะเบี ย งเศรษฐกิ จ พิ เศษ
ภาคตะวั น ออก (EEC) พรอมทั้ งดั ช นี ความเชื่อมั่น ทางธุรกิจเฉลี่ย ในป 2561 อยู ที่รอยละ 51.76 ดีขึ้น จาก
รอยละ 50.86 ในป 2560 ซึ่ งสะท อนถึ งความเชื่ อมั่ น ของภาคธุร กิจ ที่ มองว ากิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ยั งคง
ขยายตั ว ต อ เนื่ อ ง อย า งไรก็ ต าม ยั ง ไม บ รรลุ เป า หมายของแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12 ที่ ก ำหนดให อั ต รา
การขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชนไมต่ำกวารอยละ 7.5 ตอป
2.1.3 การสงออกสินคาซึ่งเปนกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยขยายตัวลดลง
แตยังคงสูงกวาเปาหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในป 2561 อัตราการขยายตัวของมูลคาการสงออก
ขยายตัวรอยละ 7.5 ลดลงจากที่ขยายตัวรอยละ 9.5 ในป 2560 แตยังคงสูงกวาเปาหมายของแผนพัฒนาฯ
ฉบั บ ที่ 12 ที่ ก ำหนดให อั ต ราการขยายตั ว ของมู ล ค า การส ง ออกเฉลี่ ย ไม ต่ ำ กว า ร อ ยละ 4.0 โดยอั ต รา
การขยายตัวของมูลคาการสงออกที่ขยายตัวลดลงในป 2561 นั้น เปนไปตามการชะลอตัวลงของอุปสงคโลก
ปญหาเศรษฐกิจในประเทศคูคาของไทย รวมทั้งความไมแนนอนของสงครามการคาระหวางสหรัฐอเมริกาและจีน
ที่มีแนวโนมทวีความรุนแรงขึ้น ซึ่งสงผลกระทบตอการสงออกของไทยทั้งทางตรงและทางออม อยางไรก็ตาม
มูลคาการสงออกของไทยมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจาก 235.3 พันลานดอลลาร สรอ. ในป 2560 เปน
253.4 พันลานดอลลาร สรอ. ในป 2561 โดยเปนการเพิ่มขึ้นในเกือบทุกกลุมสินคาสงออกสำคัญ 10 อันดับ
แรกป 2561 เช น รถยนต อุ ปกรณ และสวนประกอบซึ่ งเป นสิน คาที่ มีการสงออกมากที่ สุด และมี มูลคาการ
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สงออกเพิ่ มขึ้ น จาก 914,343.9 ลานบาทในป 2560 เป น 927,501.3 ล านบาท ในป 2561 เปน ตน และ
ประเทศคูคาที่สำคัญของไทย 3 อันดับแรกในป 2561 คือ จีน มีมูลคาการคา 9.66 แสนลานบาท รองลงมาคือ
สหรัฐอเมริกามีมูลคาการคา 8.98 แสนลานบาท และญี่ปุนมีมูลคาการคา 7.99 แสนลานบาท ตามลำดับ
สินคาสงออกของไทย 10 อันดับแรก ป 2561
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายการ
รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ
เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ
อัญมณีและเครื่องประดับ
ผลิตภัณฑยาง
เม็ดพลาสติก
น้ำมันสำเร็จรูป
เคมีภณ
ั ฑ
แผงวงจรไฟฟา
เครื่องจักรกลและสวนประกอบของเครื่องจักร
เหล็กกลา

หนวย: แสนลานบาท

2561
9.28
6.33
3.83
3.53
3.31
2.99
2.94
2.67
2.62
2.00

สวนแบง (รอยละ)
11.47
7.82
4.74
4.37
4.09
3.69
3.64
3.3
3.25
2.48

ที่มา : กระทรวงพาณิชย

ตลาดสงออกหลักของไทย 10 อันดับแรก ป 2561
ประเทศ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

จีน
สหรัฐอเมริกา
ญี่ปุน
เวียดนาม
ฮองกง
มาเลเซีย
ออสเตรเลีย
อินโดนีเซีย
สิงคโปร
ฟลิปปนส

มูลคาการคา
9.66
8.98
7.99
4.16
4.01
3.73
3.45
3.22
3.02
2.53

2561

หนวย: แสนลานบาท

สวนแบง (รอยละ)
11.9
11.1
9.9
5.1
5.0
4.6
4.3
4.0
3.7
3.1

ที่มา : กระทรวงพาณิชย

2.1.4 เสถี ย รภาพทางเศรษฐกิ จ อยู ในเกณฑ ดี อั ต ราเงิ น เฟ อ อยู ในกรอบเป า หมายของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 สัดสวนหนี้สาธารณะคงคางเพิ่มขึ้นแตยังต่ำกวาเปาหมายที่กำหนด อัตราเงินเฟอ
ทั่วไปเฉลี่ยทั้งปปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรอยละ 0.7 ในป 2560 เปนรอยละ 1.1 ในป 2561 สูงสุดในรอบ 4 ปและ
บรรลุเปาหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ที่กำหนดใหอัตราเงินเฟอระยะปานกลางอยูที่รอยละ 2.5 ± 1.5
โดยเปนไปตามราคาพลังงานที่ปรับสูงขึ้นอยางตอเนื่องตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก พรอมทั้งความตองการ
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บริโภคภายในประเทศเพิ่มขึ้นจากการกระตุนการใชจายและมาตรการตางๆ ของภาครัฐ และการลงทุนและ
การสงออกที่ปรับตัวดีขึ้นสงผลใหชวยเพิ่มกำลังซื้อภายในประเทศเพิ่มขึ้น อีกทั้งการขึ้นราคาของกาซหุงตม คา
ขนสง คาเชาสถานที่ คาน้ำมันและคาไฟฟา ยังสงผลใหอัตราเงินเฟอปรับตัวเพิ่มขึ้นเชนเดียวกัน ขณะที่สัดสวน
หนี้ส าธารณะคงคางเพิ่ มขึ้นเล็กนอยจากรอยละ 41.23 ของผลิตภัณ ฑมวลรวมในประเทศในป 2560 เป น
รอ ยละ 41.88 ในป 2561 แต ยั งคงเป น ไปตามเป าหมายที่ ก ำหนดให สัด ส ว นหนี้ ส าธารณะคงคางไมเกิ น
รอยละ 55 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โดยหนี้สาธารณะคงคาง ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 6,833,645.93 ลานบาท แบงเปนหนี้รัฐบาล 5,551,356.52 ลานบาท เปนเงินกู
เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณและการออกพันธบัตรออมทรัพยเพื่อเปนการสงเสริมการออมของประชาชน
รวมทั้งเปนการกูเพื่อการลงทุนโครงสรางพื้นฐานที่ถึงกำหนดการเบิกจายตามแผนงาน หนี้รัฐวิสาหกิจจำนวน
937,778.13 ลานบาท จากการเบิกจายเงินกูของการรถไฟแหงประเทศไทยและหนี้ที่เพิ่มขึ้นของบริษัท ปตท.
น้ำมันและการคาปลีก จำกัด (มหาชน) หนี้รัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) 336,643.42
ลานบาท และหนี้หนวยงานของรัฐ 7,867.86 ลานบาท
ขอมูลหนี้สาธารณะคงคาง ณ เดือนธันวาคม ป 2560 – 2561
1. หนี้รัฐบาล (1.1+1.2+1.3)
1.1 หนี้ที่รัฐบาลกูโดยตรง
1.2 หนี้ที่รัฐบาลกูเพื่อชดใชความเสียหายใหแกกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ
1.3 หนี้เงินกูลวงหนาเพื่อปรับโครงสรางหนี้
2. หนี้รัฐวิสาหกิจ (2.1+2.2)
2.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน
2.2 หนี้ที่รัฐบาลไมค้ำประกัน
3. หนี้รัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) (3.1+3.2)
3.1 หนี้ตางประเทศ
3.2 หนี้ในประเทศ
4. หนี้กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ (4.1+4.2)
4.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน
4.2 หนี้ที่รัฐบาลไมค้ำประกัน
5. หนี้หนวยงานของรัฐ (5.1+5.2)
5.1 หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน
5.2 หนี้ที่รัฐบาลไมค้ำประกัน
รวม
Debt : GDP (รอยละ)
ประมาณการ GDP (ลานบาท)
อัตราแลกเปลี่ยน (บาท)

ธ.ค. 2560
5,027,438.43
4,140,445.22
886,993.21
0.00
940,263.45
416,677.98
523,585.47
393,062.98
379.20
392,683.78
0.00
0.00
0.00
10,651.26
0.00
10,651.26
6,371,416.12
41.23
15,451,955.00
32.85

หนวย : ลานบาท

ธ.ค. 2561
5,551,356.52
4,602,319.31
844,037.21
105,000.00
937,778.13
415,251.90
522,526.23
336,643.42
167.64
336,475.78
0.00
0.00
0.00
7,867.86
0.00
7,867.86
6,833,645.93
41.88
16,318,033.00
32.61

ที่มา : สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

เสถี ย รภาพด า นต า งประเทศของไทยโดยรวมอยู ใ นเกณฑ เข ม แข็ ง สะท อ นจาก
ดุลบัญชีเดินสะพัดที่ยังคงเกินดุลอยางตอเนื่อง ในป 2561 ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลตอเนื่องที่ 32.4 พันลาน
ดอลลาร สรอ. หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 6.4 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ปรับตัวลดลงจากป 2560
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ที่ มี สั ด ส วน 9.7 หรือ 44.1 พั น ล านดอลลาร สรอ. ยังไม เป น ไปตามเปาหมายในแผนพั ฒ นาฯ ฉบับ ที่ 12
ที่กำหนดใหดุลบัญชีเดินสะพัดไมเกินรอยละ 2 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ เนื่องจากการเกินดุลของทั้ง
ดุลการคาและดุลบริการ โดยเปนผลมาจากการขยายตัวของการสงออกสินคาและการขยายตัวของจำนวน
นักทองเที่ยวในตลาดสำคัญ ขณะที่ดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนยายขาดดุลสุทธิจากดานสินทรัพยตามการนำเงิน
ออกไปฝากในตางประเทศเพื่อปรับฐานะเงินตราตางประเทศและการปลอยกูใหธุรกิจเอกชนในตางประเทศ
ของสถาบันการเงินที่รับฝากเงิน และการลงทุนโดยตรงของนักลงทุนไทยในตางประเทศ โดยเฉพาะการใหกูยืม
ของธุรกิจในเครือ สำหรับอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอดอลลาร สรอ. เฉลี่ยอยูที่ 32.31 บาทตอดอลลาร สรอ.
ในป 2561 แข็งคาขึ้นจาก 33.94 บาทตอดอลลาร สรอ. ในป 2560
อัตราแลกเปลี่ยน (เฉลี่ย) เงินบาทตอดอลลาร สรอ. ป 2555 – 2561
34.25
31.08
2555

35.3

32.48

33.93
32.31

30.73
2556

2557

2558

2559

2560

2561

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย

2.1.5 การลงทุนจากความรวมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ของประเทศลดลง แต ยังอยูในเป าหมายของแผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ 12 ในป 2561 มี โครงการรวมลงทุ น
ระหวางรัฐและเอกชนที่ คณะกรรมการนโยบายการให เอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐเห็น ชอบแล วตาม
พระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 มูลคารวม 103,306 ลานบาท ลดลงจาก
ป 2560 ที่มีโครงการรวมลงทุนมูลคารวม 146,114 ลานบาท แตยังอยูในเปาหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
12 ที่กำหนดใหการลงทุนจากความรวมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒ นาโครงการโครงสรางพื้นฐาน
เฉลี่ยปละ 47,000 ลานบาท โดยในป 2561 มีโครงการจำนวน 6 โครงการ ไดแก โครงการพัฒ นาพื้นที่เชิง
พาณิชยบริเวณสถานีกลางบางซื่อแปลง A มูลคา 15,427 ลานบาทโดยการรถไฟแหงประเทศไทย โครงการ
พัฒนาที่ดินคลังพัสดุคลองเตย มูลคา 3,147 ลานบาทโดยบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) โครงการจัดใหเชาที่
ราชพั ส ดุ แปลงหมายเลขทะเบี ย นที่ ชบ. 350 (บริ เวณสนามกอล ฟ บางพระ) มู ล ค า 1,536 ล านบาทโดย
กรมธนารั กษ โครงการศู น ย เปลี่ ย นถ า ยรู ป แบบการขนส งสิ น ค าเชี ย งของ จั งหวั ด เชี ย งราย มู ล ค า 2,829
ลานบาท โครงการศูนยการขนสงชายแดน จังหวัดนครพนม มูลคา 1,361 ลานบาทโดยกรมการขนสงทางบก
และโครงการทางหลวงพิเศษระหวางเมืองสายนครปฐม – ชะอำ มูลคา 79,006 ลานบาทโดยกรมทางหลวง ซึ่ง
การรวมลงทุนระหวางภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership หรือ PPP) ในโครงสรางพื้นฐานและ
คุณภาพดานบริการสาธารณะถือเปนสิ่งจำเปนในการพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และเพื่อเพิ่ ม
ขี ด ความสามารถในการแข งขั น ของประเทศในระยะยาว โดยในป 2561 คณะรั ฐ มนตรี (ครม.) เห็ น ชอบ
การแกไขพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 เปนรางพ.ร.บ.การรวมลงทุน
ระหวางรัฐและเอกชน พ.ศ… เพื่อใหมีการกำหนดนโยบายที่ชัดเจนแนนอนในการจัดทำโครงสรางพื้นฐานและ
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บริการสาธารณะ กำหนดเปาประสงคการรวมลงทุนใหมีการจัดทำและดำเนินโครงการอยูบนฐานของความเปน
หุนสวนระหวางภาครัฐและภาคเอกชน โดยเนนการใชความเชี่ยวชาญและนวัตกรรมของเอกชนในโครงการ
รวมลงทุนและการถายทอดความรูและความเชี่ยวชาญไปยังหนวยงานภาครัฐ
2.1.6 การเขาสูระบบภาษีของประชาชนและผูประกอบการเพิ่มขึ้นในป 2561 เปนไปตาม
เปาหมายที่กำหนดในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โดยจำนวนผูยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
(ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91) และภาษีเงินไดนิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) เพิ่มขึ้นจาก 10.70 ลานคน/บริษัท ในป 2560
เปน 11.24 ลานคน/บริษัท ในป 2561 แบงเปน ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 จำนวน 10.86 ลานคน และ ภ.ง.ด.
50 จำนวน 0.55 ลานบริษัท ตามลำดั บ เนื่องจากมีผูป ระกอบธุรกิจขนาดเล็กทั้งที่เปน แบบออนไลนและ
ออฟไลน เพิ่ ม ขึ้ น และส ว นใหญ เป น การยื่ น ผ า นระบบอิ น เตอร เน็ ต ที่ จั ด ทำโดยกรมสรรพากรทำให เกิ ด
ความสะดวกสบายในการยื่นภาษีมากยิ่งขึ้น
2.1.7 ความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจไทยลดลงมาอยูที่อันดับที่ 30 ในป 2561
จากอั น ดั บ ที่ 27 ในป 2560 ยั ง ไม บ รรลุ เป า หมายของแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12 ที่ ก ำหนดให อั น ดั บ
ความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศโดย IMD เลื่อนขึ้นไปอยูในกลุม 1 ใน 25 ของประเทศ
แรกที่ ได รับ การจั ดอัน ดับ ทั้ งหมด จากการจัดอัน ดับ ความสามารถในการแขงขัน โดยสถาบัน การจัดอัน ดับ
นานาชาติ หรือ IMD พบวา ในป 2561 ประเทศไทยอยูในอันดับที่ 30 จาก 63 ประเทศทั่วโลก และมีคะแนน
รวมอยูที่ 79.45 ในขณะที่คะแนนรวมเฉลี่ยของโลกอยูที่ 76.61 โดยประเทศไทยมีอันดับลดลง 3 อันดับจาก
อันดับที่ 27 ในป 2560 อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาคะแนนที่ประเทศไดรับตั้งแตป 2557 – 2561 จะเห็นวา
มีแนวโน มเพิ่ มสูงขึ้น มาโดยตลอด และจากผลการจัดอัน ดับ ทั้ ง 4 ดานในป 2561 ของประเทศไทย พบวา
1) สภาวะเศรษฐกิจ (Economic Performance) อยูในอันดับที่ 10 คงที่จากป 2560 2) ประสิทธิภาพของ
ภาครัฐ (Government Efficiency) อยูในอันดับที่ 22 ลดลงจากอันดับที่ 20 ในป 2560 3) ประสิทธิภาพของ
ภาคธุ ร กิ จ (Business Efficiency) อยู ใ นอั น ดั บ ที่ 25 คงที่ จ ากป 2560 และ 4) โครงสร า งพื้ น ฐาน
(Infrastructure) อยูในอัน ดับ ที่ 48 ดี ขึ้นจากอันดั บที่ 49 ในป 2560 ซึ่งสะท อนใหเห็ นวาผลการจัดอั นดั บ
ดานโครงสรางพื้นฐานที่เปนรากฐานของการพัฒนาตามยุทธศาสตรของประเทศในระยะยาวเริ่มมีอันดับที่ดีขึ้น
แมวาผลการจัดอันดับในภาพรวมจะลดลง โดย 5 ประเทศแรกจาก 63 ประเทศทั่วโลกที่มีผลการจัดอันดับ
สูงสุด ไดแก สหรัฐอเมริกา ฮองกง สิงคโปร เนเธอรแลนด และสวิตเซอรแลนด
ผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย ป 2557 - 2561
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อันดับความสามารถในการแขงขันรายปจจัย ป 2557 - 2561
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สภาวะเศรษฐกิจ (Economic Performance)

ประสิทธิภาพของภาครัฐ (Government Efficiency)

ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ (Business Efficiency)

โครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure)

ที่มา : สมาคมการจัดการธุรกิจ แหงประเทศไทย (TMA)

2.2 การสรางความเขมแข็งเศรษฐกิจรายสาขา
2.2.1 เศรษฐกิจ รายสาขาเติบโตและเป น ฐานสรางความเจริญ เติบโตทางเศรษฐกิ จของ
ประเทศ โดยการผลิ ต ภาคเกษตรและภาคอุ ต สาหกรรมขยายตั ว เพิ่ ม ขึ้ น ขณะที่ ก ารผลิ ต ภาคบริ การ
ขยายตัวลดลง
การผลิ ต ภาคเกษตรขยายตั วเพิ่ ม ขึ้ น และเป น ไปตามเป า หมายของแผนพั ฒ นาฯ
ฉบับที่ 12 ที่กำหนดใหอัตราการขยายตัวภาคเกษตรเฉลี่ยไมต่ำกวารอยละ 3 ตอป โดยการผลิตภาคเกษตร
ขยายตัวรอยละ 5.1 ในป 2561 ปรับตัวดีขึ้นจากที่ขยายตัวรอยละ 3.7 ในป 2560 เปนผลมาจากปริมาณน้ำ
และสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยตอการผลิตทางการเกษตร ทำใหพืชสวนใหญเจริญเติบโตไดดีและมีผลผลิตตอไร
เพิ่มขึ้น สำหรับดัชนีผลผลิตสินคาเกษตรเพิ่มขึ้นรอยละ 5.5 ในขณะที่ดัชนีราคาสินคาเกษตรลดลงรอยละ 5.7
สงผลให ดัชนีรายไดเกษตรกรลดลง โดยสาขาการเกษตรที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น ไดแก สาขาพื ช ปศุสัตว บริการ
ทางการเกษตร และปาไม แตยังมีการผลิตพืชบางสวนไดรับความเสียหายจากปญหาน้ำทวมและภาวะแหงแลง
ในบางพื้นที่ เชน ขาว สงผลใหมูลคาการสงออกของขาวขยายตัวรอยละ 8.3 ในป 2561 จากที่ขยายตัวรอยละ
17.6 ในป 2560 ในขณะที่มูลคาการสงออกของมันสำปะหลังขยายตัวรอยละ 6.8 ในป 2561 จากที่หดตัว
รอยละ 6.1 ในป 2560
การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเพิ่มขึ้นแตยังไมบรรลุเปาหมายของแผนพัฒนาฯ
ฉบั บที่ 12 ที่ กำหนดให อัตราการขยายตั วภาคอุตสาหกรรมเฉลี่ย ไม ต่ำกวารอยละ 4.5 ตอป โดยการผลิ ต
ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวรอยละ 2.7 ในป 2561 ปรับตัวดีขึ้นจากที่ขยายตัวรอยละ 2.2 ในป 2560 เนื่องจาก
อุปสงคภายในประเทศปรับตัวดีข้ึนและการขยายตัวของการสงออก อยางไรก็ตาม โดยในป 2561 การผลิต
สาขาการทำเหมืองแรและเหมืองหินหดตัวรอยละ 0.6 ปรับตัวดีขึ้นจากที่หดตัวรอยละ 5.5 ในป 2560 และ
การผลิตไฟฟา กาซ ไอน้ำและระบบปรับอากาศขยายตัวรอยละ 2.5 ในป 2561 จากที่ขยายตัวรอยละ 2.0
ในป 2560 ขณะที่ ก ารจั ด หาน้ ำ การจั ด การน้ ำและของเสี ย ขยายตั ว ร อ ยละ 3.3 ในป 2561 ลดลงจาก
ที่ขยายตัวรอยละ 6.1 ในป 2561
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การผลิตภาคบริการ (นอกเหนือจากบริการภาครัฐ) ขยายตัวลดลง และยังไมบรรลุ
เป าหมายของแผนพั ฒนาฯ ฉบั บที่ 12 ที่ กำหนดใหอัตราการขยายตัวภาคบริการ (นอกเหนือจากบริการ
ภาครัฐ) เฉลี่ยไมต่ำกวารอยละ 6 ตอป โดยการผลิตภาคบริการขยายตัวรอยละ 5.2 ในป 2561 ลดลงจากที่
ขยายตัวรอยละ 5.6 ในป 2560 ซึ่งมีสาขาที่ขยายตัวลดลง อาทิ การขนสงและสถานที่เก็บสินคา กิจกรรมทาง
การเงินและการประกันภัย กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย และโดยเฉพาะที่พักแรมและบริการดานอาหารที่
ขยายตัวรอยละ 7.9 ในป 2561 ลดลงจากที่ขยายตัวรอยละ 10.6 ในป 2560 ในขณะทีส่ าขาที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น
อาทิ การกอสราง การขายสงและการขายปลีก การซอมยานยนตฯ และขอมูลขาวสารและการสื่อสาร
2.2.2 เกษตรกรมีรายไดเงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้น บรรลุเปาหมายของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12 เกษตรกรมีรายไดเงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้นจาก 58,975 บาทตอครัวเรือน ในปเพาะปลูก
2559/60 เป น 74,483 บาทต อครัวเรือน ในป เพาะปลูก 2560/61 และบรรลุ เปาหมายของแผนพัฒ นาฯ
ฉบับที่ 12 ที่กำหนดใหรายไดเงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้นเปน 59,460 บาทตอครัวเรือน โดยเกษตรกรมี
รายไดเพิ่มขึ้นจากสาขาพืชเปนหลัก อาทิ ขาว สรางรายไดใหแกเกษตรกร 56,123 บาทตอครัวเรือน ไมผล
ไม ยืน ตน สรางรายได 46,854 บาทตอครัวเรือน และพื ช ไร สรางรายได 32,072 บาทตอครัวเรือน แมว า
รายจ ายเงิน สดทางการเกษตรเพิ่ มขึ้ นจาก 101,957 บาท ในป 2559/60 เพิ่ มขึ้น เปน 122,890 บาทในป
2560/61 เนื่องจากตนทุนการผลิตที่มีราคาสูงตามภาวะเศรษฐกิจ อยางไรก็ตาม ผลตอบแทนรายไดเงินสด
เกษตรสูงขึ้นจาก 160,932 ในป 2559/60 เปน 197,373 บาทในป 2560/61 ซึ่งเปนผลมาจากนโยบายของ
ภาครัฐที่ใหความสำคัญกับการสรางความเขมแข็งใหเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร การเพิ่มประสิทธิภาพและ
ยกระดับมาตรฐานการเกษตร พรอมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันสินคาเกษตรดวยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม และการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน นอกจากนี้ ภาครัฐ ไดรวมกับภาคเอกชน และภาคประชา
สังคม ในการสงเสริมการเพาะปลูกพืชในพื้นที่ที่เหมาะสม การจัดหาแหลงน้ำ และการใชพันธุที่ดี สงผลให
เกษตรกรขยายพื้ น ที่เพาะปลู กและเพิ่ มการดูแลเอาใจใสมากขึ้น อีกทั้งปริ มาณน้ ำและสภาพอากาศยังคง
เอื้ออำนวยตอการผลิตทางการเกษตร ทำใหพืชสวนใหญเจริญเติบโตไดดีและมีผลผลิตเพิ่มขึ้น
เศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตร ป 2560/61
หนวย : บาทตอครัวเรือน

รายการ
1. รายได
1.1 รายไดเงินสดทางการเกษตร
1.2 รายไดเงินสดนอกการเกษตร
1.3 สัดสวนรายไดเงินสดทางการเกษตร (รอยละ)
2. รายจาย
2.1 รายจายเงินสดทางการเกษตร
2.2 รายจายเงินสดนอกการเกษตร
2.3 สัดสวนรายจายเงินสดทางการเกษตร (รอยละ)
3. รายไดสุทธิ
3.1 รายไดเงินสดสุทธิทางการเกษตร
3.2 รายไดเงินสดสุทธิครัวเรือน
3.3 เงินสดคงเหลือกอนการชำระหนี้
3.4 สัดสวนรายไดเงินสดสุทธิทางการเกษตร
ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ปเพาะปลูก

2559/60
309,278
160,932
148,346
52.03
243,178
101,957
141,221
41.93

2560/61
370,040
197,373
172,667
53.34
297,984
122,890
175,094
41.24

58,975
207,321
66,100
28.45

74,483
247,150
72,056
30.14
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2.2.3 การพั ฒ นาพื้ น ที่ ไปสู เมื อ งอุ ต สาหกรรมนิ เวศมี ค วามก า วหน า อย า งต อ เนื่ อ ง โดย
กระทรวงอุ ต สาหกรรมเป น หน วยงานหลั กในการพั ฒ นาเมืองอุ ตสาหกรรมเชิ งนิ เวศในพื้น ที่เป าหมาย 15
จังหวัด 18 พื้นที่ ไดแก จังหวัดระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี นครปฐม
ปทุ ม ธานี สระบุ รี พระนครศรี อยุ ธยา ราชบุ รี สงขลา ขอนแก น นครราชสี ม า และสุ ร าษฎร ธ านี ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2556 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ที่กำหนด
เป าหมายการยกระดั บพื้ น ที่ ทั้งหมดสูเมืองอุต สาหกรรมนิ เวศภายในป 2564 ซึ่งในป งบประมาณ 2561 มี
ความกาวหนาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ดังนี้ (1) มีการประเมินระดับความเปนเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศของ 18 พื้นที่ และกรมโรงงานอุตสาหกรรมไดผลักดันและยกระดับตามตัวชี้วัด เพื่อใหพื้นที่พัฒนาสู
ระดับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับที่ 3 ในป 2564 และมีการประเมินและไดมอบรางวัลใหแก
เขตประกอบการอุตสาหกรรม 4 เขต (เขตประกอบการไออารพีซี สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒ นศรีราชา
สวนอุ ต สาหกรรมเครื อ สหพั ฒ น ก บิ น ทร บุ รี และสวนอุ ต สาหกรรมบางกะดี ) ที่ ผ า นเกณฑ ก ารพั ฒ นา
เขตประกอบการ/สวนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Park: EIP) และมี 16 พื้นที่มีการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิ เวศ ได รับ การตรวจประเมิน ผานเกณฑการพัฒ นาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับ ที่ 1
(2) การจัดสรรงบประมาณประจำป 2562 ภายใตแผนงานการบูรณาการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
จัดการมลพิษ และสิ่งแวดลอม เปาหมายที่ 3 พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อนำไปสูเมืองที่มีการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่ดีและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของ 3 หนวยงานที่เกี่ยวของ (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล อ ม กระทรวงสาธารณสุ ข และกระทรวงอุ ต สาหกรรม) เป น จำนวน 109.8450 ล านบาท โดย
กรมโรงงานอุ ต สาหกรรมจะดำเนิ น โครงการพัฒ นาและยกระดับ เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่เปน มิตรกับ
สิ่ ง แวดล อ มสู เ มื อ งสิ่ ง แวดล อ มที่ ยั่ ง ยื น ที่ ด ำเนิ น การในพื้ น ที่ เ ป า หมาย (37.5296 ล า นบาท) ดั ง นี้
(1) การส ง เสริ ม โรงงานอุ ต สาหกรรมให มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คม CSR-DIW และ CSR-Beginner ทั้ ง
15 จังหวัด 18 พื้นที่ (2) การกระตุนโรงงานอุตสาหกรรมให ทำเรื่อง Resource efficiency ทั้ง 15 จังหวัด
18 พื้ น ที่ หรื อ การจั ด ทำฐานข อ มู ล เพื่ อ การแลกเปลี่ ย นทรั พ ยากรร ว ม (RECP) (3) การขั บ เคลื่ อ นและ
ประเมิ นผลการดำเนิ นการตามแผนปฏิบัติการภายใตแผนแมบทการพั ฒ นาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ทั้ ง
15 จังหวัด (4) การสงเสริมยกระดับเครือขายในพื้นที่ที่นอกเหนือ Eco Network และ (5) การตรวจสอบและ
ประเมิน ผลความเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพื่อชี้ใหเห็นชองวางของการพัฒ นาและใหขอเสนอในการ
พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใหเปนไปตามเปาหมาย
2.2.4 ประเทศไทยมีรายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มขึ้นและสูงเปนอันดับที่ 4 ของโลก บรรลุ
เปาหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ที่กำหนดใหมีรายไดจากนักทองเที่ยวไมต่ำกวา 3 ลานลานบาทในป
2561 ประเทศไทยมีรายไดจากการทองเที่ยวรวม 3.08 ลานลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2560 ที่มีรายได 2.75
ลานลานบาท เปนผลมาจากการทองเที่ยวของทั้งนักทองเที่ยวไทยและตางชาติ ถึงแมจะมีปจจัยทาทายทั้ง
ภายในประเทศและตางประเทศ ซึ่งการทองเที่ยวของไทยเติบ โตขึ้นอยางรวดเร็วและเป นการเติบโตในเชิง
คุณภาพ จากอัตราการเพิ่มขึ้นของรายไดที่สูงกวาอัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักทองเที่ยว โดยในป 2561
มีนักทองเที่ยวตางชาติเดินทางเขามาไทย จำนวน 38.28 ลานคน ขยายตัวรอยละ 7.54 กอใหเกิดรายได 2.01
ล านล านบาท โดยนั กท อ งเที่ ย วต างชาติ ที่ มี จ ำนวนมากที่ สุ ด 10 อั น ดั บ แรก ประกอบด ว ย จี น มาเลเซี ย
เกาหลีใต ลาว ญี่ ปุน อิน เดีย รัสเซีย สหรัฐอเมริกา สิงคโปร และเวียดนาม ตามลำดับ และสำหรับจำนวน
นักทองเที่ยวไทยเที่ยวภายในประเทศ 164.24 ลานคนหรือครั้ง สรางรายได 1,068.18 พันลานบาท นอกจากนี้
การท องเที่ย วยังไดมีการกระจายไปยั งเมื องรองตางๆ ตามนโยบายส งเสริมการทองเที่ ยวเมืองรอง ทั้ งการ
ลดหยอนภาษีใหแกนักทองเที่ยว การยกเวนภาษีกรณีจัดอบรมสัมมนาในจังหวัดเมืองรอง และการจัดกิจกรรม
สงเสริมการทองเที่ยวของเมืองรองตางๆ สงผลใหนักทองเที่ยวในเมืองรองขยายตัวจากป 2554 ที่มีจำนวน
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50 ลานคน เปน 90 ลานคนในป 2561 โดยเมืองรองที่นักทองเทีย่ วมีการขยายตัวสูงสุด 2 อันดับแรกนับตั้งแต
ป 2557 คือ ราชบุรี ซึ่งเปนการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ ศิลปะ และวัฒนธรรม ขยายตัวรอยละ 14 รองลงมาคือ
ชัยนาท ซึ่งเปนการทองเที่ยวเชิงศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา ขยายตัวรอยละ 13 สำหรับเมืองรองที่มีรายได
จากการท องเที่ ย วสู งสุ ด 2 อั น ดั บ แรกนั บ ตั้ งแตป 2557 คือ บุรีรัมยซึ่งเป น การท องเที่ ย วเชิ งกี ฬาขยายตั ว
รอยละ 27 และรองลงมาคือ ราชบุรี ขยายตัวรอยละ 23 เปนไปตามนโยบายสงเสริมการทองเที่ยวเมืองรอง
ของภาครัฐ โดยไดใชการทองเที่ยวแบบ "วิถีไทย" เปนตัวขับเคลื่อนดานการทองเที่ยว เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
ทางสั ง คม กระจายจำนวนนั ก ท อ งเที่ ย วและรายได สู ชุ ม ชนให ทั่ ว ถึ ง เน น การสร า งความเชื่ อ มั่ น ให แ ก
นักทองเที่ยวดวยการสงเสริมภาพลักษณดานความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกใหแกนักทองเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและชาวตางประเทศ
จังหวัดเมืองรองที่มีรายไดสูงสุดและมีรายไดขยายตัวสูงสุด 10 อันดับแรก ป 2561
รายไดจากจากผูเยี่ยม
เยือนทั้งหมด (ลานบาท)
2561P
%CH
เชียงราย
28,548.4
+9.57
ตราด
19,126.2
+9.30
นครศรีธรรมราช
17,136.5
+9.79
อุดรธานี
10,786.7
+9.04
ตรัง
9,916.3
+9.84
สตูล
9,101.5
+11.42
พิษณุโลก
8,477.1
+7.25
จันทบุรี
8,469.5
+11.02
อุบลราชธานี
7,990.2
+8.34
ชุมพร
7,618.3
+10.16
รวม 127,170.5
+9.56

จังหวัดที่มี่รายได
อันดับ
สูงสุด
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

อันดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

จังหวัดที่รายได
ขยายตัวสูงสุด
บุรีรัมย
สุรินทร
ราชบุรี
สตูล
ลำปาง
สมุทรสงคราม
จันทบุรี
พัทลุง
ปตตานี
นครพนม
รวม

รายไดจากจากผูเยี่ยม
เยือนทั้งหมด (ลานบาท)
2561P
%CH
4,247.0
+55.04
3,026.1
+13.09
4,197.7
+12.58
9,101.5
+11.42
4,203.0
+11.37
3,011.8
+11.19
8,469.5
+11.02
3,489.1
+10.56
1,101.0
+10.52
2,106.5
+10.36
42,953.0
+14.59

ที่มา : กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

2.2.5 สัด สวนผลิ ตภั ณ ฑ มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดยอมตอ
ผลิตภัณ ฑมวลรวมในประเทศทั้ งประเทศเพิ่ มขึ้ น โดยมี สัดสวนเพิ่มขึ้นจากรอยละ 42.4 ในป 2560 เป น
รอยละ 42.95 ในป 2561 หรือมีการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (GDP SME) อยูที่รอยละ 5.2 ซึ่งสูงกวาการขยายตัวของเศรษฐกิจในภาพรวมทั้งประเทศ (GDP)
ที่รอยละ 4.1 โดยเปนผลมาจากการบริโภคและการลงทุนในประเทศมีแนวโนมดีขึ้น พรอมทั้งการฟนตัวของ
ภาคการท อ งเที่ ย ว พร อมทั้ งดั ช นี ค วามเชื่ อ มั่ น ผู ป ระกอบการวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ ม (SME)
ภาคการคาและภาคการบริการ มียอดจำหนายและกำไรเพิ่มขึ้น สงผลใหดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการภาค
การคาและบริการ (TSSI) ในเดือนตุ ลาคม 2561 ผูป ระกอบการมีความเชื่อมั่น ตอการดำเนินธุรกิ จเพิ่มขึ้ น
อยางไรก็ตาม ยังไมบรรลุเปาหมายที่กำหนดใหสัดสวนผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศทั้งประเทศเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 45 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12
2.2.6 ความสามารถในการแขงขัน ในภาคการเงิน ของประเทศไทยมีอัน ดับคงที่ ขณะที่
ปริมาณการใชบริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกสเพิ่มขึ้น จากการจัดอันดับของสถาบันการจัดการนานาชาติ
หรือ IMD พบวา ขีดความสามารถในการแขงขันภาคการเงิน (Finance) ของไทยในป 2561 อยูในอันดับที่ 24
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คงที่จากป 2560 ซึ่งไมเปนไปตามเปาหมายในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ที่กำหนดใหอันดับขีดความสามารถใน
การแขงขันในภาคการเงินปรับตัวดีขึ้น
การใช บ ริ ก ารชำระเงิ น ทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส เพิ่ ม ขึ้ น อย า งต อ เนื่ อ ง แต ยั ง ห า งจาก
เปาหมายในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในป 2561 มีการใชบริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส (e-Payment)
89 ครั้ง/คน/ป เพิ่มขึ้นจาก 63 ครั้ง/คน/ป ในป 2560 หรือมีปริมาณการใชถึง 5,886 ลานรายตอป (ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561) ปรับตัวดีขึ้นรอยละ 35.7 อยางไรก็ตาม ยังไมบรรลุเปาหมายในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ที่
กำหนดใหเพิ่มปริมาณการใชบริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกสเปน 200 ครั้ง/ป/คน โดยในป 2561 มีการ
ลงทะเบียนการใชพรอมเพยรวม 46.5 ลานเลขหมาย เฉลี่ย 4.5 ลานรายการตอวัน มูลคาเฉลี่ย 5,000 บาทตอ
รายการ ธุรกรรมการชำระเงินผาน Internet Banking มีจำนวน 23.09 ลานบัญชี เพิ่มขึ้นจาก 15.09 ลาน
บัญ ชีในป 2559 และธุรกรรมการชำระเงินผ าน Mobile Banking มี จำนวน 41.18 ลานบัญ ชี เพิ่มขึ้ นจาก
20.88 ลานบัญชีในป 2559 เนื่องจากชองทางการชำระเงินออนไลนมีความพรอมมากขึ้นในหลายธุรกิจ ทำให
ผูบ ริโภคชำระเงิน สะดวกขึ้ น และจากผลการสำรวจพบวารอยละ 57 ของคนไทยนิ ย มทำธุรกรรมการเงิน
ผานชองทางดิจิทัล อาทิ บัตรเดบิต/เครดิต แอปพลิเคชันการชำระเงินบนสมารทโฟน และคิวอารโคด มากกวา
การใชเงินสดเนื่องจากความไมปลอดภัยและความไมสะดวกในการพกพาเงินสด และจากขอมูลของสำนักงาน
พั ฒ นาธุ ร กรรมทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส (องค ก ารมหาชน) (สพธอ. หรื อ ETDA) ระบุ ว า ประเทศไทยมี อั ต รา
การเติบโตใน B2C (Business to Consumer) สูงเปนอันดับที่ 1 ของอาเซียน เทียบมูลคาระหวางป 2559
กับป 2560 พบวา เพิ่มขึ้นถึงกวา 1 แสน 6 หมื่นลานบาท สวนหนึ่งมาจากความเชื่อมั่นในเทคโนโลยี ระบบ
e-Payment ที่สะดวกมากยิ่งขึ้น
ธุรกรรมการชำระเงินผานบริการ Mobile banking และ Internet banking1/ ป 2559 – 2561
ธุรกรรมการชำระเงินผาน internet banking
จำนวนบัญชีลูกคาที่ใชบริการ2/
ปริมาณรายการ (พันรายการ)
มูลคารายการ (พันลานบาท)
ธุรกรรมการชำระเงินผาน mobile banking
จำนวนบัญชีลูกคาที่ใชบริการ2/
ปริมาณรายการ (พันรายการ)
มูลคารายการ (พันลานบาท)

2559

2560

2561

15,095,696
240,461
29,706

19,899,583
248,478
23,512

23,098,101
325,691
26,548

20,883,147
584,983
5,361

31,779,042
1,229,930
8,999

41,184,456
2,718,426
16,321

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย
1/ ครอบคลุมรายการโอนภายในธนาคารเดียวกัน ตางธนาคาร ชำระคาสินคาและบริการ
2/ จำนวนบัญชีสะสมทั้งหมดที่ทำสัญญาขอใชบริการจนถึงงวดปจจุบัน ภายใตบริการประเภทตางๆ ของธนาคาร
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3 ผลการพัฒนาและผลการดำเนินงานที่สำคัญตามแนวทางยุทธศาสตร
3.1 ผลการพัฒนา
3.1.1 การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวม
1) การพัฒนาดานการคลัง
(1) เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด แผนงานโครงการ การจั ด สรรงบประมาณ
การบริหาร และการตรวจสอบกระบวนการงบประมาณของประเทศ แนวทางในการจัดทำงบประมาณ
รายจ า ยประจำป พ.ศ. 2561 เป น การดำเนิ น งานเพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ (1) ยุ ท ธศาสตร ช าติ 20 ป
(2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (3) นโยบายความมั่นคงแหงชาติ (4) นโยบายสำคัญ
ของรั ฐ บาล และ (5) แผนปฏิ รู ป /แผนหลั ก อื่ น ๆ ซึ่ งมี ก ารจั ด ทำงบประมาณ 5 กลุ ม ได แ ก (1) งบกลาง
(2) งบประมาณรายจ ายกระทรวง/หน ว ยงาน (Function) (3) งบประมาณรายจ ายบู ร ณาการ (Agenda)
(4) งบประมาณรายจายพื้นที่ (Area) และ (5) งบประมาณรายจายบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
(2) เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด เก็ บ รายได ภ าครั ฐ ในป ง บประมาณ 2561
(ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561) รัฐบาลจัดเก็บรายไดสุทธิ 2,535,531 ลานบาทสูงกวาประมาณการ 85,531
ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 3.5 โดยเปนผลจากการจัดเก็บรายไดของสวนราชการอื่นและการนำสงรายได
ของรัฐวิสาหกิจที่สูงกวาประมาณการ 53,646 และ 20,041 ลานบาท หรือคิดเปน รอยละ 34.4 และ 14.6
ตามลำดับ
(3) ใชเครื่องมือทางภาษีเพื่อสรางแรงจูงใจใหเกิดการผลิตและการบริโภค
ที่เปน มิตรกับสิ่งแวดลอม มีการจัดทำแผนขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ ยั่งยืน พ.ศ. 2560 - 2579
(Sustainable Consumption and Production Roadmap 2017 - 2036 : SCP Roadmap 2017-2036)
ซึ่ งเป น การดำเนิ น งานต อ ยอดจากโรดแมปเพื่ อ การส งเสริม การผลิ ตและบริโภคที่ ยั่ งยื น ของประเทศไทย
พ.ศ. 2560 – 2579 ที่ จั ด ทำขึ้ น ภายใต Thailand – EU Policy Dialogues Support Facility (PDSF)
โดยพิ จ ารณาเพิ่ ม เติ ม และปรั บ ปรุ ง ให เ ป น ป จ จุ บั น เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ เป า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
(Sustainable Development Goals: SDGs) ควบคูกับการใหความสำคัญกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร
ระดับประเทศและรายสาขา
(4) เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด เก็ บ รายได ใ ห อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
ในปงบประมาณ 2561 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีรายไดที่จัดเก็บเองจำนวน 44,444.77 ลานบาท เพิ่มขึ้น
จากป 2560 ที่จัดเก็บได 44,814.21 ลานบาท โดยในป 2561 เปนรายไดจากภาษีอากรจำนวน 30,547.10
ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 30,482.76 ลานบาทในป 2560 และรายไดที่ไมใชภาษีอากรจำนวน 13,897.67 ลาน
บาทในป 2561 เพิม่ ขึ้นจากจำนวน 13,331.48 ลานบาทในป 2560
(5) ปรับโครงสรางการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจทั้งระบบ คณะรัฐมนตรีไดมี
มติ เ มื่ อ ป 2538 เห็ น ชอบให มี ก ารนำระบบประเมิ น ผลการดำเนิ น งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ มาใช เพื่ อ มุ ง หวั ง ใน
การปรั บ ปรุ งประสิ ท ธิ ภ าพการดำเนิ น งานของรัฐ วิส าหกิ จ และไดก ำหนดให มีก ารแตงตั้ งคณะกรรมการ
ประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ เพื่อทำหนาที่เจรจาและจัดทำบันทึกขอตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ
กั บ แต ล ะรั ฐ วิ ส าหกิ จ ประเมิ น ผลการดำเนิ น งานของรั ฐ วิ ส าหกิ จ และรายงานผลต อ รั ฐ มนตรี ว า การ

82

กระทรวงการคลังและคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ รวมทั้งพิจารณาปรับปรุงระบบประเมินผลฯ โดยคณะกรรมการ
ประเมินผลฯ ไดพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาหลักเกณฑการประเมินผลฯ มาอยางตอเนื่อง และไดกำหนดใหมี
การประเมินผลฯ ดานการบริหารจัดการองคกรขึ้น เพื่อผลักดันใหรัฐวิสาหกิจสรางระบบการบริหารจัดการใน
ดานตางๆ และพัฒ นาองคกรใหเขาสูมาตรฐานในระดับสากลมากยิ่งขึ้น โดยในป 2561 มีรัฐวิสาหกิจอยูใน
ระบบประเมินผลฯ ดานการบริหารจัดการองคกร จำนวน 21 แหง
2) การพัฒนาภาคการเงิน
(1) เพิ่มประสิทธิภาพระบบการเงินและสถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและ
ตลาดทุ น ระบบการเงิน ไทยโดยรวมในป 2561 มี เสถีย รภาพ แม วามี ความไมแนน อนของปจจัยเสี่ยงจาก
ตางประเทศ อยางไรก็ตาม ยังสามารถรองรับผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินทุนเคลื่อนยายและ
ปจจัยเสี่ยงจากตางประเทศไดดี พรอมทั้งระบบสถาบันการเงินมีความมั่นคง เสถียรภาพดานตางประเทศของ
ไทยอยูในเกณฑดี สะทอนจากภาระหนี้ตางประเทศที่อยูในระดับต่ำ ดุลบัญชีเดินสะพัดที่เกินดุลตอเนื่อง และ
เงิน สำรองระหวางประเทศที่ อยู ในระดั บ สูง จึงทำให ระบบการเงิน ไทยมี กัน ชน (buffer) ที่สามารถช วยลด
ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินทุนเคลื่อนยายและปจจัยเสี่ยงจากตางประเทศไดดี
(2) ขยายการเขาถึงบริการทางการเงิน การเขาถึงบริการทางการเงินของภาค
ครัวเรือนอยูในระดับสูง เมื่อเปรียบเทียบกับกลุมประเทศอาเซียน จากผลการสำรวจการเขาถึงบริการทางการเงิน
ภาคครัวเรือนป 2559 ของธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) พบวา กลุมตัวอยางครัวเรือนไทยเขาถึงบริการทาง
การเงินถึงรอยละ 97.3 โดยที่ผานมา ธนาคารแหงประเทศไทยไดพัฒนาระบบพรอมเพย ซึ่งเปนโครงสรางพื้นฐาน
ดานการชำระเงินกลางของประเทศ ทำใหประชาชนทำธุรกรรมการเงิน ตลอดจนรับเงินสวัสดิการ และรับคืนสิทธิ
ประโยชนทางภาษีไดโดยสะดวกดวยคาใชจายที่ต่ำหรือไมมีคาใชจาย อีกทั้งยังชวยลดความเสี่ยงจากการฉอโกง
และลดการรั่วไหลของเงิน โดยป จจุ บั นมี การลงทะเบี ยนพรอมเพยแล วมากกวา 46 ลานบั ญชี สอดคลองกั บ
ปริมาณการใชระบบการชำระเงินแบบดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นรอยละ 83 ในชวงป 2559 – 2561
(3) พัฒนานวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหมๆ มีการพัฒนาและสงเสริมการใช
มาตรฐาน QR Code เพื่ อการชำระเงิน ชวยเพิ่มทางเลือกในการชำระเงิน ใหส ามารถทำได สะดวกรวดเร็ ว
มากขึ้น และรองรับการชำระเงินไดหลากหลายทั้งบัญชีธนาคาร บัตรเครดิต บัตรเดบิต และเงินอิเล็กทรอนิกส
และชวยใหรานคาขนาดกลางและเล็กมีชองทางรับชำระเงินที่ สะดวกเขาถึงลูกคาไดโดยตรง โดยปจจุบันมี
รานคาในไทยที่ติดตั้ง QR Code แลวกวา 3 ลานรานคา นอกจากนี้ ธนาคารแหงประเทศไทยไดสงเสริมการ
ประกอบธุ ร กิ จ เครื อ ข า ยอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส ส ำหรั บ ธุ ร กรรมสิ น เชื่ อ ระหว างบุ ค คลกั บ บุ ค คล (P2P Lending
Platform) เพื่อชวยใหผูประกอบการรายเล็กสามารถเขาถึงเงินทุนไดงายขึ้น จากเดิมที่การขอสินเชื่อทำไดยาก
เนื่องจากไมมีประวัติทางการเงินและไมมีสินทรัพยค้ำประกัน
(4) เพิ่ มประสิทธิภ าพและเสถียรภาพของสถาบั น การเงิน เฉพาะกิจ มีการ
จัดทำรางพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ธุรกิจสถาบั นการเงิน พ.ศ. .... เพื่อใหธนาคารแหงประเทศไทยเขามามี
อำนาจกำกับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ซึ่งจะทำใหการบริหารสถาบันการเงินเฉพาะกิจมีเสถียรภาพ
มากขึ้น โดยสาระสำคัญ ของราง พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบั นการเงิน พ.ศ. ... เป น การแก ไขเพิ่ มเติม พ.ร.บ.ธุรกิจ
สถาบั น การเงิ น พ.ศ. 2551 โดยกำหนดให ธ นาคารแห งประเทศไทยให ค วามเห็ น ชอบของรั ฐ มนตรี ว า
การกระทรวงการคลัง และออกประกาศกำหนดหลักเกณฑในการกำกับดูแลใหสถาบันการเงินเฉพาะกิจปฏิบัติ
ตาม และใหมีผูตรวจการสถาบันการเงินเฉพาะกิจมีอำนาจหนาที่ตรวจสอบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
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บริการ

3.1.2 การเสริม สรา งและพั ฒ นาขี ด ความสามารถในการแข งขั น ของภาคการผลิ ต และ
1) การพัฒนาภาคการเกษตร

(1) เสริมสรางฐานการผลิตภาคเกษตรใหเขมแข็งและยั่งยืน กระทรวงเกษตร
และสหกรณไดกำหนดนโยบายเฉพาะที่มีเปาหมายสำคัญในการพัฒนาให “เกษตรกรไทยเปน Smart Farmer
โดยมี Smart Officer เป น เพื่ อ นคู คิ ด ” โดยกำหนดแนวทางการพั ฒ นาให เกษตรและสหกรณ จั งหวั ด ทำ
แผนการพัฒ นาการเกษตรระดับจังหวัด โดยมีขอมูล Zoning สินคาเกษตรทุกชนิดในจังหวัด อาทิ ทะเบียน
เกษตรกร ที่ตั้งฟารม แหลงรวบรวมผลผลิต และกระจายสินคาการตลาดภายในและภายนอกจังหวัด แหลง
แปรรูป ตนทุน ราคา การตลาด สภาพดิน แหลงน้ำ ฤดูกาล เพื่อวางแผน Zoning สินคาเกษตรตอไป และ
แนวทางการดำเนินงานอื่นๆ ที่ตองดำเนินการรวมกันอยางบูรณาการ
(2) สรางและถายทอดองคความรูทางวิชาการ วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม และภูมิปญญาทองถิ่นดานการเกษตรแบบมีสวนรวม สภาเกษตรกรแหงชาติรวมกับสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) ไดพัฒนาตอยอดจากการทำแผนตำบลกับองคกรเกษตรกร
ที่ขึ้นทะเบียนกับสภาเกษตรกรจังหวัดทุกจังหวัด ดวยโครงการ “1 ตำบล 1 นวัตกรรมเกษตร” เริ่มตั้งแตเดือน
มีนาคม – กันยายน 2561 โดยเปนการใชทรัพยากรและภูมิปญญาทองถิ่นรวมกับความคิดสรางสรรค และ
องค ความรูด านวิ ทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสรางนวัตกรรมทางการเกษตรที่มีเอกลักษณ
เฉพาะตั ว รวมทั้ งพั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานให กับ สิน ค าและบริการจนสามารถยกระดับ จากผู ผ ลิ ตที่
ตอบสนองความตองการระดับทองถิ่น สูผูผลิตระดับ SMEs ที่สามารถตอบสนองความตองการของตลาดใน
ระดับสากลได นำไปสูการสรางงาน สรางรายได สรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับชุมชน ทองถิ่น รวมทั้งเปนกลไกใน
การพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากของประเทศ
(3) ยกระดั บ การผลิ ต สิ น ค า เกษตรและอาหารเข า สู ร ะบบมาตรฐานและ
สอดคลองกับความตองการของตลาดและการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะ สำนักงานมาตรฐานสินคาเกษตร
และอาหารแหงชาติ ไดกำหนดการควบคุมป องกันอันตรายจากฟารมถึงโต ะอาหาร สำหรับ ระบบการผลิต
สินคาเกษตร ในการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีเพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารใหได
มาตรฐานสากล เพื่อใหผูผลิตและผูบริโภคปลอดภัยจากอันตรายตางๆ ที่อาจพบไดในสินคาเกษตรและอาหาร
และคำนึงถึงความปลอดภัยของสิ่งแวดลอม โดยมีผลการดำเนินงานที่ผานมาในภาพรวมการพัฒนาคุณภาพ
สิ น ค าเกษตรสู ม าตรฐาน เช น ตรวจรั บ รองพื ช ประมง ปศุ สั ต ว โดยตรวจรั บ รองแหล งผลิ ต พื ช ในระบบ
การปฏิ บั ติ ท างการเกษตรที่ ดี (Good Agricultural Practices: GAP) ผัก /ผลไม 91,777 แปลง เกษตรกร
63,637 ราย พื้นที่ 475,325 ไร ตรวจประเมินมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ 32,444 ฟารม/ฟารมปศุสัตว
16,343 ฟารม ตรวจวิเคราะหคุณภาพสินคาประมง 71,634 ตัวอยาง/ปศุสัตว 336,829 ตัวอยาง เปนตน
(4) สงเสริมและเรงขยายผลแนวคิดการทำการเกษตรตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ยง สำนั กงานคณะกรรมการพิ เศษเพื่ อประสานงานโครงการอั น เนื่ องมาจากพระราชดำริ
(สำนักงาน กปร.) ไดจัดทำโครงการฝกอบรมหลักสูตรพัฒนาองคความรูและเสริมสรางเครือขายขับเคลื่อนการ
พัฒนาตามแนวพระราชดำริ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พพร.) เพื่อใหความรูแกผูนำชุมชน ประชาชน
และเยาวชน โดยการน อมนำหลักปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย งไปใชในชีวิตประจำวัน มีการนำพื้น ที่วาง
บริเวณรอบบานมาทำการเกษตรเพื่อบริโภคภายในครัวเรือนแจกจายเพื่อนบ าน สำหรับพื้น ที่ผูอยูอาศัยใน
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รูปแบบชนบทแบบดั้งเดิมไดมีการพัฒนาวิถีชีวิตทั้งประจำวันและการประกอบอาชีพดวยการนอมนำปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติใชเชนกัน
(5) พั ฒ นาป จ จัยสนับ สนุ น ในการบริหารจัด การภาคเกษตรและสนับสนุ น
เกษตรกรรุนใหม หนวยงานของรัฐไดมีการขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนการสรางและพัฒนาเกษตรกรรุนใหมผาน
โครงการและกิจกรรม โดยมีการดำเนินงานขับเคลื่อนภายใตหนวยงาน หรือมีการบูรณาการดำเนินงานรวมกัน
ระหวางหนวยงาน โดยหนวยงานของภาครัฐมีบทบาทสำคัญในการสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาความรูในดาน
ตางๆ ใหกับเยาวชนและเกษตรกรรุนใหม เพื่อสรางโอกาสในการเขาถึงความรู ทักษะ และการเขาถึงที่ ดิน
ตลอดจนการสรางเครือขายการเขาถึงสินเชื่อและตลาด โดยมีตัวอยางโครงการสนับสนุนเกษตรกรรุนใหม อาทิ
โครงการพัฒนาเกษตรกรรุนใหม (Young Smart Farmer) โดยกรมสงเสริมการเกษตร เพื่อพัฒนาเกษตรกร
รุน ใหมให มีขีดความสามารถดานการเกษตรและทดแทนเกษตรกรผูสูงอายุ ตลอดจนเพื่อสรางแรงจูงใจให
คนรุนใหมประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยการนำเทคโนโลยีมาประยุกตใชและสามารถเปนผูนำทางการเกษตร
ในทองถิ่นรวมถึงสามารถสรางเครือขายความรวมมือในทุกระดับ โดยมีกลุมเปาหมายเปนเกษตรกรรุนใหมที่มี
อายุระหวาง 17 - 45 ป ที่ เริ่มต น ทำการเกษตรและมีความมุงมั่ น ตั้ งใจ ตองการที่จะพัฒ นาศักยภาพและ
คุณภาพชีวิตตนเอง และจะตองขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมสงเสริมการเกษตรดวย
2) การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม
(1) พั ฒ นาต อ ยอดความเข ม แข็ ง ของอุ ต สาหกรรมที่ มี ศั ก ยภาพป จ จุ บั น
เพื่อยกระดับไปสูอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง
(1.1) ยกระดับศักยภาพของอุต สาหกรรมที่เปน ฐานรายไดสำคัญ ของ
ประเทศในปจจุบันใหมีการใชเทคโนโลยีขั้นกาวหนาเพื่อผลิตสินคาที่รองรับความตองการที่หลากหลาย
ของผู บ ริ โภค ยกระดั บ ขี ด ความสามารถในการแข งขั น ของ 5 อุ ต สาหกรรมเดิ ม (First S-Curve) ได แ ก
1) อุตสาหกรรมยานยนต ถือเปนรากฐานสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ปจจุบันมีมูลคาถึง
ร อยละ 5.8 ของผลิ ต ภั ณ ฑ ม วลรวมในประเทศ (GDP) เพื่ อ สนั บ สนุ น การเติ บ โตในอนาคตอย างต อ เนื่ อ ง
จึงมุ งเน น พั ฒ นาเปน ฐานการผลิต ยานยนตไฟฟ า (EV) โดยเริ่มจากการประกอบรวมกับ ผูผลิ ต (OEM) เพื่ อ
นำไปสูอุตสาหกรรมแบตเตอรี่และระบบขับเคลื่อนรถไฟฟา 2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ถือเปนเสาหลัก
สำคัญในภาคการสงออกของประเทศไทย ปจจุบันมีมูลคาถึงรอยละ 24 ของรายไดการสงออกของประเทศ จึง
ทำให มี ก ารส ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมย อ ยที่ ผ ลิ ต อุ ป กรณ ซึ่ ง ใช เ ทคโนโลยี ร ะดั บ สู ง มากขึ้ น ได แ ก ยกระดั บ
อุตสาหกรรมการผลิตวงจรรวมที่มีความซับซอนขึ้น ผลิตระบบอิเล็กทรอนิกสที่ใชในยานยนต และอุปกรณที่ใช
กับผลิตภัณฑที่ใชเทคโนโลยีสูง เชน อุปกรณโทรคมนาคม การออกแบบและผลิตระบบที่อยูอาศัยอัจฉริยะ
และเครื่ อ งใช ไฟฟ า อั จ ฉริ ย ะ (Smart Appliances) ซึ่ งเชื่ อ มต อ กั บ เครื อ ข ายอิ น เทอร เน็ ต ได (Internet of
Things) เปนตน 3) อุตสาหกรรมทองเที่ยว เปนอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จึงมีการเพิ่ม
ทิศทางสำหรับ อุต สาหกรรมท องเที่ย วในอนาคต เชน ยกระดั บประสบการณ และคุ ณ คาจากการท องเที่ ย ว
(Value Proposition) เพื่ อดึงดูดกลุมนักทองเที่ยวที่มีรายไดปานกลางถึงสูงจากประเทศแถบเอเชียแปซิฟก
และการจั ด ระเบี ย บและส งเสริ ม ให มี กิ จ กรรมที่ ห ลากหลายตามสถานที่ ท อ งเที่ ย ว เพื่ อ เพิ่ ม คุ ณ ค า และ
ประสบการณ 4) ภาคการเกษตร เปนสาขาอุตสาหกรรมที่มีผลิตภัณฑมวลรวมมากที่สุดในประเทศไทย มีมูลคา
ถึงรอยละ 8.4 ของผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ (GDP) จึงมีการมุงเนนสงเสริมศักยภาพและยกระดับจาก
การนำเทคโนโลยีทางการเกษตรใหมๆ มาใช เพื่อสงผลใหเกิดการพัฒนากลุมอุตสาหกรรมยอยที่เปนเปาหมาย
ไดแก ธุรกิจเทคโนโลยีการเกษตรขั้นสูง เชน การใชระบบเครื่องรับรู (Sensors) การใชเทคนิคการวิเคราะห
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ขอมูลระดับสูง (Advance Datalytics) และระบบอัตโนมัติ เปนตน และ 5) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
เปนอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญอยางสูงตอประเทศไทยเนื่องจากเปนอุตสาหกรรมที่ใชจำนวนแรงงานมาก
จึงไดมีการส งเสริ มอุตสาหกรรมต าง ๆ ที่ เกี่ย วของ ดังนี้ อุตสาหกรรมเกี่ยวกับ การเพิ่มมาตรฐานดานการ
ตรวจสอบยอนกลับ อุตสาหกรรมวิจัยและผลิตโภชนาการเพื่อสุขภาพอาหารที่มีการเติมสารอาหาร (Fortified
Foods) และการผลิตอาหารไทยไขมันต่ำ อาหารที่ใหพลังงานต่ำและน้ำตาลต่ำ เปนตน
(1.2) สนับสนุนการกระจายการลงทุนไปยังภูมิภาคตางๆ ของประเทศ
และในภู มิภ าคอาเซี ยน ในป 2561 มีบ ริษัทที่ มีการลงทุน ในตางประเทศที่จดทะเบี ยนจำนวน 231 บริษัท
เพิ่มขึ้นจาก 226 บริษัทในป 2560 หรือคิดเปนรอยละ 44 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย มีมูลคา
เงินลงทุนในตางประเทศรวม 1.99 แสนลานบาท สูงสุดในรอบ 8 ป และคิดเป นรอยละ 19 ของเงินลงทุ น
ทั้งหมด สำหรับภูมิภาคเปาหมายหลักของการลงทุนไดแก อาเซียน โดยเมียนมามีจำนวนบริษัทไปลงทุนมาก
ที่ สุ ด ตามด ว ย เวี ย ดนาม และอิ น โดนี เซี ย โดยกลุ ม เกษตรและอุ ต สาหกรรมอาหารมี มู ล ค าเงิ น ลงทุ น ใน
ตางประเทศสูงที่สุด ตามดวยกลุมสินคาอุตสาหกรรม
(1.3) สงเสริมการสรางและพัฒนาตลาดสำหรับสินคาที่มีคุณ ภาพ ในป
2561 การสงออกสิน คาของไทยมีมูลคา 2.52 แสนลานดอลลาร สรอ. และขยายตัวรอยละ 7.2 โดยตลาด
สงออกสำคัญของไทย 3 อันดับแรก ไดแก จีน ดวยมูลคาสงออก 9.66 แสนลานบาท หรือมีสวนแบงตลาด
รอยละ 11.9 ตามดวยตลาดสหรัฐอเมริกาที่มีมูลคาสงออก 8.98 แสนลานบาท หรือสวนแบงรอยละ 11.1
และญี่ปุนมีมูลคาสงออก 7.99 แสนลานบาท หรือสวนแบงรอยละ 9.9 ตามลำดับ
(2) วางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมสำหรับอนาคต
(2.1) วางแผนและพัฒนากำลังคนรองรับอุตสาหกรรมอนาคต สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (สกรศ.) สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (สกท.) หรือ BOI สำนักนายกรัฐมนตรี
และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดรวมลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือเพื่อผลิตและ
พั ฒ นากำลั ง คนให ต รงกั บ ความต อ งการของอุ ต สาหกรรมเป า หมายในพื้ น ที่ ร ะเบี ย งเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ
ภาคตะวั น ออก (EEC) ในกลุ ม 5 อุ ต สาหกรรมอนาคต ซึ่ งเป น อุ ต สาหกรรมใหม ที่ ป ระเทศไทยมี ศัก ยภาพ
ในการแข งขั น และมี ผู ส นใจลงทุ น ประกอบดว ย อุ ตสาหกรรมหุ น ยนตเพื่ อการอุตสาหกรรม (Robotics)
อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิทัล และ
อุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร
(2.2) พั ฒ นาโครงสร า งพื้ น ฐานและเทคโนโลยี ร องรั บ อุ ต สาหกรรม
อนาคต ในช ว งป 2558 - 2561 ประเทศไทยมี ก ารลงทุ น กว า 539,463 ลานบาทในอุต สาหกรรมอนาคต
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปสูประเทศที่พัฒนาแลวดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแหงอนาคต (Innovation
driven) โดยมี ก ารอนุ มั ติ โครงการพั ฒ นาโครงสรางพื้ น ฐานด านคมนาคมขนส งที่ ส ำคั ญ เพื่ อ พั ฒ นาระบบ
การจัด การขนสงแบบไรรอยตอ (Seamless Operation) ไดแก ระบบรางเพื่ อเชื่อมโยง 3 สนามบิน ไดแก
สนามบินสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และอูตะเภา การพัฒนาทาเรือน้ำลึกหลัก 3 แหง ไดแก ทาเรือแหลมฉบังระยะ
ที่ 3 ทาเรือมาบตาพุดระยะที่ 3 และทาเรือพาณิชยสัตหีบ การพัฒนาโครงขายรถไฟเชื่อมโยง 3 ทาเรือ เพื่อ
กระตุนใหเกิดการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มากขึ้น
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(2.3) ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เอื้อใหเกิดอุต สาหกรรมสำหรับ
อนาคต กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) ดำเนินการแกไขปรับปรุงกฎระเบียบที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน Internet of Things (IoT) ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เปนพื้นที่
นำรองของการนำ IoT มาใช เพื่อใหหนวยงานภาครัฐและเอกชนใชเทคโนโลยีนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลด
ต น ทุ น ดำเนิ น งาน และรั ฐ บาลกำลั งวางโครงสร า งพื้ น ฐานดิ จิ ทั ล และกำหนดให อุ ต สาหกรรมดิ จิ ทั ล เป น
อุตสาหกรรมเปาหมาย
3) การพัฒนาภาคบริการและการทองเที่ยว
(1) เสริมสรางขีดความสามารถการแขงขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการที่มี
ศักยภาพทั้งฐานบริการเดิมและฐานบริการใหมเพื่อสงเสริมใหเศรษฐกิจของประเทศเติบโตไดอยางเขมแข็ง
(1.1) พัฒนาศักยภาพของฐานบริการเดิมใหเติบโตอยางเขมแข็ง ในป
2561 กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ไดดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพธุรกิจใหบริการโลจิสติกสไทย
สูมาตรฐานสากล ISO 9001 (มาตรฐานของระบบบริหารงานคุณภาพ) โดยมีธุรกิจใหบริการโลจิสติกสของไทย
ผ านการรั บ รองมาตรฐาน ISO 9001 แล ว จำนวนทั้ งสิ้ น 530 ราย แบ งเป น 1) ขนส งสิ น ค าและบริ ก าร
ที่เกี่ยวเนื่องกับการขนสง 357 ราย (คิดเปนรอยละ 67.0) 2) บริการรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศ 74
ราย (คิดเปนรอยละ 14.0) 3) ตัวแทนออกของรับอนุญาต 53 ราย (คิดเปนรอยละ 10.0) 4) บริการโลจิสติกส
ครบวงจรและอื่ น ๆ 17 ราย (คิ ดเป น ร อยละ 3.0) และ 5) คลั งสิ น ค า 29 ราย (คิ ด เป น รอยละ 6.0) ทั้ งนี้
กลุมธุรกิจใหบริการโลจิสติกส ประกอบดวย ธุรกิจใหบริการขนสงและขนถายสินคา ธุรกิจบริการคลังสินคา
ธุรกิจตัวแทนออกของผานพิธีการทางศุลกากร และธุรกิจรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศ ซึ่งปจจุบัน
(ขอมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561) มีนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจใหบริการโลจิสติกส จำนวน 24,091 ราย
เพิ่มขึ้นจากป 2560 (22,695 ราย) จำนวน 1,396 ราย หรือเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 6.15 และมีทุนจดทะเบียน
รวม 335,795.71 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2560 (335,680.27 ลานบาท) จำนวน 115.44 ลานบาท หรือ
เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 0.034
(1.2) ยกระดับฐานธุรกิจบริการใหมที่มีแนวโนมขยายตัวและมีศักยภาพ
ในการเติ บโต รัฐบาลได ตระหนักถึงความสำคัญ ของการผลั กดัน ใหเกิดนวัตกรรมดิจิทัล รวมทั้งเล็งเห็ นถึ ง
ความกาวหนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันใหเกิดผลิตภัณฑและบริการทาง
การเงินรูปแบบใหม ซึ่งสามารถชวยเพิ่มทางเลือกของประชาชนและความสามารถในการเขาถึงบริการทาง
การเงินอยางทั่วถึง โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมสตารทอัพใหสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนไดสะดวกขึ้นดวยตนทุนที่
ต่ำลง ดังนั้น การบังคับใชพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิจิทัล พ.ศ. 2561 จะชวยใหประชาชน
หรือผูลงทุนไดรับการคุมครองที่เหมาะสม การประกอบกิจการเกี่ยวกับสินทรัพยดิจิทัลอยูภายใตการกำกับ
ดูแล และรัฐบาลมีกลไกในการปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นไมใหลุกลามในวงกวางและสงผลตอระบบ
เศรษฐกิจในภาพรวมตอไป
(2) พัฒนาอุตสาหกรรมทองเที่ยวเชิงบูรณาการ
(2.1) สงเสริมการสรางรายไดจากการทองเที่ยว ในป 2561 ไทยมีรายได
จากการท องเที่ ยวเป น อันดั บที่ 4 ของโลก โดยมี รายไดจ ากนักท องเที่ยวตางชาติ 2.01 ลานลานบาท และ
รายไดจากนักทองเที่ยวไทย 1,068.18 พันลานบาท โดยกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ไดขับเคลื่อนกิจกรรม
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ตางๆ ตามพั น ธกิจ ของหนวยงานที่เกี่ ยวของในสังกัด โดยมีน โยบายสำคัญ คือ 1) การใหการทองเที่ยวเปน
เครื่องมือในการลดความเหลื่อมล้ำของรายได 2) การทองเที่ยวตอง "สะดวก สะอาด ปลอดภัย ไดเอกลักษณ
และยั่งยืน" 3) การจัดตั้งคลินิกดานการทองเที่ยว และ 4) การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยนำเทคโนโลยีมา
ประยุกตใช ขณะที่ การตลาดเนน นโยบายสงเสริมการทองเที่ยวเมืองรอง และเนนการตลาดเฉพาะกลุมที่ มี
ศักยภาพในการใช จายสูง โดยไดใชการท องเที่ย วแบบ "วิถีไทย" เปน ตัวขับ เคลื่อนดานการท องเที่ยวทั้ งใน
ประเทศและตางประเทศ
(2.2) ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวใหมีความทันสมัย
จัดทำและบังคับใชมาตรฐานดานการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา และคณะกรรมการธุรกิจ
นําเที่ยวและมัคคุเทศกออกระเบียบวาดวยมาตรฐานการประกอบธุรกิจนําเที่ยวและมาตรฐานการปฏิบัติหนาที่
ของมัคคุเทศกและผูนําเที่ยวที่พึงปฏิบัติตอนักทองเที่ยวและความรับผิดชอบที่มีตอนักทองเที่ยวฯ พ.ศ. 2561
เพี่อเปนการปรับปรุงกฎหมายใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก พ.ศ. 2551 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม รวมถึงสอดคลองกับสถานการณ ในปจจุบั นในการสรางมาตรการดานความปลอดภัยใหกับ
นักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทยเปนจํานวนมาก ซึ่งเปนสวนหนึ่งในการสรางความเชื่อมั่น
ใหแกนักทองเที่ยว
(2.3) ป รั บ โค ร งส ร า งก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ด า น ก า ร ท อ งเที่ ย ว
กรมการทองเที่ยวจัดทำแผนยุทธศาสตรพัฒนาการทองเที่ยว พ.ศ. 2561 – 2564 โดยมุงเนนการมีสวนรวม
จากทุกภาคสวนทั้งจากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อใหสามารถนำไปสูการปฏิบัติได
อย างเป น รู ป ธรรมและเกิ ดการบู ร ณาการการทำงานรว มกัน ในทุ กระดั บ โดยให ความสำคัญ กับ การพัฒ นา
คุณภาพหวงโซอุปทานทางการทองเที่ยวในทุกมิติ พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรกรมการทองเที่ยวใหมีความ
เปนเลิศและเปนที่ยอมรับ ตลอดจนสรางกลไกการทำงานภายในองคกรใหมีการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยีและ
ระบบดิจิทัลที่ทันสมัย เพื่อมุงพัฒนาใหประเทศไทยเปนแหลงทองเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลกที่เติบโตอยางมี
ดุลยภาพและยั่งยืน
(3) พัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาอยางครบวงจร
(3.1) ส ง เสริ ม การสร า งรายได จ ากการกี ฬ า ในป 2561 ธุ ร กิ จ กี ฬ ามี
แนวโนมเติบโตสูงขึ้น โดยธุรกิจมีอัตราการเติบโตของการจัดตั้งระหวาง ป 2557 – 2560 เฉลี่ยอยูที่รอยละ 14
มีการจัดตั้งธุรกิจจำนวน 507 ราย ในป 2561 (มกราคม – กันยายน) เพิ่มขึ้นรอยละ 5.85 จากป 2560 และมี
มูล ค าทุ น จดทะเบี ยนจั ดตั้งธุ รกิจ 1,186 ล านบาทในป 2561 เพิ่ มขึ้น รอยละ 6.94 จากป 2560 และยั งมี
แนวโนมที่ดีจากความนิยมในเรื่องสุขภาพ การออกกำลังกาย และแฟชั่น ที่ยังไดรับความนิยมอยางตอเนื่อง
(3.2) ปรั บ โครงสร างการบริ ห ารจัด การด า นการกี ฬ า มี การจั ดทำราง
แผนแมบทการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาในประเทศไทย พ.ศ. 2561 - 2564 โดยมีเปาหมาย 4 ดาน
ไดแก 1) สรางและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในอุตสาหกรรมการกีฬา โดยความรวมมือจากภาครัฐและเอกชน
สรางเครือขาย แกไขกฎหมาย และสรางคลังขอมูล 2) สรางบุคลากรกีฬาทั้งคนออกกำลังกาย นักกีฬา และ
ผูเชี่ ย วชาญด านกี ฬา 3) สงเสริมกิ จกรรมกี ฬ าใหมีกิจกรรมกีฬาตั้งแตระดับ ท องถิ่น ภูมิภ าค ประเทศและ
นานาชาติ และ 4) สงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬา สรางมูลคาทางเศรษฐกิจดวยอุตสาหกรรมการกีฬา
และนำนวัตกรรมใหมๆ มาใชในการผลิตสินคาและบริการ
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4) การพัฒนาภาคการคาและการลงทุน
(1) สงเสริมการทำตลาดเชิงรุก ในป 2561 ไทยมีมูลคาการสงออกไปยังตลาด
อาเซียนกวา 68,400 ลานดอลลาร สรอ. เนื่ องจากภาพลักษณของสินคาและบริการของไทยอยูในระดับดี
จึงทำใหขยายตัวเพิ่มขึ้นในกลุมตลาดอาเซียน ทั้งนี้กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชยไดวาง
กลยุทธการผลักดันการสงออกตลาดอาเซียน 3 กลยุทธหลัก ไดแก 1) กลยุทธการสรางเครือขาย เนนการ
สรางเครือขายกับกลุมธุรกิจจากประเทศจีนที่ยายฐานการผลิตมายังอาเซียนเพื่อสนับสนุนสินคาไทยเขาไปอยู
ในหวงโซคุณคาของสินคาและบริการตางๆ (Value Chain) เพิ่มมากขึ้น 2) กลยุทธการขยายการลงทุน เชน
การสงเสริมการลงทุนของธุรกิจไทยในอาเซียน โดยเฉพาะตลาด CLMV เพื่อใชประโยชนจากระบบสิทธิพิเศษ
ทางภาษีศุลกากร (GSP) ในการสงออกไปยังสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป และ 3) กลยุทธการบุกเจาะตลาด
เมืองรอง
(2) พั ฒ นาการอำนวยความสะดวกทางการค าให ได มาตรฐานสากล ในป
2561 ไดมีการจัดตั้งคณะทำงานดานการอำนวยความสะดวกทางการคา ซึ่งประกอบดวย หนวยงานภาครัฐที่
เกี่ยวของ อาทิ กรมศุลกากร สำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส สำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กรมโรงงานอุ ต สาหกรรม กรมการค า ต างประเทศ กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค า โดยมี อ ธิบ ดี
กรมเจรจาการค า ระหว างประเทศเป น เลขานุ ก าร โดยคณะทำงานชุ ด นี้ เป น กลไกสำคั ญ ในการติ ด ตาม
การดำเนินการดานการอำนวยความสะดวกทางการคาของหนวยงานไทย และเปนการบูรณาการการทำงาน
รวมกันของหนวยงานตางๆ อยางเปนรูปธรรม เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการทำงาน โดยประเด็นสำคัญที่มี
การหารื อในการประชุ มครั้งนี้ เช น การใช ห นังสือรับ รองถิ่น กำเนิดสิน คาแบบอิเล็กทรอนิกส (e-Form D)
ในอาเซียน ซึ่งไทยและอาเซียนอีก 4 ประเทศ ไดแก อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร และเวียดนาม ไดเริ่มใช
e-Form D นี้ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2561
(3) สนั บ สนุ น ผู ป ระกอบการลงทุ น ในระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสาร ในป 2561 ไทยมีมูลคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) 3,150,232.96 ลานบาท ขยายตัว
รอยละ 14.04 จากป 2560 ที่มีมูลคา 2,762,503.22 ลานบาท เนื่องจากการเขาถึงอินเทอรเน็ตไดมากขึ้น
พรอมทั้งการพัฒ นาของเครื่องมือสื่อสารและราคาที่ถูกลง สงผลใหตลาด E-Commerce ของประเทศไทย
เติบโตทั้งจำนวนผูซื้อและผูขายทางออนไลนทเี่ พิ่มมากขึ้น
(4) สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในป 2561 ผลิตภัณฑมวลรวม
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (GDP SME) ขยายตัวรอยละ 5.2 และคิดเปนสัดสวนรอยละ 42.95
ต อผลิ ต ภั ณ ฑ มวลรวมในประเทศเนื่ องจากอุป สงคภ ายในประเทศเป น ป จ จั ย สำคั ญ ไดแก การใชจ ายของ
ภาคครัวเรือน รวมทั้งการขยายตัวของรายไดในภาคการเกษตร การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน และ
การใชจายของนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ
(5) พัฒนาปจจัยสนับสนุนเพื่ อสงเสริมการลงทุนในประเทศและการลงทุ น
ของคนไทยในตางประเทศ ณ สิ้นป 2561 บริษัทจดทะเบียนไทยที่มีสถานะการลงทุนทางตรงในตางประเทศมี
จำนวน 231 บริษัท หรือมีมูลคาเงินลงทุนสุทธิ 1.99 แสนลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 226 บริษัท หรือมูลคา 1.26
แสนลานบาทในป 2560 โดยอาเซียนเปนภูมิภาคเปาหมายหลักของการลงทุนโดยมี 190 บริษัทที่ลงทุนใน
อาเซียน หรือคิดเปนรอยละ 82 ของบริษัทที่ลงทุนในตางประเทศทั้งหมด
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(6) พัฒนาระบบทรัพยสินทางปญญา ในป 2561 มีจำนวนคำขอรับสิทธิบัตร
ทั้งสิ้น 13,618 สิทธิบัตร แบงเปนคนไทยจำนวน 4,949 สิทธิบัตร และตางชาติ 8,669 สิทธิบัตร โดยเพิ่มขึ้น
จากป 2560 ที่ มีจำนวนคำขอรับสิทธิบั ตร 12,987 สิทธิบัตร จำนวนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณ ฑรวม
ทั้งสิ้น 5,469 สิทธิบัตร แบงเปนคนไทยจำนวน 4,044 สิทธิบัตร และตางชาติ 1,425 สิทธิบัตร โดยเพิ่มขึ้น
จากป 2560 ที่มีจำนวนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑรวมทั้งสิน 5,122 สิทธิบัตร และจำนวนสิทธิบัตรการ
ประดิษฐ 8,149 สิทธิบัตร แบงเปนคนไทยจำนวน 905 สิทธิบัตร และตางชาติ 7,244 สิทธิบัตร โดยเพิ่มขึ้น
จากป 2560 ที่มีจำนวนสิทธิบัตรการประดิษฐ 7,865 สิทธิบัตร

3.2 การดำเนินงานที่สำคัญ
3.2.1 การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวม
1) การพัฒนาดานการคลัง
(1) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดแผนงานโครงการ การจัดสรรงบประมาณ การ
บริ ห าร และการตรวจสอบกระบวนการงบประมาณของประเทศ มี ผ ลการดำเนิ น งานที่ ส ำคั ญ ได แก
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง จัดทำโครงการปรับปรุงอัตราการนำสง
รายไดแผนดินของรัฐวิสาหกิจ (Revised Rate) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บเงินนำสงรายไดแผนดินของ
รัฐ วิสาหกิจ ให แก ภาครัฐ และสำนั กงานบริห ารหนี้ ส าธารณะ กระทรวงการคลั ง จั ดทำโครงการการจัด ทำ
แผนการบริ ห ารหนี้ ส าธารณะประจำป งบประมาณ เพื่ อ ใช เป น กรอบในการดำเนิ น การบริ ห ารจั ด การ
หนี้สาธารณะใหมีประสิทธิภาพสูงสุด และใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล โครงการการบริหารความเสี่ยง
หนี้สาธารณะ (Medium Term Debt Management Strategy) เพื่อปรับปรุงกรอบการบริห ารความเสี่ยง
หนี้สาธารณะ (Portfolio Benchmark) ใหเหมาะสม และสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปและเพื่อ
เปนกรอบในการบริหารหนี้สาธารณะในอนาคต ตาม พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา
50 และโครงการการติดตามและประเมินผลโครงการลงทุนภาครัฐ เพื่อติดตามความกาวหนาของการดำเนิน
โครงการที่ใชเงินกู (On-going Project) วาเปนไปตามวัตถุประสงคและแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว รวมทั้ง
มีปญหา อุปสรรคในการดำเนินโครงการ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย จัดทำโครงการเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพระหว า งหน ว ยงานภาครั ฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในการบู ร ณาการเพื่ อรว มพั ฒ นา
เศรษฐกิ จ ฐานราก เพื่ อสรา งความรู ความเข าใจใหกั บ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่เกี่ย วขอ ง
รับทราบทิศทางและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับพื้นที่กับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ประเทศไทย 4.0 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป และแนวนโยบาย
ของรัฐบาลได อย างมี ป ระสิทธิภ าพและประสิทธิผล และเพื่ อเพิ่ มประสิทธิภ าพการประสานงานและความ
รวมมือคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อการพัฒนาและแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัดและ
กลุมจังหวัด ใหเปนกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่สามารถเชื่อมโยงความตองการในการ
พัฒนาและแกไขปญหาทางเศรษฐกิจของพื้นที่กับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไดอยางมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาล
(2) เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด เก็ บ รายได ภ าครั ฐ และขยายฐานภาษี ใ ห
ครอบคลุม มีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ไดแก กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง จัดทำโครงการการพัฒ นา
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ชองทางการแจ งเบาะแส/รองเรี ย นแหล งภาษี ผ าน Website on Mobile เพื่ อเป น การขยายฐานภาษี ของ
กรมสรรพากร โดยใหประชาชนไดมีสวนรวมในการแจงขอมูล และปองปรามการหลีกเลี่ยงภาษีของผูเสียภาษี
หรือผูประกอบการ และโครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสภายใตแผนพัฒนาเพื่อรองรับ
ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส (e - Payment) เพื่อเชื่อมโยงระบบการชำระเงินกับระบบภาษีและ
การสงเอกสารที่เกี่ยวของเพื่อใหกรมสรรพากรบริหารการจัดเก็บภาษีไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งเปนการลดการ
จัด ส งและเก็ บ เอกสารแบบกระดาษเพื่ ออำนวยความสะดวกให แกผูเสีย ภาษีและเจาหนาที่กรมสรรพากร
ลดตนทุนผูประกอบการ ลดตนทุนภาครัฐ
(3) ปรั บ โครงสร า งการบริ ห ารจั ด การรั ฐ วิ ส าหกิ จ ทั้ ง ระบบและฟ น ฟู
รัฐวิสาหกิจที่ มีปญ หาฐานะการเงิน มีผลการดำเนิ นงานที่สำคัญ ไดแก สำนั กงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง จัดทำโครงการการผลักดันรางพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและ
บริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... เพื่อเปนการกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจอยางเปนระบบเปนครั้งแรก โครงการปรับปรุง
แผนยุ ทธศาสตรการใหเอกชนรวมลงทุน ในกิ จการของรัฐ (แผนยุทธศาสตรฯ) เพื่อเปน การสงเสริมการให
เอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ และทำใหเกิดประสิทธิภาพและความคุมคาในการดำเนินกิจการและการใช
ทรัพยากรภาครัฐ และโครงการทบทวนพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556
เพื่อแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 (พ.ร.บ. รวมลงทุนฯ ป
2556) ใหสามารถสงเสริมการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐไดรวดเร็ว รอบคอบ และมีความเหมาะสม
สอดคลองกั บ หลั กการการให เอกชนร วมลงทุ น ในกิจการของรัฐ (Public Private Partnership) ของสากล
ภายใตบริบทของประเทศไทย และสอดคลองกับหลักวินัยทางการเงินและการคลังของประเทศ
2)

การพัฒนาภาคการเงิน

(1) เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงินทั้งในตลาดเงิน
และตลาดทุน มีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ไดแก กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง จัดทำโครงการพัฒนาระบบ
การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส โดยผานชองทางการใหบริการของธนาคาร เพื่อเพิ่มชองทางใหผูประกอบการ
หรือตัวแทนในการชำระคาภาษีอากรและรายไดอื่นๆ ที่สะดวกขึ้น เชน Internet Banking, Mobile Banking,
ระบบ ATM, เคานเตอรธนาคาร และเครื่องรับบัตรอิเล็กทรอนิกส (EDC) เปนตน เพื่อเพิ่มชองทางและอำนวย
ความสะดวกให ผู ป ระกอบการ ซึ่ งสามารถชำระได ต ลอด 24 ชั่ ว โมง โดยไม ต อ งเดิ น ทางมาชำระเงิน ยั ง
กรมศุลกากร
(2) ขยายการเข า ถึ งบริ ก ารทางการเงิ น สำนั กงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง จัดทำโครงการจัดตั้งและระดมทุนจากกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานเพื่ออนาคต
ประเทศไทย (Thailand Future Fund) เพื่อการจัดหาแหลงเงินทุนใหมในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานภาครัฐ
และลดภาระทางการคลังของภาครัฐในการระดมทุนเพื่อการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานภาครัฐ และสำนักงาน
บริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง จัดทำโครงการการพัฒนาตลาดตราสารหนี้โดยการออกพันธบัตรออม
ทรัพย (Saving Bond) เพื่อพัฒนาตราสารหนี้ของรัฐบาลประเภทพันธบัตรออมทรัพยใหประชาชนสามารถ
เขาถึงแหลงการออมและการลงทุนที่มีคุณภาพไดและลดผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการเขาสูสังคมผูสูงอายุ
และเปนทางเลือกใหประชาชนในการลงทุนในพันธบัตรของรัฐบาลไดอยางสะดวกยิ่งขึ้น
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (สพธอ.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิ จและสั งคม จั ดทำโครงการส งเสริมพาณิ ช ยอิเล็ กทรอนิ กส อยางยั่งยืน (Thailand e-Commerce
Sustainability) เพื่อเสริมสรางศักยภาพผู ประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในดานพาณิ ชย
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อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส อ ย า งเป น รู ป ธรรม และเพื่ อ มี ร ะบบชำระเงิ น (e-Payment) ที่ เ ชื่ อ ถื อ ได ซึ่ ง ในป จ จุ บั น
ดำเนินการติดตอประสานงาน Payment Partner เขารวมโครงการฯ โดยมีผูเขารวมแลวจำนวน 4 ราย ไดแก
ธนาคารกสิกรไทย เพยแพล (PayPal) ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารไทยพาณิชย
บริการ

3.2.2 การเสริม สรา งและพั ฒ นาขี ด ความสามารถในการแข งขั น ของภาคการผลิ ต และ
1) การพัฒนาภาคการเกษตร

(1) เสริมสรางฐานการผลิตภาคเกษตรใหเขมแข็งและยั่งยืน สำนักงานการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ จัดทำกิจกรรมการจัดที่ดิน เพื่อปรับปรุง
เกี่ยวกับสิทธิและการถือครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และเพื่อใหเกษตรกรมีโอกาสเปนเจาของที่ดินหรือมีที่ดิน
สำหรับประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนของตนเอง กิจกรรมตรวจสอบการถือครองที่ดิน เพื่อตรวจสอบการ
ถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินและการทำประโยชนที่ดินของเกษตรกรที่ไดรับการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน
และกรมการขาว กระทรวงเกษตรและสหกรณ จัดทำโครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุขาว เพื่อผลิตเมล็ด
พันธุดีมีคุณภาพสูง และการกระจายเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดีไปสูเกษตรกรไดทั่วถึงและรวดเร็ว ทันตอความ
ตองการของเกษตรกร
(2) สรางและถายทอดองคความรูทางวิชาการ วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม และภูมิปญญาทองถิ่น ดานการเกษตรแบบมีสวนรวม กระทรวงเกษตรและสหกรณ มีผลการ
ดำเนินงานที่สำคัญ ไดแก สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) จัดทำโครงการการผลักดัน
ผลงานวิจัยสูการใชประโยชนผานกลไกประชารัฐ เพื่อสรางเครือขายความรวมมือกับทุกภาคสวนในการสงเสริม
และผลักดันใหผลงานวิจัย สามารถใชประโยชนไดทั้งในเชิงนโยบาย สาธารณะ และพาณิ ชย โครงการการ
พัฒนาระบบศูนยกลางขอมูลงานวิจัยการเกษตรของประเทศ เพื่อรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับงานวิจัย และ
องค ค วามรู ด า นการเกษตรของประเทศ และเพื่ อ ให ได ร ะบบเชื่ อ มต อ ข อ มู ล ด านการเกษตรของประเทศ
กรมวิชาการเกษตร จัดทำโครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสูการใชประโยชน เพื่อถายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช
จากผลงานวิจัยกรมวิชาการเกษตรที่ถูกตองและเหมาะสมใหแกเกษตรกร กรมพัฒนาที่ดิน จัดทำโครงการวิจัย
และพั ฒ นาเทคโนโลยี ชี ว ภาพทางด า นดิ น กิ จ กรรมวิ จั ย และพั ฒ นาเทคโนโลยี ชี ว ภาพทางด า นดิ น เพื่ อ
พัฒนาการดำเนินงานวิจัยของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อใหงานวิจัยดานพัฒนาที่ดิน สามารถถายทอดสูเกษตรกรใน
การแกไขปญหาดิน ลดระดับความยากจน พึ่งพาตนเอง และลดตนทุนการผลิตได และกรมการขาว จัดทำ
โครงการพัฒ นาศักยภาพกระบวนการแปรรูป และบรรจุภัณ ฑสินคาขาว เพื่อพัฒ นา สงเสริมนวัตกรรมการ
แปรรูปขาว และถายทอดและผลักดันนวัตกรรมตนแบบสูเชิงพาณิชย
(3) ยกระดั บ การผลิ ต สิ น ค า เกษตรและอาหารเข า สู ร ะบบมาตรฐานและ
สอดคลองกับความตองการของตลาดและการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะ ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ไดแก
กรมการค าภายใน กระทรวงพาณิ ช ย จัดทำโครงการสงเสริมตลาดสิ น คาเกษตรอิ น ทรีย เพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถดานการแปรรูป การพัฒนาผลิตภัณฑ และการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาอินทรีย และเพิ่มชองทาง
การจำหนายและขยายตลาดสินคาอินทรียใหกับเกษตรกรและผูประกอบการมีการเชื่อมโยงตลาดสินคา
สำนั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุ ข จั ด ทำ
โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑอาหารที่บรรจุในภาชนะพรอมจำหนาย สำหรับผูประกอบการ
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ผลิตอาหารขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) เพื่อสงเสริมผูประกอบการการผลิตอาหารขนาดกลางและขนาด
ยอม (SME) ใหมีมาตรฐานสถานที่ผลิตและยกระดับผลิตภัณฑใหมีคุณภาพมาตรฐาน
สำนักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน เพื่อพัฒนาดานการมาตรฐานและการรับรอง
ระบบงานสินคาเกษตรใหสามารถรองรับปริมาณการผลิตสินคาเกษตรตามระบบมาตรฐานที่เพิ่มขึ้นได และ
กรมการขาว กระทรวงเกษตรและสหกรณ จัดทำโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตร เพื่อพัฒนา
ระบบการตรวจสอบและรับรองการผลิตเมล็ดพันธุขาวของเกษตรกร ผูประกอบการ ใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน
โดยสนับสนุนการตรวจสอบรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ และรับรองระบบการผลิตเมล็ดพันธุขาว
สำนั ก งานปลั ด กระทรวงอุ ต สาหกรรม กระทรวงอุ ต สาหกรรม จั ด ทำ
โครงการส งเสริ ม และพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมอาหารฮาลาล (Enhancing Thai Halal Food) เพื่ อ สนั บ สนุ น
ผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนผูผลิตสินคาอาหารฮาลาล ใหทำผลิตภัณฑที่มีคุณภาพสอดคลองตามหลักการ
ศาสนา และสนับสนุนดานการตลาดโดยการใหเครื่องหมายรับรองฮาลาลซึ่งจะเปนการพัฒนาที่ยั่งยืน และ
ยกระดับการผลิตตอไปสูผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม และเปนการสงเสริมดานการตลาด ใหเปนที่
ยอมรับและเพิ่มความเชื่อถือในผลิตภัณฑที่ไดรับการรับรองฮาลาลของผูซื้อทั้งในประเทศและตางประเทศ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมและนวัตกรรม
อาหารปลอดภัย เพื่อบริการวิเคราะหทดสอบผลิตภัณฑอาหารสอดคลองตามมาตรฐานระดับประเทศระดับ
Asian และระดับโลก และเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑอาหารใหแกผูประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน
และ OTOP เพื่อใหแขงขันไดในประเทศรองรับการเปดเสรีอาเซียนและการคาโลก
(4) เสริ มสร างขีด ความสามารถการผลิ ต ในห วงโซ อุต สาหกรรมเกษตร มี
ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ไดแก กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย จัดทำโครงการสรางโอกาสและขยาย
ชองทางการตลาดสินคาเกษตร เพื่อใหกลไกตลาดการรับซื้อขาวเปลือกของเกษตรกรมีการแขงขัน เกษตรกรมี
ทางเลื อ กและมี อ ำนาจต อ รองในการขายสิ น ค า เกษตรมากขึ้ น และพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพและเพิ่ ม
ขีดความสามารถในการแขงขันตลาดหวงโซการผลิต
กระทรวงเกษตรและสหกรณ จัดทำโครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบ
แปลงใหญ เพื่อสนับสนุนใหเกษตรกรมีการรวมกลุมและบริหารจัดการรวมกันในดานการผลิต การแปรรูป และ
การตลาด และเพื่อใหเกษตรกรสามารถลดต นทุ น ในการผลิตและมีผ ลผลิต ตอหนวยเพิ่ มขึ้น ผลผลิตที่ ไดมี
คุณภาพและมาตรฐาน โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใชใหเกิดประโยชนสูงสุด กรมหมอนไหม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ จัดทำโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) เพื่ อ
ปรับ เปลี่ยนพื้ นที่ที่ไมเหมาะสมใหเกิดประโยชนดานการเกษตร และลดตนทุ นการผลิตและเพิ่มรายไดของ
เกษตรกร และสำนั กงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ จัดทำโครงการบริห ารจัดการ
เขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินคาเกษตรที่สำคัญ (Zoning) ป 2561 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
พื้นที่และสินคาเกษตรที่สำคัญทางเศรษฐกิจใหมีคุณภาพและปริมาณสอดคลองกับความตองการ
(5) สงเสริมและเรงขยายผลแนวคิดการทำการเกษตรตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ไดแก กรมหมอนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ จัดทำ
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม เพื่อสงเสริมและสนับสนุนกลุมเกษตรกรผูปลูกหมอนเลี้ยงไหม สามารถนำหลักการ
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ทำการเกษตรทฤษฎีใหมไปประยุกตใชในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพในชีวิตประจำวัน ได โครงการ
ส งเสริ ม การผลิ ต หม อ นไหมอิ น ทรี ย เพื่ อ ให เกษตรกรได รั บ ความรู เรื่ อ งระบบการรั บ รองเกษตรอิ น ทรี ย
มาตรฐานเกษตรอินทรีย และระบบการผลิตหมอนไหมอินทรีย และเพื่อใหเกษตรกรสามารถนำความรูดานการ
ผลิ ต หม อ นไหมอิ น ทรี ย ไปปฏิ บั ติ ได อย างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และสำนั ก งานการปฏิ รูป ที่ ดิน เพื่ อเกษตรกรรม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ จัดทำโครงการสงเสริมเกษตรอินทรียในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อสงเสริมกระบวนการ
เรียนรูระบบการผลิตเกษตรอิน ทรียตามมาตรฐานเกษตรอินทรียสากลในเขตปฏิ รูปที่ ดิน และสนั บสนุนให
เกษตรกรลดตนทุนการผลิต เพิ่มมูลคาผลผลิต และการใชประโยชนที่ดินอยางยั่งยืน
(6) พั ฒ นาป จ จัยสนับ สนุ น ในการบริหารจัด การภาคเกษตรและสนับสนุ น
เกษตรกรรุนใหม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ จัดทำกิจกรรมสราง
และพัฒนาเกษตรกรรุนใหม เพื่อสรางเกษตรกรรุนใหมที่มีความรูท้ังทางดานทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมและเปนแบบอยางที่ดีใหแกเกษตรกรรายอื่นไดเรียนรูโดยผานกลไกของวิทยาลัยเกษตร และ
เทคโนโลยี วิทยาลัย ประมง และวิทยาลัย การอาชีพ และกรมการข าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ จัดทำ
โครงการเฝ า ระวั งเตื อ นภั ย สถานการณ ข า ว (Warning System) เพื่ อ ติ ด ตามสถานการณ พยากรณ แ ละ
เตือนภัยการระบาดของศัตรูขาว โดยมีการติดตามสถานการณ ศัตรูขาวของศูนยแมขายระบบเตือนภัยการ
ระบาดศัตรูขาว 37 ศูนย 42 จุด 52 ครั้ง และโครงการสรางและพัฒนาชาวนาปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
ชาวนารุนใหม และชาวนาอาสา เพื่อสรางความรูและความเชี่ยวชาญในการทำนาสูธุรกิจเกษตรในอนาคต และ
เพื่อสรางชาวนาใหมีความรูในขบวนการหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อเพิ่มมูลคาของขาว
2) การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม
(1) พั ฒ นาต อ ยอดความเข ม แข็ ง ของอุ ต สาหกรรมที่ มี ศั ก ยภาพป จ จุ บั น
เพื่อยกระดับไปสูอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง
(1.1) ยกระดับศักยภาพของอุต สาหกรรมที่เปน ฐานรายไดสำคัญ ของ
ประเทศในปจจุบันใหมีการใชเทคโนโลยีขั้นกาวหนาเพื่อผลิตสินคาที่รองรับความตองการที่หลากหลาย
ของผูบริโภค มีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ไดแก สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
จัดทำโครงการขยายการลงทุนอาหารอนาคตสูอาหารชาญฉลาด (Intelligent Future Food) เพื่อยกระดับ
มาตรฐานอุตสาหกรรมอาหารอนาคต (Future Food) โดยการสรางเครือขายและรากฐานการผลิตอาหาร
อนาคตตลอดหวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมอาหารในอนาคตทั้ง 5 ภูมิภาคของประเทศไทย และเพื่อสงเสริม
การคา การลงทุนในอุตสาหกรรมอาหารอนาคต ใหสอดคลองกับกระแสการบริโภคของตลาดโลก โครงการ
ยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนตไทย โครงการยอยที่ 2 การเพิ่มผลิตภาพ : เพิ่มศักยภาพการแขงขัน
ผู ผ ลิ ต ชิ้ น ส ว นยานยนต ด ว ย Just in Time manufacturing และ Loss Reduction Process เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพและผลิตภาพ (Productivity) ของผูประกอบการและทรัพยากรบุคคลในอุตสาหกรรมยานยนต
และชิ้นสวน โครงการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนตไทย : โครงการยอย 1 ศูนยการเรียนรูเทคโนโลยี
และนวั ต กรรม เพื่ อการพั ฒ นาอุ ตสาหกรรมยานยนตไฟฟ า เพื่ อเผยแพรองคความรูและงานวิจัย เกี่ย วกับ
ยานยนตไฟฟาใหกับ ผูป ระกอบการด านยานยนตไฟฟา หน วยงานภาครัฐ และประชาชนทั่ว ไป โครงการ
สงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและคอมพาวนดสูการเปนผูนำการผลิตของอาเซียน เพื่อลดปญหา
การลองผิดลองถูกของผูประกอบการในการผลิตผลิตภัณฑฐานชีวภาพที่มีราคาวัตถุดิบแพงกวาปกติมาก และ
เพื่อสรางองคความรูดานเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตผลิต ภัณ ฑฐานชี วภาพใหแกผูป ระกอบการ และ
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดทำโครงการพัฒ นาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ เพื่ อ
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พัฒนาบุคลากรใหมีองคความรูและทักษะดานการผลิต การออกแบบหรือดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ นำไปสูการ
เพิ่ ม ผลิ ต ภาพในอุ ต สาหกรรมพลาสติ ก ชี ว ภาพและพลาสติ กวิ ศ วกรรม เชื่ อ มโยงไปสู ก ารพั ฒ นาต น แบบ
ผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพเพื่อใหเกิดการสรางสินคาเชิงพาณิชย
สำนั ก งานคณะกรรมการนโยบายวิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี เดิม) จัดทำโครงการจัดตั้งและบริหารจัดการเมืองนวัตกรรมอาหาร เพื่อเปนศูนยกลางการวิจัย
พั ฒ นาและนวั ต กรรม (Research and Innovation Hub) สำหรับ อุ ต สาหกรรมอาหาร และดึ งดู ด บริ ษั ท
อาหารชั้นนำของโลกมาลงทุนดานนวัตกรรมอาหารในประเทศไทย
(1.2) ส งเสริม การสรา งและพั ฒ นาตลาดสำหรับ สิน ค าที่ มี คุ ณ ภาพ มี
ผลการดำเนินงานที่ สำคัญ ไดแก สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒ นธรรม กระทรวงวัฒ นธรรม จัดทำ โครงการ
ส งเสริม สนั บ สนุ น และพั ฒ นาศั กยภาพอุ ตสาหกรรมภาพยนตรและวีดิ ทัศน เพื่ อเพื่ อกระตุ น ใหบุ คลากร
ภาพยนตรและวีดิทัศนไทยเกิดแรงบันดาลใจสรางสรรคผลงานที่มีคุณคาตอไปและเปนเวทีใหบุคลากรในวงการ
ภาพยนตรและวีดิทัศนไทยไดแสดงผลงานสูระดับสากล
(2) วางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมสำหรับอนาคต
(2.1) วางแผนและพัฒนากำลังคนรองรับอุตสาหกรรมอนาคต กระทรวง
อุตสาหกรรม มีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ไดแก สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม จัดทำโครงการพัฒนา
ศักยภาพผูผลิตแมพิมพขั้นสูงเพื่อรองรับอุตสาหกรรมแหงอนาคต เพื่อพัฒนาผูผลิตแมพิมพใหมีศักยภาพใน
การผลิตแมพิมพขั้นสูงรองรับอุตสาหกรรมอนาคต และเพื่อวิจัยพัฒนาและเผยแพรองคความรูดานเทคโนโลยี
แม พิ ม พ ขั้น สูงสู อุต สาหกรรมแม พิ ม พ ไทย รองรับ อุต สาหกรรมอนาคต กรมส งเสริ มอุ ต สาหกรรม จั ด ทำ
โครงการยกระดั บ สถานประกอบการด ว ยเทคโนโลยี หุ น ยนต แ ละระบบอั ตฺ โนมั ติ เพื่ อพั ฒ นาบุ ค ลากรใน
อุตสาหกรรมใหมีความพรอมเพื่อรองรับการทำงานในดานหุนยนตและระบบอัตโนมัติ โครงการขับเคลื่อนการ
พัฒนานวัตกรรมเครื่องมือและอุปกรณการแพทย เพื่อพัฒนาสถานประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องมือและ
อุปกรณการแพทย และในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของใหมีศักยภาพ สามารถเพิ่มความสามารถในการแขงขันได
โครงการสรางและเชื่อมโยงเครือขายคลัสเตอรอุตสาหกรรมแหงอนาคต เพื่อสรางและเชื่อมโยงเครือขายในการ
พัฒนาหรือการใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑ เพื่อสรางความแข็งแกรงของตนน้ำ
กลางน้ ำ และปลายน้ ำ (ห ว งโซ คุ ณ ค า ) นำไปสู ก ารสรางฐานอุ ต สาหกรรมอุ ต สาหกรรมแห งอนาคต และ
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จัดทำโครงการพัฒนาศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกสำหรับอุตสาหกรรมวัสดุ
อุป กรณ ทางการแพทย เพื่ อเป น แหล งข อมูล พื้ น ฐานดานอุตสาหกรรมวัสดุอุป กรณ ท างการแพทยที่ส ำคัญ
เปนศูนยกลางในการรวบรวมขอมูลของผูประกอบการ ภาครัฐ และภาคการศึกษา ใหมีแหลงที่จะติดตามความ
เคลื่อนไหวของขอมูล สถานการณ ดานวัสดุอุปกรณทางการแพทยอยางตอเนื่อง
(2.2) พั ฒ นาโครงสร า งพื้ น ฐานและเทคโนโลยี ร องรั บ อุ ต สาหกรรม
อนาคต สำนั ก งานเศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรม กระทรวงอุ ต สาหกรรม จั ด ทำโครงการระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของอุตสาหกรรม เพื่อใหมีเครื่องมือสำหรับพัฒนาระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมใหมีศักยภาพดวยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศที่ทันสมัย และ
รองรับการขยายการใชงานระบบภูมิสารสนเทศในอนาคต และเปนเครื่องมือสำหรับวิเคราะหศักยภาพในการ
แขงขันของอุตสาหกรรมเชิงพื้นที่ เพื่อกำหนดนโยบายยุทธศาสตรของอุตสาหกรรมของประเทศ
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บมจ. กสท โทรคมนาคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
จัดทำโครงการยกระดับโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ กิจกรรมที่ 2 การ
เพิ่มประสิทธิภาพโครงขายอินเทอรเน็ตระหวางประเทศสูการเปนศูนยกลางการแลกเปลี่ยนขอมูลดิจิทัลของ
ภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub) เพื่อยกระดับโครงสรางพื้นฐานของประเทศไทยใหมีโครงขายเชื่อมตอ
ระหวางประเทศ ที่มีเสถียรภาพ มีความหลากหลาย และมีความจุเพียงพอรองรับความตองการของประเทศ
ไทยและของประเทศเพื่อนบ าน และส งเสริมการเขามาลงทุ น ของผูป ระกอบกิจ การให บ ริการดานเนื้อหา
(Content Provider) รายใหญ สงผลใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการแลกเปลี่ยนขอมูลอินเทอรเน็ต หรือ
ศูนยกลางการแลกเปลี่ยนขอมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub)
(2.3) สนับสนุนใหมีการศึกษาเชิงลึกเพื่อกำหนดนโยบายที่ชัดเจนและ
นำไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดทำโครงการยกระดับ
และพั ฒนาอุตสาหกรรมไทยสูการเปนอุตสาหกรรมอัจฉริยะ เพื่อสราง SME Transformer ที่สามารถเขาสู
อุตสาหกรรมใหมไดจริง โดยการประยุกตใชกลไกของศูนย ITC พรอมทั้งจัดทำฐานขอมูลสำหรับการบริหาร
จัดการอุตสาหกรรมศักยภาพและกลไกการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมสูภาคอุตสาหกรรมอยางเปนระบบ
3) การพัฒนาภาคบริการและการทองเที่ยว
(1) เสริมสรางขีดความสามารถการแขงขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการที่มี
ศักยภาพทั้งฐานบริการเดิมและฐานบริการใหมเพื่อสงเสริมใหเศรษฐกิจของประเทศเติบโตไดอยางเขมแข็ง
(1.1) พั ฒ นาศั ก ยภาพของฐานบริ ก ารเดิ ม ให เติ บ โตอย า งเข ม แข็ ง มี
ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ไดแก กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย จัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพธุรกิจ
ใหบริการโลจิสติกสไทย เพื่อเพิ่มความสามารถในการใหบริการและลดตนทุนของกิจการ รวมทั้งมีการพัฒนา
อย า งต อเนื่ อง สามารถตอบสนองความต องการของลูกคาดว ยบริการที่ไดมาตรฐาน นาเชื่อถือ ไดรับ การ
ยอมรับจากผูใชบริการทั้งในประเทศและตางประเทศ และสามารถเชื่อมโยงเครือขาย ขยายฐานลูกคาไดอยาง
ทั่วถึง พรอมทั้งสรางพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อตอยอดใหธุรกิจมีการใหบริการที่ครบวงจร
(1.2) ยกระดับฐานธุรกิจบริการใหมที่มีแนวโนมขยายตัวและ
มีศักยภาพในการเติบโต มีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ไดแก กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กระทรวง
พาณิชย จัดทำโครงการพัฒนาและสงเสริมสินคาและธุรกิจบริการศักยภาพสูสากล เพื่อพัฒนาและสงเสริม
สินคาธุรกิจบริการศักยภาพของไทยที่มีศักยภาพใหสามารถแขงขันไดและเปนที่ยอมรับจากนานาชาติ ดังกลุม
สิ น ค า และบริ ก ารเป า หมาย คื อ กลุ ม ตลาดศั ก ยภาพใหม ๆ (Niche Market) อาทิ กลุ ม สิ น ค า ผู สู ง อายุ
กลุมสินคา OTOP กลุมสินคาสำหรับสัตวเลี้ยง กลุมสินคาสำหรับแมและเด็ก กลุมธุรกิจสุขภาพและความงาม
กลุมดิจิทัลคอนเทนต ธุรกิจสิ่งพิมพและบรรจุภัณฑ ธุรกิจบริหารการจัดงาน (Event Business) ธุรกิจโรงแรม
ธุรกิจกอสรางและตกแตงภายใน และสินคาอัญมณีและเครื่องประดับ
(2) พัฒนาอุตสาหกรรมทองเที่ยวเชิงบูรณาการ
(2.1) สงเสริมการสรางรายไดจ ากการทองเที่ยว มีผลการดำเนิ นงานที่
สำคัญ ไดแก กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม จัดทำโครงการกอสรางถนนสาย บ.สระนอย - บ.ปากน้ำ
ปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ โครงการกอสรางถนนสาย นม.3052 แยก ทล.304 - บ.ทามะ
ปรางค (ตอนที่ 2) (พรอมทางจักรยาน) อำเภอวังน้ำเขียว,ปากชอง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อพัฒ นาระบบ
โครงข ายทางหลวงชนบทให เชื่ อมโยงแหล งผลิต ดานการเกษตรและอุตสาหกรรมไดอยางมี ป ระสิท ธิภ าพ
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สามารถใชในการเดิน ทางและขนสงสินคาได อยางสะดวกปลอดภัย และลดต นทุน การขนสง สงผลใหเกิ ด
โครงขายคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงทั่วถึงทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศ รวมทั้งกระตุนการลงทุนธุรกิจการทองเที่ยว
องคการสวนสัตว ในพระบรมราชูปถัมภ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม จั ดทำการสงเสริมและพัฒ นาสวนสัตวเพื่ อการท องเที่ ยว เพื่ อสรางมูลคาเพิ่มขององค การ
สวนสั ต วให มีความพรอมและมี มาตรฐานสากลในการใหบ ริการประชาชนทุกกลุมเปาหมายรวมถึงพั ฒ นา
บุคลากรและสินทรัพยที่มีอยูเพื่อใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจอยางสูงสุด
สำนั ก งานปลั ด กระทรวงการท อ งเที่ ย วและกี ฬ า กระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา จัดทำโครงการรวบรวมขอมูลสถิตินักทองเที่ยวและรายไดดานการทองเที่ยว เพื่อรวบรวบ
ขอมูลผูเยี่ยมเยือนระหวางประเทศ อาทิ พฤติกรรมการใชจายของผูเยี่ยมเยือนชาวตางชาติที่เดินทางมาเยือน
ประเทศไทยและผูเยี่ยมเยือนชาวไทยที่เดินทางไปตางประเทศรวมทั้งศึกษาดุลการทองเที่ยวของประเทศ เพื่อ
ใชในการจัดทำรายงานสถิติการทองเที่ยวไทยที่เปนปจจุบันสำหรับใชเปนฐานขอมูล และเปนประโยชนในการ
กำหนดนโยบายและวางแผนในการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวของประเทศไทย ทันตอสถานการณการ
ทองเที่ยวโลก กองยุทธศาสตรและแผนงาน กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา จัดทำโครงการพัฒนาเสนทาง
ทองเที่ยวเชื่อมโยง CLMV เพื่อเปนแนวทางการพัฒนาเสนทางทองเที่ยวและรูปแบบการทองเที่ยวเชื่อมโยง
การทองเที่ยวระหวางประเทศไทยกับประเทศกลุม CLMV สงผลใหภาครัฐ ภาคเอกชน และผูประกอบการ
ดานการทองเที่ ย วรับ รูเสน ทางการท องเที่ ยวเชื่อมโยงฯ ที่ มีศักยภาพและนาสนใจ รวมทั้งมีส วนชวยสราง
ความเชื่อมั่นใหแกนักทองเที่ยวและนักลงทุน และกองบัญชาการตำรวจทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและ
กีฬา จัดทำโครงการตั้งจุดบริการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในแหลงทองเที่ยวชุมชน โดยมี
การติดตั้งจุดบริการอำนวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัยในแหลงทองเที่ยวชุมชนทั่วประเทศไทย
ครบ 59 จุด สงผลใหนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวแหลงทองเที่ยวชุมชน มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน และไดรับการบริการ ชวยเหลือ และอำนวยความสะดวกมากยิ่งขึ้น
กรมศิ ล ปากร กระทรวงวั ฒ นธรรม จั ด ทำโครงการพั ฒ นาแหล ง
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการทองเที่ยว เพื่อปรับปรุง พัฒนา เสริมสรางภาพลักษณแหลงทองเที่ยว
และแหลงเรียนรูทางมรดกศิลปวัฒนธรรมตางๆ เชน แหลงโบราณสถาน โบราณคดี อุทยานประวัติศาสตร
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หอสมุดแหงชาติ หอจดหมายเหตุแหงชาติ เพื่อใหเปนที่รูจกั และสรางรายไดเพิ่มทาง
เศรษฐกิ จ มากยิ่ งขึ้ น ผลที่ ได จ ากการดำเนิ น งานคื อ มี แ หล งเรี ย นรู แ ละแหล งท อ งเที่ ย วจำนวน 67 แห ง
ทั่วประเทศ ไดรับการดูแล พัฒนา และสงเสริมใหมีศักยภาพในการรองรับนักทองเที่ยว สงผลใหมีนักทองเที่ยว
เขามาเยี่ยมชมมากขึ้น โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีนักทองเที่ยวที่เขามาเยี่ยมชมแหลงโบราณสถาน
จำนวน 7,973,965 คน เพิ่มขึ้นจำนวน 1,449,045 คน คิดเปนรอยละ 22.21
4) การพัฒนาภาคการคาและการลงทุน
(1) สงเสริมการทำตลาดเชิงรุก มีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ไดแก กระทรวง
การตางประเทศ จัดทำการดำเนินยุทธศาสตรการเจรจาตามความตกลงระหวางราชอาณาจักรไทยกับญี่ปุน
สำหรับความเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจ (JTEPA) เพื่อเจรจาแกไข/ปรับปรุง JTEPA ในประเด็นตางๆ ใหสะทอน
ผลประโยชน ของไทยและสอดรับ กับ นโยบายเศรษฐกิ จ ของไทยในป จ จุบั น และในระยะตอจากนี้ และการ
ประชุมหารือทางการเมืองทวิภาคี (Bilateral Political Consultation) ไทย-ศรีลังกา ครั้งที่ 4 นำไปสูการ
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เยื อนศรีลังกาของ พล.อ. ประยุทธ จั น ทรโอชา นายกรัฐ มนตรี เมื่ อวัน ที่ 12 – 13 กรกฎาคม 2561 ตาม
คำเชิญของนายไมตรีปาละ สิริเสนา (Maithripala Sirisena) ประธานาธิบดีศรีลังกา โดยผูนำทั้งสองฝายได
จัดทำความตกลงการคาเสรีระหวางไทยกับศรีลังกาอยางเปนทางการ และขยายตลาดใหมและประเทศหุนสวน
ที่สำคัญ (Focus Group) ที่ซูดาน เพื่อเพิ่มและขยายสาขารวมทั้งมูลคาการคาและการลงทุ นในซูดาน จาก
ผลการดำเนินงานสงผลใหเกิดการลงนามบันทึกความเขาใจ (MoU) วาดวยการลงทุนในดานการเกษตรและ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ำ จำนวน 4 ฉบับ ระหวางภาคเอกชนไทยและซูดาน และโครงการเสริมสรางศักยภาพในการ
แข งขั น ของภาคเอกชนไทยกับ นานาประเทศ เพื่อสรางโอกาสและชองทางธุรกิจ ใหแกผูป ระกอบการไทย
รวมถึงการแสวงหาตลาดใหมอยางเปนรูปธรรม อันเปนสวนหนึ่งของการทูตเศรษฐกิจเชิงรุก โดยมีเปาหมายให
ภาคเอกชนไทยได รับ ขอมู ล ด านเศรษฐกิ จ ของตางประเทศ โดยเฉพาะโอกาสในการเข าไปดำเนิ น ธุร กิจ ใน
ตางประเทศ อันนำมาซึ่งการพัฒนาขีดความสามารถและการขยายตลาดในตางประเทศ รวมถึงตอยอดการ
ดำเนินธุรกิจตามภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา กระทรวงพาณิชย จัดทำโครงการ
หุ น ส วนยุ ทธศาสตรเพื่ อพั ฒ นาตลาดต างประเทศและเศรษฐกิ จ ภาคใน CLMVT เพื่ อผลักดัน แนวทางการ
ยกระดับความรวมมือระหวางภาคีรัฐ-เอกชนของจังหวัดตามแนวชายแดนกับ CLMV เพื่อรวมกันพัฒนาธุรกิจ
ใหเชื่อมโยงการคาในภูมิภาคระหวางกันและเปนฐานไปสูตลาดโลก กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค า กระทรวง
พาณิชย จัดทำโครงการพัฒนาคาสงคาปลีกไทยใหเขมแข็งและยั่งยืน เพื่อสงเสริมใหธุรกิจคาสงคาปลีกมีการ
พั ฒ นาศักยภาพด านการตลาดและสรางโอกาสทางการค า รวมทั้งเชื่ อมโยงเครือข ายพัน ธมิ ตรทางการค า
ระหวางกลุมเครือขายธุรกิจคาสงคาปลีก ผูผลิต ผูแทนจำหนาย และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องในโซอุปทาน ผลที่
ไดจากการดำเนินงานคือ ธุรกิจคาสงคาปลีกไดรับความรูการบริหารจัดการธุรกิจ และไดรวมกิจกรรมเชื่อมโยง
เครือขาย 5,279 ราย และสรางมูลคาทางการคาได 388,000,000 บาท
(2) พัฒนาการอำนวยความสะดวกทางการคาใหไดมาตรฐานสากล มีผลการ
ดำเนินงานที่สำคัญ ไดแก สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (สพธอ.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม จัดทำโครงการอำนวยความสะดวกทางการคาดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส (e-Trade Facilitation) โดยมี
ระยะเวลาดำเนิ น การตั้งแต 1 ตุ ลาคม 2560 ถึง 30 กั นยายน 2561 เพื่อใหมี Soft infrastructure ที่เปน
นโยบาย มาตรฐาน กฎหมาย ขอบั งคั บ และอื่นๆ ให หน วยงานที่เกี่ยวของไดดำเนิ นการนำไปใชในการทำ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสสำหรับการนำเขาสงออกอยางมีประสิทธิภาพ
กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย จัดทำโครงการจัดทำ
เขตการคาเสรี เพื่อเขารวมเจรจาจัดทำความตกลงการคาเสรีหรือความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศ/กลุม
ประเทศเพื่อขยายโอกาส ปกปองและรักษาผลประโยชนทางการคา การลงทุน
(3) สนั บ สนุ น ผู ป ระกอบการลงทุ น ในระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสาร มีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ไดแก กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย จัดทำโครงการเพิ่ม
โอกาสการค าดว ย e-Commerce เพื่ อสรางและพั ฒ นาธุรกิ จไทยในการใช e-Commerce เพิ่ มโอกาสทาง
การคาและขยายตลาดใหทันตอเศรษฐกิจยุคดิจิตอล และยกระดับธุรกิจ e-Commerce ไทยใหมีมาตรฐานเปน
ที่ยอมรับและมีศักยภาพในการขยายสูตลาดระดับสากล
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กรมการจั ด หางาน กระทรวงแรงงาน จั ด ทำโครงการรองรั บ การเข า สู
ประชาคมอาเซี ยน เพื่ อติ ด ตามและประเมิ น ผลการดำเนิ น งานตามแนวทางการเพิ่ มขี ดความสามารถและ
แนวปฏิบัติที่ดีที่เปนมาตรฐานในการเคลื่อนยายแรงงานในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียนรวมกับแตละหนวยงาน
ภายในกรมการจัดหางาน
สำนั กงานปลั ดกระทรวงวัฒ นธรรม กระทรวงวัฒ นธรรม จั ดทำโครงการ
พัฒนาระบบขอมูลและเทคโนโลยีดิจิทัลดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม กิจกรรม : คาใชจายในการพัฒนา
ระบบการสรางอาชีพดานวัฒนธรรม ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล Thailand Culture 4.0 ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2561 เพื่ อ พั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ที่ ส ามารถนำมาเป น เครื่ อ งมื อ เพื่ อ สนั บ สนุ น ในการสร างอาชี พ
ดานวัฒนธรรม
(4) สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม มีผลการดำเนินงานที่สำคัญ
ได แก กระทรวงการตางประเทศ จัดทำสัมมนาดานเศรษฐกิจเกี่ยวกับประเทศยุโรปตะวันตก เพื่อเผยแพร
องคความรูทางวิช าการให แก นิ สิ ต นั กศึ กษา นักวิช าการ ผูป ระกอบการ และผูที่สนใจ เกี่ย วกั บ นโยบาย
เศรษฐกิ จของโปรตุ เกส อิ ตาลี และเบลเยี ย ม ซึ่งจะเป น ประโยชนตอการเขาใจสถานการณ และนโยบาย
เศรษฐกิจของประเทศดังกลาว และเปนการยกระดับ ขีดความสามารถของไทยในดานการค าการลงทุนกั บ
ประเทศเบลเยียม อิตาลี และ โปรตุเกส
กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย จัดทำโครงการพัฒนา
ผูประกอบการสูเศรษฐกิจยุคใหม (New Economy Academy) เพื่อสงเสริมและพัฒ นาผูประกอบการไทย
ใหมีความรู ความเข าใจเกี่ย วกับ การทำการคาในเศรษฐกิจ ยุคใหม และสามารถประยุกต การทำการตลาด
การสรางมูลคาเพิ่มใหแกสินคา/บริการในทุกระดับอยางเปนระบบและครบวงจร รวมถึงเปนศูนยกลางการ
บูรณาการเครือขายในการสราง บ มเพาะ และพัฒ นาศั กยภาพผูป ระกอบการดานการคาทั้ งออนไลน และ
ออฟไลน เพื่อใหผูประกอบการปรับตัวและเพิ่มความสามารถแขงขันในการทำการคา อันจะเปนการเสริมสราง
ขี ด ความสามารถของประเทศไทยตามแนวทาง Thailand 4.0 โครงการส ง เสริ ม และเพิ่ ม ศั ก ยภาพ
ผูป ระกอบการ SMEs สูตลาดสากล เพื่อสงเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมสรางสรรคในภาคธุรกิจบริการ
วิ ช าชี พ (Creative Maker) และเสริ ม สร า งศั ก ยภาพของบุ ค ลากรในอุ ต สาหกรรมสรางสรรค รวมทั้ งเพื่ อ
ยกระดับภาพลักษณ ของประเทศไทยในดานความคิดสรางสรรคสอดคลองกับนโยบายในการสรางแบรนด
ประเทศไทยอันไปสู Thailand Creative Hub รวมทั้งสงเสริม ผลักดัน และสนับสนุนใหผูประกอบการไทย
ขยายตลาดและดำเนินธุรกิจในตลาดศักยภาพใหมๆ และกรมพัฒ นาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย จัดทำ
โครงการขั บ เคลื่ อนนั กธุ ร กิ จ ด ว ยนวั ต กรรม (IDE) เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพผู ป ระกอบธุ ร กิ จ สู ก ารเป น Smart
Enterprise ใหมีความเปนมืออาชีพ และมีความพรอมพัฒนาสูการเปนนักธุรกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ซึ่งมี
ผูประกอบธุรกิจที่ไดรับการพัฒนา 1,673 ราย และโครงการหลักประกันทางธุรกิจ ทางเลือกใหมเพื่อ SMEs
ไทยกาวไกล เขมแข็งและยั่งยืน เพื่อใหผูประกอบธุรกิจ สถาบันการเงิน และผูที่มีสวนเกี่ยวของกับกฎหมาย
หลักประกันทางธุรกิจ มีความรูความเขาใจถึงทางเลือกใหมในการเขาถึงแหลงเงินทุน
สำนั ก งานปลั ด กระทรวงอุ ต สาหกรรม กระทรวงอุ ต สาหกรรม จั ด ทำ
โครงการคาใชจายการเสริมสรางทักษะอนาคตและยกระดับผลิตภาพวิสาหกิจไทยเพื่อกาวสู Smart SMEs
อยางยั่งยืน เพื่อใหผูประกอบการ ผูบริหาร มีความรู ทักษะ และแนวทางการวัดวิเคราะห การประเมินและ
ติ ด ตามประสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล ในกระบวนการบริ ห ารจั ด การ เพื่ อ ยกระดั บ ผลิ ต ภาพทั้ ง ในระดั บ
กระบวนการและองคกร
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กรมส งเสริมอุ ตสาหกรรม กระทรวงอุ ตสาหกรรม จั ดทำโครงการพั ฒ นา
ศักยภาพผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสูการเปนสมารทเอสเอ็มอี และโกลบอลเอสเอ็มอี
เพื่อพัฒนาผูประกอบการ SMEs ใหมีทักษะความสามารถบริหารจัดการธุรกิจ ตามแนวโนมของตลาดโลกที่
เปลี่ย นแปลง สามารถสรางมูล ค าเพิ่ มผลิ ตภัณ ฑ และพัฒ นาผลิตภั ณ ฑ เขาสูตลาดแนวใหมของตลาดโลก
รวมทั้ งยกระดั บ ความสามารถในการแข งขัน สูร ะดั บ สากล และโครงการพั ฒ นาระบบการให บ ริก ารและ
สนั บ สนุ น ป จ จั ย เอื้ อต อการประกอบธุ รกิ จ เพื่ อส งเสริมให เกิ ดความรว มมือ ในการสรางระบบการส งเสริ ม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในการเพิ่มศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจ
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สป.วท.) กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม จัดทำโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหมที่มีการเติบโตสูง
(Innovative Startup) เพื่ อใหเกิดการใชประโยชนในเชิงพาณิ ชยจากผลงานวิจัยและความคิดสรางสรรคที่
เกิด ขึ้นในระบบมหาวิทยาลั ย ตลอดจนเกิด การพัฒ นาและตอยอดจุดแข็งของแตละมหาวิทยาลัย ไปสูการ
บ ม เพาะธุ ร กิ จ นวั ต กรรม เพื่ อ เป น ตั ว ขั บ เคลื่ อ นทางเศรษฐกิ จ ชุ ด ใหม (New engine of growth)
กรมวิทยาศาสตรบ ริการ (วศ.) กระทรวงการอุด มศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม จัด ทำโครงการ
เพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) เพื่อสงเสริมผูประกอบการ SMEs ใหผลิต
สินคาที่มีคุณภาพตามาตรฐานสากลและใหมีมูลคาเพิ่มเปนที่ตองการของตลาด และเพื่อสงเสริม SMEs ใหมี
การใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม จัดทำโครงการ
สงเสริมวิส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ให สามารถเข าถึ งการใช วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนให SMEs สามารถนำวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาประยุกตใช เพื่อสราง
นวัตกรรม และเพิ่มมูลคาเพิ่มใหแกสินคาหรือบริการ
กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง จั ดทำโครงการการเพิ่ มศั กยภาพและ
ความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการ SMEs เพื่อสงเสริมความรูความเขาใจทางดานภาษีอากรสิทธิ
ประโยชนทางภาษีและการปฏิบัติหนาที่ทางภาษีที่ถูกตองใหกับผูประกอบการ SMEs และเพิ่มศักยภาพและ
ความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการ SMEs
(5) พัฒนาปจจัยสนับสนุนเพื่ อสงเสริมการลงทุนในประเทศและการลงทุ น
ของคนไทยในตางประเทศ มีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ไดแก กระทรวงการตางประเทศ จัดทำการสงเสริม
ผูประกอบการไทยที่มีศักยภาพและความสนใจที่จะเขาไปดำเนินการคาขายและลงทุนในภูมิภาคอาวอาหรับ
โดยเฉพาะในบาหเรน โดยไดมีการจัดงานเสวนาภาคเอกชนไทย และการนำภาคเอกชนไทยไปเยือนบาหเรน
เพื่อแสวงหาโอกาสและลูทางการคาการลงทุน ทำใหภาคเอกชน/ผูประกอบการไทยมีลูทางเขาสูตลาดการคา
บาหเรนมากขึ้น รวมทั้งเพิ่มพูนความสามารถในการแขงขันในสาขาที่เปนเปาหมายหลักของไทย
สำนักงานพัฒ นาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช. หรือ พว.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม จัดทำโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (ITAP) เพื่อผลักดันให SME มีการลงทุนในการทำวิจัยและพัฒนามากขึ้นโดยเพิ่มสัดสวนการลงทุน
รัฐ : เอกชน เป น รอยละ 30 : 70 และเชื่ อมโยง SME ใหเขาถึงองคความรูและทรัพ ยากรที่ จ ำเป น ในการ
สรางขีดความสามารถดานเทคโนโลยีของ SME เชน ผูเชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยเฉพาะทาง
การบริการของภาครัฐ และแหลงเงินทุน
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(6) ปรับปรุงแกไขกฎหมายและกฎระเบียบ มีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ไดแก
กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง จัดทำการผลักดันรางพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. .... (ฉบับรวม) เพื่อให
กฎหมายวาดวยการศุลกากรมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับมาตรฐานสากล โปรงใส และทันสมัยสอดคลอง
กับทิศทางการคาระหวางประเทศ อันจะเปนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
สำนั ก งานคณะกรรมการคุ ม ครองผู บ ริ โภค สำนั ก นายกรัฐ มนตรี จั ด ทำ
โครงการผลักดันการกำหนดความรับผิดชอบใหผูประกอบธุรกิจมีมาตรฐานความรับผิดชอบตอผูบริโภค เพื่อให
ผูประกอบธุรกิจตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคม มีการปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายและสงเสริมผูประกอบ
ธุรกิจที่มีสวนรวมในการพิทักษสิทธิผูบริโภค และเพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหผูประกอบธุรกิจมีมาตรการใน
การดำเนิ นธุรกิจอยางมีจริยธรรมและความรับ ผิดชอบตอสังคม โดยเล็งเห็ นถึงความสำคัญ ในการคุมครอง
ผูบริโภคและใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ
กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย จัดทำโครงการศึกษาธุรกิจบัญชี
ท าย พ.ร.บ. การประกอบธุ ร กิ จ ของคนต างดาว พ.ศ. 2542 เพื่ อศึ กษาขอมู ล เชิงลึกของธุรกิจ บั ญ ชี ทายฯ
เป าหมายสำหรับผูบ ริห ารระดับนโยบายในการพิจารณากำหนดทิศทางสำหรับธุรกิจที่ควรสงวนไวสำหรับ
ผูประกอบการไทย และประเภทธุรกิจที่ควรกำกับสำหรับคนตางดาวไดอยางทันสมัย และเหมาะสมกับสภาวะ
เศรษฐกิจ การคาและการลงทุนของประเทศ
กรมบั ง คั บ คดี กระทรวงยุ ติ ธ รรม จั ด ทำ โครงการการเสริ ม สร า ง
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ ตามกรอบการจัดลำดับความยาก - งายในการประกอบธุรกิจ (Ease
of Doing Business) ของธนาคารโลก โดยขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบ
ธุ ร กิ จ ตามกรอบความยาก-ง า ยในการประกอบธุ ร กิ จ (Ease of Doing Business) โดยลดขั้ น ตอนและ
ระยะเวลาการใหบริการ ลดตนทุนคาใชจาย อำนวยความสะดวกและพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบตางๆ ใหมี
สวนสนับสนุนตอการดำเนินธุรกิจ เพื่อเสริมสรางความเชื่อมั่นในการทุนและการประกอบธุรกิจใหเกิดความงาย
และสะดวก อันจะสงผลใหเกิดสภาพคลองและสรางความเติบโตของระบบเศรษฐกิจไทย ใหประเทศไทยไดรับ
การจัดอันดับที่ดีขึ้น ผลที่ไดคือ ผลการประเมินความยาก-งายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก ประจำป
พ.ศ. 2561 ประเทศไทยไดรับการจัดอันดับในอันดับที่ 26 ของ 190 ประเทศ (จากปที่แลวอยูอันดับที่ 46)
(7) พั ฒ นาระบบทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญา มี ผ ลการดำเนิ น งานที่ ส ำคั ญ ได แ ก
กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย จัดทำโครงการยกระดับศักยภาพการแขงขันผูประกอบการ SMEs
ดวยทรัพยสินทางปญญาและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ โดยเฉพาะ SMEs ใหมีองคความรู
ในการพัฒนาตอยอดและสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการดวยทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนสงเสริม
การนำทรัพยสินทางปญญาไปใชประโยชนในเชิงพาณิชยอยางเปนรูปธรรม

4 ประเด็นการพัฒนาในระยะตอไป
ผลการพัฒนาในปที่สองของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ
และแขงขันไดอยางยั่งยืน มีผลการพัฒนาที่บรรลุเปาหมายหลายดาน อยางไรก็ตาม มีผลการพัฒนาบางดานที่
ยังไมสามารถบรรลุเปาหมายที่กำหนด แตก็มีความกาวหนามากขึ้น ประเด็นการพัฒนาในระยะตอไปประเทศ
ไทยจึงตองเสริมสรางการขับเคลื่อนการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืนใหบรรลุ
เปาหมายและตอเนื่อง โดยใหความสำคัญกับแนวทางตอไปนี้

101

4.1 เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ดานการคาของประเทศ โดยขับเคลื่อนนโยบายการค า
ระหวางประเทศและปกปองรักษาผลประโยชนทางการคาเพื่อใหการสงออกสินคาสามารถขยายตัวไดอยาง
ตอเนื่องและเต็มศักยภาพ โดยเฉพาะการสงออกสินคาที่มีโอกาสไดรับประโยชนจากมาตรการกีดกันทางการคา
ระหวางสหรัฐอเมริกาและจีน และบรรเทาผลกระทบของผูสงออกที่ไดรับผลกระทบจากสงครามการคาและ
ความผันผวนของคาเงิน โดยใหความสำคัญกับการขยายความรวมมือทางการคาเพื่อขยายตลาดสงออกไปสู
ตลาดใหม ๆ ที่ มีศั กยภาพ และการสร างมู ล คาเพิ่ ม ของสิน คาและบริก ารเพื่ อ การส งออก พรอ มทั้ งพั ฒ นา
การเขาถึงแหลงเงินทุนและศักยภาพของภาคธุรกิจ และการสรางและพัฒนาผูประกอบการยุคใหมใหมีทักษะ
ความสามารถในการแขงขัน และอัตลักษณ ที่ชั ดเจน เพื่อสงเสริมใหทุกภาคเศรษฐกิจสามารถปรับ ตัวและ
แขงขันไดภายใตบริบทใหมของโลก
4.2 ส งเสริม การลงทุ น ภาครัฐและภาคเอกชนใหข ยายตัวต อเนื่ อง โดยการลงทุ น ในโครงสราง
พื้ น ฐานขนาดใหญ โดยเฉพาะดำเนิ น การพั ฒ นาโครงข า ยคมนาคมและขนส งไร ร อยต อ พร อ มทั้ ง ปรั บ
สภาพแวดลอมใหเอื้อตอการพั ฒ นาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต ดวยการพั ฒ นาโครงสรางพื้นฐานดาน
คมนาคมขนสง อาทิ การลงทุ นระบบรถไฟทางคูทั่วประเทศและทางหลวงพิเศษระหวางเมื อง เพื่อช วยลด
ตนทุนการขนสงและเปนการเปดพื้นที่การลงทุนแหลงใหมตามแนวเสนทางคมนาคม เพื่อใหเกิดการพัฒนาและ
กระจายความเจริญออกสูภูมิภาคและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ควรมีการสงเสริม
ความรวมมือดานการลงทุนระหวางภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีภาครัฐกำกับดูแลกฎเกณฑ กำหนดหนวยงาน
เจาภาพเปนผูรับผิดชอบชัดเจน สรางกลไกการประสานงานที่ดีระหวางภาครัฐและระหวางภาครัฐและเอกชน
และมีระบบการบริหารจัดการที่ดีในการขับเคลื่อนโครงการหรือมาตรการให สำเร็จ พรอมทั้ งมีการติ ดตาม
ประเมินผลที่ชัดเจนและตอเนื่อง และเปดเผยความคืบหนาของโครงการหรือมาตรการอยางเปนระบบ เพื่อให
ภาคเอกชนมี ความเชื่อมั่ น และตั ดสิ น ใจลงทุน ตอไป และเพื่อสรางความสามารถในการแขงขัน ที่ ยั่งยืน ของ
ประเทศในภาพรวม
4.3 ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการเงินและความรูความเขาใจทางการเงิน โดยการกำกับ
ดูแลระบบการเงินของประเทศใหเกิดความเชื่อมโยงตอเนื่อง สามารถบูรณาการการทำงานรวมกันระหวาง
สถาบั น การเงิน เฉพาะกิ จ องค กรการเงิน ฐานราก และธนาคารพาณิ ช ย เพื่ อให แ หล งบริก ารทางการเงิน
กระจายตั วครอบคลุมทั่วทุ กพื้ น ที่ ของประเทศ ประชาชนระดั บ ฐานรากสามารถเขาถึ งบริการทางการเงิน
ไดมากขึ้น และเพื่อเพิ่มความหลากหลาย ความสะดวก และสรางโอกาสที่เทาเทียมกันทางการเงิน ซึ่งสถาบัน
การเงินควรมีบทบาทการใหบริการทางการเงินอยางรับผิดชอบควบคูไปกับการใหความรูทางการเงินเนื่องจาก
ในป จ จุ บั น เทคโนโลยี ทางการเงิน หรือฟ น เทค (FinTech) ได เข ามามี บ ทบาทในสั งคมไทยมากขึ้น แต ยังมี
ประชาชนบางกลุมที่ขาดความความรูความเขาใจ จึงตองใหความสำคัญกับการสงเสริมกระบวนการเรียนรู
และสรางวินัยทางการเงินเพื่อเพิ่มโอกาสการเขาถึงบริการทางการเงินในประชาชนทุกกลุมไดอยางทั่งถึงและ
ชาญฉลาด
4.4 สรางความเข มแข็งให กับวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดยอม และเศรษฐกิจฐานราก โดย
ปรั บ ปรุ งให ก ารดำเนิ น ธุ ร กิ จ ของวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ มมี ค วามสะดวกและทั น สมั ย มากขึ้ น
โดยเฉพาะอุ ป สรรคจากกฎระเบี ย บของภาครั ฐ ที่ มี ขั้น ตอนมากและใช ระยะเวลานาน พรอมทั้ งสนั บ สนุ น
ผูประกอบการรายใหมๆ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศใหมีศักยภาพในการประกอบธุรกิจสมัยใหม
สามารถแขงขันในตลาดสากลได พรอมทั้งควรใหความสำคัญในการสรางความเขมแข็งของระบบเศรษฐกิจ
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ฐานราก โดยการส งเสริ ม ความรู แ ละทั ก ษะในการเป น ผู ป ระกอบการของเกษตรกร แรงงานทั่ ว ไป และ
กลุ มประชากรที่ มี รายได น อยและไม มั่น คงให เป น ผู ป ระกอบการ เพื่อ เพิ่ มขีด ความสามารถในการแขงขั น
ของประเทศ และสรางสภาพแวดลอมและกลไกที่สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก สนับสนุนการเขาถึง
แหล งเงิน ทุ น และทรัพ ยากรที่ จำเป น เพื่ อยกระดับ การเป น ผูป ระกอบการที่ มีศักยภาพและสามารถพึ่งพา
ตนเองได ซึ่งจะนำไปสูคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน

บ ท ที่ 4
ยุทธศาสตรการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนา
อยางยั่งยืน
1 บทนำ และสาระสำคัญของยุทธศาสตร
ป จ จุ บั น สภาพทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ มกำลังเปน ป ญ หาและเปน จุดอ อนของการรัก ษา
ฐานการผลิต และให บ ริการ รวมทั้ งการดำรงชีพที่ ยั่ งยืน ฐานทรัพ ยากรธรรมชาติ ถูกนำไปใช ในการพั ฒ นา
จำนวนมากก อ ให เ กิ ด ความเสื่ อ มโทรมอย า งต อ เนื่ อ ง พื้ น ที่ ป า ไม ล ดลง ทรั พ ยากรดิ น เสื่ อ มโทรม
ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ทรัพยากรน้ำยังมีสวนที่ไมสามารถจัดสรรไดตามความตองการ และ
มีความเสี่ยงในการขาดแคลนในอนาคต เกิดปญหาความขัดแยงในการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น
จากการเขาถึงและการจัดสรรการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติที่ไมเปนธรรม รวมทั้งปญหาสิ่งแวดลอม
เพิ่ มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง สงผลกระทบตอคุณ ภาพชีวิตของประชาชนและ
ตนทุนทางเศรษฐกิจ ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติมีความผันผวนและ
รุ น แรงมากขึ้ น โดยเฉพาะอุ ท กภั ย และภั ย แล ง ซึ่ ง ส ง ผลกระทบต อ ภาคเศรษฐกิ จ และห ว งโซ ก ารผลิ ต
ภายในประเทศ และขอตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งทวีความเขมขน ทำให
ประเทศไทยตองเตรียมพรอมรับภาระในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกภายใตกระแสการแขงขันทางการคา
ขณะที่วาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกหลัง ค.ศ. 2015 ซึ่งเปนการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก
ในอีก 15 ป ขางหนา (ค.ศ. 2016-2030) จะสงผลกระทบตอแนวทางการพัฒ นาประเทศในอนาคต ดังนั้ น
ประเด็ น ท าทายที่ ต องเร งดำเนิ น การในช ว งแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12 ได แก การสรางความมั่ น คงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดลอมเพื่อสนับสนุนการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและ
คุณภาพชีวิตของประชาชน เรงแกไขปญหาวิกฤติส่ิงแวดลอมเพื่อลดมลพิษที่เกิดจากการผลิตและการบริโภค
พัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปรงใสเปนธรรม สงเสริมการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเปนวง
กวางมากขึ้ น ตองเรงเตรีย มความพรอมในลดการปลอยกาซเรือนกระจกและเพิ่ มขีดความสามารถในการ
ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1.1 เปาหมายการพัฒนา
1.1.1 รักษาและฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มพื้นที่ปาไมเพื่อการอนุรักษ ปาเศรษฐกิจ
และปาชายเลน ลดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ แกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ และจัดที่ดิน
ทำกินใหผูยากไรโดยใหสิทธิรวม
1.1.2 สรางความมั่นคงดานน้ ำและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งน้ำผิวดินและน้ำใตดิน
ใหมีประสิทธิภาพ บริหารจัดการน้ำในระดับลุมน้ำใหมีความสมดุล ระหวางความตองการใชน้ำทุกกิจกรรม
กั บ ปริ ม าณน้ ำต น ทุ น เพื่ อ แก ไขป ญ หาการขาดแคลนน้ ำ และลดจำนวนประชาชนที่ ป ระสบป ญ หาจาก
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การขาดแคลนน้ ำ ควบคู กับ การเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพการใช น้ำทั้ งภาคการผลิ ตและการบริโภค ปอ งกัน และ
ลดความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแลง
1.1.3 สรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน
และระบบนิ เวศ โดยให ความสำคั ญ เป น ลำดับ แรกกับ การจัดการขยะมูล ฝอยและของเสีย อัน ตราย ฟ น ฟู
คุณภาพแหลงน้ำสำคัญของประเทศ และแกไขปญหาวิกฤตหมอกควัน
1.1.4 เพิ่มประสิทธิภ าพการลดกาซเรือนกระจกและขี ดความสามารถในการปรับตัวต อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีกลไกจัดการเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
ดานตางๆ หรือในพื้นที่หรือสาขาที่มีความเสี่ยงจะไดรับผลกระทบสูง
1.1.5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ความสูญเสียใน
ชีวิตและทรัพยสินที่เกิดจากสาธารณภัยลดลง
1.2 แนวทางการพัฒนา
1.2.1 การรักษาฟ นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ สรางสมดุลของการอนุ รักษแ ละใชประโยชน
อยางยั่งยืนและเปนธรรม ดังนี้ 1) อนุรักษฟนฟูทรัพยากรปาไมเพื่อสรางสมดุลธรรมชาติ ปกปองและฟนฟู
ทรัพยากรปาไมและสัตวปาใหเกิดผลในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม หยุดยั้งการทำลายปา เพื่อรักษาพื้นที่
ปาไม 102.3 ลานไรใหคงอยู 2) อนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน ปกปอง
และอนุรักษทรัพยากรพันธุกรรม อนุรักษพันธุกรรมและภูมิปญญาทองถิ่น สนับสนุนธนาคารพันธุกรรมที่มี
การดำเนินการอยูแลวอยางเปนระบบ ทั้งพืช สัตว และจุลินทรีย 3) พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและ
แกไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยจัดทำระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการที่ดิน จัดทำหลักฐานการถือครอง
ที่ดินของรัฐทุกประเภทใหครบถวนชัดเจน 4) ปกปองทรัพยากรทางทะเลและปองกันการกัดเซาะชายฝง
พั ฒ นาพื้ น ที่ ชายฝ ง โดยคำนึ งถึ งผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและความยั่งยืน ระยะยาว ลดความขัดแยงเชิง
นโยบายระหว า งการพั ฒ นาโครงสร า งพื้ น ฐาน การท อ งเที่ ย ว การประมง และวิ ถี ชี วิ ต ของชุ ม ชน และ
5) วางแผนบริหารจัดการทรัพยากรแรเพื่อใหเกิดการใชประโยชนสูงสุดและลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
และประชาชน กำหนดปริมาณที่ เหมาะสมในการนำแรมาใชประโยชน คำนึงถึงความจำเป นและมู ลคาใน
อนาคต จำกัดการสงออกทรัพยากรแรในรูปวัตถุดิบ
1.2.2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อใหเกิดความมั่นคง สมดุล และ
ยั่งยืน ทั้งในมิติเชิงปริมาณและคุณภาพ ดวยกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน โดยเฉพาะประชาชนผูมี
สวนไดสวนเสียในพื้นที่ลุมน้ำ เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารจัดการและการใชประโยชนทรัพยากรน้ำทั้งน้ำ
ผิวดินและน้ำใตดินในทุกมิติ โดยคำนึงถึงศักยภาพ และขอจำกัดดานสิ่งแวดลอมและมิติเชิงสังคมของพื้นที่
ลุมน้ำ ดังนี้ 1) เรงรัดการประกาศใชรางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. .... เพื่อเปนกฎหมายหลักดาน
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ โดยมีคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแหงชาติ เปนกลไกหลักในการ
กำหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตรการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแหงชาติ การบริหารจัดการภาวะ
วิกฤตน้ำแหงชาติ 2) เรงรัดใหมีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับลุมน้ำอยางบูรณาการทั้ง 25 ลุมน้ำ
โดยมีคณะกรรมการลุมน้ำซึ่งอยูภายใตคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแหงชาติ เปนกลไกขับเคลื่อนหลักในระดับ
พื้ น ที่ 3) ผลั ก ดั น กระบวนการประเมิ น สิ่ ง แวดล อ มระดั บ ยุ ท ธศาสตร (Strategic Environmental
Assessment : SEA) มาใชเปนเครื่องมือนำเสนอทางเลือกในการตัดสินใจระดับนโยบาย แผน และแผนงาน
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ที่เหมาะสมกับศักยภาพของลุมน้ำ 4) เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำของแหลงน้ำตนทุนและระบบกระจาย
น้ำใหดีขึ้น ดวยการพัฒนาแหลงน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กในลักษณะรวมกลุมพื้นที่ โดยใหความสำคัญกับ
พื้นที่ชนบท และ 5) เพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ำและการจัดสรรน้ำตอหนวยในภาคการผลิตใหสามารถสราง
มูลคาเพิ่มไดสูงขึ้น ทั้งในและนอกเขตพื้นที่ชลประทาน
1.2.3 แกไขปญหาวิกฤตสิ่งแวดลอม ดวยการเรงรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ
น้ำเสี ย และของเสียอั นตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค สรางเมืองที่เป นมิ ตรกับสิ่งแวดลอมหรือเมือง
สีเขียว เพื่อสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีใหกับประชาชน โดยมีแนวทางดำเนินงาน ดังนี้ 1) เรงรัดแกไขปญหา
การจั ด การขยะตกค า งสะสมในพื้ น ที่ วิ ก ฤต ผลั ก ดั น กฏหมายและกลไกเพื่ อ การคั ด แยกขยะ สนั บ สนุ น
การแปรรูปเปนพลังงาน ใชมาตรการทางเศรษฐศาสตรเพื่อใหเกิดการลดปริมาณขยะ รวมทั้งสรางวินัยคนใน
ชาติเพื่อการจัดการขยะอยางยั่งยืน 2) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุมน้ำวิกฤตและลุม
น้ำสำคัญอยางครบวงจร โดยลดการเกิดน้ำเสียจากแหลงกำเนิด โดยเรงแกไขปญหาน้ำเสียจากชุมชนและน้ำ
เสียจากอุตสาหกรรม ปรับปรุงและฟนฟูคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุมน้ำวิกฤตและลุมน้ำสำคัญรวมทั้งพื้นที่ชุมน้ำ
3) แกไขปญหาวิกฤตหมอกควันไฟปาในเขตภาคเหนือและภาคใต เรงแกไขปญหาวิกฤตหมอกควันไฟปาใน
เขตภาคเหนือและภาคใต โดยสงเสริมทุกภาคสวนเขารวมดำเนินการอยางตอเนื่อง และ 4) ปรับปรุงกฎหมาย
และพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเมืองเพื่อรองรับการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม จัดทำผังเมืองที่คำนึงถึง
การเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน
1.2.4 สงเสริมการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยเนนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ภายใตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชแนวคิดตลอดวัฏจักร
ชีวิต ดังนี้ 1) สงเสริมการผลิตและการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยใชมาตรการ
ทางการเงินและการคลังเพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิตใหไดมาตรฐานการลดมลพิษและการใชทรัพยากรให
เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสู งสุ ด 2) สนั บ สนุ น การผลิ ต ภาคการเกษตรไปสู เกษตรกรรมที่ ยั่ งยื น โดยสนั บ สนุ น
การปรั บ เปลี่ ย นกระบวนการผลิ ต จากพื ช เชิ งเดี่ ย วไปสู เกษตรกรรมยั่ งยื น อาทิ เกษตรธรรมชาติ เกษตร
ผสมผสาน เกษตรอินทรีย วนเกษตร และเกษตรทฤษฎีใหม 3) สงเสริมการทองเที่ยวที่ยั่งยืน โดยคำนึงถึง
ขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว
ธรรมชาติของไทยสูสากล และ 4) สรางแรงจูงใจเพื่อใหเกิดการปรับเปลี่ยนไปสูการบริโภคที่ยั่งยืน สราง
ความตระหนักรูของผูบริโภค โดยใหขอมูลที่ถูกตองพอเพียง เสริมสรางทัศนคติในการดำรงชีวิต ใหเปนวิถีชีวิต
ที่พอเพียงและยั่งยืน เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
1.2.5 สนับสนุนการลดการปลอยกาซเรือนกระจกและเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัว
ตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 1) จัดทำและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ใหสามารถรองรับพันธกรณีระหวางประเทศดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไดอยางบูรณาการ
และครอบคลุ ม 2) พั ฒ นามาตรการและกลไกเพื่ อ สนั บ สนุ น การลดก า ซเรื อ นกระจกในทุ ก ภาคส ว น
โดยเฉพาะสาขาการผลิ ตไฟฟ า การใชพ ลั งงานในภาคขนสง ภาคอุ ตสาหกรรม ภาคครัว เรือนและอาคาร
3) สงเสริมภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีการจัดเก็บและรายงานขอมู ล
เกี่ยวกั บการปล อยก าซเรือนกระจก 4) เพิ่มขีด ความสามารถในการวิจัยและพัฒ นาทางวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยสงเสริมการวิจัย
และพัฒนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมกับการศึกษาและประยุกตใชภูมิปญญาทองถิ่น
ด านการปรั บ ตั ว ในการจั ด หาเทคโนโลยี ที่ จ ำเป น สำหรับ ภาคเกษตร และ 5) สร า งความรู ความเข า ใจ
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ความตระหนัก และการมีสวนรวมของประชาชน และภาคสวนตางๆ ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ โดยสนับสนุนการสรางองคความรูเกี่ยวกับผลกระทบและความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เสริมสรางศักยภาพบุคลากร และหนวยงาน ในระดับตางๆ
1.2.6 บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติเพื่อใหเกิดความเสียหายนอยที่สุดและ
นำไปสูการพัฒ นาที่ยั่งยืน โดย 1) บู รณาการการลดความเสี่ยงจากภัยพิ บัติ เขาสูกระบวนการวางแผน
ทั้งระดับชาติ ระดับจังหวัด และระดับชุมชนทองถิ่น และสาขาการผลิตตางๆ 2) เสริมสรางขีดความสามารถ
ในการเตรี ยมความพร อ มและการรับ มื อ ภั ยพิ บั ติ สนั บ สนุ น การจั ด ทำแผนรับ มื อ ภั ย พิ บั ติ ในระดั บ พื้ น ที่
สงเสริมแนวทางการจัดการภัยพิบัติโดยมีชุมชนเปนศูนยกลาง 3) พัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติในภาวะ
ฉุกเฉิน พัฒนาระบบการเตือนภัยใหมีความแมนยำ นาเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ 4) พัฒนาระบบการฟนฟู
บูรณะหลังการเกิดภัย ให สามารถตอบสนองตอความตองการของผูประสบภัยไดอยางทั่วถึงและเปนธรรม
ยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบความปลอดภัยภายหลังการเกิดภัยพิบัติ และ 5) สงเสริมองคความรูดานการ
จัดการภัยพิบัติ โดยจัดทำหลักสูตรการศึกษาที่เกี่ยวของกับการจัดการภัยพิบัติ วางระบบเพื่อสรางความพรอม
และพัฒนาขีดความสามารถของเครือขายอาสาสมัคร และเชื่อมโยงการทำงานกับภาครัฐ เพื่อใหมีบทบาทรวม
ในการชวยเหลือประชาชนในภาวะฉุกเฉิน
1.2.7 พั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การและกลไกแก ไ ขป ญ หาความขั ด แย ง ด า น
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม โดย 1) ปรั บ ปรุ ง กลไกและกระบวนการวิ เคราะห ผ ลกระทบ
สิ่ งแวดล อ มให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทุ ก ขั้ น ตอน ตั้ งแต ขั้ น ตอนการจัด ทำ การพิ จ ารณารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม และขั้นตอนการติดตามตรวจสอบ 2) ผลักดันการนำแนวทางการประเมินสิ่งแวดลอม
ระดั บ ยุ ท ธศาสตร (Strategic Environmental Assessment: SEA) ใหมี ผ ลบังคับ ใชต ามกฎหมายเพื่ อ
นำไปสูการปฏิบัติ เพื่อเปน เครื่องมือสำคัญในการตัดสินใจเชิงนโยบายของภาครัฐไดอยางแทจริง 3) สราง
จิตสำนึกความตระหนัก และปรับปรุงกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน โดยไมจำกัดแคเพียงการรับฟง
ความคิ ด เห็ น แต ค วรสร างการมี ส ว นร ว มตลอดกระบวนการจั ด ทำโครงการ 4) ทบทวนแก ไขกฎหมาย
โดยเฉพาะรางพระราชบัญญัติปาชุมชน เพื่อใหมีสาระคุมครองสิทธิชุมชน วิถีชีวิต วัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถิ่น และ 5) สงเสริมบทบาทภาคเอกชนและชุมชนเพื่อสรางพลังรวมในการดำเนินงานรวมกับภาครัฐ
โดยสงเสริมใหภาคเอกชนที่มีธรรมาภิบาลในการบริหารงานมีโอกาสเขามารวมดำเนินงานกับภาครัฐและชุมชน
1.2.8 การพัฒนาความรวมมือดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ โดยผลักดันการจัดทำแผน
แมบทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของอาเซียน แสวงหาแนวทางความรวมมือกับ
อาเซี ย นและอนุ ภู มิ ภ าคลุ ม น้ ำ โขงในประเด็ น การขนส ง ข า มพรมแดน การบริ ห ารจั ด การพลั ง งานและ
ทรัพยากรธรรมชาติและการแกไขปญหาหมอกควันขามแดน สรางความรูความเขาใจและแนวทางปฏิบัติที่
ถูกตองเกี่ยวกับกฎหมายและขอตกลงระหวางประเทศใหกับทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ รวมทั้งควรมีการทบทวน
กฎหมายและขอตกลงระหวางประเทศดานการคาและสิ่งแวดลอมตามความเหมาะสมและความสอดคลองกับ
สถานการณในปจจุบัน เพื่อปองกันปญหาทางดานการคาหรือการตัดสิทธิ์ทางการคา อาทิ ปญหาการทำประมง
ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: IUU)
ติดตามและเฝาระวังมาตรการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่อาจสงผลกระทบทางการคาและ
การลงทุน ตลอดจนสนับสนุนการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับพันธกรณีดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ
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2 การบรรลุเปาหมายของยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒ นาอยางยั่งยืนในปที่ 2 ของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12 มีความกาวหนาในการรักษาและฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ โดยพื้นที่ปาไมทั้งประเทศเพิ่มขึ้น
เปนรอยละ 31.68 ในป 2561 จากรอยละ 31.58 ในป 2560 แตยังต่ำกวาคาเปาหมายที่กำหนดใหมีพื้นที่ปา
ไมรอยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้นจากป 2560 จำนวน 274,824 ไร การจัดการขยะมูล
ฝอยชุ ม ชนอย า งถู ก ต อ งและนำไปใช ป ระโยชน มี สั ด ส ว นเพิ่ ม ขึ้ น เป น ร อ ยละ 73.60 ในป 2561 เข าใกล
คาเปาหมายที่กำหนดไวไมนอยกวารอยละ 75 คุณภาพน้ำผิวดินทั่วประเทศดีขึ้น โดยมีแหลงน้ำที่อยูในเกณฑดี
ถึงพอใชเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 45 สวนสถานการณหมอกควันใน 9 จังหวัดภาคเหนือที่มีสาเหตุหลักจากการเผา
ในที่ โล งและไฟไหม ป า จำนวนวั น ที่ PM10 ใน 9 จั งหวัดภาคเหนื ออยูในเกณฑมาตรฐานลดลงจากรอยละ
95.95 ในป 2560 เป น ร อ ยละ 94.61 ในป 2561 จึ งยั งคงเป น ป ญ หาสำคั ญ ที่ ทุ ก ภาคส ว นต อ งเร งแก ไข
ในการดำเนินงานระยะตอไป ควรเนนใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคสินคาและบริการที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม โดยผลักดันเศรษฐกิจสีเขียวใหเกิดผลในทางปฏิบัติ ขยายผล สงเสริม และกำหนดมาตรการจูง
ใจให เกิ ด การผลิ ต สิ น ค า และบริ ก ารที่ เป น มิ ต รกั บ สิ่ งแวดล อ ม โดยยุ ท ธศาสตร ก ารเติ บ โตที่ เป น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน มีผลการพัฒนาเปรียบเทียบกับเปาหมาย สรุปไดดังนี้
การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนปที่สองของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
เปาหมาย

ตัวชี้วัด

1. รักษา และฟนฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่ม
พื้นที่ปาไมเพื่อการ
อนุรักษ ปาเศรษฐกิจ
และปาชายเลน ลดการ
สูญเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพ แกไขปญหา
การบุกรุกที่ดินของรัฐ
และจัดที่ดินทำกินให
ผูยากไรโดยใหสิทธิรวม

1. สัดสวนพื้นที่ปาไมเปน
รอยละ 40 ของพื้นที่
ประเทศ
- พื้นที่ปาเพื่อการ
อนุรักษรอยละ 25
- พื้นที่ปาเศรษฐกิจ
รอยละ 15
2. พื้นที่ปาชายเลนเพิ่ม
จาก 1.53 ลานไร เปน
1.58 ลานไร
3. จำนวนชนิดพันธุและ
ประชากรของสิ่งมีชีวิต
ที่อยูในภาวะถูกคุกคาม
หรือใกลสูญพันธุ
4. แผนที่แนวเขตที่ดินของ
รัฐ (โครงการ One
Map) ที่แลวเสร็จมีการ
ประกาศใช และจำนวน
พื้นที่จัดที่ดินทำกินให
ชุมชน (จำนวนแปลง
ที่ดินที่ประชาชนไดรับ
การจัดที่ดินทำกินและ
ที่อยูอาศัย)
5. มีระบบประปาหมูบาน
ครบทุกหมูบาน
หนวย : รอยละ (หมูบ าน)

2. สรางความมั่นคงดานน้ำ
และบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำทั้งน้ำผิวดิน

2555

2556

แผนฯ 11
2557

20.40

20.39

20.44

20.44

20.66

20.89

21.88

0.004

0.006

0.009

0.008

0.015

0.017

8.28

1.53

1.53

1.53

1.53

1.53

-

-

-

13 ชนิด

13 ชนิด

11,134

10,085

8,471

7,173

-

93.40
(65,696)

-

94.83
(66,764)

33.65

-

-

31.57

-

88.83
(62,512)

31.62

2558

2559

แผนฯ 12
2560
2561
31.58

31.68

31.60

31.58

-
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2555

2556

แผนฯ 11
2557

75.96

83.33

84.63

2558

2559

แผนฯ 12
2560
2561

86.76

84.19

95.95

94.61

254.9
(1.5)

258.7
(1.5)

258.2
(-0.2)

260.3
(0.8)

อยูระหวางการ ครม.เห็นชอบ
6. ลุมน้ำสำคัญของ
จัดทำแผน
แผนแมบทการ
ประเทศ 25 ลุมน้ำ มี
บริหารจัดการ บริหารจัดการ
แผนบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ
ทรัพยากรน้ำ
ทรัพยากรน้ำอยาง
20 ป
สมดุล
7. ประสิทธิภาพการใชน้ำ
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
ในพื้นที่ชลประทาน
เพิ่มขึ้น
8. ประสิทธิภาพการใชน้ำ
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
ทั้งภาคการผลิตและ
การบริโภคเพิ่มขึ้น
9. พื้นที่และมูลคาความ
30,039.91 2,467.83
1,846.64
1,595.74
821.74
2,895.93
542.07
เสียหายจากอุทกภัย
และภัยแลงมีแนวโนม
ลดลง (ลานบาท)
10. พื้นที่ชลประทาน
29,732,783 29,939,735 30,257,546 30,483,167 30,730,642 30,925,901 31,200,725
เพิ่มขึ้นปละ 350,000
ไร
3. สรางคุณภาพสิ่งแวดลอม 11.สัดสวนของขยะมูลฝอย
44.93
46.40
48.49
49.46
56.54
73.80
73.60
ที่ดี ลดมลพิษ และลด
ชุมชนไดรับการจัดการ
ผลกระทบตอสุขภาพของ
อยางถูกตองและ
ประชาชนและระบบนิเวศ
นำไปใชประโยชนไม
นอยกวารอยละ 75
โดยใหความสำคัญเปน
ลำดับแรกกับการจัดการ 12.สัดสวนของเสีย
5
10.51
13.10
ขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายชุมชนที่ไดรับ
อันตราย ฟนฟูคุณภาพ
การกำจัดอยางถูกตอง
แหลงน้ำสำคัญของ
ไมนอยกวารอยละ 30
ประเทศ และแกไขปญหา 13.กากอุตสาหกรรม
1.120
1.947
1.20
วิกฤตหมอกควัน
อันตรายทั้งหมดเขาสู
ระบบการจัดการที่
ถูกตอง (ลานตัน)
14.คุณภาพน้ำของแมนำ้
34
28
29
34
34
28
45
สายหลักทีอ่ ยูในเกณฑ
ดีเพิ่มขึ้น

และน้ำใตดิน ใหมี
ประสิทธิภาพ บริหาร
จัดการน้ำในระดับลุมน้ำ
ใหมีความสมดุล ระหวาง
ความตองการใชน้ำทุก
กิจกรรมกับปริมาณน้ำ
ตนทุน เพื่อแกไขปญหา
การขาดแคลนน้ำ และลด
จำนวนประชาชนที่
ประสบปญหาจากการ
ขาดแคลนน้ำ ควบคูกับ
การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใชน้ำ ทั้งภาคการผลิต
และการบริโภค ปองกัน
และลดความเสียหายจาก
อุทกภัยและภัยแลง

4. เพิ่มประสิทธิภาพการลด
กาซเรือนกระจกและ
ขีดความสามารถในการ
ปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ มีกลไกจัดการ

15.คุณภาพอากาศในพื้นที่
วิกฤติหมอกควันไดรับ
การแกไขและมีคาอยูใน
เกณฑมาตรฐาน
(รอยละจำนวนวันที่ PM10
ใน 9 จังหวัดภาคเหนืออยู
ในเกณฑมาตรฐาน)
16.ปริมาณการปลอยกาซ
เรือนกระจกในภาค
พลังงาน หนวย : ลาน
ตันคารบอนไดออกไซด
(อัตราการ
เปลี่ยนแปลง)
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เพื่อลดผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในดานตางๆ
หรือในพื้นที่หรือสาขาที่มี
ความเสี่ยงจะไดรับ
ผลกระทบสูง

5. เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการเพือ่ ลด
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
ความสูญเสียในชีวิตและ
ทรัพยสินที่เกิดจาก
สาธารณภัยลดลง

หมายเหตุ :

2555

2556

แผนฯ 11
2557

2558

2559

แผนฯ 12
2560
2561

และคมนาคมขนสง
69.1
66.2
67.3
67.9
ลดลงไมนอยกวารอยละ
(5.9)
(8.1)
(1.5)
(1.0)
7 ของการปลอยใน
กรณีปกติ ภายในป
2563 หนวย : ลานตัน
คารบอนไดออกไซด
(อัตราการ
เปลี่ยนแปลง)
17.ตนทุนการลดการปลอย
ยังไมมีการจัดเก็บขอมูล
กาซเรือนกระจกตอ
หนวย (บาทตอตัน
คารบอนไดออกไซด
เทียบเทา) มีแนวโนม
ลดลง
18.แผนปฏิบัติการการ
ยังไมมีการจัดเก็บขอมูล
ปรับตัวเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในรายสาขา
ที่จำเปน
19.การจัดตั้งกลไก
ยังไมมีการจัดเก็บขอมูล
ภายในประเทศเพื่อ
สนับสนุนดานการเงิน
เทคโนโลยีและการ
เสริมสรางศักยภาพ
20. ระบบพยากรณและ
จัดตั้งศูนยปฏิบัติการพยากรณอากาศ (WAR ROOM) สำหรับเฝาระวังติดตามสภาวะอากาศตลอด 24 ชัว่ โมง
เตือนภัยลวงหนา
พัฒนาระบบติดตาม เตือนภัยมลพิษ และภัยพิบัติทางทะเลครอบคลุมพื้นที่ทั้งอาวไทยและอันดามัน ติดตั้ง
สำหรับภาคเกษตรและ ระบบเตือนภัยลวงหนา (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย – ดินถลมในพื้นที่ลาดชัน และพื้นที่ราบ
การจัดการภัยพิบัติ
เชิงเขา รวม 1,095 สถานี 4,046 หมูบาน
ทางธรรมชาติในพื้นที่
จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยระยะ 5 ป (2560-2564) และกำหนดตัวชีว้ ัด
เสี่ยงภัย
คาเปาหมายที่สอดคลองกับการดำเนินงานตามกรอบเซนไดแลวเสร็จ
21.สัดสวนของพื้นที่เสี่ยง
จัดตั้งเครือขายระวังแจงเตือนธรณีพิบัตภิ ัยในพื้นที่เสี่ยงภัยครอบคลุมทั้งระบบ ตนน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ
ภัยที่ไดรับการจัดตั้ง
ไมนอยกวา 55 ตำบล
เครือขายเฝาระวังภัย
มิสเตอรเตือนภัย 31,558 คน ในพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถลมจำนวน 6,445 หมู พืน้ ที่ 50 จังหวัด
ธรรมชาติ
เครือขายแจงเตือนภัย จำนวน 5,813 คน ในพื้นที่ 76 จังหวัด
22.จำนวนผูเสียชีวิต
1,356
377
444
202
168
196
81
(ราย)และมูลคาความ
เสียหายจากภัย
34.07
9.38
11.24
4.99
4.20
4.87
915.23
ธรรมชาติ (ลานบาท)
คาใชจายในการชดเชย 3,774.92
29.86
368.56
175.15
247.78
1,556.37
1,888.81
ผูไดรับผลกระทบจาก
ภัยพิบัติในพื้นที่เสีย่ ง
ภัยซ้ำซาก (ลานบาท)
ลดลง

คาใชจายในการชดเชยผูไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติในพื้นที่เสี่ยงภัยซ้ำซาก มีขอมูลเฉพาะอุทกภัยเทานั้น และเปนการชดเชย
โดยใชจายจากเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และที่แกไขเพิ่มเติม มิใชมูลคาความเสียหายที่เกิดขึ้น
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2.1 การรักษาฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สรางสมดุลของการอนุรักษและใชประโยชนอยางยั่งยืน
และเปนธรรม มีแนวโนมดีขึ้น
2.1.1 พื้นที่ปาไมเพิ่มขึ้นเล็กนอย แตยังต่ำกวาเกณฑความเหมาะสมของระบบนิเวศ ในปที่
สองของแผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ 12 มีความกาวหนาในเรื่องการฟนฟูและรักษาพื้นที่ปาไม โดยมีพื้นที่ปาไมทั้ง
ประเทศจำนวน 102,488,302.19 ไร หรือรอยละ 31.68 เพิ่มขึ้น 331,951.67 ไร การเพิ่มขึ้นของพื้นที่ปาไม
เปนผลมาจากการดำเนินงานของกรมปาไม ตามนโยบายทวงคืนผืนปา รวมทั้งไดดำเนินการฟนฟูสภาพป า
และดำเนิ นการปาชุมชนเพื่ อให ราษฎรชวยกั นดูแลพื้น ที่ปา นอกจากนั้ น การเกิดไฟปามีจำนวนลดลงและ
มีพื้นที่ถูกไฟไหมจำนวน 55,766.3 ไร ลดลงจากป 2560 ที่มีพื้นที่ 75,419.0 ไร สาเหตุการเกิดไฟปาสวนใหญ
ยังคงเกิดจากการหาของปา ลาสัตว และการเผาไรของชุมชนในพื้นที่
เนื้อที่ปาไมของประเทศไทย พ.ศ. 2551 - 2561
รอยละ
34
33.44
34

33.56

33.65

33
33
32
32

31.57

31.62

31.60

31.58

31.58

31.68

2556

2557

2558

2559

2560

2561

31
31

2551

2553

2555

ที่มา: สำนักจัดการที่ดินปาไม กรมปาไม

2.1.2 เรงดำเนินการปลอยสัตวคืน สูปาเพื่อควบคุมชนิดพันธุและประชากรของสิ่งมีชีวิต
ที่อยูในภาวะถูกคุกคาม หรือใกลสูญพันธุ จากขอมูลของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช พบวาใน
ป 2561 มีจำนวนสัตวปาทั้งหมด 1,670 ชนิด จำแนกเป นสัตวเลี้ยงลูกดวยนม 335 ชนิด นก 1,050 ชนิด
สัตวเลื้อยคลาน 413 ชนิด และสัตวสะเทินน้ำสะเทินบก 172 ชนิด ชนิดพันธุและประชากรของสิ่งมีชีวิตที่อยู
ในภาวะถูกคุกคาม หรือใกล สูญ พั น ธุ มี จำนวน 13 ชนิ ด ไดแก นกกระเรีย น ละองหรือละมั่ง นกแตว แลว
ทองดำ กวางผา วัวแดง พญาแรง จระเขน้ำจืด ชางปา เสือโครง ควายปา แมวลายหิ นออน สมเสร็จ และ
เกงหมอ อยางไรก็ตาม ไดดำเนินการปลอยสัตวคืนสูปา 37 ชนิด จำนวน 2,855 ตัว เพื่อเปนการเพิ่มประชากร
และชวยรักษาระบบนิเวศใหเกิดความยั่งยืน
2.1.3 การประกาศใช แ ผน ที่ แ น วเขตพื้ น ที่ ป า ที่ มี แ น วเขตเดี ย วกั น (One Map)
มีความกาวหนามากขึ้น คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 เห็นชอบใหดำเนินการปรับปรุง
แผนที่ แนวเขตที่ ดิน ของรั ฐแบบบู ร ณาการมาตราสวน 1 : 4,000 (One Map) และแต งตั้ งคณะกรรมการ
ปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราสวน 1 : 4,000 (One Map) เพื่อใหประเทศไทยมี
แนวเขตที่ดินของรัฐที่ถูกตอง ทันสมัย อยูบนมาตรฐานแผนที่มาตราสวน 1 : 4,000 โดยแนวเขตที่ดินทั้งหมด
ไมวาจะเปนที่ดินของรัฐหรือที่ดินของเอกชนตอกันสนิทไมทับซอนหรือมีชองวาง สามารถนำไปกำหนดเปน
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แผนการใชประโยชนที่ดินแบบบูรณาการในอนาคต จึงไดกำหนดโครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ
แบบบูรณาการ มาตราสวน 1 : 4,000 (One Map) ดำเนินงานภายใตหนวยงานที่เกี่ยวของรวม 9 หนวยงาน
ไดแก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงดิจิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั งคม
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงคเพื่อความ
สะดวกในการตรวจสอบและกำหนดแนวเขตปาไม โดยจัดทำเปนแผนที่ดิจิทัล มาตราสวน 1 : 4,000 และ
เพื่อใหทุกสวนราชการใชและยึดถือเปนแนวเดียวกัน ภายใตฐานขอมูลแนวเขตที่ดินของรัฐที่มีความถูกตองและ
ตรงตามกฎหมาย ขณะนี้ อยูระหวางการดำเนินการ เพื่อเรงจัดทำฐานขอมูลและกำหนดแนวเขตพื้นที่ปาสงวน
ปาอนุรักษ และปาเศรษฐกิจ ครอบคลุมทั่วประเทศใหชัดเจนและมีแนวเขตเดียวกัน (One Map) ที่ถูกตองตาม
กฎหมายพรอมประกาศแสดงแนวเขตปาใหประชาชนทราบ เพื่อลดขอขัดแยงเรื่องแนวเขตรัฐ และเปนการ
ปองกันไมใหมีการบุกรุกพื้นที่ปาของประเทศ
2.2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อใหเกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน
2.2.1 การสรางความมั่นคงดานน้ำเพื่อแกไขปญหาการขาดแคลนน้ำมีความครอบคลุมมาก
ขึ้น จากการสำรวจขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน (กชช. 2ค) ที่เปนขอมูลพื้นฐานดานเศรษฐกิจและสังคมระดับ
หมูบาน โดยดำเนินการจัดเก็บทุกหมูบานในเขตชนบททุก 2 ป ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กันยายน
2530 ในป 2560 มีหมูบานจำนวน 70,402 หมูบาน หมูบานในชนบทที่มีระบบประปา (น้ำที่เก็บไวที่ถังแลว
สงไปตามทอถึงครัวเรือน หรือระบบประปาที่ตอมาจากหมูบานอื่น) มีจำนวนทั้งหมด 66,764 หมูบาน คิดเปน
รอยละ 94.83 ของจำนวนหมูบานทั้งหมดที่สำรวจ โดยภาคเหนือมีหมูบานที่มีระบบประปามากที่สุด คิดเปน
รอยละ 96.98 (14,998 หมู บ า น) และภาคใตมี ห มู บานที่ มีร ะบบประปานอยที่สุด คิด เป น รอยละ 89.64
(7,446 หมูบาน) ครัวเรือนในชนบทที่มีน้ำประปาใชตลอดป มีจำนวนทั้งหมด 9,625,185 ครัวเรือน คิดเปน
รอยละ 89.20 โดยภาคเหนือมีครัวเรือนที่มีน้ำประปาใชตลอดปมากที่สุด คิดเปนรอยละ 92.00 และภาคใต มี
ครัวเรือนที่มีน้ำประปาใชตลอดปนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 80.43
2.2.2 การขยายพื้นที่ชลประทานสามารถดำเนินการไดเพิ่มขึ้น การพัฒนาพื้นที่ชลประทาน
เพื่ อจั ด หาแหล งน้ ำ แก เกษตรกรและประชาชนใหไดรับ น้ ำอย างทั่ ว ถึงและเป น ธรรมดำเนิ น การไดมากขึ้ น
เปนการบรรเทาอุทกภัย และลดความเสียหายทางเศรษฐกิจ โดยกอสรางชลประทานขนาดใหญ ขนาดกลาง
ขนาดเล็ก การสูบน้ำดวยไฟฟา รวมทั้งแหลงน้ำและระบบสงน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ในป 2561 สามารถเพิ่ม
พื้นที่ชลประทานไดมากขึ้น 274,824 ไร ซึ่งยังไมสามารถบรรลุเปาหมายที่กำหนดไวใหเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
ขึ้นปละ 350,000 ไร
2.2.3 ลุมน้ำสำคัญของประเทศมีแผนบริหารจัดการน้ำอยางสมดุล ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
เห็ น ชอบ (ร าง) แผนแม บ ทการบริ ห ารจั ดการทรัพ ยากรน้ ำ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) ตามที่ ส ำนัก งาน
ทรั พยากรน้ ำแห งชาติ (สทนช.) เสนอ เมื่ อ วัน ที่ 18 มิ ถุน ายน 2562 โดยมอบหมายให คณะอนุ กรรมการ
ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำดำเนินการปรับปรุงแกไขแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
20 ป ใหสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ และปรับปรุงเปาประสงค กลยุทธ แผนงาน เปาหมาย
การดำเนินการของแผนงานทั้ง 6 ดาน ใหสอดคลองกับเปาหมายของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติจากเดิม
34 กลยุ ท ธ เป น 28 กลยุ ท ธ 54 แผนงาน เพื่ อ ใช เป น กรอบและแนวทางในการแก ไขป ญ หาและพั ฒ นา
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ทรัพยากรน้ำของประเทศ เปรียบเสมือนแผนที่นำทางใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของปฏิบัติภารกิจหนาที่ไดอยาง
สอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน
แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป เปนสวนหนึ่งของ 3 เสาหลักในการ
บริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน้ ำ ของประเทศ ซึ่ งประกอบด ว ย เสาแรก คื อ กฎหมาย ได มี ก ารประกาศใช
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 27 มกราคม 2562 เสาที่สอง แผนแมบท
ซึ่ง ครม. ไดผานความเห็นชอบแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำดังกลาว และเสาที่สาม หนวยงาน
หลักในการบริหารจัดการน้ำที่มีเอกภาพ ซึ่งหัวหนา คสช. ไดมีคำสั่งที่ 46/2560 จัดตั้งสำนักงานบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำแหงชาติ (สทนช.) ขึ้นมา ใหเปนหนวยงานหลักดานนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของ
ประเทศ เพื่อลดความซ้ำซอนของหนวยงานดานน้ำที่มีอยูกวา 40 หนวยงานใน 7 กระทรวง ซึ่งขณะนี้ไดมีการ
ปรับปรุงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศเพิ่มเสาหลักที่สี่ คือ การพัฒนาองคความรู นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่จะขับเคลื่อนแผนแมบ ทใหไปสูเปาหมายตามวิสัยทัศนที่กำหนดไว คือ ทุกหมูบ านมีน้ำสะอาด
อุป โภค บริโภค น้ ำเพื่ อการผลิ ตมั่ น คง ความเสีย หายจากอุทกภั ยลดลง คุ ณ ภาพน้ำอยูในเกณฑ มาตรฐาน
บริหารจัดการน้ำอยางยั่งยืน ภายใตการพัฒนาอยางสมดุล โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
2.3 การลดและควบคุ ม มลพิ ษ ยั ง ดำเนิ น การน อ ย แต ก ารจั ด การขยะมู ล ฝอยอย า งถู ก ต อ ง
มีแนวโนมเขาใกลเปาหมาย
2.3.1 การกำจั ด ขยะมู ล ฝอยชุ ม ชนอย า งถู ก ต อ งและการนำกลั บ มาใช ป ระโยชน ใ หม
มีแนวโนมที่ดีขึ้น การที่ประชากรเพิ่มขึ้นและมีพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ทำใหขยะจากบรรจุภณ
ั ฑ
เพิ่มขึ้น ปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศมีแนวโนมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ป 2561 มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้น
ประมาณ 27.8 ลานตัน เพิ่มขึ้นจากป 2560 รอยละ 1.64 เนื่องจากการขยายตัวของชุมชนเมือง และการ
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจากสังคมเกษตรกรรมสูสังคมเมือง การเพิ่มขึ้นของประชากร การสงเสริมการทองเที่ยว
การบริโภคที่เพิ่มมากขึ้น แมวาปริมาณขยะมูลฝอยจะเพิ่มขึ้น แตการจัดการขยะมูลฝอยในป 2561 มีแนวโนม
ดี ขึ้น ขยะมู ล ฝอยชุ ม ชนได ถูกคั ดแยก ณ ต น ทาง และนำกลับ ไปใชป ระโยชน 9.58 ลานตั น (ร อยละ 34)
เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมารอยละ 13 สวนใหญเปนการใชประโยชนจากขยะรีไซเคิลและทำปุยอินทรีย ขยะมูลฝอย
ชุมชนอีกจำนวน 10.88 ลานตั น (รอยละ 39) ถูกกำจัด อยางถูกต อง สวนที่เหลือเปน ขยะที่ถูกกำจั ดอยาง
ไมถูกตองประมาณ 7.36 ลานตั น (รอยละ 27) แนวโนมการจัด การขยะที่ดีขึ้นเป น ผลมาจากนโยบายของ
รัฐบาลที่มุงสูการเปนสังคมปลอดขยะ (Zero Waste Society) บนแนวคิด 3R – ประชารัฐ มุงเนนการจัดการ
ขยะมูลฝอย ณ ตนทาง โดยการมีสวนรวมของภาครัฐและประชาชน
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ปริมาณขยะมูลฝอยที่ไดรับการกำจัดอยางถูกตอง และนำกลับไปใชประโยชน ป 2551 – 2561
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ป พ.ศ.

ปริมาณขยะมูลฝอยที่นําไปใชประโยชน

ที่มา : รายงานสถานการณมลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2561

2.3.2 ของเสียอันตรายชุมชนมีการจัดการอยางถูกตองเพิ่มขึ้น ของเสียอันตรายจากชุมชนที่
เกิดขึ้นในป 2561 มีปริมาณ 638,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากป 2560 รอยละ 3.2 โดยรอยละ 65 เปนซากผลิตภัณฑ
เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 414,600 ตัน และรอยละ 35 เปนของเสียอันตรายจากชุมชนประเภทอื่นๆ
เชน แบตเตอรี่ ถานไฟฉาย ภาชนะบรรจุสารเคมีกระปองสเปรย จำนวน 223,400 ตัน มีการวางระบบการ
จัดการของเสียอันตรายจากชุมชน โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานที่เกี่ยวของมีจุดรวบรวม
ของเสียอันตรายจากชุมชนในหมูบานหรือชุมชน และสงมายังศูนยรวบรวมของเสียอันตรายในระดับจังหวัด
ทำใหของเสียอันตรายจากชุมชนไดรับการจัดการอยางถูกตองเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 13 หรือประมาณ 83,600
ตัน แต ยั งไม เพี ย งพอ เนื่ องจากยังไม มีกฎระเบียบที่จ ะคัดแยกของเสียอันตรายออกจากขยะทั่วไป รวมถึง
กฎหมายที่จะนำมากำกับดูแลใหภาคเอกชนรับผิดชอบในการจัดการซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณ
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส ในป 2561 (ร า ง) พระราชบั ญ ญั ติ ก ารจัด การซากผลิ ต ภั ณ ฑ เครื่ อ งใช ไฟฟ าและอุ ป กรณ
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. .... ไดผานความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 นอกจากนี้ ในป
2561 พบการลักลอบการนำเข าขยะอิ เล็กทรอนิกสและเศษพลาสติกเขามาจากตางประเทศ โดยไม ไดรั บ
อนุญาตจำนวนมาก และมีการตรวจพบและจับกุมสินคาเหลานี้ไดที่ดานศุลกากรหลายแหง และพบการลักลอบ
ทิ้งในหลายพื้นที่ของประเทศ
2.3.3 ปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรมมีแนวโนมลดลงและเขาสูระบบการจัดการอยาง
ถูกตอง ปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรมเขาสูระบบการจัดการทั้งหมด 22.02 ลานตัน ลดลงจากป 2560
รอยละ 33 (ป 2560 มี ป ริมาณกากอุ ตสาหกรรมเขาสูระบบการจัดการทั้งหมด 32.95 ลานตั น ) เป น กาก
อุต สาหกรรมที่ ไม เป น อั น ตราย 20.82 ล านตัน โดยมีการนำกลับ มาใชป ระโยชนดวยการเผาเพื่อผลิตเป น
พลั งงานไฟฟ าในปริ มาณ 7.2 ล านตั น สำหรับ กากอุตสาหกรรมอัน ตรายมีป ริมาณ 1.2 ลานตัน ในแตล ะ
ภูมิภาคของประเทศมีการกระจายตัวของโรงงานบำบัดกำจัดกากอุตสาหกรรม โดยศักยภาพการบำบัดกำจัดมี
มากสุ ดอยูที่ภาคตะวันออก รองลงมาเป นภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต และ
ภาคเหนือ อยางไรก็ตาม ยังมีผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กขาดความรู ความเขาใจในการปฏิบัติตาม
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กฎหมาย และไมมีบุคลากรหรือเจาหนาที่ดูแลจัดการกากอุตสาหกรรมประกอบกับมีภาระคาใชจายในการสง
ของเสียออกไปกำจัด/บำบัด โดยเฉพาะของเสียอันตราย ทั้งนี้ มีการจัดตั้งโครงการศูนยชวยเหลือสำหรับให
คำปรึกษาแกผูประกอบการในการจัดการกากอุตสาหกรรมอยางเปนระบบและถูกตองตามกฎหมายทั้ง 76
จังหวัดทั่วประเทศ รวมถึงกรุงเทพมหานคร
2.3.4 คุ ณ ภาพน้ ำ ของแม น้ ำ สายหลั กที่ อ ยู ใ นเกณฑ ดี มี แ นวโน ม ดี ขึ้ น คุ ณ ภาพน้ ำผิ ว ดิ น
ทั่วประเทศดีขึ้น มีแหลงน้ำที่อยูในเกณฑดีถึงพอใชเพิ่มขึ้น แหลงน้ำที่อยูในเกณฑเสื่อมโทรมลดลง คุณภาพน้ำ
เสื่อมโทรมมากที่สุดอยูในภาคกลางบริเวณปากแมน้ำที่รองรับของเสียจากชุมชน อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม
คุณภาพน้ำแมน้ำสายหลัก 59 แมน้ำ และแหลงน้ำนิ่ง 6 แหลงของประเทศ ในป 2561 มีแหลงน้ำที่มีดัชนี
คุณภาพน้ำอยูในเกณฑดี รอยละ 45 เกณฑพอใช รอยละ 43 และเกณฑเสื่อมโทรม รอยละ 12 ไมมีแหลงน้ำ
ที่มีคุณภาพน้ำอยูในเกณฑดีมากและเกณฑเสื่อมโทรมมาก เมื่อเปรียบเทียบกับป 2560 แหลงน้ำที่อยูในเกณฑ
พอใชถึงดีเพิ่มขึ้นจากรอยละ 83 เปนรอยละ 88 และแหลงน้ำที่อยูในเกณฑเสื่อมโทรมลดลงจากรอยละ 17
เปนรอยละ 12 แหลงน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีคุณภาพดีมากกวาภาคอื่น ขณะที่ภาคกลางมีคุณภาพน้ำ
เสื่อมโทรมกวาภาคอื่น
คุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดินที่สำคัญทั่วประเทศ ป 2550 – 2561
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ป พ.ศ.

ที่มา: รายงานสถานการณมลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2561

การจั ด การน้ ำ เสี ย ชุ ม ชนที่ ยังไมมี ป ระสิท ธิภ าพเพี ย งพอ และการระบายน้ ำเสีย จาก
แหลงกำเนิด สงผลตอความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำทะเลชายฝง สาเหตุสำคัญที่ทำใหคุณภาพ
น้ำผิวดินและน้ำทะเลชายฝงเสื่อมโทรม เนื่องมาจากจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น มีการระบายน้ำเสียจาก
แหลงกำเนิดมลพิษลงสูแหลงน้ำ สวนใหญมาจากสถานประกอบการในชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม และการ
ประกอบกิจกรรมทางการเกษตรที่มีการระบายน้ำทิ้งไมเปนไปตามมาตรฐาน ซึ่งมีปริมาณการระบายของเสีย
เกินศักยภาพรองรับของแตละแหลงน้ำในพื้นที่ลุมน้ำวิกฤตคลองสายสำคัญ ชายหาดทองเที่ยว การบริหาร
จั ด การน้ ำเสี ย ขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี ข อ จำกั ด ในเรื่ อ งระบบบำบั ด น้ ำเสี ย รวมชุ ม ชนที่ ยั งไม มี
ประสิทธิภ าพเพียงพอ ไมสามารถรวบรวมน้ำเสียทั้งหมดมาบำบัดได ประกอบกับมีการเพิ่ มขึ้น ของโรงงาน
อุต สาหกรรม กิ จกรรมท า เรื อ ชายหาดท องเที่ย ว การเพาะเลี้ย งสั ตวน้ ำ และมี การปล อยน้ ำเสี ย ลงสู ทะเล
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โดยตรง สงผลใหคุณภาพน้ำทะเลเสื่อมโทรม และหลายครั้งทำใหเกิดปรากฏการณ น้ำทะเลเปลี่ยนสี (Red
Tide) ซึ่งป 2561 เกิดขึ้นทั้งหมด 22 ครั้ง ทั้งชายฝงทะเลอันดามันและอาวไทย
2.3.5 คุ ณ ภาพอากาศในพื้ น ที่ วิ ก ฤติ ห มอกควั น มี แ นวโน ม ดี ขึ้ น สถานการณ ห มอกควั น
9 จังหวั ด ภาคเหนื อ สาเหตุ ห ลั กเกิ ดจากการเผาในที่โลงและไฟไหมป า สถานการณ มี แนวโน มดีขึ้น ตั้งแต
ป 2559 โดยในป 2561 จำนวนวันที่ฝุนละอองเกินคามาตรฐานลดลงจากป 2559 และป 2560 จาก 61 วัน
และ 38 วัน เปน 34 วัน (ลดลงรอยละ 44 และ 11 ตามลำดับ) จุดความรอนสะสมรายจังหวัดมีคาลดลงจาก
ป 2559 และป 2560 จาก 10,133 จุด และ 5,418 จุด เปน 4,722 จุด (ลดลงรอยละ 53 และ 13 ตามลำดับ)
ปจจัยที่ทำใหสถานการณหมอกควันภาคเหนือดีขึ้นเกิดจากการบูรณาการรวมกันกับหนวยงานที่เกี่ยวของ โดย
กระทรวงมหาดไทยเปนเจาภาพหลักภายใตกลไกพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
และมีผูวาราชการจังหวัดเปนผูบัญชาการแบบ Single Command
สำหรับปญหามลพิษทางอากาศที่เกิดจากฝุนละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในกรุงเทพมหานคร
และปริ ม ณฑล เกิ ด ขึ้ น ในช ว งต น ป (เดื อ นมกราคม - มี น าคม) และปลายป (เดื อ นธั น วาคม) ของทุ ก ป
แหลงกำเนิดหลักมาจากยานพาหนะ ประกอบกับสภาพอุตุนิยมวิทยาที่ลักษณะอากาศจมตัว ลมสงบ เนื่องจาก
ความกดอากาศสู งที่ ป กคลุ ม ตอนบนของประเทศมี ก ำลั งอ อ น ทำให อุ ณ หภู มิ ข องกรุ งเทพมหานคร และ
ปริมณฑลสูงขึ้น อากาศจมตัว จนเกิดสภาพอากาศปด เกิดการสะสมของฝุนละอองในบรรยากาศจนเริ่มมี
ปริมาณฝุนละอองขนาดเล็ก PM2.5 เกินมาตรฐาน สถานการณในป 2561 มีปริมาณสูงขึ้น ในชวงตนป เดือน
มกราคม - กุมภาพันธ 2561 และชวงเดือนธันวาคม 2561 - มกราคม 2562
2.4 การลดการปล อยกาซเรือนกระจกยังดำเนิน การไดน อย การปลอยกาซคารบ อนไดออกไซด
(CO2) จากการใชพลังงานของประเทศในชวงที่ผานมามีแนวโนมเพิ่มขึ้นนับตั้งแตหลังภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ
จาก 145.5 ลานตันคารบอนไดออกไซด ในป 2541 เปน 260.3 ลานตันคารบอนไดออกไซด ในป 2561 หรือ
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 3.0 ตอป โดยในป 2561 มีการใชพลังงานเพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 สงผลใหการปลอย CO2
เพิ่มขึ้นรอยละ 0.8 การปลอยกาซ CO2 จากการใชพลังงานแยกรายภาคเศรษฐกิจ เพิ่มขึ้นรอยละ 0.8 ซึ่งเปน
การเพิ่มขึ้นของการปลอยกาซ CO2 ในเกือบทุกภาคเศรษฐกิจ โดยภาคการผลิตไฟฟามีสัดสวนการปลอยกาซ
CO2 สูงสุด รอยละ 36.2 ของการปลอยกาซ CO2 ทั้งหมด มีการปลอยกาซ CO2 ลดลงจากปกอนรอยละ 0.7
คาดวาสวนหนึ่งมาจากป 2561 มีการใชกาซธรรมชาติในการผลิตไฟฟาลดลงรอยละ 1.7 ขณะที่ภาคการขนสง
และภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีสัดสวนการปลอยกาซ CO2 คือ รอยละ 26.1 และรอยละ 31.3 ตามลำดับ และมี
การปลอยกาซ CO2 เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 1.0 และรอยละ 2.4 ตามลำดับ
สำหรับ การปล อยกาซ CO2 ในภาคการขนสงมีแนวโน มเพิ่มขึ้น อยางตอเนื่องมาตลอด ในป
2561 ภาคการขนสงมีการปลอยกาซ CO2 อยูที่ระดับ 67.9 เพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 ทั้งนี้การปลอยกาซ CO2 จาก
การใชน้ำมันสำเร็จรูป อยูที่ระดับ 63.3 ลานตัน CO2 เพิ่มขึ้นรอยละ 1.9 สวนหนึ่งเปนผลจากราคาขายปลีก
น้ำมันในประเทศที่ยังคงอยูในระดับที่ไมสูงมากนัก และเศรษฐกิจที่ขยายตัวดีขึ้นสงผลใหมีการใชน้ำมันเบนซิน
และดีเซลภาคการขนสงสูงขึ้นรอยละ 3.3 และ 1.5 ตามลำดับ ในขณะที่การปลอยกาซ CO2 จากการใชกาซ
ธรรมชาติในภาคขนสง (NGV) ซึ่งคิดเปนสัดสวนรอยละ 7 มีการปลอยกาซที่ระดับ 4.7 ลานตัน CO2 ลดลง
รอยละ 9.5 ตามปริมาณการใช NGV ที่ ล ดลง เนื่องจากนโยบายการปรับ โครงสรางราคา NGV ใหสะทอน
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ตนทุนที่แทจริงทำใหผูใชรถยนต NGV บางสวนหันกลับไปใชน้ำมันแทน อีกทั้งชวงนี้ราคาน้ำมันทรงตัวอยูใน
ระดับไมสูงมากนักและมีความสะดวกในดานจำนวนสถานีบริการที่มีทั่วถึงมากกวา
2.5 การดำเนิน การเพิ่ มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงดานภั ยพิบัติมีความ
ครอบคลุมมากขึ้น ไดมีการจัดทำระบบปองกันและเตือนภัยธรณีวิทยาสิ่งแวดลอมและธรณีพิบัติภัย พัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติการเตือนภัย จัดตั้งศูนยปฏิบัติการพยากรณอากาศ (WAR ROOM) สำหรับเฝาระวัง
ติดตามสภาวะอากาศตลอด 24 ชั่วโมง พัฒนาระบบติดตาม เตือนภัยมลพิษ และภัยพิบัติทางทะเลครอบคลุม
พื้นที่ทั้งอาวไทยและอันดามัน ติดตั้งระบบเตือนภัยลวงหนา (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย – ดิน
ถลมในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา รวม 1,095 สถานี 4,046 หมูบาน จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการความ
เสี่ย งจากสาธารณภั ยระยะ 5 ป (พ.ศ.2560 - 2564) และกำหนดตัวชี้วัด คาเปาหมายที่สอดคลองกับ การ
ดำเนิน งานตามกรอบเซนไดแลวเสร็จ พั ฒ นาระบบฐานขอมูล และระบบการสื่ อสารโทรคมนาคมด านการ
จัดการภัยพิบัติใหเปนมาตรฐานเดียวกัน บูรณาการระบบคลังขอมูลเพื่อนำไปสูคลังขอมูลสาธารณภัยแหงชาติ
การบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติใหมีความเสถียรมากขึ้น เสริมสรางระบบเฝาระวัง
ภัยพิบัติทางธรรมชาติตามลุมน้ำและชุมชน โดยสรางเครือขายความรวมมือของประชาชนกับหนวยงานภาครัฐ
และองค กรต างๆ สร า งองค ความรู ให กับ ประชาชนพรอมรับ มื อ กับ ธรณี พิ บั ติ ภั ย ทำการซั กซ อมแผนการ
เฝาระวังเพื่อเตรียมความพรอมในการรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่เสี่ยงภัยสูง

3 ผลการพัฒนาและผลการดำเนินงานที่สำคัญตามแนวทางยุทธศาสตร
การดำเนินงานตามยุทธศาสตรการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ในปที่สอง
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีการดำเนินการอยางตอเนื่อง และมีความกาวหนาการดำเนินการที่สำคัญ สรุป
ไดดังตอไปนี้
3.1 การรักษาฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สรางสมดุลของการอนุรักษและใชประโยชนอยางยั่งยืน
และเปนธรรม
3.1.1 อนุรักษฟนฟู ทรัพยากรปาไมเพื่อสรางสมดุลธรรมชาติ สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่ชุมน้ำของประเทศไทย เพื่อ
ศึกษา ทบทวน และจั ดทำเกณฑ การจั ดลำดับความสำคัญ ของพื้น ที่ชุมน้ำ ใหส อดคลองกับ สถานการณ ใน
ปจจุบัน กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดดำเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ปา
อนุ รั ก ษ ที่ เสื่ อ มสภาพ ศึ ก ษานวั ต กรรมที่ เหมาะสมต อ การฟ น ฟู ป า อนุ รั ก ษ ที่ เสื่ อ มสภาพในประเทศไทย
ดำเนินการรักษาความมั่น คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ กิ จกรรมป องกั นไมพะยูงและไมมีคา เชน ไมสัก
ไมชิงชัน ไมประดู ไมมะคาโมง ไมแดง เปนตน โดยพื้นที่ปาอนุรักษที่มีไมพะยูงและไมมีคาไดรับการคุมครอง
จำนวน 38 พื้นที่ และการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการลักลอบตัดไมพะยูงลดลงรอยละ 5 (เมื่อเปรียบเทียบ
คาเฉลี่ย 3 ป ยอนหลัง) การดำเนิ น กิจ กรรมฟน ฟูพ้ืน ที่ปาอนุรักษที่เสื่อมสภาพ เพื่อฟน ฟู สภาพปาตน น้ำที่
เสื่อมสภาพในพื้นที่อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา เขตหามลาสัตวปา และพื้นที่ปาอนุรักษอื่นๆ ให
กลับคืนเปนปาตนน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ ไมนอยกวา 32,000 ไร การควบคุมไฟปาในพื้นที่ปาอนุรักษและ
การเสริมสรางความรวมมือเพื่อการแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน 25.875 ลานไร มีเครือขายในการแกไข
ปญหาไฟปาและหมอกควัน จำนวน 1,370 หมูบาน/เครือขาย
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นอกจากนั้น การประปานครหลวง กระทรวงมหาดไทย ดำเนินโครงการ “การประปา
นครหลวงรั ก ษ ป า ต น น้ ำ ตามรอยพระราชปณิ ธ านพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร” เพื่อสรางความชุมชื้น คืนความ
สมบรูณ พรองทั้งกักเก็บน้ำใหอยูกับผืนปาไดนานมากขึ้นในชวงฤดูแลง และลดความรุนแรง บรรเทาความ
เสี ยหายแกพื้น ที่ ป าชุ มชนตามแนวป า เนิน เขา จากการไหลบาของน้ำปาในชว งฤดูฝ นมีสวนชวยฟน ฟูเพิ่ ม
จำนวนและชนิดของสัตวปาตามธรรมชาติ กรมปาไม ดำเนินการสรางปาสรางรายได เพื่อใหราษฎรที่เขารวม
โครงการฯ มี ร ายได อ ย า งต อ เนื่ อ งและสามารถอยู ร ว มกั บ ป า ได อ ย า งยั่ งยื น องค ก ารอุ ต สาหกรรมป า ไม
ดำเนินการสงเสริมปลูกไมเศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม อยางยั่งยืน เพื่อสงเสริมใหเกษตรกร
มีอาชีพที่มั่นคงจากการปลูกปาเศรษฐกิจ จำนวน 24,950 ไร
3.1.2 อนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน สถาบันวิจัยและ
พัฒ นาพื้ นที่สูง (องค การมหาชน) ดำเนิน การพั ฒ นาพื้น ที่ สูงแบบโครงการหลวง วิจัย และพั ฒ นาดวยการมี
สวนรวมของชุมชน เนน การกำหนดเขตพื้นที่ ปาและพื้ น ที่ดิ น การใชประโยชนที่ดิน ตามหลั กวิชาการและ
ศักยภาพพื้นที่ และปรับระบบการใชพื้นที่ใหเหมาะสม ควบคูไปกับที่อนุรักษและพื้นฟูปาตนน้ำลำธารและ
ระบบนิเวศ กรมพัฒนาที่ดิน ดำเนินการพัฒนาพืน้ ที่นารางเพื่อปลูกปาลมน้ำมัน เพื่อชวยเหลือเกษตรกรในการ
ประกอบอาชีพการเกษตรใหมีรายได และความเปน อยูที่ดีและมั่นคงยิ่งขึ้น โดยมีเป าหมาย 6,000 ไร การ
ปรับปรุงคุณภาพดิน สงเสริมใหเกษตรกรปรับปรุงแกไขดินเปรี้ยว ดินกรด ดินเค็ม โดยการใชวัสดุปรับปรุงดิน
รวมกับการใชพืชปุยสด ใหมีความเหมาะสมสามารถปลูกพืชใหไดผลผลิตสูงขึ้น ดำเนินการจัดทำระบบอนุรักษ
ดินและน้ำที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ปองกันการชะลางพังทลายของดิน สงเสริมใหมีการใชที่ดินที่เหมาะสม
และมีการจัดการที่ถูกตอง เพื่อใหสามารถใชประโยชนที่ดินได กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ดำเนินการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
เพื่อสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารีฯ เปนการรวบรวมองคความรูภูมิปญญาทองถิ่น ดานการใชประโยชนจากพืชพรรณไมปา
ชายเลนและปาชายหาด ในดานเปนยาสมุนไพร เพื่อพัฒนา ตอยอด และถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น ดานการ
ใชประโยชนจากพืชพรรณไมปาชายเลนและปาชายหาดในดานเปนยาสมุนไพร เพิ่มรายไดแกชุมชนชายฝง
นอกจากนั้น สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดำเนินการ
พัฒนาระบบคลังขอมูลทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทย เพื่อพัฒนาสถาปตยกรรมระบบคลังขอมูลทรัพยากร
ชีวภาพของประเทศในการจัดเก็บ แลกเปลี่ยน เขาถึง และเชื่อมโยงระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของไดอยางมี
ประสิ ทธิ ภ าพ รวมทั้ ง การศึ กษาเพื่ อพั ฒ นาเครื่องมือ กลไก สำหรับ การเขาถึงทรัพ ยากรชีว ภาพและการ
แบงป น องคการสวนพฤกษศาสตร ดำเนินการการพัฒ นาแหลงเรียนรูและแหลงอนุรักษ ฟนฟูพันธุพืชใกล
สูญพันธุ พันธุพืชที่ถูกคุกคาม พันธุพืชใกลสูญพันธหรืออยูในภาวะที่ถูกคุกคามรับการรวบรวมและอนุรักษ ไม
ต่ำ กว า 100 ชนิ ด พั น ธุพื ช ที่เสี่ ย งต อการสูญ พัน ธุไดรับ การฟน ฟูคืน ถิ่น โดยการมีสว นรว ม จำนวน 5 ชนิ ด
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน) ดำเนินการสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจชุมชน
และภาคธุรกิจบนฐานการใชป ระโยชน และอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน ในป 2561 มี
จำนวนความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อการใชประโยชน มากกวา 11,141 รายการ มี
การยื่น คำขอสิ่งแบงชี้ทางภูมิศาสตร (GI) อาทิ ปลาดุกราทะเลน อยพั ทลุ ง เลขที่ คำขอ 61100178 ยื่นเมื่ อ
4 พ.ค. 2561 และสนั บ สนุ น การจั ด ตั้ ง ธนาคารความหลากหลายทางชี ว ภาพแห ง ชาติ ร ะดั บ ชุ ม ชน
(Community Bio Bank) จำนวน 11 แหง นอกจากนั้น ไดสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมกับภาคสวน
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ต า งๆ ในการอนุ รั ก ษ แ ละใช ป ระโยชน ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพ เพื่ อ นำกลไกประชารัฐ มาใช ในการ
สนับสนุนใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการรับผิดชอบตอความหลากหลายทางชีวภาพโดยใชกลไกประชารัฐ
3.1.3 พัฒ นาระบบบริหารจัดการที่ ดิน และแกไขการบุ กรุกที่ ดิน ของรัฐ กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย ดำเนินการสนับสนุนแผนงานการจัดการปญหาที่ดินทำกินในหนาที่ฝายปกครอง เพื่อลด
ปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐอยางยั่งยืน กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย ดำเนินการจัดทำแผนที่เพื่อรองรับการ
บริหารจัดการขอมูลที่ดินบนแผนที่มาตราสวน 1 : 4,000 กิจกรรมยกระดับงานรังวัดโดยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่งดวย
ระบบดาวเที ย ม (RTK GNSS Network) การจัดทำฐานขอมูล แนวเขตทางสาธารณประโยชน มาตราสว น
1 : 4,000 ระยะทางของแนวเขตทางสาธารณประโยชน ที่ไดรับการจัดทำเปน ฐานขอมูล จำนวน 100,000
กิ โลเมตร การเดิ น สำรวจจั ด ทำรู ป แปลงโฉนดที่ ดิ น และเดิ น สำรวจออกโฉนดที่ ดิ น ด ว ยระบบ RTK GNSS
Network ใหครอบคลุมทั่วประเทศ ใหแกประชาชนที่ยังไมมีเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เพื่อพัฒนาระบบ
การรังวัดและทำแผนที่ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน
กรมพัฒนาที่ดิน ดำเนินการสงเสริมอาชีพดานการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อ
พั ฒ นาพื้ น ที่ น าร า งให ส ามารถกลั บ มาใช ป ระโยชน ในการปลู กข าวไดเพี ย งพอต อการบริโภคในครัว เรือ น
เป าหมาย 20,000 ไร การส งเสริมและพั ฒ นาที่ ดิน ในการจัด การป ญ หาที่ดิ น ทำกิน พัฒ นาที่ดิน ทำกิน ของ
เกษตรกรในพื้ น ที่ เป า หมาย 27 จั ง หวั ด การพั ฒ นาพื้ น ที่ เ ฉพาะต า งๆ ได แ ก ทุ ง กุ ล าร อ งไห เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ทธิภ าพการผลิตขาวหอมมะลิในทุ งกุล ารองไห จำนวน 4,400 ไร การพั ฒ นาลุ มน้ำทะเลสาบสงขลา
จำนวน 1,000 ไร การฟนฟูพื้นที่ที่ผานการเลี้ยงกุงกุลาดำ จำนวน 1,000 ไร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
และคุ ณ ภาพข า วหอมมะลิ ในทุ งสั ม ฤทธิ์ จำนวน 3,000 ไร การเพิ่ ม ศั ก ยภาพการผลิ ต ข าวอิ น ทรี ย แ ละ
พืชหลังนาเพื่อการสงออกในพื้นที่ทุงหมาหิว จำนวน 4,000 ไร และการสรางนิคมการเกษตร เพื่อสงเสริมการ
ใชประโยชนที่ดินอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ดำเนินการตรวจสอบ
แปลงที่ดินเพื่อดำเนินการจัดที่ดินใหชุมชนและการบริการดานการอนุญาตในพื้นที่ปาชายเลน เพื่อลดความ
เหลื่อมล้ำและสรางความเปนธรรมแกไขปญหาความเดือดรอนของผูยากไร รวมทั้ง การติดตามตรวจสอบการ
ปฏิ บั ติ ต ามเงื่อนไขการอนุ ญ าตและตรวจสอบการใชป ระโยชนที่ดิน เพื่อติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการอนุญาตในการจัดที่ ดิน ทำกิน ให ชุมชน ตรวจสอบและติด ตามการใชป ระโยชน ที่ดิน ของราษฎร
ผูไดรับการจัดที่ดินทำกินตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ (คทช.)
3.1.4 ปกปองทรัพยากรทางทะเลและปองกันการกัดเซาะชายฝง กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง ดำเนินการสำรวจ วิเคราะห กำหนดเขตพื้นที่ที่ตองใชมาตรการปองกันการกัดเซาะชายฝง จำนวน
4 พื้นที่ในพื้นที่เปาหมาย วิเคราะหเพื่อจัดทำแผนการจัดการพื้นที่ชายฝงระบบหาด บริเวณในพื้นที่ระบบกลุม
หาด S11 ครอบคลุมพื้นที่ ตั้งแตตำบลแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จนถึงตำบล
สะกอม อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา การปองกันการกัดเซาะชายฝง โดยการปกไมไผชะลอความรุนแรงของ
คลื่นในชายฝงที่เปนโคลน จังหวัดตราด จันทบุรี สมุทรปราการ และสุราษฎรธานี โดยวิธีปกไมไผชะลอความ
รุนแรงของคลื่น พื้นที่ชายฝงที่เปนหาดโคลนไดรับการปองกันปญหาการกัดเซาะชายฝงระยะทาง 5 กิโลเมตร
การศึกษา และออกแบบรายละเอียดโครงสรางการปองกันการกัดเซาะชายฝงที่สงผลกระทบและการจัดการ
ซอมแซมปรับปรุงไมใหเกิดปญหาการกัดเซาะชายฝง (ระยะที่ 1) การปรับปรุงแผนที่แสดงแนวเขตที่ดินและ
ฐานขอมูลปาไมในเขตปาชายเลนอนุรักษ เพื่อสงเสริมใหประชาชนในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือ
หนวยงานภาครัฐภาคเอกชนที่เกี่ยวของไดมีความรูความเขาใจเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษทรัพยากรปาชายเลน
และเข ามามีส วนรวมในการดำเนิน การในทุ กกระบวนการเพื่อกำหนดพื้ นที่ ป าชายเลนอนุรักษ การสำรวจ
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ประเมินสถานภาพทรัพยากรปาชายเลน ในพื้นที่ปาชายเลน 24 จังหวัด ศึกษาศักยภาพของผลผลิตคารบอน
(carbon stock) ในพื้นที่ปาชายเลน 24 จังหวัด รวมทั้ง สำรวจความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในระบบ
นิเวศปาชายเลน (นก แมลง และสัตวหนาดิน)
นอกจากนั้น ยังไดดำเนินโครงการชุมชนเขมแข็งปาชายเลนยั่งยืน เพื่อศึกษารวบรวมองค
ความรู ภูมิปญญาทองถิ่นดานการใชประโยชนจากทรัพยากรปาชายเลนและทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
รวมทั้ งจัด ทำระบบฐานขอมูล ที่มีป ระสิทธิภ าพ การปองกันและปราบปรามการทำการประมงผิดกฎหมาย
(IUU) เพื่อรักษาระบบนิเวศใหเกิดความสมดุลและยั่งยืน การจัดทำและวางปะการังเทียม จำนวน 3 จังหวัด
6 แหง เพื่อลดผลกระทบจากการทองเที่ยวดำน้ำในแนวปะการังธรรมชาติ การดำเนินงานกำหนดและประกาศ
เขตพื้ น ที่ ท างทะเลและออกกฎกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล อม เพื่ อเตรี ย มการจั ด ตั้ งพื้ น ที่
คุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พัฒนาระบบฐานขอมูลขยะทะเลใหเปนมาตรฐาน รวมทั้ง ดำเนินการ
ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูในการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ใหไดแผนที่ระบบนิเวศทางทะเล
และชายฝงที่สำคัญ
3.1.5 วางแผนบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรแร เ พื่ อ ให เ กิ ด การใช ป ระโยชน สู ง สุ ด และลด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและประชาชน กรมทรัพยากรธรณี ดำเนินการกำหนดเขตแหลงแรเศรษฐกิจเพื่อ
การบริหารจัดการแร เพื่อกำหนดยุทธศาสตร นโยบาย และแผนบริหารจัดการทรัพยากรแรของประเทศใน
ภาพรวมที่เหมาะสมภายใตการดำเนินการของคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแรแหงชาติ (คนร.) จัดหา
แหลงแรเศรษฐกิจที่สำคัญ สำหรับรองรับภาคอุตสาหกรรมของประเทศ
3.2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อใหเกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3.2.1 เรงรั ด ให มีแ ผนบริห ารจัด การทรัพ ยากรน้ ำ ในระดับ ลุมน้ ำอยางบู ร ณาการทั้ ง 25
ลุมน้ ำ สำนั กงานนโยบายและแผนทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล อม ดำเนิน การเพิ่ มประสิท ธิภ าพการ
บริหารจัดการชั้นคุณภาพลุมน้ำ ใหมีระบบประเมินสถานภาพลุมน้ำ และฐานขอมูลของลุมน้ำหลัก และลุมน้ำ
สาขา ขอมูลสถานภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของลุมน้ำหลักและลุมน้ำสาขาที่แสดงความวิกฤติ
หรือจำเปนเรงดวนในการจัดการ มีแผนปฏิบัติการเพื่อฟนฟู อนุรักษ และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมในพื้นที่ลุมน้ำที่มีที่มีความวิกฤติหรือจำเปนเรงดวนโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ตนน้ำลำธาร (ลุมน้ำ
ชั้นที่ 1 และ 2) (ลุมน้ำตัวอยาง) ที่สอดคลองกับสถานการณและความตองการของประชาชนในพื้นที่
3.2.2 เพิ่ มประสิทธิ ภ าพการเก็บกักน้ำของแหลงน้ำตน ทุน และระบบกระจายน้ำ ใหดีขึ้น
ดวยการพัฒนาแหลงน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กในลักษณะรวมกลุมพื้นที่ กรมชลประทาน ดำเนินการ
บริหารจัดการน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน สรางความมั่นคงเรื่องน้ำ ใหมีน้ำทำการเกษตร อุปโภค บริโภคใน
ฤดูแลง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ดำเนินการเพิ่มพื้นที่ชลประทาน เพื่อใหเกษตรกร
ในเขตปฏิรูปที่ดินมีแหลงน้ำตนทุนตอการผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น กรมพั ฒ นาที่ ดิ น ดำเนิ น การพั ฒ นา
แหลงน้ำเพื่อการอนุรักษดินและน้ำ การพั ฒนาแหลงน้ำชุมชน เพื่อใหพื้นที่ สาธารณะประโยชนที่ใชรวมกัน
หรื อ พื้ น ที่ ส าธารณะว า งเปล า ที่ ไม มี ก ารใช ป ระโยชน ใดๆ ให มี ศั ก ยภาพ การก อ สร า งแหล ง น้ ำ ในไร น า
นอกเขตชลประทาน เพื่อเพิ่ มประสิ ท ธิภ าพการกักเก็บ น้ำไวใชในพื้น ที่ ทำการเกษตรนอกเขตชลประทาน
บรรเทาภาวะภั ยแลง เพิ่ มผลผลิตและรายได ให แกเกษตรกร โดยการขุดสระน้ำในไรนา กรมทรัพยากรน้ ำ
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ดำเนิ น การอนุ รั กษ ฟ น ฟู พั ฒ นาแหล งน้ ำและบริ ห ารจั ด การน้ ำ แหล งน้ ำธรรมชาติข นาดเล็ก กลาง ใหญ
ประเภทหนอง บึ ง แม น้ ำคู คลอง เพื่ อรักษาระบบนิ เวศ และเพิ่ มประสิทธิภ าพการเก็บ กักน้ำ กระจายน้ ำ
ระบายน้ำ พรอมทั้งเปนแหลงน้ำตนทุนเพื่อการอุปโภคบริโภค การเกษตร และการประกอบอาชีพ สามารถ
แกไขปญหาหรือบรรเทาความเดือดรอนดานน้ำใหแกประชาชน จำนวน 388 แหง
นอกจากนั้ น สำนั กสำรวจและประเมินศั กยภาพน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ ำบาดาล
ดำเนินการการพัฒนาแหลงน้ำบาดาลเพื่อแกไขปญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค เพื่อนำทรัพยากรน้ำ
บาดาลขึ้นมาใชเปนแหลงน้ำตนทุนหรือแหลงน้ำดิบสำหรับระบบประปาหมูบาน ประปาเทศบาลและประปา
สวนภูมิภาค ที่มีปริมาณน้ำดิบไมเพียงพอตอการผลิตในภาวะแลง จำนวน 1,437 แหง ในปงบประมาณ พ.ศ.
2561 เป นการแกไขปญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคอยางยั่งยืน โดยประชาชนในพื้น ที่ป ระสบภั ยแลงมี
น้ำดิบเพียงพอในการผลิตน้ำประปาสำหรับการอุปโภคบริโภคอยางเพียงพอทุกฤดูกาล มีบอบาดาลเพื่อแกไข
ปญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในพื้นที่เสี่ยงภัยแลงครบทั้ง 11,060 แหง ภายในป พ.ศ. 2564 สำนักพัฒนา
น้ ำ บาดาล กรมทรั พ ยากรน้ ำบาดาล ดำเนิ น การพั ฒ นาแหล งน้ ำบาดาลเพื่อ สนั บ สนุน น้ำดื่ม สะอาดใหกั บ
โรงเรียนทั่วประเทศ สำรวจและพัฒ นาแหลงน้ำบาดาลใหกับโรงเรียน รูปแบบที่ 1 จำนวน 183 แหง และ
โรงเรียน รูปแบบที่ 2 จำนวน 450 แหง ที่ประสบปญหาการขาดแคลนแหลงน้ำ และประสบปญหาคุณภาพน้ำ
ต่ำกวาเกณฑมาตรฐานน้ำอุปโภคบริโภค เพื่อใหนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีน้ำใชเพื่อการอุปโภคบริโภค
และดำเนินกิจกรรมตางๆ ในโรงเรียนไดอยางเพี ยงพอ การกอสรางระบบประปาบาดาล และการปรับปรุง
คุณภาพน้ำบาดาลเพื่อใชในการอุปโภคบริโภค การดำเนินธุรกิจขนาดเล็กเบื้องตน ตลอดจนการบริหารจัดการ
อื่น ๆ ที่ เกี่ยวของ รวมทั้ ง การพั ฒ นาแหลงน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้ นที่ประสบภัยแลง ในลักษณะของ
การบูรณาการแหลงน้ำบาดาลรวมกับแหลงน้ำผิวดิน เพื่อสงเสริมใหกลุมเกษตรกรมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการน้ำบาดาล
3.2.3 เพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ำและการจัดสรรน้ำตอหนวยในภาคการผลิตใหสามารถ
สรางมูลคาเพิ่มไดสูงขึ้น การประปาสวนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย ดำเนินการปรับปรุงขยายระบบประปา
และการวางท อ ขยายเขตจำหน า ยน้ ำ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบผลิ ต ระบบส งน้ ำ และระบบจ า ย
น้ำประปาในพื้นที่ที่ประสบปญหาใหสามารถบริการน้ำประปาแกประชาชนไดเพิ่มขึ้นในอนาคตอยางเพียงพอ
สำนักอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ดำเนินการวางเครือขายสังเกตการณ
น้ำบาดาลเพื่อติดตามสถานการณน้ำบาดาล ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 1,554 บอ ที่มีอยูทั่วประเทศ
เพื่อซอมแซมบำรุงรักษาบอสังเกตการณและสถานีสังเกตการณใหอยูในสภาพที่ดี พรอมใชงาน สำนักควบคุม
กิจการน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ดำเนินการกำกับควบคุมประกอบกิจการน้ำบาดาล ใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยน้ำบาดาลทั่วประเทศ จำนวนไมนอยกวา 1,000 บอ กองแผนงาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อรวบรวมบอน้ำบาดาลที่สามารถ
ใชประโยชน และบอน้ำบาดาลที่ชำรุด รวมทั้งบอน้ำบาดาลที่ไมไดใชประโยชน วิเคราะหความสำเร็จ ความ
คุมคาของโครงการที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อนำผลการวิเคราะหขอมูลมาเปนแนวทางการพัฒ นา
ปรับปรุงแกไขกระบวนการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
3.3 แกไขปญหาวิกฤตสิ่งแวดลอม
3.3.1 เรงรัด แกไขป ญ หาการจัด การขยะตกคา งสะสมในพื้ น ที่ วิก ฤต กรมควบคุ มมลพิ ษ
ดำเนินการปองกันและแกไขปญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ในการจัดการขยะมูลฝอยและ
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ของเสี ยอัน ตรายในพื้ น ที่ รวมถึงแหล งท องเที่ยว และบริเวณที่ตองมีการควบคุมการนำเขา สงออกของเสี ย
อันตรายในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ดำเนินการสรางวินัยของคนในชาติมุงสู
การจัดการขยะและสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน เพื่อเสริมสรางแบบแผน วิถีชีวิต พฤติกรรมการปฏิบัติ ลดขยะที่ตนทาง
โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ในการจัดการขยะตนทาง ณ แหลงกำเนิด การลดปริมาณขยะชุมชน การใช
ซ้ำ การนำกลั บ มาใช ใหมตามหลั กการ 3Rs (Reduce Reuse Recycle) โดยใช สื่อและกิจ กรรมที่เขาถึงทุก
กลุ ม เป าหมาย การลดคั ด แยกขยะที่ ต น ทางเพื่ อ นำกลั บ มาใช ใหม โดยใช ห ลั กการ 3Rs (Reduce Reuse
Recycle) เพื่อขับเคลื่อนสู Zero Waste Society ผานเครือขายอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล อมหมู บ าน องค กรปกครองส วนทองถิ่น ภาคีเครือขายเกี่ย วของทั้งในโรงเรีย นชุ ม ชน และสถาน
ประกอบการขยายผลครอบคลุมทั่วประเทศ
นอกจากนั้น สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดำเนินการ
สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ตนทาง เพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการ
เตรียมความพรอมใหกับภาคประชาชนในการคัดแยกขยะที่ตนทางเพื่อรองรับการจัดการขยะรูปแบบใหม การ
เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด เพื่อติดตาม
และประเมิ น ผลโครงการจัด การน้ ำเสีย ชุ มชนและขยะมูล ฝอยขององคกรปกครองส วนท องถิ่น ที่ ไดรับ การ
อุดหนุนงบประมาณภายใตแผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด กรมประชาสัมพันธ ดำเนินการประชาสัมพันธ
การบริห ารจัด การขยะและสิ่ งแวดล อม เพื่ อสรางการรับ รู ความเขาใจข อมูลข าวสารเกี่ยวกั บ นโยบายการ
บริห ารจั ด การขยะและสิ่ งแวดล อม กรมอนามัย ดำเนิน การบริห ารจัดการสิ่งแวดลอม GREEN & CLEAN
Hospital เพื่อสงเสริมใหสถานบริการสาธารณสุขทุกสังกัดมีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อไดตามกฎหมาย อยาง
นอย 34,333 ตัน/ป กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริห ารจัด การขยะมู ลฝอย “จั งหวัดสะอาด” สูความสำเร็จที่ ยั่งยื น เพื่อเปน แผนปฏิบัติการใหจังหวัดและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นนำไปปรับใชใหสอดคลองกับ บริบทสภาพปญหาที่เกิดขึ้นของพื้นที่ และสามารถ
ดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ
3.3.2 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุมน้ำวิกฤตและลุมน้ำสำคัญอยาง
ครบวงจร โดยลดการเกิ ดน้ ำเสี ยจากแหลงกำเนิด องคการจัดการน้ำเสีย ดำเนิน การปรับปรุง ฟ นฟู และ
บริหารจัดการคุณภาพน้ำ เพื่อชวยลดปริมาณความสกปรกที่ระบายลงสูแหลงน้ำสาธารณะ ระบบบำบัดน้ำเสีย
ชุมชนสามารถทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ กรมควบคุมมลพิษ ดำเนินการปองกันและแกไขปญหาคุณภาพ
น้ำในพื้นที่ลุมน้ำวิกฤต สงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการจัดการน้ำเสียชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ และ
มีการควบคุมแหลงกำเนิดมลพิษใหมีการจัดการน้ำเสียและระบายน้ำเสียเปนไปตามมาตรฐานที่กำหนด
3.3.3 แก ไขป ญ หาวิ กฤตหมอกควัน ไฟป าในเขตภาคเหนื อและภาคใต กรมป องกั น และ
บรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ดำเนินการแกไขปญหาไฟปา หมอกควันและฝุนละอองขนาดเล็ก
(PM2.5) เพื่ อลดผลกระทบทางมลพิ ษ กั บ ประชาชน ทั ศ นวิ สัย ทางบกและทางอากาศ กรมควบคุ ม มลพิ ษ
ดำเนินการปองกันและแกไขปญหาหมอกควันไฟปาและมลพิษขามแดน ติดตามตรวจสอบ เฝาระวัง แจงเตือน
สถานการณหมอกควันไฟปาและมลพิษสิ่งแวดลอมขามแดน รวมทั้งประสานความรวมมือและขับเคลื่อนการ
แกไขปญหามลพิษสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะหมอกควันภายในประเทศและระดับภูมิภาคอาเซียน
3.3.4 ปรับปรุงกฎหมายและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเมือง เพื่อรองรับการเติบโตที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดำเนินโครงการนวัตกรรมเพื่อ
การพัฒนาเมืองเกาอยางยั่งยืน เปนการจัดทำระบบฐานขอมูลเมืองเกา ใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ สามารถนำ
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ขอมูลแนวทางการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม และสามารถติดตามการ
ดำเนิ น งานได อ ย างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ กรมโรงงานอุ ต สาหกรรม โดยกองบริ ห ารจั ด การกากอุ ต สาหกรรม
ดำเนินการชวยเหลือและติดตามการตออายุโรงงานที่ขาดการจัดการกากอุตสาหกรรม เพื่อเปนศูนยสำหรับให
คำปรึกษาแกผูประกอบการเพื่อเกิดศักยภาพในการจัดการกากอุตสาหกรรมอยางเปนระบบและถูกตองตาม
กฎหมาย โดยกิจกรรมภายในศูนยฯ ประกอบดวยเจาหนาที่ผูเชี่ยวชาญดานกากอุตสาหกรรมและเจาหนาที่
ที่สามารถใหคำปรึกษาและชวยเหลือโรงงานทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งกรุงเทพมหานคร
3.4 สงเสริมการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
3.4.1 สงเสริมการผลิตและการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม กรม
สงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ดำเนินการสงเสริมการบริโภคและการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มุงเนนให
ผูประกอบการมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต สถานบริการโรงแรม และอุทยานมีการพัฒนาการบริการ
สำนักงานมีกิจกรรมการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สำนักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร
ดำเนิ น การศึ ก ษาและพั ฒ นาเครื่ องมื อ วิเคราะห ตน ทุ น สว นเพิ่ มในการลดการปลอยกาซเรือ นกระจกของ
มาตรการและนโยบายด านการขนส งเพื่ อการใช พลั งงานอย างมี ป ระสิท ธิภ าพ ศึกษาและพัฒ นาเครื่องมือ
วิเคราะหตนทุนสวนเพิ่มในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก (Marginal Abatement Cost) ของมาตรการ
และนโยบายดานการขนสงของประเทศไทย จัดทำตนทุนการลดการปลอยกาซเรือนกระจกตอหนวย (บาทตอ
ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา) สำหรับโครงการและแผนงานในภาคคมนาคมขนสง จัดทำแผนปฏิบัติการ
การดำเนินโครงการดานการคมนาคมขนสงเพื่อลดการปลอยกาซเรือนกระจกตามเปาหมายการดำเนินการลด
กาซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ (NAMAs) รอยละ 7 ถึง 20 ภายในป พ.ศ. 2563 และจัดทำแผนที่นำทาง
การดำเนินโครงการดานการคมนาคมขนสงเพื่อลดการปลอยกาซเรือนกระจกตามเปาหมายการมีสวนรวม
ที่ประเทศกำหนด (Nationally Determined Contribution: NDC) รอยละ 20 ถึง 25 ภายในป พ.ศ. 2573
นอกจากนั้น กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ดำเนินการสงเสริมอุตสาหกรรม
เหมื องแรให มีมาตรฐานสากลเพื่ อความรับ ผิดชอบตอสังคม โดยสถานประกอบการแรรายใหม ผ านเกณฑ
มาตรฐานสากลเพื่อความรับผิดชอบตอสังคมประจำป 2561 จำนวน 11 ราย สถานประกอบการรายเกาที่เคย
ไดรับโลรางวัล CSR-DPIM ในปที่ผานมา เขารวมเปนสมาชิกเครือขาย CSR-DPIM 2560 เพิ่มขึ้น 7 ราย สถาน
ประกอบกการที่ ยั งไม ได รั บ ทราบถึ งมาตรฐาน CSR-DPIM ในส ว นภู มิภ าค ได รั บ ความรูเบื้ องต น เกี่ ย วกั บ
มาตรฐาน CSR-DPIM เกี่ยวกับดานสิ่งแวดลอมและชุมชน (CSR-DPIM Beginner) จำนวน 50 ราย บุคลากร
ดีเดนดานความรับผิดชอบตอสังคม CSR-DPIM ประจำป 2560 ที่มากจากสถานประกอบการเครือขาย CSRDPIM Network จำนวน 4 ราย นอกจากนั้น ไดดำเนินการสงเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแรและอุตสาหกรรม
พื้นฐานเขาสูมาตรฐานเหมืองแรสีเขียว สงเสริมใหผูประกอบการเหมืองแรและอุตสาหกรรมพื้นฐาน ยกระดับ
มาตรฐานการประกอบการของตนสูเหมืองเขียว ป 2561 มีสถานประกอบการที่ผานเกณฑมาตรฐานเหมืองแร
สีเขียวจำนวน 27 ราย ดังนี้ ประเภทเหมืองแรจำนวน 10 ราย ประเภทโรงงานโม บด หรือยอยหินจำนวน
13 ราย ประเภทโรงแต งแร จำนวน 3 ราย ประเภทโรงประกอบโลหะกรรมจำนวน 1 ราย สำนั ก งาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม โดยกองยุ ทธศาสตรและแผนงาน ดำเนิน การจัด ทำตัวชี้วัดผลิ ตภัณ ฑ มวลรวม
สีเขียว (Green GDP) ภาคอุตสาหกรรม เพื่อเปนขอมูลสำหรับใชในการวางแผนและกำหนดนโยบายการกำกับ
และสงเสริมอุตสาหกรรมของประเทศไทย ขอมูลในการกำหนดมาตรการดานภาษีสิ่งแวดลอม (Emission Tax)
และมาตรการสงเสริมการลงทุนและการจัดทำแผนบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
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3.4.2 สนับสนุนการผลิตภาคการเกษตรไปสูเกษตรกรรมที่ยั่งยืน กรมพัฒนาที่ดิน ดำเนินการ
สงเสริมการใชสารอินทรียลดการใชสารเคมีทางการเกษตร เพื่อใหเกษตรกรมีความรูความเขาใจในการผลิต
และการใชสารอินทรียอยางมีประสิทธิภาพในการลดการใชปุยเคมี รวมทั้งการดำเนินกิจกรรมแผนการรองรับ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกรอน กรมปศุสัตว ดำเนินการพัฒนาตนแบบการเลี้ยงโคกระบือเพื่อผลิต
กาซชีวภาพพลังงานทดแทนอยางยั่งยืน สงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกรผูเลี้ยงโค - กระบือ ผลิตกาซชีวภาพ
พลังงานทดแทนใชในครัวเรือนลดคาใชจาย และเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกร ฟารมเกษตรกรผูเลี้ยงโค-กระบือ
ที่ไดรับการสงเสริมและสนับสนุนใหเปนฟารมตนแบบจำนวน 30 ฟารม
นอกจากนั้น กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ ดำเนินการสงเสริมเกษตรอินทรีย
ในสหกรณในพื้นที่นิคมสหกรณ พัฒนาองคความรู ดานการผลิตของสมาชิกสหกรณภาคการเกษตรและกลุม
เกษตรกรที่ไดรับการคัดเลือกไปสูการตรวจรับรองการผลิตมาตรฐานกลุมเกษตรอินทรีย ตลอดจนสรางโอกาส
ทางการตลาดใหสามารถมีชองทางการจำหนายไดทั้งในประเทศและตางประเทศและเสริมสรางความเขมแข็ง
ในกลุมเกษตรอินทรีย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรใหสมาชิกมีรายไดเพิ่ม เชื่อมโยงธุรกิจใน
สถาบั น เกษตรกรให เข มแข็ ง โดยการเพิ่ มปริม าณดำเนิ น ธุรกิจ รวมกัน ซื้ อและรวมกัน ขาย สหกรณ /กลุ ม
เกษตรกร จำนวน 400 แหง ดำเนินการปละ 100 แหง (ป 2561, 2562, 2563 และป 2564) สมาชิกสหกรณ/
กลุมเกษตรกรเขารวมโครงการ 6,000 คน เริ่มดำเนินการป 2561 – 2564 ปละ 1,500 คน พื้นที่ดำเนินการ
ทั้งหมด 30,000 ไร (จำนวน 6,000 ราย รายละ 5 ไร)
3.4.3 สงเสริมการทองเที่ยวที่ยั่งยืน กรมทรัพยากรธรณี ดำเนินการพั ฒนาแหลงทองเที่ยว
ทางธรณีวิทยา เพื่อพัฒนาแหลงทองเที่ยวในพื้นที่ศักยภาพใหเปนอุทยานธรณี สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชน
หรือหนวยงานทองถิ่นกระตุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืนและสรางรายไดใหแกชุมชน โดยมี
จำนวนแหลงเรียนรูดานธรณีวิทยาไดรับการผลักดัน จำนวน 8 แหง ผูรับบริการดานธรณีวิทยาและทรัพยากร
ธรณี 27,000 ราย นักทองเที่ยวมีความเชื่อมั่นในแหลงทองเที่ยวทางธรณีวิทยาไมนอยกวารอยละ 80
3.4.4 สรางแรงจูงใจเพื่อใหเกิดการปรับเปลี่ยนไปสูการบริโภคที่ยั่งยืน สรางความตระหนัก
รูของผูบริโภค กรมการขนสงทางบก ดำเนินการตรวจสอบมลพิษทางอากาศและเสียงรถราชการ ตรวจสอบ
มลพิ ษ ทางอากาศและเสี ย งรถราชการในสั งกั ด กระทรวงคมนาคมในเขตกรุ งเทพฯ และปริ ม ณฑล และ
รถราชการในสวนภูมิภาค และหนวยงานเอกชนตามที่รองขอ ตลอดจนรถของประชาชนผูสนใจ กรมสงเสริม
คุณภาพสิ่งแวดลอม ดำเนินการสงเสริมเมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืน เพื่อพัฒนาและยกระดับสูการเปนตนแบบเมือง
สิ่งแวดลอมยั่งยืน โดยใชกระบวนการมีสวนรวมทั้งในระดับทองถิ่น จังหวัดและประเทศ เสริมสรางเครือขาย
การพั ฒ นาให เกิ ด พลั งการขั บ เคลื่ อนสู เมื อ งสิ่ งแวดล อมยั่ งยื น (Green City) สนั บ สนุ น ส งเสริ ม ให เกิ ดการ
ขับเคลื่อน “เมืองตนแบบสิ่งแวดลอมยั่งยืน” ในระดับภูมิภาคอาเซียน มีจังหวัดที่ไดรับการพัฒ นาไปสูเมือง
สิ่งแวดลอมยั่งยืนในป 2561 จำนวน 6 จังหวัด ไดแก สกลนคร สตูล ขอนแกน ลำปาง ระยอง และสงขลา
และการจัดโครงการประเมินเมืองสิ่งแวดลอม ระดับภาค ประจำป 2561 มีเทศบาลที่สงผลงานเขารวมการ
ประเมิน จำนวน 182 แหง ผานเกณฑประเมินดานเอกสาร จำนวน 107 แหง ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ไดตรวจ
เยี่ ย มพื้ น ที่ ป ระเมิ น ผลการดำเนิ น งาน เพื่ อ พิ จ ารณาผลเชิ งประจั ก ษ แ ละแบ งตามระดั บ ได ดั ง นี้ ระดั บ
ดีเยี่ ยม 57 แห ง ระดั บ ดีมาก 26 แห ง และระดั บ ดี 24 แหง สำหรับ การพัฒ นาและยกระดับ เมืองตน แบบ
สิ่งแวดล อมยั่ งยื นอาเซี ยนกรมส งเสริมคุณ ภาพสิ่งแวดลอมรวมกับ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดำเนินการ
พั ฒ นายกระดั บ แหล งเรียนรูดานการจัดการสิ่งแวดลอมทองถิ่น ภายใตโครงการพัฒ นาและยกระดับ เมือง
ตนแบบสิ่งแวดลอมอาเซียน จำนวน 11 แหง
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นอกจากนั้น สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดำเนินการ
จัดการสิ่งแวดลอมเมืองและพื้นที่สีเขียวชุมชนเมือง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน เปนการจัดทำ
แนวทางการยกระดับขีดความสามารถของทองถิ่น หนวยงาน เครือขายและภาคสวนที่เกี่ยวของในการบริหาร
จัดการสิ่งแวดลอมเมืองและพื้นที่สีเขียวชุมชนเมือง การขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวคิดตนแบบเมืองนิเวศ
(Eco - City) เพื่อจัดทำแนวทางและรูปแบบการพัฒ นาเมืองและชุมชนตามแนวคิดตนแบบเมืองนิเวศสูการ
ปฎิบัติในพื้นที่ การพัฒนาระบบติดตามประเมินผลการสงเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ระยะที่ 1 เพื่อ
ศึกษาและวิเคราะหความสอดคลองและความเชื่อมโยงระหวาง SDG12 แผนขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภค
ที่ยั่งยืน พ.ศ. 2560-2579 และนโยบาย/แผน/ยุทธศาสตรตางๆ ของประเทศไทย เพื่อจัดทำระบบฐานขอมูล
การสงเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ที่สอดคลองกับตัวชี้วัดเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 (SDG12)
สำหรับนำไปใชเปนขอมูลประกอบการรายงานผลการดำเนินงานของประเทศไทยตอองคการสหประชาชาติ
ตอไป การเสริมสรางศักยภาพของเมืองในการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ตามเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
เปาหมายที่ 12 เพื่อดำเนินการใหเปนไปตามกรอบความรวมมือของเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable
Development Goals: SDGs) เปาหมายที่ 12 ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 รวมถึงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560-2564 เพื่อขับเคลื่อนโรดแมปการ
ผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (Sustainable Consumption and Production: SCP Roadmap) ในภาคเมือง
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเกิดเมืองยั่งยืน
กองวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ดำเนิ น การเพิ่ มประสิทธิภ าพการบริห ารจั ดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม เพื่อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมใหเปนกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีความเชื่อมั่นและเปนไปดวยความรวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อสรางความ
เขาใจในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามหลักวิชาการที่ถูกตองตรงกันอยางมีสวนรวม
ของทุกภาคสวน
3.5 สนับสนุนการลดการปลอยกาซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
3.5.1 จั ด ทำและปรั บ ปรุ งกฎหมายที่ เกี่ ยวข อ งกั บ การเปลี่ ยนแปลงสภาพภู มิ อากาศให
สามารถรองรับพันธกรณีระหวางประเทศดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไดอยางบูรณาการและ
ครอบคลุม กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ดำเนินการเสริมสรางความเขมแข็งทางสั งคมเพื่อรองรับและ
ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และความตกลงปารีส เผยแพร ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารใหประชาชนทั่วไปไดรับทราบผลการ
ดำเนินงานและความพยายามของประเทศไทยรวมกับประเทศสมาชิกทั่วโลก เพื่อใหบรรลุตามขอตกลงระหวาง
ประเทศ ด านการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อากาศ เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร ร ะดั บ ประเทศ ภายใต ก รอบ
อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและขอตกลงปารีส ดานการปฏิบัติการเสริม
พลังรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แลกเปลี่ยนประสบการณ และความคิดเห็นการผูแทนในประเทศ
และประเทศตางๆ ทั่วโลกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เสริมสรางขีดความสามารถและเสริมพลัง
การเรียนรูเครือขายภาคประชาชนเพื่อสรางภูมิคุมกัน และเตรียมความพรอมในการรองรับและปรับตัวตอ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงประเด็นสิ่งแวดลอมตางๆ
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3.5.2 พัฒนามาตรการและกลไกเพื่อสนับสนุนการลดกาซเรือนกระจกในทุกภาคสวน การ
ไฟฟานครหลวง กระทรวงมหาดไทย ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสูองคกรคารบอนต่ำ เพื่อสรางความไววางใจ
สรางการเปลี่ยนแปลง และความเขมแข็งของสังคมในการรวมรักษาสิ่งแวดลอม มีความรับผิดชอบตอสังคมเพื่อ
ความยั่งยืนขององคกรเทียบเทาระดับสากล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ดำเนินการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ (งานจัดทำแปลงสาธิตการจัดการ
พื้นที่ปาชายเลนในรูปแบบปาไม ประมงเพื่อชุมชนสีเขียว) เพื่อศึกษาแนวทางขั้นตอนวิธีการและรูปแบบที่
เหมาะสมตอการเพิ่มมูลคาผลผลิตจากการทำการเกษตรในรูปแบบปาไม - ประมงในพื้นที่จัดที่ดินทำกินจังหวัด
นครศรีธรรมราช ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของนิเวศบริการในการจัดการพื้นที่ปาชายเลนในรูปแบบปาไมประมง
สงเสริมและขยายผลการทำการเกษตรรูปแบบปาไม - ประมงสูราษฎรที่ไดรับการจัดที่ดินและบริเวณใกลเคียง
3.5.3 สงเสริมภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีการจัดเก็บและ
รายงานขอมูลเกี่ยวกับการปลอยกาซเรือนกระจก องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน)
ดำเนินการจัดทำขอมูลตนทุนการลดกาซเรือนกระจกในระดับมาตรการ/นโยบาย หนวยงานที่กำกับมาตรการ/
นโยบาย สามารถออกแบบโครงสรางการรายงาน และวิธีการประเมินตนทุนลดกาซเรือนกระจกจากมาตรการ/
นโยบาย ได อ ย างเหมาะสมกั บ บริ บ ทการดำเนิ น งาน ข อมู ล ต น ทุ น การลดก าซเรื อนกระจกต อ หน ว ยจาก
มาตรการของประเทศที่สามารถนำไปใชในการอางอิงในการจัดทำแผนการพัฒนาประเทศในระยะตอไป
3.5.4 เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการวิ จั ย และพั ฒ นาทางวิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ องคการบริหารจัดการกาซเรือน
กระจก (องค การมหาชน) ดำเนิ น การพั ฒ นาวิธีก ารติ ดตามประเมิ น ผลการลดกาซเรือ นกระจก ในระดั บ
มาตรการ/นโยบาย พัฒนาโครงสรางการรายงาน วิธีการประเมิน และกระบวนการตรวจวัดรายงาน และการ
ทวนสอบหรือกระบวนการ MRV (Measurable, Reportable and Verifiable) ที่ใชในการติดตามประเมินผล
การลดกาซเรือนกระจกระดับมาตรการและนโยบายของประเทศ ในภาคพลังงาน และภาคขนสงอยางตอเนื่อง
และเตรียมความพรอมสำหรับแนวทาง วิธีการ และกระบวนการติดตามประเมินผลการลดกาซเรือนกระจก
สำหรับมาตรการลดกาซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร และภาคของเสีย เพื่อเตรียมความ
พรอมในการดำเนินงานภายใตแผนที่นำทางการลดกาซเรือนกระจก (NDC Roadmap)
3.5.5 สรางความรู ความเขาใจ ความตระหนัก และการมีสวนรวมของประชาชน และภาค
สวนตางๆ ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ดำเนินการ
จัดทำยุทธศาสตรการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศดานการเกษตร พ.ศ.2560 - 2564 เพื่อใหทุกภาคสวนไดตระหนักรู
ถึ งผลกระทบของการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อากาศ และไดรับ การถ ายทอดข อมู ล องค ความรู ตลอดจน
เทคโนโลยีเพื่อใชในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยางเหมาะสม ใหภาคเกษตรมีสวนรวม
ในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกอยางเหมาะสม บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรม และ
ภูมิปญญาทองถิ่น โดยคำนึงถึงความมั่นคงทางดานอาหาร เพื่อบูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวนและ
ทุกระดับ กรมปาไม ดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ กิจกรรมปองกันไฟปาและควบคุมหมอกควัน เพื่อเตรียมความพรอมปฏิบัติงานปองกันและ
ควบคุมไฟปารวมกับชุมชนและหนวยงานตางๆ ในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ เพื่อการสรางเครือขายความรวมมือ
ในการควบคุ มไฟป าในการเตรียมความพรอมการปองกัน ไฟปาและควบคุมหมอกควัน ที่จะเกิดขึ้น ในพื้น ที่
รวมกัน เพื่อจัดฝกอบรมราษฎรในพื้นที่ ใหความรูดานทฤษฎี และวิชาการดานไฟปาควบคูไปกับการฝกทักษะ
การปฏิบัติงานควาบคุมไฟปา ซึ่งเปนการสรางทักษะใหราษฎรในพื้นที่มีความพรอมที่จะปฏิบัติการดับไฟปา
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ดวยตนเอง รวมทั้งเปนการสรางการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปาหมาย
พื้นที่เสี่ยงภัยตอการเกิดไฟปาสูง จำนวน 27 จังหวัด ไดแก จังหวัดแมฮองสอน เชียงใหม เชียงราย ลำปาง
ลำพูน แพร นาน พะเยา ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ กำแพงเพชร พิษณุโลก เพชรบูรณ อุทัยธานี เลย อุดรธานี
สกลนคร อุบลราชธานี ชัยภูมิ นครราชสีมา กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ นครศรีธรรมราช
และนราธิว าส เนื่ องจากเป น พื้ น ที่ ท่ี ป ระสบปญ หาไฟป าและป ญ หาหมอกควัน เป น ประจำทุ กป และพื้ น ที่
เสี่ยงภัยตอการเกิดไฟปาปานกลาง-นอย จำนวน 38 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 65 จังหวัด
3.6 บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติ
3.6.1 เสริมสรางขี ดความสามารถในการเตรียมความพรอมและการรับมือภัยพิบัติ กรม
ประชาสัมพันธ ดำเนินการประชาสัมพันธปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อใหประชาชนกลุมเปาหมายมี
ความรู ความเขาใจขอมูลขาวสารเกี่ยวกับมาตรการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ยุทธศาสตรการเตรียม
ความพรอมแหงชาติ รวมถึงแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ
(องคการมหาชน) (สสน.) ดำเนินการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเทคโนโลยีดานการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ ำ พั ฒ นาผลงานวิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี และฐานข อมู ล เพื่ อสนับ สนุ น การบริห ารจั ด การทรั พ ยากรน้ ำ
เผยแพรและประยุกตใชผลงานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และฐานขอมูลที่พัฒนาขึ้น สงเสริมความรวมมือดาน
การศึกษา วิจัย เผยแพร และแลกเปลี่ยน ผลงาน/เทคโนโลยี/องคความรู กับหนวยงานหรือผูเชี่ยวชาญใน
ระดับสากล สรางความมั่นคงดานทรัพยากรน้ำ โดยใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ ำในพื้ นที่ตน แบบ กรมป องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ดำเนินการ
ฝกซอมการปฏิบัติดานการสื่อสารเพื่อการเตือนภัย ดำเนินการฝกซอมปฏิบัติดานการสื่อสารเพื่อการเตือนภัย
ใหแกเครือขายการแจงเตือนภัยภาคประชาชน หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคมนักวิทยุสมัครเลน มูลนิธิ
อาสาสมั คร และองคกรปกครองส วนท องถิ่ น จำนวน 120 คน/ครั้ง ในพื้ นที่เสี่ ยงภั ย หรือพื้ นที่ ที่ประชาชน
รองขอ การแจงเตือนภัยเตรียมความพรอมไปยังจังหวัดและศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภั ย เพื่อเปน
แนวทางในการบู ร ณาการการปฏิ บั ติ ให แ ก ห น ว ยงานที่ เกี่ ย วข อ งเพื่ อ ให เป น ระบบและมี ทิ ศ ทางเดี ย วกั น
แจงเตือนภัยไดทั่วถึงและรวดเร็ว มีความถูกตอง
นอกจากนั้ น กรมทรั พ ยากรธรณี ดำเนิ น การสำรวจ ศึ ก ษาธรณี สั ณ ฐาน และการ
เปลี่ยนแปลงชายฝงทะเล เพื่อใหมีขอมูลธรณีวิทยาทางทะเลและชายฝงและทรัพยากรธรณีที่ถูกตอง เปนระบบ
มาตรฐานในการนำไปใชบูรณาการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ สำหรับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก 1) ขอมูล
การเปลี่ ย นแปลงชายฝ งทะเลทั่ งในแนวราบและแนวดิ่ งของพื้ น ที่ ช ายฝ งทะเลอ าวไทยและพื้ น ที่ ในทะเล
ระยะทางไมนอยกวา 20 กิโลเมตร และ 2) ขอมูลการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลบริเวณรอบชายฝงทะเล
ประเทศไทย ทั้ งอ าวไทยและทะเลอั น ดามั น ที่ มี ค วามแม น ยำสู งอย างน อ ย 8 สถานี ข อมู ล หลัก ฐานทาง
ธรณีวิทยาที่เกียวของกับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศโลกในพื้นที่ 24 จังหวัดชายฝงทะเล
3.6.2 พัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน พัฒนาระบบการเตือนภัยใหมีความ
แมนยำ นาเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ กรมอุตุนิยมวิยา ดำเนินการติดตั้งระบบเครือขายสมรรถนะสูงตรวจ
เฝาระวังแผนดินไหวและสึนามิ กิจกรรม : สมรรถนะสูง ตรวจเฝาระวังแผนดินไหวและสึนามิแขวงบางนา เพื่อ
พั ฒ นาระบบตรวจ เฝ าระวั งแผ น ดิ น ไหวและสึ น ามิ ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพิ่ ม ขึ้ น และมี ม าตรฐาน การจั ด หา
เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ ระบบวินดเชียร (LLWAS) ที่ทาอากาศยานเชียงใหม ทาอากาศยานภูเก็ต และ
ท า อากาศยานขอนแก น รวมทั้ ง การจั ด หาเครื่ อ งมื อ ตรวจอากาศอั ต โนมั ติ (AWOS) เพื่ อ การบิ น ให มี
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ประสิทธิภาพ ดวยการทดแทนของเดิมที่ใชงานมานานเกิน 20 ป และเสื่อมสภาพ (ทาอากาศยานนาน ติดตั้งป
2540) เพื่อใชในกิจการการบิน การทองเที่ยว กิจการขนสง สำหรับเฝาระวังเตือนสภาวะอากาศ ณ จุดใกลทาง
วิ่งและบริเวณสนามบินไดรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการแจงเตือนภัยในลักษณะสภาพอากาศรายไดทันทวงที ทั้ง
ในสภาวะที่กอนจะเกิดภัยและระหวางเกิดภัย การพัฒนาระบบเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ เพื่อพัฒนาระบบ
พยากรณ ฝนระยะปจจุบัน พัฒ นาระบบติดตามและคาดการณภัยแลงเชิงอุตุนิยมวิทยา พัฒ นาแบบจำลอง
น้ำทวมฉบับพลัน เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำฐานขอมูลและแลกเปลี่ยนขอมูลแผนดินไหวในประเทศและ
นอกประเทศดวยความรวดเร็วและถูกตองยิ่งขึ้น
กองสาธารณสุขฉุกเฉิน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการเฝาระวังสา
ธารณภัยที่มีผลทางดานการแพทยและสาธารณสุข แบบครบวงจร 24 X 365 เปนการเตรียมความพรอมใน
การจั ด ตั้ งศู น ย ป ฏิ บั ติ ก ารภาวะฉุ ก เฉิ น ทางการแพทย แ ละการสาธารณสุ ข (Public Health Emergency
Operation Center: PHEOC) ใหตอบสนองตอสถานการณ ไดทันทวงที สำนักงานพัฒ นาเทคโนโลยีอวกาศ
และภู มิ ส ารสนเทศ (องค ก ารมหาชน) (สทอภ.) ดำเนิ น การระบบติ ด ตามทางบกและทางทะเลด ว ยภู มิ
สารสนเทศดาวเทียม เพื่อปรับปรุงและเพิ่มศักยภาพในการติดตามการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติและ
พื้นที่ปาการติดตามเฝาระวังพื้นที่ทะเลและชายฝง ติดตามไฟปาหมอกควัน ติดตามภัยธรรมชาติ อุทกภัยการ
ติดตามการปลูกพืชของประเทศ รวมทั้งสงเสริมการใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการแกไขปญหา
ทั้ ง ระดั บ ชุ ม ชน จั ง หวั ด และระดั บ ประเทศได เ ป น อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ กรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง
กระทรวงมหาดไทย ดำเนินการระบบปองกันน้ำทวมพื้นที่ชุมชนที่จัดทำ การวางระบบตรวจวัดคลื่นสึนามิใน
มหาสมุทรอินเดีย เพื่อบำรุงรักษา จัดเตรียมอุปกรณ สวนประกอบที่เกี่ยวของกับระบบตรวจวัดคลื่นสึนามิ
ซอมแซมใหระบบฯ มีความสมบูรณพรอมใชงาน วางทดแทนระบบตรวจวัดคลื่นสึนามิ บริเวณทะเลอันดามัน
มหาสมุทรอินเดีย บริเวณละติจูด 9 องศาเหนือ ลองจิจูด 89 องศาตะวันออก
กรมทรั พ ยากรน้ ำ ดำเนิ น การบำรุ ง รั ก ษาระบบตรวจวั ด สภาพน้ ำ อั ต โนมั ติ ท างไกล
(Telemetering) ระบบสงขอมูลสัญญาณภาพ (CCTV) และระบบเตือนภัยน้ำทวม-ดินถลม (Early Warning)
และเครื อ ข า ยอุ ตุ -อุ ท กวิ ท ยาแม น้ ำ โขง (Mekong-HYCOS) ให อ ยูในสภาพพรอมใช งาน โดย 1) ชุ ดข อ มู ล
ประมาณน้ ำจากการตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ (Telemetering) จำนวน 182 สถานี 2) ชุดขอมู ล
ระดับน้ำ ณ จุดวัดน้ำที่ติดตั้งระบบสงขอมูลสัญญาณภาพ (CCTV) จำนวน 75 สถานี รายงานมาที่สถานีหลัก
แบบทั น ที (Real Time) 3) ชุ ด ข อ มู ล การเตื อ นภั ย จากระบบเตื อ นภั ย ล ว งหน า (Early Warning System)
สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถลม ในพื้นที่ลาดชันและที่ราบเชิงเขา จำนวน 1,546 สถานี มีการแจงเตือนภัยที่
ระดับตางๆ จำนวน 1,133 ครั้ง ครอบคลุม 4,003 หมูบาน และ 4) ชุดขอมูลระดับน้ำจากสถานีอุตุ-อุทกวิยา
แมน้ำโขงและสาขา (Mekong-HYCOS) ประกอบดวย ขอมูลอุตุ-อุทกวิทยาแมน้ำโขงแบบธรรมดา (Manual)
และระบบอัตโนมัติผานระบบสื่อสารแบบ GPRS
3.6.3 พัฒนาระบบการฟนฟูบูรณะหลังการเกิดภัย ใหสามารถตอบสนองตอความตองการ
ของผู ป ระสบภั ยได อย างทั่ วถึ งและเป น ธรรม กรมป องกั น และบรรเทาสาธารณภั ย กระทรวงมหาดไทย
ดำเนิ นการจัดซื้อสิ่ งของสำรองจายช วยเหลือผูป ระสบสาธารณภัย สรางระบบการเตรีย มความพรอมและ
แนวทางปฏิบัติงานของศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตและสำนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด เพื่อชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย ไมวาภัยที่เกิดจากธรรมชาติ หรือภัยจากการกระทำของมนุษยให
ไดรับความชวยเหลือทางดานปจจัยสี่อยางรวดเร็ว เปนการบรรเทาความเดือดรอนเฉพาะหนาเหมาะสมกับ
พื้นที่ที่ประสบภัย และตรงกับความตองการของประชาชน ทั่วถึง และเปนธรรม
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3.6.4 สงเสริมองคความรูดานการจัดการภัยพิบัติ กรมทรัพยากรธรณี ดำเนินการจัดการธรณี
พิบัติภัยดินถลม มุงเนนการสงเสริมใหแกนนำเครือขายเฝาระวังแจงเตือนธรณีพิบัติภัยสามารถนำองคความรู
มาประยุกตใชในการจัดการธรณีพิบัติภัยซึ่งจะเปนการปองกัน บรรเทา และลดผลกระทบจากธรณีพิบัติภัยใน
ชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดทำระบบเครือขายศูนยปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย 1 ระบบ และแนวทางใน
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธรณีพิบัติภัยที่มีประสิทธิภาพ สรางศูนยถายทอดธรณีพิบัติภัยราย
ภาค 4 แหง และแกนนำอาสาสมัครเครือขายเฝาระวังแจงเตือนธรณีพิบัติภัย รวมทั้งเสริมสรางและขยายผล
การสรางโครงขายชุมชนปลอดภัย โดยใชศูนยถายทอดธรณี พิบั ติภัยรายภาคเปน ศูนยกลางการเรียนรูของ
ชุมชน ในพื้นที่ลุมน้ำปง ลุมน้ำตาป ลุมน้ำชายฝงทะเลตะวันออก และลุมน้ำมูล ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงธรณี
พิบัติภัยมีขอมูลแผนที่เสี่ยงภัยดินถลมระดับชุมชน เพื่อเตรียมความพรอมรับสถานการณจากธณณีพิบัติภัย
จำนวน 90 ตำบล
3.7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแกไขปญหาความขัดแยงดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
3.7.1 ปรับปรุงกลไกและกระบวนการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพทุก
ขั้ น ตอน สำนั ก จั ด การสิ่ งแวดล อ มธรรมชาติ แ ละศิ ล ปกรรม ดำเนิ น การจั ด ทำ Road Map การอนุ รั ก ษ
สิ่งแวดลอมธรรมชาติและสิ่งแวดลอมศิลปกรรมแหงชาติ ระยะ 20 ป (2561-2580) เพื่อเปนกรอบทิศทางและ
แนวทางการดำเนินงานอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมระยะ 20 ป ของประเทศใหเตรียมพรอมตอ
การปรับตัวใหทันกับความเปลี่ยนแปลงดานตางๆ สอดรับตอการพัฒนาและขับเคลื่อนสูการเปนประเทศไทย
4.0 ตามปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม/
กองติ ด ตามประเมิ น ผลสิ่ ง แวดล อ ม จั ด ทำรายงานสถานการณ คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ ม พ.ศ. 2561 และ
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อรวบรวมขอมูล ติดตาม
และประเมินสถานการณ และนำเสนอสถานการณการเปลี่ยนแปลงดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ระหวาง พ.ศ. 2560-2561 กองพัฒนาระบบการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ดำเนินการปรับปรุงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ กระบวนการการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยในปงบประมาณ 2561 ไดจัดอบรมความรู
เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม และกองทุนสิ่งแวดลอม แกอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม (ทสม.) และองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ในพื้นที่เปาหมาย 11 จังหวัด โดยจัดอบรม
เครือขาย ทสม. และ อปท. แลว 11 จังหวัด อยูระหวางขั้นตอนการจัดประชุมคณะกรรมการ EIA Award เพื่อ
พิจารณาโครงการที่สมัครเขารวมวาอยูระดับใด (จัดงานแลวเสร็จ ในปงบประมาณ 2562)
3.7.2 สรางจิตสำนึ กความตระหนั ก และปรับปรุงกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน
โดยไมจำกัดแคเพียงการรับฟงความคิดเห็น แตควรสรางการมีสวนรวมตลอดกระบวนการจัดทำโครงการ
เพื่อสรางการยอมรับและลดความขัดแยงกับประชาชนในพื้นที่ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
ดำเนิ น การเสริมสรางความเขมแข็งเครือขายทุกภาคสวนในการดูแลสังคมและสิ่งแวดลอม เพื่ อเสริมสราง
ความรูความเขาใจให กับ ประชาชนเกี่ยวกับ ประโยชนและผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่ ควรระวังจากการทำ
เหมื อ งแร ตลอดจนสรา งความรูแ ละพั ฒ นาทั กษะในการปฏิ บั ติห น าที่ มีส วนรว มดู แลเฝาระวังผลกระทบ
สิ่งแวดลอมจากการทำเหมืองแรเกิดเปนเครือขายภาคประชาชนในทองถิ่น เพื่อเสริมสรางความรูและใหการ
สนับสนุน ตลอดจนความชวยเหลือดานวิชาการและเทคนิคแกเครือขายองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการดูแล
สังคมและสิ่งแวดลอม เพื่อสรางความเขมแข็งในการดูแลสังคมและสิ่งแวดลอมใหกับ ผูประกอบการโดยใช
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กระบวนการพี่สอนนอง เพื่อเสริมสรางใหทุกภาคสวนทั้งผูประกอบการเหมืองแร หนวยงานในทองถิ่น และ
ประชาชนไดเขามามีสวน รวมในการดำเนินงานดานสิ่งแวดลอมเหมืองแรในทองถิ่น ประสานความรวมมือและ
ตัดสินใจรวมกันมากยิ่งขึ้น อันจะทำใหเกิดสัมพันธภาพอันดีระหวางกันและมีการแกไขปญหารวมกัน
นอกจากนั้น กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ดำเนินการฝกอบรมหลักสูตร การสราง
เครือขายพิทักษทรัพยากรปาไม เพื่อสงเสริมความรูดานการสรางเครือขายในการอนุรักษทรัพยากรปาไม โดย
การมีส วนรวมของประชาชนให กับ เจาหน าที่ของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช การฝ กอบรม
หลั กสู ต รการใช และการดู แลฐานข อมู ล การลาดตระเวน เพื่ อใหเจาหนาที่ที่รับ ผิดชอบดูแลฐานขอมูลงาน
ลาดตระเวนเขาใจขั้นตอน และรายละเอียดการนำเขาขอมูล และการประมวลผลขอมูลการลาดตระเวน การ
ตรวจวัดคุณภาพของงานลาดตระเวน และระบบการรายงานผลตามแนวทางการลาดตระเวนแผนใหม ให
ดำเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.7.3 ทบทวนแก ไ ขกฎหมาย โดยเฉพาะร า งพระราชบั ญ ญั ติ ป า ชุ ม ชน กองนิ ติ ก าร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย เพื่อพัฒนากฎหมาย
และระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการแกไขปญหาความขัดแยงดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
3.7.4 สงเสริมบทบาทภาคเอกชนและชุมชนเพื่อสรางพลังรวม ในการดำเนินงานรวมกับ
ภาครัฐ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ดำเนินการฝกอบรมหลักสูตร การสงเสริมเครือขายอนุรักษ
และปองกันการบุกรุกปาไมโดยภาคประชาชน และชุมชนมีสวนรวมในการปองกันการบุกรุกทำลายทรัพยากร
ปาไม และสามารถนำความรูไปใชในการสงเสริมองคกรชุมชนและเครือขายในการปองกันการบุกรุกทำลาย
ทรัพยากรปาไมใหมีความเขมแข็ง กรมปาไม ดำเนินโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษปา (รสทป.) เพื่อสราง
จิตสำนึกรวมกันของราษฎรในพื้นที่ ตั้งแตระดับหมูบานจนถึงระดับชุมชนใหญ ใหเกิดความรัก หวงแหน และ
ความเปนเจาของปาดวยกัน รวมกันปองกันรักษาปาระหวางเจาหนาที่ของรัฐกับราษฎรในพื้นที่ใหเปนรูปธรรม
เพื่อใหองคกร รสทป. มีสมรรถภาพในการเปนเครือขายเฝาระวังดูแลพื้นที่ปา และเปนตัวแทนเครือขายปาไม
ในการพัฒนาและดำเนินกิจกรรมตางๆ อยางมีสวนรวมของทุกภาคสวน กลุมงานพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม
กองสิ่งแวดลอมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ ดำเนินการปฏิรูประบบการบริหารจัดการในพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม
เพื่อติดตามสถานการณทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอม รวมทั้งติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม บริเวณพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม จังหวัดเชียงใหม และจังหวัดลำพูน

4 ประเด็นการพัฒนาในระยะตอไป
4.1 กำหนดมาตรฐานคุ ณ ภาพอากาศในบรรยากาศและมาตรฐานการระบายมลพิ ษ จาก
แหลงกำเนิด โดยออกมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปครอบคลุมกลุมมลพิษพื้นฐาน เชน
ฝุนละออง ซัลเฟอรไดออกไซด ไนโตรเจนไดออกไซด โอโซน กลุมสารกอมะเร็ง เชน สารอินทรียระเหยงาย
และกลุ ม สารพิ ษ เช น คาร บ อนไดซั ล ไฟด ออกมาตรฐานควบคุ ม การระบายสารมลพิ ษ ทางอากาศจาก
แหลงกำเนิด เพื่อควบคุมไมใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม ไดแก มาตรฐานควบคุมการระบายมลพิษ
ทางอากาศจากยานพาหนะประเภทเครื่องยนตเบนซีน ดีเซลขนาดเล็ก ดีเซลขนาดใหญ รถยนตที่ติดตั้งระบบ
เพื่ อ ใช ก าซเป น เชื้ อ เพลิ ง รถจั ก รยานยนต และรถยนต ส ามล อ มาตรฐานควบคุ ม มลพิ ษ ทางอากาศจาก
แหล งกำเนิ ด ประเภทโรงไฟฟ า เตาเผามู ล ฝอย เตาเผามู ล ฝอยติ ด เชื้ อ โรงโม บด หรือ ย อ ยหิ น โรงงาน
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ปูนซีเมนต คลังน้ำมันเชื้อเพลิง โรงงานอุตสาหกรรมเคมี โรงงานอุตสาหกรรม เตาเผาศพ โรงงานเหล็ก โรงงาน
กลั่ น น้ ำมั น ป โตรเลี ย ม กิ จ การหลอมและต ม ทองคำ โรงสี ข าว ท าเรื อ โรงแยกก าซธรรมชาติ ฝุ น ละออง
ฟุงกระจายจากเรือที่มีการขนถายสินคาระหวางกัน
4.2 ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมการบริ โ ภคในสั ง คมให บ ริ โ ภคสิ น ค า และบริ ก ารที่ เ ป น มิ ต รกั บ
สิ่ งแวดล อม เพื่อสรา งฐานการผลิ ตที่ เป น มิตรกับ สิ่งแวดลอมใหกับ ผูผ ลิตและผูป ระกอบการ โดยผลักดัน
เศรษฐกิจสีเขียวใหเกิดผลในทางปฏิบัติ รวมทั้งขยายผลการสงเสริมการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมไปสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย และองคกรมหาชน สงเสริมและ
มีมาตรการจูงใจใหกับผูผลิตในทางปฏิบัติเพื่อใหเปนตัวอยาง รวมทั้งมีบทเรียนเปนมาตรการเชิงลบ ซึ่งจะเปน
การปองกันและแกไขปญหาตั้งแตตนทางอยางยั่งยืน
4.3 กำหนดแผนปองกันและแกไขปญหามลพิษจากขยะและของเสียอันตราย จัดทำแผนแมบท
ดานการปองกันและแกไขปญหามลพิษจากขยะและของเสียอันตราย ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) มีกรอบ
แนวคิดใหใชหลัก 3R/แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy/waste to resources) หลักการผูกอ
มลพิษเปนผูจาย (PPP: Polluter Pays Principle) สงเสริมภาคเอกชนรวมลงทุนในการจัดการขยะ (Public
Private Partnership) ให ผู ผ ลิ ต มี ส ว นร ว มในการจั ด การขยะ โดยใช ห ลั ก การ Extended Producer
Responsibility (EPR) ครอบคลุมขยะ 4 ประเภท ไดแก ขยะชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน มูลฝอยติดเชื้อ
และกากของเสีย อุ ตสาหกรรม โดยสงเสริมและสนับ สนุน ให มีการออกแบบผลิตภัณ ฑและบรรจุภัณ ฑเพื่ อ
สิ่งแวดลอม (Design for Environment : DfE) ควบคุม จำกัด และยกเลิกการใชผลิตภัณฑพลาสติกใชแลวทิ้ง
(Single Use plastic) ปรั บ ปรุ งฟ น ฟู ส ถานที่ ก ำจั ด ขยะ ให ดำเนิ น การถู กต องตามหลัก วิช าการ สนั บ สนุ น
การรวมกลุ ม พื้ น ที่ เพื่ อจั ด การขยะมู ล ฝอยขององคก รปกครองสว นท อ งถิ่น ออกกฎหมายการจัด การซาก
ผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ควบคุมการนำเขาขยะอิเล็กทรอนิกสและขยะพลาสติก
อย างเข ม งวด ศึ ก ษาผลกระทบของมลพิ ษ จากขยะและของเสี ย ที่ เกิ ด จากเทคโนโลยี ห รื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ ใหม
(Emerging Waste) และมีกฎหมายการจั ดการขยะของประเทศในลักษณะกฎหมายกลาง ครอบคลุ มขยะ
ทุกประเภท

บ ท ที่ 5
ยุทธศาสตรการเสริมสราง
ความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่งและยั่งยืน
1 บทนำและสาระสำคัญของยุทธศาสตร
ป จจุ บั น ภั ยคุ กคามด านความมั่ น คงมี ขอบเขตที่ กวางขวางขึ้น มีความเชื่ อมโยง ซั บ ซอน อัน เกิดจาก
กระแสโลกาภิวัฒ นและความกาวหนาทางเทคโนโลยีอยางกาวกระโดด ประกอบกับภัยคุกคามความมั่น คง
รู ป แบบใหม ที่ เชื่ อ มโยงกั บ บริ บ ทโลกในมิ ติ ต า ง ๆ ทั้ ง มิ ติ ด า นเศรษฐกิ จ สั ง คม และการเมื อ ง รวมถึ ง
การเปลี่ย นแปลงของสภาพภู มิอากาศของโลกมี แนวโน มสงผลกระทบต อความมั่ น คงและเสถีย รภาพของ
ประเทศไทยในหลายมิติทั้งภั ย คุกคามภายนอก ไดแก การขยายอิ ทธิพลและการเพิ่ มบทบาทของประเทศ
มหาอำนาจในภูมิภาคตางๆ ของโลก ความขัดแย งด านอาณาเขตแบบรัฐตอรัฐ อาชญากรรมขามชาติและ
การกอการราย และภัยคุกคามภายในประเทศ ไดแก สถาบันหลักของชาติไดรับผลกระทบจากความเห็นตาง
ทางความคิดและอุดมการณ ของคนในชาติ การสรางสถานการณในจังหวัดชายแดนภาคใต และการคุกคาม
ทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอาชญากรรมคอมพิวเตอร ดังนั้นในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงใหความสำคัญตอ
การฟนฟูพื้นฐานดานความมั่นคงที่เปนปจจัยสำคัญตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพาะ
การอยูรวมกันในสังคมอยางสันติของผูมีความเห็นตางทางความคิดและอุดมการณบนพื้นฐานของการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข และการเตรียมการรับมือกับภัยคุกคามขามชาติ ซึ่งจะ
สงผลกระทบอยางมีนัยยะสำคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ 20 ปขางหนา
1.1 เปาหมายการพัฒนา
1.1.1 ปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยใหเปนสถาบันหลักของประเทศ กิจกรรม
เทิ ด พระเกี ย รติ แ ละเชิ ด ชู ส ถาบั น พระมหากษั ต ริ ย เพิ่ ม ขึ้ น และกิ จ กรรมที่ มี ค วามเกี่ ย วข อ งกั บ โครงการ
พระราชดำริเพิ่มขึ้น
1.1.2 สังคมมีความสมานฉันท ผูเห็นตางทางความคิดของคนในชาติสามารถอยูรวมกัน
ไดอยางสันติ ประชาชนมีสวนรวมปองกันแกไขปญหาความมั่นคง ความไมมีเสถียรภาพทางการเมืองลดลง
(ดั ช นี สั น ติ ภ าพโลกของ The Institute for Economics and Peace: IEP) ผู เ สี ย ชี วิ ต จากความขั ด แย ง
ภายในประเทศลดลง (ดัชนีสันติภาพโลก) และประชาชนมีสวนรวมปองกันแกไขปญหาความมั่นคงเพิ่มขึ้น
1.1.3 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีโอกาส
ในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สรางรายไดเพิ่มขึ้น มูลคาความเสียหายและจำนวนการกอเหตุรายที่มี
มูลเหตุจากความไมสงบลดลง รายไดครัวเรือนเฉลี่ยตอคนและจำนวนปการศึกษาเฉลี่ยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใตเพิ่มขึ้น และมีกิจกรรมสาธารณประโยชนที่ประชาชนทุกศาสนารวมดำเนินการเพิ่มขึ้น
1.1.4 ประเทศไทยมีความสัมพันธและความรวมมือดานความมั่นคงในกลุมประเทศสมาชิก
อาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศในการปองกันภัยคุกคามในรูปแบบตางๆ ควบคูไปกับการรักษา
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ผลประโยชน ของชาติ ความสั มพั น ธกับ ประเทศเพื่อนบานเพิ่ มขึ้น (ดัช นีสันติ ภ าพโลก) คดีที่เกี่ย วของกับ
ภัยคุกคามขามชาติลดลง การกระทำผิดกฎหมายทางทะเลลดลง และคดีที่เกี่ยวของกับยาเสพติดลดลง
1.1.5 ประเทศไทยมี ค วามพร อ มต อ การรั บ มื อ ภั ย คุ ก คามทั้ ง ภั ย คุ ก คามทางทหารและ
ภัยคุกคามอื่นๆ การระดมสรรพกำลังเมื่อเกิดภัยคุกคาม การกอการรายต่ำกวาอันดับที่ 20 ของโลก (ดัชนี
ความเสี่ยงของโลกของ WEF) และการโจมตีดานไซเบอร/ต่ำกวาอันดับที่ 10 ของโลก (ดัชนีความปลอดภัยไซเบอร
ของโลกของ International Telecommunication Union: ITU)
1.1.6 แผนงานดานความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีแผนงานดานความมั่นคงที่สอดคลองกับนโยบายการพัฒ นา
เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้น
1.2 แนวทางการพัฒนา
1.2.1 การรักษาความมั่นคงภายในเพื่ อใหเกิดความสงบในสังคมและธำรงไวซึ่งสถาบั นหลั ก
ของชาติ โดยการสร า งจิ ต สำนึ ก ของคนในชาติ ให มี ค วามหวงแหน และธำรงรั ก ษาสถาบั น ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย เสริมสรางความปรองดองของคนในชาติและมีกลไกในการตรวจสอบและพัฒนาภาคการเมือง
ปองกันและแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยกระบวนการสันติสุขแนวทางสันติวิธีและ
กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่บนพื้นฐานความแตกตางทางอัตลักษณและชาติพันธุ เพื่อขจัด
ความขัดแยง ลดความรุนแรงตามยุทธศาสตรพระราชทาน “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” พรอมทั้งสรางโอกาสในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและความเปนธรรมทางสังคมในพื้นที่
1.2.2 การพั ฒ นาเสริมสรางศัก ยภาพการป องกั นประเทศ เพื่ อเตรียมความพรอมในการ
รับมือภัยคุกคาม ทั้งการทหารและภัยคุกคามอื่นๆ โดยการพัฒนาศักยภาพและความพรอมของกองทัพในการ
ป อ งกั น และรั ก ษาผลประโยชน ข องประเทศ พั ฒ นาระบบงานด า นการข า วที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ร ะบบ
เตรี ยมพรอมและกลไกเพื่ อเผชิ ญ เหตุทั้งในยามปกติ และในสถานการณ วิกฤติ พั ฒ นาระบบบริห ารจัดการ
เชิงบูรณาการและเตรียมความพรอมในการตอบโตภาวะฉุกเฉินดานโรคติดตออุบัติใหมทั้งในระยะกอนเกิดภัย
ขณะเกิด ภัย และระยะหลังเกิดภั ย พรอมทั้ งจัดทำระบบการจัดการความรูที่สามารถเชื่อมโยงขอมูลตั้ งแต
ระดับชาติ ระดับจังหวัด ถึงระดับชุมชน และพัฒนาระบบรวบรวมและเชื่อมโยงขอมูลดานการกอการรายทั้ง
หนวยงานภายในและหนวยงานภายนอกประเทศ พัฒนาอุตสาหกรรมปองกันประเทศ โดยเสริมสรางการวิจัย
และพั ฒ นา ควบคู ไปกั บ การสร างความรว มมือระหวางภาครัฐ เอกชนและมิ ตรประเทศ ตลอดจนดำเนิ น
บทบาทเชิงรุก และใชกรอบความรวมมื อระหวางประเทศทั้ งระดั บ ภู มิภ าคและพหุภ าคี รวมทั้ งเสริมสราง
ขีดความสามารถแลกเปลี่ยนและเรียนรูแนวปฏิบัติที่เปนเลิศและรวมมือในการรับมือกับภัยคุกคามดานความ
มั่นคงระหวางประเทศ และสนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานกายภาพ เพื่อปองกันการสูญเสียดินแดน
และภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1.2.3 การส งเสริ ม ความร ว มมื อ กั บ ต า งประเทศด า นความมั่ น คง เพื่ อ บู ร ณาการความ
รวมมือกับมิตรประเทศเพื่อผลประโยชนทางเศรษฐกิจ สังคม และการปองกันภัยคุกคามขามชาติ โดยการ
ดำเนินความสัมพันธกับตางประเทศอยางสมดุล เพื่อเอื้อตอการสงเสริมและรักษาผลประโยชนและการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เสริมสรางความไวเนื้อเชื่อใจกับประเทศเพื่อนบาน และสงเสริมความรวมมือ
ในการบริหารจัดการความมั่นคงตามแนวชายแดน พัฒนาระบบการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลดานไซเบอรให
มีความมั่นคงปลอดภัย และกำกับดูแลระบบการสงขอมูลสวนบุคคลขามแดนไปตางประเทศให เปนไปตาม
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มาตรฐานสากล และสรางความรวมมือกับภาคีเครือขายภายในประเทศ ภูมิภ าค และนานาชาติในการวาง
ระบบเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่ไดมาตรฐานสากล
1.2.4 การรักษาความมั่นคงและผลประโยชนของชาติทางทะเลเพื่อคงไวซึ่งอำนาจอธิปไตย
และสิ ท ธิ อธิป ไตยในเขตทางทะเล ด ว ยการเสริ มสรางความร วมมื อในการรักษาความมั่น คงทางทะเลทั้ ง
ภายในประเทศและตางประเทศ เพื่อแกไขปญหาพื้นที่อางสิทธิทับซอนทางทะเล รวมทั้งพัฒนาความรวมมือใน
การแสวงหาและใชประโยชนจากทรัพยากรทางทะเลอยางยั่งยืน แกไขปญหาการแยงชิงทรัพยากรโดยรักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทางทะเล คุมครอง ปกปอง และรักษาผลประโยชน
ของชาติทางทะเลจากการกระทำผิดกฎหมายในทะเลและวิกฤตทางทะเล และพัฒนาสรางการรับรูและความ
เขาใจเกี่ยวกับคุณคาของทะเล การใชประโยชนจากทะเลอยางมีจิตสำนึกรับผิดชอบ และมีความรูที่ถูกตอง
เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดำเนินกิจกรรมทางทะเล รวมทั้งสงเสริมการพัฒนาองคความรูทางทะเล
และการสรางนวัตกรรมที่เปนประโยชนตอการพัฒนาในอนาคต
1.2.5 การบริหารจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนา เพื่อใหเกิดความสอดคลองกันระหวาง
แผนงานที่เกี่ยวของกับความมั่นคงกับแผนงานการพัฒนาอื่นๆ ภายใตการมีสวนรวมของภาคประชาชน
ปรับปรุงระบบติดตาม เฝาระวัง ศึกษา วิเคราะห และประเมินสถานการณดานความมั่นคง การเปลี่ยนแปลง
ของสถานการณ สภาวะแวดลอมดานความมั่นคง พิสูจนทราบและคาดการณภัยคุกคาม เพื่อเสนอแนะแผน
ปองกันความเสียหายและการเตือนภัยที่อาจเกิดขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และลดผลกระทบตอ
การพั ฒ นาประเทศ และพั ฒ นากลไกด านความมั่ น คงและระบบการขับ เคลื่ อนแผนงานต างๆ ใหพรอมรั บ
สถานการณทั้งระดับชาติและระดับพื้นที่

2 การบรรลุเปาหมายของยุทธศาสตร
การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่งและยั่งยืน มีผลการดำเนินงาน
สำคัญ อาทิ คนในสังคมไทยมีความจงรักภักดีและรวมกันปกปองเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยใหเปนสถาบันหลัก
ของประชาชน โดยประชาชนทั้งไทยและตางชาติเขารวมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ดวยหัวใจ” ภายใต
โครงการจิตอาสาพระราชทานเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง สังคมไทยมีความสมานฉันทเพิ่มขึ้นโดยดัชนีสันติภาพโลก
(Global Peace Index) ของไทยมีแนวโนมดีขึ้นจากอันดับที่ 120 ในป 2560 เปนอันดับที่ 114 ในป 2561
และเหตุการณความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตมีแนวโนมลดลง แตรายไดเฉลี่ยตอครัวเรือนในพื้นที่
3 จังหวัดชายแดนภาคใตยังคงต่ำกวารายไดเฉลี่ยครัวเรือนทั้งประเทศและภาคใตเกือบ 3 เทา อยางไรก็ตาม
ประเทศไทยยังมีความเสี่ยงตอการรับมือภัยคุกคามทางทหารและภัยคุกคามอื่นๆ สะทอนจากดัชนีความมั่นคง
ปลอดภั ย ทางไซเบอร ของโลก (Global Cybersecurity Index: GCI) ที่ ไทยมี อัน ดั บ ลดลงจากอั น ดั บ ที่ 15
ในป 2558 มาอยูอันดับที่ 35 ในป 2561 โดยการพัฒนาตามยุทธศาสตรการเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติ
เพื่ อ การพั ฒ นาประเทศสู ค วามมั่ น คงและยั่ งยื น ป ที่ ส องของแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12 มี ผ ลการพั ฒ นา
เปรียบเทียบกับเปาหมาย ดังนี้
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การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่นคงและยั่งยืน
ปที่ 2 ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
แผนฯ 11
แผนฯ 12
2555 2556 2557 2558 2559
2560
2561
เปาหมายภาพรวม คือ ผลประโยชนของชาติวาดวยความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
1. ปกปองและเชิดชู
15
15
1. จำนวนกิจกรรม
สถาบัน
เทิดพระเกียรติและเชิดชู
พระมหากษัตริยให
สถาบันพระมหากษัตริย
เปนสถาบันหลักของ
เพิ่มขึ้น
ประเทศ
(พิจารณาจาก
4
3
2. จำนวนกิจกรรมที่มีความ
แผนงาน/โครงการ
เกี่ยวของกับโครงการ
สำคัญที่กระทรวงและ
พระราชดำริเพิ่มขึ้น
หนวยงานรายงาน
สศช.)
2. สังคมมีความ
1. ดัชนีความไมมีเสถียรภาพ
3.1
3.0
3.0
3.3
3.3
3.1
3.0
สมานฉันท ผูเ ห็นตาง
ทางการเมืองลดลง (ดัชนี
ทางความคิดของคน
สันติภาพโลก Global
ในชาติสามารถอยู
Peace Index)
รวมกันไดอยางสันติ 2. จำนวนผูเสียชีวิตจากความ
2.7
2.5
2.5
2.6
2.6
2.5
2.5
ประชาชนมีสวนรวม
ขัดแยงภายในประเทศลดลง
ปองกันแกไขปญหา
(ดัชนีสันติภาพโลก)
ความมั่นคง
3. จำนวนกิจกรรมที่ประชาชน
มีสวนรวมปองกันแกไข
ปญหาความมั่นคงเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนในจังหวัด 1. ความเสียหายและจำนวน
ชายแดนภาคใตมี
การกอการรายที่มีมลู เหตุ
ความปลอดภัยในชีวิต
จากความไมสงบลดลง
และทรัพยสินมีโอกาส
1.1 จำนวนเหตุการณความ 1,851 1,793 1,356 945
815
649
548
ในการศึกษาและการ
ไมสงบในพื้นที่ 3
ประกอบอาชีพที่สราง
จังหวัดชายแดนภาคใต
รายไดเพิ่มขึ้น
1.2 งบประมาณแผนดิน
16,277.0 21,124.0 25,921.0 25,744.3 30,886.6 12,692.0 13,295.4
เพื่อการแกปญหาและ
การพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต
หนวย : ลานบาท
2. รายไดครัวเรือนเฉลี่ยตอคน
ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใตเพิ่มขึ้น (บาท)
2.1 ปตตานี
20,199
17,513
19,496
2.2 ยะลา
22,483
15,584
18,018
2.3 นราธิวาส
16,773
19,890
17,180
เปาหมาย

ตัวชี้วัด

135
เปาหมาย

ตัวชี้วัด

และจำนวนป
การศึกษาเฉลี่ยใน
พื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต
เพิ่มขึ้น

3. จำนวนปการศึกษาเฉลี่ยใน
พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใตเพิ่มขึ้น (ป)

3.1 ปตตานี
3.2 ยะลา
3.3 นราธิวาส
4. จำนวนกิจกรรม
สาธารณประโยชนที่
ประชาชนทุกศาสนารวม
ดำเนินการเพิ่มขึ้น
4. ประเทศไทยมี
1. ดัชนีความสัมพันธกับ
ความสัมพันธและ
ประเทศเพื่อนบานเพิ่มขึ้น
ความรวมมือดาน
(ตัวชี้วัดยอยของดัชนี
ความมั่นคงในกลุม
สันติภาพโลก : Global
Peace Index)
ประเทศสมาชิก
อาเซียน มิตรประเทศ 2. จำนวนคดีที่เกี่ยวของกับภัย
และนานาประเทศใน
คุกคามขามชาติลดลง
การปองกันภัยคุกคาม 3. จำนวนเหตุการณการกระทำ
ในรูปแบบตางๆ
ผิดกฎหมายทางทะเลลดลง
ควบคูไปกับการรักษา 4. จำนวนคดีที่เกี่ยวของกับยา
ผลประโยชนของชาติ
เสพติดลดลง
จำนวนผูติดสารเสพติด
5. ประเทศไทยมีความ 1. ระยะเวลาในการระดมสรรพ
พรอมตอการรับมือภัย
กำลังเมื่อเกิดภัยคุกคาม
คุกคาม ทั้งภัยคุกคาม 2. อันดับความเสี่ยงจากการกอ
ทางทหารและภัย
การรายต่ำกวาอันดับที่ 20
คุกคามอื่นๆ
ของโลก (ดัชนีความเสี่ยงของ
โลก : Global Risks)
3. อันดับความเสี่ยงจากการ
โจมตีดานไซเบอร/ต่ำกวา
อันดับที่ 10 ของโลก (ดัชนี
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซ
เบอรของโลก Global
Cybersecurity Index)
6. แผนงานดานความ
1. จำนวนแผนงานดานความ
มั่นคงมีการบูรณาการ
มั่นคงที่สอดคลองกับ
สอดคลองกับนโยบาย
ยุทธศาสตรดานความมั่นคง
การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการตางประเทศ (แผน
สังคม
บูรณาการ สำนัก
ทรัพยากรธรรมชาติ
งบประมาณ)
และสิ่งแวดลอม

แผนฯ 11
2557 2558

2555

2556

7.5
8.0
7.0

7.9
7.7
7.3

8.1
8.1
7.9

7.73
8.21
7.35

8.1
8.5
7.3

8.2
8.5
7.3

7.9
8.4
7.3

3.0

3.0

3.0

3.0

2.0

2.0

2.0

24

158

75

2559

แผนฯ 12
2560
2561

4

11,584 32,797 44,142 226,391

15

na

22

35

175

192
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2.1 คนในสังคมไทยมีความจงรักภักดีและรวมกันปกปอง เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยใ หเ ป น
สถาบัน หลัก ของประเทศ เห็น ไดจ ากเมื ่อ ครั้ง ที ่พ ระบาทสมเด็ จ พระปรเมนทรรามาธิบ ดีศ รีส ิน ทร
มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยูหัวไดทรงมีพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหจัดตั้งโครงการ
จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริขึ้น เพื่อเปนการรวมความสมัครสมานสามัคคีของคนไทยทุกคน ใน
การทำกิจกรรมสาธารณประโยชนเพื่อพั ฒ นาพื้น ที่ในชุมชนตางๆ ให มีความเจริญ เพื่อให เกิดประโยชนต อ
ชุมชนอยางถาวร โดยมีศูนยอำนวยการใหญโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ (ศอญ.) เปน
ผูควบคุมกำกับดูแล และใหผูวาราชการจังหวัดในแตละจังหวัดเปนผูใหการสนับสนุน และรวมการปฏิบัติของ
ทุกภาคสวนในกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานใหเปนไปดวยความเรียบรอยตามพระราโชบายและวัตถุประสงค
ของกิจกรรม และเพื่อใหโครงการจิตอาสาเปนโครงการที่ชวยกระตุนจิตสำนึกของประชาชนไทย มีประชาชน
ทั้งไทยและชาวตางประเทศเขารวมกิจกรรมอยางสม่ ำเสมอ โดยในป 2561 ศู นย อำนวยการใหญ จิตอาสา
พระราชทานตามแนวพระราชดำริ (ศอญ.) ไดเปดรับลงทะเบียนจิตอาสา จำนวน 4,525,226 คน และหนวย
พระราชทานและประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ดวยหัวใจ” ไดรวมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชนใน
การพัฒนาพื้นที่ในจังหวัดตางๆ ทั่วประเทศอยางตอเนื่อง
นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทยภายใตการกำกับของ ศอญ. ไดนำแนวทางการดำเนินกิจกรรม
ของกรุงเทพมหานคร มาปรับใชใหทุกจังหวัดดำเนินกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดีดวยหัวใจ” ตามความ
ตองการและความเหมาะสมของแตละพื้นที่อยางตอเนื่อง โดยมีกิจกรรมที่ไดดำเนินการในสวนภูมิภาคทั้งหมด
จำนวน 13,205 กิ จกรรม มี จิตอาสาเขารวมจำนวน 1,641,912 คน (ข อมูล ณ วัน ที่ 25 กันยายน 2561)
รวมทั้งไดอนุมัติจัดสรรงบประมาณใหจังหวัดดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่ งผานการพิจ ารณากลั่น กรองของคณะทำงาน
กลั่นกรองโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 59 จังหวัด
84 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 12,895,150 บาท มีครัวเรือนไดรับประโยชน จำนวน 19,244 ครัวเรือน
โดยแบงเปน 2 ประเภท ไดแก โครงการพัฒนาและแกไขแหลงน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค 21 จังหวัด จำนวน
24 โครงการ งบประมาณรวม 4,342,550 บาท และโครงการสรางงาน สรางอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได ลดรายจาย
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 41 จังหวัด จำนวน 60 โครงการ งบประมาณรวม 8,552,600 บาท
พรอมทั้งจัดทำโครงการเพิ่มพูนองคความรูเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการขยายผลตามแนวพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561
จำนวน 4 รุน กลุมเปาหมายเขารวมโครงการจำนวน 1,216 คน
2.2 สังคมไทยมีความสมานฉันทเพิ่มขึ้น ผูเห็นตางทางความคิดสามารถอยูรวมกันไดอยางสันติ
แตยังตามหลังประเทศในแถบอาเซียนหลายประเทศ เมื่อพิจารณาจากดัชนีสันติภาพโลก (Global Peace Index)
จั ด ทำโดยสถาบั น เศรษฐศาสตร แ ละสั น ติ ภ าพ (Institute for Economics and Peace: IEP) พบว า ดั ช นี
สันติภาพโลกของไทยมีแนวโนมดีขึ้น จากอันดับที่ 125 ในป 2559 เปนอันดับที่ 120 ในป 2560 และอันดับที่ 114
ในป 2561 ดัชนีความไมมีเสถียรภาพทางการเมือง ซึ่งเปนตัวชี้วัดยอยของดัชนีสันติภาพโลกมีคะแนนลดลง
จาก 3.3 คะแนนในป 2559 เหลือ 3.0 คะแนนในป 2561 (เปนตัวชี้วัดเชิงลบ คะแนนยิ่งนอยยิ่งดี) และจำนวน
ผูเสียชีวิตจากความขัดแยงภายในประเทศลดลงจาก 2.6 คะแนนในป 2559 เหลือ 2.5 คะแนนในป 2560 และ
ป 2561 อย างไรก็ ตาม ไทยมีอัน ดั บ ดั ชนี สั น ติภ าพโลกต่ำกวาประเทศในแถบอาเซี ย นหลายประเทศ อาทิ
มาเลเซีย (อันดับที่ 25) ลาว (อันดับที่ 46) อินโดนีเซีย (อันดับที่ 55) และเวียดนาม (อันดับที่ 60)
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อั น ดั บดั ชนี สัน ติ ภ าพโลกของไทย (Global Peace Index)

หนวย : อันดับที่

ประเทศไทย
2561

114

2560

120

2559

125
126

2558

126

2557
2556

130

2555

126

135

130

อันดับที่

125

120

115

110

105

ที่มา : https://en.wikipedia.org/wiki/Global_Peace_Index
หมายเหตุ:- ดัชนียิ่งนอยยิ่งดี

2.3 ประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใตมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินมากขึ้น แต
รายไดครัวเรือนเฉลี่ยยังอยูในระดับต่ำ และประชาชนมีโอกาสทางการศึกษาลดลง
2.3.1 ความเสียหายจากเหตุการณความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตมีแนวโนมลดลง
จากเหตุการณความรุนแรงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตยืดเยื้อยาวนานกวา 15 ป โดยมีจำนวนเหตุการณ
ความรุนแรงในภาพรวมระหวางเดือนมกราคม 2547 ถึงเดือนธันวาคม 2561 รวมทั้งสิ้น 20,163 ครั้ง อยางไรก็ตาม
เหตุการณความไมสงบมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่องจาก 815 ครั้ง ในป 2559 เหลือ 649 ครั้ง ในป 2560 และ
ลดลงเหลือ 548 ครั้ง ในป 2561 (การแบงแยกดินแดน 240 ครั้ง เหตุการณคลุมเครือ/ขอมูลไมชัดเจน 241 ครั้ง
อาชญากรรม 59 ครั้ง เชื่อมโยงยาเสพติด 8 ครั้ง) ขณะที่งบประมาณที่ใชในการดับไฟใตเพิ่มขึ้นจาก 25,744.3
ลานบาทในป 2558 เปน 30,886.6 ลานบาทในป 2559 1 (เปนปสุดทายของงบประมาณที่ใชในการดับไฟใตได
รวมงบประมาณรายจายทุกประเภทของทุกหนวยงานที่รับผิดชอบภารกิจดับไฟใตไวใน "แผนงานการแกไข
ปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต")
0

ขณะที่ในปงบประมาณ 2560 และ 2561 "งบดับไฟใต" ถูกจัดอยูในหมวด "แผนงาน
บูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต" ซึ่งงบประมาณในหมวดนี้ จะไมรวมงบประจำที่
อยูน อกแผนงานบู ร ณาการฯ และไม รวมงบของจั งหวัด ชายแดนภาคใต 3 จังหวัด และ "งบประจำ" ของ
หนวยงานตางๆ มีภารกิจหลักในการแกไขปญหาภาคใตไวในแผนฯ อยางไรก็ตาม งบประมาณที่ใชในการดับไฟใต
เพิ่มขึ้นจาก 12,692.0 ลานบาทในป 2560 เปน 13,295.4 ลานบาทในป 2561 แสดงใหเห็นวา รัฐบาลไดให
1

งบประมาณที่ไดรับกอนป 2560 ถูกจัดอยูในงบ "แผนงานการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต" ซึ่งจะรวมงบประมาณรายจายทุกประเภท
ของทุกหนวยงานที่รับผิดชอบภารกิจ "ดับไฟใต” อาทิ งบโครงการพัฒนา งบเบี้ยเลี้ยงกำลังพล แตหลังจากป 2559 "งบดับไฟใต" ถูกจัดอยูใน
หมวด "แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต" ซึ่งงบประมาณในหมวดนี้ จะไมรวมงบประจำที่อยูนอกแผนงาน
บูรณาการฯ และไมรวมงบของจังหวัดชายแดนภาคใต 3 จังหวัด และ "งบประจำ" ของหนวยงานตางๆ มีภารกิจหลักในการแกไขปญหาภาคใต
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ความสำคั ญ ต อการแก ป ญ หา 3 จั งหวัดชายแดนภาคใต โดยจัดสรรงบประมาณเพิ่มเพื่ อดูแลทุกขสุขของ
ประชาชนในพื้นที่อยางตอเนื่อง
2.3.2 รายได ค รั ว เรื อ นเฉลี่ ยในพื้ น ที่ 3 จังหวั ด ชายแดนภาคใต มี ร ายได ต่ ำ ที่ สุด ในกลุ ม
จั งหวั ด ภาคใต แ ละต่ ำ กวา รายได ค รัวเรื อนเฉลี่ ยของทั้งประเทศ โดยครัวเรือนทั่ว ประเทศมีรายไดเฉลี่ย
26,946 บาท/เดือน ในป 2560 และรายไดเฉลี่ยครัวเรือนของภาคใตเทากับ 26,913 บาท/เดือน ขณะที่ปตตานี
มีรายไดครัวเรือนเฉลี่ย 19,496 บาท/เดือน ยะลา 18,018 บาท/เดือน และนราธิวาส 17,180 บาท/เดือน ต่ำกวา
รายไดครัวเรือนเฉลี่ยทั้งประเทศเกือบ 3 เทา
เมื่อพิจารณารายไดครัวเรือนเฉลี่ยในภาพรวมของประเทศ พบวา รายไดครัวเรือนเฉลี่ย
มีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจาก 26,915 บาท/เดือน ในป 2558 เปน 26,946 บาท/เดือน ในป 2560 ซึ่ง
รายไดครัวเรือนเฉลี่ยในจังหวัดปตตานีและยะลาเพิ่มสูงขึ้นในชวงระยะเวลาเดียวกัน ขณะที่รายไดครัวเรือนเฉลี่ย
ของจังหวัดนราธวาสมีแนวโนมลดลงจาก 19,890 บาท/เดือน ในป 2558 เหลือ 17,180 บาท/เดือน ในป 2560
และเปนจังหวัดที่มีรายไดนอยที่สุดในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
2.3.3 โอกาสทางการศึกษาของประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตมีแนวโนมลดลง
พิจารณาจากจำนวนปการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป พบวา ปตตานีมีจำนวนปการศึกษาเฉลี่ย
ลดลงจาก 8.1 ป ในป 2559 เปน 8.2 ป ในป 2560 และเปน 7.9 ในป 2561 สวนยะลามีจำนวนปการศึกษา
เฉลี่ยคอนขางคงที่เทากับ 8.5 ป ในป 2559 และป 2560 และเปน 8.4 ในป 2561 ขณะที่นราธิวาสมีจำนวน
ปการศึกษาเฉลี่ยต่ำที่สุดในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตอยูที่ 7.3 ในชวงป 2559 - 2561
2.4 ความสัมพันธของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบานยังอยูในระดับที่ทรงตัว คาคะแนนดัชนี
ความสัม พัน ธกับ ประเทศเพื่อ นบา น 2 มีแนวโนม ลดลง (คะแนนยิ่ง มากยิ่งดี) โดยในชว งป 2555-2558
มีคาคะแนนอยูที่ 3.0 คะแนน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) สวนป 2559 - 2561 มีคะแนนลดลงเหลือ 2.0 คะแนน
1

2.5 ประเทศไทยยังมีความเสี่ยงตอการรับมือภัยคุกคาม ทั้งภัยคุกคามทางทหารและภัยคุกคามอื่นๆ
จากดัชนีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรของโลก (Global Cybersecurity Index : GCI) พบวา ไทยมีความเสี่ยง
จากการโจมตีดานไซเบอรมากขึ้น เมื่อพิจารณาจากอันดับดัชนีความมั่นคงปลอดภัยดานไซเบอรของไทยมีแนวโนม
ลดลงอยางตอเนื่อง จากอันดับที่ 15 ในป 2558 เปนอันดับที่ 22 ในป 2560 และเปนอันดับที่ 35 ในป 2561
ซึ่งไมเปนไปตามเปาหมายที่กำหนดใหไทยมีอันดับความเสี่ยงต่ำกวาอันดับที่ 10 ของโลก 3 ทั้งนี้เปนผลมาจาก
การโจมตีระบบ การขโมยขอมู ล การปลอมบัญชีโซเชียลมีเดีย และภัยคุ กคามไซเบอรอื่น ๆ อาทิ การแพร
ระบาดของไวรัสเรียกคาไถ Wanna Cry ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ซึ่งมีผลกระทบตอธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส รวมทั้ง
ชะลอขัดขวางบริการสารสนเทศของหนวยงานตางๆ และสงผลกระทบในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
2

2
3

ดัชนีความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน เปนตัวชี้วัดยอยของดัชนีสันติภาพโลก (Global Peace Index) เปนตัวชี้วัดเชิงบวก คาคะแนนยิ่งมากยิ่งดี
ดัชนีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรของโลก (Global Cybersecurity Index: GCI) เปนดัชนีชี้วัดระดับของการพัฒนาการรักษาความมั่นคง
ปลอดภั ย ทางไซเบอรข องแต ล ะประเทศ จั ด ทำโดยสหภาพโทรคมนาคมสากล หรื อ International Telecommunication Union (ITU)
ดำเนินการรวมกั บสถาบั น ABI Research (Allied Business Intelligence) จั ดทำรายงานครั้งแรกเมื่ อป 2558 ในชื่ อ The Global Cybersecurity
Index and Cyber Wellness Profiles Report เพื่อประเมินความมุงมั่นของแตละประเทศในการดำเนินการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทาง
ไซเบอรโดยใชการจัดอันดับ (Ranking) มาเปนเครื่องมือสำคัญในการสรางความตระหนักเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร
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3 ผลการพัฒนาและผลการดำเนินงานที่สำคัญตามแนวทางยุทธศาสตร
3.1 ผลการพัฒนาสำคัญ
3.1.1 การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดมีความกาวหนาขึ้น ในป 2561 การปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดมีความกาวหนาขึ้น โดยเฉพาะการปองกันปญหายาเสพติดในกลุมเด็กปฐมวัย กลุมเด็ก
และเยาวชนนอกสถานศึกษา กลุมแรงงานในสถานประกอบการและกลุมประชาชนทั่วไป การปราบปรามยา
เสพติด มีผลการจับกุมคดียาเสพติด ยึดและอายัดทรัพยสินคดียาเสพติด จำนวน 2,237 คดี มูลคาทรัพยสิน
1,228.66 ลานบาท และจับกุมเจาหนาที่ของรัฐที่เขาไปมีสวนเกี่ยวของกับยาเสพติดจำนวน 45 คน นอกจากนี้
ได มี ก ารแก ไขป ญ หาผู ติ ด ยาเสพติ ด และการบำบั ด ฟ น ฟู แ ละขับ เคลื่อ นการพั ฒ นาประเทศตามโครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน
3.1.2 การแกไขปญหาการใชความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตมีแนวโนมดีขึ้น มี
การดำเนินการใน 2 สวน ประกอบดวย (1) การขับเคลื่อนงานการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ไดแก
การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การอำนวยความยุติธรรม และเยียวยาผูไดรับผลกระทบ รวม 7,002 ราย
การพั ฒ นาดานการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒ นธรรม การพัฒ นาตามศักยภาพของพื้ นที่และคุณภาพชีวิต
ประชาชน การเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐและการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล การแสวงหาทางออกจากความขัดแยง
โดยสันติวิธี และ (2) การขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต ผานโครงการเมืองตนแบบ “สามเหลี่ยม
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชนเพื่อใหเกิดการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น
3.1.3 การพั ฒ นาและเสริ ม สร า งศั ก ยภาพของกองทั พ และระบบป อ งกั น ประเทศที่ ไ ด
มาตรฐาน โดยการจัดการฝกรวมทางการทหารของกองทัพ ไดแก จัดการฝกการบริหารวิกฤตการณระดับชาติ
ประจำป 2561 (Crisis Management Exercise 2018: C-MEX 18) จั ด การฝ ก ร ว มกองทั พ ไทย 2561
ฝกรวม/ผสม Cobra Gold 2018 การทดสอบขีดความสามารถในการตรวจจับตอเปาหมายทางทะเล และ
การจัดทำฐานขอมูลดานความมั่นคงตามหลักมาตฐานสากล
3.1.4 การเสริ ม สร า งความสั ม พั น ธ อั น ดี กั บ นานาประเทศดี ขึ้ น โดยการเสริ ม สร า ง
ความสั ม พั น ธ ที่ ดี ใ นด า นการต า งประเทศกั บ นานาประเทศสง ผลดีตอ ประเทศไทยในหลายเรื่อ ง ได แ ก
(1) ประเทศไทยมีความมั่นคง (Security) โดยนานาชาติมีความเขาใจและเชื่อมั่นในสถานการณความมั่นคง
ของไทย สรางความสัมพันธและความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและนานาประเทศอยางตอเนื่อง สงผลให
ประเทศที่เคยมีขอจำกัดในการดำเนินความสัมพันธกับไทยมีการปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น เชน สหรัฐอเมริกา
และสหภาพยุโรป ไดมีขอมติรื้อฟนการปฏิสัมพันธทางการเมืองในทุกระดับกับไทย เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2560
(2) ประเทศไทยมีความมั่งคั่ง ยั่งยืน (Sustainability) การตางประเทศชวยขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิ จ
ตามแนวคิดประเทศไทย 4.0 ใหไทยกับนานาประเทศเปนหุนสวนเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน (3) ประเทศไทย
มีมาตรฐานสากล (Standard) แสวงหาองคความรูและแนวปฏิบัติที่เปนเลิศมาชวยพัฒนาประเทศ และมีการ
พัฒนาที่เปนมาตรฐานสากลของโลก เชน ประเด็นการคามนุษยซึ่งดีขึ้นอยางตอเนื่องขึ้นมาอยูในระดับ Tier 2
ในป 2561 และปญหามาตรฐานการบินพลเรือนที่ไดรับการแกไขแลว โดยองคการการบินระหวางประเทศได
ปลดธงแดง (ICAO) ลง (4) ประเทศไทยมีสถานะและเกียรติภูมิ (Status) ประเทศไทย/คนไทยมีภาพลักษณที่ดี
ไดรับความนิยมจากตางประเทศ ประเทศไทย/คนไทยมีบทบาทเปนที่ยอมรับและมีสถานะที่ดีในเวทีระหวาง
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ประเทศ เชน การผลักดันรางพระราชบัญญัติเอกสิทธิ์และความคุมกันสำหรับองคการระหวางประเทศและการ
ประชุมระหวางประเทศ ในประเทศไทย พ.ศ. .... เพื่อเปนกฎหมายกลางในการคุมครองการดำเนินงานของ
องคการระหวางประเทศ และ 5) ประเทศไทยมีพลัง (Synergy) ขับเคลื่อนการตางประเทศอยางมีเอกภาพ
ดวยการทูตประชารัฐและการทูตสาธารณะ การใหบริการดานการตางประเทศที่เปนเลิศเพื่อผลประโยชนของ
ประชาชนไทยและสงเสริมการพัฒนาประเทศ
3.1.5 การปองกันแกไขปญหาการคามนุษยของประเทศไทยมีการขยายอันดับสู “เทียร 2”
ดีที่สุดในรอบ 9 ป 4 โดยรายงานการคามนุษย (Trafficking In Persons Report 2018) พ.ศ. 2561 ของ
สหรัฐฉบับลาสุดที่สำรวจและเก็บรวบรวมขอมูลสถานการณการคามนุษยใน 189 ประเทศทั่วโลก ในป 2561
ประเทศไทยถูกจัด อัน ดับ ใหอยูใน “กลุมเทีย ร 2” ซึ่งเปน กลุมประเทศที่มีความพยายามในการแกไขและ
ตรวจสอบการลักลอบคามนุษยอยางจริงจัง ซึ่งกอนหนานี้สหรัฐอเมริกาไดจัดอันดับใหไทยอยูในกลุมเทียร 2
บัญชีรายชื่อประเทศที่ตองจับตามอง (Tier 2 Watch List) เปนระยะเวลา 2 ปติดตอกัน คือ ในป 2559 และ
ป 2560 การเปลี่ยนแปลงอันดับครั้งนี้ นับวาไทยมีพัฒนาการตอการแกไขและจัดการปญหาการคามนุษยดี
ที่สุดในรอบ 9 ป นับตั้งแตป 2552 – 2561 สามารถหลุดพนจากสถานการณที่เคยย่ำแยที่สุดของประเทศที่
ถูกจัดอยูในระดับ ‘กลุมเทียร 3’ เมื่อป 2557 และ ป 2558 การที่ประเทศไทยถูกจัดอันดับที่สูงขึ้นสามารถ
สรางความเชื่อมั่นของนานาชาติที่มีตอทิศทางความพยายามในการแกไขปญหาของรัฐบาลไทยในการปองกัน
ไมใหป ระชาชนตองตกเปน เหยื่อของการคามนุษย รัฐบาลยังคงมุงมั่น พัฒ นากรอบกฎหมายและนโยบาย
รวมทั้งเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการดำเนินงานปองกันและปราบปรามการคามนุษยอยางตอเนื่อง
3

3.1.6 การเตรียมพรอมเพื่อรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร (Cyber Threats) มีความกาวหนา
มากขึ้น “ภัยคุกคามทางไซเบอร” (Cyber Threats) เปนภัยคุกคามที่สงผลกระทบในทุกมิติของประเทศ ทั้ง
มิติทางเศรษฐกิจ มิติความมั่นคง โดยในป 2560 เกิดภัยคุกคามทางไซเบอรตอประเทศไทย รวมทั้งสิ้น 3,237 ครั้ง
และในป 2561 ตั้งแตเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤศจิกายน มีการคุกคามทางไซเบอรจำนวน 2,311 ครั้ง การคุกคาม
สูงสุ ดเป นอันดับหนึ่ง คือ “ความพยายามจะบุกรุกเขาระบบ” (Intrusion Attempts) ที่สามารถบั นทึ กไวได
จำนวน 984 ครั้ง ซึ่งมากกวาสถิติที่บันทึกไดตลอดป 2560 ถึง 45 ครั้ง หรือเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 4.80
อยางไรก็ตาม สถานการณ ทางไซเบอรที่เกิดขึ้ น ทางรัฐบาลของประเทศไทย ไดออก
นโยบายใหบูรณาการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรควบคูกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล โดยไดจัดตั้ง
“คณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรแหงชาติ” หรือ National Cybersecurity Committee
ขึ้นเมื่อเดือนเมษายน 2561 โดยมีนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมายเปนประธาน ซึ่งเปน
หนึ่งในยุทธศาสตรการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาล ควบคูกับการเตรียมประกาศใชราง
พ.ร.บ. รั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ไซเบอร ซึ่ งเป น การใช ม าตรการทางเทคนิ ค และทางกฎหมายในการ
ดำเนิ น การเพื่ อ ปกป อ ง ป อ งกั น และส งเสริ ม เพื่ อ รับ มื อ กั บ สถานการณ ด านภั ย คุ ก คามที่ จ ะส งผลต อการ
ใหบริการดานระบบเครือขายคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต โครงขายโทรคมนาคม การใหบริการโดยปกติของ
ดาวเที ย ม ระบบกิ จ การสาธารณู ป โภคพื้ น ฐาน และระบบกิ จ การสาธารณะที่ ส ำคั ญ เป น เครื อ ข า ยใน
ระดับประเทศ เพื่อมิใหเกิดผลกระทบตอความมั่นคงของชาติ ความมั่นคงทางการทหาร ความสงบเรียบรอย
ภายในประเทศ และความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ
4

“ไทยขยับอันดับประเทศที่มีการคามนุษยสูเทียร 2 ดีที่สุดในรอบ 9 ป” ขาว Work point News, วันที่ 6 มุถุนายน 2561 คนหาไดที่เว็ปไซต
https://workpointnews.com/2019/06/06/economy-4/
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3.2 ผลการดำเนินงานที่สำคัญ
ของชาติ

3.2.1 การรักษาความมั่นคงภายในเพื่อใหเกิดความสงบในสังคมและธำรงไวซึ่งสถาบันหลัก

1) สรางจิตสำนึกของคนในชาติใหมีค วามหวงแหน และธำรงรักษาสถาบัน ชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย หนวยงานภาครัฐมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้
(1) การถวายความปลอดภัย และตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กระทรวงกลาโหมดำเนินโครงการ/ กิจกรรมที่สำคัญ ไดแก การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติ และ
การปฏิ บั ติ ต ามพระราชประสงค โดยกองทั พ ไทย (กองทั พ บก กองทั พ เรื อ และกองทั อ ากาศ) ปรั บ ปรุ ง
กระบวนการและพัฒนาระบบถวายความปลอดภัย พิทักษรักษาสถาบันพระมหากษัตริยใหไดรับการปกปอง
และไดรับการเทิดทูนอยางสมพระเกียรติ โดยการสรางเครือขายกำลังพลและประชาชนในการเฝาระวังและ
ปองกันมิใหมีการลวงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริยที่จัดตั้งโดยกองบัญชาการกองทัพไทย กิจกรรมงานเฝา
ตรวจการลวงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริยผานเครือขายอินเทอรเน็ต โดยการสรางระบบเฝาระวังขอมูลใน
สังคมออนไลน เครื่องมือการวิเคราะหกลุมผูใชงานเฟสบุค จำนวน 2 โปรแกรม และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ จนสามารถจัดทำฐานขอมูลการเฝาตรวจการลวงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย
ผานเครือขายอิ น เทอรเน็ ตของกลุ มเกี่ย วข องกับ กลุมลวงละเมิดสถาบัน พระมหากษัตริย โครงการเทิ ดทู น
ปองกัน รวมทั้งตอบโตและทำความเขาใจมิใหมีการลวงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย ดวยการจัดกิจกรรม
เทิด ทูน พระเกีย รติส ถาบัน พระมหากษัตริยในโอกาสสำคัญตางๆ ประชาสัมพัน ธพระราชกรณีย กิจ จัดทำ
สงเสริมและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมทั้งสรางเครือขายกำลังพลและประชาชน และ
สรางจิตสำนึกและปลูกฝงอุดมการณในการปองกันและเฝาระวังการลวงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย
นอกจากนี้ ดำเนินการจัดชุดตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระบรมวงศานุวงศ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานฯ
พระบาทสมเด็จพระปรมิ นทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไดมากกวา 20 โครงการ/ป รวมทั้งมีการใหขอแนะนำ
รวบรวมปญหาขอขัดของที่เกิดขึ้นกับโครงการ เพื่อนำไปปรับปรุงแกไขใหเกิดประสิทธิภาพ สามารถทำให
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริไดรับการปรับปรุงแกไขและดำเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ
(2) การพัฒนาพื้นที่ตามแนวทางพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง กระทรวงมหาดไทยดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ย ง และโครงการจิ ต อาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ โดยศู น ย อ ำนวยการใหญ จิ ต อาสา
พระราชทาน (ศอญ) ไดเปดรับลงทะเบียนจิตอาสานับตั้งแตวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2561
จำนวน 4,525,226 คน หนวยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา “เราทำความดี ดวยหัวใจ” ไดรวมกันทำ
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชนในการพัฒนาพื้นที่ในจังหวัดตางๆ ทั่วประเทศอยางตอเนื่องรวมทั้งการเพิ่มพูนองค
ความรูเพื่ อสนับ สนุ น การขับ เคลื่ อนโครงการขยายผลตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง พรอมทั้งจัดทำฐานขอมูลระบบภูมิสารสนเทศโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ทั่วประเทศ สามารถทำใหประชาชนกลุมเป าหมายไดรับประโยชนจากการดำเนิน โครงการ รอยละ 98.96
(จำนวน 19,044 ครัวเรือน) และเกิ ดการน อมนำแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ย ง
นำไปสูการปฏิบัติจนเปนวิถีชีวิต พึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน
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นอกจากนี้ ยังไดมีการประชาสัมพันธและผลิตสื่อประชาสัมพันธการพัฒนา
ตามแนวทางพระราชดำริและเทิดทูนไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย และการนำแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใชในการดำเนินชีวิต รวมทั้งจัดทำปายคัทเอาทถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจาอยูหัวและพระบรมวงศานุวงศ ผลิตและเผยแพรสารคดีโทรทัศนเพื่อนอมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ
เกี่ยวกับการนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสูการปฏิบัติจนเปนวิถีชีวิต (Way of Life) สามารถ
เสริมสรางความตระหนักสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีตอพระราชวงศจักรี โดยผาน
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ จำนวน 6,000 เลม การนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดำเนินชีวิตและ
ประสบผลดี ต อครอบครั วและชุ มชน จำนวน 4,500 เลม จัดทำปายคัท เอาท ถวายพระพรเนื่ องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัวและพระบรมวงศานุวงศ จำนวน 6 ปาย พรอมทั้งผลิตสารคดี
โทรทัศนสงเสริมการพัฒนาอาชีพตามแนวพระราชดำริ ความยาวตอนละ 2 นาที จำนวน 7 ตอน
(3) การจัดทำประชาสัมพันธและการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
สำนั ก นายกรั ฐ มนตรี ได ด ำเนิ น โครงการประชาสั ม พั น ธ เทิ ด ทู น สถาบั น
พระมหากษัตริย ภายใตแผนแมบทกระทรวง เพื่อใหประชาชนรับรูและเขาใจพระราชประวัติพระมหากษัตริยไทย
และรูสึกสำนึก ในพระมหากรุณ าธิคุณ ในพระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัว และพระบรมวงศานุวงศที่ไดทรง
บำเพ็ญพระราชกรณียกิจและโครงการพระราชดำริตางๆ เพื่อใหประชาชนชาวไทยไดนอมนำไปปฏิบัติในการ
ดำรงชีวิต และรวมปกปองสถาบันพระมหากษัตริยผ านสื่อวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน สื่อกิจกรรม และสื่อดิจิทัล
สามารถเผยแพรขอมูลขาวสารสูกลุมเปาหมาย 1,987 ครั้ง ประชาชนรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับพระราชประวัติ
พระมหากษัตริยไทย พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และพระบรมวงศานุวงศทุกพระองค
รอยละ 81.7 และมีสวนรวมในการปกปองสถาบันพระมหากษัตริยและเกิดความตระหนักรู ภาคภูมิใจ และ
เขาใจบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริยไดอยางถูกตอง รอยละ 69.8
นอกจากนี้ ยั งได มีก ารจั ดงานเฉลิ มพระเกีย รติ ส มเด็จ พระนางเจาสิ ริกิ ติ์
พระบรมราชินี นาถ เนื่ องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยจัดพิธีทำบุ ญ
ตักบาตรพระสงฆและสามเณร จำนวน 243 รูป และจัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล. ณ ทองสนามหลวง โดย
มีนายกรัฐมนตรีเปนประธานในพิธี การจัดงานเฉลิมพระเกียรติส มเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสเฉลิม
พระชนมพรรษา 66 พรรษา จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆและสามเณร จำนวน 670 รูป จัดนิทรรศการภาพ
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดำริ "เราทำความดี ดวยหั วใจ" ระหวางวันที่ 22 - 28
กรกฎาคม 2561 จัดพิ ธี จุดเที ย นถวายพระพรชัย มงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกีย รติ รวมทั้ งการจั ด
กิจกรรมวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพอแหงชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2560 โดยจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆและสามเณร จำนวน
901 รูป ณ พระลานพระราชวังดุสิต โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน เพื่อเปนการถวายพระราชกุศลแด
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
กระทรวงการตางประเทศ ดำเนินโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธเกี่ยวกับ
สถาบันพระมหากษัตริยเพื่อสงเสริมภาพลักษณและสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับอัตลักษณไทย
(สื่อประชาสัมพันธหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) โดยการผลิตสารคดีออกอากาศทางโทรทัศน 15 ตอน
ซึ่งเปนรายการสัมภาษณเอกอัครราชทูตตางประเทศประจำประเทศไทย 15 คน เกี่ยวกับการนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิ จพอเพี ย งไปประยุ กต ใชในแตล ะประเทศ อาทิ บังกลาเทศ ลาว ศรีลังกา ชิลี โดยนำเสนอทั้ง
ภาคภาษาไทยและอังกฤษ เพื่อใหเขาถึงกลุมผูชมทั้งคนไทยและคนตางประเทศทางสถานีโทรทัศน NBT และ
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NBT World ระหวางวันที่ 26 กรกฎาคม - 14 กันยายน 2561 และโครงการเชิญผูทรงคุณวุฒิบรรยายแกชุมชนไทย
ในตางประเทศเกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติ จัดบรรยายพิเศษโดยผูทรงคุณวุฒิใหชุมชนไทยในตางประเทศ
2 ครั้ง ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศเนเธอรแลนด เพื่อสรางความตระหนักใหชุมชนไทย
ในตางประเทศไดรับทราบขอมูลที่ถูกตองเกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติ และสามารถเปนเครือขายใหภาครัฐ
ในการชี้แจงทำความเขาใจกับชาวตางประเทศ เพื่อปองกันไมใหถูกโนมนาวโดยแนวความคิดที่คลาดเคลื่อน
และมีสมมติฐานที่ผิด
กระทรวงวัฒ นธรรมดำเนิ นโครงการงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวและพระบรมวงศานุวงศ โดยการจัดกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพื้นที่ 13 จังหวัด
ตลอดจนเปนการเผยแพรและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมดานนาฏศิลป ดนตรี คีตศิลป และชางศิลปใหแกนักเรียน
นั ก ศึ กษา ครู อาจารย และประชาชนทั่ ว ไป ให มี ค วามรู ความเข าใจ และมี โอกาสชื่ น ชมและภาคภู มิ ใจ
ในศิลปวัฒนธรรมและรวมอนุรักษ สืบสาน สืบทอดมรดกของชาติใหยั่งยืนสืบไป จากการดำเนินการมีนักเรียน
นักศึกษา ครู อาจารย ขาราชการ เจาหนาที่ในสังกัดของสถาบั นฯ และในสถาบันการศึกษาอื่นๆ พรอมทั้ ง
ประชาชนทั่ว ไปประมาณ 32,000 คน ไดมีโอกาสรวมเฉลิมพระเกี ยรติ พระบาทสมเด็ จพระเจ าอยูหั ว และ
พระบรมวงศานุวงศและมีความรูความเขาใจซาบซึ้ง และเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้น
2) เสริมสรางความปรองดองของคนในชาติและมีกลไกในการตรวจสอบและพัฒนา
ภาคการเมือง หนวยงานภาครัฐมีผลการดำเนินงาน ดังนี้
(1) การเสริมสรางความปรองดอง สมานฉันท และฟนฟูประชาธิปไตย
กระทรวงกลาโหมดำเนินโครงการ /กิจกรรมที่สำคัญ ไดแก โครงการสราง
ความปรองดองสมานฉันท และฟนฟูประชาธิปไตย ดวยการเสริมสรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติ
และสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข จำนวน 3 โครงการ ไดแก
1) กิ จ กรรมสื่ อ สารมวลชนเพื่ อ ความมั่ น คง 2) โครงการจิ ต สำนึ ก รั ก เมื อ งไทย และ 3) กิจกรรมการ
สรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติและฟนฟูประชาธิปไตย สามารถทำใหประชาชนและเยาวชนเกิด
ความรั ก ความสามั คคี มี ความพึ งพอใจในการเขารว มกิ จ กรรมดั งกล าวไมน อ ยกวารอ ยละ 90 โครงการ
สงเคราะหทหารผานศึกที่มีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับและสนับสนุนภารกิจดานความมั่นคง การใหทหารผานศึก
ไดเขามามีสวนรวม เพื่อการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับกลุมทหารผานศึก โดยจัดตั้งเครือขายทหารผานศึก
เพื่ อความมั่น คง ทำใหสามารถจัดตั้งเครือขายทหารผานศึกเพื่อความมั่น คงได 667 เครือขายระดับอำเภอ
คงเหลืออีก 173 เครือขาย
สำนั ก นายกรั ฐ มนตรี จั ด ทำโครงการที่ ห ลากหลาย ได แ ก โครงการ
ประชาสัมพันธเสริมสรางความปรองดองสมานฉันท เพื่อใหประชาชนที่มีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไปรับรู และเขาใจ
เกี ่ย วกับ การสรา งความปรองดองสมานฉัน ทข องคนในชาติ ยอมรับ และมีส ว นรว มดำเนิน การตาม
แนวทางการสรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติตามนโยบายรัฐบาล ผานการประชาสัมพันธและ
สื่อหลัก อาทิ สื่อวิทยุโทรทัศน วิทยุกระจายเสียง การจัดกิจกรรมและสื่อดิจิทัล สามารถเผยแพรขอมูลขาวสาร
สูกลุมเปาหมายและสาธารณะ จำนวน 1,114 ครั้ง (ทำได 1,484 ครั้ง) และประชาชนกลุมเปาหมายรับรูขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับการสรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติ รอยละ 81.7 และมีสวนรวมในการสราง
ความปรองดองสมานฉันท ของคนในชาติ รอยละ 69.8 โครงการประชาสั มพั น ธส งเสริมการปกครองระบอบ
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ประชาธิปไตย เพื่อใหประชาชนกลุมเปาหมายตระหนักถึงความสำคัญ และมีสวนรวมดำเนินการตามระบอบ
ประชาธิปไตย โดยการประชาสัมพันธผานสื่อหลัก อาทิ สื่อวิทยุโทรทัศน วิทยุกระจายเสียง การจัดกิจกรรม
และสื่อดิจิทัล มีจำนวนขอมูลขาวสารที่เผยแพรสูสาธารณะ/เปาหมาย 211 ครั้ง ประชาชนกลุมเปาหมายรับรู
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ การปกครองระบอบประชาธิป ไตย รอยละ 81.7 มีสว นรวมในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยรอยละ 69.8
กระทรวงมหาดไทยไดดำเนินโครงการสำคัญ ไดแก โครงการปลูกฝงสำนึก
รักสามัคคีและเสริมสรางความปรองดองสมานฉันท จัดทำกระบวนการเรียนรู 3 รวม เพื่อ 3 สราง โดยให
เยาวชนในพื้ น ที่ ได มี โอกาส “ร วมกั น คุ ย ” เพื่ อ สรางความเข าใจในกระบวนการเสริม สรางความสามั ค คี
ปรองดอง และการธำรงรั ก ษาสถาบั น หลั ก ของชาติ ภ ายใต ก ารปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย “รวมกันทำ” เพื่อ
สรางความปรองดอง โดยจัดทำโครงการ/กิจกรรมรวมกัน รวมถึงการเรียนรูหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และนำไปปรับใช
ในชีวิตประจำวัน และ“รวมกันคิด” ระดมสมองเพื่อสรางพลังใหเกิดความรักความสามัคคีปรองดอง โดยการ
ปลูกฝงและเสริมสรางกระบวนการคิด การเรียนรูเชิงสรางสรรค และตระหนักถึงผลประโยชนของสวนรวม
เปนรากฐานในการพัฒนาสังคมใหมีความปรองดองสมานฉันท ในป 2561 มีเด็กและเยาวชนจำนวน 9,120 คน
ของทุกจังหวัดทั่วประเทศไดเรียนรูรวมกัน ทำงานรวมกัน และดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่เปนประโยชนตอ
สวนรวม เกิดความรักความสามัคคีและธำรงรักษาระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ตลอดจนมีความตั้งใจที่จะสรางความสามัคคีปรองดอง โดยใชแนวทางตามกระบวนการ “3 รวม เพื่อ 3 สราง”
และรูจักเสียสละประโยชนสวนตน เพื่อประโยชนสวนรวม ผานกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน
3) ปองกันและแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยกระบวนการ
สันติสุขแนวทางสันติวิธี ลดความรุนแรงตามยุทธศาสตรพระราชทาน “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” พรอมทั้ง
สร า งโอกาสในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และความเป น ธรรมทางสั งคมในพื้ น ที่ หน ว ยงานภาครัฐ มี ผ ลการ
ดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้
ชายแดนภาคใต

(1) การแก ไ ขป ญ หาความไม ส งบ และการเสริ ม สร า งสั น ติ สุ ข ในจั ง หวั ด

กระทรวงกลาโหมดำเนิ น โครงการแก ไขป ญ หาความไม ส งบในจั งหวั ด
ชายแดนภาคใต เพื่อติดตามและประเมินยุทธศาสตรการแกไขป ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต โดยการน อม
นำกระแสพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” เปนหลัก
ปฏิบัติในแนวทางสันติ และจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคพื้นเมืองในหมูบานเสริมสรางสันติสุข
เพื่อพัฒนาอาชีพและรายไดของประชาชน โดยทำงานบูรณาการสนับสนุนรัฐบาลและพัฒนากำลังพลในการ
แกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ผลจากการดำเนินงานสามารถลดความรุนแรงในพื้นที่ และ
แสวงหาทางออกจากความขัดแยงโดยสันติวิธี สงผลใหประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีการบูรณาการ
ทำงานรวมกับ ทุ กภาคสวนอยางมี เอกภาพ สามารถแกไขป ญ หาความไมส งบในพื้น ที่ ให บ รรลุเปาหมายได
นอกจากนี้ ดำเนิ น โครงการเสริ มสร างความสัมพั น ธกับ ประชาชนในพื้น ที่ จังหวัดชายแดนภาคใต เพื่ อให
ประชาชนมี ความเข าใจ เกิ ดความเชื่ อมั่ น และศรัทธาตอการปฏิ บั ติภ ารกิจ ของกองทั พอากาศ โดยการนำ
เยาวชน ผู น ำศาสนาและประชาชนที่ ส นใจเข า อบรมให ค วามรู ด า นต า งๆ อาทิ โครงการพระราชดำริ
ขนบธรรมเนี ย มประเพณี แ ละชี วิ ต ความเป น อยู ของประชาชนในภู มิ ภ าคต างๆ ให อยู ร ว มกั น ได ส งผลให
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ประชากรกลุมเปาหมายเขาใจการทำงานของกองทัพอากาศและรัฐบาล ปญหาสังคมและความทุกขยากไดรับ
การแก ไข รวมทั้ งเข าใจถึ งการอยู ร ว มกั น แบบสั ง คมพหุ วั ฒ นธรรม ตลอดจนได น ำความรู จ ากโครงการ
พระราชดำริ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชในชีวิตและพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทยได จั ด สั ม มนาเยาวชนเสริ ม สร า งสั น ติ สุ ข ในจั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเจาหนาที่ระดับจังหวัด และวิทยากรแกนนำเยาวชนตามโครงการ
สัมมนาเยาวชนเสริมสรางสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต “เยาวชนชายแดนใต เทิดไทองคราชัน” และจัด
สัมมนารูปแบบการเขาคายเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต (จังหวัดปตตานี ยะลา และนราธิวาส) ที่กำลัง
ศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 และปที่ 5 ที่ไมเคยเขาโครงการของกรมการปกครอง และโครงการ
“สานใจไทย สูใจใต” โดยอำเภอเปนผูคัดเลือก จำนวน 3 รุนๆ ละ 120 คน รวม 360 คน พรอมทั้งประชุมเชิง
ปฏิ บั ติการสรุป และติดตามผลการดำเนิ นงานตามโครงการฯ ส งผลให เยาวชนที่ไดเขารวมการสัมมนาของ
โครงการมี โอกาสเรีย นรูห ลักปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพี ย ง และศาสตรพระราชา การอยูรว มกั น ในสั งคม
พหุวัฒนธรรม และสามารถรวมกลุมจัดทำกิจกรรมในลักษณะจิตอาสา รวมทั้งมีความรูความเขาใจในระบบเฝา
ระวังการแจงเตือนเหตุการณจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ และไมไปรวมมือกับกลุมผูกอเหตุความรุนแรงในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต รวมทั้งเปนพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศและการนำสันติสุขมาสูจังหวัดชายแดน
ภาคใต
กระทรวงการตางประเทศไดจัดกิจกรรมสนับสนุนนักศึกษาไทยในตางประเทศ
โดยการจัดกิจกรรมสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมในตางประเทศกวา 10 ประเทศ อาทิ ประเทศซาอุดีอาระเบีย
สหรัฐอาหรับเอมิเรสต กาตาร อิห ราน ตุรกี อี ยิป ต ซู ดาน อิน โดนี เซีย และปากีส ถาน ใหไดรับ การพั ฒ นา
ศักยภาพ สงเสริมการศึกษา สวัสดิการ และการสรางความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับศาสนาอิสลามแกนักศึกษา
ใหมีความเขาใจบทบาทของภาครัฐและมีสวนชวยสนับสนุนการแกไขปญหาและเขามารวมพัฒนา เพื่อมุงให
นักศึกษาไทยมุสลิมเปนกำลังสำคัญในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต และสรางความเขาใจแกผูปกครองและ
ประชาชนในพื้นที่ถึงความจริงใจในการแกไขปญหาของรัฐบาล พรอมทั้งเปนสื่อกลางในการเผยแพรขอมูลการ
แกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตแกเพื่อนชาวตางประเทศ สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน และภาคประชา
สั งคมต างประเทศ โดยสถานเอกอั ค รราชทู ต และสถานกงสุ ล ใหญ ข องไทยในต างประเทศได จั ด กิ จ กรรม
สนับสนุนนักศึกษาไทยในตางประเทศตลอดปงบประมาณ 2561 จำนวน 31 ครั้ง ในกวา 10 ประเทศ โดยมี
จำนวนนักศึกษาไทยเขารวม/ไดรับประโยชนกวา 5,000 คน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต

(2) การสงเสริมอาชีพดานการเกษตรและการเสริมสรางสังคมพหุวัฒนธรรม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ จัดทำโครงการสงเสริมอาชีพดานการเกษตร
ในจังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนใตไดรับการพัฒนาศักยภาพในการประกอบ
อาชีพ ด านปศุ สั ตว สามารถเพิ่ มมู ล ค าผลผลิตปศุสัตวท ำให มีรายไดเพิ่ มขึ้น โดยการฝกอบรมใหความรูแก
เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดยะลา ปตตานี นราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ใหการสนับสนุนพันธุสัตว
อาหารสั ต ว และป จ จั ย การผลิ ต พร อ มทั้ งติ ด ตามให ค ำแนะนำดู แ ลสุ ข ภาพสั ต ว และติ ด ตามประเมิ น ผล
ความก าวหน าการดำเนิ น งาน ในป 2560 เกษตรกรได รับ การสงเสริมและพั ฒ นาด านการปศุ สั ตว จำนวน
18,990 ราย คิดเปนรอยละ 100 และในป 2561 เกษตรกรไดรับการสงเสริมและพัฒนาดานการปศุสัตว จำนวน
1,850 ราย คิดเปนรอยละ 100 และจัดทำโครงการฝกอบรมตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาที่ดิน
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561 พั ฒนาบุคลากรการเกษตรภาครัฐ ปรับปรุง โครงสรางสวนราชการ และ
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กระบวนการทำงาน ด ว ยการพั ฒ นาบุ คลากรการเกษตรภาครัฐ ให เป น มื ออาชีพ (Smart Officers/Smart
Researchers) เพื่อเปนผูใหการสนับสนุนและคำแนะนำแกเกษตรกรในพื้นที่ไดอยางถูกตองเหมาะสม สามารถ
ถายทอดความรูใหแกเกษตรกรอยางประจักษแจงตามหลักฐานทางวิชาการ โดยมี (ขาราชการ พนักงานราชการ
และลูกจางประจำ) ผานการฝกอบรม/พัฒนาความรู ทักษะ สมรรถนะ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน
2,010 ราย โดยได รับ การฝ กอบรมจากหน วยงานภายใน จำนวน 1,746 ราย และไดรับการฝกอบรมจาก
หน วยงานภายนอก จำนวน 264 ราย และสามารถนำความรู ทั กษะ สมรรถนะ ความสามารถในการใช
เทคโนโลยีไปใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ กระทรวงวั ฒ นธรรมได ด ำเนิ น โครงการวั ฒ นธรรมเชื่ อ มใจ
ชายแดนใตสันติสุข โดยการเสริมสรางสังคมพหุวัฒนธรรม จัดตั้งและขยายเครือขายอาสาสมัครวัฒนธรรมใน
พื้นที่ เพื่อทำหนาที่ผูประสานและสนับสนุนการดำเนินงานวัฒนธรรมในการสงเสริมและสนับสนุนการฟนฟู
อนุรักษ สืบ สานอัต ลักษณทางภาษา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี ทองถิ่น รวมทั้งบูรณะโบราณสถานและ
จัดสรางพิพิธภัณฑในจังหวัดชายแดนภาคใต จนสามารถจัดกิจกรรมที่เสริมดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
เพื่อสนับสนุนการอยูรวมกันอยางสันติสุขไมนอยกวา 8 กิจกรรม ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต (ยะลา ปตตานี
นราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัด สงขลา) ชุมชนในพื้นที่ เป าหมายสามารถจัดกิ จกรรมรวมกัน แบบสังคม
พหุวัฒนธรรม รอยละ 80 และโบราณสถานไดรับการอนุรักษ 3 แหง อาคารพิพิธภัณฑฯ ไดรับการจัดสราง
1 แหง ตลอดจนผูนำศาสนา อาจารย นักเรียน นักศึกษา มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับประวัติศาสตรมรดก
วัฒนธรรมทองถิ่นในเขตพื้นที่ภาคใต
ชายแดนภาคใต

(3) การบริห ารจัด การศึกษาในพื้ น ที่ เขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เศษในจังหวัด

กระทรวงศึกษาธิการ ไดดำเนินโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาใน
พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดชายแดน เพื่อศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา การพั ฒ นารูป แบบการจัดการศึ กษา และจั ดทำข อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นา
รูปแบบการจัดการศึกษา เพื่ อรองรับการขยายตัวดานการผลิตและดานบริการในพื้นที่เขตเศรษฐกิจจากทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ และจัดทำกรอบแนวคิดในการวิจัย ตลอดจนวิเคราะหและจัดทำขอเสนอรูปแบบการ
จัดการศึกษาที่ตอบสนองตอนโยบายการพัฒ นาเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทย (มีความกาวหนาการ
ดำเนินงาน รอยละ 80) เพื่อจัดทำรายงานผลการศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา และการพัฒนา
อาจารยและบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต โดยจัดสรรทุน
ศึ กษาระดั บ ปริญ ญาเอก จำนวน 20 ทุ น ประกอบด วย ทุ น ปริ ญ ญาเอกต างประเทศ จำนวน 5 ทุ น และ
ทุนปริญญาเอกในประเทศ จำนวน 15 ทุน พรอมทั้งจัดสรรงบประมาณใหกับผูรับทุนที่ยังมีสิทธิ์ไดรับเงินทุน
(ทุนผูกพัน) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 68 ทุน เพื่อผลิตและพัฒ นาอาจารยและบุคลากรสำหรับ
สถาบัน อุดมศึกษาของรัฐบาลที่ตั้งอยูในเขตพัฒ นาพิ เศษเฉพาะกิ จจังหวัดชายแดนภาคใต 5 จังหวัด ไดแก
จังหวัดยะลา จังหวัดปตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา โดยมุงหวังใหเกิดความเขมแข็ง
ทางวิชาการและความสามารถในการสอน โดยเฉพาะในสาขาที่รองรับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจสามฝาย
อินโดนีเซีย – มาเลเซีย - ไทย และมีผลงานวิจัยในการชวยแกปญหาเพื่อลดความรุนแรงของสถานการณใน
ภาคใต รวมทั้งชวยฟนฟูเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต ผลการดำเนินการครู
โรงเรียนเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใตไดรับงบประมาณเพื่อเปนคาใชจายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
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พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต (นราธิวาส ปตตานี ยะลา สงขลา (อำเภอสะบายอย จะนะ เทพา นาทวี) คนละ
2,500 บาท/เดือน จำนวน 8,759 คน 306 โรง
(4) การจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในพื้นที่เสี่ยงภัย และการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใตในศตวรรษที่ 21
กระทรวงศึกษาธิการ ใหการสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
ในพื้นที่เสี่ยงภัย โดยจัดสรรเงินอุดหนุนศูนยการศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) 5 จังหวัดชายแดนภาคใต
สถาบันศึกษาปอเนาะ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคูวิชาสามัญในระบบสำหรับครูผูสอนศาสนา โรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามนอกระบบที่สอนศาสนาอยางเดียว เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของ
ศูนยการศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต และสถาบันศึกษาปอเนาะในจังหวัด
ปตตานี ยะลา และนราธิวาส และจากการดำเนินการมีสถานศึกษาเอกชน ผูเรียน ผูสอน ในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใตไดรับการสนับสนุน จำนวน 2,680 แหง รวมทั้งการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อลดภาระและชวยเหลือผูปกครองในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตที่มี
ฐานะยากจนใหมีโอกาสสงลูกหลานเขาถึงสถานศึกษาที่มีคุณภาพ และยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
เอกชนประเภทสามัญศึกษาและศาสนาควบคูวิชาสามัญในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
และสามารถจัดสรรเงินอุดหนุนรายบุคคลใหแกโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ศาสนาควบคูสามัญในเขต
จังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (จะนะ เทพา นาทวี สะบายอย) โดยให
อั ต ราการอุ ด หนุ น เพิ่ ม จากที่ ไ ด รั บ การอุ ด หนุ น เดิ ม ในแต ล ะระดั บ ดั ง นี้ ระดั บ ก อ นประถมศึ ก ษาและ
ประถมศึกษา เพิ่มขึ้นรอยละ 15 ระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป เพิ่มขึ้นรอยละ 10 ของคาใชจายรายบุคคลนักเรียน
ภาครัฐ จำนวนนักเรียน 92,962 คน
นอกจากนี้ ยั งได ด ำเนิ น โครงการยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเอกชนใน
จังหวัดชายแดนภาคใตในศตวรรษที่ 21 จัดกิจกรรมการออกคาย ไดแก คายพัฒนาศักยภาพการเปนพลเมืองไทย
ในยุคใหม คายพั ฒ นาทั กษะภาษาอาเซี ยน (ภาษาไทย อังกฤษ จีน และมลายูกลาง) และค ายพรีโอลิมปก
วิชาการสำหรับนักเรียนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต ปที่ 3 รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัด
ชายแดนภาคใตมุงเนนผลสัมฤทธิ์เปนรูปธรรม จนสามารถสงเสริมใหนักเรียนมีการพัฒนาทักษะทางดานการ
คิดวิเคราะห สังเคราะห และคิด ประดิ ษฐอยางสรางสรรค และผลักดัน ให นักเรียนโรงเรียนเอกชนในพื้ น ที่
จังหวัดชายแดนภาคใต มีคุณลักษณะที่สอดคลองกับการศึกษาศตวรรษที่ 21 ตลอดจนสงเสริมใหมีการพัฒนา
ทักษะทางดานภาษาและเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารอันเปนพื้นฐานที่สงเสริมตอการเรียนรู เพื่อสงเสริมความ
เข ม แข็ งและนำเยาวชนในสถานศึ ก ษาเอกชนไปสูก ารเป น ประชาคมอาเซี ย นอยางสมบู รณ ผู บ ริห าร ครู
นักเรียน โรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต จำนวน 2,422 คน
(6) การเสริมสรางคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กระทรวงศึ กษาธิการได จัดทำโครงการเสริม สรางคุณ ภาพชีวิต ตามหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใตโดยการจัดคายเสริมสรางความรู
ความเขาใจในการประกอบอาชี พตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และความเขมแข็งดานคุณ ธรรม
จริยธรรมของนักเรียนดวยกระบวนการลูกเสือ และสงเสริมความเปนเลิศทางดานมหกรรมกีฬาทั้งนักเรียนใน
ระบบและนอกระบบ สามารถเสริมสรางความเขมแข็งดานคุณธรรมจริยธรรม ใหกับนักเรียนโรงเรียนเอกชน
จังหวัดชายแดนภาคใต ดวยกระบวนการลูกเสือ
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นอกจากนี้ ยัง ไดมีก ารนอ มนำหลัก ปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย ง โดย
ศู น ย ป ระสานงานและการบริ ห ารการศึ ก ษาจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต (ศปบ.จชต.) ร ว มกั บ สำนั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย วิทยาลัย
ชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต และสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน รวมจัดงานชุมนุมลูกเสือ
จังหวัดชายแดนภาคใต ครั้งที่ 13 ระหวางวันที่ 3 - 7 เมษายน 2561 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดปตตานี
มีกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ กิจกรรมพิธีเทิดพระเกียรติฯ และกิจกรรมการแสดงออกของลูกเสือของแตละ
จังหวัด และลูกเสือตางประเทศที่แสดงออกตอความรักชาติ ศาสน กษัตริยระหวางงานชุมนุมฯ และกิจกรรม
ฐานเรียนรูศาสตรพระราชาและเทิดไทราชวงศจักรี โดยมีผูเขารวมกิจกรรมประกอบดวย ผูบังคับบัญชาลูกเสือ
ลูกเสือ เนตรนารี 5 จังหวัดชายแดนภาคใต จำนวน 3,753 คน ลูกเสือจากมิตรประเทศเพื่อนบาน (มาเลเซีย
อินโดนีเซีย เวียดนาม เนปาล และการตา) จำนวน 447 คน ทั้งนี้มีผูบังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารีใน
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เขารวมกิจกรรมดังกลาว 1,000 คน
แกเยาวชนพินิจตนแบบ

(7) การเสริมสรางประสิทธิภาพงานยุติธรรม พลังชุมชนและความเขมแข็ง

กระทรวงยุติธรรมจัดทำโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพื่อ
การสรางความเปนธรรมและความเชื่อมั่นของประชาชนตอการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรม ตลอดจน
เสริมสรางการอำนวยความยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตตามหลักธรรมาภิบาล (นิติธรรม นิติรัฐ)
ทำใหป ระชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต 29,723 คน จากเปาหมาย 10,000 คน เขามามีสวนรว ม
ในกิจกรรมเสริมสรางประสิทธิภาพงานยุติธรรมและมีความเชื่อมั่นตอการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรม
รอยละ 82.06 (เปาหมาย รอยละ 70) อาทิ การมีสวนรวมในการตรวจคนเรือนจำ/ทัณฑสถานทั่วประเทศ เพื่ อ
ปรับ ปรุงสภาพแวดลอมของเรือ นจำ/ทัณ ฑสถานใหไดม าตรฐาน มีค วามสะอาด สะดวก สบาย และถู ก
สุขลักษณะ มีความเปนระเบียบเรียบรอย ปราศจากยาเสพติด โทรศัพทมือถือ และสิ่งของตองหามตางๆ สังคม
เกิดความเขาใจและรับ ทราบกระบวนการควบคุมและแกไขพัฒ นาพฤตินิสัยของผูตองขังอยางถูกตอง และ
มีทัศนคติที่ดีตอกรมราชทัณฑ จากการดำเนินการทำใหเรือนจำ/ทัณฑสถาน 60 แหง ไดรับการปรับปรุงและ
พัฒนาตามแนวทางการจัดระเบียบของเรือนจำที่ไดมาตรฐานตามเปาหมายที่กำหนด
นอกจากนี้ มีการพัฒนาและวิเคราะหขอมูลนิติวิทยาศาสตรเพื่อจัดทำขอมูล
สนับสนุนการปองกันอาชญากรรมพิเศษและคดีความมั่นคง และสามารถนำผลจากการดำเนินการมาสนับสนุน
การทำคดี ข องพนั ก งานสอบสวนในการช ว ยเหลื อ แสวงหาพยานหลั ก ฐานเพื่ อ ประกอบสำนวนฟ อ งร อ ง
ดำเนินคดีกับผูกอเหตุ ตลอดจนสามารถนำขอมูลจากการวิเคราะหทางนิติวิทยาศาสตรมาใชทำนายเหตุการณ
ไดอยางแมนยำ ในการเฝาระวังและปองกันไมใหเหตุการณความไมสงบเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถนำผล
การตรวจพิสูจนและวิเคราะหดานนิติวิทยาศาสตรมาวิเคราะหแนวโนมของการกอเหตุ ทำใหสามารถแจงเตือน
เจาหนาที่ในพื้นที่ใหเกิดความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน ชวยติดตามผูกระทำผิด และใชในการกระบวนการ
พิจารณาคดีไดอยางมีประสิทธิภาพ
โครงการเสริมพลังชุมชนและสรางความเขมแข็งแกเยาวชนพิ นิ จตน แบบ
ตามวิถีจั งหวัดชายแดนภาคใต ผ านการจัดกิจ กรรม 2 กิจ กรรมหลัก ไดแก กิจกรรมหลักที่ 1 การพั ฒ นา
ศักยภาพเด็กเยาวชนตนแบบตามวิถีจังหวัดชายแดนภาคใตดวยหลักสูตรพหุวัฒนธรรม เปนการพัฒนาและ
ปรับปรุงโปรแกรมพื้นฐานจากบุคลากรของสวนกลางและหนวยงานในพื้นที่ สำหรับการจัดกิจกรรมใหแกเด็ก
และเยาวชนภายในสถานควบคุมสำหรับหนวยงานในพื้นที่ เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนไดเกิดการเรียนรูตอ

149

การอยูรวมกันและเขาใจถึงความแตกตางทางดานเชื้อชาติ ศาสนา วัฒ นธรรม และวิถีการดำเนินชีวิต และ
กิจ กรรมหลักที่ 2 พัฒ นาศักยภาพและสรางความเขมแข็งแกเ ด็กและเยาวชนพินิจ ตนแบบ ประกอบดว ย
การจัดจางที่ปรึกษาเพื่อจัดทำ/พัฒนาหลักสูตรคายเยาวชนตนแบบสำหรับเด็กและเยาวชนที่ไดรับการปลอยตัว
โดยดำเนินการกับเด็กและเยาวชนที่ผานการฝกอบรมแลวเพื่อเตรียมความพรอมใหกับเด็กและเยาวชนในการ
กลับคืนสูสังคม เด็กและเยาวชนที่ไดรับการปลอยตัวไดรับการเสริมสรางศักยภาพในการดำเนินชีวิตภายหลัง
การปลอยตัวจำนวน 22 คน และเด็กและเยาวชนที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา ปตตานี นราธิวาส
สงขลา มีคำสั่งใหควบคุมตัวไดรับการพัฒนาพฤตินิสัยจำนวน 284 คน ตลอดจนไดรับการเสริมสรางศักยภาพ
ในการดำเนินชีวิต และไดรับการพัฒนาพฤตินิสัย เสริมสรางความเขมแข็งและไมกระทำผิดซ้ำ
(7) การเสริมสรางประสิทธิภาพงานยุติธรรม การฝกอบรมฝมือแรงงาน และ
แรงงานสรางสรรคเศรษฐกิจไทย ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
กระทรวงแรงงาน ดำเนิ น การฝ ก อบรมฝ มื อ แรงงานในพื้ น ที่ 3 จั งหวั ด
ชายแดนภาคใต ไดแก จังหวัดยะลา ปตตานี และนราธิวาส ใหเขารับการฝกอบรมเพื่อเพิ่มอาชีพและมีความรู
สามารถประกอบอาชีพหรือมีความรูเขาสูกระบวนการจางงานได จำนวน 600 คน จากเปาหมาย 800 คน
สงผลใหแรงงานที่ผานการฝกอบรมสามารถเขาสูกระบวนการจางงานได รอยละ 66.88 มีงานทำและมีรายไดเฉลี่ย
6,100 บาท/เดื อน ช ว ยแก ไขป ญ หาความยากจนในกลุ ม ผู มี ร ายได น อ ย และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต ให ดี ขึ้ น
นอกจากนี้ ดำเนินโครงการแรงงานสมานฉันทสรางสรรคเศรษฐกิจไทย โดยการเสริมสรางความรูในรูปแบบการ
เสวนา/อภิปราย และการบรรยาย หัวขอ “การสรางความปรองดองแรงงานสมานฉันทใหเกิดขึ้นในสถานประกอบ
กิจการ การปองกันปญหาดานแรงงานสัมพันธ การสรางความรัก และความสามัคคีของคนในชาติ” ใหแกสถาน
ประกอบกิจการเอกชนและรัฐวิสาหกิจจำนวน 250 แหง นายจาง ลูกจาง เครือขายแรงงาน และประชาชนทั่วไป
จำนวน 2,500 คน ทำใหนายจาง ลูกจาง หนวยงานภาครัฐ และเครือขายแรงงานไดรับความรูดานแรงงาน
สัมพันธ จำนวน 572 แหง 2,726 คน สงผลใหนายจาง ลูกจางมีความรัก สามัคคี ปญหาความขัดแยงดาน
แรงงานลดลง และเกิดความรวมมือกันของทุกฝาย
ภาคใต

(8) การประชาสัมพั นธเพื่อสรางสันติสุขใหเกิดขึ้นในพื้ นที่จังหวัดชายแดน

สำนักนายกรัฐมนตรีจัดทำโครงการประชาสัมพันธการสรางสันติสุข จังหวั ด
ชายแดนภาคใต เพื่อประชาชนไทยไดรับ ขอมูล รอบดา นและเขาใจสถานการณที่เ ปน จริง รวมทั้งใหการ
สนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและดำรงอยูในสังคมไดอยางปกติ
สุขโดยเปนสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความเขมแข็งครอบคลุม 5 จชต. (ปตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล)
โดยการผลิตและเผยแพรขอมูลขาวสารใหประชาชนกลุมเปาหมายไดรับทราบเกี่ยวกับนโยบายและแนวทาง
การดำเนินงานแกปญหา และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตของรัฐบาล รวมถึงสถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้นอยาง
ถูกตองตรงตามความจริง เพื่อใหประชาชนรับทราบ เขาใจ เชื่อมั่น สามารถนำขอมูลขาวสารไปใชประโยชนใน
ชีวิตประจำวัน รวมทั้งใหประชาชนกลุมเปาหมายสนับสนุนและมีสวนรวมในการดำเนินงานสรางสันติสุขใน
จังหวัดชายแดนภาคใตของภาครัฐ ผานสื่อกรมประชาสัมพันธ ไดแก สื่อวิทยุโทรทัศน สื่อวิทยุกระจายเสียง
กิ จ กรรม และสื่ อ ดิ จิ ทั ล สามารถเผยแพร ข อ มู ล ข าวสารสู ส าธารณะ (เป าหมาย 4,834 ครั้ ง) ประชาชน
กลุมเปาหมายรอยละ 79.41 (เปาหมายรอยละ 86) รับรูนโยบายการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต และ
ประชาชนกลุมเปาหมายเขาใจนโยบายการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตรอยละ 79.41 (เปาหมายรอยละ 81)
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3.2.2 การพั ฒ นาเสริมสรางศัก ยภาพการป องกั น ประเทศ เพื่อเตรียมความพรอมในการ
รับมือภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอื่นๆ
1) พั ฒ นาศั ก ยภาพและความพร อ มของกองทั พ ในการป อ งกั น และรั ก ษา
ผลประโยชนของประเทศ
(1) การจั ด หายุ ท โธปกรณ ที่ มี ขี ด ความสามารถและเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย
สนับสนุนหนวยปฏิบัติในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต กระทรวงกลาโหมไดตรวจสอบและจัดหายุทโธปกรณ
ใหกับหนวยปฏิบัติในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต เพื่อสรางความปลอดภัยและการสลายโครงสรางของกลุม
ผู ก อการราย การต อ ต านหรือ โต ตอบการก อ การรายรายวัน และขจั ดอิ ท ธิพ ลและยั บ ยั้ งการขยายตัว ของ
ผูกอการรายในพื้นที่ ทำใหหนวยปฏิบัติในพื้นที่มียุทโธปกรณที่ทันสมัยและพอเพียง สามารถปฏิบัติภารกิจที่
ไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ ลดปญหาความรุนแรงและความสูญเสียในพื้นที่ ทำใหประชาชนมี
ความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และสามารถแกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต โดยเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาขีดความสามารถของการปฏิบัติการทางทหารทั้งทางเชิงรุก
และเชิงรับใหสอดคลองกับสถานการณในพื้นที่ ทำใหประชาชนมีความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน
นอกจากนี้ ยั ง ได ด ำเนิ น โครงการเพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถด า นอาวุ ธ
ยุทโธปกรณ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยการดัดแปลงและปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรกล อาคารโรงงาน
และการติดตั้งเครื่องจักรกลเพิ่มเติม และรับ การถายทอดเทคโนโลยีพรอมสิทธิ์ในการผลิตกระสุนปนรถถัง
ขนาด 105 มม. การปรับปรุงและพัฒนาปนใหญ ขนาด 155 มม. ตลอดจนเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด 120 มม.
ผลการดำเนินที่สำคัญ ไดแก โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตกระสุนปนรถถัง เพื่อสนับสนุนเหลาทัพ
และเพื่อการสงออกตางประเทศ (ระยะที่ 1 ชวงที่ 2) การปรับปรุงพัฒนาปนใหญ ขนาด 155 มม. แบบลากจูงให
เปนแบบอัตตาจรลอยาง (ใหครบจำนวน 1 กองทัพ) (ระยะที่ 1 และระยะที่ 2) การปรับปรุงพัฒนาปนใหญ
ขนาด 155 มม. แบบลากจูงใหเปนแบบอัตตาจรลอยาง เพื่อสนับสนุนกองทัพเรือ การปรับปรุงพัฒนาเครื่องยิง
ลูกระเบิด ขนาด 120 มม. แบบอัตตาจรลอยาง ของศูนยอำนวยการสรางอาวุธ ลพบุรี (ศอว.ศอพท.)
จากผลการดำเนินการของศูนยอำนวยการสรางอาวุธ ลพบุรี (ศอว.ศอพท.)
มีเทคโนโลยีในการผลิตกระสุนปนรถถัง ขนาด 105 มม. ชนิดระเบิดกะเทาะเกราะสองวิถี (HESH-T) ที่สมบูรณ
สายประกอบรวมกระสุ นฯ ชนิดเจาะเกราะทิ้ งเปลือกทรงตัวด วยหางสองวิถี M 246 (APFSDS-T (KE)) และ
สามารถต อยอดเทคโลยี ด วยการวิ จั ยและพั ฒ นา และหรือการรั บการถ ายทอดเทคโลยี จากบริ ษั ทผู ผลิ ตของ
ตางประเทศ พรอมทั้งปนใหญ ขนาด 155 มม. 18 กระบอก (มอบกองทัพบกและกองทัพเรือ) พรอมระบบอัตโนมัติ
ที่ เกี่ ยวข อง และเครื่ องยิ งลู กระเบิ ดขนาด 120 มม. แบบอั ตตาจรล อยาง 10 กระบอก พร อมระบบอั ตโนมั ติ
ที่เกี่ยวของ สงผลใหกองทัพบกมีเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด 120 มม. แบบอัตตาจรลอยาง จำนวน 10 กระบอก และ
ศอว.ศอพท. มีขีดความสามารถพรอมสิทธิ์ในการปรับปรุงพัฒนา และความพรอมในการดำเนินการปรับปรุง
พัฒนาและซอมบำรุงใหกองทัพบกและกองทัพเรือในอนาคตตอไป และโครงการขยายขีดความสามารถในการ
ผลิตดินสงลูกระเบิดยิงจากเครื่องยิงลูกระเบิดของโรงงานวัตถุระเบิดทหาร. (รวท.อท.ศอพท.) (ระยะที่ 2) โดย
จัดฝกอบรมเจาหนาที่ของโรงงานวัตถุระเบิดทหารฯ ตรวจสอบและรับรองวัตถุระเบิดและองคประกอบสำหรับ
การผลิต ถายทอดเทคโนโลยีการผลิต เพื่อขยายขีดความสามารถของโรงงานวัตถุระเบิดทหารฯ ใหสามารถ
ผลิตดินสงลูกระเบิดจากเครื่องยิงลูกระเบิดแบบแผนบาง (sheet) สนับสนุนเหลาทัพ
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(2) เสริมสรางศักยภาพกำลังพลและกำลังสำรองเพื่อเตรียมความพรอมใน
การปองกันประเทศ กระทรวงกลาโหมดำเนินนโยบายและยุทธศาสตร เพื่อเสริมสรางศักยภาพกำลังพล โดย
จัดอบรม บรรยายพิ เศษ และประชุมรวมกับ ประชาคมขาวกรองและตรวจสอบขาวกรอง เพื่อสรางความรู
ความเขาใจในบทบาทหนาที่ของกระทรวงกลาโหม และเพิ่มพูนความรูในกระบวนการจัดทำยุทธศาสตรและ
สาระสำคัญของยุทธศาสตรการปองกันประเทศ พ.ศ. 2560-2579 ใหสามารถนำความรูไปใชในการปฏิบัติงาน
และถายทอดสูประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ พรอมทั้งเปนการอำนวยการและประสานงานดานขาวกรอง
ใหสามารถสนองตอบความตองการขาวสารของผูบังคับบัญชาไดอยางถูกตอง รวดเร็ว ทันเวลาและสถานการณ
สามารถนำขอมูลจากขาวกรองไปใชในการปรับแผนงานใหสนองตอบภารกิจและนโยบายของรัฐบาล ตลอดจน
เพื่อใหหนวยปฏิบัตที่เกี่ยวของไดรับทราบขอเท็จจริงในพื้นที่ สถานการณและแนวโนมความมั่นคงในมิติตางๆ
รวมทั้งเปนขอมูลสำหรับหนวยงานดานความมั่นคงตางๆ ใชประโยชนรวมกัน
นอกจากนี้ กรมการสรรพกำลั งกลาโหม ยั ง ได ด ำเนิ น โครงการพั ฒ นา
ศักยภาพการสรรพกำลังกลาโหม โดยระดมการสรรพกำลัง กำลังสำรองและการสัสดีกระทรวงกลาโหมรวมกับ
สวนราชการพลเรือน รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ในการเตรียมความพรอมของทรัพยากรตามแผนผนึกกำลัง
และทรัพยากร เพื่อการปองกันประเทศ และสนับสนุนกองทัพไทยใหสามารถปฏิบัติภารกิจปองกันประเทศตาม
แผนแมบทการพัฒนากิจการกำลังสำรองของกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2560-2564 พระราชบัญญัติสงเสริมการฝก
วิชาทหาร พ.ศ. 2503 พระราชบัญญัติกำลังพลสำรอง พ.ศ. 2558 และงานการสัสดีตามพระราชบัญญัติรับ
ราชการทหาร พ.ศ. 2497 ไดอยางมีประสิทธิภาพ
(3) การอบรมและฝ ก ซ อ มแผนการปฏิ บั ติ ใ นการระงั บ เหตุ ฉุ ก เฉิ น ทาง
นิวเคลียรและรังสี กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ปจจุบันคือ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม) จัดฝกอบรมและฝกซอมแผนปฏิบัติการเรื่องการปฏิบัติงานในการระงับเหตุฉุกเฉินทาง
นิ ว เคลี ย ร แ ละรั ง สี และแผนระงั บ เหตุ ฉุ ก เฉิ น ทางนิ ว เคลี ย ร แ ละรั ง สี เพื่ อ เตรี ย มความพร อ มเรื่ อ ง
การประสานงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีระหวางหนวยงานกำกับดูแล หนวยงานเจาหนาที่
ระงับเหตุ และหนวยงานสถานประกอบการทางนิวเคลียรและรังสี รวมทั้งการจัดทำแผนแมบทและแผนปฏิบัติ
การในการเฝาระวัง เตรียมความพรอม ระงับ และฟนฟูเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี พ.ศ. 2561 – 2565
ผลจากการดำเนินการมีสถานีเฝาระวังภัยของประเทศ จำนวน 23 สถานี ประกอบดวยสถานีเฝาระวังภัยทาง
รังสีในอากาศ จำนวน 18 สถานี และสถานีเฝาระวังภัยทางรังสีใตน้ำ จำนวน 5 สถานี โดยในปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 มีสถานีตามคำแนะนำของ EU ที่มีความเสี่ยงเปนเสนทางการแผกระจายของวัสดุกัมมันตรังสีหาก
เกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียรจากบริเวณคาบสมุทรอินเดีย จำนวน 1 สถานี และทดแทนสถานีเดิมจำนวน 2 สถานี
รวมทั้งมีสถานีเฝาระวังภัยทางนิวเคลียรและรังสีที่ครอบคลุมพื้นที่ของประเทศและสามารถรายงานผลการ
ตรวจวัดไดอยางมีประสิทธิภาพ
2) พัฒนาระบบงานดานการขาวที่มีประสิทธิภาพ มีกลไกเสริมสรางความรวมมือ
พัฒนาองคความรู ศึกษาวิเคราะหแนวโนมภัยคุกคาม หนวยงานภาครัฐมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้
(1) การเพิ่มประสิทธิภาพดานขาวกรองและดำรงสถานภาพระบบเครือขาย
การสื่อสารหลัก (Backbone) กระทรวงกลาโหมจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพดานการขาวกรองทหาร
(การบู รณาการข า วด านความมั่ น คงกั บ ประชาคมขาวกรองภายในและภายนอกประเทศ) เพื่อให เกิดการ
บูรณาการดานการขาวของหนวยงานที่เกี่ยวของและเหลาทัพ ภายใตสังกัดกระทรวงกลาโหม (กห.) และจัดทำ
แนวทางบูรณาการดานการขาวและปฏิรูประบบดานการขาวใหเปนไปตามแผนแมบทการปฏิรูปการบริหาร

152

จัดการและปรับโครงสรางกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2560-2569 และเพื่อพัฒนาองคความรูดานการขาวและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการประสานงานระหวางประชาคมขาวกรองกับบุคลากรดานการขาวของ กห. ใหสามารถ
จัดเตรียมและวิเคราะหขอมูลทางยุทธศาสตร เพื่อเสนอแนะและประสานงาน ตลอดจนสนับสนุนงานดานการ
ขาวและการตอตานขาวของ กห. ไดอยางมีป ระสิทธิภ าพในรูปแบบการประชุมโตะขาวและการจัดสัมมนา
เชิงปฏิบัติการดานการขาวกับประชาคมขาวกรองทั้งภายในและภายนอกกระทรวง และหนวยงานที่เกี่ยวของ
เกิด เปนแนวทางการบู รณาการดานการขาวของ กห. และเป นการพัฒ นาองคความรูและการประสานงาน
การขาว รวมถึงการหารือการจัดทำแนวทางการบูรณาการดานการขาวใหมีความประสานสอดคลองและเปนไป
ในทิศทางเดียวกัน
นอกจากนี้ ดำเนินโครงการดำรงสถานภาพระบบเครือขายการสื่อสารหลัก
(Backbone) ของกระทรวงกลาโหม เพื่อดำรงสถานภาพระบบเครือขายการสื่อสารหลัก สวนที่เปนเสนหลักใน
ระยะของการเช าใช งานของการไฟฟ าสวนภู มิภ าค ใหส ามารถใชงานการติดตอสื่อสารในการใหบ ริการกั บ
หนวยงานขึ้นตรงกับ กห. และเหลาทัพ ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยทำสัญญาจางวิศวกรผูเชี่ยวชาญมาทำการ
ดูแลระบบตลอด 1 ป และจัดหาอุปกรณทดแทนเมื่อหมดอายุการใชงาน ทำใหหนวยงานที่ขึ้นตรง กห. และ
เหลาทัพ มีระบบเครื่อขายสื่อสารหลักที่มีเสถียรภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถตอบสนองภารกิจ
ของหนวยงานไดทั้งดานยุทธการและธุรการ ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลรวมกันระหวาง
หนวยงานในสังกัด กห. ไดอยางมีประสิทธิภาพ
กระทรวงมหาดไทยจัดทำโครงการพัฒนาและขยายเครือขายประชาชนดาน
การขาว สำหรับเปนชองทางในการรวบรวมประเมินความคิดเห็นและความตองการในระดับพื้นที่ นำไปใชเปน
ขอมูลสภาพปญหาความตองการ และทัศนคติของประชาชนตอการปฏิบัติตามภารกิจของกระทรวงมหาดไทย
และรัฐบาล เพื่อนำมาปรับแนวทางการดำเนินงานใหสอดคลองสนองตอความตองการของประชาชน และสราง
ความเขาใจที่ถูกตองรวมกับภาครัฐ นำไปสูความพึงพอใจของประชาชน มีผูเขารับการอบรมฯ รวม 6,466 คน
สูงกวาการดำเนินโครงการฯ ในป 2560 จำนวน 221 คน แบงเปนประเภทสมาชิกเครือขายใหม 4,460 คน
(รอยละ 69) และสมาชิกเครือขายเดิม 2,006 (รอยละ 31) รวมถึงมีขาวสาร/เบาะแส ที่ไดรับแจงจากสมาชิก
เครือขายฯ รวม 18,546 ขาวสาร/เบาะแส สูงกวาเป าหมาย 5,646 ขาวสาร หรือประมาณรอยละ 49 และ
สูงกวาการดำเนินโครงการฯ ปงบประมาณ 2560 จำนวน 5,975 ขาวสาร และเจาหนาที่สามารถใชประโยชนจาก
ขาวสาร/เบาะแสที่ไดรับ 16,807 ขาวสาร หรือประมาณรอยละ 91
(2) การพั ฒนาขี ดความสามารถการปฏิบัติการ และการรักษาความมั่นคง
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร กระทรวงกลาโหมไดมีการพั ฒ นางานพัฒ นาขีดความสามารถการ
ปฏิบัติการไซเบอร โดยการเชิญบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรเขามา
สาธิตการทำงานจริงของผลิตภัณฑถึงการทำงานอยางถูกตองของระบบแกกำลังพล ให มีความรูและทั กษะ
สำหรับการปฏิบัติการในมิติไซเบอร เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบัติการดานไซเบอร
พร อ มทั้ งมี อุ ป กรณ และซอฟแวร ส ำหรั บ ใช ในการปฏิ บั ติ งานป อ งกัน ประเทศ ผลการดำเนิ น การ กห. มี
เครื่องมือปฏิบัติการไซเบอรและระบบสนับสนุน จำนวน 1 งาน ระบบปฏิบัติการไซเบอร จำนวน 1 ระบบ และ
การฝกทักษะการปฏิบัติการไซเบอร จำนวน 8 หลักสูตร
นอกจากนี้ ยังมี การพั ฒ นาศักยภาพการรักษาความมั่นคงทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและไซเบอร ของกรมยุทธการทหาร ดว ยการจัด ซื้อระบบปองกันและเฝาระวังเหตุการณทาง
ไซเบอรของศูนยปฏิบัติการรวมไซเบอร ศูนยบัญชาการทหาร (ศรช.ศนท.) ทั้งระบบเครือขายเพื่อการควบคุม
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บั งคั บ บั ญ ชา (C4) และเครือข ายเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อการบริห ารจั ด การ (MIS) ตลอดจนการพั ฒ นา
ศักยภาพการรักษาความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอรของ (กองทัพบกและกองทัพเรือ) สรางความ
ตระหนักรูใหกับกำลังพล โดยการฝกอบรม/สัมมนา เกี่ยวกับ Cyber Security เพื่อพัฒ นาขีดความสามารถ
ของกำลังพลที่เกี่ยวของกับการตอตานภัยคุกคามจากไซเบอร และเพื่อเตรียมความพรอมดานองควัตถุสำหรับ
รองรับภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น สงผลใหประเทศไทยมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางไซเบอรเพิ่มมากขึ้น
ประเทศไทย

(3) การปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติดอยางบูรณาการของ

กระทรวงกลาโหมดำเนินโครงการสรางภูมิคุมกัน ปองกันและปราบปราม
ยาเสพติด เพื่อสรางภูมิคุมกันและเฝาระวังการแพรระบาดของยาเสพติดภายในหนวยและชุมชนใกลที่ตั้งหนวย
รวมทั้งเพื่อชวยเหลือประชาชนในการแกไขปญหาสังคม และสนับสนุนการพัฒนาประเทศ ผานการรณรงค
ประชาสัมพันธปลูกจิตสำนึกใหกำลังพล ครอบครัว และประชาชนในพื้นที่มีจิตสำนึกไมเขาไปเกี่ย วขอ งกับ
ยาเสพติด พรอ มทั ้ง พัฒ นายุท โธปกรณ เทคโนโลยีแ ละระบบขอ มูล เพื ่อ ใชส กัด กั ้น ยาเสพติด ตามแนว
ชายแดน ผลจากการดำเนินการสามารถสรางภูมิคุมกันใหกับเยาวชน กำลังพล ครอบครัว และกองบัญชาการ
กองทัพไทย ตลอดจนประชาชนในพื้นทีไ่ ดเห็นถึงพิษภัยของยาเสพติดและรวมเปนพลังที่เขมแข็งในการตอตาน
ยาเสพติด มีความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลตามยุทธศาสตรพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด และโครงการ
บำบัดผูติดยาเสพติด เพื่อบำบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับ บำบัด โดยไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากกรมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม มีผูติดยาเสพติดไดผานการบำบัดรักษาและฟนฟู
300 นาย และเกิดความตระหนักถึงโทษของยาเสพติดและไมกลับไปเสพซ้ำ
สำนักนายกรัฐมนตรี ประชาสัมพันธรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ปงบประมาณ 2561 โดยผลิตและเผยแพรขอมูลขาวสารการประชาสัมพันธรณรงคปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติ ด ไปยั งกลุ ม เป าหมายทั่ วประเทศผ านสื่ อของกรมประชาสั มพั น ธ เพื่ อให รั บ รู เขาใจ เชื่อมั่น และ
นำไปใชประโยชน มีจำนวนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการประชาสัมพันธรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ที่เผยแพรสูสาธารณะ เปาหมาย 397 ครั้ง ทำได 1,480 ครั้ง กลุมเปาหมายรับรูเนื้อหายุทธศาสตรชาติและ
นโยบายสำคัญของรัฐบาลเกี่ยวกับการประชาสัมพันธรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด รอยละ 81.7
และมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด รอยละ 69.8
กระทรวงมหาดไทย ดำเนินโครงการสนับสนุนการปองกัน ปราบปราม และ
บำบั ดรักษาผูติดยาเสพติ ด โดยจัดสรรงบประมาณให จังหวัด 76 จังหวัด เพื่อเปนคาใชจายในการดำเนิ นงาน
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด จัดทำแผนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด และเปนคาใชจายในการ
บริหารจัดการของศูนยอำนวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย (ศอ.ปส.มท.) และตัดโอน
งบประมาณใหกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เพื่อใชในการดำเนินโครงการรณรงคปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE สามารถจัดสรรงบประมาณให ศอ.ปส.จ. 76 จังหวัด (ทั้งป) จำนวน
19,292,000 บาท เพื่อใชในการดำเนินงานปองกัน และแกไขปญหายาเสพติดใหบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติ
การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดจังหวัด ประจำป 2562
กระทรวงยุติ ธรรม จั ดทำโครงการปราบปรามนั กค ายาเสพติ ดรายสำคั ญ
บูรณาการหนวยงานรวมสกัดกั้นยาเสพติดพื้นที่ชายแดนและตอนใน เพื่อควบคุมการลักลอบลำเลียงและนำเขา
ยาเสพติ ดตามแนวชายแดน ตลอดจนเส นทางคมนาคมและระบบขนสงที่เขาสูพื้นที่ตอนใน โดยกองกำลัง
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ปองกันชายแดน ทั้งทางบก ทางน้ำ ชายฝงทะเล และเกาะแกง รวมถึงเสนทางคมนาคมที่เปนเสนทางผานของ
การลำเลียงยาเสพติด ดานศุลกากร ทาอากาศยานนานาชาติ และทาเรือระหวางประเทศ ผลการดำเนินการ
สามารถจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญไดรวมทั้งสิ้นจำนวน 78,665 คดี จากเปาหมาย 62,000 คดี หรือคิดเปน
สัดสวนผูกระทำผิดคดียาเสพติดรายสำคัญ จำนวน 149 คน ตอประชากร 100,000 คน จากเปาหมาย ไมเกิน
120 คน ตอประชากร 100,000 คน
นอกจากนี้ ยังไดมีการผลักดันใหเกิดการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดในเด็กและ
เยาวชน สถานศึ ก ษา สถานประกอบการ และประชาชน โดยมี แนวทางการสรา งภู มิ คุ ม กั น และป อ งกั น
ยาเสพติด 3 กลุมเปาหมาย 3 แผนงาน ดังนี้ 1) กลุมเปาหมายเด็กและเยาวชน ไดแก แผนงานสรางภูมิคุมกัน
ในเด็กปฐมวัย แผนงานสรางภูมิคุมกันเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา และแผนงานสรางภูมิคุมกันเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษาภายใตแนวคิดการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนที่เหมาะสมกับชวงวัย
และเป น ระบบต อ เนื่ อ ง ทั้ ง กลุ ม เป า หมายที่ อ ยู ในสถานศึ ก ษานั บ ตั้ ง แต ชั้ น ปฐมวั ย – อุ ด มศึ ก ษา และ
กลุมเป าหมายที่ อยูน อกสถานศึ กษา 2) กลุ มเป าหมายแรงงานในสถานประกอบการ ได แก แผนงานสราง
ภูมิคุมกันแรงงานในสถานประกอบการ และ 3) กลุมเปาหมายประชาชนทั่วไป ไดแก แผนงานการปองกันใน
กลุมประชาชนทั่วไป ผลจากการดำเนิน งานทำใหกลุมเปาหมายเด็ กและเยาวชน ไดรับ การสรางภู มิคุมกัน
ยาเสพติด จำนวนไมนอยกวา 9,092,000 คน สามารถดำเนินการได 9,625,379 คน คิดเปนรอยละ 100 และ
กลุมเปาหมายแรงงานในสถานประกอบการ รอยละ 20 ของหมูบาน/ชุมชนที่มีปญหายาเสพติดลดระดับลง
สามารถดำเนินการได รอยละ 16.21 คิดเปนรอยละ 81.05
ตลอดจน ดำเนินการสงเสริมสิทธิและเสรีภาพในจังหวัดชายแดนภาคใตโดย
การมีสวนรวมของเจาหน าที่ รัฐ จัด ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและจัดทำหลักสูตรฝกอบรมวิทยากร
กระบวนการดานสิทธิมนุษยชน และหลักสูตรพัฒนาประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมายของเจาหนาที่รัฐใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต พรอมทั้งจัดจางผลิตเอกสารประกอบการฝกอบรม ตลอดจนจัดฝกอบรมหลักสูตร
วิทยากรกระบวนการดานสิทธิมนุษยชนและหลักสูตรพัฒนาประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมายของเจาหนาที่
รัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต รวมทั้งการติดตามและประเมินผลเพื่อจัดทำรายงานผลเสนอผูบริหาร สามารถ
เสริมสรางศักยภาพของเจาหนาที่ที่ผานการฝกอบรมมีความสามารถถายทอดความรูดานสิทธิเสรีภาพและสิทธิ
มนุษยชนใหแกเจาหนาที่ในพื้นที่ไดอยางถูกตอง มีความรูความเขาใจ และมีความตระหนักในเรื่องการปฏิบัติ
หนาที่ตามกฎหมายบนพื้นฐานของการเคารพหลักการสิทธิมนุษยชน ทำใหประชาชนในพื้นที่เกิดความเชื่อมั่น
ตอการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่รัฐและไดรับการคุมครองสิทธิและเสรีภาพตามกฎหมายอยางเสมอภาคและ
เปนธรรม และสามารถลดปญหาขอรองเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนของเจาหนาที่รัฐ
(4) การปองกัน และแกไขปญการคาประเวณีของประเทศไทย กระทรวงการ
ตางประเทศดำเนินโครงการเสริมสรางภูมิคุมกันเพื่อปองกันและแกไขปญหาการคาประเวณี เพื่อสรางความรู
ความเขาใจ และสรางความตระหนักแกกลุมเปาหมายในการปองกัน และแกไขปญหาการคาประเวณี และ
เสริมสรางภูมิคุมกันและคุมครองชวยเหลือกลุมเปาหมายจากการคาประเวณี ตลอดจนสรางการมีสวนรวมและ
แสวงหาเครื อ ข า ยในการเฝ า ระวั ง ป ญ หาและป อ งกั น แก ไขป ญ หาการค า ประเวณี โดยจั ด การประชุ ม
เชิงปฏิบัติการสงเสริมสถานประกอบการ สถานบันเทิงดำเนินธุรกิจโดยรับผิดชอบตอสังคม อาทิ การสงเสริม
การทองเที่ยวที่ปลอดจากการบริการทางเพศ และเสริมสรางภูมิคุมกันเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ผลการ
ดำเนินการสามารถสรางจำนวนเครือขายที่เขารวมการเสริมสรางภูมิคุมกัน เพื่อปองกันและแกไขปญหาการ
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คาประเวณี จำนวน 660 คน และเกิดเครือขายมีสวนรวมในการเฝาระวัง คุมครอง ชวยเหลือ ผูประสบปญหา
การคาประเวณี จำนวน 1,156 คน
3) มีระบบเตรียมพรอมและกลไกเผชิญเหตุที่มีประสิทธิภาพใหพรอมในการปฏิบัติ
ทั้งในยามปกติและในสถานการณวิกฤติ ทั้งจากภัยคุกคามดานความมั่นคงและจากสาธารณภัยขนาดใหญ
ที่กลไกปกติไมสามารถรองรับได หนวยงานภาครัฐมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ไดแก
กระทรวงกลาโหม จัดทำโครงการความรวมมือดานความมั่นคงในกรอบอาเซียน
เพื่อสงเสริมและสนับสนุนความรวมมือในการพัฒนาระบบเตรียมพรอมกับตางประเทศภายใตกลไกความรวมมือ
ระดับทวิภาคี และพหุ ภาคี และกลุ มภู มิภาคอื่นทั้งในภูมิภาคและนอกภูมิภาคในการพั ฒนาดานความมั่นคง
ระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศคูเจรจา เพื่อปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามในทุกรูปแบบ โดย
จัดผูแทนเพื่อเขารวมประชุมดานความมั่นคงที่เกี่ยวของ อาทิ การประชุมในกรอบความรวมมือของประชาคม
อาเซี ย น (ASEAN Community) การประชุ ม รั ฐ มนตรี ก ลาโหมอาเซี ย น และการประชุ ม อาเซี ย นว า ด ว ย
ความรวมมือดานการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียนและแปซิฟก (ASEAN Regional Forum : ARF)
ผลการดำเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่กำหนด การแลกเปลี่ยนการเยือนนายทหารฝายตางๆ การประชุม
เชิงปฏิบัติการรวมฯ และการฝกรวมในการชวยเหลือผูประสบภัยของอาเซียนกอใหเกิดการสรางความสัมพันธ
และความรวมมือที่ดีระหวางประเทศ
กระทรวงมหาดไทยจัดทำโครงการศึกษาและพัฒนาระบบการประเมินความตองการ
ความชวยเหลือผูประสบภัยจากภัยพิบัติสูมาตรฐานสากล เพื่อพัฒนาตอยอดกระบวนการ แนวทางปฏิบัติ และ
กรอบการประเมินความตองการความชวยเหลือผูประสบภัยจากภัยพิบัติ ตามหลักการประเมินความตองการ
ความชวยเหลือดานมนุษยธรรมแหงสหประชาชาติใหครบทุกชวงเวลา (ระยะที่ 0 ถึงระยะที่ 4) พรอมทั้งจัดทำ
คูมือการประเมินความตองการความชวยเหลือผูประสบภัยจากภัยพิบัติใหครบทุกชวงเวลา (ระยะที่ 0 ถึงระยะที่ 4)
และขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ (Standard Operating Procedures : SOPs) เพื่ อใช เป น เครื่ องมือในการประเมิ น
ความตองการความชวยเหลือผูประสบภัยจากภัยพิบัติของประเทศไทย รวมทั้งศึกษาการขยายผลทีมประเมิน
สวนกลางไปยังทีมประเมินในระดับพื้นที่ เพื่ อจัดทำรางหลักสูตรการประเมินความตองการความชวยเหลือ
ผูประสบภัยจากภัยพิบัติ
การจั ด ตั้ ง คลั ง เก็ บ สิ่ งของช ว ยเหลื อ ของอาเซี ย น ภายใต โ ครงการคลั ง สิ่ งของ
ชวยเหลือและระบบโลจิสติกส เพื่อชวยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติฉุกเฉินของอาเซียน (DELSA) คณะรัฐมนตรีมีมติ
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 ภายหลังรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการอาเซียนดานการจัดการภัยพิบัติ
ครั้งที่ 28 (The 28th Meeting of The ASEAN Committee on Disaster Management) และการประชุมอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ ที่จัดขึ้นระหวางวันที่ 28 - 29 เมษายน 2559 ณ เมืองเซมารัง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ใหประเทศไทย
เปนที่จัดตั้งคลังเก็บสิ่งของชวยเหลือของอาเซียน ภายใตโครงการระบบสงกำลังบำรุงหรือระบบโลจิสติกส
ของการปฏิบัติการดานการบรรเทาทุกขและการตอบโตสถานการณฉุกเฉินจากภัยพิบัติของอาเซียน (Disaster
Emergency Logistics System for ASEAN : DELSA) ระยะที่ 2 เพื่อชวยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติฉุกเฉินของ
อาเซียน (DELSA) เพื่อชวยเหลือประชาชนของประเทศไทย และประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา โดยคาดวา
เมื่อเสร็จสิ้นโครงการประเทศไทยจะมีคลังสิ่งของชวยเหลือทางไกล (Satellite Warehouse) เพื่อชวยเหลือ
เมื่อเกิดภัยพิบัติฉุกเฉินของอาเซียน (DELSA)
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4) พั ฒ นาระบบรวบรวมและเชื่ อ มโยงข อ มู ล ด า นการก อ การร า ยทั้ งหน วยงาน
ภายในและหนวยงานภายนอกประเทศเพื่อเปนขอมูลในการติดตาม วิเคราะหและสังเคราะหความรูดาน
การต อ ต า นการก อการรา ยและภั ย คุ ก คามความมั่ น คง ควบคู กั บ การพั ฒ นาแนวทางที่ เหมาะสมให มี
ประสิทธิภาพและรองรับการปฏิบัติงานทุกภาคสวน
กระทรวงกลาโหมดำเนินโครงการสนับสนุนการแกไขปญหาการกอการราย โดย
การเสริมสรางเพิ่มพูนความรู ความสามารถ ตลอดจนทบทวนการปฏิบัติตามยุทธศาสตรการแกไขปญหาการ
ก อ การร า ย พ.ศ. 2560-2564 ให แ ก ก ำลั งพลและส ว นงานที่ เกี่ ย วข อ งทั้ งภาครั ฐ และเอกชน พร อ มทั้ ง
จัดฝกอบรมตอตานการกอการรายทั้งทางบก ทางทะเล เพื่อพัฒนาขีดความสามารถใหกับกำลังพลใหมีความ
พรอมรับสถานการณกอการรายสากลในทุกรูปแบบที่อาจเกิดขึ้นไดตลอดเวลา สงผลใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
กับ การแกไขป ญ หาการก อการร ายในภาพรวมของประเทศ ทั้ งพลเรือน ตำรวจ และทหาร มี ความเข าใจ
ในกระบวนการแกไขปญหา และบทบาท และมีขีดความสามารถในการปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามดานการกอ
การรายสากล สามารถตอบสนองไดทันเวลากับเหตุการณที่เกิดขึ้น
5) ดำเนิ น บทบาทเชิ ง รุ ก และใช ก รอบความร ว มมื อ ระหว า งประเทศทั้ ง ระดั บ
ภูมิภาคและพหุภาคี เพื่อปกปองและรักษาผลประโยชนของไทย โดยหนวยงานภาครัฐมีผลการดำเนินงานที่
สำคัญ ไดแก
หลอกลวง

(1) การบริหารจัดการ ตรวจสอบและควบคุมแรงงานใหปลอดภัยจากการถูก

กระทรวงแรงงานดำเนินโครงการบริหารจัดการแรงงานตางดาว โดยการ
พิจารณาคำขอและจัดทำทะเบียนการทำงานของคนตางดาวที่ยื่นขออนุญาตทำงานตามระเบียบขั้นตอนและ
หลักเกณฑที่กำหนดทั้งคนตางดาวที่เขาเมืองโดยถูกตองตามกฎหมายและคนตางดาวหลบหนีเขาเมืองที่
ไดรับ อนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรและไดรับอนุญาตใหทำงานเปนการชั่วคราว เพื่อสะดวกตอการควบคุม
และตรวจสอบ บัน ทึก ขอมูล เก็บ สถิติ ของสถานประกอบการที่จางแรงงานตางดาว พบวา มีคนตางดาว
ที่ ยื่ น ขอรั บ /ต อและได รั บ ใบอนุ ญ าตทำงาน 3,416,908 คน/4,076,484 ครั้ ง (เป าหมาย 909,000 คน/
909,000 ครั้ง) และดำเนินการตรวจสอบการทำงานของคนตางดาวและสถานประกอบการ เพื่อควบคุมและ
ตรวจสอบการทำงานของคนต างด าวที่ ทำงานอยู กับ นายจ าง/สถานประกอบการให ป ฏิ บั ติให ถูกต องตาม
พระราชบัญญั ติการทำงานของคนตางดาว พ.ศ. 2551 ปองกัน การลักลอบทำงานของคนตางด าว รวมถึ ง
ปองกันปญหาการคามนุษยดานแรงงาน สามารถตรวจสอบการทำงานของคนตางดาวและสถานประกอบการที่
มีการจางหรือลักลอบจางคนตางดาวทำงาน จำนวน 377,196 คน 44,301 แหง (เปาหมาย 242,000 คน
36,000 แหง) เพื่อใหมีการปฏิบัติใหถูกตอง และเปนไปตามกฎหมาย
นอกจากการคุ ม ครองแรงงานในประเทศ กระทรวงแรงงานได จั ด ทำ
โครงการตรวจและคุมครองแรงงานในตางประเทศ โดยจัดสงผูบริหารและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเดินทางไปตรวจ
และคุมครองแรงงานไทยที่ทำงานในตางประเทศ จำนวน 5 ประเทศ ไดแก สาธารณรัฐเกาหลี ไตหวัน ประเทศ
ญี่ปุน ราชอาณาจักรสวีเดน และสาธารณรัฐฟนแลนด เพื่อใหความคุมครองดูแลแรงงานไทยในตางประเทศ
กรณีฉุกเฉินและจำเปน รับทราบสภาพปญหาและการทำงานของแรงงานไทยในตางประเทศเพื่อนำขอมูลที่ได
รับ มาปรับแนวทางการดำเนิ นงานและใหความชวยเหลือแรงงานไทยใหส อดคลองกับ สภาพการณป จจุบั น
สงผลใหแรงงานไทยที่ทำงานในตางประเทศมีความมั่นคงในการทำงานและมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งไดมีการ
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เผยแพรความรูเพื่อปองกันการหลอกลวงคนหางาน โดยการประชาสัมพันธใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
หางานทำอยางถูกวิธีทั้งการทำงานในประเทศและตางประเทศ ความรูเกี่ยวกับพฤติการณในการหลอกลวง
คนหางานของสาย/นายหนาจัดหางาน บริษัทจัดหางาน การแจงเบาะแสเกี่ยวกับพฤติการณหลอกลวง การ
รองทุกขเกี่ยวกับการถูกหลอกลวง จำนวน 986,491 คน (เปาหมาย 930,600 คน) สงผลใหคนหางานไดรับ
การคุมครองตามกฎหมาย ปองกันปญหาการถูกหลอกลวงไปทำงานตางประเทศ รวมทั้งปองกันไมใหตกเปน
เหยื่อของขบวนการคามนุษย ตลอดจนดำเนินการคุมครองคนหางานเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง เพื่อสรางความรูความ
เขาใจในขั้นตอนและวิธีการเดินทางไปทำงานตางประเทศอยางถูกตองตามกฎหมาย ปองกันปญหาการถูก
หลอกลวงรวมทั้งปองกันมิใหตกเปนเหยื่อของขบวนการคามนุษย เนนการใหความรูดานกฎหมายจัดหางาน
และคุมครองคนหางานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของแกคนหางาน ประชาชน และผูนำชุมชนในระดับพื้นที่ โดย
ส ง เจ า หน า ที่ ล งปฏิ บั ติ ง านในพื้ น ที่ ที่ มี ก ารหลอกลวงสู ง เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ ใ ห ข อ มู ล การใช สิ ท ธิ ต าม
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 จำนวน 9,197 คน (เปาหมาย 8,200 คน) เพื่อ
ปองกันการถูกหลอกลวงจากขบวนการคามนุษย
ขบวนการคามนุษย

(2) การสรางเครือขายชุมชนรวมรณรงคปองกันการหลอกลวงแรงงานจาก

กระทรวงแรงงานได จั ด ทำโครงการเครื อ ข ายชุ ม ชนร ว มรณรงค ป องกั น
การหลอกลวงและลักลอบไปทำงานตางประเทศ สามารถจัดประชุม/อบรมแกผนู ำชุมชน ผูนำองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ผูสนใจจะไปทำงานตางประเทศ คนหางาน และผูถูกระงับการเดินทางที่มีพฤติการณจะลักลอบไป
ทำงานตางประเทศ 64,724 คน (เปาหมาย 60,000 คน) ใหไดรับทราบขอมูลการไปทำงานตางประเทศอยาง
ถูกวิธี ผลเสียและโทษของการลักลอบไปทำงานตางประเทศ ตลอดจนใหคำแนะนำชวยเหลือกรณีถูกหลอกลวง
ชักชวนให ไปทำงานต างประเทศ เพื่ อเป น การสรางเครือขายชุมชนรวมรณรงคป องกัน การหลอกลวงและ
ลักลอบไปทำงานตางประเทศและปญหาการคามนุษยดานแรงงาน และการรับเรื่องรองทุกขจากคนหางานตาม
พ.ร.บ.จัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 เพื่อชวยเหลือคนหางานหรือบรรเทาความเดือดรอนของ
คนหางานจากการหางานทำ ซึ่งถูกผู ประกอบธุรกิจจัด หางานไมป ฏิ บัติตามพระราชบั ญ ญั ติจัดหางานและ
คุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 หรือถูกสาย/นายหนาจัดหางานหลอกลวง หนวยงานรับเรื่องรองทุกขจาก
คนหางาน 946 คน (เปาหมาย 1,200 คน) สงผลใหคนหางานที่มารองทุกขไดรับการชวยเหลือและคุมครอง
ตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528
การจั ด สั ม มนาเสริม สรางความรูค วามเขาใจสำหรับ ผูรับ อนุ ญ าตนำคน
ตางดาวมาทำงานกับนายจางในประเทศ โดยการจัดสัมมนาเสริมสรางความรูเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยการ
บริห ารจัดการการทำงานของคนตางด าว และสรางความเขาใจแกผูรับ อนุญาตนำคนตางดาวมาทำงานกั บ
นายจางในประเทศ จำนวน 220 คน และเจาหนาที่จากสำนัก/กอง สำนักงานจัดหางานจังหวัด และสำนักงาน
จัดหางานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 - 10 ที่มีบริษัทนำคนตางดาวฯ ตั้งอยูในพื้นที่ จำนวน 83 คน รวมทั้งมีผูเขา
สัมมนา จำนวนทั้งสิ้น 303 คน เพื่อใหไดรับทราบนโยบายการประกอบธุรกิจการนำคนตางดาวมาทำงานกับ
นายจางในประเทศการบั งคั บ ใช กฎหมาย บทบาทหนาที่ ขั้น ตอนการขออนุ ญ าตและบทกำหนดโทษตาม
พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนตางดาว พ.ศ. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติม
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(3) การเพิ่มประสิทธิภาพดานการปองกันและปราบปรามผูเปนภัยตอคนหางาน
กระทรวงแรงงานดำเนิน โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภ าพดานการ
ป อ งกั น และปราบปรามผู เป น ภั ย ต อ คนหางาน จั ด อบรมแก เจ าหน าที่ ที่ ป ฏิ บั ติ งานด า นการป อ งกั น และ
ปราบปรามผู มี พ ฤติ ก รรมหลอกลวงคนหางาน จำนวน 125 คน (เป าหมาย 100 คน) เพื่ อ ให รั บ ทราบ
สถานการณการหลอกลวงคนหางานในปจจุบัน การหลอกลวงผานอินเตอรเน็ตและเครือขายสังคมออนไลน
การรับเรื่องรองทุกข การวินิจฉัยคำรองทุกข และเทคนิคการบันทึกคำใหการของผูรองทุกข ผูมีพฤติกรรมจะ
ลักลอบไปทำงานในตางประเทศ และผูมีพฤติกรรมจัดหางานโดยไมไดรับอนุญาต การวิเคราะหองคประกอบ
ความผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 และที่แกไขเพิ่มเติม และกฎหมาย
อื่ น ที่ เกี่ ย วข อง พร อมทั้ งมี การจั ด อบรมแรงงานต างด าวให รับ รูสิ ท ธิ หน าที่ กฎ ระเบี ย บ ขนมธรรมเนี ย ม
ประเพณี และวัฒ นธรรมที่พึงปฏิบั ติ เพื่อปองกันปญหาการคามนุษยดานแรงงาน และนายจางใหเขาใจใน
หนาที่ของนายจาง สิทธิประโยชนขั้นพื้นฐานของแรงงานตางดาว ขอปฏิบัติตอแรงงานตางดาวทั้งสวนกลาง
และสวนภูมิภาค มี เป าหมายแรงงานตางดาว และนายจาง/สถานประกอบการไดรับการอบรม 6,000 คน
อบรมนายจาง 800 คน และอบรมแรงงานตางดาว จำนวน 5,200 คน เนนที่เปนสัญชาติกัมพูชา ลาว และ
เมี ย นมา (เป า หมาย 6,000 คน) จากผลการดำเนิ น งาน พบว า แรงงานต า งด า ว และนายจ า ง/สถาน
ประกอบการผานการอบรม จำนวน 6,915 คน แบงเปน นายจาง จำนวน 1,035 คน และแรงงานตางดาว
จำนวน 5,880 คน กลุมเปาหมายไดรับความรูความเขาใจขอมูลปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกันไมใหตกเปนเหยื่อของ
การคามนุษยดานแรงงาน
แรงงานตางดาว

(4) การจัดตั้งศูนยประสานแรงงานและศูนยใหคำปรึกษาเพื่อใหความชวยเหลือ

กระทรวงแรงงานดำเนินโครงการจัดตั้งศูนยประสานแรงงานประมง 22 จังหวัด
โดยการจัดระเบียบแรงงานตางดาวในกิจการประมงในการขออนุญาตใหแรงงานตางดาวเขามาทำงานและ
นำเข าแรงงานต างด า วตาม MOU และการอบรมให ค วามรู/คำปรึกษาแกน ายจาง/ลู กจ าง 222,149 คน
(เป าหมาย 100,000 คน) ส งผลให แรงงานตางด าวได รับ ใบอนุ ญ าตทำงานอย างถู กตองตามกฎหมายและ
แรงงานตางดาว นายจาง ลูกจาง หรือประชาชนทั่วไป มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับขอมูลการคามนุษยดาน
แรงงานปฏิบัติตามกฎหมายอยางถูกตองไดรับความคุมครองตามกฎหมาย ไมถูกหลอกและไมตกเปนเหยื่อจาก
การคามนุษยในรูปแบบแรงงาน ทำใหลดปญหาการคามนุษยดานแรงงานจากการถูกลอลวงบังคับใชแรงงาน
และโครงการศูนยรวมบริการชวยเหลือแรงงานตางดาว จัดตั้งเปนศูนยใหคำปรึกษา แนะนำ และชวยเหลือ
แรงงานตางดาวที่ทำงานอยูในประเทศไทย และเก็บรวบรวมขอมูล ปญหา และประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อใหความชวยเหลือแรงงานตางดาว สามารถชวยแรงงานตางดาวใหไดรับการชวยเหลือและความคุมครอง
ตามมาตรฐานกฎหมายในประเทศไทย จำนวน 45,636 คน และสงผลใหแรงงานตางดาวสัญชาติเมียนมา ลาว
กัมพูชา และเวียดนาม ที่ทำงานอยูในประเทศไทยไดรับคำแนะนำ ปรึกษา แกไขปญหา และไดรับการชวยเหลือ
และความคุมครองตามมาตรฐานกฎหมายในประเทศ
การเตรี ย มความพรอ มให ค นหางานเพื่ อป องกัน การตกเป น เหยื่ อการค า
มนุษยดานแรงงานในการไปทำงานตางประเทศ เผยแพรประชาสัมพันธ และอบรมใหกับคนหางานที่ประสงคจะ
ไปทำงานในตางประเทศ ไดมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอนการไปทำงานที่ถูกตองตามกฎหมาย สภาพการ
ทำงานและความเปนอยูในตางประเทศ และรายได เพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจไปทำงานตางประเทศ
ไมตกเปนเหยื่อของสาย/นายหนาเถื่อน ปองกันการคามนุษยดานแรงงาน สามารถจัดอบรมแรงงานไดทั้งสิ้น
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3,003 คน (เปาหมาย 2,700 คน) และผลิตแผนพับประชาสัมพันธ 30,000 แผนตามเปาหมาย เพื่อแจกจาย
ใหแกสำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1-10 เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ ขั้นตอน
การไปทำงานตางประเทศอยางถูกกฎหมาย สงผลใหผูเขารับการอบรมเขาใจขั้นตอนการไปทำงานตางประเทศ
รูกลวิธีการหลอกลวงของสาย/นายหนาจัดหางานเถื่อน ลดความเสี่ยงที่จะถูกหลอกลวง โดยเฉพาะการคัดกรอง
แรงงานตางดาวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่เดินทางเขามาทำงานตามระบบ MOU ไดรับการอบรมฯ
และใบอนุญาตทำงานกอนอนุญาตใหเดินทางเขามาทำงานในประเทศไทย มีแรงงานตางดาวไดรับการอบรมฯ
และใบอนุญาตทำงาน 431,276 คน (เปาหมาย 120,000 คน) แยกเปนจังหวัดตาก 186,141 คน จังหวัดสระแกว
140,764 คน จังหวัดหนองคาย 102,806 คน และจังหวัดมุกดาหาร 1,565 คน
(5) การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานกฎหมายของกรมการจัดหางาน
กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานดานกฎหมายของกรมการจัดหางาน เพื่อใหการดำเนินการตามกฎหมายวาดวยการจัดหางาน
และคุมครองคนหางาน กฎหมายวาดวยการทำงานของคนตางดาว กฎหมายวาดวยการนำคนตางดาวเขามา
ทำงานกับนายจางในประเทศ กฎหมายวาดวยแรงงานทางทะเลในสวนที่เกี่ยวของกับอำนาจหนาที่ของกรมการ
จัดหางาน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ บรรลุผลสำเร็จตามภารกิจของกรมการจัดหางาน และเพื่อใหมีนิติกร
เพียงพอตอการใหความชวยเหลือแกประชาชนในการดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวของ การใหคำปรึกษา
หรือตอบขอหารือ ขอกฎหมาย และกฎระเบียบตางๆ และงานอื่นๆ ตามภารกิจของกรมการจัดหางาน โดยการ
จัดจางเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตามเงื่อนไขที่กรมการจัดหางานกำหนด 30 อัตรา (เปาหมาย 30 อัตรา) โดย
รับเฉพาะผูที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร โดยใหปฏิบัติงานสวนกลาง และสวนภูมิภาค
ระยะเวลาการจางจำนวน 12 เดือน (เดือนตุลาคม 2560 - เดือนกันยายน 2561) โดยกำหนดพื้นที่ดำเนินการ
โดยพิจารณาจากหนวยงานที่มีปริมาณการรับเรื่องรองทุกขของคนหางาน และจำนวนคนตางดาวสัญชาติพมา
ลาว และกัมพูชา ที่อยูในความรับผิดชอบจำนวนมาก และจัดอบรมเพื่อใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับภารกิจ
กฎหมายที่ เกี่ ย วข องกั บ กรมการจั ดหางาน แนวปฏิบั ติ ในการรับ เรื่องราวรองทุ กข ประเด็น การสอบสวน
ข อเท็ จ จริงจากคนหางานที่ มาใช สิ ท ธิ ร องทุ ก ข การตรวจสอบการทำงานของคนต างดาว การดำเนิ น การ
เกี่ยวกับการพิจารณาออกใบอนุญาตทำงาน ตออายุใบอนุญาตทำงานของคนตางดาว และระเบียบขอกฎหมาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
มนุษยดานแรงงาน

(6) การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบการและการคา

โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบการ รณรงค
ส งเสริ ม ให มี ก ารจั ด ตั้ ง ชมรม TO BE NUMBER ONE และศู น ย เพื่ อ นใจ TO BE NUMBER ONE ในสถาน
ประกอบการ มีการออกเยี่ยมและกำหนดนัดหมายเขาพบสถานประกอบการ ชักชวน สรางการรับรูการสราง
เครือขายความรวมมือกับลูกจางและผูประกอบการในรูปแบบตางๆ ทั่วประเทศ จากผลการดำเนินงาน พบวา
มีการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE จำนวน 25 แหงและศูนยเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE จำนวน
11 แห ง และมี ก ารจั ด ตั้ ง ชมรม TO BE NUMBER ONE สะสม 1,161 แห ง และศู น ย เ พื่ อ นใจ TO BE
NUMBER ONE จำนวน 485 แหง สงผลใหลูกจางในสถานประกอบการไดรับการปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดกวา 581,804 คน และยังสามารถขยายไปยังลูกจางในเครือขายอื่น ไดกวา 15,003 คน นอกจากนี้
ดำเนินโครงการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยดานแรงงานและการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย
ไดดำเนินการตรวจแรงงานในสถานประกอบกิจการกลุมเสี่ยง กิจการประมงทะเลบนฝงและเกี่ยวเนื่อง กิจการ
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ผลิตสินคาจากออย กิจการผลิตเครื่องนุงหม กุง ปลา ฟารมเลี้ยงสัตวปก ฟารมหมู หรือฟารมเลี้ยงสัตวประเภท
อื่นๆ รวมทั้งกิจการที่เปนหวงโซการผลิตดังกลาวทุกแหง กิจการกอสราง งานที่เขาขาย 3D (งานที่มีลักษณะ
สกปรก (Dirty) งานที่ มีความยากลำบาก (Difficult) และงานที่เสี่ย งอัน ตราย (Dangerous)) รวมทั้ งสถาน
ประกอบกิจการที่อยูโดดเดี่ยว หางไกลชุมชน จำนวน 120,568 คน (เปาหมาย 46,450 คน) สงผลใหแรงงาน
ไดรับการคุมครองตามกฎหมาย ไมถูกบังคับใชแรงงาน หรือถูกละเมิดสิทธิ และไมใหตกเปนเหยื่อการคามนุษย
ดานแรงงานและการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย รวมทั้งมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ
ตลอดจนการดำเนินโครงการสงเสริมระบบการจัดการดานยาเสพติดในสถาน
ประกอบกิจการ รณรงค สงเสริมใหสถานประกอบกิจการมีระบบการจัดการปญหายาเสพติดในสถานประกอบ
กิจการ โดยเขารวมและดำเนินการตามขอกำหนดจนกระทั่งผานเกณฑการประเมินโครงการโรงงานสีขาว และ
ระบบมาตรฐานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) ตลอดจนมีการรักษาอยาง
ตอเนื่อง พรอมทั้งพัฒนาศักยภาพเครือขายแรงงานปองกันยาเสพติดใหมีความเขมแข็ง สามารถใหคำปรึกษา
แนะนำ และเปนกลไกในการนำสงตอผูเสพ ผูติดเขาสูกระบวนการบำบัดรักษา รวมทั้งการรวมพลังเครือขาย
แรงงาน เพื่อสรางเจตคติที่ดีในการปองกันแกไขปญหายาเสพติด สามารถรณรงค เผยแพรความรูเกี่ยวกับโทษ
พิ ษภั ยผลกระทบที่ เกิดจากยาเสพติ ด และระบบการจั ดการป ญหายาเสพติ ดในสถานประกอบกิจการให แก
ลูกจางสถานประกอบกิจการที่ มีความเสี่ยงตอการแพรระบาดของยาเสพติดไดจำนวน 21,720 แหง ลูกจาง
จำนวน 1,586,068 คน
สำนักนายกรัฐมนตรีจัดทำโครงการประชาสัมพันธแรงงานตางดาว โดยผลิต
และเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐและรัฐบาลในการแกไขปญหาแรงงานตางดาว เพื่อให
กลุมเป าหมายรับรู เขาใจ เชื่อมั่น และนำไปใชประโยชนในชีวิตประจำวันผานสื่อของกรมประชาสัมพันธ ไดแก
สื่อวิทยุโทรทัศน สื่อวิทยุกระจายเสียง กิจกรรม และสื่อดิจิทัล ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อนำแรงงานตางดาว
เขาสูระบบถูกตองตามกฎหมาย มีการคุมครองแรงงานตามหลักกฎหมายสากล ทำใหประเทศไทยมีภาพลักษณ
ที่ ดี ต อ นานาชาติ ใ นการบริ ห ารจั ด การแรงงานต า งด า ว สามารถเผยแพร ข อ มู ล ข า วสารเกี่ ย วกั บ การ
ประชาสัมพันธรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติดที่เผยแพรสูสาธารณะ (เปาหมาย 2,193 ครั้ง ทำได
2,686 ครั้ง) สงผลใหผูรับบริการกลุมเปาหมายรับรูเนื้อหายุทธศาสตรชาติและนโยบายสำคัญของรัฐเกี่ยวกับ
แรงงานตางดาวที่เผยแพรสูประชาชนกลุมเปาหมายรอยละ 75.27 ผูรับบริการกลุมเปาหมายเขาใจเนื้อหา
ยุทธศาสตรชาติและนโยบายสำคัญของรัฐเกี่ยวกับแรงงานตางดาวที่เผยแพรสูประชาชนกลุมเปาหมายรอยละ 75.1
และผู รับ บริ การกลุ มเป าหมายภายในประเทศมีค วามเชื่อมั่ น ตอขอมู ล ขาวสารเกี่ย วกับ แรงงานต างด าวที่
เผยแพรสูประชาชนกลุมเปาหมาย และสามารถนำไปใชในชีวิตประจำวันได รอยละ 72.45
3.2.3 การสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศดานความมั่นคง เพื่อบูรณาการความรวมมือ
กับมิตรประเทศเพื่อผลประโยชนทางเศรษฐกิจ สังคม และการปองกันภัยคุกคามขามชาติ
1) ดำเนิน ความสั มพั น ธกับต างประเทศอยางสมดุล เพื่ อเอื้อต อการสงเสริมและ
รักษาผลประโยชนและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ กระทรวงกลาโหม มีผลการดำเนินงานที่
สำคัญ ไดแก โครงการเสริมสรางความสัมพันธทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบาน มิตรประเทศ และองคกร
ระหว างประเทศ ด ว ยการดำเนิ น งานในกรอบนโยบายและยุ ท ธศาสตร ค วามร ว มมื อ ด านความมั่ น คงกั บ
ตางประเทศทั้งในระดับทวิภาคี และพหุภาคี การดำเนินงานรวบรวมขอมูลขาวสารและตรวจสภาพแวดลอม
ทางยุ ทธศาสตรกับ ต างประเทศ การแสวงหาความรว มมือดานอื่น ๆ เพื่ อการพัฒ นาขีดความสามารถของ
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กองทัพ อาทิ การจัดประชุมและเขารวมประชุมทั้งแบบทวิภาคีและพหุภาคีในระดับนโยบายของผูบังคับบัญชา
ระดับสูง การแลกเปลี่ยนและการเยือนระหวางผูบังคับบัญชาระดับสูง เพื่อสรางความสัมพันธทางการทหาร
ระหวางกระทรวงกลาโหมกับมิตรประเทศ และการดำเนินงานภายใตโครงการความรวมมือระหวางประเทศ
ภายใตเอกสารขอตกลงระหวางประเทศ บันทึกความเขาใจระหวางกัน รวมทั้งพันธกรณีที่ไดมีการตกลงกันไว
ในลักษณะตางตอบแทน การจัดกำลังเขารวมกิจกรรมระหวางประเทศเพื่อดำรงไวซึ่งความสัมพันธที่ดี เชน
การฝกรวม/ผสมกับตางประเทศการทูตฝายทหารในตางประเทศ และสงผลใหเกิดการขยายความรวมมือดาน
ความมั่น คงกับ หลายประเทศและหลากหลายดานเพิ่มขึ้น รวมทั้ งสงเสริมการพั ฒ นาขีดความสามารถของ
กองทัพในการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบรอยของประเทศ และโครงการสงเสริมภาคการทองเที่ยว
ลานนา โดยการปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกใหกับประชนและนักทองเที่ยว
และยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งเปนการเสริมสรางความเขมแข็งและยั่งยืน
ใหกับเศรษฐกิจภายในประเทศ
กระทรวงการตางประเทศจัดทำโครงการสรางความสัมพันธและขยายความรวมมือ
กับประเทศเพื่อนบาน เพื่อสรางความสัมพันธและเสริมสรางทัศนคติอันดีใหกับผูนำรุนใหมและขาราชการของ
ประเทศเพื่อนบาน (Emerging Leaders Project and Executives Network Project) ใหเกิดความรูความเขาใจ
ที่ ถู กต องเกี่ ย วกั บ ระบบการเมื อง การปกครอง เศรษฐกิ จ และสั งคมไทย ภายใต การดำเนิ น โครงการสร าง
เครือขายกับขาราชการประเทศเพื่อนบานและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต และโครงการโรงเรียนเพื่อน
มิตรไทย - ลาว เปนการกอสรางหรือปรับปรุงอาคารเรียนในพื้นที่หางไกลใน สปป. ลาว สงผลใหผูนำรุนใหม
และขาราชการของประเทศเพื่อนบานมีทัศนคติที่ดีตอไทยและมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบการเมืองการ
ปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมไทย เกิดเปนเครือขายกับฝายไทยและมีสวนสำคัญในการสงเสริมความสัมพันธ
อันดีกับไทย
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดดำเนินโครงการจัดการปญหาแรงงานตางดาวและ
การคามนุษยดานการประมงเพื่อบริหารจัดการแรงงานตางดาวใหทำงานถูกตองตามกฎหมายและไดรับการ
คุมครอง รวมทั้งดำเนิน การใหป ระชาชนกลุมเปาหมาย ไดแก สตรี เด็ ก แรงงานไทย และแรงงานตางดาว
ไดรับความปลอดภัยจากขบวนการคามนุษย โดยดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติการใชแรงงานที่ดีและตอตาน
การคามนุษย โดยการบังคับใชกฎหมาย กฎ ระเบียบ และตรวจสอบการควบคุมเรือเขาออกทา การจัดระเบียบ
เรือประมงเข าระบบอย างถู กต อง ทั้ งตัวเรือ บุคคลบนเรือ อุ ป กรณ การทำงาน รวมทั้ งสรางความเขาใจใน
พระราชบั ญ ญั ติ ป อ งกั น และปราบปรามการค ามนุ ษ ย พ.ศ. 2551 ให กั บ ผู เกี่ ย วข อ งในการป อ งกั น และ
ปราบปรามการค า มนุ ษ ย ในรู ป แบบแรงงานประมงในพื้ น ที่ 14 จั งหวั ด ชายทะเล (ตราด ระยอง ชลบุ รี
สมุทรปราการ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ ชุมพร สงขลา สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช ปตตานี พังงา กระบี่
และสตูล) ผลจากการดำเนินงานกรมประมงแกไขปญหาแรงงานตางดาว และการคามนุษยดานการประมง
โดยบูรณาการตรวจรวมเรือประมงและแรงงานประมงกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 152 ครั้ง ตรวจแรงงานประมง
ในเรื อ ประมงพาณิ ช ย 12,344 ราย จั ด ทำหนั ง สื อ คนประจำเรื อ สำหรั บ คนต า งด า ว 32,846 ราย และ
จัดฝกอบรมมาตรฐานแรงงานที่ดีแกผูประกอบการ 264 ราย และการใชแรงงานในเรือประมงพาณิชยถูกตอง
ตามกฎหมาย รอยละ 99.99
2) เสริมสรางความไวเนื้อเชื่อใจกับประเทศเพื่อนบาน และสงเสริมความรวมมือใน
การบริหารจัดการความมั่นคงตามแนวชายแดน เพื่อรวมแกไขปญหาที่มีอยูและสงเสริมใหชายแดนไทยกับ
ประเทศเพื่อนบานเปนชายแดนแหงความรวมมือ
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(1) การขับเคลื่อนแผนงาน และการปองกันปญหาการคามนุษยดานแรงงาน
กระทรวงมหาดไทยดำเนินโครงการขับเคลื่อนแผนงานการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยในบทบาทของ
ฝายปกครอง (เพิ่มประสิทธิภาพการแกไขปญหาการคามนุษย) โดยจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน
แผนงานการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยเพื่อมอบนโยบายและใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย
นโยบาย ขั้นตอนการปฏิบัติงานดานการปองกันการดำเนินคดี การใหความคุมครองชวยเหลือผูเสียหายจาก
การคามนุษย และเปนเจาหนาที่ศูนย เพื่อประสานการทำงานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ 76 จังหวัด
และจั ด ชุ ด ปฏิ บั ติ ก ารขั บ เคลื่ อ นพร อ มกั น ทั่ ว ประเทศทั้ งส ว นกลางและส ว นภู มิ ภ าค โดยรั ฐ มนตรี วาการ
กระทรวงมหาดไทยเปนผูสั่งการ และใหผูวาราชการจังหวัด เปนหัวหนาชุดระดับจังหวัด และนายอำเภอเปน
หัวหนาชุดระดับอำเภอ ออกปฏิบัติภารกิจตามนโยบายพรอมกันทั่วประเทศ รวมทั้ง สนับสนุนงบประมาณให
ชุดปฏิบัติการทั้งสวนกลาง จังหวัดและอำเภอ ในการปฏิบัติหนาที่การปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย
ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย ผลการดำเนินงานสามารถปฏิบัติการตรวจตราเพื่อเฝาระวังและ
ปราบปรามระดับจังหวัด จำนวน 76 จังหวัด และระดับอำเภอ จำนวน 878 อำเภอ สงผลใหเจาหนาที่สามารถ
ปฏิบัติงานการคามนุษยไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถถายทอด และขยายผลความรูที่ไดรับลงสูระดับ
ทองที่ ทำให ป ระชาชนเกิ ดความรู ความเข าใจ และสามารถปกปองตนเองและครอบครัวจากขบวนการค า
มนุษย รวมทั้งอาสาเปนเครือขายในการแจงเบาะแสการกระทำความผิดฐานคามนุษยใหกับเจาหนาที่ของรัฐ
กระทรวงแรงงานไดจัดทำโครงการปองกันปญหาการคามนุษยดานแรงงาน
มีการดำเนินการใน 2 สวน ไดแก 1) การบริหารจัดการดานการปองกันปญหาการคามนุษยดานแรงงาน โดย
จัดประชุมคณะอนุกรรมการแกไขปญหาการคามนุษยและแรงงานผิดกฎหมาย (อกคร.) เพื่อจัดทำแผนการ
ขับเคลื่อนและปฏิรูปการแกไขปญหาการคามนุษยและแรงงานผิดกฎหมาย ประจำป 2561 แผนปฏิบัติการที่
ไดหารือรวมกับสหภาพยุโรป ประจำป 2561 พรอมทั้งเรงรัดขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินงานตามแผน
ดังกลาวเปนระยะ และ 2) การติดตามและประสานการดำเนินงานในพื้นที่ของสำนักงานแรงงานจังหวัด ผาน
ศูนยปฏิบัติการปองกันการคามนุษยดานแรงงานจังหวัด ผลการดำเนินงานทำใหประเทศไทยมีแผนปฏิบัติการ
ปองกันการคามนุษยดานแรงงาน จำนวน 1 เรื่อง เพื่อใชเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนการปองกัน การค า
มนุษยดานแรงงาน และมีผลความสำเร็จตามแผนปฏิบัติการปอ งกัน การคา มนุษ ยดา นแรงงาน ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 คิดเปนรอยละ 170.98 ของเปาหมาย
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดำเนินโครงการการปองกัน
ปญหาการคามนุษย โดยการใหความรูแกกลุมเปาหมายในระดับพื้นที่ เพื่อใหเกิดการรับรูและตระหนักถึงภัย
ของการคามนุษย เผยแพรขอมูลประชาสัมพันธในการตอตานการคามนุษยแกกลุมเปาหมาย (ประชาชน เด็ก
และเยาวชน ผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ ผูประกอบการ) รวมทั้งสรางเครือขายในการเฝาระวังปญหาการคามนุษย
และส งเสริ ม การปฏิ บั ติ การเชิ งรุก ในระดั บ พื้ น ที่ เพื่ อ ป องกัน ป ญ หาการค ามนุ ษ ย ตลอดจนสงเสริ มให เกิ ด
เครือขายเฝาระวังปองกันและตอตานการคามนุษย ดวยกลไกพลังประชารัฐ เพื่อปองกันและคุมครองประชาชน
ไมใหตกเปนเหยื่อของการคามนุษย การดำเนินงานในระยะที่ผานมาพบวา ประชากรกลุมเปาหมาย และกลุมเสี่ยง
มีความรูความเขาใจสถานการณการคามนุษย และการปองกันตนเองไมใหเขาสูกระบวนการคามนุษย รวมทั้งมี
ภูมิคุมกัน และเป น ผูเฝาระวังในพื้ น ที่ได และการคุมครองชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษย โดยใหการ
ชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษย และกลุมเสี่ยง ไดรับการคุมครองสิทธิสวัสดิภาพ การชวยเหลือ ฟนฟู
และพั ฒ นาใหส ามารถกลั บคื น สูครอบครัว และดำเนิ น ชีวิตไดอยางปกติ และพั ฒ นารูปแบบมาตรฐานการ
ให บ ริ ก ารของสถานคุ ม ครองสวั ส ดิ ภ าพผู เสีย หายจากการคามนุ ษ ย 8 แห ง ให มี มาตรฐานการจั ด บริ ก าร
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สวัสดิการสังคมที่เปนมาตรฐานเดียวกัน การดำเนินงานที่ผานมามีผูเสียหายจากการคามนุษย และกลุมเสี่ยง
ไดรับการชวยเหลือ คุมครอง บำบัด ฟนฟูศักยภาพตามกระบวนการคุมครอง และมีภูมิคุมกันในการดูแลตนเอง
และเปนผูเฝาระวังปญหาการคามนุษยในชุมชนมากขึ้น
3.2.4 การบริหารจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนา เพื่อใหเกิดความสอดคลองกันระหวาง
แผนงานที่เกี่ยวของกับความมั่นคงกับแผนงานการพัฒนาอื่นๆ ภายใตการมีสวนรวมของภาคประชาชน
1) ปรับปรุงระบบติดตาม เฝาระวัง ศึกษา วิเคราะห และประเมินสถานการณดาน
ความมั่ น คง การเปลี่ ย นแปลงของสถานการณ สภาวะแวดล อ มด า นความมั่ น คง พิ สู จ น ท ราบและ
คาดการณภัยคุกคาม
(1) การพัฒนาระบบ และการบูรณาขอมูลในกลุมภารกิจดานพัฒนาพฤตินิสัย
โครงการ Big Data กระทรวงกลาโหมไดจัดทำโครงการพัฒนาระบบการควบคุมอาวุธยุทธภัณฑ และการออก
ใบอนุ ญ าตด วยระบบอิ เลคทรอนิ กสส ำหรับ การเชื่อมโยงขอมูล ผานระบบ Nation Single Window สว น
เพิ่มเติม ดำเนินการจางผูพัฒนาระบบที่มีความรู ความสามารถและความชำนาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาระบบการรับชำระเงินคาธรรมเนียมทางอิเลคทรอนิกส (E-payment) ชวยอำนวยความสะดวก รวดเร็ว
และสามารถรองรั บ ปริมาณของผู ป ระกอบการที่มาขอใบอนุ ญ าตที่เพิ่มขึ้น ในแตละป เพื่ อลดขั้น ตอนและ
ระยะเวลาการทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหกรมการอุตสาหกรรมทหาร กระทรวงกลาโหมไดระบบ
การรับชำระเงินคาธรรมเนียมทางอิเลคทรอนิกส (E-payment) จำนวน 1 ระบบ และทำใหผูประกอบการ
สามารถเลือกชองทางการชำระเงินไดหลายชองทาง
สำนั ก นายกรั ฐ มนตรี ได ด ำเนิ น โครงการตรวจสอบการใช ง านระบบ
กลองโทรทัศนวงจรปดทั่วประเทศ เพื่อตรวจสอบและบูรณาการเชื่อมโยงกลองโทรทัศนวงจรปดในแตละพื้นที่
ทั่ ว ประเทศให ส ามารถใช ป ระโยชน ได อ ยางมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั้ งกำหนดจุ ด ที่ มี ค วามจำเป น ต องติ ด ตั้ ง
กลองโทรทัศนวงจรปดเพิ่มเติม โดยดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการบริหารการบูรณาการแผน และระบบ
กลองโทรทัศนวงจรปดทั่วประเทศ ผลการดำเนินการมีฐานขอมูลกลองโทรทัศนวงจรปดทั่วประเทศที่มีอยูจริง
และสามารถใช ง านได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ พร อ มทั้ ง มี ร ะบบบริ ห ารจั ด การและบู ร ณาการเชื่ อ มโยง
กลองโทรทัศนวงจรปดทั่วประเทศ สำหรับใชประโยชนในการวางแผนดานความมั่นคง และรักษาความสงบ
เรียบรอยภายในประเทศไดอยางเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ
กระทรวงยุติธรรมไดดำเนินโครงการ Big Data ของกระทรวงยุติธรรม เพื่อ
บู ร ณาการข อ มู ล ในกลุ ม ภารกิ จ ด า นพั ฒ นาพฤติ นิ สั ย และนำข อ มู ล ที่ ได ม าใช ในการบริ ห ารจั ด การและ
ประกอบการตัดสินใจของผูบริหารกระทรวงยุติธรรม ในการกำหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติราชการ
ของกลุมภารกิจดานพัฒนาพฤตินิสัย และเพื่อจัดทำโมเดลทำนายการกระทำผิดซ้ำ (Recidivism Prediction)
ในรูปแบบเชิงคณิตศาสตรสำหรับวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการกระทําความผิดซ้ำของผูที่กระทำความผิดที่
ผานกระบวนการบำบัดแกไข ฟนฟูและสงเคราะหผูกระทำผิด เพื่อนำขอมูลที่ไดไปวิเคราะหหาสาเหตุของการ
กระทำผิ ดซ้ำ พรอมทั้งหาแนวทางแกไข ผลการดำเนิน การกระทรวงยุ ติธรรมมี เครื่องคอมพิ วเตอรสำหรับ
วิเคราะหขอมูลขนาดใหญ (Big Data) ที่สามารถวิเคราะหหาปจจัยในการกระทำผิดซ้ำ และนำผลวิเคราะหไป
กำหนดนโยบาย ในการบำบัด ฟนฟู ผูกระทำผิดซ้ำ ไมใหกลับมากระทำผิดซ้ำอีก
(2) การสรางความเขาใจเกี่ยวกับการแกไขปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต กระทรวงการตางประเทศไดจัดทำโครงการการแกไขปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อ
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ประชาสัมพันธสรางความเขาใจเกี่ยวกับการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตตอประชาคมระหวางประเทศ
คณะทูตและองคการระหวางประเทศ และสรางความเขาใจกับหนวยงานในพื้นที่เกี่ยวกับบทบาทของกระทรวง
การตางประเทศ รวมทั้งแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นและรับฟงปญหาของนักศึกษาไทยมุสลิมในตางประเทศ เพื่อ
สรางความไวเนื้อเชื่อใจตอหนวยงานภาครัฐ ตลอดจนถายทอดองคความรูเกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชน กฎหมาย
ระหวางประเทศและบทบาทของ IGOs/NGOs ที่เกี่ยวของกับประเด็นจังหวัดชายแดนภาคใตใหกับเจาหนาที่
หนวยงานดานความมั่นคงที่เกี่ยวของกับจังหวัดชายแดนภาคใต
กระทรวงมหาดไทยดำเนินโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานศูนยปฏิบัติการ
อำเภอในการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต โดยโอนจัดสรรงบประมาณไปตั้งจาย ณ ที่ทำการปกครอง
จังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา (อำเภอจะนะ เทพา นาทวี และอำเภอสะบายอย) เพื่อจัดสรร
งบประมาณใหกับศูนยปฏิบัติการอำเภอ (ศปก.อ.) รวมทั้งสิ้น 37 อำเภอ พรอมทั้งติดตามความกาวหนาผลการ
ดำเนินการของศูนยปฏิบัติการอำเภอ (ศปก.อ.) ผลการดำเนินงานศูนยปฏิบัติการอำเภอ (ศปก.อ.) มีศักยภาพ
ในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรการแกไขปญหาโดยบูรณาการจัดทำโครงการ/กิจกรรม และมีกลไก
และระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในการอำนวยการ กำกับ ติดตาม ประสานงาน และสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรการแกไขปญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต
โครงการเดิน สำรวจเพื่อเสริมสรางความมั่น คง ในบริเวณพื้น ที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อสำรวจออกโฉนดที่ดินให แกราษฎรในพื้ นเปาหมาย
3 จังหวัด (จังหวัดปตตานี ยะลา และนราธิวาส) รวม 9 อำเภอ ไดแก อำเภอกะพอ จังหวัดปตตานี อำเภอรามัน
จังหวัดยะลา และอำเภอบาเจาะ ยี่งอ สุไหงปาดี รือเสาะ ระแงะ เจาะไอรอง สุคีริน จังหวัดนราธิวาส ที่บริเวณ
นอกเขตอุทยานแหงชาติบูโด-สุไหงปาดี ไดแก ที่ดินที่มีหลักฐาน ส.ค.1 (ซึ่งยื่นคำขอออกหนังสือแสดงสิทธิใน
ที่ดินไวภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ 2553) ใบจอง, น.ค.3, กสน.5, หนังสือรับรองการทำประโยชน (น.ส.3, น.ส.3ก.,
น.ส.3ข.) และที่ดินที่ไมมีหลักฐานที่อยูในหลักเกณฑท่ีสามารถออกโฉนดที่ดินไดตามประมวลกฎหมายที่ดิน
และทำใหประชาชนไดรับสิทธิในการถือครองและการใชประโยชนในที่ดินรวมเพื่อลดขอพิพาทในแนวเขตที่ดิน
ทั้งระหวางเอกชนกับเอกชน และเอกชนกับรัฐ การดำเนินการที่ผานมามีจำนวนแปลงที่เดินสำรวจสามารถออก
โฉนดที่ดินใหแกประชาชน จำนวน 16,243 แปลง (เปาหมาย 15,750 แปลง) สงผลใหสถาบันการเงินมีความเชื่อถือ
ในหลักประกันที่ดินมากขึ้น เปนการสรางโอกาสใหเขาถึงแหลงทุน สรางรายได เปนปจจัยใหเกิดการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ ตลอดจนสามารถสรางความเชื่อมั่นและศรัทธาในการทำงานของหนวยงานภาครัฐแกประชาชน
เพิ่มขึ้น
(3) การสงเสริมการมีสวนรวมและความเขมแข็งของภาคประชาสังคมในการ
ปองกันอาชญากรรมคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรมไดดำเนินโครงการสงเสริมการมีสวนรวมและความเขมแข็ง
ของภาคประชาสังคมในการปองกันอาชญากรรมคดีพิเศษและเฝาระวังแจงเบาะแสอาชญากรรมคดีพิเศษ โดย
การพั ฒนาแกนนำเครือข ายดีเอสไอใหมีป ระสิทธิภ าพในด านการปองกัน อาชญากรรมพิเศษ และเสริมสราง
ความสัมพันธเครือขายเดิมที่มีอยู รวมทั้งสรางฐานขอมูลดานเครือขายดีเอสไอรวมกันทั้งภายในและภายนอก
องคกร ตลอดจนพัฒนาเทคนิคการรวบรวมพยานหลักฐาน เผยแพรผลการดำเนินงานรับฟงความคิดเห็นและมอบ
รางวัล สามารถสรางจำนวนเครือขายที่ไดรับการพัฒนา จำนวน 260 ราย ผลิตวารสารเครือขายดีเอสไอ จำนวน
6,000 เลม และเครือขายดีเอสไอเปนกลไกสำคัญในการปองกันอาชญากรรมพิเศษอยางมีประสิทธิภาพ และ
โครงการการปองกันและปราบปรามการคามนุ ษย ดำเนินคดี เกี่ยวกับการคามนุษย ประสานความรวมมือกับ
เครือขายความรวมมือระหวางประเทศ แลกเปลี่ยนขอมูลในการปองกันและปราบปรามการคามนุษย ในป 2561
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สามารถดำเนินคดีเกี่ยวกับการคามนุษยที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแลว จำนวน 32 เรื่อง/คดี (เปาหมาย 29 เรื่อง/คดี)
งบประมาณที่ใชไปจำนวน 4,598,795.86 บาท เครือขายความรวมมือระหวางประเทศ ดำเนินการเสร็จสิ้นแลว
ครบตามเป าหมาย 8 ประเทศ งบประมาณที่ใชไปจำนวน 1,068,370.63 บาท โครงการแลกเปลี่ ยนข อมู ล
ระหวางหน วยงานที่ เกี่ ย วข องกั บ การกระทำความผิ ดฐานค ามนุ ษย ประจำป งบประมาณ 2561 (Tipnet)
ดำเนิ นการเสร็จสิ้ นแล ว ครบตามเป าหมาย 4 หน วยงาน งบประมาณที่ ใช ไปจำนวน 800,000 บาท ทำให
สถานการณความรุนแรงดานการคามนุษยของประเทศไทยลดลง
2) พัฒนากลไกดานความมั่นคงและระบบการขับเคลื่อนแผนงานตางๆ ใหพรอมรับ
สถานการณทั้งระดับชาติและระดับพื้นที่
(1) การเตรียมความพรอมในการชวยเหลือ ปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย
และภัยพิบัตใิ นพื้นที่เกิดภัยพิบัติ กระทรวงกลาโหมไดดำเนินโครงการการเตรียมความพรอมในการชวยเหลือ
ปองกัน และบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ เพื่อสนองตอบนโยบายการเตรียมพรอมแหงชาติตาม พ.ร.บ.การ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 โดยจัดกำลังพล จัดหาอุปกรณ และเครื่องมือเครื่องใช
ตางๆ ของกองทั พ ให เหมาะสมกั บ ภั ย แตล ะประเภทในการช ว ยเหลื อประชาชนที่ ป ระสบภัย พิ บั ติในพื้ น ที่
ที่รับ ผิด ชอบของหน วยและตางประเทศ เพื่อปองกัน และลดความเสี ยหาย รวมทั้ งอันตรายที่อาจเกิดจาก
สาธารณภัยและภัยพิบัติตางๆ อาทิ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแลง ภัยหนาว ทั้งในยามปกติและยามวิกฤติ
ตลอดจนการฟนฟูบูรณะและใหความสงเคราะหในดานตางๆ แกผูประสบภัย จากผลการดำเนินการ สามารถ
สรางความเชื่อมั่นใหกับประชาชนในพื้นที่ และประเทศในอาเซียนในความพรอมของดานกำลังพล ยุทโธปกรณ
และแผนการดำเนินการชวยเหลือที่ไดมาตรฐานสากล
นอกจากนี้ ยังได ดำเนิ น การพั ฒ นาระเบี ยงเศรษฐกิ จภาคตะวัน ออก เพื่ อ
เสริมสรางขีดความสามารถดานการปองกันประเทศในการพึ่งพาตนเองของกองทัพ และเสริมสรางศักยภาพใน
การแขงขันทางดานเศรษฐกิจของประเทศ อาทิ การปรับปรุงสนามบินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการ
การพัฒนาสนามบินอูตะเภาและพื้นที่โดยรอบ การกอสรางศูนยซอมอากาศยาน MRO COMPLEX ระยะที่ 2
การกอสรางอาคารรองรับการปฏิ บั ติงาน AIR CARGO ระยะที่ 2 และการพัฒ นาพื้ นที่ Free Trade Zone
การดำเนิ น การสามารถเพิ่ มศั กยภาพอาคารโดยสารหลั งที่ 2 กอสราง High Speed Taxiway ทางวิ่ งและ
ทางขับที่ 2 ศูนยซอมอากาศยาน ศูนยขนสงสินคาทางอากาศและระบบโลจิสติกส ศูนยอบรมดานอุตสาหกรรม
การบิน และพื้นที่ Free Trade Zone ทำใหทาอากาศยานอูตะเภาสามารถรองรับผูโดยสารไดสูงสุด 30 ลานคน
ภายใน 20 ป
(2) การพัฒนาเศรษฐกิจการคาชายแดนภาคใต การขยายตลาดแรงงานไทย
ในตางประเทศ และการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการดานแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต กระทรวงพาณิชย
จัด ทำโครงการพั ฒ นาเศรษฐกิ จการคาชายแดนภาคใต โดยพัฒ นาศักยภาพผูป ระกอบการในพื้น ที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต สรางและขยายชองทางการตลาด โดยการจัดงานเทศกาลอาหารในเขตเมืองหลัก งานถนนคนเดิน
จำหนายสินคาราคาประหยัดในงานกาชาดหรืองานประจำปของจังหวัด และจัดงานแสดงและจำหนายสินคาใน
ตางประเทศ รวมทั้งอบรมใหความรู อาทิ การพัฒนาผลิตภัณฑ การบริหารจัดการธุรกิจ และตลาดออนไลน
เพื่อเสริมสรางรายไดและเพิ่มชองทางการจำหนายและขยายตลาดทั้งในและตางประเทศ รวมทั้งเชื่อมโยงทาง
การคาภายในประเทศใหประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใตมีรายไดเพิ่มขึ้น สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ผูประกอบการและขยายชองทางการตลาด และจัดงานแสดงและจำหนายสินคาในตางประเทศ รวม 13 ครั้ง
มีผูประกอบการเขารวม รวม 1,185 ราย เกิดมูลคาการคารวม 64.52 ลานบาท
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(3) การขยายตลาดแรงงานไทยในตางประเทศ และการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใหบริการดานแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต กระทรวงแรงงานดำเนินโครงการเผยแพรและขยาย
ตลาดแรงงานในตางประเทศ จัดสงคณะผูบริหารระดับสูงของกระทรวงฯ เดินทางไปเจรจาหารือกับผูบริหาร
ภาครัฐ ดานแรงงานและนายจา งในตางประเทศ ไดแ ก ประเทศญี่ปุ น ประเทศไตห วัน รัฐอิสราเอล และ
สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อสงเสริม รักษา และขยายตลาดแรงงานไทยในตางประเทศ ในสาขาอาชีพที่แรงงานไทย
มีศัก ยภาพ รวมทั้งการขอความรว มมือในการคุม ครองสิทธิป ระโยชนใหกับ แรงงานไทย และตรวจเยี่ย ม
แรงงานไทยเพื่อสรางขวัญกำลังใจ รับฟงสภาพปญหาตางๆ เพื่อหาแนวทางแกไขจากผลการดำเนินงานที่ผานมา
พบวา นายจางมี ความต องการจ างแรงงานไทยเพิ่ มมากขึ้น รวมถึง ดำเนิน โครงการเพิ่ มประสิ ทธิภ าพการ
ใหบริการดานแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต เปนการจางผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่วางงานในพื้นที่
3 จั งหวัดชายแดนภาคใต และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ทำหนาที่ เป น บัณ ฑิ ตแรงงานโดยประสานการ
ใหบริการดานแรงงานใหแกประชาชนในพื้นที่ทั้งในดานของการจัดหางาน ฝกอาชีพ/พัฒนาทักษะ คุมครอง
แรงงานและสวัสดิการ สิทธิประโยชนการประกันสังคม เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และภารกิจของ
กระทรวงฯ ไปสูประชาชนในพื้นที่ และเพื่อให ศูนยแรงงานประจำอำเภอเปน ศูนยกลางขอมูลดานแรงงาน
สามารถนำขอมูลไปใชในการกำหนดนโยบาย ปองกันและแกไขปญหาที่สอดคลองกับสถานการณดานแรงงาน
ในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ ผลการดำเนินงานมีจำนวนบัณฑิตแรงงาน 380 คน และมีบัณฑิตแรงงานที่ผาน
การประเมินผลการปฏิบั ติงานตามเกณฑ ที่กำหนด รอยละ 100 ของเป าหมายที่กำหนด สงผลใหมีจำนวน
ประชาชนวั ย แรงงานที่ ข อรั บ บริ ก ารด า นแรงงานจำนวน 53,086 คน จากเป า หมาย 41,800 คน และ
กลุมเปาหมายที่จัดสงไดรับการบรรจุงาน และ/หรือผานการพัฒนาทักษะฝมือ และ/หรือไดรับสิทธิประโยชน
ตามกฎหมายรอยละ 40
(4) การสงเสริมความรูดานบริหารการเงิน และอาชีพแกเกษตรกรในจังหวัด
ชายแดนภาคใต กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดดำเนินการสงเสริมการบริหารการเงินใหแกสหกรณและกลุม
เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภายใต เพื่อให สมาชิกสหกรณ ไดตระหนักและมีสวนรวมในการตรวจสอบการ
ดำเนินการ มีความเชื่อมั่นและศรัทธา และไดรับความรูเกี่ยวกับขั้นตอนการทำธุรกรรมทางการเงินกับสหกรณ
ตลอดจนเพื่อใหเกษตรกร มีความรู ความเขาใจ สามารถจัดทำบัญชีรับ-จายในครัวเรือนไดอยางถูกตอง ผลการ
ดำเนินการสมาชิกสหกรณและกลุมเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใตไดรับการอบรมการบริหารเงิน 9,600 ราย และ
สามารถนำความรูไปใชประโยชนได จำนวน 4,913 ราย คิดเปนรอยละ 51.18 นอกจากนี้ ยังไดมีการสงเสริมอาชีพ
ดานการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต คัดเลือกเกษตรกรที่มีความตองการประกอบอาชีพดานการประมง
เขารับการฝกอบรมและรับปจจัยการผลิตตามกิจกรรม ไดแก การเพาะเลี้ยงสัตวน้ำจืด การเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ
ชายฝง เครื่องมือประมง การสรางทางเลือกอาชีพ และประมงโรงเรียน ในพื้น ที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต
ไดแก จังหวัดนราธิวาส ปตตานี ยะลา และสงขลา 4 อำเภอ (จะนะ เทพา นาทวี และสะบายอย) เขารับการ
สงเสริมและพั ฒ นาอาชี พการประมงให แกช าวประมงพื้ น บ าน เกษตรกรผู เพาะเลี้ ยงสัต วน้ ำ โดยถายทอด
เทคโนโลยีดานการประมงดวยการอบรมและมอบปจจัยการผลิต จำนวนทั้งสิ้น 3,600 ราย สงผลใหเกษตรกร
ไดรับการถายทอดเทคโนโลยีดานการประมง 3,600 ราย และมีรายไดจากการทำประมงเพิ่มขึ้น รอยละ 18.90
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4 ประเด็นการพัฒนาในระยะตอไป
4.1 เรงเสริมสรางความตระหนักใหคนไทยโดยเฉพาะเยาวชนและกลุมคนรุนใหม ไดรับรูและเขาใจ
ในพระราชประวัติพระมหากษัตริยไทยและรูสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและ
พระบรมวงศานุวงศที่ไดทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจและโครงการพระราชดำริตางๆ เพื่อใหประชาชนชาวไทย
ได น อมนำไปปฏิ บั ติในการดำรงชี วิ ตและรวมปลูกฝงอุดมการณ ในการปองกัน และเฝาระวังการลวงละเมิ ด
สถาบั น พระมหากษั ต ริยซึ่งเป น องคป ระกอบสำคัญ ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามประเพณี
การปกครองของไทย
4.2 เรงปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศเพื่อเสริมสรางความปรองดอง สมานฉันทของคนในชาติ
และฟนฟูประชาธิปไตย เพื่อใหเกิดความมั่นคงและมีเสถียรภาพทางการเมือง สามารถขจัดคอรรัปชั่น และ
มีกระบวนการยุติธรรมที่ประชาชนใหความเชื่อมั่น
4.3 เรงขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนใตใหเกิดความสงบ โดยกระบวนการสันติสุข
ลดความรุนแรงตามยุทธศาสตรพระราชทาน “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” เปนหลักปฏิบัติในแนวทางสันติพรอมทั้ง
สรางโอกาสในการพั ฒ นาเศรษฐกิจ และความเป น ธรรมทางสังคมในพื้น ที่ เพื่ อพั ฒ นาอาชี พและรายไดของ
ประชาชนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พรอมทั้งจัดการปญหาแรงงานตางดาว การคามนุษย และยาเสพติดในพื้นที่
ใหหมดไปโดยเร็ว
4.4 สรา งความเชื่ อมโยงระหว างนโยบายความมั่ น คงแห งชาติ แผนยุทธศาสตรชาติ นโยบาย
รัฐบาล แผนการบริหารราชการแผน ดิ น แผนพัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ยุทธศาสตรการ
จัดสรรงบประมาณ ยุทธศาสตรและแผนที่เกี่ยวของอื่นๆ โดยการบูรณาการสาระสำคัญและกรอบการจัดสรร
งบประมาณเพื่ อ ให ห น ว ยงานที่ เกี่ ย วข อ งสามารถจั ด ทำแผนงาน/โครงการ และงบประมาณรองรั บ การ
ดำเนินการไดอยางสอดคลอง รวมถึงเชื่อมโยงนโยบายความมั่นคงแหงชาติกับยุทธศาสตรความมั่นคงเฉพาะ
เรื่ อ งและนโยบาย ยุ ท ธศาสตร แ ละแผนระดั บ ชาติ ที่ มี อยู ให เกื้ อ หนุ น ต อ กั น ตลอดจนมี ร ะบบการติ ด ตาม
ประเมินผลในระดับนโยบายอยางตอเนื่อง

บ ท ที่ 6
ยุทธศาสตรการบริหารจัดการภาครัฐ
การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
1 บทนำและสาระสำคัญของยุทธศาสตร
ยุ ท ธศาสตร ก ารบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ การป อ งกั น การทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบ และธรรมาภิ บ าล
ในสั งคมไทยมุ งให ความสำคั ญ กั บ การบริ ห ารจัดการภาครัฐ ให มีความโปรงใส มีป ระสิทธิภ าพ รับ ผิดชอบ
ตรวจสอบได อยางเป นธรรม และประชาชนมี สวนรวม มีการกระจายอำนาจ และแบ งภารกิจรับ ผิดชอบที่
เหมาะสม ระหวางสวนกลาง ภูมิภาค และทองถิ่น และวางพื้นฐาน เพื่อใหบรรลุตามกรอบเปาหมายอนาคต
ในป 2579 โดยกำหนดเปาหมายและแนวทางการพัฒนา ดังนี้
1.1 เปาหมายการพัฒนา
1.1.1 ลดสัดสวนคาใชจายดานบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการ
ใหบริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ
1.1.2

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถิน่

1.1.3

เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตใหสูงขึ้น

1.1.4

ลดจำนวนการดำเนินคดีกับผูมิไดกระทำความผิด

1.2 แนวทางการพัฒนา
1.2.1 ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ใหมี
ความโปรงใส ทันสมัย คลองตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุมคา สามารถใหบริการประชาชนในรูปแบบ
ทางเลือกที่หลากหลายและมีคุณภาพ ขาราชการมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความรับผิดชอบตอบทบาทหนาที่
องคกรมีสมรรถนะสูงและมีความทันสมัย ราชการบริหารสวนกลางมีขนาดเล็กลง และราชการบริหารสวนทองถิ่น
มีขนาดที่เหมาะสมกับพื้นที่รับผิดชอบ
1.2.2 ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสรางกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงิน
การคลั งภาครั ฐ เพื่ อให การจั ดสรรและการใชจ ายมี ป ระสิทธิภาพ สอดคลองกับ เวลา เกิ ดความเสมอภาค
ลดความเหลื่ อ มล้ ำ มี ก ลไกและช อ งทางให ป ระชาชนและภาคเอกชนเข า ถึ งข อ มู ล สามารถตรวจสอบ
กระบวนการดำเนินงาน งบประมาณ และการคลังของภาครัฐไดอยางโปรงใสยิ่งขึ้น
1.2.3 เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการใหบริการสาธารณะใหไดมาตรฐานสากล เพื่อให
ประชาชนและภาคธุรกิจไดรับบริการที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน และอำนวยความสะดวก ตรงตามความตองการ
ของประชาชนและภาคธุรกิจ
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1.2.4 เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การให แ ก อ งค ก รปกครองส วนท อ งถิ่ น เพื่ อ ให
ประชาชนไดรับ การบริการอย างมี ประสิ ทธิภาพและทั่วถึง ผูมีสวนไดเสี ยได เข ามามี สวนรวมในการพั ฒ นา
ลดการพึ่งพิงงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนจากรัฐบาล มีความคลองตัว พึ่งตนเองทางการคลังไดในระยะยาว
และสามารถจัดบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานแกประชาชนอยางมีมาตรฐานและประสิทธิภาพมากขึ้น
1.2.5 ป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ เพื่ อ ให สั งคมไทยมี วินั ย
โปรงใส ยึดมั่นในความซื่อสัตยสุจริต และยุติธรรม รวมทั้งสรางความเขมแข็ง เปนภูมิคุมกันของสังคมไทย ให
ครอบคลุมภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชน พรอมทั้งเพื่อสรางพลังการขับเคลื่อน
คานิยมตอตานการทุจริต
1.2.6 ปฏิ รู ป กฎหมายและกระบวนการยุ ติ ธ รรมให มี ค วามทั น สมั ย เป น ธรรม และ
สอดคลองกับขอบังคับสากลหรือขอตกลงระหวางประเทศ เพื่อคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอยาง
เสมอภาค ผูมีสวนไดสวนเสียมีความมั่นใจ ยอมรับ และปฏิบัติตามกติกา เอื้อตอภารกิจภาครัฐ การลงทุนและ
ดำเนิ น ธุ ร กิ จ ภาคเอกชน ดึ งดู ด การลงทุ น จากต างประเทศ ลดความเหลื่อ มล้ำ และเพิ่ ม คุณ ภาพชี วิตของ
ประชาชน ตลอดจนมีการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการวินิจฉัยคดีมีความ
ถูกตอง รวดเร็ว โปรงใส และเปนธรรม ตามหลักนิติธรรมและลดปริมาณผูกระทำผิดในที่ควบคุม

2 การบรรลุเปาหมายของยุทธศาสตร
ผลการพัฒนาตามแนวทางยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทยในระยะ 2 ป ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 พบวาภาครัฐสามารถลดคาใชจาย
ดานบุคลากรโดยสัดสวนคาใชจายดานบุคลากรของรัฐตองบประมาณรายจายประจำปลดลงจากรอยละ 21.6
ในป 2560 เปนรอยละ 20.5 ในป 2561 ภาครัฐมีการบริหารจัดการที่ดี พิจารณาจากสัดสวนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (อปท.) ที่ไดรับรางวัล อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดีมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจากรอยละ 0.47
ของ อปท. ทั่วประเทศในป 2558 เปนรอยละ 1.68 และรอยละ 1.89 ในป 2560 และป 2561 ตามลำดับ
อุปสรรคการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยลดลง จากการจัดอันดับความยากงายในการดำเนินธุรกิจ (Ease of
Doing Business) จัดทำโดยธนาคารโลก ไทยมีอันดับดีขึ้นจากอันดับที่ 46 ในป 2560 เปนอันดับที่ 26 ในป 2561
(จาก 190 ประเทศ) แต อยูในอั น ดั บ ที่ 3 ของอาเซี ยน รองจากสิงคโปรและมาเลเซี ย เปาหมายซึ่งจะตอง
ดำเนิ น การต อ เนื่ อ งเพื่ อ ให บ รรลุ อั น ดั บ 2 ของอาเซี ย นเมื่ อ สิ้ น สุ ด แผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12 เมื่ อ พิ จ ารณา
ดานประสิทธิภาพภาครัฐ (Government Efficiency) จัดทำโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ (IMD) พบวา
ป 2561 อยูในอันดับที่ 22 ลดลงจากอันดับที่ 20 ในป 2560 (จากทั้งหมด 63 ประเทศ) ทั้งนี้ เมื่อพิจารณา
เฉพาะในกลุมของประเทศอาเซียน พบวา ประสิทธิภาพของภาครัฐไทยอยูในอันดับที่ 2 ของอาเซียน รองจาก
สิงคโปร ตามดวยมาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟลิปปนส ซึ่งเปนไปตามเปาหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โดย
มีผลการพัฒนาเปรียบเทียบกับเปาหมาย ดังนี้
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การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมชิ อบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
ปที่ 2 ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
เปาหมาย

ตัวชี้วัด

1. ลดสัดสวน
คาใชจายดาน
บุคลากร และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการและ
การใหบริการของ
ภาครัฐ และ
ประสิทธิภาพการ
ประกอบธุรกิจ
ของประเทศ

1. อันดับประสิทธิภาพ
ภาครัฐ จัดทำโดยสถาบัน
การจัดการนานาชาติ อยูใน
อันดับสองของอาเซียน เมื่อ
สิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
12
2. อันดับความยากงายใน
การดำเนินธุรกิจ จัดทำโดย
ธนาคารโลก อยูในอันดับ
สองของอาเซียน เมื่อสิ้นสุด
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
3. สัดสวนคาใชจายดาน
บุคลากรของรัฐตอ
งบประมาณรายจาย
ประจำปลดลง 1
4. สัดสวนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในแตละ
ประเภทที่ไดรับรางวัลการ
บริหารจัดการที่ดีตอองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นทั้งหมด
เพิ่มขึ้น 2
5. ขอรองเรียนและคดี
เกี่ยวกับการดำเนินงาน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ลดลง
6. ระดับคะแนนของดัชนี
การรับรูการทุจริต
Corruption Perceptions
Index (CPI) (หรือดัชนี
ภาพลักษณการคอรัปชั่น)
สูงกวารอยละ 50 เมื่อสิ้นสุด
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่12
(อันดับที่/ จำนวนประเทศ)
7. จำนวนคดีที่รัฐดำเนินคดี
กับผูมิไดกระทำความผิด ซึ่ง
ตองชดเชยความเสียหาย
ลดลง

2555
26

2556
22

แผนฯ 11
2557
28

17

18

18

46

46

46

26

23.0

24.1

24.0

24.0

23.4

21.6

20.5

0.71

0.73

0.69

0.47

1.55

1.68

1.89

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

2558
27

2559
23

แผนฯ 12
2560
2561
20
22

0

2. เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการที่ดี
ขององคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น

3. เพิ่มคะแนน
ดัชนีการรับรูการ
ทุจริตใหสูงขึ้น

4. ลดจำนวนการ
ดำเนินคดีกับ
ผูมิไดกระทำ
ความผิด

1
2

1

37
35
38
38
35
37
36
(88/174) (102/175) (85/174) (76/168) (101/176) (96/180) (99/180)

N/A

N/A

N/A

N/A

งบบุคลากร (สัดสวนตองบประมาณ) การจัดสรรงบประมาณตามงบรายจาย จากงบประมาณโดยสังเขป
ไมรวม กทม. และเมืองพัทยา อปท. มีจำนวนทั้งสิ้น 7,850 แหง

N/A

N/A

N/A

171

2.1 คาใชจายดานบุคลากรภาครัฐ และอันดับความยากงายในการดำเนินธุรกิจของไทยมีแนวโนม
ที่ดีขึ้น ขณะที่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐลดลง
2.1.1 สัดสวนคาใชจายดานบุคลากรของรัฐตองบประมาณรายจายประจำปเปนไปตาม
เปาหมายของแผน โดยสัดสวนคาใชจายดานบุคลากรของรัฐตองบประมาณรายจายประจำปมีแนวโนมลดลง
อยางตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เปนตนมา ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ลดลงจากรอยละ 21.6
ในป 2560 เหลื อร อ ยละ 20.5 ในป 2561 นอกจากการควบคุ มค าใช จ ายด านบุ ค ลากรแล ว ภาครั ฐ ควร
พิจารณาในแงความเหมาะสม ความคุมคา และการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการดวย
2.1.2 อุ ป สรรคในการดำเนิ น ธุ ร กิ จ ในประเทศไทยลดลง และมี แ นวโน ม เป น ไปตาม
เป า หมายของแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12 พิ จ ารณาได จ ากการจัด อัน ดั บ ความยากงายในการดำเนิน ธุร กิ จ
(Ease of doing Business) ของไทยจั ด ทำโดยธนาคารโลก (The World Bank) มี แ นวโน ม ที่ ดี ขึ้ น ตั้ ง แต
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 โดยอันดับความยากงายในการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้นจากอันดับที่ 46 ในป 2560 เปน
อันดับที่ 26 ในป 2561 (จาก 190 ประเทศ) หากพิจารณาเฉพาะประเทศสมาชิกอาเซียน พบวา อันดับความ
ยากงายในการดำเนินธุรกิจของไทยอยูในอันดับที่ 3 รองจากสิงคโปร และมาเลเซีย
ประเทศไทยเป น ประเทศที่มีความสะดวกในการประกอบธุรกิจ เพิ่มขึ้น โดยมีอัน ดับ
เพิ่ มขึ้น ถึง 20 อันดับ จากปกอน เพิ่ มจากจากอัน ดับที่ 46 ในป 2560 เป นอั นดับ ที่ 26 ของโลก (จาก 190
ประเทศ) ในป 2561 หรือเปนอันดับที่ 3 ของอาเซียน (รายงานผลการจัดอันดับความยากงายในการประกอบ
ธุรกิจ (Ease of Doing Business) จัดทำโดยธนาคารโลก (World Bank) โดยมีป จจัยบวก ไดแก การขอใช
ไฟฟ า ซึ่ งไทยอยูในอัน ดับ ที่ 13 ของโลก รองลงมาคื อ การคุ มครองผูลงทุน ไดอัน ดับ 16 การแกป ญหาการ
ลมละลายไดอันดับ 26 การบังคับใหเปนไปตามสัญญาไดอันดับ 34 การเริ่มตนธุรกิจไดอันดับ 36 สวนปจจัย
ดานอื่นๆ อยูในอันดับที่ตองปรับปรุง ไดแก การไดรับสินเชื่อไดอันดับ 42 การขออนุญาตกอสรางไดอันดับ 43
การคาระหวางประเทศไดอันดับ 57 การชำระภาษีไดอันดับ 67 และการจดทะเบียนทรัพยสินไดอันดับ 68
เมื่ อพิจารณาตัวชี้วัดยอย พบวา อัน ดับ ของตัวชี้ วัดปรับ ตั วเพิ่ มขึ้น 5 ตั วชี้วัดจาก 10
ตัวชี้วัด ไดแก การชำระภาษีเพิ่มขึ้น 8 อันดับ การขอใชไฟฟาเพิ่มขึ้น 7 อันดับ สวนคุมครองผูลงทุน การจด
ทะเบียนทรัพยสิน และการแกปญหาการลมละลายเพิ่มขึ้นดานละ 2 อันดับ ขณะที่การไดรับสินเชื่อ การบังคับ
ใหเปนไปตามขอตกลง การขออนุญาตกอสราง การคาระหวางประเทศ และการเริ่มตนธุรกิจมีอันดับที่ลดลง
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อันดับความยากงายในการประกอบธุรกิจของไทย ป 2555 - 2561
หนวย : อันดับ
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ที่มา: A World Bank Group Flagship Report

2.1.3 ภาครัฐมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลดลง แตยังอยูในอันดับที่ 2 ของอาเซียน ซึ่ง
เป นไปตามเป าหมายของแผนพั ฒนาฯ ฉบั บที่ 12 โดยอั นดั บประสิทธิภาพภาครัฐ (Government Efficiency)
จัดทำโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ (International Institute for Management Development: IMD)
ลดลงจากอันดับที่ 20 ในป 2560 เปนอันดับที่ 22 ในป 2561 (จากทั้งหมด 63 ประเทศ) อยางไรก็ตาม ยังอยู
ในระดับปานกลางคอนไปทางสูง เนื่องจากดานการคลังภาครัฐ (Public Finance) ที่มีการใชงบประมาณขาดดุล
และดานกรอบการบริหารภาครัฐ (Institutional Framework) ในดานเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน และ
การนำนโยบายไปสู การปฏิ บั ติ ในขณะที่ ดานกฎหมายดานธุร กิจ (Business Legislation) มีอัน ดับ ที่ดีขึ้ น
2 อัน ดับ โดยขึ้ น มาอยู ในอัน ดั บ ที่ 36 ในป 2561 จากอัน ดั บ ที่ 38 ในป 2560 ซึ่งเป น ผลสะทอนจากการที่
รัฐบาลไดมีการปรับปรุงดานกระบวนการให บริการและอำนวยความสะดวกให กับภาคธุรกิจ (Ease of Doing
Business) อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพภาครัฐในกลุมประเทศอาเซียน พบวา ประสิทธิภาพของ
ภาครัฐไทยอยู ในอั น ดั บที่ 2 ของอาเซี ยน รองจากสิงคโปร ตามดวยมาเลเซีย อินโดนีเซี ย และฟ ลิปป นส
โดยประสิทธิภาพในปจจัยยอยดานกฎหมายดานธุรกิจของไทยมีแนวโนมดีขึ้นอยางตอเนื่องจากแผนพั ฒนาฯ
ฉบับที่ 11 เปนตนมา โดยมีอันดับที่ดีขึ้นจากอันดับที่ 44 ในป 2559 เปนอันดับที่ 38 ในป 2560 และเพิ่มเปน
อันดับที่ 36 ในป 2561 ซึ่งเปนไปตามเปาหมายของแผนที่วางไววา เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ไทยจะ
อยูในอันดับที่ 2 ของอาเซียน
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อันดับประสิทธิภาพของภาครัฐของไทย
ปจจัยยอย
1. การคลังภาครัฐ (Public Finance)
2. นโยบายภาษี (Tax Policy)
3. กรอบการบริหารภาครัฐ (Institutional
Framework)
4. กฎหมายดานธุรกิจ (Business
Legislation)
5. กรอบการบริหารดานสังคม (Societal
Framework)
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ที่มา : IMD WORLD COMPETITIVENESS YEARBOOK

2.2 องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี พิจารณาจากสัดสวนองคกร
ปกครองส วนท องถิ่ น (อปท.) ในแตล ะประเภทที่ไดรับรางวัล การบริหารจัดการที่ดีตอองค กรปกครองส วน
ท องถิ่ น ทั้ งหมด โดยสั ดส วน อปท. ที่ ได รั บ รางวัล อปท. ที่ มีการบริห ารจัดการที่ ดีมีแนวโนม เพิ่ม ขึ้น อยาง
ตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 โดยเพิ่มจากรอยละ 0.47 ในป 2558 เปนรอยละ 1.68 ในป 2560 ซึ่ง
เปนปแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และเพิ่มเปนรอยละ 1.89 ในป 2561 ซึ่งเปนไปตามเปาหมายของแผน
ที่ไดวางไว เนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหความสำคัญกับการบริหารจัดการที่ดี พิจารณาไดจาก
บัญชีรายชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรับรางวัลองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี โดย
รางวัลการบริหารจัดการที่ดีนี้ จัดทำเพื่อสรางแรงจูงใจให อปท. พัฒนาการบริหารจัดการตามอำนาจหนาที่
ของตนเองให เป น ไปตามหลั ก การบริ ห ารจั ดการบ านเมื องที่ ดี และสามารถตอบสนองความตองการของ
ประชาชน โดยมุ งเน น การประเมิ น ผลการบริ ห ารจั ด การของ อปท. ด านความโปร งใสในการปฏิ บั ติ งาน
การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน การบริหารจัดการอยางมืออาชีพและความคุมคาในการใชทรัพยากร
การอำนวยความสะดวกใหแกประชาชน ประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงาน ความพึงพอใจของ
ประชาชน และโครงการนวัตกรรมทองถิ่น รางวัลนี้แบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก รางวัลการบริหารจัดการที่ดี
ประเภทโดดเดน รางวัลการบริหารจัดการที่ ดีประเภททั่ วไป และรางวัลผลคะแนนผานเกณฑ การประเมิ น
ตามที่ คณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ ฯ กำหนด ซึ่งจำนวนองคกรปกครองสวนท องถิ่ นที่ ไดรับ รางวัล
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในแตละปจาก 132 แหงใน
ป 2560 เปน 148 แหงในป 2561 จากจำนวนองคกรบริหารจัดการสวนทองถิ่นทั้งหมด 7,850 แหง โดยแบง
ออกเปนองคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) 76 แหง เทศบาลนคร 30 แหง เทศบาลเมือง 178 แหง เทศบาล
ตำบล 2,233 แหง และองคการบริหารสวนตำบล (อบต.) 5,333 แหง (กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น)
ไมรวมกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา
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อปท. ที่ไดรับรางวัลการบริหารจัดการที่ดีทุกประเภท ป 2555 - 2561
หนวย : แหง
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ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

นอกจากนี้ จำนวนเรื่องกลาวหารองเรียนที่สำนักงาน ป.ป.ท. รับไวดำเนินการ มีจำนวนลดลง
จาก 4,597 เรื่องในป 2560 เปน 3,196 เรื่องในป 2561 สะทอนใหเห็นวา เจาหนาที่รัฐมีการดำเนินงานที่
สุจริต และโปรงใสมากขึ้น
เรื่องกลาวหารองเรียนที่สำนักงาน ป.ป.ท. รับไวดำเนินการ
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ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)
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2.3 การทุจริตคอรรัปชั่นยังคงเปนที่ตองเรงแกไข ไมเปนไปตามเปาหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
โดยคะแนนของดั ช นี ก ารรั บ รู ก ารทุ จ ริ ต (Corruption Perceptions Index: CPI) จั ด ทำโดยองค ก รความ
โปรงใสนานาชาติ (Transparency International: TI) ลดลงจาก 37 คะแนนในป 2560 เหลือ 36 คะแนน
ในป 2561 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณายอนหลังไปถึงชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 พบวา คะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต
ของไทยต่ำกวา 40 คะแนน หรือมีคาเฉลี่ย 36.6 คะแนน ซึ่งใกลเคียงกับคะแนนในป 2561 และยังหางจาก
เปาหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ที่ตั้งไวใหคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตคอรรัปชั่นสูงกวา 50 คะแนน
แสดงใหเห็ นวา สถานการณ ดานการทุ จริตคอรรัป ชั่น ในไทยยังไมมีการเปลี่ยนแปลงมากนัก แมจะมี ความ
พยายามแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นจากทั้งหนวยงานภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม อาทิ โครงการ
เยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด รองเรียนรองทุกขผานชองทางสายดวน 1567 และ 1111 ตลอดจนการปรับปรุง/
ออกกฎหมาย กฎระเบียบตางๆ เพื่อปองกันการทุจริตคอรรัปชั่น รวมทั้งสื่อออนไลนตางๆ ที่เรงปลูกจิตสำนึก
ใหคนไทย ไมยอม ไมทน ไมเฉย ทั้งนี้ การปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่นจะไมเกิดผลหากสังคม
สวนใหญยังเห็นปญหานี้เปนเรื่องธรรมดา หรือยอมรับ และที่สำคัญที่สุดคือ ภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของ
ตองยอมรับฟงเสียงจากประชาชน และเปดใหประชาชนเขามามีสวนรวมสรางประเทศใหปลอดจากการ “โกง”
ทุกรูปแบบ
ดัชนีภาพลักษณคอรรัปชั่นของไทย ป 2555 - 2561
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หนวย : แหง
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ที่มา: ดัชนีภาพลักษคอรรัปชั่น (Corruption Perceptions Index: CPI) ขององคกรความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International: TI)

3 ผลการพัฒนาและผลการดำเนินงานที่สำคัญตามแนวทางยุทธศาสตร
3.1 ปรับ ปรุ งโครงสร า งหน วยงาน บทบาท ภารกิ จ และคุ ณ ภาพบุ ค ลากรภาครั ฐ ให มี ค วาม
โปรงใส ทันสมัย คลองตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุมคา
3.1.1 กำหนดภารกิจ ขอบเขตอำนาจหน าที่ ของราชการบริหารส วนกลาง สวนภูมิภ าค
และทองถิ่นใหชัดเจนและไมซ้ำซอน หนวยงานภาครัฐมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ ป รั บ โครงสร างกระทรวงเกษตรและสหกรณ ภายใต
ยุทธศาสตรเกษตรและสหกรณ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) โดยในปงบประมาณ 2561 มีสวนราชการ
เสนอขอปรับปรุงการแบงสวนราชการ 11 สวนราชการ
กระทรวงมหาดไทยดำเนิ น การยกระดับ การปฏิบั ติงานให สอดคลองกับ แนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐกับสำนักงาน ป.ป.ช. โดยการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดำเนิ น งานของหน ว ยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
พบวา มีคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 92.40 คะแนน
อยูในระดับดีเยี่ยม (เปาหมายมากกวา 90 คะแนน)
กระทรวงยุ ติธรรมจั ดทำโครงการใหความรูเกี่ย วกับ การประเมิน คุณ ธรรมและความ
โปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ และเรื่องผลประโยชนทับซอนใหแกเจาหนาที่กรมบังคับคดี
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ และเรื่องประโยชนทับซอน มีผูเขารวม 235 คน
สำนักงบประมาณดำเนินโครงการที่สำคัญ ไดแก โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
งบประมาณ ให ค วามสำคั ญ กั บ การจั ด ทำงบประมาณลั ก ษณะบู ร ณาการใน 3 มิ ติ ได แ ก มิ ติ ก ระทรวง/
หนวยงาน (Function) มิตินโยบาย (Agenda) และมิติพื้นที่ (Area) เพื่อใหการจัดการงบประมาณเปนหนึ่งใน
เครื่องมือของรัฐบาลที่เชื่อมโยงการดำเนินงานของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่น กับเปาหมายเชิง
ยุทธศาสตรของประเทศ ทำใหสามารถจัดการงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยสนองตอบตอเปาหมาย
เชิ งยุ ทธศาสตรได อยางถูกต อง ครบถวน และโครงการติดตามประเมิน ผล เพื่อใหการจั ดการงบประมาณ
รายจายไดครบถวน และคุมคา โดยประเมินผลการดำเนินงานของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่น
รวม 40 เรื่อง การติ ดตามประเมิ นผลงบประมาณในลักษณะบู รณาการเชิงยุทธศาสตร และโครงการตาม
นโยบายสำคัญของรัฐบาล และการติดตามผลเชิงลึกเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานและผลการใชจายงบประมาณ
รวม 12 โครงการ
3.1.2 ปรับปรุงกลไกการปฏิ บัติงานของภาครัฐให มีลักษณะบู รณาการ สามารถส งเสริม
กระบวนการผลิตและการใหบริการของภาคเอกชนไดอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับทิศทางการ
พัฒนาประเทศในระยะยาว หนวยงานภาครัฐมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้
ในป 2561 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานสถิติแหงชาติไดจัดทำ
โครงการสำรวจขอมูลเพื่อจัดเก็บขอมูลสถิติพื้นฐานที่สำคัญ (Fundamental Statistics) ทั้งดานเศรษฐกิจและ
สังคม สำหรับใชในการวางแผน กำหนดนโยบาย ตลอดจนใชในการติดตามประเมินผล ไดแก โครงการสำรวจ
ขอมูลพื้นฐานดานเศรษฐกิจและสังคม โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 โครงการสำมะโนประชากร
และเคหะ พ.ศ. 2563 และโครงการบริหารจัดการขอมูลสถิติและสารสนเทศของประเทศ โครงการตางๆ ที่ได
จัดทำขึ้นนี้ สงผลใหมีขอมูลสถิติที่ถูกตอง ครบถวน ไดมาตรฐาน และเปนปจจุบัน ตรงตามความตองการของ
ผูใชขอมูลทั้ งภาครัฐ ภาค เอกชน และภาคประชาชน รวมทั้ งสามารถให บริการขอมูลสถิติไดอยางรวดเร็ว
ทั่วถึ ง ต อเนื่ อง และสะดวกตอผูใช และภาครัฐมีขอมูล และใชป ระโยชน จากขอมู ล ในการวางแผนเพื่ อการ
บริหารงานภาครัฐ ใหเกิดประโยชนตอประเทศ
กระทรวงพาณิชยดำเนินโครงการพัฒนาระบบบูรณาการใบอนุญาตเพื่อนำเขาสงออก
ระหวางหนวยงาน เพื่อจัดทำสถาปตยกรรมองคกร (Enterprise Architecture) ของกรมการคาตางประเทศ
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โดยการจัดจางที่ปรึกษาผูเชี่ยวชาญ ขณะนี้อยูระหวางตรวจรับงานงวดสุดทาย ซึ่งคาดวาจะตรวจรับไดภายใน
เดือนพฤษภาคม 2562 และโครงการอำนวยความสะดวกผูประกอบการดานขอมูล/คำปรึกษา และกิจกรรม
สงเสริมการคาระหวางประเทศ เพื่อพัฒนาระบบบริการขอมูล ขาวสาร คำปรึกษาดานการคาระหวางประเทศ
อยางเปนระบบในลักษณะบูรณาการเชื่อมโยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของ และพัฒนา ปรับปรุงระบบอำนวยความ
สะดวกในการรับสมัครเขารวมกิจกรรมดานการคาระหวางประเทศ ปจจุบันสามารถพัฒนาระบบได 2 ระบบ
ไดแก ระบบอำนวยความสะดวกในการรับสมัครเขารวมกิจกรรมดานการคาระหวางประเทศ และระบบบริการ
ขอมูล ขาวสาร/คำปรึกษาดานการคาระหวางประเทศ
กระทรวงมหาดไทยจัดทำโครงการเรงรัดติดตามการเบิกจายงบลงทุนประจำปของการ
ประปานครหลวง เพื่อเรงรัดติดตามการเบิกจายงบลงทุนประจำปเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถ
เบิ กจ ายได บ รรลุ ตามเป าหมายที่ กำหนด รวมทั้ งสามารถตอบสนองนโยบายกระตุน เศรษฐกิจ ของรัฐ บาล
ในป 2561 สามารถเบิกจายงบประมาณไดรอยละ 98.34
3.1.3 พัฒนาบุคลากรและปฏิรูประบบบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐใหมีประสิทธิภาพ โดย
มีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้
กระทรวงมหาดไทยจัดทำโครงการฝกอบรมขาราชการในสังกัดทั้งในสวนกลางและสวน
ภู มิ ภ าค เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพข าราชการให มี ค วามรู ความสามารถในการปฏิ บั ติ งานให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผล ในหลากหลายหลักสูตร ไดแก โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร “การเปนขาราชการที่ดี” รุนที่ 45
– 55 โครงการศึ กษาอบรมหลั กสู ต ร “นั ก บริ ห ารระดั บ กลาง (บ.มท.)” รุน ที่ 31 โครงการศึ ก ษาอบรม
หลักสูตร “นักปกครองระดับสูง (นปส.)” รุนที่ 70 และ 71 โครงการเสริมสมรรถนะในการขับเคลื่อนงานของ
หัวหนาสำนักงานจังหวัด โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสำหรับขาราชการ
ระดับตน โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสำหรับขาราชการระดับปฏิบัติ
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรการเสริมสรางสมรรถนะในการขับเคลื่อนงานสำหรับขาราชการ ระดับชำนาญ
การพิเศษ
สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนจัดทำโครงการพัฒนาระบบตำแหนงและการบริหาร
กำลั งคนภาครัฐ เพื่ อเพิ่ มขี ดสมรรถนะของส ว นราชการในการบริห ารตำแหน งและอัตรากำลังในราชการ
พลเรือน และชวยใหการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการสอดคลองกับนโยบาย ทิศทางการพัฒ นา
ประเทศ มติคณะรัฐมนตรี และขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี โครงการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการ
และบุคลากรภาครัฐ ใหสามารถใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลไดอยางรอบรู เทาทันการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี และสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดเพื่อนำไปสูการปรับเปลี่ยนภาครัฐเปน
รัฐบาลดิจิทัล โครงการศึกษาพัฒนาระบบและกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อสงเสริมระบบธรรมาภิบาล
ภายใตการเปลี่ยนแปลง โดยการพัฒนาระบบหรือกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคลองกับบริบทตางๆ
ของระบบราชการและการเปลี่ยนแปลงโครงสรางอายุประชากร และการปรับปรุงระยะเวลาการจางงานเพื่อ
รองรับสังคมผูสูงอายุ และโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาวัฒนธรรมองคกร เกี่ยวกับ
การปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาคราชการใหครบทุกดาน ทั้งดานเสริมสราง พัฒ นา และปองกัน
โดยการจัดฝกอบรมหลักสูตรการดำเนิน การทางวินัย เพื่ อให ขาราชการสามารถปฏิบั ติงานไดอยางถูกตอง
เหมาะสม ยุติธรรม รวดเร็ว มีประสิทธิภาพสูง และเสริมสรางความเขมแข็งเครือขายดานคุณธรรม จริยธรรม
และการรณรงคสงเสริมจิตสำนึก และเสริมสรางเครือขายคุณธรรม จริยธรรม
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สำนั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ (สำนั ก งาน ก.พ.ร.) จั ด ทำโครงการพั ฒ นา
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม ผลิตและพัฒนาขาราชการรุนใหมที่มีศักยภาพ และสมรรถนะสูงเขาสูระบบราชการ
เพื่อเปนผูนำในการเปลี่ยนแปลงรุนใหมในปงบประมาณ 2561 (1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61) สำนักงาน ก.พ.ร.
ไดดำเนินโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม (นปร.) 3 รุน รวม 118 คน ทั้งนี้ จำนวน นปร.
ในระบบราชการมีจำนวนนอยเกินไปที่จะสามารถสรางการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการที่มีขนาดใหญ และ
มีขาราชการอยูจำนวนมาก
3.1.4 จัดทำยุทธศาสตรการพัฒนารัฐวิสาหกิจในระยะยาวใหมีความชัดเจนและสามารถ
ปฏิ บั ติ ได พรอมทั้ งทบทวนบทบาทให มีค วามสอดคลองกับสถานการณ ป จ จุบัน และความจำเปน ของ
รัฐวิสาหกิจตามวัตถุประสงคในการจัดตั้ง โดยกระทรวงการคลังไดดำเนินโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร
รัฐวิสาหกิจและหลักเกณฑการประเมินบรรษัทวิสาหกิจแหงชาติ พ.ศ. ...... ในปงบประมาณ 2560 ไดจัดทำ
รางหลักเกณฑและแนวทางการประเมินบรรษัทวิสาหกิจแหงชาติเรียบรอยแลว อยางไรก็ตาม สภานิติบัญญัติ
แห งชาติ ในคราวประชุ มครั้งที่ 15/2562 เมื่อวัน ที่ 21 กุมภาพั น ธ 2562 ไดพิจ ารณารางพระราชบัญ ญั ติฯ
ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติฯ ไดนำเสนอ ซึ่งมีการตัดบทบัญญัติที่เกี่ยวกับบรรษัท
วิสาหกิจแหงชาติออก และลงมติเห็นสมควรประกาศใชเปนกฎหมายตอไป และโครงการขับเคลื่อนองคกร
คุณธรรมของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เพื่อใหบุคลากรของ สคร. สามารถพัฒนาตนเองให
เปนคนดีและคนเกง มีคุณธรรมจริยธรรม เปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการปฏิบัติหนาที่ สามารถอยูรวมกัน
อยางผาสุข และมีแรงจูงใจในการทำงาน เปนบุคลากรที่เปนคนทำงานอยางมีความสุข รวมถึงการสรางองคกร
ใหเปนองคกรคุณธรรม สรางความเขมแข็งภายในองคกร และเปนวัฒนธรรมองคกรตอไป
3.2 ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสรางกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ
3.2.1 ปรับปรุงกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาระดับพื้นที่ใหเชื่อมโยงตั้งแตระดับชุมชนถึง
ระดับจังหวัด โดยสำนั กนายกรัฐมนตรีดำเนิ นการสอดสองของคณะกรรมการธรรมาภิบ าลจังหวัด เพื่อให
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) (ยกเวนกรุงเทพมหานคร) ประกอบดวย ผูตรวจราชการสำนั ก
นายกรัฐมนตรี ผูแทนภาคประชาสังคม ผูแทนสมาชิกสภาทองถิ่น และผูแทนภาคธุรกิจเอกชน ดำเนินการ
สอดสองและใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐในจังหวัดใหใช
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยดำเนินการสอดสอง ทั้ง 76 คณะ ประชุมคณะกรรมการไมนอยกวา
3 ครั้ ง/จั งหวั ด ต อ ป ในป งบประมาณ 2561 ผู แ ทน ก.ธ.จ. ลงพื้ น ที่ ติ ด ตามสอดส อ งการปฏิ บั ติ งานของ
หนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐในจังหวัด โดยมีการสอดสองโครงการ/เรื่องรองเรียน 1,376 โครงการ
พบวา มีโครงการที่ไมเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 365 โครงการ จึงใหดำเนินการปรับปรุง
แกไขใหเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตอไป
3.3 เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการใหบริการสาธารณะใหไดมาตรฐานสากล เพื่อใหประชาชน
และภาคธุรกิจไดรับ บริการที่ มีคุณ ภาพ ไดมาตรฐาน และอำนวยความสะดวก ตรงตามความตองการของ
ประชาชนและภาคธุรกิจ โดย
3.3.1 ปรับรูปแบบและวิธีการดำเนินการของภาครัฐใหมีความรวมมือกันระหวางรัฐ เอกชน
ประชาชน และประชาสังคม ในลักษณะแบบประชารัฐ หนวยงานภาครัฐมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้
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กระทรวงยุ ติ ธรรมดำเนิน โครงการขับ เคลื่อนงานดานการป องกัน อาชญากรรมแบบ
บูรณาการอยางมีประสิทธิภ าพ โดยการจัดประชุมเพื่อกำหนดนโยบายในพื้นที่ในการปองกันอาชญากรรม
การขับเคลื่อนงานตามนโยบายดานการปองกันอาชญากรรมที่กำหนด การเผยแพรและประชาสัมพันธโครงการ
ผานสื่ออยางสม่ำเสมอ และจางผูเชี่ยวชาญในการประเมินผลโครงการ สงผลใหการดำเนินงานดานการปองกัน
อาชญากรรมสอดคลองกับปญหาอาชญากรรมในพื้นที่สามารถปองกันอาชญากรรมไดจริงและมีสถิติที่ลดลง
และมีเครือขายในพื้ นที่ให ความรวมมือ และประชาชนสามารถรับรู เขาใจ และสามารถปองกันตนเองจาก
ภัยอาชญากรรมได
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการจัดทำโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริห ารจัด การขององค การมหาชน เพื่ อให การปฏิ บัติงานขององคการมหาชนเป น ไปตามเจตนารมณ ของ
พระราชบัญญัติองคการมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และบรรลุเปาหมายในการบริหารราชการแผนดินตาม
ยุทธศาสตรที่ 6 ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะหนวยงานที่มีหนาที่หลักในการพัฒนา
และส งเสริมหน วยงานของรัฐ ส งผลให องค การมหาชนมี การพั ฒ นาอยางมี ป ระสิ ทธิภ าพ และเปน ไปตาม
หลักการกำกับดูแลตนเองที่ดี
3.3.2 สงเสริมใหมีการแขงขันในผลงานการจัดบริการสาธารณะของรัฐระหวางหนวยงาน
ของรัฐดวยกัน และระหวางหนวยงานของรัฐกับหนวยงานภายนอก ภาคประชาสังคมและองคกรชุมชน
โดยสำนักงานคณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ ไดจัดทำโครงการยกระดับ การให บริการภาครัฐ เพื่อให
หนวยงานของรัฐพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพ เพื่อติดตามประเมินผล
การพั ฒ นาระบบการให บริการประชาชนของหนวยงานของรัฐ และเพื่อสรางขวัญกำลังใจและเชิดชูเกียรติ
หนวยงานของรัฐที่พัฒนาระบบการใหบริการไดอยางโดดเดน และสนับสนุนใหไดรับรางวัลในระดับสากล จาก
การดำเนินงาน พบวา หนวยงานของรัฐไดรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำป 2561 จำนวน 99
ผลงาน จาก 45 หน ว ยงาน และหน ว ยงานของรั ฐได รั บ รางวัล United Nations Public Service Awards
2018 จำนวน 1 ผลงานในสาขา การสงเสริมความเสมอภาคทางเพศในการให บ ริการสาธารณะเพื่ อบรรลุ
เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Promoting Gender Responsive Public Services to Achieve the SDGs)
จากผลงานเรื่ อ ง “โครงการป อ งกั น ควบคุ ม มะเร็ งปากมดลู ก แบบบู ร ณาการ (Integrated approach of
comprehensive cervical cancer control)” ของสำนั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด ร อ ยเอ็ ด นอกจากนี้
ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการของภาครัฐ รอยละ 84
3.3.3 จั ด ให มี ก ระบวนการและช อ งทางสื่ อ สารกั บ ประชาชนในรู ป แบบที่ ห ลากหลาย
หนวยงานภาครัฐมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้
กระทรวงการตางประเทศจัดทำโครงการการสนับสนุนใหหนวยงานราชการไทยจัดทำ
แบบฟอรมเอกสารราชการ 2 ภาษา รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ (สำนักงาน ก.พ.ร. และกระทรวงมหาดไทย)
จั ด ทำแบบฟอร มเอกสารราชการ 2 ภาษา เพื่ อการลดภาระค าใช จายในการแปลเอกสารของประชาชน
ลดขั้ น ตอนและกระบวนการรับ รองเอกสารของหนวยงาน ชวยลดปญ หาการแปลเอกสารผิดพลาด ไมได
มาตรฐานจากการแปลของบริษัทแปลเอกชน และการเรียกรับคาตอบแทนอยางไมเปนธรรมจากผูรับแปล และ
เปนการสงเสริมเศรษฐกิจระหวางประเทศ เนื่องจากปจจุบันการทำธุรกรรมตางๆ ในตางประเทศจำเปนตองใช
เอกสารที่ผานการรับรองจาก กองสัญชาติและนิติกรณ กรมการกงสุล
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กระทรวงเกษตรและสหกรณดำเนินโครงการโทรทัศนเกษตร เพื่อเพิ่มโอกาสการเขาถึง
ขอมูลขาวสาร สรางการรับรูและกอใหเกิดความรูความเขาใจใหแกเกษตรกรและผูบริโภค และเปนชองทางการ
เผยแพรประชาสัมพันธ นโยบาย ยุทธศาสตร การปฏิบัติราชการ องคความรูดานการเกษตรและการตลาดของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ในปงบประมาณ 2561 โครงการโทรทัศนเกษตรออกอากาศเผยแพรทางสื่ อ
โทรทัศนที่สงสัญญาณในระบบดิจิทัลภาคพื้นดินเพื่อใหครอบคลุมผูชมไดทั่วประเทศ เปนชองที่ไดรับความนิยม
จากผูชม (Rating) ในภาพรวมสูงสุด 10 อันดับ แรกของการสงสัญญาณโทรทั ศนในระบบดิจิทัลภาคพื้น ดิน
ในชว งเวลาที่ เป น รายการข าวหลักของสถานีโทรทัศนที่กำหนดซึ่งไดรับ ความนิย มจากกลุมเปาหมาย โดย
ออกอากาศทางชอง 9 (โมเดิรนไนนทีวี) คูขนานกับ MCOTHD ทุกวันจันทร – ศุกร และโครงการศูนยบริการ
ขอมูล ขาวสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ Call Center 1170 ในป งบประมาณ 2561 มี ผูใชบ ริการ
ศูนยบริการขอมูลขาวสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ Call Center 1170 รวม 15,891 คน ปรับปรุง
ฐานขอมูลความรูทางการเกษตรใหทันสมัย รวม 21,400 ไฟล โอนสายไปยังหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ ผ า นระบบโอนสายอั ต โนมั ติ ข องศู น ย บ ริ ก ารข อ มู ล ข า วสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ
Call Center 1170 ทั้งสิ้น 4,276 ครั้ง
กระทรวงมหาดไทยมีกิจกรรมที่สำคัญ ไดแก การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย
ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัด และใหการปฏิบัติงานของ
ส วนราชการในจั งหวัดสามารถให บ ริ การประชาชนไดอยางเสมอภาค มีคุ ณ ภาพ รวดเร็ว ลดขั้น ตอนการ
ปฏิบัติงานและประชาชนไดรับความพึงพอใจ ในป 2561 สามารถอำนวยความสะดวกใหประชาชนโดยไมตอง
เดินทางเขามายังสวนกลาง ใหบริการแกประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ เสมอภาค มีคุณภาพ และรวดเร็ว ทำ
ใหมีประชาชนใหความไววางใจเขามาใชบริการผานศูนยดำรงธรรมทั่วประเทศ สามารถดำเนินการแกไขปญหา
เรงด วนของประชาชน โดยเฉพาะเรื่องหนี้ น อกระบบจนสามารถยุติได นอกจากนี้ ศูน ยดำรงธรรมยังมีชุด
ปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว (Mobile Service) ที่เนนการปฏิบัติการในเชิงรุกและบูรณาการระหวางทุกภาคสวน
โดยยึดหลัก “ใหบริการดวยใจ คนไทยยิ้มได” และมุงมั่นตั้งใจที่จะ “บำบัดทุกข บำรุงสุข” เคียงขางประชาชน
สืบตอไป โดยมีผลการดำเนินงาน อาทิ ขยายการบริการระบบเรื่องรองเรียนรองทุกขผานชองทางสายดวน
1567 ครบทุกจังหวัด โดยสามารถโทรฟรีทุกพื้นที่ทุกเครือขาย ตลอด 24 ชั่วโมง พัฒนาระบบฐานขอมูลการ
รองเรียนรองทุ กข จาก 1 คูสาย เป น 3 คูส ายตอจังหวัด ผลการดำเนิ น งานในชวง 18 กรกฎาคม 2557 27 กันยายน 2561 พบวา มีประชาชนเขารับบริการ 7 มิติจากศูนยดำรงธรรมจังหวัดทั่วประเทศ 3,273,615
เรื่อง ดำเนินการแลวเสร็จ 3,216,477 เรื่อง คิดเปนรอยละ 98.25 และในสวนของการแกไขปญหาหนี้นอก
ระบบ ไดรับแจงปญหาจำนวน 32,665 เรื่อง แกไขได 31,680 เรื่อง คิดเปนรอยละ 96.98 นอกจากนี้ สามารถ
แกไขเรื่องรองเรียนที่คางในปงบประมาณ 2558 - 2560 จนไดขอยุติในปงบประมาณ 2561 ไดรอยละ 96.55
และสามารถแกไขป ญหาเรื่องรองเรียนที่ รับเขาในปงบประมาณ 2561 จนไดขอยุติในปงบประมาณ 2561
รอยละ 82.77 โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจของศูนยดำรงธรรมอำเภอ ตั้งแตวัน ที่ 12 ตุลาคม
2557 - 8 กั น ยายน 2561 ศู น ย ดำรงธรรมอำเภอ มี ผ ลการดำเนิ น งานที่ ส ำคั ญ ได แก (1) การร องทุ ก ข /
รองเรียน 272,566 เรื่อง ดำเนินการเสร็จ จำนวน 227,801 เรื่อง และอยูระหวางดำเนินการ 44,765 เรื่อง
(2) การชวยเหลือประชาชนผูไดรับความเดือดรอนและผูดอยโอกาส 623,970 เรื่อง ดำเนินการเสร็จ จำนวน
592,771 เรื่อง และอยูระหวางดำเนินการ 31,199 เรื่อง และ (3) การไกลเกลี่ยกรณีขอพิพาททางแพง/ทาง
อาญา 45,077 เรื่อง ดำเนินการเสร็จ จำนวน 38,315 เรื่อง และอยูระหวางดำเนินการ จำนวน 6,762 เรื่อง
ศูนยราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) พัฒนาและปรับปรุงการใหบริการของ
สำนักงานประปาสาขา และยกระดับศูนยบริการประชาชนตามมาตรฐานบริการศูนยราชการสะดวก ใหบริการ
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ที่มีประสิทธิภาพและสรางความเชื่อมั่นใหแกประชาชนที่เดินทางมาติดตอราชการกับหนวยงานของรัฐ สงผล
ใหผูใชน้ำมากกวารอยละ 80 มีความพึงพอใจ และโครงการการจัดทำรายงานประจำปของคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ก.ถ.) และสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น (สำนักงาน ก.ถ.) เปนการประชาสัมพันธและเผยแพรความรู รวมทั้งขอมูลขาวสารความ
เคลื่อนไหวเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น ตลอดจนผลการดำเนินงานของ ก.ถ. และสำนักงาน ก.พ.
กระทรวงยุติธรรมจัดทำโครงการขับเคลื่อนแนวทางการเผยแพรกฎหมายและสรางการ
รับรูใหแกประชาชนและหนวยงานภาครัฐ ใหเกิดการพัฒ นาความคิดเพิ่มพูนความรูและสรางสรรคความรู
ความเข า ใจในข อมู ล กฎหมายและกระบวนการยุติธ รรม โดยจั ด กิจ กรรมและสื่อการเรีย นรูกฎหมายและ
กระบวนการยุ ติธรรม (Justice Knowledge festival) เชน สื่อองคความรูดานกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม สื่อดิจิตอลมีเดียเพื่อเผยแพรผานชองทางสื่อออนไลน และโซเชีลมีเดีย (Info graphic, clip, spot
วิทยุ, scoop on new paper) นิทรรศการเคลื่อนที่สรางการรับรูสูกลุมเปาหมาย (Road show) งานมหกรรม
เรียนรูกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม รวมกับเครือขายหนวยงานกระบวนการยุติธรรม และคายพัฒนา
ศักยภาพเยาวชน เพื่อการสรางสรรคสื่อการเรียนรูกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เปนตน
นอกจากนี้ สำนักนายกรัฐมนตรีไดจัดทำโครงการที่หลากหลาย อาทิ โครงการประชาสัมพันธ
สงเสริมความเชื่ อมั่ น ในนโยบายภาครัฐ เพื่ อให ป ระชาชนกลุมเปาหมายมี ความรู ความเขาใจ และมี ความ
เชื่อมั่นในนโยบายการบริหารประเทศของรัฐบาล นำขอมูลขาวสารไปใชประโยชน และตระหนักถึงความสำคัญ
และมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ ผานสื่อวิทยุโทรทัศน สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อกิจกรรม และสื่อดิจิทัล
สามารถเผยแพร ข อ มู ล ข า วสารสู ส าธารณะได 10,510 ครั้ ง (เป าหมาย 7,709 ครั้ ง) สงผลให ป ระชาชน
กลุมเปาหมายรอยละ 81.7 เขาใจขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนโยบายการบริหารประเทศของรัฐบาล ประชาชน
กลุมเปาหมายมีความเชื่อมั่นตอขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนโยบายการบริหารประเทศของรัฐบาลที่เผยแพรผานสื่อ
กรมประชาสัมพันธรอ ยละ 80.1 ประชาชนกลุมเปาหมายนำขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนโยบายการบริหารประเทศ
ของรัฐบาล ที่เผยแพรผานสื่อกรมประชาสัมพันธไปใชประโยชนรอยละ 75.6 และประชาชนกลุมเปาหมาย
มีสวนรวมในการบริห ารประเทศของรัฐบาลรอยละ 69.8 โครงการการดำเนิน การเรื่องราวรองทุ กข ผ าน
ช อ งทางการร องทุ ก ข 5 ช อ งทาง ได แ ก สายด ว นของรัฐ บาล 1111, เว็ บ ไซต 1111 (www.1111.go.th),
ตู ปณ.1111, จุ ดบริการประชาชน 1111, และ Mobile Application (PSC 1111) เป น ช องทางที่ อำนวย
ความสะดวกใหแกประชาชนในการสงและติดตามเรื่องรองทุกขไดตลอด 24 ชั่วโมง โครงการพั ฒ นาและ
ขยายผลศู น ย รั บ เรื่ อ งราวร อ งทุ ก ข ข องรั ฐ บาล (Integrated Complaint Management System ใน
ปงบประมาณ 2561 ปรับปรุงสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกแกประชาชน ณ ศูนยรับเรื่องราวรองทุกขของ
รัฐบาล 1111 (จุดบริการประชาชน 1111) และจัดประชุมสวนราชการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินการ
เรื่องราวรองทุกข โดยมีผูแทนสวนราชการ/หนวยงานที่เกี่ยวของเขารวมประชุม เพื่อพิจารณารางแนวทางการ
ปฏิบัติและคุณสมบัติของผูบริหารระดับ สูงของหนวยงาน (Chief Complaint Executive Officer : CCEO)
กับรางบันทึกขอตกลงความรวมมือการดำเนินการเรื่องราวรองทุกขระหวางหนวยงาน ขณะนี้อยูระหวางแตงตั้ง
ผูบริหารระดับสูงของหนวยงานเปนผูนำการขับเคลื่อนการดำเนินการเรื่องรองทุกขประจำหนวยงาน (Chief
Complaint Executive Officer : CCEO) โครงการพั ฒ นาคุณ ภาพการใหบ ริการรับ เรื่องราวรองทุกขจาก
ผู บ ริ โภค ให บ ริ การปรึ กษาข อกฎหมายที่ จ ำเป น แก ผูบ ริโภค รวมทั้งให บ ริการขอมูล ขาวสารด านตางๆ ที่
เกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภคตามที่กฎหมายบัญญัติไวเปนหนาที่ โดยใหคำปรึกษาแนะนำแกผูบริโภคผาน
ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข 1166 และศูนยใหคำปรึกษาดานการคุมครองผูบริโภค 1166 ทนายความอาสา สงผล
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ใหป ระชาชนไดรับ บริ การการรับ เรื่องราวรองทุ กขอยางมี ป ระสิ ทธิภ าพ รวมทั้งมี การแกไขป ญ หาด านการ
คุมครองผูบริโภคไดอยางสะดวก รวดเร็ว และโครงการดำเนิ นการรับฟ งความคิ ดเห็ นของประชาชน ตาม
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 และการรับฟงความ
คิดเห็นผานเว็บไซต www.publicconsultation.opm.go.th ในปงบประมาณ 2561 ไดดำเนินงานเกี่ยวกับ
การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน โดยการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการมีสวนรวม
ของประชาชน และบำรุงรักษาระบบฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสและเครือขายสารสนเทศการรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชน และรองรั บ การใช งานอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยนำโครงการของรั ฐ มาเผยแพร ในระบบ
ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสและเครือขายสารสนเทศการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนทั้งสิ้น 2,683 โครงการ
และไดรับการตรวจสอบเรียบรอยแลว 2,683 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 (ขอมูล ณ 30 กันยายน 2561)
3.3.4 ปรั บ ปรุ ง ระบบการบริ ห ารจั ด การภายในองค ก ร โดยหน ว ยงานภาครั ฐ มี ผ ลการ
ดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้
กระทรวงเกษตรและสหกรณจัดทำโครงการบริหารและพัฒนาองคกร โดยพัฒนาใหเปน
องคกรที่มีธรรมาภิบาล พัฒนาและยกระดับการปฏิบัติงานการดำเนินงานตามแนวทางรางวัลคุณภาพแหงชาติ
ตามแนวทางการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ สู ร ะบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) มี ผ ลการ
ดำเนินงาน อาทิ พัฒนาระบบงานเพื่อชวยในการตัดสินใจในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
10 พื้ น ที่ องค กรมี ระดั บ คุ ณ ธรรมและความโปร งใสร อยละ 71.26 ผูรับ บริก ารเกษตรกรบนพื้ น ที่ สู งและ
เจาหน าที่ของศูน ยพัฒ นาโครงการหลวงมี ความพึงพอใจรอยละ 89.60 มีความเชื่อมั่ นตอการดำเนิน งานฯ
เกษตรกรบนพื้นที่ สูงรอยละ 88.40 และผูรับ บริการอุทยานหลวงราชพฤกษมีความพึงพอใจรอยละ 84.60
นอกจากนี้ ไดพัฒนาระบบการบริหารงานทรัพยากรมนุษย และพัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากร 49 หลักสูตร
ประชุม/อบรม 73 ครั้ง เจาหนาที่ที่ไดรับการพัฒนา 2,578 ราย และโครงการจัดทำกระบวนงานที่สรางคุณคา
ของสำนักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อใหบุคลากรในสังกัดสำนักงานเกษตร
และสหกรณจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด นำกระบวนงานไปปฏิบัติใหเปนมาตรฐานเดียวกัน และเปนการบูรณาการ
การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภายในองคกรอยางเปนระบบ
กระทรวงมหาดไทยดำเนินโครงการจัดทำแผนปฏิรูปองคการของกระทรวงมหาดไทย
และแผนปฏิรูปองคการของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2562 - 2564) โดยการจัดจาง
ที่ปรึกษาดำเนินการ เพื่อใหสวนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยมีกรอบและทิศทางการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปองคการเพื่อปรับบทบาท ของกระทรวงมหาดไทยไปสู Government 4.0 และสอดคลองกับยุทธศาสตร
การพัฒนาประเทศในดานตางๆ และหนวยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีแผนงาน/แนวทางการ
ดำเนินงานดานการปฏิรูปองคกรที่ชัดเจนตรงเปาหมาย สามารถนำไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม และ
โครงการสงชางรังวัดเฉพาะกิจไปชวยเรงรัดงานรังวัดของสำนั กงานที่ ดิน ประจำป งบประมาณ พ.ศ.2561
ประชาชนไดรับการบริการอยางสะดวก และรวดเร็ว สรางความพึงพอใจใหผูรับบริการ เพิ่มประสิทธิภาพ การ
ใหบริการดานการรังวัด ดำเนินการใน 15 จังหวัด ไดแก จังหวัดนครพนม บึงกาฬ บุรีรัมย เพชรบุรี มุกดาหาร
เลย ศรี ส ะเกษ สงขลา สตู ล สระแก ว สระบุ รี สุ ริน ทร หนองบั ว ลำภู อุ ดรธานี และจั งหวัด อุบ ลราชธานี
สามารถรังวัดไดผลงานรวม 5,592 เรื่อง คิดเปนผลงานรอยละ 93.2
กระทรวงวัฒ นธรรมดำเนิน โครงการ Digital Culture ระยะที่ 1 กิจกรรมระบบศูนย
ข อมู ล ขนาดใหญ ด านวัฒ นธรรม (M-Culture Big Data) เพื่อ จัดทำฐานขอมูล ขนาดใหญ (Big Data) ดา น
วัฒนธรรมของประเทศ ที่เปนขอมูลที่ถูกตอง นาเชื่อถือ ซึ่งประชาชนสามารถนำไปตอยอดใชประโยชนในดาน
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ตางๆ สามารถลดความซ้ำซอนในการรวบรวมและจัดทำขอมูลดานวัฒนธรรมในรูปแบบดิจิทัล ทำใหภาครัฐ
สามารถประหยัดงบประมาณแผนดินได เปนแหลงศูนยกลางขอมูลความรูดานวัฒนธรรมที่มีความสมบูรณ โดย
จัดทำระบบศูนยขอมูลขนาดใหญดานวัฒนธรรม 1 ระบบ จัดทำระบบการติดตามและรับฟงสื่อสังคมออนไลน
(Social Listening System) 1 ระบบ และมีชุดขอมูลดานวัฒนธรรมที่เปดเผย (Open Data) จำนวนไมนอยกวา
3 ชุดขอมูล
สำนั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการดำเนิ น โครงการที่ ห ลากหลาย อาทิ
โครงการเสริ ม สร า งธรรมาภิ บ าลภาครั ฐ ของประเทศสมาชิ ก อาเซี ย น โดยการแลกเปลี่ ย นความรู แ ละ
ประสบการณ ที่ เ ป น เลิ ศ (Knowledge Sharing and Learning) พร อ มพั ฒ นาขี ด สมรรถนะ (Capacity
Building) องคความรูที่จำเปนแกขาราชการ และ/หรือผูบริหารระดับสูงของภาครัฐในประเทศสมาชิกอาเซียน
ประกอบดวย และการใหคำแนะนำและการเปนที่ปรึกษาแกภาครัฐในการสงเสริมและยกระดับธรรมาภิบาล
ของหน ว ยงานภาครั ฐ (Government Consultation) พร อ มแสวงหาและกระชั บ ความร ว มมื อ ระหว า ง
เครื อ ข ายธรรมาภิ บ าลของประเทศสมาชิ ก อาเซี ย น (ASEAN Governance Relations) และเครื อ ข า ยที่
เกี่ ย วข องผ านการดำเนิ น การจั ดทำการศึ กษาเชิงลึ กดานการส งเสริมธรรมาภิ บ าลระหวางประเทศสมาชิ ก
อาเซียน (เปนการศึกษาเชิงเปรียบเทียบอยางนอย 1 ประเทศ) สงผลใหประเทศสมาชิกอาเซียนและเครือขาย
ความรวมมือระหวางประเทศ มีความสัมพันธ และ ความรวมมือกันอยางแนนแฟน ตลอดจนมีการแบงปน
ความรูและประสบการณตางๆ อยางไรก็ตาม การขับเคลื่อนผลักดันแผนความรวมมือการสงเสริมธรรมาภิบาล
ในภาครัฐของประชาคมอาเซียนเปนไปดวยความยากลำบาก เนื่องดวยยังไมมีเวทีการประชุมในระดับรัฐมนตรี
ของ ก.พ.ร. อาเซียน ทำใหการดำเนินการยังขาดการสนับสนุนหรือยังไมพัฒนาไปสูขอตกลงรวมกันในระดับ
รัฐมนตรี แม วาจะมี รัฐมนตรีของประเทศสมาชิกอาเซีย นมาเขารวมในการประชุมก็ตาม แตการบรรลุต าม
เปาหมายสูงสุดยังไมเห็นผลอยางเปนรูปธรรม โครงการพัฒนานวัตกรรมงานบริการภาครัฐเพื่ออำนวยความ
สะดวกในการประกอบธุรกิจ ดวยการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน (Mindset) การทำงานของขาราชการในการ
พัฒนางานบริการ โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง และปรับใหหนวยงานภาครัฐเปนหนวยงานที่นำนวัตกรรม
มาใชเพื่อปรับปรุงการทำงาน โดยพัฒนาตนแบบงานบริการภาครัฐใน 5 โครงการบริการนำรอง 26 นวัตกรรม
พั ฒ นาชุ ด เครื่อ งมื อ (Toolkit) เกี่ ย วกั บ กระบวนการคิ ด เชิ งออกแบบ (Design Thinking) พั ฒ นาหลั ก สู ต ร
เสริ ม สร างขี ด สมรรถนะของบุ ค ลากรที่ เกี่ ย วข อ ง และพั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ สนั บ สนุ น การพั ฒ นา
นวั ต กรรมงานบริ ก ารภาครั ฐ (จำนวน 1 ระบบ) ใน www.psicthai.com โครงการพั ฒ นาแนวทางการ
ใหบริการของภาครัฐเพื่อประสิทธิภาพและความโปรงใส โดยการปรับปรุงคูมือสำหรับประชาชน และจัดทำ
เปนคูมือในรูปแบบอินโฟกราฟกสของหนวยงานตนแบบ 10 หนวยงาน 1 จังหวัด รวม 110 กระบวนงาน การ
จัด ประชุมภาคเอกชน พื่ อปรับ ปรุ งงานบริการของหนว ยงานภาครั ฐ 10 งานบริการ การพั ฒ นาหลั กสู ต ร
ต น แบบเกี่ ย วกั บ การให บ ริ ก าร โครงการประเมิน ประสิ ท ธิภ าพการปฏิ บั ติ ร าชการ เพื่ อ พั ฒ นาระบบการ
ดำเนินงานของหนวยงานของรัฐในการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของรัฐบาล การแกไขปญหาและการอำนวย
ความสะดวกแกประชาชน และเพื่อเพิ่มศักยภาพของสวนราชการในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ โดย
สามารถนำผลงานไปใชประกอบการใหคุณใหโทษตอหนวยงานและผูบริหาร โครงการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสาร
ของราชการในสวนภูมิภาค เพื่อใหหนวยงานของรัฐในสวนภูมิภาค (สำนักงานจังหวัดและอำเภอ) มีศูนยขอมูล
ขาวสารของราชการ สงผลใหหนวยงานของรัฐในสวนภูมิภาคสามารถดำเนินการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของ
ราชการ โดยเนนการประเมินจากศูนยขอมูลขาวสารทางอิเล็กทรอนิกสผานเกณฑมาตรฐานที่กำหนด (ไมนอย
กวารอยละ 50) อยางนอยรอยละ 50 ของจำนวนเปาหมาย (954 หนวยงาน) คือ 477 หนวยงาน/แหง ซึ่งผล
ปรากฏวามีหนวยงานที่ผานเกณฑการประเมินที่กำหนด จำนวน 517 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 54.19 และ
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หน วยงานของรัฐในส วนภู มิภ าคทั่ วประเทศมีการจัดตั้งศูน ยขอมูล ขาวสารของราชการ ซึ่งผลปรากฏวา มี
หนวยงานจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการแลว 616 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 64.57
โครงการออกหนวยเคลื่อนที่ประชาสัมพันธพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อใหเจาหนาที่ของรัฐและประชาชนมีความรู ความเขาใจใน
หลักการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไดอยางถูกตอง สงผลให
เจาหนาที่รัฐและประชาชนมีความรู ความเขาใจในพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จาก
การออกหนวยเคลื่อนที่ และมีเครือขายภาคประชาชนเกิดขึ้น รอยละ 91 โครงการเสริมสรางและพัฒ นา
เครือขายขอมูลขาวสารภาคประชาชน เปนการสงเสริมกระบวนการการมีสวนรวมของภาคประชาชนตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และสงเสริมใหประชาชนเขารวมเปนเครือขายภาคประชาชนของสำนักงาน
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ จากการดำเนิน งานมีเครือขายภาคประชาชนรวมตรวจสอบการ
บริหารจัดการภาครัฐอยางเปนรูปธรรม และหนวยงานของรัฐทั้งราชการสวนภูมิภาค และสวนทองถิ่นมีความรู
ความเขาใจในพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และสามารถนำความรู ความเขาใจที่
ไดรับไปเผยแพรใหประชาชนทั่วไปในทองถิ่นไดรับรูและเขาใจ เพื่อนำไปใชในการตรวจสอบการบริหารงาน
ภาครั ฐ ให มี ค วามโปร งใสและเป น “รั ฐ โปร งใส (Open Government Data)” ได ต ามวั ต ถุ ป ระสงค ข อง
โครงการ โครงการประชาสัมพันธการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยผลิตและเผยแพร
ขอมูลขาวสารใหประชาชนกลุมเปาหมายไดรับทราบเกี่ยวกับการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครั ฐ เพื่ อให ป ระชาชนรั บ ทราบ เข าใจ เชื่ อมั่ น สามารถนำข อมูล ขาวสารนั้น ไปใชป ระโยชน ใน
ชีวิตประจำวัน ใหความรวมมือโดยชวยสอดสองดูแล เพื่อใหทุกภาคสวนดำเนินงานดวยความโปรงใส และไม
อดทนต อ การทุ จ ริ ต ที่ เกิ ด ขึ้ น ในสั ง คมอี ก ต อ ไป ผ า นสื่ อ กรมประชาสั ม พั น ธ ได แ ก สื่ อ วิ ท ยุ โทรทั ศ น สื่ อ
วิท ยุ กระจายเสี ย ง สื่ อ กิ จ กรรม และสื่ อ ดิ จิ ทั ล สามารถเผยแพรขอมู ล ขาวสารสูส าธารณะได 1,807 ครั้ง
(เปาหมาย 1,731) และโครงการบริหารนโยบายและแผนการประชาสัมพันธแหงชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2559 2564) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยการสรางการรับรูและความเขาใจในขอมูลขาวสารจากภาครัฐสู
ประชาชนตามนโยบายและแผนการประชาสั ม พั น ธ แห งชาติ ฉบั บ ที่ 5 (พ.ศ. 2559 - 2564) มี ป ระเด็ น
ประชาสั ม พั น ธ ห ลั กระดั บ ประเทศและโครงการสำคั ญ ที่ ส อดคล อ งกั บ ยุ ท ธศาสตรช าติ 20 ป ทั้ ง 6 ด าน
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 ฉบับ อาทิ แรงงานตางดาว บัตรสวัสดิการแหงรัฐ การจราจรและ
การขนสง การศึกษา และการจัดระเบียบสังคม เปน ตน สงผลใหป ระชาชนรับรู เขาใจในนโยบายและการ
ดำเนินงานของรัฐบาล อาทิ แรงงานตางดาวรับรูรอยละ 86.65 เขาใจรอยละ 77.6 บัตรสวัสดิการแหงรัฐรับรู
รอยละ 80.76 เขาใจรอยละ 22.01 การจราจรและการขนสงรับรูรอยละ 69.8 เขาใจรอยละ 71 การศึกษา
รับรูรอยละ 74 เขาใจรอยละ 73.4 การจัดระเบียบสังคมรับรูรอยละ 70 เขาใจรอยละ 76
3.3.5 ปรับรูปแบบการใหบริการของรัฐจากรูปแบบเดิมไปสูการใหบริการประชาชนผาน
ระบบดิ จิทัลอยางเป น ระบบ ลดขั้ น ตอนการดำเนิน งาน ใหสอดคลองกับวิถีการดำเนิน ชีวิต และความ
ตองการของผูรับบริการแตละบุคคล มีผลการดำเนินงาน ดังนี้
กระทรวงการตางประเทศดำเนินโครงการจัดจางผลิตหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสเพิ่ม
(Repeat Order) ในชวงเปลี่ยนผานจากโครงการฯ ระยะที่ 2 ไปสูระยะที่ 3 สามารถผลิตและใหบริการจัดทำ
หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสแกประชาชนใหมีประสิทธิภาพเทียบเทากับโครงการจางผลิตและใหบริการจัดทำ
หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส ระยะที่ 2 และสามารถใหบริการหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกสแกประชาชนได
อยางตอเนื่อง โปรงใส และประชาชนมีความพึงพอใจ
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กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม ดำเนินโครงการพัฒนาระบบ
และบริ ก ารภู มิ ส ารสนเทศกลางของประเทศ โดยการรวบรวมและเชื่ อ มโยงชุ ด ข อมู ล ภู มิ ศ าสตรพื้ น ฐาน
(Fundamental Geographic Data Set หรือ FGDS) (77จั งหวั ด) การสงเสริม และสนั บ สนุ น การใช ระบบ
สืบคนและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS Portal) เพื่อการพัฒนาและบริหารจัดการประเทศ
และการสงเสริมและผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตรของแผนแมบทภูมิสารสนเทศแหงชาติ ป 25602564 ในป งบประมาณ 2560 – 2561 มี ระบบสื บ ค น และบริ การภู มิส ารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS
Portal) พรอมให บริการขอมูลภู มิสารสนเทศตามขอกำหนดของมาตรฐาน FGDS จำนวน 41 จังหวัด โดย
สระแกวพรอมใหบริการผานระบบใหบริการแผนที่ชุดขอมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานผาน URL: https://fgdsfrontend.ngis.go.th/ พั ฒ นา Application/Solution เพื่อการบริห ารจัดการเชิงพื้น ที่ตามยุทธศาสตรของ
จั ง หวั ด และตอบโจทย ก ารแก ไ ขป ญ หานโยบายรั ฐ บาล/ป ญ หาเร ง ด ว นของประเทศ อาทิ เ ช น ระบบ
ภูมิสารสนเทศ ดานการบริหารจัดการขยะ ระบบภูมิสารสนเทศดานการสงเสริมการทองเที่ยว เปนตน และ
มี เครื อ ข า ยผู ใช งานระบบและบริ ก ารภู มิ ส ารสนเทศอย างกวางขวาง อาทิ เช น หน ว ยงานรว มบู ร ณาการ
หนวยงานภายในจังหวัด
กระทรวงพาณิชยจัดทำโครงการบูรณาการระบบงานการจดทะเบียนธุรกิจสู AEC เพื่อ
รองรับการใหบ ริการแบบ 2 ภาษา (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ผานอุป กรณ Smart Phone 1 ระบบ
และเชื่อมโยงระบบออกหนังสือรับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกสไปยังหนวยงานราชการและ
ภาคเอกชนได โครงการนี้สามารถเพิ่มชองทางการใหบริการ และลดขั้นตอนของประชาชน ในการขออนุมัติ
และอนุญาตระหวางหนวยงานภาครัฐ และลดภาระคาใชจายของประชาชนในการแปลเอกสาร ลดขั้นตอนและ
กระบวนการรับรองเอกสาร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการอิเล็กทรอนิกสกลางของกระทรวงพาณิชย
(MOC e-Service) โดยการจัดจางผูเชี่ยวชาญ รวบรวมขอมูล ศึกษา วิเคราะห และออกแบบกระบวนงานการ
ใหบริการตางๆ ที่อยูในภารกิจของหนวยงานในสังกัดของกระทรวงพาณิชย เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบ
ชำระเงินกลางของกระทรวงพาณิ ชย (MOC e-payment) ติดตั้ง และทดสอบระบบการชำระเงินกลางของ
กระทรวงพาณิชย โดยเชื่อมโยงกับระบบงานที่มีอยูผาน Application Program Interface (API) พัฒนาระบบ
บริหารจัดการฐานขอมูลกลางสำหรับทำงานรวมกันของระบบบริการอิเล็กทรอนิกสกลางของกระทรวงพาณิชย
(MOC e-Service) ระบบการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวของกระทรวงพาณิชย (MOC Single Point)
และจัดทำวิดีทัศน/คูมือแนะนำการปฏิบัติงาน ปจจุบันตรวจรับงานเรียบรอยแลว 1 งวดงาน กำลังตรวจรับ
งานงวดที่ 2 และอยูระหวางดำเนินการอีก 2 งวดงาน และโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบรับงบการเงิน
ผานทางอิเล็กทรอนิกส (DBD e-Filing) เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานขอมูลการยื่นงบการเงินผานทาง
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส ใ ห มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพรองรั บ จำนวนนิ ติ บุ ค คลที่ ยื่ น งบการเงิ น เพิ่ ม ขึ้ น เพื่ อ พั ฒ นารู ป แบบ
(Template) ของรหัสรายการทางบั ญชี (Taxonomy) สามารถเพิ่ มประสิทธิภาพในการใหบริการขอมูลงบ
การเงิน แกสาธารณชนใหมีความรวดเร็ว ถูกตอง
กระทรวงมหาดไทย จัดทำแผน MEA E - Service 4.0 เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการเพื่อ
ยกระดับสูความเปนเลิศ ดวยการพัฒนาและติดตั้งระบบ e - Service สำหรับงานขอใชไฟฟา และบริการอื่นๆ
พรอมปรับปรุงกระบวนการภายในใหรองรับ สามารถลดขั้นตอน ระยะเวลา และเพิ่มความสะดวกรวดเร็วใน
การใหบริการ
กระทรวงยุติธรรมดำเนินโครงการพัฒนาระบบ Application นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศในการให บ ริ ก ารประชาชน โดยการพั ฒ นาระบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส เพื่ อ เพิ่ ม ความโปร งใสและ
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ประสิทธิภาพของการบังคับคดีแพงและคดีลมละลายและการทำงานของกรมบังคับคดีทั่วประเทศ เสริมสราง
ความเชื่ อ มั่ น ในกระบวนการยุ ติธ รรม และตอบสนองความตองการของประชาชนและผูรับ บริการ ไดแก
e-service ตางๆ และ Application อาทิ (1) Application คนหาทรัพยสินขายทอดตลาดใกลแนวรถไฟฟ า
WLED Property Plus” ณ วั น ที่ 30 กั น ยายน 2561 รวม 2,890 ดาวน โ หลด และผู ใ ช ง านบริ ก าร
แอพพลิเคชั่น “LED PROPERTY” คนหาทรัพยที่อยูระหวางประกาศขายทอดตลาดทั่วประเทศ ณ วันที่ 30
กันยายน 2561 รวม 12,400 ดาวนโหลด ซึ่งระบบดังกลาวเปนการเพิ่มความสะดวกใหกับประชาชนในการ
เขาถึงบริการของภาครัฐ ดวยความรวดเร็ว สามารถคนหาไดทุกที่ ทุกเวลา (e-Service, m-Service) (2) LED
ABC (Application Bankruptcy Checking) สำหรับการตรวจสอบบุคคล/นิติบคุ คลที่อยูระหวางพิทักษทรัพย
หรือลมละลาย ซึ่ งสามารถตรวจสอบได จากชื่อ ชื่ อสกุล หรือเลขประจำตั วประชาชน เพื่ อประกอบการทำ
นิติกรรม ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 รวมจำนวน 3,394 ดาวนโหลด (3) LED Streaming ระบบถายทอดสด
การขายทอดตลาดใน 25 จั งหวั ด (4) LED Debt Info Mobile Application เพื่ ออำนวยความสะดวกให
ประชาชนผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย ในคดี สามารถตรวจสอบข อ มู ล การอายั ด เงิ น ในคดี ของตนเองได อ ย างงา ย
ประโยชนที่ประชาชนผูมีสวนไดเสียไดรับ คือ ใหบริการฟรี ประหยัดเวลาและคาใชจาย ลดขั้นตอน สรางความ
โปรงใส ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 รวม 4,620 ดาวนโหลด
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ดำเนินโครงการสงเสริมการพัฒนาระบบ
การใหบริการของหนวยงานของรัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ เพื่อให
การพัฒนาระบบการใหบริการมีประสิทธิภาพ มีความทันสมัย มีความงายในการดำเนินธุรกิจ และเกิดผลอยาง
เปนรูปธรรม โครงการยกระดับการพัฒนาการใหบริการภาครัฐแกนิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส
(Central Bizbox) เพื่ อพั ฒ นาระบบการให บ ริการออกหนั งสือรับ รองและเอกสารตางๆ แก นิ ติบุ คคลแบบ
เบ็ดเสร็จ สามารถพัฒนาระบบการใหบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส (Biz Portal) ที่ใหบริการ
ขออนุญาตใน 2 ประเภทธุรกิจเดิม คือ เติมเต็มธุรกิจรานอาหาร และเติมเต็มธุรกิจคาปลีก รวมถึงใหบริการ
เพิ่มเติมในอีก 8 ประเภทธุรกิจ ไดแก ธุรกิจรีสอรตขนาดเล็ก ธุรกิจสปา ธุรกิจฟตเนส ธุรกิจคารแคร ธุรกิจ
กอสรางและรับเหมากอสราง ธุรกิจซอมและขายอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ธุรกิจสถานพยาบาลสัตว ธุรกิจราน
กาแฟ และ Co-Working Space ครอบคลุมการขออนุญาตรายใหม การตออายุ การแกไข/เปลี่ยนแปลง และ
การยกเลิ ก รวมทั้ งสิ้ น 9 ใบอนุ ญ าต และโครงการพั ฒ นาระบบบริห ารจัด การของหน ว ยงานภาครัฐให มี
ขีดสมรรถนะสูง การสงเสริม สนับสนุนใหความรู ความเขาใจ และการประเมินผลการดำเนินการใหแกสวน
ราชการ เพื่ อ องค ก ารให มี ขี ด สมรรถนะสู งและทั น สมั ย บุ ค ลากรมี ค วามเป น มื อ อาชี พ ผ านกิ จ กรรมการ
ประชุมสัมมนาอบรมเชิงปฏิบัติ การตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน และการขอรับ
การตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครั ฐ ส งผลให ส ว นราชการจำนวน 47 หน ว ยงาน ประกอบด ว ย 27 กรม 20 จังหวัด ไดรับ การรับ รอง
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับ พื้ นฐานประจำป 2561 และสวนราชการไดรับรางวัลเลิศรัฐ สาขา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำป 2561 จำนวน 17 ผลงาน จาก 17 หนวยงาน
3.4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.4.1 ทบทวนการกระจายอำนาจและการถ า ยโอนภารกิ จ ให แ ก ท องถิ่ น ให ชั ด เจนตาม
ศักยภาพและความพรอมของทองถิ่น หนวยงานภาครัฐมีผลการดำเนินงาน ดังนี้
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กระทรวงมหาดไทยดำเนิ น โครงการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพขององค กรปกครองส ว น
ทองถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำป 2561 เพื่อใหผูเกี่ยวของทราบจุดออน จุดแข็ง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อนำไปใชในการเสริมสรางความเขมแข็งโปรงใสขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในการปฏิบัติราชการและการจัดการบริการสาธารณะแกประชาชน ในปงบประมาณ 2561 มีองคกร
ปกครองส ว นท องถิ่ น ผ านเกณฑ การประเมิน ประสิท ธิภ าพ (LPA) (ด านที่ 1 - 4 โดยแตล ะดานได คะแนน
ไมต่ำกวารอยละ 60) 6,829 แหง คิดเปนรอยละ 86.97 (จำนวนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 7,852 แหง (รวม
เมือ งพั ท ยา และกรุ งเทพมหานคร)) และโครงการพั ฒ นาและสงเสริม การบริห ารงานบุ คคลส วนท อ งถิ่ น
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย และมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น ตลอดจนเสริมสรางองคความรูที่เกี่ยวของใหแกบุคลากรในสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นทั้งในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นและการเตรียมความพรอม
ตอการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยจัดการประชุม มีผูเขารวม 2,093 คน (เปาหมาย 1,600 คน) และผูเขารวม
ประชุมมีความพึงพอใจตอการจัดประชุมอยูในระดับ “พอใจมากที่สุด”
สำนักนายกรัฐมนตรีจัดทำโครงการประเมินและคัดเลือกองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มี
การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสงเสริมการกระจายอำนาจและการยกระดับขีดความสามารถ
ของ อปท. ในดานการบริหารจัดการทองถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลและพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
3.4.2 เพิ่ ม ความคล อ งตั ว ให อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น หน ว ยงานภาครั ฐ มี ผ ลการ
ดำเนินงาน ดังนี้
กระทรวงมหาดไทยดำเนิ นโครงการจัดทำและปรับปรุงแก ไขระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยการจัดทำ และแกไขปรับปรุงระเบียบกระทรวง
มหาดไทยที่ เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งหมด 7 ฉบับ มีผลบังคับใชแลว
5 ฉบับ ไดแก ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหนวยบริการสาธารณสุขขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน
การฝากเงิน การเก็ บ รั กษาเงิ น และการตรวจเงิน ขององค ก รปกครอง พ.ศ. 2547 (ฉบั บ ที่ 4) พ.ศ. 2561
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการชวยเหลือประชาชนตามอำนาจหนาที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายจายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับ
นั กศึ กษา และการให ความช ว ยเหลื อนั กเรีย น ขององค กรปกครองส ว นท องถิ่ น พ.ศ. 2561 และระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
สำนักนายกรัฐมนตรีจัดทำโครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน โดยการจัดตั้ง
ศูนยสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นนำรอง เพื่อสงเสริมการกระจาย
อำนาจและการยกระดับขีดความสามารถของ อปท. ในภารกิจดานการสงเสริมการมีสวนรวมกับหนวยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการบริหารจัดการและการใหบริการ
แกประชาชนในทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปรงใสตรวจสอบได ดวยรูปแบบการกำกับ
ดูแลโดยชุมชน
3.4.3 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการรายไดและเงินอุดหนุนของทองถิ่น โดยกระทรวงการคลัง
ดำเนินการติดตามสถานะโครงสรางหนี้เงินกูขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) จัดทำรายงานสถานะ
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โครงสรางหนี้เงินกูของ อปท. ตามกรอบ พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 มาตรา 36
(1) โดยใชขอมูลที่ สบน. รวบรวมไดจากแหลงเงินกู และระบบ INFO ไดอยางสมบูรณครบถวน เพื่อรายงานตอ
คณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ (คนน.) ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มีหนี้คงคาง
ของ อปท. 29,264.01 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.18 ของ GDP
3.5 ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อใหสังคมไทยมีวินัย โปรงใส ยึดมั่นใน
ความซื่อสัตยสุจริต และยุติธรรม รวมทั้งสรางความเขมแข็ง เปนภูมิคุมกันของสังคมไทย โดย
3.5.1 ปลูกฝงใหคนไทยไมโกง หนวยงานภาครัฐมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้
กระทรวงการคลังจัดทำโครงการศุ ลกากรคุ ณ ธรรม (โครงการองค กรคุณ ธรรม) กรม
ศุลกากรไดกำหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการ
และหนวยงานของรัฐ โดยไดรวมกันประกาศคุณธรรม อัตลักษณ และจริยปฏิบัติของกรมศุลกากร "รับผิดชอบ
สุจริต จิต บริการ" เพื่ อให ทุกสวนราชการนำนโยบายดานองค กรคุ ณ ธรรมไปปฏิ บัติ เพื่ อขับ เคลื่อนการเปน
หนวยงานคุณธรรม พรอมจัดทำสื่อเผยแพรคุณธรรมอัตลักษณและจริยปฏิบัติของกรมศุลกากร โดยในปนี้
หนวยงานที่ประกาศเจตจำนงในการรวมเปนหนวยงานคุณธรรมคือ ดานศุลกากรทาอากาศยานหาดใหญและ
ดานศุลกากรสงขลา พรอมทั้งทำการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของเจาหนาที่กรม
ศุ ล กากร (Integrity and Transparency Assessment: ITA) จากตั ว ชี้ วั ด กลางในแต ล ะจริ ย ปฏิ บั ติ ข อง
คุณธรรม อัตลักษณ และกรอบแนวทางการดำเนินกิจกรรมภายใตตัวชี้วัด ซึ่งผลการประเมินฯ พบวา รอยละ
80 ของเจาหนาที่มีความรับผิดชอบ (Accountability) สุจริต (Integrity) และมีจิตบริการ (Service mind)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจัดทำ โครงการเยาวชนไทยหัวใจ
ใสสะอาด เพื่อสงเสริมใหสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับเครือขายเด็กและเยาวชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การเฝาระวังการปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นมีทัศนคติจิตสำนึกคานิยมในความซื่อสัตยสุจริตและการมีสวน
รวมในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตคอรัปชั่น จากการดำเนินงานในรอบป 2561 มีเด็กและเยาวชน
เขารวม 23,408 คน
กระทรวงพาณิ ชยจัดทำโครงการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน เพื่อระดมความคิดเห็ น
และรับ ฟ งขอเสนอแนะจากภาคประชาชน ซึ่งเปน ผูมีสวนไดส วนเสีย ที่ มีความเกี่ ยวของกั บ ภารกิจ ดานจด
ทะเบียนธุรกิจ บริการขอมูลธุรกิจ การสงเสริมและพัฒนาธุรกิจ และงานสนับสนุนของกรมในภาพรวม โดยจัด
สัมมนา บรรยาย โครงการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน เรื่อง "ขาราชการแบบไหน ในใจประชาชน" และรับฟง
ความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก ขาราชการและบุคลากรกระทรวงพาณิชย 5 ครั้ง มีผูไดรับความรู
1,667 ราย (เปาหมาย 1,500 ราย)
กระทรวงศึกษาธิการดำเนินโครงการโรงเรียนสุจริต ปลูกฝงใหนักเรียน ครู ผูบ ริหาร
และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีพฤติกรรมรวมตานการทุจริตในวงกวาง ทั้งในระดับโรงเรียน ชุมชนและ
หนวยงาน ครอบคลุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 225 เขต และผูบริหาร ครู นักเรียนและบุคลากรทางการ
ศึกษา 30,717 โรงเรียน
นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการไดจัดทำโครงการสงเสริมและ
สรางภาพลักษณที่ดีของภาครัฐในการตอตานการทุจริต ดำเนินการสรางการรับรู เขาใจเกี่ยวกับการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริการประชาชน เพื่อความโปรงใสและการตอตานการทุจริตผานสื่อชองทางตางๆ อยาง
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ตอเนื่อง และจัดกิจกรรมเสริมสรางการมีสวนรวมของภาคสวนตางๆ ในการปองกันและตอตานการทุจริต โดย
จัดกิจกรรมเสริมสรางธรรมาภิบาลในรูปแบบการจัดหลักสูตรอบรม การจัดคาย การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
กิจกรรมกลุมเชิงสรางสรรค สงผลใหประชาชนตระหนักรูถึงความสำคัญของการตอตานการทุจริตและประพฤติ
มิชอบไมนอยกวารอยละ 80
3.5.2 ปองกันการทุจริต หนวยงานภาครัฐมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้
กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย จั ด ทำโครงการเสริ ม สร า ง
วัฒนธรรมตอตานการทุจริต โดยการจัดอบรม 3 กิจกรรม มีผูเขารวมรวม 2,638 ราย ทั้งนี้มบี ุคลากรไดลงนาม
ใหคำมั่นวาจะปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและขอบังคับจรรยาขาราชการ 2,435 คน และมีหลักขอบังคับของ
จรรยาขาราชการในการปฏิบัติงาน สงผลใหบุคลากรตระหนักถึงความสำคัญดานความซื่อสัตยสุจริตมีคุณธรรม
จริย ธรรมในการปฏิบั ติราชการ รวมทั้งไดแลกเปลี่ยนความรูจากการถอดบทเรีย นการดำเนิน งานดานการ
ปองกันและปราบปรามทุจริต เกิดแนวทางการทำงานที่สามารถนำไปพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาฐานความรู
ภายในหนวยงานของ พม. ไดอยางมีประสิทธิภาพ และโครงการยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการใน
องคกร เพื่อสรางองคกรใหมีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และยับยั้งการทุจริตอยางเทาทันดวย
นวัตกรรมและกลไกการปองกันการทุจริต และสงเสริมใหหนวยงานไดรับทราบแนวทางในการปรับปรุงหรือ
พัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน
.

กระทรวงเกษตรและสหกรณดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ มุงเนนการพัฒนา
บุคลากรใหสามารถขับเคลื่อนนโยบายไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดผลเปนรูปธรรม สรางคลัง
สมองของกระทรวงเกษตรและสหกรณ รวมทั้ งพั ฒ นาบุ ค ลากรภาครั ฐ ให เป น มื อ อาชี พ พรอ มรับ กั บ การ
เปลี่ยนแปลงจากทั้งภายในและภายนอก โดยสงเสริมและปลูกฝงจิตสำนึก คานิยม คุณธรรม จริยธรรมและ
สรางวินัย เรียนรูเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน พัฒนาบุคลากรใหเปน Smart Officer มีบุคลากรเขารวมการ
อบรม 16,073 ราย และโครงการสัมมนาเชิงปฏิ บัติการ เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขป ญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ
กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ มดำเนิ น โครงการพั ฒ นาศั กยภาพของ
บุคลากรภาครัฐ ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ เพื่อใหเจาหนาที่มีความรูความเขาใจ
และตระหนักถึงความสำคัญของปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น และสามารถนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปน
แนวทางในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตได
กระทรวงพาณิชยดำเนิน โครงการพัฒนาจิตสำนึกและความเขมแข็งของกลไกตอตาน
การทุ จ ริต กระทรวงพาณิ ช ย โดยจั ดการอบรมใหความรูกฎหมายเกี่ย วกับ การป องกัน การทุ จริต และการ
บรรยายสงเสริมใหบุคลากรนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผานเวทีคนตนแบบ สงผลใหขาราชการ
บุคลากรสวนกลางและสวนภู มิภ าคกวา 2,498 ราย มี จิตสำนึกและมีความเขมแข็งในคุณธรรม จริยธรรม
ไมกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความเขาใจเกี่ยวกับกฎระเบียบในการปฏิบัติงาน ลดความผิดพลาด
และสรางวัฒนธรรมเชิงจริยธรรมขึ้นในองคกร รวมถึงเสริมสรางใหกระทรวงพาณิ ชยมีภาพลักษณ ที่ดี เป น
องคกรที่โปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได ไดรับการยอมรับและความไววางใจจากทุกภาคสวน โครงการสราง
จิตสำนึกการเปนขาราชการที่ดีตามรอยพอ เพื่อสรางความรูความเขาใจและความตระหนักรูถึงปญหาและโทษ
ของการทุจริตคอรรัปชัน รวมทั้งสรางความรูความเขาใจในเรื่องผลประโยชนทับซอนและปลูกจิตสำนึกใหมี
คุณธรรมและจริยธรรม และรวมกันปองกันมิใหเกิดการกระทำผิดวินัยและประพฤติมิชอบ อันจะสงผลกระทบ
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ตอระบบราชการ พรอมนอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนหลักยึดในการปฏิบัติหนาที่ราชการอยาง
มีประสิทธิภาพ โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการใหกับขาราชการและเจาหนาที่ 350 คน คิดเปนรอยละ 109 ของ
เปาหมายที่วางไว (เปาหมาย 320 คน) โครงการเสริมสรางความรูและจิตสำนึกในการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน
ไดเชิญวิทยากรผูเชี่ยวชาญมาบรรยายใหความรูและรวมกลุมฝกปฏิบัติในกิจกรรมที่เปนประโยชนเพื่อสงเสริม
และปลูกฝงแนวคิดการทำงานอยางสุจริต รวมถึงการระดมสมองและแลกเปลี่ยนแนวความคิดเพื่อปองกันและ
แกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ มีบุคลากรเขารวมกิจกรรม 511 คน (เปาหมาย 400 คน) และคะแนน
เฉลี่ยการประเมินคุณธรรม และความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ รอยละ 89.09 (สูงขึ้นจากคา เปาหมายที่
กำหนดไว รอยละ 85) โครงการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน สรางจิตสำนึกในการซื่อสัตย สุจริต และพอเพียง
เรียนรูกฎระเบียบที่เกี่ยวของเพื่อสรางกลไกปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สรางภูมิคุมกันการทุจริตโดย
การปลูกฝงวินัยการออม และเพิ่ มประสิทธิภาพการบริห ารงานดานการเงิน การคลังและพัสดุ มี ผูเขารวม
กิ จกรรมต างๆ รวมทั้ งสิ้ น 408 คน (เป า หมาย 395 คน) โครงการส งเสริม และคุ ม ครองจริ ย ธรรมในการ
ปฏิบัติงาน จัดกิจกรรมฝกอบรมเพื่อสงเสริมคุมครองจริยธรรม สรางเครือขายประมวลจริยธรรม และปองกัน
ปราบปรามทุ จ ริตและประพฤติ มิช อบในองคกร รวมถึงปลุกจิตสำนึ กการปฏิ บัติราชการใสสะอาดโดยจัด
สัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานในโครงการตนแบบของประเทศ และโครงการพัฒนาเสริมสรางวินัย
คุณธรรมจริยธรรม เพื่อเปนขาราชการที่ดีและไรทุจริต โดยการพัฒนาและสงเสริมใหขาราชการของกรมทุก
ระดับ ตระหนักในการเปน ขาราชการที่ ดี มีเกียรติ ศักดิ์ศรี มีความรักชาติ ศรัทธา ยึดมั่น ในหลักธรรมทาง
ศาสนา เปนผูประพฤติดี ปฏิบัติดี เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย และกระทำตนเปนประโยชนตอสังคม
อยางสม่ำเสมอ รวมทั้งเสียสละอุทิศตนเพื่อสังคม/สาธารณประโยชน ดูแลสิ่งแวดลอมดำรงตนแบบพอเพียง
และสรางความเชื่อมั่นและการยอมรับใหแกประชาชนในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
กระทรวงมหาดไทยจัดทำ โครงการยกระดับมาตรการปองกันการทุจริตเชิงรุกของกรม
ที่ดิน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อใหกรมที่ดินไดรับผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดำเนิ น งานของหน ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA ) มากกว า เกณฑ ที่
สำนั กงาน ป.ป.ท. กำหนด และผู บริหารของกรมที่ ดินและเจาหน าที่ ผูรับผิดชอบในแตละสำนัก/กอง และ
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครมีความรูความเขาใจในหลักการและเหตุผลของการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ จากผลการดำเนินงาน พบวากรมที่ดินไดรับผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของกรมที่ดิน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เปนรอยละ 81.95
คะแนน (เป า หมายไม น อ ยกว าร อ ยละ 80 คะแนน) โครงการข า ราชการกรมที่ ดิ น ยุ ค ใหม ไม รั บ ไม โกง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ใหผูเขารับการฝกอบรมนำความรูดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาปรับ
ใชในการปฏิ บั ติงาน ตลอดจนปฏิ บั ติงานในหนาที่ไดอยางถูกตองตามหลักเกณฑ มีความตระหนั กและให
ความสำคั ญ ในเรื่ องความซื่ อสั ตย สุ จ ริต ต อหน าที่ มีส วนรว มในการเฝาระวังและตรวจสอบการทุ จ ริตและ
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน และไดนำการสรางจิตสำนึก (Service Mild) และหลักธรรมาภิบาลไปถือ
ปฏิ บั ติในการให บ ริ การประชาชน เพื่ อให เกิด ความเชื่ อมั่ น และเสริมสรางภาพลักษณ ที่ดี โดยจัดฝกอบรม
ขาราชการ มีผูเขารวม 556 คน คิดเปนรอยละ 111.20 และขาราชการที่เขารับการฝกฯ ไมเปนผูถูกรองเรียน
ในปงบประมาณ 2561 คิดเปนรอยละ 99.82 และโครงการสรางคุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใสของ
กระทรวงมหาดไทย มีผูเขารวมการฝกอบรม/สัมมนา 43,668 คน ครอบคลุมทั้ง 76 จังหวัด สงผลใหบุคลากร
ภาครัฐทั้งในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและหนวยงานอื่น เกิดความตระหนักรูพึงกระทำในความซื่อสัตยสุจริต มี
คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม เพื่ อลดป ญ หาการทุ จ ริต คอรรัป ชั่น ในภาครัฐ โดยมี ค วามรู ความเขาใจเกี่ ย วกั บ
กฎระเบียบ ขอกฎหมายที่กำหนดเพื่อลดความเสี่ยงของการทุจริตในการปฏิบัติงาน และมีทักษะในการบริหาร
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จิตสำนึกของตนเองตามหลักธรรมาภิบาล และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จนสามารถประพฤติตนเปน
ตนแบบของหนวยงาน และสามารถทำงานรวมกับทุกภาคสวนไดอยางสรางสรรค
กระทรวงยุติธรรมดำเนินกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ โครงการพัฒนาระบบบริหารเพื่อ
ตอต านการทุ จริตและสงเสริมคุมครองจริยธรรม เพื่ อเสริมสรางกลไกและจัด ทำมาตรการดานการป องกั น
ปราบปรามการทุจริตและสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของหน วยงานใหสามารถยกระดับการปฏิ บัติงานของ
บุคลากรในสังกัดกระทรวงยุติธรรมใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลและการบริการประชาชนที่ดี สงผลใหสวน
ราชการในสังกัดไดคะแนนเฉลี่ยการประเมิน คุณธรรมและความโปรงใสของหน วยงานผานเกณฑที่กำหนด
(รอยละ 86.56) โครงการจัดฝกอบรมเครือขายการปองกันและตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบ เพื่อปลูกฝง
ความรู คานิยม และสรางเครือขายการปองกันและตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบใหบุคลากรภายในกรม
ราชทัณฑ โดยกลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการจะใชนามเรียกขานวา “เครือขายราชทัณฑตานทุจริต” สังคม
ไมทนตอการทุจริต มีผูเขารวม 250 คน การตรวจพิสูจนทางนิติวิทยาศาสตรเพื่อสนับสนุนการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สถาบันนิติวิทยาศาสตรไดดำเนินการตรวจพิสูจนและวิเคราะหดานเอกสาร
เพื่อสนับสนุนการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเปนไปตามนโยบาย คสช. เรื่องมาตรการปองกัน
และแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ และนโยบายรัฐบาลดานสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มี
ธรรมาภิบาลและปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ คดีที่ไดรับจากสำนักงาน ป.ป.ท.
28 คดี และคดี ที่ ได รั บ จากสำนั ก งาน ป.ป.ช. 13 คดี รวมจำนวนทั้ ง หมด 41 คดี สามารถป อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สามารถนำผลการตรวจพิสูจนทางพยานเอกสารไปใชประกอบสำนวนการ
สื บ สวนสอบสวน เพื่ อ ดำเนิ น การเอาผิ ด ข า ราชการ หรื อ หน ว ยงานที่ เกี่ ย วข อ งกั บ การทุ จ ริ ต ได อ ย า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ และผลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปรงใสในการดำเนิ น งานของหน ว ยงานภาครั ฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ในภาพรวมไดคะแนนเทากับรอยละ 88.20 ซึ่งถือวามี
คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานระดับสูงมาก เมื่อพิจารณาตามดัชนี พบวา ดัชนีความโปรงใสได
คะแนนสูงสุด เทากับรอยละ 95.20 รองลงมา คือ ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร ไดคะแนนเทากับรอยละ
90.81 ดั ช นี ค วามพร อ มรั บ ผิ ด ได ค ะแนนเท า กั บ ร อ ยละ 87.91 ดั ช นี ค วามปลอดจากการทุ จ ริ ต ใน
การปฏิบัติงาน ไดคะแนนเทากับรอยละ 87.09 และดัชนีคุณธรรมการทำงานในหนวยงาน ไดคะแนนเทากับ
รอยละ 77.43
กระทรวงแรงงานจัดทำโครงการเสริมสรางธรรมาภิบาลปองกันและลดความเสี่ยงในการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมใหบุคลากรมีกระบวนทัศน วัฒนธรรม และคานิยม
ในการปฏิบัติงานที่ยึดหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี คำนึงถึงประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้ง และยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง พรอมทั้ง เสริมสรางจิตสาธารณะ จิตพอเพี ยง และซื่อสัตยสุจริตตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง สามารถแยกแยะผลประโยชนสวนตนและสวนรวม ผลักดันใหเกิดสังคมที่ไมยอมรับและตอตานทุจริต
ทุกรูปแบบ โดยการจัดกิจกรรมตางๆ มีผูเขารวมกวา 1,000 คน
กระทรวงวัฒนธรรมดำเนินโครงการสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและตอตานการ
ทุจริต ในกระทรวงวัฒ นธรรม โดยการจัดกิจกรรมต างๆ เชน การอบรม จัดประชุม จัดนิ ทรรศการวิชาการ
ขับ เคลื่อนองคกรคุณธรรม “พอเพี ยง วินั ย สุจริต จิต อาสา” เปนตน มีบุคลากรเขารวม 585 คน สงผลให
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมไดรับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน
ของหน ว ยงานภาครั ฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 84.06 คะแนน และประชาชนมี
ความพึงพอใจ ในการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รอยละ 88.20 และโครงการการ
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ปลูกจิตสำนึกสุจริต ปองกันทุจริต สรางวิธีคิดตอตานคอรรัปชั่น เพื่อปรับกระบวนทัศนใหมใหเกิดการสำนึก
และตระหนักรูถึงปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นที่จะสรางความเสียหายอยางมหาศาลใหแกประเทศ พรอมทั้ง
สรางเครือขายในการเฝาระวังการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตคอรรัปชั่น ที่จะนำไปสูการปราบปรามการ
ทุจริต มีผูเขามามีสวนรวมในการสรางเครือขายกับสถาบันฯ และเฝาระวังการทุจริตคอรรัปชั่น ไมนอยกวา
5 เครือขาย และมีผูเขารวมจำนวน 350 คน และกลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการ/กิจกรรมสามารถเขาใจ
กระบวนการและวิธีดำเนินการเมื่อพบเห็นการทุจริต ไมนอยกวารอยละ 80
กระทรวงสาธารณสุขจัดทำโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสแบบบูรณาการ
เพื่อประเมินผลดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานเปาหมาย พัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล สะทอนภาพลักษณตามความ
เปนจริง เกิดผลลัพธอันเปนที่ยอมรับตอประชาชน ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย เกิดความเชื่อมั่นศรัทธา
ตอการบริหารราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโดยรวม สงผลใหหนวยงานเปาหมาย 1,850
หนวยงาน พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล
สะทอนภาพลักษณตามความเปนจริง เกิดผลลัพธอันเปนที่ยอมรับตอประชาชน ผูรับบริการ และผูมีสวนได
สวนเสีย เกิดความเชื่อมั่นศรัทธาตอการบริหารราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโดยรวม
กระทรวงอุ ต สาหกรรมดำเนิ น โครงการค า ใช จ า ยในการปลู ก ฝ ง วิ ธี คิ ด แยกแยะ
ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม เพื่อใหขาราชการและเจาหนาที่ในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ทุกคนมีจิตสำนึกการใหบริการ มีผูเขารวม 200 คน และโครงการคาใชจายในการสงเสริมการมีสวนรวมภาค
ประชาชนในการรวมเปนกลไกในการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อใหขาราชการและเจาหนาที่ใน
สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมทุกคนมีสวนรวมในการสราง
สำนั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการดำเนิ น โครงการพั ฒ นาระบบการ
ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ โดยการจัดทำกิจกรรมตางๆ เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหกับ ค.ต.ป.
และเครือขาย โดยเริ่มตั้งแตศึกษาทบทวนวรรณกรรม รวบรวม วิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการ จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการ
ตรวจสอบ และประเมิ น ผลภาคราชการ จั ดทำกรอบแนวทางการตรวจสอบและประเมิน ผลภาคราชการ
ประจำป สรางความรูความเขาใจในเรื่องการตรวจสอบและประเมิน ผลภาคราชการให เป น ไปในแนวทาง
เดียวกัน โดยการจัดประชุมและเผยแพรขอมูลที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการผานสื่อ
ในรูปแบบตางๆ เชน สื่อดิจิทัล สื่อในรูปแบบเอกสาร เปนตน รวมทั้งดำเนินการตรวจติดตามการดำเนินงานใน
พื้นที่รวมกับ ค.ต.ป. และเครือขาย และจัดทำรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการตามรอบ
การรายงาน ที่ ค.ต.ป. กำหนด เสนอตอ ค.ต.ป. เพื่อเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อทราบ และเสนอ ค.ร.ม. เพื่ อ
พิจารณา ตลอดจนดำเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ ค.ต.ป. และเครือขายอยางตอเนื่อง
เพื่อใหการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.6 ปฏิ รูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมใหมีความทัน สมัย เปน ธรรม และสอดคลองกับ
ขอบังคับสากลหรือขอตกลงระหวางประเทศ
3.6.1 ปฏิรูปกฎหมายใหทันสมัย โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณดำเนินการออกกฎหมาย
ใหมและการปรับปรุง แกไขกฎหมาย ปรับปรุงแกไขกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการเกษตร ใหมี
ความทันสมัยถูกตองและเปนธรรมสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป สามารถปรับปรุง
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แกไขกฎหมายระดับพระราชบัญญัติป 2561 ดังนี้ ประกาศใชบังคับแลว 3 ฉบับ และอยูระหวางดำเนินการ
เสนอรางกฎหมายใหม 5 ฉบับ และเสนอแกไขปรับปรุงกฎหมายเดิม 14 ฉบับ
3.6.2 ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพ โดยกระทรวงยุตธิ รรมจัดทำโครงการนำ
เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส (EM) มาใชกับผูกระทำผิด เพื่อปองกันสังคมจากอาชญากรรมอันเกิดจาก
การกระทำผิดซ้ำ ลดความแออัดในเรือนจำและสถานที่ควบคุมตัว และสรางความมั่นใจใหกับชุมชนและสังคม
ในการป อ งกั น อาชญากรรม โดยกรมคุ ม ประพฤติ ดำเนิ น การประสานงานกั บ สำนั ก งบประมาณเพื่ อ ขอ
เปลี่ ย นแปลงงบประมาณ ประจำป ง บประมาณ 2561 จากการจั ด ซื้ อ เป น การเช า เครื่ อ งมื อ ติ ด ตามตั ว
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Monitoring: EM) มาใชกับผูกระทำผิดในระบบงานคุมประพฤติและขอตั้งวงเงิน
เพื่ อการเช าจำนวน 4,000 เครื่อง ตอเนื่องต อไปอีก 3 ป ทั้งนี้ กรมคุมประพฤติไดดำเนิ นการจัดอบรมและ
สัมมนาเพื่อเตรียมความพรอมผูปฏิบัติงาน ผูบริหาร บุคลากรภาครัฐและผูมีอำนาจสั่งใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
ตลอดจนภาคประชาชน จำนวน 780 คน และไดเขาพบหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก สำนักงานศาลยุติธรรม
กรมราชทัณฑ กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน กรมการปกครอง และสำนักงานตำรวจแหงชาติ เพื่อ
หารือแนวทางการนำอุปกรณ อิเล็กทรอนิ กส ติดตามตัวมาใชกับผู กระทำผิด โดยเริ่มดำเนิน การนำอุป กรณ
อิเล็กทรอนิกสติดตามตัวมาใชกับผูกระทำผิดตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2562 ซึ่งปจจุบัน (20 เมษายน 2562) มี
ผูกระทำผิดที่ศาลและคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษ/ลดวันตองโทษจำคุก มีคำสั่งให
ติดอุปกรณอิเล็กทรอนิกสแลว 1,189 ราย และโครงการพัฒนาศักยภาพกลไกการขับเคลื่อนการไกลเกลี่ยและ
ระงับขอพิพาท โดยจัดฝกอบรมหลักสูตรการไกลเกลี่ยและระงับขอพิพาทในชุมชน (ระดับตน, กลาง) ประจำป
งบประมาณ 2561 เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหเครือขายภาคประชาชนและทุกภาคสวนไดมีสวนรวมในการ
ลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนในชุมชน และไดเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางทั่วถึงเปนธรรมเพิ่มมาก
ยิ่งขึ้น โดยการใชกลไกการระงับขอพิพาทของคนในชุมชน เพื่อจัดการกับความขัดแยงอยางสันติวิธี สงผลให
สั งคมใช สั น ติ วิ ธี ในการจั ดการกั บ ป ญ หาของชุ มชน ลดปริมาณคดีขึ้น สูศาล ลดภาระในการดำเนิ น งานใน
กระบวนการยุติธรรม

4 ประเด็นการพัฒนาในระยะตอไป
4.1 ปฏิ รู ป ระบบราชการให มี ธ รรมาภิ บ าลอย า งแท จ ริ ง ควบคู กั บ การบู ร ณาการ และเสริ ม
สมรรถนะขององค ก รอิ ส ระ และองค ก รที่ มี ห น า ที่ ในการตรวจสอบ รวมทั้ งส งเสริ ม ให เกิ ด วั ฒ นธรรม
ธรรมาภิบาลในสังคม โดยปรับกระบวนการวางแผนงาน แผนงบประมาณ การปฏิบัติงาน และการใชจาย
งบประมาณ รวมทั้งระบบการใหรางวัลและลงโทษของภาครัฐโดยยึดหลักการบูรณาการในการทำงาน ควบคู
กับการเสริมสมรรถนะขององคกรอิสระ และองคกรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่มีหนาที่ใน
การปองกันและปราบปรามการทุจริต ใหสามารถปฏิบัติภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถ
เชื่อมโยงขอมูล และประสานการดำเนินการระหวางหนวยงานไดอยางมีเอกภาพ นอกจากนี้ ควรปลูกฝงความรู
ความเขาใจ และการใหคุณคาแกหลักธรรมาภิบาล และการปองกันการทุจริตคอรรัปชั่น และทำหนาที่รวมกัน
ตรวจสอบการทุจริตคอรรัปชั่นในสังคม
4.2 สรางจิตสำนึกการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นใหคนไทย โดยการปลูกฝงจิตสำนึก และสราง
ความรู ความเขาในสิทธิและหนาที่ของประชาชนคนไทย ในการปกปองผลประโยชนของชุมชนและสาธารณะ
และมีสวนรวมในการพิจารณาตัดสินใจ และตรวจสอบการดำเนินงานของภาครัฐ รวมทั้งใหความชวยเหลือใน
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การปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาคราชการและเอกชน เพื่อใหเกิดความโปรงใสใน
การปฏิบัติงาน ตลอดจนปรับทัศนคติใหคนไทยใหตระหนักวา การทุจริตคอรรัปชั่นทุกประเภท ไมวาจะเปน
การติด สิน บน การเสนอผลประโยชน เงิน สิ่งของ สัญ ญาหรือขอเสนอตางๆ ลวนแตเป น สิ่งที่ผิดกฎหมาย
ผิดศีลธรรม
4.3 สงเสริมกลไกตรวจสอบใหเกิดขึ้นอยางกวางขวางหลากหลายรูปแบบ เนื่องจากในปจจุบัน
รูป แบบของการทุ จ ริต มี กระบวนการที่ ซั บ ซ อนและหลากหลายรูป แบบ โดยเฉพาะการทุ จ ริต ที่ห ลีก เลี่ ย ง
ขอกฎหมายได และมีเครือขายเชื่อมโยงกันเปนเครือขาย เชน การทุจริตเชิงนโยบายที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นและมี
มูลคาความเสียหายสูงกวาการทุจริตที่ผิดกฎหมาย ดังนั้นจำตองพัฒนากลไกตรวจสอบใหมีประสิทธิภาพสูง
มี อ งค ค วามรู เกี่ ย วกั บ การทุ จ ริ ต ในรู ป แบบใหม ๆ และมี บุ ค ลากรที่ เพี ย งพอ นอกจากนั้ น จำต อ งส งเสริ ม
กระบวนการตรวจสอบโดยกลไกอิสระ เชน สื่อสารมวลชน นักวิชาการ ฯลฯ พรอมทั้งสงเสริมกระบวนการมี
สวนรวมของภาคเอกชนที่จะเขารวมตรวจสอบการทุจริตคอรรัปชั่นไดอยางมีพลังและกวางขวาง ใหสามารถ
ทำงานไดอยางมีอิสระ รายงานขอเท็จจริงใหประชาชนทราบไดครบถวน
4.4 ปฏิ รูป ระบบราชการให มีธรรมาภิบาลอยางแท จริง ควบคูไปกับการบู รณาการ และเสริม
สมรรถนะขององค ก รอิ ส ระ และองค ก รที่ มี ห น า ที่ ในการตรวจสอบ รวมทั้ งส งเสริ ม ให เกิ ด วั ฒ นธรรม
ธรรมาภิบาลในสังคม โดยปรับกระบวนการวางแผนงาน แผนงบประมาณ การปฏิบัติงาน และการใชจาย
งบประมาณ รวมทั้งระบบการใหรางวัลและลงโทษของภาครัฐโดยยึดหลักการบูรณาการในการทำงาน ควบคู
กับการเสริมสมรรถนะขององคกรอิสระ และองคกรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่มีหนาที่ใน
การปองกันและปราบปรามการทุจริต ใหสามารถปฏิบัติภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถ
เชื่อมโยงขอมูล และประสานการดำเนินการระหวางหนวยงานไดอยางมีเอกภาพ นอกจากนี้ ควรปลูกฝงความรู
ความเขาใจ และการใหคุณคาแกหลักธรรมาภิบาล และการปองกันการทุจริตคอรรัปชั่น และทำหนาที่รวมกัน
ตรวจสอบการทุจริตคอรรัปชั่นในสังคม
4.5 เสริ มสร างความเข มแข็ งของชุ มชนในการจัด การป ญ หาของชุ มชนเพื่ อเป น ภู มิคุ มกั น แก
คนยากจนและคนดอยโอกาส โดยสงเสริมความเขมแข็งของกองทุนการออมระดับชุมชน สนับสนุนใหกองทุน
การออมระดับชุมชนยกระดับเปนกองทุนสวัสดิการชุมชนที่สามารถดูแลคนในชุมชนตั้งแตเกิดจนตาย เพื่อเปน
หลักประกันคุณภาพชีวิตใหแกคนยากจน คนดอยโอกาส และรองรับสังคมผูสูงอายุ รวมทั้งเรงเสริมสรางความ
เขมแข็ งขององค กรชุ มชน ให มีขีดความสามารถในการรับ มือกับ สถานการณ การเปลี่ย นแปลงทั้งทางดา น
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมที่เปนไปอยางรวดเร็ว และรุนแรงมากขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ

บ ท ที่ 7
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส
1 บทนำ และสาระสำคัญของยุทธศาสตร
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสเปนปจจัยสำคัญในการสนับสนุนเศรษฐิจและสังคม
การกระจายความเจริ ญ และการพั ฒ นาเมือ งและพื้ น ที่ รวมทั้ งการยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิต ของประชาชน
อยางไรก็ตาม ที่ ผานมาการพั ฒ นาโครงสรางพื้ น ฐานและระบบโลจิสติ กสของประเทศประสบปญ หาความ
ตอเนื่องในการดำเนินการ และปญหาเชิงปริมาณ คุณภาพ และการบริหารจัดการการใหบริการที่สอดคลองกับ
มาตรฐานสากล ทำให มีขอจำกั ดในการสนั บ สนุน การพั ฒ นาประเทศให มีป ระสิทธิภ าพ ดังนั้ น การพั ฒ นา
โครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสของประเทศในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
จะมุงเนนการขยายขีดความสามารถและพัฒนาคุณภาพการใหบริการ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและ
พื้นที่เศรษฐกิจหลัก และสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุมในสังคม สนับสนุนใหเกิดความเชื่อมโยงใน
อนุภูมิภาคและในอาเซียนอยางเปนระบบ โดยมีโครงขายเชื่อมโยงภายในประเทศที่สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่
ตามแนวระเบี ย งเศรษฐกิ จ ต า งๆ การพั ฒ นาระบบการบริห ารจัด การและการกำกับ ดู แลให ส อดคลอ งกั บ
มาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มประสิทฺธิภาพการดำเนินการ สรางความเปนธรรมในการเขาถึงบริการพื้นฐาน และ
การคุมครองผูบริโภค การพัฒนาอุตสาหกรรมตอเนื่องเพื่อสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกับประเทศ และการ
พัฒนาผูประกอบการในสาขาโลจิสติกสและหนวยงานที่มีศักยภาพเพื่อไปทำธุรกิจในตางประเทศ
1.1 เปาหมายการพัฒนา
1.1.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสในภาพรวม มีเปาหมายเพื่อลดความ
เขมการใชพลังงาน (Energy Intensity: EI) และลดตนทุนโลจิสติกสของประเทศ
1.1.2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานระบบขนสง เพื่อเพิ่มปริมาณการขนสงสินคาทางราง
และทางน้ำ และเพิ่มปริมาณการเดินทางดวยระบบขนสงสาธารณะในเขตเมือง รวมทั้งขยายขีดสามารถในการ
รองรับปริมาณผูโดยสารของทาอากาศยานในกรุงเทพมหานครและทาอากาศยานในภูมิภาคใหเพียงพอกับ
ความตองการ
1.1.3 การพั ฒ นาระบบโลจิ สติ กส เพื่ อให ป ระเทศไทยมีค วามสามารถในการแขงขั น ด าน
โลจิสติกส และการอำนวยความสะดวกทางการคามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ระบบ National Single Window
(NSW) สามารถเชื่ อ มโยงและแลกเปลี่ ย นข อ มู ล กระบวนการนำเข า ส ง ออกและโลจิ ส ติ ก ส ด ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกสแบบไรกระดาษไดอยางสมบูรณ บุคลากรดานโลจิสติกสไดรับการพัฒ นาให มีผลิตภาพสูงขึ้น
รวมทั้ ง การขนส งสิ น ค า ผ า นเข า -ออก ณ ด า นการค า ชายแดนสำคั ญ ที่ เ ชื่ อ มต อ กั บ โครงข า ยทางหลั ก มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
1.1.4 การพั ฒ นาด านพลั งงาน เพื่ อเพิ่ มสั ด ส วนการใช พลั งงานทดแทนตอปริม าณการใช
พลังงานขั้นสุดทาย และลดการพึ่งพากาซธรรมชาติในการผลิตไฟฟา
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1.1.5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อขยายโครงขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงใหครอบคลุม
ทั่วทั้งประเทศ และสรางผูประกอบการธุรกิจดิจิทัลรายใหมเพิ่มขึ้น รวมทั้งพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอรใหมีประสิทธิภาพและสอดคลองตามมาตรฐานสากลเพื่อรับมือภัยคุกคามทางออนไลน
1.1.6 การพั ฒ นาดานสาธารณู ปการ (น้ำประปา) เพื่อขยายกำลังการผลิตน้ำประปาและ
กระจายโครงขายการใหบริการน้ำประปาใหครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ และบริหารจัดการลดน้ำสูญเสียใน
ระบบสงน้ำและระบบจำหนายน้ำ
1.2 แนวทางการพัฒนา
1.2.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานขนสง
1) พัฒนาระบบขนสงทางราง โดย (1) พัฒนาและปรับปรุงโครงขายรถไฟขนาดทาง
1 เมตร ให เป น โครงข ายหลั กในการเดิ น ทางและขนส งสิน ค าของประเทศ ด วยการเรงปรับ ปรุงโครงสราง
พื้นฐานที่มีอยูในปจจุบัน ระบบโทรคมนาคมและอาณัติสัญญาณ รถจักรและลอเลื่อน และเริ่มกอสรางทางคูใน
แนวเสนทางรถไฟที่อยูภายในรัศมี 500 กิโลเมตรจากกรุงเทพมหานคร (2) ศึกษาแผนที่นำทาง (Road map)
ของการปรั บ เปลี่ ย นไปใช ร ถจั ก รที่ ขับ เคลื่ อ นด ว ยไฟฟ าแทนรถจั ก รดีเซล เพื่ อ ให ทั น กั บ การเปลี่ ย นแปลง
เทคโนโลยีระบบรถไฟในอนาคต (3) พัฒนาโครงขายรถไฟความเร็วสูงขนาดทางมาตรฐาน เพื่อทำหนาที่เปน
โครงขายหลักในการขนสงผูโดยสาร ในขณะที่โครงขายทางรถไฟขนาด 1 เมตรจะทำหนาที่ในการรวบรวม
ปริมาณผูโดยสารเขาสูโครงขายรถไฟขนาดทางมาตรฐาน (4) จัดทำมาตรฐานระบบรถไฟทั้งขนาดทาง 1 เมตร
(Meter Gauge) และขนาดทางมาตรฐาน (Standard Gauge) และมาตรฐานระบบรถไฟฟ าขนส งมวลชน
ประเภทตางๆ และ (5) พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและศูนยบริการโลจิสติกสในรูปแบบตางๆ เพื่อรองรับ
การเปลี่ยนรูปแบบการขนสงสินคาและเดินทาง หรือการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ
2) พัฒนาระบบขนสงสาธารณะในเขตเมือง โดย (1) พัฒนาระบบขนสงสาธารณะใน
เขตเมืองที่มีความเหมาะสมกับขนาดเศรษฐกิจและสังคมของเมืองที่มีประสิทธิภาพการใชพลังงานสูงและเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม (2) เรงพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการใหบริการและปรับเสนทางการเดินรถโดยสารสาธารณะ
เพื่ อ ทำหน าที่ ป อ นผู โ ดยสารเข าสู ร ะบบขนส งสาธารณะที่ เป น โครงข า ยหลั ก ของเมื อ ง และสนั บ สนุ น ให
ประชาชนหันมาเดินทางดวยระบบขนสงสาธารณะเพิ่มขึ้น (3) พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสถานีให
เชื่อมโยงกับการพัฒนาพื้นที่ เพื่อใหเกิดการใชประโยชนจากโครงขายระบบขนสงสาธารณะในเขตเมืองอยาง
เต็มประสิทธิภาพ และ (4) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อสนับสนุนการเดินทางที่
ไมใชเครื่องยนตในเขตเมือง (Non–Motorized Transport: NMT)
3) พัฒนาโครงขายทางถนน โดย (1) บำรุงรักษาและยกระดับคุณภาพ รวมทั้งความ
ปลอดภัยของโครงขายถนนที่มีอยูในปจจุบัน และขยายขีดความสามารถในการรองรับปริมาณจราจรตามความ
เหมาะสมของแตละพื้ นที่ และ (2) นำเทคโนโลยีระบบการขนสงและจราจรอัจฉริยะ (Intelligent Transport
Systems) มาใชในการควบคุมและสั่งการจราจร โดยใหมีการบูรณาการขอมูลการเดินทางทุกรูปแบบในพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
4) พัฒนาระบบขนสงทางอากาศ โดย (1) เรงพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิและ
ท า อากาศยานดอนเมื อ งตามแผนแม บ ทให แ ล ว เสร็ จ ภายในช ว งระยะเวลาของแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12
(2) ปรับ ปรุงระบบการบริห ารจัดการทาอากาศยานเพื่ อรักษาคุณภาพความปลอดภัย ความเชี่ยวชาญของ
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บุคลากร ความพรอมของอุปกรณ การอำนวยความสะดวกตอผูโดยสารและสินคา และการเผชิญเหตุฉุกเฉิน
ใหไดมาตรฐานสากลและสอดคลองกับขอตกลงความรวมมือระหวางประเทศ และ (3) พัฒนาโครงสรางและ
การจั ด การห ว งอากาศ (Airspace Organization and Management) ให มี ค วามสามารถเพี ย งพอในการ
รองรับการเติบโตของปริมาณการจราจรทางอากาศทั้งในปจจุบันและอนาคต
5) พัฒนาระบบขนสงทางน้ำ โดย (1) ปรับปรุงการใชประโยชนทาเรือภูมิภาคที่มีอยู
ในปจจุบัน โดยกรมเจาทา องคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานที่เกี่ยวของรวมกันศึกษาแนวทางการ
บริหารจัดการ การสงเสริมการตลาด การพัฒนาดานอุปสงคของทาเรือชายฝงและทาเรือแมน้ำที่มีอยู และ
(2) กำกับ ดู แลการให บ ริ การของภาคเอกชนผูรับ สัมปทานในท าเรือน้ ำลึกแหลมฉบังใหเปน ไปตามสัญ ญา
สัมปทาน และยกระดับมาตรฐานการใหบริการใหทัดเทียมกับทาเรือชั้นนำในภูมิภาค
1.2.2 การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนสง
1) สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมตอเนื่องที่เกิดจากการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐาน
โดย (1) สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมและการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการใหบริการเขาสูมาตรฐานสากล (2) สงเสริมใหเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมทางราง โดยปรับปรุง
กระบวนการจัดซื้อจัดจางระบบรถไฟฟาและเครื่องกล รวมทั้งรถไฟฟา และรถจักรใหเอื้อตอการสนับสนุนให
เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมตอเนื่อง และ (3) สงเสริมใหเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมซอมบำรุงและผลิตชิ้นสวน
อากาศยาน โดยสนับสนุนใหมีการจัดตั้งนิคมศูนยซอมบำรุงอากาศยานที่ไดมาตรฐานและเปนที่ยอมรับในระดับ
สากล
2) พัฒนาการบริหารจัดการในสาขาขนสง โดย (1) เรงจัดตั้งกรมการขนสงทางราง
เพื่อทำหนาที่กำกับดูแล (Regulatory Unit) ผูใหบริการในสาขาการขนสงทางราง (2) เรงพัฒนาขีดความสามารถ
ขององคกรกำกับดูแลการขนสงทางอากาศ และการขนสงทางน้ำ โดยการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร
อุปกรณ ปรับปรุงและพัฒนากฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการขนสงทางอากาศและทางน้ำใหสอดคลองกับรูปแบบ
การใหบริการและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป (3) พิจารณากำหนดโครงสรางอัตราคาโดยสารรวม (Common
Fare) ในระบบขนสงสาธารณะ เพื่อจูงใจใหประชาชนหันมาใชระบบขนสงสาธารณะเพิ่มขึ้น และ (4) ปรับปรุง
มาตรการ กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของกับการขนสงใหทันสมัยและลดความซ้ำซอน
1.2.3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส
1) พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
ใหไดมาตรฐานสากลและสนับสนุนการสรางมูลคาเพิ่มตลอดหวงโซอุปทาน โดย (1) ยกระดับมาตรฐานการ
บริหารจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานในภาคอุตสาหกรรมใหไดมาตรฐานสากล โดยสนับสนุนผูประกอบการใน
การพัฒนาและประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองคกร (2) พัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสใน
ภ าคการเกษ ตร (3) พั ฒ นาศั ก ยภ าพ ผู ใ ห บ ริ ก ารโลจิ ส ติ ก ส (Logistics Service Providers: LSPs)
ให ส ามารถแข งขั น ได และ (4) ส งเสริ ม ให มี ก ารลงทุ น อุต สาหกรรมสนั บ สนุ น การพั ฒ นาระบบโลจิส ติก ส
และการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหมดานโลจิสติกส
2) พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอำนวยความสะดวกทางการคาใหสอดคลอง
กับมาตรฐานการคาโลก โดยการจัดตั้งหนวยงานบริหารจัดการสวนกลางของระบบ NSW ทำหนาที่พัฒนา
บริหารจัดการ และดูแลระบบสวนกลางในการเชื่อมโยงขอมูลระหวางภาครัฐ (G2G) และระหวางภาครัฐและ
เอกชน (G2B) โดยเร็ว
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3) พัฒนาคุณภาพบุคลากรและวางแผนจัดการกำลังคนดานโลจิสติกสใหสอดคลอง
กับความตองการของภาคธุรกิจ โดยเนนการเพิ่มผลิตภาพแรงงานโดยหนวยงานภาครัฐรวมดำเนินการกับ
ภาคเอกชนในการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาสาขาโลจิสติกสระดับอาชีวะศึกษาและระดับปริญญา ฝกอบรม
วิ ช าชี พ เฉพาะหรื อ เทคนิ ค เฉพาะด า น และส งเสริม ความรว มมื อ กั บ ภาคเอกชนในการฝ ก อบรมในระดั บ
ปฏิบัติงาน เพื่อใหกำลังคนดานโลจิสติกสมีคุณภาพ มาตรฐาน และสอดคลองกับความตองการภาคธุรกิจ
4) บริหารจัดการระบบติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศ
โดยเนนการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของหนวยงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโลจิสติกส
ติดตามการเปลี่ยนแปลงดานขอตกลงและความรวมมือระหวางประเทศทั้งระดับทวิภาคี พหุภาคีในภูมิภาค
และนานาชาติที่มีผลกระทบตอการพัฒนาโลจิสติกส อาทิ ความตกลงดานการอำนวยความสะดวกทางการคา
ขององค ก ารการค า โลก (WTO Trade Facilitation Agreement) และข อ ตกลงหุ น ส ว นทางเศรษฐกิ จ
ภาคพื้ น แปซิ ฟ ค (Trans-Pacific Partnership: TPP) เพื่ อเป น ขอ มู ล สำคั ญ ในการเตรีย มการปรับ ปรุ งและ
วางแผนการพัฒนา รวมทั้งการจัดทำฐานขอมูลและระบบตัวชี้วัดที่มีประสิทธิภาพ อาทิ ฐานขอมูลอุตสาหกรรม
โลจิสติกสดานการเกษตร อุตสาหกรรม หรือพาณิชย
1.2.4 การพัฒนาดานพลังงาน
1) สงเสริมการอนุรักษพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน โดย (1) พัฒนา
มาตรการสนับสนุนดานการเงินและสรางแรงจูงใจในการสงเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของภาคอุตสาหกรรม
ภาคขนสง ภาคธุรกิจ และภาคครัวเรือน (2) ปรับปรุงโครงสรางราคาพลังงานใหสะทอนตนทุนที่แทจริง เปน
ธรรม และพัฒนากลไกดานภาษี (3) บังคับใชกฎหมายและระเบียบที่เกีย่ วของกับการอนุรักษพลังงาน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชพลังงานอยางจริงจังและตอเนื่อง และ (4) สงเสริมใหภาครัฐและเอกชนวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีประหยัดพลังงานและการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน
2) จั ด หาพลั ง งานให เ พี ย งพอและสร า งความมั่ น คงในการผลิ ต พลั ง งาน โดย
(1) จัดหากำลังผลิตไฟฟาใหมีการกระจายประเภทเชื้อเพลิง (Fuel Diversification) ที่ใชในการผลิตกระแสไฟฟา
ตามกรอบประมาณการสัดสวนการใชเชื้อเพลิงของแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟาของประเทศไทยตามศักยภาพ
เชิ งพื้ น ที่ และ (2) สำรวจและพั ฒ นาแหล งปโตรเลีย มใหม และผลักดัน การใชป ระโยชนกาซธรรมชาติใน
อาวไทยใหคุมคาเต็มศักยภาพ
3) เพิ่ ม ศั ก ยภาพการบริ ห ารจั ด การ การผลิ ต และการใช พ ลั งงานทดแทนและ
พลังงานสะอาด โดย (1) พัฒนาระบบการจัดการขอมูลการผลิตและการใชพลังงานทดแทน เพื่อนำมาใชใน
การวางแผนและเตรีย มความพร อมระบบโครงสรางพื้ น ฐานเพื่ อรองรับ พลังงานทดแทนที่ จะเกิดขึ้น อยาง
กวางขวางในอนาคต (2) ประเมินมาตรการและกลไกการสงเสริมการผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทนในรูปแบบ
Feed in Tariff (FiT) (3) ส งเสริ ม การผลิ ต และการใช เชื้ อ เพลิ งชี ว ภาพ (Biofuel) ในภาคการขนส ง และ
(4) วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนอยางตอเนื่อง
4) ปรับปรุงและพัฒนาการกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงานใหเปนไปตาม
กฎหมายและระเบียบอยางถูกตองเหมาะสม มีธรรมาภิบาล และทันสถานการณการเปลี่ยนแปลงในตลาด
พลังงาน เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางการแขงขันของอุตสาหกรรมพลังงานในอนาคต และเตรียมความพรอมสู
การเปดเสรีในภาคพลังงาน ตลอดจนสรางความรูความเขาใจใหกับประชาชนเกี่ยวกับการจัดหาพลังงานจาก
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แหลงตางๆ และการกำหนดโครงสรางราคาพลังงานที่สะทอนตนทุน และเปนธรรมระหวางผูประกอบกิจการ
พลังงานและผูบริโภค
5) สงเสริมใหประเทศไทยเปนศูนยการซื้อขายพลังงานและเพิ่มโอกาสของไทยใน
การพัฒนาพลังงานในภูมิภาคอาเซียน โดย (1) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางพลังงานในประเทศ ทั้งในดาน
คุณภาพ ความเชื่อถือได และประสิทธิภาพ (2) ผลักดันการสรางความรวมมือดานพลังงานในภูมิภาคใหสามารถ
พัฒนาโครงขายไฟฟาและกำหนดคุณภาพน้ำมันสำเร็จรูปรวมกัน และ (3) สงเสริมและผลักดันใหรัฐวิสาหกิจ
ดานพลังงานของไทยนำความรูและความเชี่ยวชาญไปลงทุน ขยายศักยภาพทางธุรกิจในประเทศเพื่อนบาน
1.2.5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
1) พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้น ฐานโทรคมนาคมของประเทศใหทั่วถึงและ
มีประสิทธิภาพ โดย (1) พัฒ นาโครงขายบรอดแบนดความเร็วสูงทั้งระบบสายและไรสายใหครอบคลุมทั่ว
ประเทศ (2) พัฒนาโครงขายวงจรสื่อสารระหวางประเทศทั้งภาคพื้นดิน เคเบิลใตน้ำ ดาวเทียม และพัฒนา
โครงข ายเชื่ อ มโยงประเทศเพื่ อ นบ านอาเซี ย น และ (3) บริ ห ารจั ด การเทคโนโลยี แ ละโครงสร างพื้ น ฐาน
โทรคมนาคมและสื่อสารมวลชนใหมีการบูรณาการใชโครงขายและอุปกรณรวมกัน
2) สงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางมูลคาเพิ่มทางธุรกิจ โดย (1) สงเสริม
การพั ฒ นาผู ป ระกอบการให ป รั บ เปลี่ ย นรู ป แบบการทำธุร กิ จ ให เป น ระบบดิ จิ ทั ล และ (2) พั ฒ นาระบบ
มาตรฐานรหัสของสินคาและบริการของประเทศไทยใหเกิดความนาเชื่อถือ เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
3) สงเสริมนวัตกรรม การวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีอวกาศ
ของไทย โดย (1) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาดานโทรคมนาคม ใหสามารถนำไปตอยอดในเชิงพาณิชย และ
(2) พัฒนาบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งสถาบันการศึกษา ใหมีความรูความสามารถรองรับตอการ
พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรมในอนาคต
4) สรางความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร โดยจัดตั้งศูนยการเฝาระวังและรับมือภัย
คุกคามทางไซเบอร เพื่อดูแลปญหาและรับมือกับภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไปตามความกาวหนาของเทคโนโลยี
โดยเฉพาะความมั่งคงปลอดภัยในภาคการเงิน และความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล
5) ปรั บ ปรุ ง กฎ ระเบี ย บ และกฎหมายที่ เกี่ ย วข อ ง เพื่ อ ให เกิ ด การส ง เสริ ม และ
สนับ สนุ น การพั ฒ นากิ จ การเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่อ สารของประเทศ และสนั บ สนุ น การพั ฒ นา
เศรษฐกิจดิจิทัล อาทิ กฎหมายพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่ทันสมัย การกำหนดมาตรฐานระบบตรวจสอบยืนยัน
ตัวตนทางออนไลน ระเบียบการใชสิทธิแหงทางในการพัฒนาและขยายโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคม
1.2.6 การพัฒนาระบบน้ำประปา
1) พัฒนาระบบน้ำประปาใหครอบคลุมและทั่วถึง โดย (1) จัดใหมีแผนแมบทการ
ใหบริการน้ำประปาระดับภาคในระยะยาวทั้งในดานการพัฒนาแหลงน้ำดิบ ระบบผลิต ระบบทอสงน้ำ ระบบ
จำหนายน้ำ และประมาณการความตองการใชน้ำ (2) ขยายกำลังการผลิต โครงขายทอสงน้ำและจำหนายน้ำ
ใหสามารถรองรับกับปริมาณความตองการใชน้ำที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต และ (3) จัดหาน้ำสะอาดและกอสราง
ระบบประปาหมูบานใหเพียงพอตอความจำเปนขั้นพื้นฐานใหครอบคลุมทุกหมูบาน
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2) การบริหารจัดการการใชน้ำอยางมีประสิทธิภาพและการสรางนวัตกรรม โดย
(1) จัดทำแผนบริหารจัดการดานการใชน้ำของกลุมผูใชน้ำประปาประเภทตางๆ และใชมาตรการ 3R (Reduce
Reuse และ Recycle) และการจั ด เก็ บ ค า น้ ำเสี ย และ (2) ส ง เสริ ม ให ภ าคเอกชนและหน ว ยงานภาครั ฐ
ดำเนินการศึกษาวิจัยเทคโนโลยีสมัยใหมมาชวยพัฒนากระบวนการผลิตน้ำ
3) ลดอัตราน้ำสูญเสียในเชิงรุกควบคูกับการบำรุงรักษาเชิงปองกันของระบบประปา
ทั่วประเทศ โดย (1) จัดทำแผนลดอัตราน้ำสูญเสีย ในพื้นที่เขตภู มิภาคที่ระบบประปามีอัตราน้ำสูญเสียสูง
(2) สนับสนุนใหภาคเอกชนเขามารวมดำเนินการลดน้ำสูญเสียกับภาครัฐ และถายทอดความรูทางวิชาการ
ระหวางบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน และ (3) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการลดน้ำสูญเสียที่
สอดคลองกั บ มาตรฐานสากลสำหรับ ใช เป น เครื่องมื อในการบริห ารจัดการแรงดั น น้ ำคู ขนานไปกับ การลด
น้ำสูญเสียใหอยูในระดับตามเปาหมายที่กำหนด
4) ปรับปรุงโครงสรางการบริหารกิจการประปา โดยแยกบทบาทของหนวยงานตางๆ
ที่เกี่ยวของใหชัดเจนระหวางหนวยงานระดับนโยบาย หนวยงานกำกับดูแลการประกอบกิจการประปาที่เปน
เอกภาพ และหน ว ยงานให บ ริก าร ควบคู กับ การออกกฎหมายการจัดตั้ งองค กรกำกั บ ดู แลกิจ การประปา
ในภาพรวมของประเทศใหแลวเสร็จภายในป 2562 เพื่อนำไปสูการใหการบริการน้ำประปาที่มีประสิทธิภาพทั้ง
ในดานการกระจายบริการไปยังประชาชนทุกระดับ คุณภาพน้ำที่เชื่อถือได และการกำหนดโครงสรางอัตรา
คาน้ำที่เปนธรรมระหวางผูใหบริการและผูรับบริการ

2 การบรรลุเปาหมายของยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสในปที่ 2 ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มี
ความกาวหนาในดานตางๆ อาทิ การใชพลังงานของประเทศมีประสิทธิภาพมากขึ้น สัดสวนการใชพลังงานขั้น
สุดทายตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่องจาก 8.53 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ
ตอพันลานบาทในป 2560 เหลือ 8.39 พันตันฯ ในป 2561 และสัดสวนตนทุนโลจิสติกสลดลง โดยสัดสวน
ปริมาณการขนสงสินคาทางรางและทางน้ำตอปริมาณการขนสงสินคาทั้งหมดภายในประเทศมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
สวนการพัฒนาระบบโลจิสติกสอยูในเกณฑดี โดยอันดับดัชนีวัดประสิทธิภาพระบบโลจิสติกสระหวางประเทศ
(LPI) ของประเทศไทยอยูอันดับที่ 32 จาก 160 ประเทศทั่วโลกในป 2561 ปรับตัวดีขึ้นอยางกาวกระโดดจาก
อันดับที่ 45 ในป 2559 อันดับความพรอมใชของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (NRI) ดีขึ้น จำนวน
หมู บ านที่ มี อิ น เทอร เน็ ต ความเร็ ว สู งเพิ่ ม ขึ้ น จากร อ ยละ 40.9 ในป 2559 เป น ร อ ยละ 73.8 ในป 2561
นอกจากนี้ การขยายกำลังการผลิตน้ำประปาและกระจายโครงขายการใหบริการน้ำประปามีความครอบคลุม
พื้นที่ทั่วประเทศ แตการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสียยังดำเนินการไมไดตามเปาหมายเนื่องจากการบำรุงรักษา
ทอประปาที่หมดสภาพการใชงานอันเปนสาเหตุหลักของน้ำสูญเสียทำไดยาก ในระยะตอไป ควรใหความสำคัญ
กั บ การพั ฒ นาระบบเชื่ อมโยงข อ มู ล อิ เล็ กทรอนิ กส (National Single Window: NSW) ให ส มบู ร ณ และใช
เทคโนโลยี ส ารสนเทศบู รณาการข อ มู ล ภาครัฐ และเอกชนที่ ท าเรือ และท าอากาศยานอย างทั่ ว ถึ ง พั ฒ นา
โครงสร างพื้ น ฐานทางราง โครงข า ยถนน และสิ่ งอำนวยความสะดวกเชื่ อ มโยงกลุ มประเทศ CLMV และ
สาธารณรัฐประชาชนจีนในลักษณะขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ โดยยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส มีผลการพัฒนาเปรียบเทียบกับเปาหมายของยุทธศาสตร สรุปไดดังนี้
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การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสปที่สองของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
เปาหมาย
1. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกสในภาพรวม มี
เปาหมายเพือ่ ลดความเขมการใช
พลังงาน (Energy Intensity: EI)
และลดตนทุนโลจิสติกสของ
ประเทศ

2. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน
ระบบขนสง เพื่อเพิ่มปริมาณการ
ขนสงสินคาทางรางและทางน้ำ
และเพิ่มปริมาณการเดินทางดวย
ระบบขนสงสาธารณะในเขตเมือง
รวมทั้งขยายขีดสามารถในการ
รองรับปริมาณผูโดยสารของทา
อากาศยานในกรุงเทพมหานคร
และทาอากาศยานในภูมภิ าคให
เพียงพอกับความตองการ

3. การพัฒนาระบบโลจิสติกส เพื่อให
ประเทศไทยมีความสามารถในการ
แขงขันดานโลจิสติกส และการ

ตัวชี้วัด
1. สัดสวนการใชพลังงานขั้น
สุดทายตอผลิตภัณฑมวล
รวมภายในประเทศลดลง
จาก 8.22 เปน 7.70
พันตันเทียบเทา
น้ำมันดิบ/พันลานบาท
ในป 2564
2. สัดสวนตนทุนโลจิสติกส
ลดลงจากรอยละ 14 เปน
รอยละ 12 ของผลิตภัณฑ
มวลรวมในประเทศ โดย
ในสวนของตนทุนคา
ขนสงสินคาต่ำกวารอยละ
7 ของผลิตภัณฑมวลรวม
ในประเทศ ในป 2564
1. สัดสวนปริมาณการขนสง
สินคาทางรางตอปริมาณ
การขนสงสินคาทั้งหมด
ภายในประเทศ เพิ่มขึ้น
จากรอยละ 1.4 เปนรอยละ
4 และสัดสวนปริมาณการ
ขนสงสินคาทางน้ำตอ
ปริมาณการขนสงสินคา
ทั้งหมดภายในประเทศ
เพิ่มขึ้นจากรอยละ 12
เปนรอยละ 15 ในป
2564
2. สัดสวนของผูใชระบบ
รถไฟฟาตอปริมาณการ
เดินทางในเขต
กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล จากรอยละ 5
เปนรอยละ 15 ในป
2564
3. ความสามารถในการ
รองรับปริมาณผูโดยสาร
โดยรวมของทาอากาศ
ยานในกรุงเทพมหานคร
และทาอากาศยานใน
ภูมิภาค เพิ่มขึ้นเปน 120
และ 55 ลานคนตอป
ตามลำดับ ในป 2564
1. อันดับดัชนีความสามารถ
ในการแขงขันดาน
โลจิสติกส

2555

2556

แผนฯ 11
2557

14.4

14.2

14.2

14.0

13.9

13.8

N/A

7.6

7.4

7.5

7.4

7.5

7.5

N/A

2.11

2.12

1.89

1.90

1.39

1.43

1.43

8.43

8.09

8.75

8.53

12.61

12.45

14.06

2.77

5.11

3.3

N/A

75

75

75

60

63

64

45
(3.26
คะแนน)

-

32
(3.41
คะแนน)

8.80

38
(3.18
คะแนน)

8.75

-

8.96

35
(3.43
คะแนน)

2558

2559

แผนฯ 12
2560
2561
8.49

8.39

8.92

-

8.71
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อำนวยความสะดวกทางการคามี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ระบบ
National Single Window
(NSW) สามารถเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนขอมูลกระบวนการ
นำเขาสงออกและโลจิสติกสดว ย
ระบบอิเล็กทรอนิกสแบบไร
กระดาษไดอยางสมบูรณ บุคลากร
ดานโลจิสติกสไดรับการพัฒนาใหมี
ผลิตภาพสูงขึ้น รวมทั้งการขนสง
สินคาผานเขา-ออก ณ ดานการคา
ชายแดนสำคัญที่เชื่อมตอกับ
โครงขายทางหลักมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
4. การพัฒนาดานพลังงาน เพื่อเพิ่ม
สัดสวนการใชพลังงานทดแทนตอ
ปริมาณการใชพลังงานขั้นสุดทาย
และลดการพึ่งพากาซธรรมชาติใน
การผลิตไฟฟา

และประสิทธิภาพการ
อำนวยความสะดวกทาง
การคาดีขึ้น
2. จำนวนธุรกรรมการ
ใหบริการการนำเขาและ
สงออกดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสเปนรอยละ
100 ในป 2564
3. ปริมาณสินคาที่ผาน
เขา-ออก ณ ดานการคา
ชายแดนที่สำคัญเพิ่มขึ้น
เฉลี่ยไมนอยกวา
รอยละ 5 ตอป

1. สัดสวนการใชพลังงาน
ทดแทนตอปริมาณการใช
พลังงานขั้นสุดทาย
เพิ่มขึ้นจากรอยละ 12.94
เปนรอยละ 17.34 ในป
2564
2. สัดสวนการใชกาซ
ธรรมชาติในการผลิต
ไฟฟาลดลงจากรอยละ
65 เปนรอยละ 47 ในป
2564
5. การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล เพือ่
1. อันดับความพรอมใชของ
ขยายโครงขายอินเทอรเน็ต
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ความเร็วสูงใหครอบคลุมทั่วทั้ง
และการสื่อสาร
ประเทศ และสรางผูประกอบการ
(Network Readiness
ธุรกิจดิจิทัลรายใหมเพิ่มขึ้น รวมทั้ง
Index: NRI) ดีขึ้น
พัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัย 2. จำนวนหมูบ านที่มี
ทางไซเบอรใหมีประสิทธิภาพและ
อินเทอรเน็ตความเร็วสูง
สอดคลองตามมาตรฐานสากลเพื่อ
เขาถึง เพิ่มขึ้นจากรอยละ
รับมือภัยคุกคามทางออนไลน
30 เปนมากกวารอยละ
85 ในป 2564
3. จำนวนผูประกอบการ
ธุรกิจดิจิทัลเพิ่มขึ้นไม
นอยกวา 1,000 ราย ใน
ป 2564
4. จำนวนหนวยงานภาครัฐ
มีระบบความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร
เพิ่มขึ้นจากรอยละ 47
เปนมากกวารอยละ 80
ในป 2564

2555

2556

แผนฯ 11
2557

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

1.14

1.18

1.20

N/A

N/A

10.94

11.91

12.94

13.82

14.49

15.20

65.21

64.63

67.69

59.10

59.4

60.2

67

67

62

62

62
ขอมูลลาสุด
ป 2559

30.0

40.9

73.79

73.79

เพิ่มขึ้น
628

เพิ่มขึ้น
1,183

เพิ่มขึ้น
1,076

53

58

66

9.95

2558

2559

แผนฯ 12
2560
2561
56

57

47

54
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2555

2556

แผนฯ 11
2557

2558

2559

แผนฯ 12
2560
2561

6. การพัฒนาดานสาธารณูปการ
1. จำนวนครัวเรือนในเขต
98.8
99.0
99.3
99.5
99.8
100.0
100.0
(น้ำประปา) เพื่อขยายกำลังการ
นครหลวงไดรับบริการ
ผลิตน้ำประปาและกระจาย
น้ำประปารอยละ 100
โครงขายการใหบริการน้ำประปา
ภายในป 2561 และ
ใหครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ และ
จำนวนครัวเรือนในเขต
บริหารจัดการลดน้ำสูญเสียใน
ภูมิภาค/เทศบาลไดรับ
ระบบสงน้ำและระบบจำหนายน้ำ
บริการน้ำประปา
ครอบคลุมมากกวารอยละ
80 ในป 2564
2. จำนวนหมูบ านทัว่
N/A
99.67
ประเทศไดรับบริการน้ำ
สะอาดรอยละ 100 ใน
ป 2564
3. อัตราน้ำสูญเสียในระบบ
25.3
24.6
23.4
23.4
28.5
31.8
29.8
สงและจำหนายน้ำในเขต
นครหลวงนอยกวา
รอยละ 20
และในเขตภูมิภาค/
30.73
30.92
31.13
31.14
31.08
32.97
34.43
เทศบาลนอยกวารอยละ
25 ในป 2564
หมายเหตุ 1. จำนวนธุรกรรมการใหบริการการนำเขาและสงออกดวยระบบอิเล็กทรอนิกส กรมศุลกากรอยูระหวางการหารือและจัดเก็บขอมูล
เพื่อประเมินตัวชี้วัด
2. ปริมาณสินคาที่ผานเขา-ออก ณ ดานการคาชายแดนที่สำคัญ กองยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโลจิสติกส อยูระหวางหารือกับ
กองบัญชีประชาชาติ เพื่อจัดทำขอมูลสำหรับใชประเมินตัวชี้วัดดังกลาว ซึ่งปจจุบันหนวยงานที่เกี่ยวของมีการจัดเก็บขอมูลใน
รูปแบบของมูลคาสินคาที่ผานเขา-ออก ณ ดานชายแดน

2.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสในภาพรวมมีแนวโนมดีขึ้น จากสัดสวนการ
ใช พลังงานขั้น สุ ดท ายต อผลิ ตภั ณ ฑ มวลรวมภายในประเทศลดลงอยางตอเนื่อง รวมทั้งสัด สวนตน ทุน
โลจิสติกสลดลงเล็กนอย
2.1.1 สัดสวนการใชพลังงานขั้นสุดทายตอผลิตภัณ ฑ มวลรวมภายในประเทศมีแนวโนม
ลดลงอยางตอเนื่อง ในป 2561 ประเทศไทยมีการใชพลังงานขั้นสุดทายปริมาณ 89,461 พัน ตันเทียบเท า
น้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นจากป 2560 ที่มีปริมาณ 86,640 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ ขณะที่สัดสวนการใชพลังงานขั้น
สุดทายตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 8.39 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบตอพันลานบาท ซึ่งปรับลดลงจาก
ป 2560 ที่มีสัดสวนการใชพลังงานขั้นสุดทายตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 8.53 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ
ตอพันลานบาท สัดสวนการใชพลังงานขั้นสุดทายตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศมีแนวโนมลดลง แตยัง
สูงกวาเปาหมายที่กำหนดใหลดลงเหลือ 7.70 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบตอพันลานบาท เมื่อพิจารณาในชวง
10 ป ที่ ผ า นมา (พ.ศ.2551 - 2561) พบว า สั ด ส ว นการใช พ ลั ง งานขั้ น สุ ด ท า ยต อ ผลิ ต ภั ณ ฑ ม วลรวม
ภายในประเทศ มีแนวโนมลดลง แสดงถึงการใชพลังงานของประเทศที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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สัดสวนการใชพลังงานขั้นสุดทายตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ
Energy Intersity: EI
(TOE ตอลานบาท)

(TOE ตอลานบาท)
9.20

8.99

9.00
8.80
8.60
8.40

8.70

8.99
8.81

8.96
8.80

8.75

8.92
8.71
8.53

8.39

Energy Intersity: EI
(TOE ตอลานบาท)

8.20
8.00

2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561

ป พ.ศ.

ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
หมายเหตุ : 1. EI คือ สัดสวนการใชพลังงานขั้นสุดทายตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ
2. การใชพลังงานขั้นสุดทาย รวมการใชพลังงานทดแทน
3. GDP (CVM : chain volume measures) จากสำนั กงานคณะกรรมการพั ฒนาการเศรษฐกิ จและสั งคมแหงชาติ ณ ป อ างอิ ง
พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002)

2.1.2 สัดสวนตนทุนโลจิสติกสตอ GDP มีแนวโนมลดลงเหลือรอยละ 13.8 ในป 2560 โดย
คาดวาตนทุนการเก็บรักษาสินคาคงคลังมีแนวโนมปรับลดลงเหลือสัดสวนรอยละ 5.0 ตอ GDP สวนตนทุนคา
ขนสงสินคาและตนทุนการบริหารจัดการมีสัดสวนคงที่รอยละ 7.5 และรอยละ 1.3 ตอ GDP ตามลำดับ ทั้งนี้
ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจไทยป 2560 ปรับตัวดีขึ้นจากป 2559 โดยมีปจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวเรงขึ้น
ของการบริโภคภาคเอกชนตามการปรับตัวดีขึ้นของฐานรายไดรวมในระบบเศรษฐกิจจากมาตรการกระตุนการ
ใชจายของภาครัฐและการเพิ่มขึ้นของความเชื่อมั่นผูบริโภค รวมถึงการขยายตัวของการสงออกในชวงทายป
จากแรงหนุนของภาคตางประเทศที่ขยายตัวดีขึ้น ทั้งในสวนของการสงออกสินคาและภาคการทองเที่ยว ซึ่งจะ
สงผลใหภาคการขนสงและโลจิสติกสไทยขยายตัวไปในทิศทางเดียวกัน อยางไรก็ดี ในป 2560 ยังมีขอจำกัด
และปจจัยเสี่ยงที่อาจสงผลใหตนทุนโลจิสติกสตอ GDP ของไทยสูงขึ้น เชน การเปลี่ยนแปลงขอตกลงระหวาง
ประเทศ ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก เปนตน ซึ่งจะตองติดตามและประเมินผลกระทบอยางใกลชิด
2.2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานระบบขนสง สามารถเพิ่มปริมาณการขนสงสินคาทางราง
และทางน้ำไดมากขึ้น
2.2.1 สั ด ส ว นปริ ม าณการขนส งสิ น ค า ทางรางและทางน้ ำ ต อ ปริม าณการขนส งสิ น ค า
ทั้งหมดภายในประเทศมีแนวโนมเพิ่มขึ้น แตยังหางจากเปาหมายที่กำหนดไวในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ที่ได
กำหนดสัดสวนปริมาณการขนสงสินคาทางรางตอปริมาณการขนสงสินคาทั้งหมดภายในประเทศเพิ่มขึ้นเปน
รอยละ 4 ซึ่งในป 2561 สามารถดำเนินการไดรอยละ 1.43 เพิ่มขึ้นจากรอยละ 1.39 ในป 2559 ในขณะที่
สัดสวนปริมาณการขนสงสินคาทางน้ำตอปริมาณการขนสงสินคาทั้งหมดภายในประเทศ ในป 2561 สามารถ
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ดำเนิ น การได รอยละ 14.06 จากรอยละ 12.61 ในป 2559 เขาใกลเป าหมายที่ กำหนดไวรอยละ 15 ในป
2564
2.2.2 สัดสวนของผูใชระบบรถไฟฟาตอปริมาณการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลยังต่ำกวาเป าหมาย โดยป 2560 มีสัดสวนของผูใชระบบรถไฟฟาตอปริมาณการเดินทางในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรอยละ 3.3 ยังหางจากเปาหมายที่กำหนดไวที่รอยละ 15 ในป 2564 แมวา การ
เดินทางโดยยานพาหนะสวนบุคคลมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากการเพิ่มขึ้นของจำนวนรถที่จดทะเบียน
ในขณะที่การเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะลดลง แตการเดินทางโดยระบบรถไฟฟาขนสงมวลชนไดเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง อยางไรก็ดียังคงมีจำนวนผูใชบริการนอยกวาที่ประมาณการไว ซึ่งอาจเนื่องมาจากโครงขายการ
เดินทางยังไมครอบคลุมเพียงพอ ซึ่งปจจุบันภาครัฐมีการเรงรัดขยายเสนทางรถไฟฟาในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลเพื่อใหบริการประชาชน โดยใหความสำคัญในการเชื่อมตอระบบการขนสงตางๆ เขาดวยกัน
นอกจากนี้ ร าคาน้ ำ มั น มี แ นวโน ม สู งขึ้ น ทำให ป ระชาชนอาจหั น มาเลื อ กใช บ ริก ารระบบขนส งสาธารณะ
โดยเฉพาะรถไฟฟาขนสงมวลชนเพิ่มมากขึ้น
2.2.3 ความสามารถในการรองรั บ ปริ ม าณผู โ ดยสารโดยรวมของท า อากาศยานใน
กรุงเทพมหานครและทาอากาศยานในภูมิภาคเพิ่มมากขึ้น ในชวงระหวางป 2551-2560 ปริมาณผูโดยสารมี
อัตราการเติบโตเฉลี่ยรอยละ 10.46 ตอป โดยผูโดยสารสวนใหญเปนผูโดยสารระหวางประเทศคิดเปนรอยละ
57 ของจำนวนผูโดยสารทั้งหมด ปริมาณการจราจรทางอากาศของประเทศไทยมีอัตราการเติบโตที่สอดคลอง
กับการเติบโตของจำนวนผูโดยสาร โดยมีจำนวนเที่ยวบินเพิ่มขึ้นประมาณ 2 เทา จากเดิมมีจำนวน 415,000
เที่ยวบิน ในป 2551 เพิ่มขึ้นเปน 1,042,000 เที่ยวบิน ในป 2560 คิดเปนอัตราการเติบโตของเที่ยวบินทั้งหมด
เฉลี่ ย ต อ ป (Compound Annual Growth Rate: CAGR) ร อ ยละ 10.8 โดยเป น การเติ บ โตของเที่ ย วบิ น
ระหวางประเทศรอยละ 8.7 ตอป และเที่ยวบินภายในประเทศรอยละ 12.6 ตอป ปจจุบันความสามารถในการ
รองรับปริมาณผูโดยสารโดยรวมของทาอากาศยานในกรุงเทพมหานครอยูที่ 75 ลานคนตอป และทาอากาศ
ยานในภูมิภาคเพิ่มสูงขึ้นเปน 64 ลานคนตอป
2.3 ประเทศไทยมีความสามารถในการแขงขันดานโลจิสติกสดีขึ้น แตประสิทธิภาพการอำนวย
ความสะดวกทางการคาลดลง
2.3.1 อันดับดัชนีความสามารถในการแขงขันดานโลจิสติกสของไทยดีขึ้น และดีที่สุดใน
รอบทศวรรษ ในป 2561 อั น ดั บ ดั ช นี วั ด ประสิ ท ธิ ภ าพระบบโลจิ ส ติ กส ร ะหวางประเทศ (International
Logistics Performance Index: LPI) ของประเทศไทยอยูอันดับที่ 32 จาก 160 ประเทศทั่วโลก ปรับตัวดีขึ้น
อยางกาวกระโดดจากอันดับที่ 45 ในป 2559 นับเปนอันดับที่ดีที่สุดในรอบทศวรรษที่ผานมา โดยมีคะแนนอยู
ที่ 3.41 คะแนน เลื่อนขั้นมาอยูในกลุมแรก (Logistics Friendly) จากกลุมที่สอง (Consistent Performers)
สะทอนใหเห็นถึงการรับรูและความพึงพอใจในประสิทธิภาพระบบโลจิสติกสของประเทศที่ดีขึ้นในชวง 2 ปที่
ผ า นมา โดยเกณฑ ชี้ วั ด ที่ มี พั ฒ นาการด า นอั น ดั บ มากที่ สุ ด คื อ ด า นความตรงต อ เวลาของการบริ ก าร
(Timeliness) มีอันดับดีขึ้น 24 อันดับ มาอยูในอันดับที่ 28 จากอันดับที่ 52 ในป 2559 รองลงมาคือ ดาน
สมรรถนะผูใหบริการโลจิสติกสทั้งภาครัฐและธุรกิจ (Logistics Quality and Competence) ดีขึ้น 17 อันดับ
มาอยูในอันดับที่ 32 จากอันดับที่ 49 ในป 2559 และดานระบบติดตามและตรวจสอบสินคา (Tracking &
Tracing) ดีขึ้น 17 อันดับ มาอยูในอันดับที่ 33 จากอันดับที่ 50 ในป 2559
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ภาพรวมผลการจัดอันดับดัชนีวัดประสิทธิภาพระบบโลจิสติกสระหวางประเทศ ป 2561
ประเทศที่มีคะแนน LPI อยูใน 10 อันดับแรกจาก 160 ประเทศทั่วโลกอยูในกลุมประเทศรายไดสูง ซึ่งสวน
ใหญอยูในภูมิภาคยุโรป อาทิ สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี เนเธอรแลนด และสหราชอาณาจักร โดยสหพันธ
สาธารณรั ฐ เยอรมนี ยั งรั ก ษาตำแหน งผู น ำอั น ดั บ ที่ 1 ได เป น ครั้ งที่ 3 ต อ เนื่ องจากป 2557 และป 2559
ประเทศญี่ ปุน และสาธารณรัฐสิงคโปรเปน สองประเทศจากภูมิภ าคเอเชียที่อยูใน 10 อัน ดับแรก ในขณะที่
ประเทศที่มีอันดับ LPI อยูใน 10 อันดับสุดทายสวนใหญอยูในกลุมประเทศรายไดต่ำในทวีปแอฟริกา เนื่องจาก
ผลกระทบของสงคราม ความไมสงบทางการเมือง และความเสียเปรียบทางภูมิศาสตร สำหรับกลุมประเทศ
รายไดปานกลางระดับสูงมีสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศไทย และสาธารณรัฐแอฟริกาใตเปนผูนำกลุม
2.3.2 ประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกทางการคาลดลงจากปที่ผานมา การจัดอันดับ
ของการคาระหวางประเทศ (Trading across Borders) เปน 1 ใน 11 องคประกอบของการประเมินดัชนีการ
จัดอันดับความยาก-งายในการประกอบธุรกิจ (Ease Of Doing Business) จัดทำโดยธนาคารโลก เพื่อประเมิน
ประสิ ทธิภ าพของภาครั ฐในด านการอำนวยความสะดวกทางการคาของ 190 ประเทศ โดยพิ จารณาจาก
ระยะเวลาและค าใช จ ายที่ ในกระบวนการด านเอกสารและการผ านแดนของการนำเข าและส งออกสิ น ค า
ขามแดน ซึ่งป 2561 ประเทศไทยเปนอันดับที่ 57 และเปนอันดับที่ 2 ของอาเซียน ตามหลังประเทศสิงคโปร
สำหรับ รายงานความยากงายในการทำธุรกิจประจำป 2561 ประเทศไทยมีอันดับ 26
จาก 190 ประเทศของโลก โดยมีคะแนนรวมเพิ่มขึ้นเปน 77.44 คะแนน จาก 72.53 คะแนน การปรับปรุงที่
สำคัญหลายดานเพื่อเพิ่มความสะดวกในการประกอบธุรกิจปรากฎผลใหเห็นอยางชัดเจน ตัวอยางเชน ประเทศ
ไทยยกเลิกขอบังคับที่ตองมีตราประทับของบริษัท และยกเลิกขั้นตอนการขออนุมัติจากกรมแรงงานในการสง
กฏขอบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท นอกจากนี้ ประเทศไทยยังไดดำเนินการปฏิรูปในหลายเรื่อง อาทิ
การนำระบบตรวจสอบตามความเสี่ยงอัตโนมัติเพื่อคัดเลือกบริษัทที่ควรจะไดรับการตรวจสอบภาษี การลด
อัต ราค าธรรมเนี ย มการโอนทรั พ ย สิ น การบั ญ ญั ติก ฏหมายหลั กประกั น ทางธุ ร กิ จ เพื่ อขยายขอบเขตของ
ทรัพยสินเพื่อใชเปนหลักประกันในการขอสินเชื่อ และปจจุบันไดนำระบบขอมูลภูมิสารสนเทศมาใชสำหรับการ
ขอใชไฟฟา
2.4 การเพิ่มสัดสวนการใชพลังงานทดแทนตอปริมาณการใชพลังงานขั้นสุดทายมากขึ้น แตยังไม
สามารถลดการพึ่งพากาซธรรมชาติในการผลิตไฟฟา
2.4.1 การใชพลังงานทดแทนตอปริมาณการใชพลังงานขั้น สุดทายมีแนวโนมเพิ่ มสูงขึ้ น
จากการที่รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมใหมีการใชพลังงานทดแทนในประเทศเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพ
การใชพลังงาน โดยลดสัดสวนการใชพลังงานตอผลิตภัณฑมวลรวม (Energy Intensity) พบวา ในชวงป 2561
ประเทศไทยมีการใชพลังงานทดแทน 12,725 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นรอยละ 8.8 จากชวงเดียวกัน
ของปกอน สวนสัดสวนการใชพลังงานตอผลิตภัณฑมวลรวมมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่องเมื่อเปรียบเทียบกับ
ป 2553 ซึ่งเปนปฐานที่เริ่มดำเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน 20 ป (พ.ศ. 2554 – 2573) และแผนอนุรักษ
พลังงาน พ.ศ. 2558 – 2579
การใชไฟฟ า และความรอนที่ ผลิตไดจากพลังงานทดแทน ประกอบดวยพลังงานแสงอาทิตย
พลังงานลม พลังงานน้ำ ชีวมวล กาซชีวภาพ และขยะ มีปริมาณ 2,939 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ และ 7,670
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พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ ตามลำดับ สวนเชื้อเพลิงชีวภาพ มีปริมาณการใช ประกอบดวย เอทานอล 781
พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ และไบโอดีเซล 1,335 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ
2.4.2 การใช กาซธรรมชาติในการผลิต ไฟฟ าเพิ่มขึ้น เล็กนอย การใชเชื้อเพลิงในการผลิ ต
ไฟฟาในชวงป 2561 พบวา มีการใชเชื้อเพลิงจากกาซธรรมชาติรอยละ 60.2 ของการใชเชื้อเพลิงในการผลิต
ไฟฟ าทั้ งหมด ถ านหิ น /ลิ กไนต รอ ยละ 17.7 น้ ำมั น เตาและน้ ำมั น ดี เซลรอ ยละ 0.1 ที่ เหลื อเป น พลังงาน
หมุนเวียนและพลังงานอื่นๆ (แกลบกากออยวัสดุเหลือใชทางการเกษตร ขยะ กาซชีวภาพ แบล็คลิเคอ และ
กาซเหลือใชจากขบวนการผลิต) คิดเปนสัดสวนรอยละ 22.0 ยังหางจากเปาหมายที่กำหนดใหสัดสวนการใช
กาซธรรมชาติในการผลิตไฟฟาลดลงเหลือรอยละ 47 ในป 2564
ปจจุบันมีปริมาณการใชกาซธรรมชาติอยูที่ระดับ 4,661 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ลดลง
รอยละ 0.5 โดยการใชเพื่อผลิตไฟฟา ลดลงรอยละ 2.0 สวนหนึ่งเนื่องจากโรงไฟฟาพลังความรอนรวมบางปะกง
ชุดที่ 4 กำลังผลิต 314 เมกะวัตต ออกจากระบบตั้งแตเดือนมกราคม 2561 และแหลงกาซธรรมชาติทั้งใน
ประเทศและตางประเทศหยุดซอมบำรุงหลายครั้ง ไดแก แหลงกาซธรรมชาติสิริกิติ์ หยุดซอมบำรุงระหวางวันที่
15 – 26 มีนาคม 2561 แหลงกาซธรรมชาติยาดานา เยตากุน และซอติกาของเมียนมา หยุดซอมบำรุงระหวาง
วันที่ 13 – 25 เมษายน 2561 และแหลงกาซธรรมชาติจากแหลงพัฒนารวมไทย มาเลเซีย (JDA-A18) หยุด
ซอมบำรุงระหวางวันที่ วันที่ 28 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2561 สำหรับการใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง
สำหรับรถยนต (NGV) ลดลงรอยละ 9.0 เนื่องจากผูใชรถยนต NGV บางสวนเปลี่ยนกลับไปใชน้ำมันเนื่องจาก
ราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศยังอยูในระดับไมสูงมากนัก และมีความสะดวกดานสถานีบริการที่ทั่วถึงมากกวา
ประกอบกับผลจากการทยอยปรับขึ้นราคาขายปลีก NGV ตามนโยบายปรับโครงสรางราคาเชื้อเพลิงใหสะทอน
ตนทุ นของรัฐบาล ซึ่งทำให ราคาขายปลีก NGV ในประเทศปรับ ตัวเพิ่มสูงขึ้ น แตอยางไรก็ตาม การใช กาซ
ธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม และการใชในอุตสาหกรรมปโตรเคมี มีการใชเพิ่มขึ้นรอยละ 2.8
และ 3.3 ตามลำดับ ตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศและการสงออกที่ขยายตัวดีขึ้น
2.5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อขยายโครงขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูง สามารถดำเนินการ
ไดครอบคลุมทั้งประเทศมากขึ้น ผูประกอบการธุรกิจดิจิทัลเพิ่มขึ้น และหนวยงานภาครัฐมีระบบความ
มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรเพิ่มขึ้น
2.5.1 ไทยมีอันดับความพรอมใชของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Networked
Readiness Index: NRI) ดี ขึ้น ดั ช นี บ งชี้ ระดับ ความพรอมของการพั ฒ นาเทคโนโลยีส ารสนเทศและการ
สื่อสาร (Networked Readiness Index: NRI) เปนดัชนีชี้วัดระดับความพรอมของการพัฒนาเทคโนโลยีและ
การสื่อสาร และโอกาสในการใชประโยชน จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการพัฒ นาประเทศ
ที่ครอบคลุมทั้งภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และภาครัฐ จัดทำโดย World Economic Forum (WEF) ตั้งแต
ป 2544 เปนตนมา และมีการรายงานใน Global Information Technology report เปนประจำทุกปดัชนี
NRI วัดจาก 4 องคประกอบหลัก ซึ่งประกอบดวย 10 ตัวชี้วัด จากขอมูลป 2559 พบวา สิงคโปรและประเทศ
ฟนแลนดเปนประเทศผูนำดานความพรอมของการพัฒนาเทคโนโลยีและการสื่อสาร โดยครองอันดับ 1 รวมกัน
ดวยคะแนน 6.0 คะแนนจากคะแนนเต็ม 7.0 คะแนน รองลงมา ไดแก ประเทศสวีเดน นอรเวย สหรัฐอเมริกา
เนเธอร แ ลนด สวิ ต เซอร แ ลนด ได ค ะแนนเท า กั น ที่ 5.8 คะแนน ตามด ว ยลำดั บ ที่ 8 และ 9 คื อ สหราช
อาณาจักร และประเทศลักเซมเบิรก ที่ไดคาคะแนนเทากับ 5.7 คะแนน และประเทศญี่ปุนที่ไดรับอันดับที่ 10
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ดวยคะแนน 5.6 คะแนน สำหรับประเทศไทยอยูในอันดับ 62 ในป 2559 เพิ่มขึ้นจากเมื่อป 2558 ถึง 5 อันดับ
ดวยคะแนน 4.2 จาก 4.0 คะแนน
เมื่อพิจารณาผลการจัดอันดับยอนหลังจากองคประกอบหลัก 4 ดาน ตั้งแตป 2554 –
2559 พบว า คะแนนในภาพรวมของประเทศไทยจะเพิ่ มสู งขึ้ น จาก 3.89 คะแนน ในป 2554 เป น 4.20
คะแนนในป 2559 แตอันดับในภาพรวมกลับลดลง ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความพรอมของการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยที่ยังไมทัดเทียมตอการพัฒนาของประเทศอื่น และเมื่อศึกษาใน
องค ป ระกอบหลัก พบว า องค ป ระกอบที่ ส งผลต อ อั น ดั บ และคะแนนของประเทศไทยในแงล บ คื อ ด าน
ผลกระทบอยูในอันดับที่ 65 ดวยคาคะแนน 3.7 ในป 2559 รวมถึงดานการใชงานอยูในอันดับที่ 63 ดวยคา
คะแนน 4.0 และดานความพรอมอยูในอันดับที่ 62 ดวยคาคะแนน 4.9 ในป 2559 ถึงแมจะการปรับตัวของ
อันดับเพิ่มขึ้นจากป 2558 แตถึงยังเปนปจจัยสำคัญที่ประเทศไทยตองเรงพัฒนา
2.5.2 การขยายโครงข ายอิ นเทอรเน็ ต ความเร็วสูงมี ความครอบคลุ มมากขึ้ น ในป 2561
จำนวนหมูบานที่มีอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเขาถึงเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 73.8 จากรอยละ 40.9 ในป 2559 เปนผล
มาจากการดำเนินนโยบายของรัฐบาลในการขยายโครงขายสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่และบริการอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูงใหครอบคลุมทุกหมูบานของประเทศไทย ซึ่งเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 สำนักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) ไดลงนามในสัญญาโครงการ
จัดใหมีสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่และบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ (โครงการเน็ตชายขอบ)
ครอบคลุมพื้นที่ 3,920 หมูบาน มีจำนวนครัวเรือนประมาณ 2.1 ลานครัวเรือน หรือประชากรประมาณ 6.3
ลานคน ขณะนี้อยูระหวางดำเนินการโครงการเน็ตชายขอบดังกลาวตามสัญญา โดยจะเริ่มตนเปดใหบริการ
อยางเปนทางการพรอมกันทั่วประเทศในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562
2.5.3 จำนวนผูประกอบการธุรกิจดิจิทัลเพิ่มขึ้น ปจจุบันการตลาดผานชองทางออนไลนกำลัง
ไดรับความนิยมอยางสูง เนื่องจากเปนชองทางที่สามารถเขาถึงผูบริโภคไดอยางกวางขวาง ในป 2561 จำนวน
ผูประกอบการธุรกิจดิจิทัลเพิ่มขึ้น 1,076 ราย ทั้งนี้ จากขอมูลของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
(องคการมหาชน) หรือ ETDA พบวา ป 2560 ประเทศไทยมีมูลคาอีคอมเมิรซ ทั้งสิ้นจำนวน 2,812,592.03
ลานบาท การทำการตลาดทางออนไลนสูงถึงรอยละ 69.92 โดยอันดับแรกที่นิยมมากที่สุดคือ Facebook ทั้ง
ในรู ป แบบของการ Boost Post และ Boost Ads เพื่ อ เข า ถึ ง ลู ก ค า และตรงกลุ ม เป า หมายมากขึ้ น ด า น
ผูใชบริการนั้นไดมีการนำขอมูล หรือ Big Data มาพัฒนาธุรกิจอีคอมเมิรซ โดยการนำมาวิเคราะหพฤติกรรม
ผูบริโภค เพื่อนำเสนอสินคาใหมๆ ถึงรอยละ 100 เพื่อใหตรงกับความตองการ ตลอดจนเพื่อการวางแผนดาน
การตลาดมากถึงรอยละ 92.85 และใชวิเคราะหปจจัยแวดลอม เพื่อกำหนดยุทธศาสตรการจำหนายสินคา
รอยละ 85.71
2.5.4 ภาครัฐมีระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรเพิ่มสูงขึ้น จำนวนหนวยงานภาครัฐที่
มีระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 65.8 ในป 2561 จากรอยละ 53.2 ในป 2559 แต
ยั งต่ ำ กว าเป า หมายที่ กำหนดให มี ม ากกว า รอ ยละ 80 ในป 2564 สหภาพโทรคมนาคมระหว างประเทศ
(International Telecommunications Union: ITU) ได ป ระเมิ น ค า ดั ช นี ค วามพร อ มด า นความมั่ น คง
ปลอดภัยไซเบอรของประเทศไทยคิดเปน 0.796 และอยูอันดับ 35 จาก 194 ประเทศ เทียบกับป 2560 มีคา
ดัชนีฯ 0.684 และอยูในอันดับที่ 22 แสดงใหเห็นถึงความทาทายในการปรับปรุงศักยภาพในดานตางๆ ของ
ประเทศมากขึ้น
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ศูนยประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอรประเทศไทย (Thailand
Computer Emergency Response Team: ThaiCERT) ภายใตการกำกับดูแลของสำนักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส (สพธอ.) ไดดำเนินการทั้งในเชิงรุกและเชิงรับเพื่อเสริมสรางความมั่นคงปลอดภัยใหกับ
ประเทศไทย ทั้งการประสานเพื่อรับมือภัยคุกคามไซเบอรในรูปแบบตางๆ เชน การสรางหนาเว็บไซตปลอมเพื่อ
หลอกใหเหยื่อใสขอมูล (Phishing) และการเจาะระบบเพื่อแกไขหนาเว็บไซตสรางความเสื่อมเสียใหกับองคกร
(Web Defacement) รวมถึงการดำเนินการปกปองเว็บไซตและตรวจจับภัยคุกคามใหกับหนวยงานภาครัฐใน
โครงการ ThaiCERT GMS และการพั ฒ นาบุ คลากรในรูปแบบตางๆ เชน การจัด อบรมให ความรูทั่วไปและ
เชิงเทคนิค การซอมรับมือภัยคุกคามการแขงขันดานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร
ในป 2561 ไทยเซิรตไดรับแจงเหตุและประสานงานภัยคุกคาม 2,520 กรณี ซึ่งลดลงจากป 2560
ถึงรอยละ 22 โดยจำนวนเหตุรับแจงลดลงอยางตอเนื่องตั้งแตป 2558 เนื่องจากหลายภาคสวนตระหนักและ
เพิ่มการลงทุนในดานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร สงผลใหสามารถกอตั้ง CERT ประจำภาคสวนไดสำเร็จใน
ป 2560 ทำให ขอมู ล ภั ย คุ ก คามต างๆ ที่ เกิ ด ขึ้น มีก ารรายงานไปยัง CERT ที่เกี่ย วของโดยตรง รวมถึงการ
ดำเนิ น การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น ของ ThaiCERT GMS ซึ่ ง ประกอบด ว ยส ว น Government Threat
Monitoring (GTM) และ Government Website Protection (GWP) ที่ มี การเฝาระวังระบบ ป องกัน การ
โจมตีเว็บไซต รวมทั้งตรวจสอบหาและแกไขชองโหวของระบบเพื่อปดชองทางการโจมตีของผูประสงคราย
สถิติการรับแจงเหตุประสานงานภัยคุกคามในแตละป

ที่มา : รายงานประจำปไทยเซิรต 2560 - 2561

ไทยเซิรตไดใหบริการเฝาระวังเครือขายใหหนวยงานภาครัฐในโครงการ ThaiCERT GMS จำนวน
240 หนวยงาน โดยมัลแวรที่ตรวจพบมากที่สุดติดตอกันตั้งแตป 2558 ถึงป 2561 เปนมัลแวรประเภท Trojan
(ร อ ยละ 60) และร อ ยละ 89 ของ Trojan ที่ พ บมาจากสายพั น ธุ Zeus ซึ่ งสามารถดั ก ข อ มู ล สำคั ญ ของ
ผูใชบริการเพื่อสงกลับใหผูประสงคราย เชน รหัสผานและขอมูลบัตรเครดิต
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2.6 การขยายกำลังการผลิตน้ำประปาและกระจายโครงขายการใหบริการน้ำประปาดำเนินการได
ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ
2.6.1 อัตราน้ ำสูญเสียในระบบสงและจำหนายน้ ำในเขตนครหลวง และในเขตภู มิภาค/
เทศบาล ยังมีแนวโนมสูงขึ้นกวาเปาหมาย การขยายตัวทางเศรษฐกิจ เชน การเพิ่มขึ้นของประชากร และ
อัตราการใชน้ำ การกอสรางขยายถนน ทอระบายน้ำ และสิ่งปลูกสรางตางๆ เปนสาเหตุใหทอประปามีขนาด
ใหญไมเพียงพอตอการสงจายน้ำเพื่อใหบริการประชาชน และยากตอการบำรุงรักษาทอประปา ทำใหเกิดทอ
ประปาที่หมดสภาพการใชงานอันเปนสาเหตุหลักของน้ำสูญเสีย ปริมาณน้ำสูญเสียในเขตภูมิภาค/เทศบาล
ตั้งแตป 2550 เปนตนมา มีทิศทางที่เพิ่มสูงขึ้นทุกป ซึ่งในป 2561 อัตราน้ำสูญเสียในระบบสงและจำหนายน้ำ
ในเขตนครหลวงอยูที่รอยละ 29.8 เปาหมายกำหนดไวใหนอยกวารอยละ 20 และอัตราน้ำสูญเสียในระบบสง
และจำหนายน้ำในเขตภูมิภาค/เทศบาลอยูท่ีรอยละ 34.43 เปาหมายกำหนดไวใหนอยกวารอยละ 25 ในป
2564 อย างไรก็ต าม การประปาสวนภูมิภ าค (กปภ.) ได ดำเนิ น การจัดทำแผนบริหารจัดการลดน้ ำสูญเสี ย
ป 2562 – 2571 โดยมี เป าหมายให สามารถลดปริมาณน้ำสูญ เสียในป 2571 ใหไดเทากับ 386.660 ล าน
ลบ.ม./ป คิดเปนอัตราน้ำสูญเสียรอยละ 19.98 นอกจากนั้น กปภ. ยังไดจัดทำแผนการลงทุนแผนการบริหาร
จัดการน้ำสูญเสียเพื่อดำเนินกิจกรรมอีก 3 ดาน คืด การจัดการแรงดัน การซอมทอ และการควบคุมน้ำสูญเสีย
เชิงรุกเพื่อเปนการสนับสนุนใหปริมาณน้ำสูญเสียไมเพิ่มขึ้นในเสนทอเกา ที่ยังไมไดดำเนินการปรับปรุง

3 ผลการพัฒนาและผลการดำเนินงานที่สำคัญตามแนวทางยุทธศาสตร
การดำเนิ น งานตามยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาโครงสรา งพื้ น ฐานและระบบโลจิ ส ติ ก ส ในป ที่ ส องของ
แผนพัฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12 มี การดำเนิ น การอยางตอเนื่อง และมีความกาวหนาการดำเนิ น การที่ ส ำคัญ ตาม
แนวทางของยุทธศาสตร สรุปไดดังตอไปนี้
3.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานขนสง
3.1.1 พัฒนาระบบขนสงทางราง การรถไฟแหงประเทศไทย ดำเนินการเพิ่มความจุของทาง
รถไฟ เพื่อแกไขปญหาการเดินรถในระบบทางเดี่ยว สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาระบบการจัดการขนสง
สินคาและบริการ (Logistics) และสนับสนุนใหมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนสงที่มีตนทุนการใชพลังงานต่ำ
(Modal Shift) ได แ ก โครงการก อ สร า งรถไฟทางคู ช ว งฉะเชิ งเทรา - คลองสิบ เก า – แก งคอย โครงการ
กอสรางรถไฟทางคู ชวงชุมทางถนนจิระ – ขอนแกน โครงการกอสรางรถไฟทางคู ชวงมาบกะเบา – ชุมทาง
ถนนจิระ โครงการกอสรางรถไฟทางคู ชวงประจวบคีรีขันธ – ชุมพร โครงการกอสรางรถไฟทางคู ชวงลพบุรี –
ปากน้ำโพ โครงการกอสรางรถไฟทางคู ชวงนครปฐม – หัวหิ น โครงการกอสรางรถไฟทางคู ช วงหัวหิน –
ประจวบคีรีขันธ โครงการกอสรางรถไฟทางคู ชวงปากน้ำโพ – เดนชัย โครงการกอสรางรถไฟทางคู ชวงชุม
ทางถนนจิระ – อุบลราชธานี โครงการกอสรางรถไฟทางคู ชวงขอนแกน – หนองคาย โครงการกอสรางรถไฟ
ทางคู ชวงชุมพร – สุราษฎรธานี โครงการกอสรางรถไฟทางคู ชวงสุราษฎรธานี - หาดใหญ – สงขลา โครงการ
ก อ สร างรถไฟทางคู ช ว งหาดใหญ – ปาดั งเบซาร โครงการก อ สรางรถไฟทางคู ช ว งเด น ชั ย – เชี ย งใหม
นอกจากนั้น ยังไดดำเนินการ โครงการกอสรางรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ – หนองคาย ใหสอดคลองกับ
แผนแมบทการพัฒ นาโครงสรางพื้นฐานทั้งสาขาทางบก ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ โครงการกอสราง

211

รถไฟสายใหม สายเดนชัย - เชียงราย – เชียงของ เพื่อขยายโครงขายการใหบริการของระบบรางซึ่งจะชวยเพิ่ม
ช อ งทางการเข าถึ งของประชาชน ขยายเส น ทางรถไฟออกไปเพื่ อ เชื่ อ มต อ ไปยั งประเทศอื่ น ๆ ในภู มิภ าค
โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดง ชวงบางซื่อ – พญาไท - มักกะสัน - หัวหมาก – และชวงบางซื่อ –
หัวลำโพง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพของระบบขนสงทางรถไฟในกรุงเทพมหานคร เชื่อมโยง
กับระบบขนสงอื่นๆ
การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย ดำเนินโครงการรถไฟฟาสายสีน้ำเงิน ชวงหัว
ลำโพง - บางแค และชวงบางซื่อ – ทาพระ โครงการรถไฟฟาสายสีสม ชวงศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย มีนบุรี (สุวินทวงศ) โครงการรถไฟฟาสีน้ำเงิน ชวงบางแค - พุทธมณฑล สาย 4 โครงการรถไฟฟาสายสีสม ชวง
บางขุน นนท – ศู นย วัฒ นธรรมแห งประเทศไทย โครงการรถไฟฟ าสายสีเขี ยว ชวงสมุ ทรปราการ – บางปู
โครงการรถไฟฟาสายสีเขียว ชวงคูคต – ลำลูกกา เพื่อลดปริมาณการเดินทางโดยรถยนตสวนตัวจากบริเวณ
ชานเมืองเข ามายั งพื้ น ที่ ใจกลางเมื อง นอกจากนั้ น ยั งได ด ำเนิ น โครงการรถไฟฟ าสายสี เขีย ว ช ว งแบริ่ง –
สมุทรปราการ เพื่อเพิ่มบทบาท ขีดความสามารถ และประสิทธิภาพของการเดินทาง ในการบรรเทาปญหา
การจราจรที่ติดขัดในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ตอเนื่อง โครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง ชวงลาดพราว – สำโรง
เพื่ อรองรับพื้ นที่ชุมชนหนาแนนและแหลงพาณิ ชยตามแนวถนนลาดพราว และการเจริญเติบโตของชุมชน
ทางดานตะวันออกของกรุงเทพมหานคร โครงการรถไฟฟาสายสีชมพู ชวงแคราย – มีนบุรี เพื่อรองรับการ
เชื่อมตอการเดินทางระหวางพื้นที่ฝงตะวันออกเฉียงเหนือกับฝงตะวันตกของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
โครงการรถไฟฟ าสายสี มวง ชว งเตาปู น - ราษฎร บู รณะ (วงแหวนกาญจนาภิ เษก) เพื่ อเชื่อมต อกั บ ระบบ
รถไฟฟามหานคร สายฉลองรัชธรรม ในการรองรับ การเดิน ทางของประชาชนในแนวเหนือ - ใต จากพื้ นที่
กรุงเทพมหานครชั้นในและสถานที่สำคัญบริเวณเกาะรัตนโกสินทร ไปถึงพื้นที่ดานใตของฝงธนบุรีใกลบริเวณ
รอยตอกับจังหวัดสมุทรปราการ
การทาเรือแหงประเทศไทย ดำเนินโครงการพัฒ นาศูนยการขนสงตูสินคาทางรถไฟที่
ทาเรือแหลมฉบัง (Single Rail Transfer Operator : SRTO) เพื่อสนับสนุนและสงเสริมนโยบายการเปลี่ยน
รูปแบบการขนสงจากทางถนนมาสูระบบราง (Shift Mode) ลดภาระคาขนสงโดยรวม ลดปญหาการจราจร
แออัด ลดอุบัติเหตุ และคาใชจายดานพลังงานที่ใชในการขนสงสินคา
3.1.2 พัฒนาระบบขนสงสาธารณะในเขตเมือง สำนักงานนโยบายและแผนการขนสงและ
จราจร ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบขนสงสาธารณะเมืองพิษณุโลก เพื่อจัดทำแผน
แมบทการพัฒนาระบบขนสงสาธารณะเมืองพิษณุโลกที่เชื่อมโยงโครงขายการเดินทางกับระบบขนสงในทุก
รูป แบบในจั งหวั ด พิ ษณุ โลกและจั งหวั ด ใกลเคี ย งโดยรอบ ลดปริมาณการใชร ถสว นบุ คคล และแก ป ญ หา
การจราจรติ ดขั ด นอกจากนั้ น ดำเนิ น การศึกษาแผนแม บ ทการพั ฒ นาระบบขนส งสาธารณะในเขตเมื อ ง
อุดรธานี เพื่อพัฒนาระบบขนสงสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ ใหเกิดการเชื่อมตอและอำนวยความสะดวกในการ
เดินทางของประชาชน การศึกษาการจัดทำแผนแมบทพัฒ นาระบบขนสงสาธารณะกลุมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ชลบุ รี ระยอง เพื่ อรองรับ และสนั บ สนุ น การพั ฒ นาพื้ น ที่ เขตพั ฒ นาพิ เศษภาคตะวัน ออก โดยระบบขนส ง
สาธารณะของแตละจังหวัดจะทำหนาที่เปนระบบเสริม (Feeder) ใหกับระบบรถไฟความเร็วสูงและรถไฟทาง
คูสายตะวันออกซึ่งทำหนาที่เปนระบบขนสงหลัก (Trunk Route) สนับสนุนใหการเดินทางดวยระบบขนสง
สาธารณะในระดับ door-to-door ให มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภั ยและตน ทุน ต่ำ คนทุ กกลุมเขาถึงได
เชื่อมโยงทั้งในระดับพื้นที่เมือง แหลงอุตสาหกรรม สถานที่ทองเที่ยว และระดับภูมิภาคที่สามารถเชื่อมโยง
ประตูสูนานาชาติ (International Gateway)
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3.1.3 พั ฒ นาโครงข ายทางถนน กรมทางหลวง ดำเนิน การกอสรางทางหลวงสาย อ.อรั ญ
ประเทศ - ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ.หนองเอี่ยน - สตึงบท) เพื่อเชื่อมการเดินทางในพื้นที่รองรับ การขนสง
สินคาผานดานการคาชายแดน รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โครงการกอสรางทางหลวงสายเชียงใหม
- เชียงราย ตอน ต.ปาเมี่ยง - บ.ปางน้ำถุ เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางจากเมืองเชียงใหมสูเมืองเชียงราย โครงการ
กอสรางจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck Rest Area) เพื่อจัดทำโครงการจุดจอดพักรถใหครอบคลุมโครงขายทาง
หลวงทั่วประเทศ จำนวน 36 แหง โครงการกอสรางทางหลวงหมายเลข 33 สายปราจีนบุรี - อ.กบินทรบุรี
(แนวใหม) และโครงการกอสรางทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สายกาญจนบุรี - ชายแดนไทย/พมา (บานพุน้ำ
รอ น) เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการขนส งเพื่ อ สนั บ สนุ น ระเบี ย งเศรษฐกิ จ (Economic Corridors) โครงการ
กอสรางทางหลวงหมายเลข 408 สายนครศรีธรรมราช – อ.สทิงพระ ตอนที่ 4 เปนการพัฒนาโครงขายทาง
หลวงแผนดินสายหลัก เชื่อมโยงระหวางจังหวัดใหครอบคลุมทั่วประเทศใหเปนทางหลวงขนาด 4 ชองจราจร
(ระยะที่ 2) โครงการกอสรางทางหลวงพิ เศษระหวางเมือง สายหาดใหญ - ชายแดนไทย/มาเลเซีย เพื่ อลด
ระยะเวลาในการเดินทาง กระจายความเจริญมาสูภาคใต โดยจะเปนโครงสรางพื้นฐานที่สำคัญที่จะนำไปสูการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนในภูมิภาคของภาคใตตอนลางใหดีขึ้น อีกทั้งยังเปนโครงการ
ที่เกื้อหนุนโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝาย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) สนับสนุนยุทธศาสตร
ดานการขนสงสินคาระหวางประเทศ รองรับการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กรมทางหลวงชนบท ดำเนิน โครงการกอสรางถนนเพื่ อใหโครงขายคมนาคมมี ความ
สะดวก รวดเร็ ว และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถเชื่ อมโยงทั่ ว ถึงทั้ งภายในประเทศ และตางประเทศ ได แ ก
โครงการกอสรางถนนสาย นย.3007 แยก ทล.305 - บ.คลอง 33 โครงการกอสรางถนนสาย ปท.3004 แยก
ทล.305 - บ.ลำลูกกา โครงการกอสรางถนนสายแยก ทล.1098 - ทล.1 โครงการกอสรางถนนสาย นบ.1009
แยก ทล.9 - บ.หนองไผขาด (ตอนที่ 3) อำเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี โครงการกอสรางถนนสาย นม.1120
แยก ทล.2 - บ.โคกไผ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โครงการกอสรางถนนสาย นม.3060 แยก ทล.304 บ.ซับพลู (ตอนที่ 2) อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา และโครงการกอสรางสะพานขามแยกบนถนน
ทช.ชบ.3027 เชื่อม ทล.3138 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
สำนักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร ศึกษาจัดทำมาตรฐานการวิเคราะห
ผลกระทบดานการจราจร (Traffic Impact Assessment) เพื่อเปนกรอบในการดำเนินการลดผลกระทบดาน
การจราจร ตั้งแตขั้นตอนการขออนุมัติกอสรางโครงการ ระหวางการกอสราง และมาตรการหลังการกอสราง
โครงการ โครงการศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาเสนทางหลวงสายหลักเดิมใหสามารถรองรับการขนสง
รูปแบบทางหลวงพิเศษระหวางเมือง เปนกรอบในการดำเนินการสำหรับการพัฒนาโครงขายทางหลวงพิเศษ
ระหวางเมืองซึ่งมีความจำเปนตอบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนยกลางโลจิสติกสของกลุมประเทศอินโดจีน
และภูมิภาคอาเซียน รวมทั้ง โครงการพัฒนาสถานีขนสงสินคาคอนเทนเนอรรองรับ EEC เพื่อคัดเลือกพื้นที่ที่
เหมาะสมในการพัฒนาสถานีขนสงสินคาคอนเทนเนอรที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
3.1.4 พัฒนาระบบขนสงทางอากาศ กรมทาอากาศยาน ดำเนินโครงการพั ฒนาทาอากาศ
ยานเขตเศรษฐกิจพิเศษ (ทาอากาศยานแมสอด จังหวัดตาก) และโครงการกอสรางทาอากาศยานเบตง จังหวัด
ยะลา เพื่ อใหความเจริญทางเศรษฐกิจกระจายสูภู มิภาคและพื้น ที่บ ริเวณชายแดน โครงการการพัฒ นาท า
อากาศยานสกลนคร เพื่อยกระดับมาตรฐานทาอากาศยานในความรับผิดชอบใหมีประสิทธิภาพ เปนที่ยอมรับ
ในระดับสากล สำนักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร ดำเนินโครงการศึกษาจัดทำแผนแมบทการ
ขนสงทางอากาศของประเทศไทย เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถนำแผนพัฒ นาฯ ดังกลาว ไปใชเป น
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แนวทางในการดำเนินงานรวมกันอยางเปนระบบ และบูรณาการเพื่อประโยชนสูงสุดของประเทศ นอกจากนั้น
บริ ษั ท ท า อากาศยานไทยจำกั ด (มหาชน) ดำเนิ น โครงการพั ฒ นาท า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ เพื่ อ เพิ่ ม
ขีดความสามารถในการรองรับปริมาณผูโดยสารจาก 45 ลานคนตอป เปน 60 ลานคนตอป โครงการพัฒนาทา
อากาศยานดอนเมืองระยะที่ 3 เปนการคืนสภาพขีดความสามารถเดิมของทาอากาศยานดอนเมือง (ทดม.)
และพัฒนาพื้นที่ใหใชประโยชนใหเต็มศักยภาพ สามารถรองรับผูโดยสารรวมได 40 ลานคนตอป สอดคลองกับ
แผนแม บทการพั ฒ นาท าอากาศยานดอนเมือง เพื่อใหระบบขนถายผูโดยสารระหวางทางอากาศ และทาง
พื้นดินมีประสิทธิภาพ เชื่อมตอกับการขนสง ในรูปแบบอื่นๆ อาทิ ระบบขนสงทางราง ระบบขนสงรถโดยสาร
สาธารณะ ลดความแออัดการจราจรภายในทาอากาศยานดอนเมือง
3.1.5 พัฒนาระบบขนสงทางน้ำ กรมเจาทา ดำเนินโครงการกอสรางทาเรือน้ำลึกจังหวัดสตูล
(ปากบารา) เพื่อศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมในรายละเอียด (EHIA) โครงการกอสรางทาเรือน้ำลึกสงขลา แหง
ที่ 2 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของทาเรือน้ำลึกบริเวณชายฝงทะเลอาวไทยตอนลางทดแทนการขยายทาเรือ
สงขลาที่มีการใช งานจนเกิน ขีดความสามารถใหส ามารถรองรับความตองการในการขนสงสิน คาไดสะดวก
ตลอดเวลาและมีเสนทางรถไฟเปนสะพานเศรษฐกิจดวยการเชื่อมโยงกับทาเรือน้ำลึกปากบารา จังหวัดสตูล
การกอสรางระบบปองกันตลิ่งเพื่อพัฒนารองน้ำทางเรือเดิน (ระยะที่ 1) การศึกษาออกแบบรายละเอียดและ
ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมในการเพิ่มศักยภาพการขนสงทางน้ำเชื่อมจากแมน้ำปาสักผานแมน้ำเจาพระยา
ออกสูทะเล และการเพิ่มประสิทธิภาพการขนสงสินคาในแมน้ำปาสัก โดยการกอสรางระบบปองกันตลิ่งเพื่อ
พัฒนารองน้ำทางเรือเดิน (ระยะที่ 2 และระยะยาว) เปนการเพิ่มศักยภาพการขนสงทางน้ำของประเทศ ซึ่งจะ
ทำใหเกิดการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและยังเปนการสงเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
นอกจากนั้น ยังไดดำเนินโครงการเขื่อนยกระดับในแมน้ำเจาพระยาเพื่อการเดินเรือ เปน
การพัฒนา ปรับปรุง และเพิ่มขีดความสามารถในการเดินเรือในแมน้ำเจาพระยาและนาน ใชเดินเรือไดตลอดป
ตั้งแต ป ากแม น้ำเจ าพระยาจนถึงจังหวัดนครสวรรคและตอเนื่ องไปตามลำน้ ำน านจนถึงอำเภอตะพานหิ น
จังหวัดพิจิตร โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบทาเที ยบเรือรองรับเรือสำราญขนาดใหญ
(Cruise) ที่จังหวัดกระบี่ และอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี โครงการศึกษาสำรวจออกแบบทาเรือตน
ทาง (Home Port) สำหรับเรือสำราญขนาดใหญ (Cruise Terminal) บริเวณอาวไทยตอนบน (ในพื้นที่จังหวัด
เพชรบุรี ประจวบคีรีขัน ธ ชุ มพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช) โครงการศึกษาและสำรวจออกแบบเพื่ อ
พัฒ นาทาเที ยบเรือแวะพั ก (Port of call) เพื่ อรองรับ เรือสำราญขนาดใหญ (Cruise) สนั บ สนุ น Thailand
Rivera (ในพื้ นที่จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ ชุมพร ระนอง) โครงการศึกษาวางแผนแมบ ทเพื่ อพัฒ นา
ทาเรือสำราญขนาดใหญ (Cruise Terminal) และสำรวจออกแบบท าเรือสำราญขนาดใหญ บ ริเวณชายฝ ง
อันดามัน (ในพื้นที่จังหวัดระนอง พังงา กระบี่ ภูเก็ต ตรัง สตูล) โครงการศึกษาและวิเคราะหการใหเอกชนรวม
ลงทุ น ในโครงการพั ฒ นาท าเที ย บเรือรองรั บ เรือสำราญขนาดใหญ (Cruise Terminal) ที่ อำเภอเกาะสมุ ย
จังหวัดสุราษฎรธานี
สำนักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร ดำเนินโครงการศึกษาจัดทำแผนแมบท
การพั ฒ นาท าเรือบก (Dry Port) เพื่อนำไปสูการเปน ศูน ยกลางโลจิสติกสของภูมิภ าค ใหสามารถเป นกลไก
สำคัญในการตอบสนองการขนสงสินคาระหวางประเทศของไทย รวมไปถึงสินคาของประเทศเพื่อนบานผาน
ประตูการคาหลัก (ทาเรือแหลมฉบัง) ของประเทศไทย การทาเรือแหงประเทศไทย ดำเนินโครงการพัฒ นา
ท าเรือแหลมฉบั ง ขั้ น ที่ 3 เพื่ อรองรับ การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการคาของประเทศ ใหมีทาเที ย บเรื อ
รองรับความตองการการขนสงสินคาทางทะเลระหวางประเทศที่เพิ่มขึ้นใหสามารถรองรับปริมาณตูสินคาที่จะ
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เพิ่ ม สู งขึ้ น เกิ น กว า วิ สั ย สามารถในป จ จุ บั น นอกจากนั้ น ยั งได ด ำเนิ น โครงการพั ฒ นาท าเที ย บเรือ ชายฝ ง
(ทาเทียบเรือ A) ที่ทาเรือแหลมฉบัง เพื่อพัฒนาการขนสงทางเรือชายฝง และเรือลำเลียงภายในประเทศ โดย
มุงเนนการลดภาระคาใชจายดานการขนสง ลดปญหาดานการจราจรแออัด ปญหาอุบัติเหตุ ปญหาสิ่งแวดลอม
และสนับสนุนนโยบายการเปลี่ยนรูปแบบการขนสงจากถนนมาสูทางน้ำ (Shift Mode)
3.2 การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนสง
3.2.1 สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมตอเนื่องที่เกิดจากการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐาน
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช. หรือ พว.) ดำเนินโครงการวิจัยมุงเปาตอบสนอง
ความตองการในการพั ฒ นาประเทศ (ระบบราง) เพื่อให ประเทศไทยมีสถาบัน พัฒ นาเทคโนโลยีเฉพาะทาง
ระบบรางเปนแกนหลักในการพัฒนาองคความรู สรางคน สรางเทคโนโลยี สรางอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง กับ
ระบบขนสงทางราง ตลอดจนรับถายทอดเทคโนโลยี และถายทอดแกผูใหบริการ จนทำใหมีผูประกอบการไทย
ที่สามารถซอมบำรุงตัวรถและระบบโครงสรางพื้นฐาน ผลิตชิ้นสวน อุปกรณสิ้นเปลืองสำหรับระบบรางที่มี
มาตรฐาน และมีหนวยงานที่สามารถผลิตผลงานวิจัย เทคโนโลยี และกำลังคนที่มีทักษะ ออกมาปอนเขาสู
อุตสาหกรรมไดอยางตอเนื่อง
3.2.2 พั ฒนาการบริหารจัดการในสาขาขนสง สำนักงานนโยบายและแผนการขนสงและ
จราจร ดำเนินโครงการศึกษาจัดทำแผนแมบทบูรณาการพัฒนาระบบการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล เพื่อใชในการแกไขปญหาการจราจรในภาพรวม โครงการศึกษาแผนแมบทการพัฒนาโครงขายทาง
รถไฟ เพื่อการพัฒนาระบบขนสงทางรถไฟในภูมิภาคตางๆ ใหสามารถเชื่อมโยงดานการขนสงกับประเทศเพื่อน
บานในภูมิภาคไดอยางมีประสิทธิภาพ โครงการศึกษาจัดทำแผนแมบทการพัฒนาระบบการจราจรและขนสง
อัจฉริยะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อเปนกรอบในการกำหนดทิศทางการพัฒนาระบบ ITS และ
บูรณาการแผนงานโครงการพัฒนาระบบของหนวยงานที่เกี่ยวของ โครงการศึกษาจัดทำแผนแมบทการพัฒนา
สิ่งอำนวยความสะดวกด านคมนาคมขนส งสำหรับ คนทุก คน เพื่ อใหเป น กรอบในการดำเนิ น การพั ฒ นาสู
“ระบบขนสงที่เสมอภาคและเทาเทียม” (Inclusive Transport) โครงการศึกษาออกแบบระบบขนสงมวลชน
จังหวัดภูเก็ต (รถไฟฟารางเบาจังหวัดภูเก็ต) เพื่อรองรับการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยว รวมทั้งแกไขปญหาการจราจรของจังหวัดภูเก็ต โครงการศึกษาแผนแมบทจราจรและแผนแมบท
พัฒนาระบบขนสงสาธารณะในเขตเมืองนครราชสีมา โครงการศึกษาสำรวจขอมูลดานการขนสงและจราจร
เพื่อจัดทำแผนแมบทในเมืองภูมิภาค จังหวัดบึงกาฬ เพื่อใหมีแผนแมบทดานการขนสงและจราจรระยะ 10 ป
ที่นำแนวความคิดการพัฒนาเมืองในอนาคต (Future City) มาใชประกอบการจัดทำแผนในลักษณะเปนแผน
บูรณาการ เพื่อกำหนดแนวทางการแกไขปรับปรุงการพัฒนาระบบการขนสงและจราจรตอไป โครงการศึกษา
การพัฒนาเมืองกับระบบโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสง เพื่อมีกรอบชี้นำและขับเคลื่อนการพัฒนาในมิติ
อันหลากหลายที่เกี่ยวของ ทั้งดานโครงสรางพื้นฐาน ดานคมนาคมขนสงหลัก และระบบขนสงมวลชนขนาด
รอง ดานเศรษฐกิจการลงทุน ชุมชนเมืองและสิ่งแวดลอม ใหเปนไปอยางบูรณาการสอดคลองกัน
นอกจากนั้ น สถาบั น วิจั ยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแห งประเทศไทย (วว.) ดำเนิน
โครงการบริการวิเคราะห และทดสอบมาตรฐานความปลอดภัย ระบบขนส งทางราง เพื่อให ป ระเทศไทยมี
ศั ก ยภาพทดสอบมาตรฐานชิ้ น ส ว นระบบรางรองรั บ งานทดสอบในโครงการก อ สรา งเส น ทางรถไฟตาม
แผนพัฒนาฯ และรวมมือกับผูประกอบการเพื่อพัฒนาและสรางผลิตภัณฑที่ผลิตในประเทศ
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3.3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส
3.3.1 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานใหได
มาตรฐานสากลและสนั บ สนุ น การสรา งมู ลค า เพิ่ มตลอดห วงโซ อุป ทาน กรมการขนสงทางบก ดำเนิ น
โครงการศูน ยเปลี่ ยนถายรูป แบบการขนส งสิ น คาเชีย งของ จังหวัดเชียงราย เปน สถานีขนสงสินคาจังหวัด
ชายแดนซึ่งเปนโครงสรางพื้นฐานดานการขนสงสินคาทางถนน รองรับการขนสงสินคาระหวางประเทศทาง
ถนนระหวางไทย - สปป.ลาว - จีนฝงตะวันตก บนเสนทางสาย R3A และโครงการศูนยการขนสงชายแดน
จังหวัดนครพนม เปนสถานีขนสงสินคาจังหวัดชายแดนซึ่งเปนโครงสรางพื้นฐานดานการขนสงสินคาทางถนน
รองรับ การขนสงสิ น คา ระหวางประเทศผ านเส น ทาง R12 โดยข ามสะพานมิ ตรภาพไทย - ลาว แห งที่ 3
(นครพนม – คำมวน) - สปป.ลาว – เวียดนาม เขาสูตอนใตของประเทศจีน เปนพื้นที่รองรับการรวบรวมและ
กระจายสิน ค า ช วยลดต น ทุ น การขนส งสิ น คาและโลจิ สติ กสของผูป ระกอบการขนส งและในภาพรวมดาน
เศรษฐกิจของประเทศ อำนวยความสะดวกในการขนสงสินคาระหวางประเทศและสนับสนุนการขนสงตอเนื่อง
หลายรูปแบบ และโครงการสถานีขนสงสินคาภู มิภาค เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนสงสินคาทางถนน เป น
โครงสรางพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในการรวบรวมและกระจายสินคา ชวยจัดระเบียบและยกระดับ
การใหบริการขนสงสินคา ชวยลดตนทุนการขนสงสินคาและโลจิสติกส อำนวยความสะดวกเกี่ยวกับกิจกรรม
การขนสงสินคาระหวางประเทศ
กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ ดำเนินโครงการสงเสริมการพัฒนาบริการและขยาย
เครื อ ข ายของผู ให บ ริ ก ารโลจิ ส ติ ก ส เพื่ อ ส งเสริ ม และพั ฒ นาศั ก ยภาพผู ให บ ริ ก ารโลจิ ส ติ ก ส ข องไทยให มี
ขีด ความสามารถในการบริ ห ารจัดการโลจิ สติ กส ในระดั บ สากล และสามารถแข งขั น ได ทั้ งในประเทศและ
ตางประเทศ กองนโยบายและแผนพัฒ นาการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ดำเนินโครงการศึกษา
แนวทางการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดานโลจิสติกส เพื่อการบริหารจัดการระบบโลจิสติกสการเกษตร
ในพื้นที่แปลงใหญ (สินคาขาวและขาวโพดเลี้ยงสัตว) เพื่อศึกษารูปแบบการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีดาน
โลจิสติกสเพื่อการผลิตสินคาเกษตรในพื้นที่แปลงใหญตั้งแตระดับการจัดการในฟารมจนถึงสงมอบลูกคา/ตลาด
ปลายทาง ลดตนทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรใหไดมาตรฐานสามารถขายได และ
ขายไดราคาดี กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ ดำเนินโครงการพัฒนาระบบการใหบริการเชื่อมโยง
ทางอิเล็กทรอนิกส เพื่อพัฒนาระบบการออกใบอนุญาตและใบรับรองการนำเขาและสงออกสินคาประมงของ
กรมประมงในรูปแบบขอมูลอิเล็กทรอนิกส โดยเชื่อมโยงระบบ National Single Windows (NSW) กับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศภายในหนวยงานกรมประมงที่เกี่ยวของกับการออกใบอนุญาตและใบรับรองเพื่อการ
นำเข า และส งออกสิ น ค า ประมงให ม าสามารถใช บ ริ ก ารแบบเบ็ ด เสร็ จ ณ ระบบเดี ย ว (Fisheries Single
Window) อีกทั้งยังเปนการอำนวยความสะดวกแกผูประกอบการและเพิ่มทางเลือกการใหบริการแกประชาชน
ชวยลดขั้นตอนระยะเวลา ลดตนทุน ลดคาใชจาย รวมทั้งสรางมาตรฐานในการใหบริการและเสริมสรางความ
โปรงใสในการใหบริการ
กรมส งเสริมอุต สาหกรรม ดำเนิน โครงการจัด ทำฐานขอมู ล โลจิส ติกส และโซ อุป ทาน
ภาคอุตสาหกรรม ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการพัฒนาระบบโลจิสติกสอุตสาหกรรม (ดัชนีประสิทธิภาพโลจิสติกส
อุ ต สาหกรรม: ILPI) ตามกลุ ม อุ ต สาหกรรม (ISIC) ชี้ ให เห็ น ถึ งความน าเชื่ อ ถื อ และสามารถใช เป น เกณฑ
เปรียบเทียบได (เกณฑมาตรฐานดานโลจิสติกส) ในระดับประเทศ (ระดับความสามารถดานโลจิสติกส) และ
เกณฑเทียบเคียงระดับความสามารถดานโลจิสติกส (ระดับความสามารถดานโลจิสติกส) โครงการยกระดับ
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ความสามารถการบริหารจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน เพื่อลดตนทุนและพัฒนาระบบการจัดการดานการ
ขนสงและการบริการดานการทองเที่ ยวในกลุ มอุ ตสาหกรรม S-Curve และกลุมอุ ตสาหกรรมที่มีสภา เพื่ อ
ส งเสริ ม ผู ป ระกอบการ SMEs โครงการพั ฒ นาการจัด การโลจิ ส ติ ก ส และโซ อุ ป ทานในพื้ น ที่ ศัก ยภาพทาง
เศรษฐกิจ เพื่อพัฒ นาประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานของสถานประกอบการเปาหมายใน
พื้นที่ศักยภาพเชิงเศรษฐกิจ (ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง) เพื่ อเสริม สรางความสามารถการแข งขัน ให กั บ
สถานประกอบการ ดวยการลดตนทุนดานโลจิสติกส และเพิ่มประสิทธิภาพดานเวลาและความนาเชื่อถือ
3.3.2 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอำนวยความสะดวกทางการคาใหสอดคลองกับ
มาตรฐานการคาโลก กรมศุลกากร ดำเนิ นโครงการผลักดั นการพัฒ นาระบบของหนวยงานภาครัฐเพื่ อให
บริการแบบการประกอบธุรกิจระหวางภาคเอกชนกับภาครัฐ (Business to Government: B2G) ผาน NSW
เปนโครงการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการขนสงสินคาและบริการของ
ประเทศ (กบส.) ที่มอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของกับการนำเขาการสงออกของสินคายุทธศาสตรที่ไดมีผล
การศึกษาปรับลดขั้นตอนการดำเนินงานแลว ใหดำเนินการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานใหสามารถใช บริการ
แบบ B2G ผานระบบ NSW ไดโดยปนี้มี 4 ชนิดสินคา คือ สินคาวัตถุอันตราย สินคายางพารา สินคาน้ำตาล
ทราย และสิ น คาใชสิ ทธิ์ห ลักเกณฑ การส งเสริมการลงทุ น BOI กรมสงเสริมอุ ตสาหกรรม ดำเนิน โครงการ
ส งเสริ ม ระบบมาตรฐานด านโลจิ ส ติ ก ส ข องอุ ต สาหกรรมไทยสู ร ะดั บ สากล เพื่ อ การศึ ก ษาและจั ด ทำรา ง
มาตรฐานดานความปลอดภัยในการดำเนินการอยางปลอดภัยและนาเชื่อถือแนวทางการประกาศใชมาตรฐาน
ดานโลจิสติกสของประเทศและแนวทางการสงเสริมผูประกอบการไทยดำเนินธุรกิจอยางมีมาตรฐานที่ไดรับการ
ยอมรับในระดับสากล
3.3.3 พัฒนาคุณภาพบุคลากรและวางแผนจัดการกำลังคนดานโลจิสติกสใหสอดคลองกับ
ความตองการของภาคธุรกิจ กระทรวงการตางประเทศ ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับแนวทางใน
การเขียนเสนอโครงการในบัญชีรายชื่อโครงการดานโครงสรางพื้นฐานที่มีศักยภาพในอาเซียน เพื่อใหขอมูลเชิง
เทคนิคและรายละเอียดกับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการกรอกขอมูลใหกับธนาคารโลก โดยหากเจาหนาที่มีความ
เขาใจแนวทางการใหขอมูล และสามารถนำเสนอโครงการไดอยางนาสนใจและสะทอนไดวาโครงการโครงสราง
พื้นฐานของไทยเปนชิ้นสวนสำคัญของความเชื่อมโยงในภูมิภาค รวมทั้งนาจะสรางผลตอบแทนทางการเงิน
(bankable) ไดในระดับหนึ่ง ก็นาจะทำใหโครงการที่ไทยนำเสนอไดรับการคัดเลือกจากธนาคารโลกใหเปน
โครงการที่มีศักยภาพในอาเซียนที่จะไปนำเสนอใหกับสถาบันการเงินระหวางประเทศ ประเทศคูเจรจา หรือ
หุนสวนเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศตอไป กรมสงเสริมอุตสาหกรรม ดำเนินโครงการสรางบุคลากรดานการ
บริหารจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน เพื่อสงเสริมใหบุคลากรภาคอุตสาหกรรมไดรับการพัฒนาทักษะและ
ความรูดานการบริหารจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน ที่มีมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพรับรอง และไดรับการ
ยอมรับในระดับสากล
3.4 การพัฒนาดานพลังงาน
3.4.1 สงเสริมการอนุรักษพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษพลังงาน ดำเนินโครงการงานกำกับดูแลและสงเสริมการอนุรักษพลังงานตามกฎหมาย
สำหรับโรงงานควบคุม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานในโรงงานควบคุม เกิดการประหยัดพลังงานได
ไมนอยกวา 298 ktoe/ป โครงการการสงเสริมการอนุรักษพลังงานแบบมีสวนรวมในอาคารธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดเล็ก ดำเนินการในกลุมอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก จำนวน 50 แหง ในป 2561 โครงการ
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ส งเสริม การอนุ รัก ษ พ ลั งงานในโรงงานอุ ต สาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ ก เพื่ อดำเนิน การตรวจสอบ
วิเคราะหสภาพการใชพลังงาน และจัดทำขอมูลการใชพลังงานตอปริมาณผลผลิต (SEC) และผลักดันใหสถาน
ประกอบการดำเนินมาตรการอนุรักษพลังงานดวยระบบการจัดการพลังงานเพื่อใหเกิดผลการอนุรักษพลังงาน
ที่เปนรูปธรรม โครงการความรวมมือระหวาง พพ. กับ กรอ. ในการขับเคลื่อนและเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานใน
ภาคอุตสาหกรรม ผานโครงการทั้งหมด 7 โครงการ โดยมีเปาหมายผลประหยัดรวมทั้งสิ้น 6,000 toe ตอป
โครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะที่ 3 เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานในอาคารควบคุมภาครัฐ เกิดการประหยัดพลังงานไดไมนอยกวา 36 ktoe/ป
รวมทั้ง โครงการกำกับและสงเสริมการอนุรักษพลังงานในอาคารควบคุมภาครัฐดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.4.2 จั ด หาพลั ง งานให เพี ย งพอและสร า งความมั่ น คงในการผลิ ต พลั ง งาน สำนั ก งาน
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ดำเนินการตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟา เพื่อวางแผนระบบไฟฟาของ
ประเทศใหมีความมั่นคง สามารถรองรับความตองการใชไฟฟาของประเทศในระยะยาว มีความมั่นคงรายพื้นที่
สรางสมดุลระบบไฟฟาตามรายภูมิภาค การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ดำเนินโครงการระบบสงพลังไฟฟา
จากภาคตะวั น ตกไปยั งภาคใต เพื่ อปรั บ ปรุงระบบส งไฟฟ าบริเวณภาคตะวั น ตกและภาคใต ตามที่ ได รั บ
มอบหมายจากแผนพั ฒ นากำลั งผลิ ตไฟฟ า ของประเทศไทย (Power Development Plan : PDP) ในการ
สรางเสถียรภาพ และความมั่นคงของระบบไฟฟาของประเทศ โครงการโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ
เครื่องที่ 4-7 เพื่อรักษากำลังการผลิตไฟฟาของโรงไฟฟาแมเมาะใหคงเดิม และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
ไฟฟ าให สู งขึ้ น โครงการ FSRU ในพื้ น ที่ อาวไทยตอนบน [F-1] สำหรับ รองรับ การนำเขา LNG ในปริมาณ
5 ล า นตั น ต อป เพื่ อรองรับ การนำเข า LNG ในปริมาณ 5 ลานตั น ต อป สำหรับ จัดสงกาซธรรมชาติ ให กั บ
โรงไฟฟ า พระนครใต โรงไฟฟ า พระนครเหนื อ และเชื่ อ มต อ เข า กั บ ระบบส ง ก า ซธรรมชาติ ในป จ จุ บั น
นอกจากนั้น ยังไดดำเนินงานจัดหา LNG เพื่ อทดสอบขอกำหนดเกี่ยวกับ การให บริการของสถานี LNG แก
บุคคลที่ 3 และการเชื่อมตอ (TPA Code) สำหรับสถานี LNG มาบตาพุด (1 Cargo) เพื่อเตรียมความพรอมทำ
หนาที่เปน Shipper รายใหม ในปริมาณการจัดหา LNG ไมเกิน 1.5 ลานตันตอป ใหแลวเสร็จ ตามมติการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) และเพื่อนำกาซ LNG ไปใชกับโรงไฟฟาของตนเองที่
กำหนด เปนการทดสอบโครงสรางกิจการกาซธรรมชาติที่มีผูประกอบการมากกวาหนึ่งราย อันเปนการเตรียม
ตัวไปสูการเปดเสรีในอนาคตที่จะใหมีผูประกอบการหลายราย
3.4.3 เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ การผลิต และการใชพลังงานทดแทนและพลังงาน
สะอาด สำนักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร ดำเนินโครงการศึกษาจัดทำแผนพัฒนาระบบขนสง
สาธารณะดวยเทคโนโลยียานยนตไฟฟา เพื่อจัดทำแผนพัฒนาระบบขนสงสาธารณะดวยเทคโนโลยียานยนต
ไฟฟา รวมถึงระบบโครงสรางพื้นฐานดานพลังงาน ใชเปนกรอบแนวทางผลักดันเตรียมความพรอมรองรับการ
เปลี่ ย นแปลงไปใช เทคโนโลยี ย านยนต ไฟฟ า ให เมื อ งต น แบบ (นำร อ ง) มี แ ผนและข อ มู ล ใช เตรี ย มการ
ปรับเปลี่ยนระบบขนสงสาธารณะให ใชเทคโนโลยียานยนตไฟฟา กรมพัฒ นาพลังงานทดแทนและอนุ รักษ
พลังงาน ดำเนินโครงการคาใชจายในการบูรณาการ เพื่อผลักดันการใชเกณฑมาตรฐานสำหรับการกอสราง
อาคารใหม (Building Energy Code: BEC) ปงบประมาณ 2561 เพื่อเตรียมความพรอมใหกับบุคลากรของ
หนวยงานที่มีหน าที่ อนุ ญาตการกอสรางอาคารของหนวยงานที่เกี่ยวของใหมีความรูความเขาใจและความ
พรอมในการปฏิบัติงานดานการบังคับใชเกณฑมาตรฐานอาคารดานพลังงาน (Building Energy Code) ที่จะมี
การบังคับใชตามกฎหมายควบคุมอาคารไดอยางถูกตอง และเปนการประสานงานใหเกิดการบูรณาการทำงาน
และมีการแบงปนขอมูลรวมกันระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ
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3.4.4 สงเสริมใหประเทศไทยเปนศูนยการซื้อขายพลังงานและเพิ่มโอกาสของไทยในการ
พัฒนาพลังงานในภูมิภาคอาเซียน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ดำเนินการสงเสริมการ
ติดตั้งโซลารรูฟอยางเสรี เพื่อใหประชาชนมีจิตสำนึกในการมีสวนรวมในการใชพลังงานทางเลือกที่เปนพลังงาน
สะอาด ทำใหประเทศไทยมีพลังงานทดแทนมากขึ้น เปนประโยชนตอชาติในดานพลังงานและสิ่งแวดลอม อีก
ทั้งเปนการสรางความมั่นคงดานพลังงานใหกับประเทศ มีการซื้อขายไฟฟาที่ผลิตจากโซลารรูฟระหวางเอกชนเอกชน เอกชน-ราชการ และหนวยงานตางๆ ไดอยางเสรี เกิดการวาจางงานและอุตสาหกรรมอยางตอเนื่อง
ตางๆ ในประเทศจากธุรกิจโซลารรูฟ เชน อุตสาหกรรมการผลิตแผงเซลลแสงอาทิตย อินเวอรเตอร แบตเตอรรี่
เปนตน
3.5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
3.5.1 พั ฒ นาและปรั บ ปรุ งโครงสร า งพื้ น ฐานโทรคมนาคมของประเทศให ทั่ ว ถึ งและมี
ประสิทธิภาพ บมจ. กสท. โทรคมนาคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดำเนินโครงการปรับปรุงการ
ให บ ริ ก ารโทรศั พ ท เคลื่ อ นที่ เพื่ อ ปรั บ รู ป แบบการดำเนิ น ธุ ร กิ จ สื่ อ สารไร ส ายให เหมาะกั บ บมจ. กสท
โทรคมนาคมและสามารถแขงขันไดในสภาวะตลาดในปจจุบัน หาแนวทางการดำเนินการรวมกับพันธมิตรใน
การขยายโครงขายโทรศัพทเคลื่อนที่ใหทันตอความตองการของผูบริโภคและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใน
ปจจุบัน สามารถขยายฐานลูกคากลุมใหมและเพิ่มรายไดในกลุมธุรกิจสื่อสารไรสายชดเชยรายไดจากสัมปทาน
3.5.2 สงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางมูลคาเพิ่มทางธุรกิจ สำนักงานนโยบาย
และแผนการขนส งและจราจร ดำเนิ น โครงการการจัด ทำระบบศู น ยบ ริห ารจัดการรายไดกลาง (Central
Clearing House : CCH) เพื่อจัดใหมีระบบศูนยบริหารจัดการรายไดกลางที่เปนหัวใจสำคัญของระบบตั๋วรวม
ใหมีประสิทธิภาพในการดำเนินการใหบริการหักบัญชี (Clearing) คาบริการระหวางผูใหบริการระบบขนสง
มวลชน และคาสินคาหรือบริการนอกระบบขนสงมวลชนแตละรายในระบบตั๋วรวม รวมทั้งออกรายงานการ
ชำระดุล (Settlement) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ดำเนินโครงการจัดทำขอมูลเพื่อกำหนด
ยุทธศาสตรการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสของประเทศ (e-Transactions Data Analytics) เพื่อเปนแหลง
รวบรวม จัดเก็บสถิติการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสที่สำคัญในประเทศไทย ใหไดขอมูลที่สามารถสะทอน
สถานภาพการทำธุรกรรมฯ รวมทั้ง ศักยภาพของผูใหบริการและผูใชงานในหวงโซอุปทานของการทำธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส สำหรับใชเปนขอมูลในการวางแผนสงเสริมการทำธุรกรรมฯ ในประเทศไทย
กรมส งเสริ มการค า ระหวางประเทศ ดำเนิ น โครงการพาณิ ช ยดิจิ ทั ล เพื่ อพั ฒ นาและ
สงเสริม SMEs สูสากล เพื่อสงเสริมใหผูประกอบการ SMEs ไทยใหใชประโยชนจากชองทางการคาออนไลนใน
การขยายโอกาสทางการคาไปยังตลาดตางประเทศ และเพิ่มชองทางในการติดตอสื่อสารระหวางผูซื้อทั่วโลกกับ
ผูขายที่เปนผูประกอบการไทยผานชองทางตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย
ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพและจัดทำมาตรฐานขอมูลดานการพาณิชย ใหสามารถใชรวมกันไดทั้งหนวยงาน
ภายในกระทรวงพาณิชยและหนวยงานภายนอก เพื่อตรวจสอบปรับปรุงรหัสขอมูลดานการพาณิชย ใหมีความ
ถูกตอง และลดความซ้ำซอนของรหัสขอมูล กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ ดำเนินโครงการปรับปรุง
ขอมูลทะเบียนเกษตรกร เพื่อพัฒนาฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ำใหถูกตอง ครบถวน เปน
ปจจุบัน และเพียงพอตอการนำไปใชประโยชนหลายมิติ เชื่อมโยงบูรณาการขอมูลกับหนวยงานอื่นๆ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว กรมปศุสัตว ดำเนินโครงการปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกร เพื่อใหมีขอมูลพื้นฐาน
ดานปศุสัตวที่เปนปจจุบันทั้งในระดับประเทศและระดับทองถิ่น เปาหมายเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวที่ไดรับการขึ้น
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ทะเบียนเกษตรกร จำนวน 2,800,000 ราย โครงการพั ฒ นาระบบเชื่ อ มโยงข อ มู ล ทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส เพื่ อ
พัฒนาปรับปรุงระบบเชื่อมโยงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสของกรมปศุสัตวใหมีประสิทธิภาพสอดคลองกับระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวของ จำนวน 1 ระบบ
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม ดำเนินโครงการสงเสริมนวัตกรรมการบริหารจัดการโลจิสติกส
และโซอุปทาน เพื่อออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑสำหรับผลิตภัณฑอุตสาหกรรมของไทยใหเกิดผลในการเพิ่ม
ศักยภาพการแขงขันและสนับสนุนกิจกรรมโลจิสติกส สรางเครือขายระหวางผูผลิต ผูใชบรรจุภัณฑ หรือผู
ขนสงและจัดจำหนาย ใหเกิดความรวมมือในการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ หรือแกไขปญหาที่เกี่ยวของ
กั บ บรรจุ ภั ณ ฑ โครงการส งเสริ มการประยุกต ใชไอที ในการจัดการโลจิส ติก สแ ละโซอุ ป ทาน เพื่ อส งเสริ ม
ผูประกอบการใหสามารถนำเอาโปรแกรมระบบงานดานโลจิสติกสและโซอุปทานมาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของภาคอุตสาหกรรม สงเสริมชวยเหลือใหสถานประกอบการที่เขารวม
โครงการสามารถตนทุนดานโลจิสติกส (Logistic Cost) ลงได
3.5.3 สงเสริมนวัตกรรม การวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีอวกาศของ
ไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) (สทอภ.) ดำเนินโครงการพัฒนา
เครื่องมือภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินอากาศ เพื่อยกระดับขีดความสามารถดานการพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการคมนาคมทางอากาศในประเทศไทย (Future technology for aviation)
เพิ่มระดับความปลอดภัยของการคมนาคมทางอากาศและเพิ่มประสิทธิภาพการประสานการใชงานหวงอวกาศ
สำหรับรองรับการใชงานเทคโนโลยีอากาศยานไรคนขับ (Drone, UAV) และกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีบั้งไฟ
และโคมลอย เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของประเทศไทยในการรองรับการจราจรทางอากาศที่เพิ่มมาก
ขึ้ น เพิ่ ม ขี ด ความสามารถของประเทศไทยในการจัดเตรีย ม วางแผนและวิ เคราะห ข อมู ล เพื่ อการพั ฒ นา
โครงสรางพื้นฐานดานการจัดการการคมนาคมทางอากาศ เพิ่มขีดความสามารถของประเทศไทยและสราง
ความเขมแข็งของ ecosystem ในการพัฒนาเทคโนโลยีดานการบินของประเทศไทย
3.5.4 สรางความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร สำนักงานพัฒ นาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
ดำเนินโครงการสนับสนุนการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลอยางมั่นคงปลอดภัย (Cybersecurity Missions)
เพื่อยกระดับความเขมแข็งและความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศของประเทศที่สนับสนุนการดำเนิน
นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลอยางยั่งยืน พัฒนาโครงสรางพื้นฐานภาครัฐ ดานบุคลากร กระบวนการ และเครื่องมือ
ที่ทันสมัยและจำเปน กรมศิลปากร ดำเนินโครงการพัฒนาระบบขอมูลเทคโนโลยีดิจิทัลดานศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม เพื่อพัฒนาระบบขอมูลมรดกศิลปวัฒนธรรม ดิจิทัล ของกรมศิลปากรเพื่อใหบริการประชาชนได
อยางสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง สมบูรณและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3.5.5 ปรั บ ปรุ ง กฎ ระเบี ย บ และกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ ง สำนั ก งานพั ฒ นาธุ ร กรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส ดำเนินโครงการศูนยกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Digital Law Center) เพื่อ
บมเพาะใหความรูความเขาใจในกฎหมายดานเทคโนโลยีสารสนเทศและเศรษฐกิจดิจิทัล และสามารถขยาย
ความรูความเขาใจใหแกบุคลากรในสายงานกฎหมาย และสายงานอื่นที่นำ ICT ไปประยุกตใชใหเขาใจและ
ปฏิบัติไดจริง เปนแหลงขอมูลเชิงลึกและทันสมัยในประเด็นอุบัติใหมทางเทคโนโลยี ดวยแหลงขอมูลกฎหมาย
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อขยายวงความรูในกฎหมายดังกลาวใหเพิ่มขึ้น
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3.6 การพัฒนาระบบน้ำประปา
3.6.1 พั ฒ น าระบ บ น้ ำป ระป าให ค รอ บ ค ลุ ม แ ล ะทั่ วถึ ง ก ารป ระป าน ค รห ล วง
กระทรวงมหาดไทย ดำเนินโครงการขยายเขตบริการน้ำประปาใหเต็มพื้นที่ทั่วชุมชนเมือง ขยายพื้นที่บริการให
ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบเพื่อใหประชาชนทุกครัวเรือนมีน้ำประปาใชอยางทั่วถึง 100% ขยายพื้นที่บริการ
น้ำประปาไปยังบริเวณที่มีความหนาแนนของชุมชนอยูอาศัยต่ำ และอยูหางไกลหรือชุมชน ผูมีรายไดนอยใน
พื้นที่โดยรอบริมขอบอาณาเขตความรับผิดชอบของการประปานครหลวง ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น ไดรับบริการน้ำประปาที่มีคุณภาพมาตรฐาน WHO เพื่อใชในการอุปโภคบริโภคอยาง
เป น ธรรมและเท าเที ย มกั น ช วยเหลื อประชาชนด านการลดค าใช จายครัว เรือนในการจัดหาน้ ำมาเพื่อการ
อุปโภคบริโภค รวมทั้งคาใชจายรัฐบาลดานการสาธารณสุข เสริมสรางสังคม ชุมชนที่อยูหางไกล ดอยโอกาสให
อยูเย็นเปนสุข สนองตอบนโยบายรัฐบาล สอดรับอุดมการณของกระทรวงมหาดไทยในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนใหไดตามเกณฑ
3.6.2 ลดอัตราน้ ำสูญเสียในเชิงรุกควบคูกับการบำรุงรักษาเชิงป องกันของระบบประปา
ทั่วประเทศ การประปานครหลวง กระทรวงมหาดไทย ดำเนินการเปลี่ยนทอเกาชำรุด/หมดสภาพเพื่อลดน้ำ
สูญเสีย เปลี่ยนทอเกาชำรุดหมดสภาพการใชงาน 3,400 กิโลเมตร ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการสำคัญ
ลดน้ำสูญเสียรอยละ 19 ในป 2564 เพื่อเปลี่ยนทอเกาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการประชาชน

4 ประเด็นการพัฒนาในระยะตอไป
4.1 สรางความนาเชื่อถือตอระบบโลจิสติกสไทย โดยเพิ่มการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการพัฒ นา
ระบบโลจิสติกสของประเทศไทยใหผูประกอบการนานาชาติ โดยนำเสนอผลการพัฒนาที่สำคัญและนโยบาย
การพั ฒ นาด า นโลจิ ส ติ ก ส ผ า นการประชุ ม ในระดั บ นานาชาติ การแก ไขอุ ป สรรคการค าระหว างประเทศ
ผานการเจรจาความรวมมือทางการคาระหวางประเทศโดยเฉพาะกับประเทศคูคาหลักทั้งระดับทวิภาคีและ
พหุภาคีในเชิงรุก อาทิ การเจรจาความตกลงวาดวยการขนสงขามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง (GMS
Cross Border Transport Agreement: CBTA) รวมทั้ ง การบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย ง วางแผนรองรั บ
สถานการณที่ไมปกติที่มีผลตอระบบโลจิสติกส เพื่อใหผูประกอบการสามารถดำเนินการไดในทุกสถานการณ
เชน ความไมสงบทางการเมือง ภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงนโยบายของประเทศเพื่อนบาน เปนตน
4.2 การพัฒนาระบบโลจิสติกสเชิงนโยบาย โดยพัฒนาระบบ NSW ใหสมบูรณทั้งแบบ G2G G2B
และขยายการเชื่ อ มโยงสู ร ะบบ Port Community System ที่ ท า เรื อ แหลมฉบั ง ท า เรื อ กรุ งเทพฯ และ
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ รวมทั้งเรงรัดการปรับลดขั้นตอนศุลกากร พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางราง โครงขาย
ถนนและสิ่ งอำนวยความสะดวกเชื่ อมโยงกลุ มประเทศ CLMV และสาธารณรั ฐประชาชนจีน ในลักษณะที่
การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ พรอมเรงแกไขปญหาเพื่อใหสามารถใชประโยชนจากโครงสรางพื้นฐานที่รัฐ
ลงทุ น พั ฒ นาสมรรถนะผู ให บ ริการโลจิ สติ กส ใหมีมาตรฐานการบริการเทีย บเคีย งกับ ผูใหบ ริการระหวาง
ประเทศดวยการสรางมาตรฐานการขนสงสินคา ระบบบริหารจัดการคลังสินคา และระบบตรวจสอบติดตาม
สินคา รวมทั้ง การจัดทำฐานขอมูลบูรณาการดานโลจิสติกส ใหสามารถเชื่อมโยงและใชประโยชนรวมกันไดใน
แตละหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพ
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4.3 การบริ หารจั ด การการใช น้ ำอยางมีป ระสิท ธิภ าพและการสรา งนวัต กรรม โดยจัดทำแผน
บริหารจัดการดานการใชน้ำของกลุมผูใชน้ำประปาประเภทตางๆ และใชมาตรการ 3R (Reduce Reuse และ
Recycle) และการจัดเก็บคาน้ำเสีย เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสรางจิตสำนึกใหมีการใชน้ำอยางประหยัด
ในภาคครั ว เรื อน ภาคธุ รกิ จ และภาคอุ ต สาหกรรม รวมทั้ ง สงเสริม ให ภ าคเอกชนและหน ว ยงานภาครั ฐ
ดำเนินการศึกษาวิจัยเทคโนโลยีสมัยใหมมาชวยพัฒ นากระบวนการผลิตน้ำ โดยเฉพาะการใชน้ำทะเลผลิต
น้ำประปาดวยตนทุนที่ ต่ำลง การเพิ่มประสิทธิภาพระบบสงน้ำ การสรางนวัตกรรมใหมห รืออุปกรณ ที่ชวย
ประหยัดน้ำในภาคครัวเรือน ธุรกิจ และอุตสาหกรรม รวมทั้งการถายทอดงานวิจัยมาใชประโยชนในกิจการ
ประปาทั้งเชิงพาณิชยและเชิงสังคม

บ ท ที่ 8
ยุทธศาสตรการพัฒนา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
1 บทนำและสาระสำคัญของยุทธศาสตร
การพัฒนาประเทศไทยใหมีความไดเปรียบเชิงการแขงขัน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดี
ขึ้น และนำพาประเทศใหหลุดพนจากกับดักรายไดปานกลาง ตลอดจนเปนการเพิ่มศักยภาพและความสามารถ
ในการแข งขั น ของประเทศให กา วทั น ต อการเปลี่ย นแปลงอยางก าวกระโดดของเทคโนโลยี จำเป น ตองให
ความสำคัญกับ การพัฒ นาความไดเปรียบเชิงแขงขันด วยนวัตกรรม ความคิดสรางสรรค วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี เพื่อทดแทนความไดเปรียบจากปจจัยการผลิตและทรัพยากรธรรมชาติ โดยมุงเนนการมีสวนรวม
ของการทำงานแบบบูรณาการเปนเครือขายระหวางภาครัฐ ภาคธุรกิจ สถาบันการศึกษาและภาคประชาชน
ภายใตสภาวะแวดลอม/ปจจัยพื้นฐานที่เอื้ออำนวยตอการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากร
วิจัย โครงสรางพื้ น ฐานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และการบริห ารจั ดการ เพื่อขับ เคลื่อนการพั ฒ นา
ประเทศเขาสูสังคมนวัตกรรมและพรอมที่จะกาวสูประเทศรายไดสูงตามเปาหมายและแนวทางการพัฒนาของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ดังนี้
1.1 เปาหมายการพัฒนา
1.1.1 เพิ่ ม ความเข ม แข็ งด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ข องประเทศ การลงทุ น เพื่ อ
การวิ จั ย และพั ฒ นาเพิ่ ม สู ร อ ยละ 1.5 ของผลิ ต ภั ณ ฑ ม วลรวมในประเทศ การลงทุ น วิ จัย และพั ฒ นาของ
ภาคเอกชนตอภาครัฐ เพิ่มเปน 70:30 การลงทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรและเปาหมายของ
ประเทศ : งานวิจัยพื้นฐานเพื่อสราง/สะสมองคความรู : ระบบโครงสรางพื้นฐาน บุคลากร และระบบมาตรฐาน
เพิ่มเปน 55 : 25 : 20 และจำนวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเปน 25 คนตอประชากร 10,000 คน
1.1.2 เพิ่ มความสามารถในการประยุกตใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัต กรรมเพื่ อ
ยกระดับความสามารถการแขงขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณ ภาพชีวิตของประชาชน อันดับ
ความสามารถการแขงขันโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตร และดานเทคโนโลยี จัดโดย IMD อยูในลำดับ
1 ใน 30 ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพรอมใชที่ถูกนำไปใชในการสรางมูลคาเชิงพาณิชยใหกับภาคการผลิตและ
บริการ และภาคธุรกิจ มีจำนวนไมนอยกวารอยละ 30 ของผลงานทั้งหมด การลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคล
สำหรับคาใชจายวิจัยและพัฒนา มีจำนวนเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 20 ตอป และนวัตกรรมทางสังคมและ
นวัตกรรมสำหรับผูสูงอายุและผูพิการที่ผลิตไดเองภายในประเทศ มีจำนวนเพิ่มขึ้นไมนอยกวา 1 เทาตัว

1.2 แนวทางการพัฒนา
1.2.1 เรงสงเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสูการใชประโยชนในเชิงพาณิ ชย
และเชิ ง สั ง คม โดยการลงทุ น วิ จั ย และพั ฒ นากลุ ม เทคโนโลยี ที่ ป ระเทศไทยมี ศั ก ยภาพพั ฒ นาได เ อง
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กลุมเทคโนโลยีที่นำสูการพัฒนาแบบกาวกระโดด และลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคม
เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เสริมสรางระบบการบริหารจัดการทรัพยสิน
ทางปญญาที่มีประสิทธิภาพสอดคลองมาตรฐานสากล พัฒนาตลาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย เรงรัดการ
ถายทอดผลงานวิจัยและพัฒนา และเทคโนโลยีสูเกษตรกรรายยอย วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม
1.2.2 พัฒนาผูประกอบการใหเปนผูประกอบการทางเทคโนโลยี สงเสริมผูประกอบการใหมี
บทบาทหลั กด านนวัตกรรมเทคโนโลยี และรวมกำหนดทิศทางการพัฒ นานวัตกรรมกับ สถาบัน การศึกษา
สถาบั น วิ จั ย ภาครั ฐ และภาคสั งคมหรื อ ชุ ม ชน ส งเสริม การสรางสรรค น วั ตกรรมด านการออกแบบและ
การจัดการธุรกิจที่ผสานการใชเทคโนโลยีใหแพรหลายในกลุมผูประกอบการธุรกิจของไทย สนับสนุนการเขาถึง
แหลงเงินทุนสำหรับธุรกิจเกิดใหมและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ที่ตองการพัฒนาหรือทำ
ธุรกิจฐานเทคโนโลยี สรางบรรยากาศและสภาวะที่เอื้ออำนวยตอการเรียนรูและพัฒนาความคิดสรางสรรคลงสู
พื้นที่และชุมชน ตลอดจนรณรงคปลูกฝงวัฒนธรรมการวิจัยและคานิยมการเคารพสิทธิในทรัพยสินทางปญญา
1.2.3 พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ดานบุคลากรวิจัย เรงการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและ
สอดคลองกับความตองการโดยเฉพาะในสาขา STEM (วิทยาศาสตร (Science: S) เทคโนโลยี (Technology:
T) วิ ศ วกรรมศาสตร (Engineering: E) และคณิ ต ศาสตร (Mathematics: M)) เร งสร า งนั ก วิ จั ย มื อ อาชี พ
พัฒนาศักยภาพนักวิจัย ดึงดูดบุคลากรผูเชี่ยวชาญ นักวิจัย และนักวิทยาศาสตรในตางประเทศที่มีผลงานเปนที่
ยอมรับ ในสาขาอุ ต สาหกรรมเป าหมายของไทยให มาทำงานในสถาบั น วิจั ย ของภาครั ฐและภาคเอกชนใน
ประเทศไทย
ดานโครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปรับปรุงและพัฒนาระบบการ
วิจั ย เพื่ อรองรับ เทคโนโลยี ส ำคั ญ ๆ ให เกิ ด ประสิ ทธิ ภ าพ ยกระดับ โครงสรางพื้ น ฐานทางวิท ยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ให ทั น ต อการเปลี่ ย นแปลงเทคโนโลยีแ บบกาวกระโดด สงเสริม การพั ฒ นาระบบคุ ณ ภาพและ
มาตรฐาน และระบบมาตรวิ ท ยาแห งชาติ เรงสรางความพรอ มในการใช เทคโนโลยี ส ารสนเทศอยางเต็ ม
ศักยภาพของภาครัฐ สนับสนุนเครื่องมือทางการเงินใหมๆ และหลากหลายเพื่อเปนกลไกระดมทุนสนับสนุนให
เกิดการรวมทำงานและแบงปนทรัพยากรดานอุปกรณ เครื่องมือ และหองปฏิบัติการทดลองและผลักดันและ
เรงรัดใหมีกฎหมายเพื่อสงเสริมการใชประโยชนผลงานวิจัยในเชิงพาณิชย
ดานการบริหารจัดการ สงเสริมการปรับโครงสรางและบทบาทของหนวยงานที่เกี่ยวของ
กับการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม เพื่อใหเกิดความเปนเอกภาพในการดำเนินงาน ปรับ
ระบบการบริหารจัดการงบประมาณจากการจัดสรรตามภารกิจ ไปสูการจัดสรรตามแผนงาน/โครงการ จัดใหมี
ระบบประเมินความสามารถดานนวัตกรรมของสถาบันวิจัย สนับสนุนการจัดทำแผนที่นำทางดานเทคโนโลยี
(Technology Roadmap) และแผนปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย และนวั ต กรรมรายสาขา สนั บ สนุ น ให มี ก ารทำวิ จั ย
ที่สอดคลองกับศักยภาพและความตองการของพื้นที่เพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด
สงเสริมให เกิด การแลกเปลี่ ยนและพั ฒ นาความรูด านวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจั ย และนวัต กรรมเชิงลึก
ผานทางกลไกที่มีอยู
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2 การบรรลุเปาหมายของยุทธศาสตร
การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในปที่สองของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 พบวา
มีการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทยเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 36 หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 1 ของ
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศและอยูบนเสนทางการบรรลุเปาหมายรอยละ 1.5 ที่กำหนดไวในแผนพัฒนาฯ
นอกจากนี้การลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนตอภาครัฐเพิ่มขึ้นและบรรลุเปาหมายตามที่กำหนด โดย
ในป 2560 สัดสวนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน : ภาครัฐ อยูที่รอยละ 80 : 20 (เปาหมายกำหนด
ที่ 70 : 30) บุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาแบบเทียบเทาทำงานเต็มเวลามีจำนวนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องเปน
21.0 คนตอประชากร 10,000 คนในป 2560 (รอบปสำรวจ 2561) จาก 17.0 คนตอประชากร 10,000 คน
ในป 2559 (รอบปสำรวจ 2560) แตยังต่ำกวาเปาหมายที่กำหนดใหมีบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเปน
25 คนตอประชากร 10,000 คน สวนขีดความสามารถในการแขงขันดานโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ป รั บ ตั ว ดี ขึ้ น 6 อั น ดั บ จากอั น ดั บ ที่ 48 ในป 2560 ขึ้ น มาอยู ที่ อั น ดั บ ที่ 42 ในป 2561
นอกจากนี้ ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพรอมใชของประเทศไทยถูกนำไปใชในการสรางมูลคาเชิงพาณิ ชยมี
แนวโน ม เพิ่ ม ขึ้ น จากร อ ยละ 37.17 ในป 2560 เป น ร อ ยละ 41.18 ในป 2561 โดยมี ผ ลการพั ฒ นาเมื่ อ
เปรียบเทียบกับเปาหมายที่กำหนดไวในแผนฯ ดังนี้
การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ปที่ 2 ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
เปาหมาย

ตัวชี้วัด

1. เพิ่มความเขมแข็ง 1. สัดสวนคาใชจายการ
ดานวิทยาศาสตร
ลงทุนเพื่อการวิจัยและ
และเทคโนโลยี
พัฒนาเพิ่มสูรอยละ 1.5
ของประเทศ
ของผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศ
2. สัดสวนการลงทุนวิจัย
และพัฒนาของ
ภาคเอกชนตอภาครัฐ
เพิ่มเปน 70 : 30
3. สัดสวนการลงทุนวิจัย
และพัฒนาใน
อุตสาหกรรมยุทธศาสตร
และเปาหมายของ
ประเทศ : งานวิจัย
พื้นฐานเพื่อสราง/สะสม
องคความรู : ระบบ
โครงสรางพื้นฐาน
บุคลากร และระบบ
มาตรฐาน เพิ่มเปน
55 : 25 : 20

2555
N/A

2556
0.47

แผนฯ 11
2557
2558
0.48
0.62

2559
0.78

แผนฯ 12
2560
2561
1

N/A

47:53

54:46

70:30

73:27

80:20

N/A

N/A

N/A

N/A

เริ่ม*
กระบวน
การงบ
บูรณาการ

27:46:27 51.6:22.8
:25.6
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เปาหมาย

ตัวชี้วัด

4. จำนวนบุคลากรดานการ
วิจัยและพัฒนาเพิม่ เปน
25 คนตอประชากร
10,000 คน
2. เพิ่มความสามารถ 1. อันดับความสามารถการ
ในการประยุกตใช
แขงขันโครงสรางพื้นฐาน
วิทยาศาสตร
ดานวิทยาศาสตร จัดโดย
เทคโนโลยี และ
IMD อยูในลำดับ
นวัตกรรมเพื่อ
1 ใน 30
ยกระดับ
ความสามารถการ
แขงขันของภาค
การผลิตและ
บริการ และ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน
2. อันดับความสามารถการ
แขงขันโครงสรางพื้นฐาน
ดานเทคโนโลยี จัดโดย
IMD อยูในลำดับ
1 ใน 30
3. ผลงานวิจัยและ
เทคโนโลยีพรอมใชที่ถูก
นำไปใชในการสราง
มูลคาเชิงพาณิชยใหกับ
ภาคการผลิตและบริการ
และภาคธุรกิจ มีจำนวน
ไมนอยกวารอยละ 30
ของผลงานทั้งหมด
4. มูลคาการลดหยอนภาษี
เงินไดนิติบคุ คลสำหรับ
คาใชจายวิจัยและพัฒนา
มีจำนวนเพิ่มขึ้นไมนอย
กวารอยละ 20 ตอป
5. นวัตกรรมทางสังคมและ
นวัตกรรมสำหรับ
ผูสูงอายุและผูพิการที่
ผลิตไดเอง
ภายในประเทศ มี
จำนวนเพิ่มขึ้นไมนอย
กวา 1 เทาตัว

แผนฯ 11
2557
2558
12.9
13.6

2555

2556

40

40

46

47

47

48

42

50

47

41

44

42

36

36

N/A

0.76

N/A

0.60

2559
17.0

แผนฯ 12
2560
2561
N/A
21.0

(27.0, 0.88) (17.56, 1.00) (23.82, 2.12)

27.88

18.56

25.49

(31.42, 5.75)

(31.42, 9.76)

-5.64

112.41

-73.61

-56.33

195.45

45.33

N/A

N/A

N/A

N/A

(na, 0.76)

(na, 0.60)

N/A

N/A

37.17

28*

(22, 6)

41.18

58

(4, 54)
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2.1 การพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศในปที่สองของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
มีความเขมแข็งมากขึ้น
2.1.1 การลงทุ นเพื่ อการวิจัยและพัฒ นาของประเทศไทยมีสัด สวนเพิ่มขึ้น ถึงรอยละ 36
หรือคิดเปนรอยละ 1 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ แตสัดสวนของ GERD/GDP ของไทยยังต่ำกวา
ประเทศอุ ต สาหกรรมใหม ใ นเอเชี ย แปซิ ฟ ก โดยในป 2559 (รอบสำรวจประจำป 2560) ภาครัฐ และ
ภาคเอกชนมีการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาทั้งสิ้น 113,527 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.78 ของจีดีพี และ
ในป 2560 (รอบสำรวจประจำป 2561) เพิ่มขึ้นเปน 155,143 ลานบาท เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 36 หรือคิดเปน
รอยละ 1 ของจีดีพี โดยเปนการลงทุนของภาคเอกชน 123,942 ลานบาท และของภาครัฐ 31,201 ลานบาท
คิ ด เป น สั ด ส ว นการลงทุ น วิ จั ย และพั ฒ นาของภาคเอกชนต อภาครัฐ เพิ่ ม เป น ร อ ยละ 80:20 ซึ่ งนั บ ว าเป น
สัญ ญาณที่ ดี ที่ภ าคเอกชนมองเห็ น ประโยชน ดานการวิจัย และพั ฒ นามากขึ้น และคาดวาเมื่อสิ้น ป 2564 1
ประเทศไทยจะมีการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาถึง รอยละ 1.5 ของ GDP อยางไรก็ตาม ประเทศไทยยังมี
สัดสวนคาใชจายดานการวิจัยและพัฒนาตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศต่ำกวาประเทศอุตสาหกรรมใหม
ในเอเชียและแปซิฟกอยูหลายประเทศ อาทิ เกาหลีใต (รอยละ 4.23) ไตหวัน (รอยละ 3.16) และสิงคโปร
(รอยละ 2.26)
0

การลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย เปรียบเทียบกับ GDP ป 2556-2560
คาใชจายดานการทำวิจัยและพัฒนา
(Gross expenditures on R&D: GERD)

2556
(2013)

ภาคเอกชน
26,768
รอยละตอคาใชจาย R&D ทั้งหมด %
(47)
ภ าค อื่ น ๆ ได แ ก รั ฐ บ าล อุ ด มศึ ก ษ า
30,270
หนวยงานไมคากำไร รัฐวิสาหกิจ
รอยละตอคาใชจาย R&D ทั้งหมด %
(53)
รวมคาใชจาย R&D ทั้งหมด
57,038
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ
12,221,417

คาใชจาย R&D ตอผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ (รอยละ)

0.47

2557
(2014)

2558
(2015)

2559
(2016)
82,701
(73)

123,942
(80)

29,045

25,229

30,826

31,201

(46)
63,490
13,132,234

(30)
84,671
13,672,851

(27)
113,527
14,533,465

(20)
155,143
15,451,959

0.48

0.62

0.78

1.00

34,445
(54)

59,442
(70)

2560
(2017)

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ, สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ: ขอมูล GDP

2.1.2 การลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนตอภาครัฐเพิ่มขึ้นและบรรลุเปาหมายตามที่
กำหนด ในป 2559 (รอบสำรวจประจำป 2560) ภาครัฐและภาคเอกชนมีการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา
ทั้งสิ้น 113,527 ลานบาท โดยเปนการลงทุนของภาคเอกชน 82,701 ลานบาท และภาครัฐ 30,826 ลานบาท
หรือคิดเปน สัดสวนการลงทุนวิจัยและพั ฒ นาของภาคเอกชนตอภาครัฐเปน รอยละ 73:27 และในป 2560
(รอบสำรวจประจำป 2561) มีการลงทุนวิจัยเพิ่มขึ้นเปน 155,143 ลานบาท แบงเปนภาคเอกชน 123,942
ลานบาท และภาครัฐ 31,201 ลานบาท คิดเปนสัดสวนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน:ภาครัฐ เพิ่ม
1“แรงทะลุเปา

ลงทุน R&D แตะ 1 % จีดีพี เอกชนทุมทุนวิจัยพัฒนาเกินคาดกวา 120,000 ลบ”ขาวประชาสัมพันธ สวทน. วันที่ 11 มีนาคม
2562, คนหาไดเว็บไซต http://www.sti.or.th/sti/news-detail.php?news_type=2&news_id=436&
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เปนรอยละ 80:20 บรรลุเปาหมายตามที่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 กำหนดไว (สัดสวนการลงทุนวิจัยและพัฒนา
ภาคเอกชน:ภาครั ฐ 70:30) และส งผลให ป ระเทศไทยมี สั ด ส ว นการลงทุ น ด า นการวิ จั ย และพั ฒ นาจาก
ภาคเอกชนอยูในระดับใกลเคียงกับประเทศที่ใหความสำคัญกับคาใชจายในการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา
ในระดับสูง
2.1.3 การลงทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศมีสัดสวนเพิ่มขึ้น ในป
2560 ซึ่งเปนปแรกของการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนแผนบูรณาการสงเสริมการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งสิ้น
15,973.0028 ลานบาท โดยจัดสรรใหกับการวิจัยและพัฒนาเพื่อสราง/สะสมองคความรูที่มีศักยภาพซึ่งเปน
การวิจัยพื้นฐานถึงรอยละ 46 (จำนวน 7,380.8445 ลานบาท) การวิจัยและพัฒนาที่มุงตอบสนองภาคการผลิต
สาขายุทธศาสตรและแกไขปญหาสำคัญของประเทศ รอยละ 27 (จำนวน 4,305.2808 ลานบาท) และการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการวิจัย บุคลากรดานการวิจัยและระบบมาตรฐานการวิจัย รอยละ 27 (จำนวน
4,286.8767 ลานบาท) หรือคิดเปนสัดสวน 27:46:27 ยังไมสอดคลองกับเปาหมายที่กำหนดไวในแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12 ที่กำหนดใหสัดสวนการลงทุนวิจัยและพัฒนาดังกลาวอยูที่ 55:25:20 ทำใหไมสามารถตอบสนองตอ
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ
ขณะที่ในป 2561 มีพระบรมราชโองการประกาศใชยุทธศาสตรชาติ 20 ป และแผน
แมบทที่ 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ซึ่งใหความสำคัญกับปจจัยสนับสนุนการดำเนินการตามยุทธศาสตร
ชาติในดานตาง ๆ เพื่อเสริมสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ ไดมีการจัดสรรงบประมาณจำนวน
ทั้งสิ้น 17,188.7512 ลานบาท โดยการวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมเปาหมายยุทธศาสตรไดรับการจัดสรร
ร อ ยละ 51.6 (จำนวน 8,854.2863 ล า นบาท) หรื อ เพิ่ ม ขึ้ น จากป 2560 ร อ ยละ 48.62 (4,305.2808
ลานบาท) และในสวนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสราง/สะสมองคความรู และการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน
การวิจัย ไดรับการจัดสรร รอยละ 22.8 (3,944.9829 ลานบาท) และรอยละ 25.6 (4,389.4820 ลานบาท)
ตามลำดั บ โดยคิ ด เป น สั ด ส ว นการลงทุ น วิ จั ย และพั ฒ นาในอุ ต สาหกรรมยุ ท ธศาสตร:งานวิจั ย เพื่ อ สะสม
องค ค วามรู :การพั ฒ นาระบบโครงสร างพื้ น ฐานเท ากั บ 51.6:22.8:25.6 เขาใกลเป าหมายที่ ก ำหนดไว ใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
2.1.4 บุ ค ลากรด า นการวิ จั ย และพั ฒ นาแบบเที ย บเท า ทำงานเต็ ม เวลา (Full Time
Equivalent: FTE) มี จ ำนวนเพิ่ ม ขึ้ น อย า งต อ เนื่ อ ง แต จ ำนวนบุ ค ลากรและสั ด ส ว นงบประมาณด า น
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมลดลงเล็กนอย
1) บุค ลากรดานการวิจัยและพัฒ นาแบบเที ยบเท าทำงานเต็มเวลา (Full Time
Equivalent: FTE) มีจำนวนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องแตยังต่ำกวาประเทศไตหวัน ญี่ปุน และเกาหลีใตอยูมาก
ในป 2557 มีบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาทั้งสิ้น 84,216 ตอคนตอป คิดเปนสัดสวนบุคลากรดานการวิจัย
และพัฒนาของภาคเอกชนตอภาครัฐเปนรอยละ 54:46 หรือเทากับ 12.9 คน ตอประชากร 10,000 คน ในป
2559 (รอบป ส ำรวจป 2560) มีจ ำนวนบุ คลากรทั้งสิ้ น 112,386 ตอคนตอป คิดเปน สัดสวน 17.0 คนต อ
ประชากร 10,000 คน และในป 2560 (รอบปสำรวจ 2561) มีจำนวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาทั้งสิ้น
138,644 ตอคนตอป คิดเปนสัดสวน 21.0 คนตอประชากร 10,000 คน คิดเปนสัดสวนการลงทุนวิจัยและ
พัฒนาของภาคเอกชนตอภาครัฐเพิ่มเปนรอยละ 80:20 โดยเฉพาะในภาคเอกชนมีบุคลากรดานการวิจัยและ
พัฒนาที่เพิ่มขึ้นตอเนื่อง แตเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไตหวัน ญี่ปุน และเกาหลีใต ที่มีสัดสวนบุคลากรดาน
การวิจัย และพั ฒ นาแบบเที ย บเท าทำงานเต็มเวลา ภาคเอกชนมี ถึงรอยละ 70 ของบุ คลากรด านนี้ทั้งหมด
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ประเทศไทยยังมีสัดสวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาแบบเทียบเทาทำงานเต็มเวลา ภาคเอกชนนอยกวา
ประเทศเหลานี้อยูมากโดยมีสัดสวนเพียงรอยละ 55 เทานั้นในป 2560
จำนวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา (FTE) ป 2560 (รอบปสำรวจ 2561)

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.)

2) บุคลากรดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีมีจำนวนลดลงเล็กนอย ในป 2561
กำลังแรงงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศไทยมีจำนวน 4.091 ลานคน ลดลงเล็กนอยจาก
ป 2560 ที่มีกำลังแรงงานจำนวน 4.093 ลานคน โดยจำแนกเปน 2 ประเภท ไดแก กลุมผูมีงานทำทั้งหมด
4.02 ลานคน แบงเปนผูสำเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแตไมไดทำงานดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 1.56 ลานคน และผูที่ทำงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2.46 ลานคน และกลุมผูวางงานที่
สำเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จำนวน 71,345 คน ผูสำเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแต ทำงานดานอื่ นในป 2560 ส วนใหญ จะเป นผูป ระกอบอาชีพในกลุมผู จำหนายสินคา (รอยละ
23.84) รองลงมา ไดแก ผูขับยานยนตและผูควบคุมเครื่องจักรโรงงานชนิดเคลื่อนที่ได (รอยละ 8.68) ผูจัดการ
ดานการผลิตและการบริการเฉพาะอยาง (รอยละ 7.64) ตามลำดับ
3) งบประมาณดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ของประเทศมี
สั ด ส ว นลดลงเล็ ก น อ ย โดยภาครั ฐ ได รั บ การจั ด สรรงบประมาณเพื่ อ ใช ในการพั ฒ นาด านวิ ท ยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่ มขึ้น อย างตอเนื่ อง จากรอยละ 3.53 ของงบประมาณทั้งหมดในป 2557 เป น
รอยละ 4.07 ในป 2560 และลดลงเปนรอยละ 4.03 ของงบประมาณทั้งหมดในป 2561 (งบประมาณเพื่อใช
ในการพัฒ นา วทน.รวมทั้งสิ้น 116,910 ลานบาท) อยางไรก็ตาม งบประมาณดานการพัฒนาวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และนวัต กรรมส วนใหญ ถึงรอยละ 57.02 นำไปใชในการศึกษาและฝ กอบรมด านวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี อาทิ โครงการผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนดาน
สุขภาพสูความเปนมืออาชีพ และโครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ขณะที่งบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมมีสัดสวนนอยที่สุดเพียงรอยละ 1.11 ของงบประมาณ
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ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมทั้งหมด ดังนั้น ภาครัฐควรปรับโครงสรางในการจัดสรรงบประมาณ
ดา น วทน. โดยมุ งให ความสำคั ญ กั บ โครงการที่ ใชป ระโยชน จากผลงานวิจัย และสรางนวัตกรรม เพื่อชว ย
ยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศใหมากขึ้น
2.2 ความสามารถในการประยุ ก ต ใ ช วิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม เพื่ อ ยกระดั บ
ความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตมีการปรับตัวดีขึ้น ดังนี้
2.2.1 ขี ด ความสามารถในการแข ง ขั น ด า นโครงสร า งพื้ น ฐานด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยีปรับตั วดีขึ้น แตยังตามหลั งประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟกหลายประเทศ ผลจากการ
จั ด อั น ดั บ ขี ด ความสามารถในการแข งขั น ของสถาบั น การจั ดการนานาชาติ (International Institute for
Management Development : IMD) ทั้ ง 63 ประเทศ พบว า ประเทศไทยมี อั น ดั บ ขี ด ความสามารถใน
การแข งขั น ของประเทศในภาพรวมลดลงจากอั น ดั บ ที่ 27 ในป 2560 มาอยู ในอั น ดั บ ที่ 30 ในป 2561
อยางไรก็ตาม ปจจัยดานโครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตรมีอันดับที่ดีขึ้นถึง 6 อันดับ จากอันดับที่ 48 ในป
2560 ขึ้ น มาอยู ที่ อั น ดั บ ที่ 42 ในป 2561 อั น เป น ผลมาจาการลงทุ น ด า นการวิ จั ย และพั ฒ นาที่ เพิ่ ม ขึ้ น
โดยเฉพาะในภาคเอกชนที่รับบาลมีมาตรการสงเสริมโดยใหสิทธิประโยชนดานภาษีอากร และการเปดโอกาส
ใหนักวิจัยภาครัฐสามารถทำงานรวมกับภาคเอกชน สำหรับขีดความสามารถในการแขงขันดานเทคโนโลยีของ
ไทยอยูในอันดับที่ 36 เทากับป 2560 ยังไมบรรลุเปาหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ที่กำหนดใหอันดับ
ความสามารถในการแขงขันโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตรและดานเทคโนโลยีโดย IMD อยูในลำดับ 1 ใน
30 และเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟกแลวประเทศไทยยังมีอันดับตามหลังอยูหลาย
ประเทศ อาทิ สิงคโปร ฮองกง ญี่ปุน เกาหลีใต จีน และมาเลเซีย
ความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยในแตละดาน ป 2555 – 2561
ป
อันดับรวม
1. สมรรถนะทางเศรษฐกิจ
1.1 เศรษฐกิจภายในประเทศ
1.2 การคาระหวางประเทศ
1.3 การลงทุนระหวางประเทศ
1.4 การจางงาน
1.5 ระดับราคา
2. ประสิทธิภาพของภาครัฐ
2.1 ฐานะการคลัง
2.2 นโยบายการคลัง
2.3 โครงสรางเชิงสถาบัน
2.4 กฎหมายและกฎระเบียบทางธุรกิจ
2.5 โครงสรางทางสังคม
3. ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ
3.1 ผลิตภาพและประสิทธิภาพภาคธุรกิจ
3.2 ตลาดแรงงาน
3.3 การเงิน

2555 2556
30
27
15
9
47
14
8
4
33
31
2
3
2
3
26
22
18
19
6
5
32
30
44
43
50
48
23
18
57
44
4
2
15
10

2557
29
12
33
5
29
4
4
28
19
6
39
51
55
25
49
5
21

2558
30
13
46
8
34
3
3
27
14
6
34
51
45
24
47
8
21

2559
28
13
37
6
28
3
3
23
10
5
33
44
44
25
43
5
23

2560
27
10
33
3
37
3
3
20
11
4
30
38
44
25
41
8
24

2561
30
10
34
6
37
4
23
22
18
6
35
36
45
25
40
6
24
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ป
3.4 การบริหารจัดการ
3.5 ทัศนคติและคานิยม
4. โครงสรางพื้นฐาน
4.1 โครงสรางพื้นฐานทั่วไป
4.2 โครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยี
4.3 โครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตร
4.4 สุขภาพและสิ่งแวดลอม
4.5 การศึกษา
จำนวนประเทศ

2555 2556
19
16
17
17
49
48
26
25
50
47
40
40
52
55
52
51
59
60

2557
26
20
48
28
41
46
53
54
60

2558
25
24
46
30
44
47
54
48
61

2559
26
23
49
35
42
47
52
52
61

2560
20
23
49
34
36
48
57
54
63

2561
24
17
48
31
36
42
58
56
63

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

2.2.2 ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพรอมใชของไทยถูกนำไปใชในการสรางมูลคาเชิงพาณิชย
มีแนวโนมเพิ่มขึ้น โดยผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพรอมใชที่ถูกนำไปใชในการสรางมูลคาเชิงพาณิชยใหกับภาค
การผลิตและบริการและภาคธุรกิจมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากรอยละ 25.94 ในป 2559 เปนรอยละ 37.17 ในป
2560 และเพิ่มขึ้นเปน รอยละ 41.18 2 ในป 2561 บรรลุเปาหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ที่กำหนดให
ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพรอมใชถูกนำไปใชในการสรางมูลคาเชิงพาณิชยใหกับภาคการผลิต และภาคธุรกิจ
ไมนอยกวารอยละ 30 ตั้งแตป 2560
1

2.2.3 มูลคาการลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสำหรับใชจายวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นในอัตรา
ที่ลดลง โดยในป 2560 มูลคาการลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสำหรับใชจายวิจัยและพัฒนาภายใตมาตรการ
ยกเวนภาษี รอยละ 300 ซึ่งลดหยอนใหกับบริษัทตางๆ ของประเทศที่มีรายจายไปเพื่อทำการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม จำนวนทั้งสิ้น 1,081,834,885.07 บาท หรือคิดเปน รอยละ 195 เพิ่มขึ้นจากปกอน
หนา และในป 2561 มูลคาการลดหยอนภาษีมีจำนวนทั้งสิ้น 1,572,268,735.98 บาท หรือคิดเปน รอยละ
45.33 เพิ่มขึ้นจากเปาหมายที่กำหนดของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (มูลคาการลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคล
สำหรับคาใชจายวิจัยและพัฒนามีจำนวนเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 20 ตอป) ในอัตราที่ลดลง ทั้งนี้ เนื่องจาก
การจั ดเก็บ ขอมู ลของกรมสรรพากรในปงบประมาณ 2561 ยังจั ดเก็บ ไมครบ (เริ่มจัด เก็ บเดื อนพฤษภาคม
2561 - สิ้นเดือนสิงหาคม 2562)
2.2.4 นวั ต กรรมทางสั งคมและนวั ต กรรมสำหรั บ ผู สู งอายุ มี จ ำนวนผลงานวิ จัย เพิ่ ม ขึ้ น
1 เทาตัว โดยในป 2560 มีผลงานวิจัยที่สามารถสรางนวัตกรรมทางสังคม นวัตกรรมสำหรับ ผูสูงอายุและ
ผูพิการที่ผลิตไดเองภายในประเทศ จำนวน 28 ผลงานวิจัย และเพิ่มเปนจำนวน 58 ผลงานวิจัย ในป 2561
หรือคิดเปนจำนวนผลงานวิจัยเพิ่มขึ้นกวา 1 เทาตัว โดยเปนผลงานวิจัยที่มาจาก 2 สวน ไดแก 1) จำนวน
ผลงานวิจัยที่มาจากโครงการกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนตอยอดสิ่งประดิษฐไทยและโครงการการจัดการ
2

รอยละขอมูลรายงานตัวชี้วัดเป นผลรวมของขอมูลจาก 2 สวน ไดแ ก (1) ขอมูลรอยละของผลงานวิจัย จาก “แผนงานวิจัย มุงเปาที่ส ำเร็จ
เสร็จสิ้น (ที่ไดรับทุนในป 2555-2559)” ที่มีการประเมินวามีการนำไปใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม จำแนกการนำไปใชประโยชน 4 มิติ ไดแก
มิตินโยบาย/สังคม ชุมชน/พาณิ ชย/วิชาการ ที่ทำการสำรวจในป 2557-2560 โดยคำนวณคาเปนรอยละของผลรวมงานวิจัยใน 2 มิติ ไดแก
มิติสังคม ชุมชน และ มิติพาณิชย เทียบกับโครงการที่เสร็จสิ้น(ที่ไดรับทุนในป 2555-2559) และ (2) ขอมูลรอยละโครงการวิจัยซึ่งมีผลงานวิจัย
และเทคโนโลยีพรอมใชที่ ถูกนำไปใชในเชิงพาณิ ช ยให กับภาคการผลิต ภาคบริการและภาคธุรกิจ เทียบกับโครงการวิจัยทั้งหมดที่ ไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณ ป 2555-2561 ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแลว ที่มาขอมูล: ระบบ NRMS ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 (วช.)
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ความรูการวิจัยเพื่ อการใชประโยชน จำนวน 4 โครงการ และ 2) จำนวนผลงานวิจัยที่มาจากสิ่งประดิษฐ/
ต น แบบผลิ ต ภั ณ ฑ / อุ ป กรณ จำนวน 32 โครงการ และแอพพลิ เคชั่ น /โปรแกรมสารสนเทศ จำนวน 22
โครงการ รวมทั้งสิ้น 54 โครงการ

3 ผลการพัฒนาและผลการดำเนินงานที่สำคัญตามแนวทางยุทธศาสตร
3.1 ผลการพัฒนาสำคัญ
3.1.1 การลงทุ น ด า นการวิ จั ย และพั ฒ นาของภาคเอกชนมี ค วามสอดคล อ งกั บ จำนวน
บุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาที่เพิ่มสูงขึ้น 3* ในป 2560 (รอบสำรวจประจำป 2561) ภาคเอกชนมีการ
ลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาทั้งสิ้น 123,942 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 50 คิดเปนรอยละ 0.80 ตอจีดีพี
โดยเพิ่มจากป 2559 (รอบสำรวจประจำป 2560) ที่มีการลงทุน 82,701 ลานบาท หรือรอยละ 0.57 ตอจีดีพี
ซึ่งมีความสอดคลองกับตัวเลขจำนวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพิ่มขึ้นอยูที่ระดับ 21.0 ตอ
ประชากร 10,000 คน และ สวทน. คาดวาการลงทุนวิจัยและพัฒนาภาคเอกชนและบุคลากรดานการวิจัยและ
พัฒนาจะเปนไปตามเปาหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โดยจะเพิ่มเปนรอยละ 1.5 ตอจีดีพี และบุคลากร
ดานการวิจัยและพัฒนา (FTE) จะเพิ่มขึ้นอยูที่ระดับ 25.0 ตอประชากร 10,000 คน ภายในสิ้นป 2564 ทั้งนี้
หากภาครัฐและภาคเอกชนยังมีการลงทุนอยางตอเนื่องและมีเปาหมายในการขับเคลื่อนประเทศผานการสราง
เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม และการเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21 โดยการปฏิรูปการบริหารราชการ กฎระเบียบ
และระบบงบประมาณใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
2

3.1.2 การลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคอุตสาหกรรมหลักของไทยมีสัดสวนเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง ในป 2558 ภาคอุตสาหกรรมไทยมีคาใชจายดานการวิจัยและพั ฒ นารวม 59,443 ลานบาท และ
เพิ่ ม ขึ้ น เป น 82,701 ล านบาท ในป 2559 และเพิ่ ม ขึ้ น เป น 123,942 ล านบาท ในป 2560 หรื อ เพิ่ ม ขึ้ น
รอยละ 39.13 จากป 2558 และรอยละ 49.87 จากป 2559 โดยเปนคาใชจายในภาคอุตสาหกรรมการผลิต
80,041 ลานบาท ภาคอุตสาหกรรมการบริการ 25,154 ลานบาท และภาคอุตสาหกรรมการคาสง/คาปลีก
18,747 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 35.42 รอยละ 79.71 และรอยละ 84.87 ตามลำดับ
3.1.3 ประเทศไทยได ป รั บ ตั ว เข า สู ก ารเป น ผู ส ง ออกทางเทคโนโลยี พิ จ ารณาจาก
ดุลการชำระเงินทางเทคโนโลยีของประเทศไทยที่มีรายจายมากกวารายรับ 2 เทา จากสถิติดุลการชำระเงิน
ดานรายรับ -รายจายทางเทคโนโลยี ในป 2560 ประเทศไทยมี รายจายทางเทคโนโลยี 365,097 ลานบาท
ประกอบดวย รายจายคาที่ปรึกษาและการใหบริการทางเทคนิค 222,357 ลานบาท คาธรรมเนียมการจัดการ
หรื อ ค า รอยั ล ตี และค าธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าต 142,740 ลานบาท และมี ร ายรั บ ทางเทคโนโลยี รวมทั้ งสิ้ น
151,413 ลานบาท (คาที่ปรึกษาและการใหบริการทางเทคนิค คิดเปนรอยละ 97.40 ของรายรับรวม) หรือ
รายจายมากกวารายรับ ทางเทคโนโลยีมากกวา 2 เทา ทำให ประเทศไทยมี ดุลการชำระเงินทางเทคโนโลยี
ขาดดุลจำนวน 213,684 ลานบาท สะทอนใหเห็นถึงศักยภาพของประเทศที่มีความสามารถในการผลิตความรู
และเทคโนโลยีคอนขางจำกั ด อยางไรก็ ตาม รายรับ ทางเทคโนโลยีของไทยมี อัตราการขยายตั วค อนขางดี
เมื่ อ เที ย บกั บ ประเทศกำลั งพั ฒ นาด ว ยกั น สื่ อ ถึ งสั ญ ญาณในด านบวกของไทยที่ มี ศั กยภาพด านการผลิ ต
3

ดัชนีวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศไทย (ป 2561) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมแหงชาติ
พิมพครั้งที่ 1 กรุงเทพมหานคร
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เทคโนโลยีเองภายในประเทศที่กำลังปรับตัวดีขึ้นที่สะทอนถึงแนวโนมที่ดีดานดุลการชำระเงินทางเทคโนโลยี
ของไทยในอนาคต
3.1.4 ผลงานตีพิมพดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของคนไทยในวารสารตางประเทศในป
2560 เพิ่มขึ้นรอยละ 9 และการจดสิทธิบัตรมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ในการสำรวจขอมูลในป 2560
จาก ฐาน ข อ มู ล Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) พ บ ว า ผ ล งาน ตี พิ ม พ ด าน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในวารสารตางประเทศของนักวิจัยไทยมีการตีพิมพบทความวิชาการเพิ่มขึ้น จาก
จำนวน 7,430 บทความ ในป 2559 เปน 8,101 บทความ ในป 2560 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 9 โดยสาขาเคมี
มีผลงานมากที่สุด จำนวน 866 บทความ รองลงมาเปนสาขาวิศวกรรมศาสตร จำนวน 825 บทความ สำหรับ
การจดสิ ท ธิบั ต รในช ว งป 2559-2561 พบวา มีก ารยื่ น ขอจดทะเบี ย นสิท ธิบั ต รเพิ่ มขึ้ น อยางตอเนื่ องจาก
12,743 รายการในป 2559 เปน 12,987 รายการ ในป 2560 และ 13,618 รายการ ในป 2561 และคนไทย
ไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตรเพิ่มขึ้นจาก 4,664 รายการในป 2559 เปน 4,677 รายการในป 2560 และเปน
4,949 รายการในป 2561 ตามลำดั บ อย างไรก็ตาม สิทธิบัตรที่ จดโดยคนไทยสวนใหญ เปน สิทธิบั ตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ มากกวาสิทธิบัตรการประดิษฐ ซึ่งตางจากประเทศที่พัฒนาแลว อาทิ สหรัฐอเมริกา และ
ญี่ปุน ที่จะใหความสำคัญกับการขอจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐมากกวา
3.1.5 บัณ ฑิตใหมผูสำเร็จการศึกษาสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีสัดสวนนอยเมื่อ
เทียบกับสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรโดยเฉพาะระดับปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรี การผลิต
บัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศไทยระหวางป 2553-2560 พบวา ในภาพรวมของการผลิต
บัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในแตละป 4 ผูเขาศึกษาใหมและผูสำเร็จการศึกษาสวนใหญจะอยูใน
สาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรมากกวาสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยในป 2560 จำนวนนักศึกษา
เขาใหมอยูในสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รอยละ 43.09 (จำนวน 316,957 คน) สำหรับจำนวนผูสำเร็จ
การศึ กษาในป 2559 อยู ในสายวิ ทยาศาสตรและเทคโนโลยี รอยละ 40.80 (จำนวน 195,580 คน) ของ
ผูสำเร็จการศึกษาทั้งหมด
3

4

สาขาวิชาวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร เกษตรศาสตร และวิทยาศาสตรสุขภาพ “ดัชนีวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศไทย (ป 2561)”
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมแหงชาติ พิมพครั้งที่ 1 กรุงเทพมหานคร
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จำนวนผูเขาศึกษาใหม จำแนกตามสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสายสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
ปการศึกษา 2553 - 2560
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สายวิทย

ที่มา : 1. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (Office of Higher Education Commission)
2. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (Office of the Education Council)
3. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (Office of Vocational Education Commission)

เมื่อพิ จารณาจำนวนผูสำเร็จการศึกษาสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ยังมีสัดสวนน อยเมื่ อ
เทียบกับสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร โดยเฉพาะระดับปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรี ขณะที่จำนวน
นั ก ศึ ก ษาเข า ใหม ร ะดั บ ต่ ำ กว า ปริ ญ ญาตรี อาทิ ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) และระดั บ
ประกาศนี ย บั ตรวิชาชี พชั้ น สู ง (ปวส.) กลั บ มีสัดสว นนักศึกษาสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สาขาวิช า
วิศวกรรมศาสตร) มากกวาสายสังคมศาสตร คิดเปนรอยละ 60.84 และรอยละ 39.16 ตามลำดับ
จำนวนผูเขาศึกษาใหม ป 2560 จำแนกตามระดับการศึกษา
80%
70%
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60.84%
39.16%

68.02%

70.43%
55.27%
44.73%

31.98%

29.57%

ต่ํากวาระดับปริญญาตรี ปริญญาตรี (Bachelor ปริญญาโท (Master ปริญญาเอก (Doctoral
(Lower than
degree's level)
degree's level)
degree's level)
bachelor's degree
level)
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Science & Technology)
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร (Social science & Humanity)

ที่มา : 1. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (Office of Higher Education Commission)
2. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (Office of the Education Council)
3. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (Office of Vocational Education Commission)

56.91%
43.09%
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3.1.6 การเขาถึงและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของคนไทยโดยรวมดีขึ้น
โดยในป 2561 ประเทศไทยมี ป ระชากรอายุ 6 ป ขึ้ น ไปจำนวน 63.3 ล า นคน ในจำนวนนี้ มี ผู ใ ช
โทรศัพทเคลื่อนที่ 56.7 ลานคน หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 1.9 จากป 2560 ที่มีผูใชโทรศัพทเคลื่อนที่ 55.6 ลานคน
หรือคิดเปน 89.6 เครื่อง และ 88.2 เครื่อง ตอประชากร 100 คน ตามลำดับ และมีผูใชอินเทอรเน็ตเพิ่มขึ้น
จากรอยละ 52.9 (จำนวน 33.4 ลานคน) ในป 2560 เปนรอยละ 56.8 (จำนวน 36.0 ลานคน) .ในป 2561
หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 7.8 ปจจุบันคนไทยนิยมเชื่อมตออินเทอรเน็ตผานโครงขายบรอดแบนด พบวา ครัวเรือนมี
การเชื่อมตออินเทอรเน็ตแบบไรสายเคลื่อนที่โทรศัพท มือถือ 3G ขึ้นไป (เชน WCDMA, EV-DO) สูงที่สุดถึง
ร อ ยละ 73.9 รองลงมาประเภท Fixed broadband ร อ ยละ 21.0 Narrowband แบบไร ส ายเคลื่ อ นที่
โทรศัพทมือถือ (2GPRS) รอยละ 3.2 และแบบ Analogue modem, ISDN มีเพียง รอยละ 1.0

3.2 ผลการดำเนินงานที่สำคัญ
3.2.1 เรงสงเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสูการใชประโยชนในเชิงพาณิ ชย
และเชิงสังคม โดย
1) การลงทุนวิจัยและพัฒนากลุมเทคโนโลยีที่ประเทศไทยมีศักยภาพพัฒนาไดเอง
มีการดำเนินการที่สำคัญ ดังนี้
กระทรวงวิ ท ยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี ดำเนิ น โครงการส งเสริมกิ จ การอุ ท ยาน
วิทยาศาสตร (นิคมธุรกิจวิทยาศาสตรภูมิภาค) โดยสงเสริมใหภาคเอกชนใชประโยชนจากอุทยานวิทยาศาสตร
ภูมิภาคในการยกระดับความสามารถทางเทคโนโลยีและการทำวิจัย เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑและการบริการใหได
มาตรฐานและมี ศักยภาพในการแข งขัน โดยไดดำเนิ น การกอสรางอาคารอำนวยการอุท ยานวิท ยาศาสตร
ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือแลวเสร็จรอยละ 100 สวนภาคใตคาดวาจะแลวเสร็จในป 2562 และ
ผูประกอบการที่เขามาใชประโยชนจากอุทยานวิทยาศาสตรมีขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและการทำวิจัย
เพิ่มขึ้น 43 ราย
สถาบั น เทคโนโลยี นิ ว เคลี ย ร แ ห งชาติ (องค ก ารมหาชน) (สทน.) มี ก ารดำเนิ น
โครงการ/กิจกรรมที่สำคัญ ไดแก โครงการเพิ่มศักยภาพการฉายรังสีผลิตผลการเกษตรเพื่อการสงออกดวย
เครื่องเรงอนุภาค เพื่อเพิ่มปริมาณการสงออกผลไมไทยตามความตองการของตลาดในประเทศสหรัฐอเมริกา
ลดปริมาณการสั่งซื้อสารตนกำเนิดโคบอลต 60 (Co-60) ที่ใชเพิ่มความแรงรังสีในโรงงานฉายรังสีแกมมา และ
เปนโรงงานตนแบบเพื่อถายทอดเทคโนโลยีสูภาคเอกชนทั้งระดับ อุตสาหกรรมและผูประกอบการรายยอย
SME และการเพิ่มศักยภาพการแขงขันของประเทศในการผลิตผลิตภัณฑดานการแพทย อุตสาหกรรม และ
เกษตรกรรมดวยเทคโนโลยีนิวเคลียร เพื่อเสริมสรางศักยภาพในดานการตรวจวินิจฉัยเพื่อใชในการบำบัดรักษา
ทางการแพทย และผลิตสารไอโซโทปรังสีหลากหลายชนิดในจำนวนที่มากขึ้น เพียงพอตอความตองการสาร
เภสัชรังสี โดยเฉพาะผูป วยโรคมะเร็งและโรคหัวใจ และโรครายแรงอื่นๆ ตลอดจนลดการพึ่งพาการนำเขา
ผลิตภัณฑ จากตางประเทศเพื่ อลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ รวมทั้งสงเสริมให ประเทศไทยกาวสูการเปน
Medical Hub
สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) (สดร.) มีการดำเนินโครงการ
พั ฒ นาและสรางนวั ตกรรมเพื่ อการพึ่ งพาตนเอง โดยการจัด ตั้งห องปฏิบั ติการเทคโนโลยีท างดาราศาสตร
5 ดาน เพื่อทำการพัฒ นา ออกแบบและสรางอุปกรณเครื่องมือทางดาราศาสตรขึ้นเอง บนความรวมมือกับ
หนวยงานเครือขาย จำนวน 5 โครงการ ไดแก โครงการพัฒนาหองปฏิบัติการทัศนศาสตร โครงการพัฒ นา
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หองปฏิบัติการเทคโนโลยีเมคคาทรอนิกส โครงการพัฒนาหองปฏิบัติการเทคโนโลยีการขึ้นรูปชิ้นงานความ
ละเอี ย ดสู ง โครงการพั ฒ นาห อ งปฏิ บั ติ ก ารเทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร ส มรรถนะสู ง และโครงการพั ฒ นา
หองปฏิบัติการเทคโนโลยีคลื่นวิทยุ โดยมีผูเขารับการถายทอดองคความรูในดานการพัฒนาอุปกรณ/เครื่องมือ
ทางดาราศาสตร 55 คน และอุปกรณ/เครื่องมือที่มีการพัฒนา (ชิ้นงาน) จำนวน 2 ชิ้นงาน
กระทรวงพาณิ ชย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ
(องค ก ารมหาชน) ดำเนิ น โครงการการใช ป ระโยชน จ ากผลงานวิ จั ย และพั ฒ นาเพื่ อ เป น องค ค วามรู ใน
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ โดยจางที่ปรึกษาศึกษาวิจัย 6 โครงการยอย ไดแก 1) การเพิ่มการมี
สวนรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในโซคุณคาอัญมณีและเครื่องประดับของโลก 2) ลักษณะเฉพาะ
ของพลอยสป เนลแหล งประเทศพม าและเวีย ดนาม 3) ลักษณะเฉพาะของการเน็ตจากอัฟ ริกาตะวัน ออก
4) การสำรวจและประเมินแหลงพลอยคอรันดัมปจจุบันในประเทศไทย 5) การศึกษาเงื่อนไขของกระบวนการ
เตรียมฟลมบางไททาเนียมออกซีไนไตรดเพื่อสรางแบบจำลองทางคณิตศาสตรฯ และ 6) การการศึกษาสมบัติ
ทางกายภาพและวิเคราะหสีในโลหะทองคำผสมสีชมพู สำหรับผลิตเครื่องประดับการศึกษาวิจัย ประกอบดวย
วิธีดำเนิน การเก็บ รวบรวมขอมูล ดำเนินโครงการวิจัย วิเคราะห ขอมูล และสรุปรายงาน พรอมทั้ งเผยแพร
งานวิ จัย ไปยังหน วยงานที่ เกี่ ย วข อง เพื่ อเปน องคความรูในการตรวจสอบอัญ มณี และเครื่องประดับ สราง
เครือขายความรวมมือทางวิชาการอัญมณีฯและโลหะมีคา รวมกับมหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชนทั้งในและ
ตางประเทศ รวมทั้งเผยแพรผลงานวิจัยในเวทีระดับนานาชาติ นำไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย
กระทรวงสาธารณสุ ข โดยกรมวิท ยาศาสตรการแพทย ดำเนิ น โครงการพั ฒ นา
ระบบหองปฏิบัติการถอดรหัสพันธุกรรมชั้นสูงเพื่อแกปญหาวัณโรค เปนการเพาะแยกเชื้อวัณโรคและถอดรหัส
พั น ธุ ก รรมทั้ งจี โนมทางห อ งปฏิ บั ติ ก ารด า นพั น ธุ ศ าสตรในงานด าน Whole Genome Sequencing ของ
เชื้อวัณ โรคในประเทศไทยสำหรับการสอบสวนทางระบาดวิทยาเชิงโมเลกุลและการตรวจหาวัณโรคดื้อยา
เพื่อประเมินการกลายพันธุที่มีความสัมพันธกับการดื้อยาตานวัณโรค และความหลากหลายทางพันธุกรรมของ
เชื้อวัณโรคในประเทศไทย ผลการดำเนินงานสามารถสรางระบบฐานขอมูลสนับสนุนงานดานระบาดวิทยาเชิง
โมเลกุลของเชื้อวัณโรคดื้อยาในประเทศไทย 1 แผน และสามารถพัฒนาระบบคุณภาพของหองปฏิบัติการทาง
การแพทยและหองปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย พรอมทั้งการตรวจติดตามคุณภาพภายในของโรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชจำนวน 21 แหง
สำนั กงานคณะกรรมการอาหารและยา มี การดำเนิ น โครงการพั ฒ นางานวิจั ย /
นวัตกรรมผลิตภัณฑสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย เพื่อใหเกิดนวัตกรรมดานยาและเครื่องมือแพทยใน
2 ส ว นสำคั ญ ได แ ก ส ว นที่ 1 ยากลุ ม เป า หมาย : จั ด ทำรายการยาตามบั ญ ชี มุ งเป า สนั บ สนุ น พั ฒ นา
ผูประกอบการที่รับผิดชอบในการผลิตเพื่อทดแทนยาตนแบบ พัฒนาระบบฐานขอมูลผลิตภัณฑยาตามบัญชีมุง
เปาใหมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ และสวนที่ 2 ยาและเครื่องมือแพทยนวัตกรรม : จัดทำแผนพัฒนา
ยาตามบัญชีโดยบูรณาการความรวมมือและใหคำปรึกษาการขึ้นทะเบียน ใหคำปรึกษาเพื่อการขึ้นทะเบียน
พัฒนาระบบฐานขอมูลการใหคำปรึกษาฯ จากผลการดำเนินงานทำใหยากลุมเปาหมายที่ผลิตหรือนำเขาเพื่อ
ทดแทนยาตน แบบเพิ่ มขึ้น 16 รายการ จากเปาหมาย 34 รายการ (รอยละ 47.06) และมีรายการยาและ
เครื่องมือแพทยผานกระบวนการใหคำปรึกษาและเพื่อยื่นขึ้นทะเบียนจำนวน 49 รายการ (รอยละ 32.65)
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กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกดำเนินโครงการวินิจฉัย นวัตกรรม
เพื่อเสริมสรางความรูในการดูแลสุขภาพดวยการแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือก และสมุนไพร โดยจางที่
ปรึกษาศึ กษาวิจั ย การดู แลสุ ขภาพด วยการแพทยแผนไทย การแพทย ทางเลื อก และสมุ น ไพร เพื่ อนำผล
งานวิจัยฯไปใชจริงทางการแพทย หรือการตลาด โดยมีโครงการวิจัยที่ดำเนินการแลวเสร็จและนำไปใชจริง
ทางการแพทย ห รือ การตลาด 10 เรื่อ ง อาทิ ชุ ด โครงการประสิ ท ธิ ผ ลและความปลอดภั ย ทางคลิ นิ กของ
ตำรับตำรายา น040 ในการรักษาโรคมะเร็งปากมดลูก และชุดโครงการศึกษาการใชยาเบญจอำมฤตย ในผูปวย
โรคมะเร็งตับ และดำเนินงานรวมกับเครือขายการวิจัย โดยมีโครงการวิจัย จำนวน 46 เรื่อง ดำเนินการเสร็จ
แล ว จำนวน 22 เรื่ อ ง และได น ำเสนอในงานวิ ช าการ International Digestive Disease Forum (IDDF)
2018 ณ ฮองกง 4 เรื่อง เชน ยาสมุนไพรสำหรับแผลในชองปาก (Folk Herbal Medicine For Oral Ulcer:
A Qualitative Interview With 20 Thai Folk Healers) และการนวดแบบดั้งเดิมสำหรับการกระตุน การ
ขั บ ถ ายใน ผู ป วยติ ด เรี ย ง (Thai Traditional Massage For Defecation Stimulation In Bedridden
Patients) เปนตน
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ จั ด ทำโครงการวิ จัย และพั ฒ นาการ
ประมง เพื่อทำการศึกษา คน ควา วิจั ยและพั ฒ นาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัต วน้ำจืด สั ตวน้ำชายฝง และ
ปรับปรุงพันธุสัตวน้ำ แหลงทำการประมงในนานน้ำไทย พื้นที่ทับซอนนานน้ำสากล และนำเทคโนโลยีมาใชการ
พัฒนาคุณภาพสินคาและผลิตภัณฑ การเก็บรักษา ขนสง กรรมวิธีการผลิตและแปรรูป รวมถึงการตรวจสอบ
คุณภาพผลิตภัณฑ โดยมีผลงานวิจัยที่ดำเนินการแลวเสร็จ 94 โครงการ และผลงานวิจัยที่ถูกนำไปใชประโยชน
15 เรื่อง
2) ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุมเทคโนโลยีที่นำสูการพัฒนาแบบกาวกระโดด โดย
สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ดำเนินโครงการพัฒนาเครือขายดาราศาสตรวิทยุและยีออเดซี่ (Geodesy) เพื่อพัฒนาศักยภาพ
กำลั งคนของประเทศในการวิจั ยดานดาราศาสตร ดาราศาสตรฟสิกส และยีออเดซี่ โดยเฉพาะกำลังคนใน
อุตสาหกรรมขั้นสูง อาทิ เทคโนโลยีการสื่อสาร วิศวกรรมซอฟแวร อุปกรณดิจิตอล และเพื่อยกระดับการศึกษา
ดานดาราศาสตร เสริมสรางความตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตรพื้นฐานใหกับนักเรียน นักศึกษา
ตลอดจนประชาชนทั่วไป ในป 2561 มีการจัดตั้งหอดูดาวดาราศาสตรวิทยุแหงชาติ โดยรวมมื อกับ หน วย
งานวิจัยเครือขาย จำนวน 8 หน วยงาน และดำเนินกิจกรรมกับ หนวยงานเครือขายภายใตโครงการพัฒ นา
เครือขายดาราศาสตรวิทยุและยีออเดซีจำนวน 5 กิจกรรม อาทิ กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการดานภาพรวม
การพัฒนากลองโทรทรรศนวิทยุ ดานเทคนิค และดานการพัฒนาหอดูดาว และกิจกรรมรวมพัฒนาเครื่องรับ
สัญญาณความถี่ วิทยุ ยาน เคยู กับ National Centre for radio astronomical Technologies and Geospace Applications ประเทศสเปน
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน) (สทน.) ดำเนินโครงการ
เตรี ย มความพร อ มสำหรั บ การจั ด ตั้ งเครื่ อ งปฏิ ก รณ นิ ว เคลี ย ร วิ จั ย ใหม (New Research) เพื่ อ เสริ ม สรา ง
ศักยภาพการผลิ ต เภสั ช รังสี ให เพี ย งพอต อความตองการภายในประเทศ และการฉายรังสี อัญ มณี ส ามารถ
ตอบสนองผูรับบริการในประเทศและประเทศอาเซียนได รวมทั้งการพัฒนางานวิจัยเพื่อใชประโยชนตางๆ ที่
เพิ่มมากขึ้น ผลการดำเนินงาน เนื่องจากเปนโครงการขนาดใหญที่ใชงบประมาณมากกวา 1,000 ลานบาทและ
มีผลกระทบในวงกวางจำเปนตองสรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน โดยการทำประชาคมในพื้นที่
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โดยรอบ สทน. องครักษ เพื่อสรางการรับรูในภารกิจของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร และสรางความเขาใจที่
ถูกตองตอโครงการ New Research Reactor จำนวน 11 ตำบล 113 หมูบาน โดยมีประชาชนรวมกิจกรรม
จำนวน 9,609 คน
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) (สทอภ.)
โครงการทดลองในอวกาศและสภาวะไรแรงโนมถวงระยะที่ 2 เปนการยกระดับงานวิจัยดานการสำรวจอวกาศ
ของประเทศที่สามารถพัฒนาอุปกรณการทดลองงานวิจัยในอวกาศและสงงานวิจัยไปทดลองในอวกาศได และ
เพื่ อขยายขี ด ความสามารถด า นอวกาศของประเทศไทยใหส อดคลองกับ แผนพั ฒ นายุท ธศาสตรแห งชาติ
National Space Strategy 2017–2036 และมุ ง เพิ่ ม ความเชื่ อ มั่ น ในการลงทุ น ด า นอวกาศแก ภ าครั ฐ
ภาคเอกชน
กรมวิทยาศาสตรการแพทย โครงการพัฒ นาระบบเฝาระวังเชื้อดื้อยาตานจุลชีพ
(AMR) เพื่อติดตามขนาดของปญหาและแนวโนมของเชื้อดื้อยา และพัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการอางอิงและ
หองปฏิบัติการโรงพยาบาลเครือขายเฝาระวังเชื้อดื้อยาตานจุลชีพใหสามารถเขารวมในการเชื่อมโยงระบบเฝา
ระวังเชื้อดื้อยาตานจุลชีพระดับโลก ผลการดำเนินงานในป 2561 หองปฏิบัติการของโรงพยาบาลเครือขายผาน
การประเมินศักยภาพหองปฏิบัติการดวยการทดสอบความชำนาญ 94 แหง และประชาชนไดรับประโยชนจาก
หองปฏิบัติการอางอิงของกรมวิทยาศาสตรการแพทยและเครือขายที่สามารถตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคและสารเคมี
ที่มีความสำคัญตามแนวทาง IHR และ CBRN ดวยเทคโนโลยีที่ยอมรับตามเกณฑสากล รวมทั้งมีระบบเฝาระวัง
เชื้อดื้อยาในประเทศแบบบูรณาการภายใตแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) และแนวทางการแจงเตือน
และการตอบสนองในการสอบสวนปองกันและควบคุมการติดเชื้อดื้อยา
3) ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
สำนั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ได ด ำเนิ น
โครงการวิจัยและนวัตกรรมและการถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนฐานราก กำหนดใหมีการบูรณาการการดำเนิน
โครงการวิจัยและเชื่อมโยงภารกิจผานกลไกเครือขายอุ ดมศึ กษาเชิงพื้น ที่ 9 เครือข าย/ภูมิภาคทั่ วประเทศ
พรอมทั้ งเสริมสรางกลไกความรวมมือในระบบเครือขายระหวางสถาบัน อุด มศึ กษา ชุมชน ผูป ระกอบการ
หนวยงานระดับจังหวัด และองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อคนหา กำหนดปญหา-โจทยวิจัยที่มาจากความ
ตองการของชุมชนที่ตอบสนองตอการใชประโยชนในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากอยางแทจริง เพื่อแกไข
ปญหาเศรษฐกิจระดับฐานรากและยกระดับความเปนอยูของชุมชน ใหดีขึ้นอยางเปนระบบครบวงจรที่ยั่งยืน
โดยมี ก รอบงานวิ จั ย เพื่ อ การจั ด สรรงบประมาณสนั บ สนุ น การดำเนิ น โครงการวิ จั ย 6 ด า น ได แ ก ด า น
เกษตรกรรม ดานการแพทยและสาธารณสุข ดานสมุนไพร-อาหาร ดานการทองเที่ยว ดานการบริหารจัดการ
ทรั พ ยากรสิ่ งแวดล อ ม และด านการประยุ กต ใช เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ผลที่ ได จ ากการดำเนิ น งานสนั บ สนุ น
งบประมาณให กับโครงการวิจัย จำนวนทั้งสิ้น 132 โครงการใหกับ สถาบั นอุดมศึกษาที่อยูภ ายใตเครือขาย
บริหารการวิจัย 9 เครือขายทั่วประเทศ และจัดประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเดน ประจำป 2561 เพื่อ
ประชาสัมพันธโครงการฯ และขยายผลใหเกิดการนำผลงานวิจัยไปใชประโยชนมากขึ้น สอดรับกับนโยบายการ
ขับเคลื่อนประเทศดวยการวิจัยและนวัตกรรม
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องคการมหาชน) โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
เพื่อใหบริการแสงซินโครตรอนเพื่อภาคการผลิตและสังคม โดยพัฒนา ปรับปรุงระบบลำเลียงแสงและเครื่อง
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กำเนิดแสงซินโครตรอนใหมีประสิทธิภาพ เพื่อใหบริการแสงซินโครตรอนสามารถสนับสนุนงานวิจัยใหตรงกับ
ความต องการของผู ใช บ ริการทั้ งภาคการผลิตและสังคม ในป 2561 สามารถดำเนิน การปรับ ปรุงและเพิ่ ม
ประสิทธิภาพเครื่องเรงอนุภาค อาทิ การออกแบบและจัดสรางแมเหล็กสำหรับเครื่องเรงอนุภาค การปรับปรุง
และเพิ่มประสิทธิภาพระบบลำเลียงแสงและสถานีทดลอง อาทิ การพัฒนาระบบลำเลียงแสงและสถานีทดลอง
10 ระบบ 12 เทคนิค การจัดสรางระบบลำเลียงแสงอาเซียน และการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
สนับสนุนการดำเนินงานเชิงเทคนิค อาทิ การพัฒนาปมสุญญากาศชนิด Non-Evaporating Getter (NEG Pump)
การพัฒนาเครื่องตนแบบ Automatic Baking Unit นอกจากนี้ ยังไดนำผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมไป
ยื่นขอจดทะเบียน 5 เรื่อง และมีจำนวนบทความที่ตีพิมพเผยแพรระดับชาติและนานาชาติ 75 เรื่อง
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) จัดทำโครงการวิจัย
และนวัตกรรม เพื่อแกปญหาหรือสรางความเขมแข็งดานสังคม ชุมชน ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตประชาชน
ตามยุ ท ธศาสตร ป ระเทศ โดยถ า ยทอดเทคโนโลยี เพื่ อ เสริ ม สร างความเข ม แข็ ง และยกระดั บ ของชุ ม ชน
ผูประกอบการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ทำใหผูประกอบการไดรับความรูและเห็นประโยชนของการพัฒนาผลิตภาพ (Productivity) ดวยวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และนวัต กรรม 2,602 ราย ผูเข ารับ การอบรมได รับ การถายทอดความรูดาน วทน. 2,895 คน
ภาคธุรกิจไดรับปจจัยสนับสนุนดานโครงสรางพื้นฐานดาน วทน. จำนวน 20 ราย ประชาชนในชนบทไดรับการ
ถายทอดเทคโนโลยี 17,000 ราย บุคลากรผานคุณสมบัติตามขอกำหนดของระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025
จำนวน 2 คน มี ผูไดรับการถายทอดเทคโนโลยีและความรูดานกระบวนการผลิตและการพัฒ นาผลิตภั ณฑ
เครื่องดื่ม 1,470 ราย และมีจำนวนสายพันธุของทรัพยากรชีวภาพที่นำไปใชในกระบวนการวิจัย 141 สายพันธุ
รวมทั้งมีจำนวนสาหรายสายพันธุคัดเลือกที่มีศักยภาพการใชประโยชนดานตางๆ พรอมเทคโนโลยีที่สามารถ
ถายทอดสูอุตสาหกรรม 4 สายพันธุ เกษตรกรผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สาขา
อาหารไดรับการถายทอดเทคโนโลยี 215 ราย จำนวนสารสกัดที่มีศักยภาพสำหรับโรคไมติดตอเรื้อรัง (NCDs)
ไดแก โรคระบบประสาทและสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคระบบทางเดินอาหาร และโรคมะเร็ง 44 ชนิด
เกิ ด เครื อข า ยความรว มมื องานวิ จั ย ด านความหลากหลายทางชีว ภาพ 3 เรื่อ ง และมี ผ ลงานวิ ทยาศาสตร
เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ ถูกนำไปใชป ระโยชน 4 ชิ้น รวมถึงมี จำนวนรายงานและสิ่ งตีพิมพที่ไดรับ การ
เผยแพรผลการประเมิน 1 เรื่อง
การทรวงมหาดไทย โครงการวิจั ยตามแผนน้ ำประปาปลอดภั ย (Water Safety
Plan) และโครงการวิจั ยพั ฒ นาเพื่ อลดน้ ำสูญ เสีย ตามแผนยุ ทธศาสตรสถาบัน พั ฒ นาวิชาการประปา การ
สนับสนุนการสรางงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมดานกิจการประปาสูความเปนเลิศ (RDI) การประปานครหลวง
เพื่อใหบุคลากรที่เกี่ยวของในระบบประปาตั้งแตแหลงน้ำดิบ กระบวนการผลิตน้ำ การสูบสงและสูบจายน้ำ
และบริการตลอดจนหนวยงานสนับสนุนนำไปใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อใหประชาชนเขาถึงบริการ
น้ำที่สะอาดปลอดภัย ตลอดจนเพื่อการสนับสนุนการสรางงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมดานกิจการประปาสู
ความเปนเลิศ (RDI) ในดานการบริหารจัดการน้ำสูญเสียและแรงดันน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการแผน
น้ำประปาปลอดภัยดานการพัฒนางานวิจัยเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) โดยการใหทุน
สนับสนุนใหกับบุคลากรภายในและสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัยภายนอก ภายใตระเบียบการประปานคร
หลวง ฉบับที่ 74 วาดวยการใหทุนสนับสนุนและการสงเสริมการวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2558 และการศึกษา
วิจัยโดยการจางที่ปรึกษาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ผลการ
ดำเนินการไดตัวดูดซับที่ผลิตจากกากตะกอนจากโรงงานผลิตน้ำประปา พรอมทั้งเกณฑพื้นที่ความปลอดภัย
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(Safe Zone) และมาตรการปองกันความปลอดภัย (Method Statement) ของระบบสงน้ำที่เปนมาตรฐาน
ลดผลกระทบจากปญหาคุณภาพน้ำ กระตุนจิตสำนึกของประชาชนในการอนุรักษสิ่งแวดลอมในบริเวณพื้นที่
เขตอนุรักษและจุดรับน้ำดิบ ลดความเสี่ยงในการเกิดน้ำสูญเสียจากความเสียหายของระบบสงน้ำ ตลอดจนทำ
ใหพนักงานการประปานครหลวงเกิดความรูความเขาใจดานการบริหารแบรนดสามารถพัฒนาและดูแลแบรนด
การประปานครหลวงไดอยางเหมาะสม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกรมประมง โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสราง
ความเขมแข็งดานการประมง โดยศึกษา คนควา วิจัยเพื่อหาความรูใหม ๆ หรือนำความรูเดิมไปใชประโยชนใน
เชิงปฏิบัติ เพื่อสรางความเขมแข็งดานการประมงในการจัดการความรูการวิจัยนำไปสูการพัฒนาชุมชนและ
สังคม ในป 2561 เกิดผลงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการเพาะเลี้ยง 2 เรื่อง และมีโครงการที่ดำเนินการ
แลวเสร็จ รอยละ 100
กรมวิช าการเกษตร ไดจั ดทำแผนงานบู รณาการส งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อศึกษา วิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีการเกษตรดานพืช เครื่องจักรกลเกษตร โดยมุงเนนวิจัยแกปญหาการ
ผลิตพืช ไดแก พืชเศรษฐกิจหลัก พืชเศรษฐกิจเฉพาะพื้นที่ และสาขาวิชาเฉพาะดาน เพื่อใหไดรับผลผลิตที่ดี
ขึ้น มีคุณภาพ ทนทานตอศัตรูพืช เหมาะสมกับสภาพแวดลอมในแตละสภาพพื้นที่ และสามารถรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและการตลาดของพืชเศรษฐกิจที่ส ำคัญ รวมทั้ ง
รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน มีผลการดำเนินการสำคัญ ไดแก ดานพันธุพืช ไดวิจัยและพัฒนาปรับปรุง
พันธุพืชพันธุใหมใหมีคุณภาพ เพื่อใหเกษตรกรไดรับพันธุดีมีคุณภาพ จำนวน 5 พันธุ อาทิ ปาลมน้ำมันลูกผสม
สุราษฎรธานี 9 ถั่วเขียวผิวดำพันธุชัยนาท 4 ถั่วเขียวผิวดำพันธุชัยนาท 6 ฝายพันธุตากฟา 6 และอัญชันพันธุ
เทพรัตนไพลิน 63 ดานเทคโนโลยีการผลิต พัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อลดตนทุนการผลิต วิจัยและ
พัฒนาการผลิตเพื่อการผลิตพืชปลอดภัย เทคโนโลยีเพื่อการสรางผลิตภัณฑใหมและเพิ่มมูลคา และการพัฒนา
เทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห สงผลใหเกษตรกร/กลุมเกษตรกรไดรับพันธุดีในการผลิตพืช ทำใหไดผลผลิตมี
คุณภาพ และปริมาณเพิ่มขึ้น รวมทั้งไดใชเครื่องจักรกลที่สามารถทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ลดระยะเวลา
แรงงาน ลดตนทุนการผลิตสงผลใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น
4) พัฒนาตลาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช. หรือ พว.) ไดดำเนิน
โครงการขับเคลื่อนบัญชีนวัตกรรมไทย เพื่อสนับสนุนและสงเสริมในการนำผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม
ไทยมาใช ให เกิ ด ประโยชน ต อ การพั ฒ นาระบบเศรษฐกิจ ของประเทศ และสามารถผลิต สูเชิงพาณิ ช ย ที่ มี
มาตรฐานเทียบเคียงและเชื่อถือได ตลอดจนทดแทนการนำเขาจากตางประเทศ รวมถึงการนำผลงานวิจัยและ
พัฒนาที่ขึ้นบัญชีสิ่งประดิษฐไทยผลักดันใหเกิดการพัฒนาตอยอด ทำใหมีจำนวนผลิตภัณฑและบริการที่ไดรับ
การรับรองและขึน้ ทะเบียนในบัญชีนวัตกรรมไทยรวม 145 รายการ
สำนั กงานคณะกรรมการการอุ ด มศึ กษา ไดดำเนิน โครงการทุน พัฒ นาศักยภาพ
นักวิจัยดานยุทโธปกรณ เพื่อศักยภาพของกองทัพและการปองกันประเทศ โดยสงเสริมและสนับสนุนทุนในการ
พัฒนานักวิจัยดานยุทโธปกรณในสถาบันอุดมศึกษาอยางตอเนื่อง เพื่อใหกองทัพบกสามารถนำผลงานวิจัยที่มี
คุณ ภาพและมาตรฐานไปใช ป ระโยชนไดต รงตามความตองการของกองทั พ บก รวมทั้ งเป น การสนั บ สนุ น
อุตสาหกรรมป องกัน ประเทศ สามารถลดการพึ่งพาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากตางประเทศ ในป 2561

240

สามารถจัดสรรทุนโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยดานยุทโธปกรณเพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการ
ปองกันประเทศ จำนวน 22 ทุน
3.2.2 พัฒนาผูประกอบการใหเปนผูประกอบการทางเทคโนโลยี
1) ส งเสริ ม ผู ป ระกอบการให มี บ ทบาทหลั ก ด า นนวั ต กรรมเทคโนโลยี และร ว ม
กำหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรมกับสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ภาครัฐ และภาคสังคมหรือชุมชน
กรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีริเริ่มโครงการ
การพัฒนาศูนยบริการทดสอบสินคาแบบครบวงจร โดยมีเปาหมายใหผูประกอบการไดรับการอำนวยความ
สะดวก และเขาถึงบริการโครงสรางพื้นฐานที่สามารถยกระดับสินคาและผลิตภัณฑใหมีคุณภาพ รวมทั้งเขาถึง
บริการทดสอบผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและการขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) ที่งายเกิด
การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในระดับสากล โดยในป 2561 มีผูประกอบการไดรับการ
รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ 5 ราย และไดรับการพัฒนา 22 ราย พรอมทั้งมีศูนยบริการ one stop service ใน
ภูมิภาคเพิ่มขึ้น 1 ศูนย
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินโครงการวิจัย
และพั ฒ นาภาครั ฐ รว มเอกชนในเชิ งพาณิ ช ย ส งเสริ มและสนั บ สนุ น ให บุ คลากรในสถาบั น อุ ด มศึ กษาและ
ภาคเอกชนได ทำการวิจัย และนำผลงานวิจัย องคความรู และนวัตกรรมที่ ไดจากการทำวิจัย ไปถายทอด
เทคโนโลยีใหกับผูประกอบการ และ SMEs ใหสามารถนำองคความรูมาตอยอดและขยายผลสูการใชประโยชน
ในเชิ งพาณิ ช ย ผลจากการดำเนิ น งานมี ก ารสนั บ สนุ น งบประมาณให กั บ โครงการวิ จัย จำนวนทั้ งสิ้ น 20
โครงการ โดยจัดสรรใหกับสถาบันอุดมศึกษาที่อยูภายใตเครือขายบริหารการวิจัย 9 เครือขายทั่วประเทศ และ
จัดประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเดน ประจำป 2561 เพื่อประชาสัมพันธโครงการฯ และขยายผลใหเกิด
การนำผลงานวิจัยไปใชประโยชนมากขึ้น
2) สงเสริมการสรางสรรคนวัตกรรมดานการออกแบบและการจัดการธุรกิจที่ผสาน
การใชเทคโนโลยีใหแพรหลายในกลุมผูประกอบการธุรกิจของไทย
สำนั กงานเศรษฐกิจ การคลัง กระทรวงการคลั ง ดำเนิ น โครงการมาตรการสิ ทธิ
ประโยชนทางภาษีแกนักลงทุนที่ลงทุนในวิสาหกิจเริ่มตน (Angel Investor) โดยการใหสิทธิประโยชนทางภาษี
แก นั กลงทุ น ใน Startup (Angel Investor) สามารถนำค าใชจายในการซื้ อหุ น ของกิจ การ Startup มาหั ก
ลดหยอนภาษีเงินไดไดไมเกิน 1 แสนบาทตอป โดยมีเงื่อนไขวา Angel Investor จะตองลงทุนใน Startup ที่
ดำเนินกิจการในอุตสาหกรรมเปาหมายซึ่งใชเทคโนโลยีหลักเปนฐานในกระบวนการผลิตและการใหบริการตาม
หลั กเกณฑ ที่กําหนดและได รั บ การรั บ รองจาก สวทช. อยางน อย 2 ป จึงจะไดรับ สิทธิป ระโยชนทางภาษี
ดังกลาว คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 อนุมัติหลักการรางกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (มาตรการสิทธิประโยชนทางภาษีแกนักลงทุนที่
ลงทุนในวิสาหกิจเริ่มตน (Angel Investor)) ผานการตรวจพิ จารณาจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
และกระทรวงการคลัง (กรมสรรพากร) ไดยืนยันความเห็นชอบรางกฎกระทรวงดังกลาวไปยังสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีแลว โดยไดออกเปนกฎกระทรวง (ฉบับที่ 337) พ.ศ. 2561 ออกตามความในประมวลรัษฎากร
วาดวยการยกเวนรัษฎากร ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 เลมที่ 135 ตอนที่ 28
ก หนา 1
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3) สนับสนุนการเขาถึงแหลงเงินทุนสำหรับธุรกิจเกิดใหมและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม (SMEs) ที่ตองการพัฒนาหรือทำธุรกิจฐานเทคโนโลยี
กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมสงเสริมอุตสาหกรรม ไดดำเนินโครงการสรางและ
พัฒนาผูประกอบการใหมเชิงสรางสรรคและนวัตกรรม โดยเปนที่ปรึกษาใหแนะนำเชิงลึกบมเพาะวิสาหกิจดาน
ระบบบริหารจัดการ ฝกอบรมผูประกอบการในการเขียนโมเดลธุรกิจ เทคนิคการนำเสนอโครงการธุรกิจเพื่อ
เข า ถึ ง แหล ง เงิ น ทุ น และเสริ ม สร า งความเป น ผู ป ระกอบการใหม รวมทั้ ง การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ ส ำหรั บ
ผูประกอบการใหม จากผลการดำเนินงานในป 2561 มีผูประกอบการผานการฝกอบรมในการรับรูเพื่อสราง
แบบจำลองธุรกิจดวยความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม และการฝกทักษะและไดรับการสรางประสบการณ
การทำงานการเสนอแผนธุรกิจตอแหลงเงินทุนรวม 908 คน จำนวนสถานที่ประกอบการที่เพิ่งเริ่มธุรกิจใหม
ไม เกิ น 5 ป ที่ ได รั บ การบ ม เพาะจำนวน 50 กิ จ การ รวมทั้ งจำนวนผลิต ภัณ ฑ ที่ ผานการพั ฒ นาให เกิดเป น
ผลิตภัณฑใหมจำนวน 50 ผลิตภัณฑ
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ไดจัดทำโครงการมาตรการภาษี
เพื่อสงเสริมผูประกอบการรายใหม (New Startup) โดยการยกเวนภาษีเงินไดสำหรับกำไรสุทธิของบริษัท/หาง
หุนสวนนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2561 ที่มีคุณสมบัติและ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด จะไดรับสิทธิยกเวนภาษีเงินไดสำหรับกำไรสุทธิ 5 รอบระยะเวลาบัญชี ในป 2561
มีจำนวนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมรายใหม (SMEs/New Start up) เขามาจดทะเบียน
และยื่นขอรับการรับรองสิทธิประโยชนทางภาษีตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วา
ด ว ยการยกเว น รั ษ ฎากร (ฉบั บ ที่ 658) พ.ศ. 2561 ณ สิ้ น เดื อ นกั น ยายน 2561 กั บ สำนั ก งานพั ฒ นา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) รวมจำนวน 163 ราย และไดรับการรับรองจาก สวทช. จำนวน
108 ราย และไดขอใชสทิ ธิประโยชนทางภาษีกับกรมสรรพากรจำนวน 88 ราย
3.2.3 พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
1) ดานการเพิ่มบุคลากรดานการวิจัย การพัฒนากำลังคนและการสรางเครือขาย
(1) การเพิ่มบุคลากรดานการวิจัย
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสำนักงานพัฒ นาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ ไดดำเนินโครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2548-2565) ระยะที่ 3+ (พ.ศ. 2552-2570) และระยะที่ 4 (พ.ศ. 2561-2575) เพื่อเพิ่ ม
บุ ค ลากรและนั ก วิ จั ย ด า น วทน. สาขาที่ ข าดแคลน อาทิ สาขาเทคโนโลยี โลหะวั ส ดุ แ ละพลั งงาน สาขา
อิเลคทรอนิคสและคอมพิวเตอร ที่กำลังศึกษาตอทั้งในประเทศและตางประเทศ ผลการดำเนินงานในป 2561
มีผูไดรับทุนทั้งสิ้น 1,469 คน (ตางประเทศ 1,374 คน/ในประเทศ 95 คน) และตลอดทั้งโครงการที่ดำเนินการ
ตั้งแตระยะที่ 1 –ปจจุบัน มีนักเรียนทุนสำเร็จการศึกษารวม 3,197 คน (ทุนตางประเทศ 2,994 คน และใน
ประเทศ 203 คน) มี แ ผนงาน/โครงการที่ มี การทำงานรว มกัน ของนั ก เรีย นทุ น รัฐ บาลด าน วทน. รวม 8
แผนงาน/โครงการ เชน การใชเอนไซมแล็กเคสตรึงรูปบนอนุภาคนาโนซิงคออกไซดในการบำบัดสีสังเคราะห
และการเคลื่อนที่ของกำแพงโดเมนที่ขับเคลื่อนโดยการปอนกระแสจากภายนอก เปนตน
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นอกจากนี้ กระทรวงวิ ท ย ฯ ยั งได ด ำเนิ น โครงการสนั บ สนุ น การจั ด ตั้ ง
หองเรียนวิทยาศาสตรในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2565) เพื่อบม
เพาะนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายพัฒนาเปน
นักวิจัยที่ มีคุณภาพของประเทศ ผลการดำเนิน งานมีหองเรียนวิทยาศาสตรที่ไดรับ การบริหารจัดการจากคู
มหาวิ ทยาลั ย -โรงเรีย นรวม 18 คู จำนวน 67 ห อง มีนั กเรีย นสอบเข าศึก ษาตอในคณะวิท ยาศาสตรและ
เทคโนโลยี จำนวน 447 คน จากทั้งหมด 495 คน นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) ดำเนินโครงการพัฒนาความรูและทักษะดาน วทน. แกบุคลากรใน
สาขายุทธศาสตรของประเทศ โดยพัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในสาขาที่ขาดแคลนทั้งใน
ภาคการผลิตและบริการ ภาครัฐและภาคการศึกษาที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมยุทธศาสตรใหมีองคความรูและ
ทักษะดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ตอบสนองตอการพัฒนาประเทศทั้งในปจจุบันและอนาคต
ผลการดำเนินงานมีบุคลากรวิจัยดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมในสาขายุทธศาสตรที่ไดรับการ
พัฒนาศักยภาพ จำนวน 1,240 คน
(2) การพัฒนานักวิจัยมืออาชีพและการเพิ่มศักยภาพนักวิจัย
สำนักงานพัฒ นาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช. หรือ พว.)
ดำเนินโครงการพัฒนากำลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัยอาชีพ โดยการ
ให ทุน การศึ กษาระดับ อุ ดมศึ กษา และการสรางและพั ฒ นากำลังแรงงานรุน ใหม (STEM Workforce) ให มี
ความสามารถและประสบการณทำวิจัยรวมกับภาคการผลิตและบริการ ผลการดำเนินงานในป 2561 กำลังคน
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร (STEM) ไดรับการพัฒ นาเพื่อการวิจัยและพัฒ นา
สำหรับภาคอุตสาหกรรมรวม 302 คน
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม
แหงชาติ ไดดำเนินโครงการสงเสริมและสนับสนุนการหมุนเวียนบุคลากรระหวางภาครัฐและเอกชน (Talent
Mobility) เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการผลิ ต และบริ ก าร โดยส ง เสริ ม ให บุ ค ลากรด า นการวิ จั ย จาก
มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานในภาคเอกชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันของ
ภาคเอกชน ในการขั บ เคลื่ อนการเพิ่ มขีดความสามารถในการแขงขั น ของประเทศไทย ผ านการขับ เคลื่ อน
Talent Mobility ใน 3 ระดั บ ได แก ระดั บ นโยบาย ระดั บ การสนั บ สนุ น และระดั บ ปฏิ บั ติ ในป 2561 มี
บุคลากรที่เคลื่อนยายไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน จำนวน 412 คน จาก 123 โครงการ
สถาบั น เทคโนโลยี นิ ว เคลี ย ร แ ห งชาติ (องค ก ารมหาชน) (สทน.) ดำเนิ น
โครงการการสรางและสงเสริมศักยภาพนักวิจัยใหมดานเทคโนโลยีนิวเคลียร เพื่อสงเสริมวิชาการและเพิ่ ม
เครือขายในองคกรงานวิจัยระหวางประเทศ นับเปนสวนหนึ่งที่ สำคัญที่ชวยสงเสริมใหมีการวิจัยที่ เปน องค
ความรูใหมและตี พิมพ งานวิจั ยในระดับ นานาชาติ โดยพัฒ นาบุคลากรผานเครือขายความรวมมือระหว าง
ประเทศ อาทิ International Atomic Energy Agency (ทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ) French
Alternative Energies and Atomic Energy Commission (ประเทศฝรั่ ง เศส) Japan Atomic Energy
Agency (ประเทศญี่ ปุน ) บุ คลากรไดรับ การพัฒ นาและมีองคความรูทางดาน Nuclear Physices/Nuclear
Engineering และ Nuclear Application จำนวน 6 ราย และการพัฒ นาศักยภาพแกบุ คลากรของสถาบั น
และผูมีศักยภาพสงเสริมดานการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียรจำนวน 2 หลักสูตร
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สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โครงการสงเสริมใหบุคลากรวิจัยใน
สถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแกไขปญหา และเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตใหกับภาคอุตสาหกรรม
(Talent Mobility) โดยสนับสนุนทุนการวิจัย จำนวน 63 โครงการ โดยมีบุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา
ออกไปปฏิบัติงานรวมกับภาคอุตสาหกรรม รวม 119 คน และไดคัดเลือกหลักสูตรและหนวยฝกอบรม จำนวน
9 หนวย เพื่อเตรียมความพรอมและการพัฒนาอาจารย/นักวิจัยกอนไปปฏิบัติงานรวมกับภาคเอกชน รองรับ
การดำเนินการโครงการ Talent Mobility นอกจากนี้ ยังรวมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห งชาติ สนั บสนุน สถาบัน อุดมศึ กษา จำนวน 21 แหง เพื่อสงเสริมกิจกรรมการ
ดำเนิน งานโครงการ Talent Mobility ตลอดจนจัดกิจกรรมการสรางเครือขายนักวิจัยและผูป ระสานงาน
โครงการ Talent Mobility เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของเครือขายนักวิจัย เพิ่มพูน
ความรู ค วามสามารถและทั กษะด า นการประสานงานให กั บ ผู ป ระสานงานเครือ ข าย และเพื่ อ เสริม สราง
ความสัมพันธอันดีระหวางผูประสานงานวิจัยเครือขายโครงการ Talent Mobility
2) ดานโครงสรางพื้นฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ประสิทธิภาพ

(1) การปรับปรุงและพัฒนาระบบการวิจัยเพื่อรองรับเทคโนโลยีสำคัญอยางมี

สำนั กงานพัฒ นาเทคโนโลยีอวกาศและภู มิสารสนเทศ (องคการมหาชน)
ดำเนิ นโครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่ อการพัฒ นา (THEOS-2) ซึ่งเป นการพั ฒ นาระบบสำรวจโลกด วย
ดาวเทียมของประเทศผานการถายทอดเทคโนโลยีขั้นสูงจากประเทศเจาของเทคโนโลยี เพื่อการพัฒ นาขีด
ความสามารถของประเทศ ทั้ ง ทางด า นเทคโนโลยี อ วกาศและภู มิ ส ารสนเทศ รวมทั้ ง เป น การส งเสริ ม
อุตสาหกรรมและบริการดาน (Space Economy) โดยเปนโครงการแหงชาติที่พัฒนาและดำเนินการรวมกัน
ระหวางหนวยงานด านอวกาศ หน วยงานสนั บ สนุ น เทคโนโลยีส ารสนเทศและหน วยงานที่ มีภ ารกิจ ในการ
ประยุกตใช ใน 6 สาขา ไดแก เกษตรและความมั่น คง ทางอาหาร การบริห ารจัด การน้ำแบบองครวม การ
จัดการภัยพิบัติ ภูมิอากาศและสิ่งแวดลอม ความมั่นคงและคุณภาพทางสังคม การจัดการเมืองและแนวพื้นที่
เศรษฐกิ จ (Economic corridor) ที่เชื่อมโยงกับ มิติและประเด็น ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดย
หนวยงานผูใชจะมีสวนรวมในการพัฒนาตั้งแตเริ่มตน
(2) การยกระดับโครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหทันตอ
การเปลี่ยนแปลงแบบกาวกระโดด
องค ก ารพิ พิ ธ ภั ณ ฑ วิ ท ยาศาสตร แ ห ง ชาติ (อพ.) มี ก ารดำเนิ น โครงการ
พิพิธภัณฑพระรามเกา โดยการจางเอกชนกอสรางพิพิธภัณฑพระรามเกา (พิพิธภัณฑรัชกาลที่ 9) และกอสราง
ชิ้นงานนิทรรศการพิพิธภัณฑพระรามเกาบนพื้นที่ประมาณ 38,100 ตารางเมตร บริเวณองคการพิพิธภัณฑ
วิทยาศาสตรแห งชาติ เทคโนธานี ตำบลคลองห า อำเภอคลองหลวง จั งหวั ดปทุมธานี เพื่ อพั ฒ นาสภาวะ
แวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม และเปนแหลงเรียนรูตามแนวพระราชดำริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 ใหกับประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ครู ครอบครัว นักวิจัย
นักทองเที่ยว ไดกอสรางแลวเสร็จในเดือนมิถุนายน 2562 และจะเปดใหเขาชมอยางเปนทางการในชวงปลายป
2562
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สำนักงานพัฒ นาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช. หรือ พว.)
โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทยการสรางความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ เปนการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขันดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีตลอดหวงโซการผลิต และสรางผลกระทบสูง พรอมทั้งยกระดับการ
แขงขันในอุตสาหกรรมหลักของประเทศใหมีความเขมแข็งดวยการวิจัยและพัฒ นานวัตกรรมในอุสาหกรรม
เปาหมาย ในป 2561 มีผลงานวิจัยและเทคโนโลยีที่แลวเสร็จพรอมนำไปใชประโยชน 8 เรื่อง ไดแก วิจัยและ
พัฒนาดานการปรับตัวภาคการเกษตรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ
ดานการผลิตสัตวและสุขภาพสัตว นวัตกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม มอเตอรและระบบควบคุม
เซนเซอรและระบบสมองกลอั จฉริย ะ และดานบริการทางการแพทยในอุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร
(Medical Hub)
ศูนยความรูเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร (องคการมหาชน) (ศลช.) โครงการ
สงเสริมการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเปาหมายดานชีววิทยา โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
เพื่อการบำบัดรักษาโดยใชเทคโนโลยีเซลลบำบัด (cell therapy) และยีนบำบัด (gene therapy) และพัฒนา
กลไกเพื่ อผลั กดั น ไปสูการขึ้น ทะเบี ย นวิ ธีการรักษา พัฒ นาตอยอดเทคโนโลยีเครื่องมือแพทยและหุ น ยนต
ทางการแพทยชั้นสูง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมการแพทยในภูมิภาค
อาเซียน และสรางกลไกสนับสนุนในการพัฒนาธุรกิจ พัฒนายา เภสัชพันธุศาสตร และเวชภัณฑเพื่อถายทอดสู
เชิงพาณิชยและลดการนำเขาจากตางประเทศ และสรางกลไกสนับสนุนในการพัฒนาธุรกิจ รวมถึงการพัฒนา
ยา วัคซีน และชีววัตถุเพื่อใชเองในประเทศและสงออก ผลการดำเนินงานไดโครงสรางพื้นฐานที่จำเปนเพื่อตอ
ยอดการวิจัยและพัฒนา 2 แหง และตนแบบผลิตภัณฑที่เขาสูการทดสอบหรือเตรียมถายทอดสูเชิงพาณิชย
16 ตนแบบ รวมทั้งอบรมความรูเพื่อพัฒนายกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑสุขภาพของประเทศไทย 2 หลักสูตร
สำนักงานพัฒ นาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช. หรือ พว.)
โครงการวิจั ย และพั ฒ นาเพื่ ออุ ตสาหกรรมเทคโนโลยีฐ านชีวภาพ (Future Technologies for Bio-based
Industry) โดยทำการวิ จั ย และพั ฒ นาสร า งความสามารถเทคโนโลยี ฐ านเพื่ อ ประยุ ก ต ใช ใน Bio-based
Industry และพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงใหสามารถขยายขนาดการผลิตสูระดับอุตสาหกรรม ขยายเครือขายการ
วิจั ย การพั ฒ นาบุ คลากรวิจั ย ให มีความเชี่ ย วชาญเฉพาะดานและเพิ่ ม จำนวนบุ คลากรวิจัย ใหมี ที่เพี ย งพอ
(critical mass) รวมทั้งการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่จำเปนตอการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมในการตอยอด
องคความรู ในป 2561 สามารถถายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตอาหาร/อาหารสัตวสูเชิงพาณิชย 2 เรื่อง
และดำเนิน การพั ฒ นาตนแบบผลิตภัณ ฑ/เทคโนโลยี/กระบวนการ เพื่ ออุตสาหกรรมฐานชีวภาพแลวเสร็จ
จำนวน 10 ตนแบบ
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมดานการประมง ดวยการจัดหาอุปกรณพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการสรางระบบ
พื้นฐาน ระบบนวัตกรรม มาตรฐานการวิจัย บุคลากรวิจัย และนวัตกรรมที่มีคุณภาพเพื่อสงเสริมการพัฒนา
ทางการประมงของประเทศ มีโครงการที่ดำเนินการแลวเสร็จ 1 โครงการ
(3) สงเสริมการพัฒนาระบบคุณภาพ มาตรฐานและระบบมาตรวิทยา
สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ (มว.) ไดดำเนินโครงการกอสรางอาคารพัฒนา
วัส ดุอางอิงรับ รองด านมาตรวิทยาเคมี เพื่ อชวยเพิ่มศักยภาพในการพั ฒ นาและผลิต วัส ดุอางอิงสำหรับ การ
ทดสอบทางเคมีและชีวภาพใหเปนไปตามมาตรฐานสากล ทดแทนการนำเขาวัสดุอางอิงและการใชโปรแกรม
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ทดสอบความชำนาญจากตางประเทศ อาทิ การผลิตวัสดุอางอิงรับรองสำหรับการวัดปริมาณสารหนูในขาว
วัสดุอางอิงรับรองสำหรับการวัดปริมาณคอเลสเตอรอลในเลือด และวัสดุอางอิงรับรองสำหรับการวัดความ
หวานในอุตสาหกรรมออยและน้ำตาล ซึ่งสามารถชวยลดคาใชจายของหองปฏิบัติการทดสอบตางๆ ในประเทศ
ไทยซึ่งมีมากกวา 3,000 หองปฏิบัติการ และชวยใหหองปฏิบัติการทดสอบเหลานั้นไดรับการรับรองระบบ
คุณภาพ ISO/IEC 17025 เพิ่มมากขึ้น
ของภาครัฐ

(4) การสรางความพรอมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเต็มศักยภาพ

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณดำเนินโครงการศูนยกลางขอมูลเกษตรดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการ ระยะที่ 1 โดยทำการศึกษา
ขอมูล/ระบบฐานขอมูล หนวยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ ออกแบบระบบการ
เชื่อมโยงขอมูลที่มีการบูรณาการระหวางหนวยงาน พัฒนาระบบฐานขอมูล จัดทำระบบการวิเคราะหขอมูล
และจัดทำรายงานผลการวิเคราะหขอมูลสรุป และทดสอบ ประเมินผล ปรับปรุงการใชงานขอมูล และการ
วิเคราะหขอมูล รวมทั้งฝกอบรมถายทอดความรูใหกับบุคลากร ผลจากการดำเนินงานมีระบบรายงานดานภัย
พิบัติจำนวน 13 ระบบ อาทิ ระบบการแสดงผลและวิเคราะหตำแหนงทะเบียนเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจาก
พื้นที่น้ำทวมซ้ำซาก ระบบการแสดงผลและวิเคราะหตำแหนงทะเบียนผูเลี้ยงสัตวน้ำที่ไดรับผลกระทบจาก
พื้นที่น้ำทวมซ้ำซาก และระบบการแสดงผลความเสียหายที่เกิดขึ้นดานเกษตรกรรมจากสถานการณน้ำทวม
ปลาสุด
นอกจากนี้ ไดดำเนินโครงการพัฒนาแพลตฟอรมการบริหารจัดการภายใน
องคกรรูปแบบดิจิทัล ระยะที่ 1 เพื่อพัฒนาแพลตฟอรมการบริหารจัดการภายในองคกร ใหสามารถสนับสนุน
การเชื่อมโยงการทำงานใหเกิดการบูรณาการในลักษณะ Single command ระหวางกระบวนงานสำคัญ และ
อำนวยความสะดวกในการติดตอและการทำงานรวมกันระหวางหนวยงาน รวมทั้งพัฒนาชองทางการสื่อสาร
กำกั บ ติ ด ตาม ระดั บ องค ก รที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ นำไปสู ก ารให บ ริ ก ารสาธารณะด า นการเกษตรแบบ
One-Stop-Service ที่ตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย อาทิ เกษตรกร ประชาชนหนวยงาน
ภาครัฐ และภาคเอกชน โดยไดพัฒนาตนแบบแพลตฟอรมการบริหารจัดการภายในองคกรรูปแบบดิจิทัล ระยะ
ที่ 1 คือ ระบบติดตามแผนงานและงบประมาณ และชองทางการสื่อสาร กำกับ ติดตามในระดับองคกรผาน
เทคโนโลยีดิจิทัล
3) ดานการบริหารจัดการ
กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ดำเนินโครงการศึกษาวิจัย
ความตองการแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยการศึกษาวิจัยความตองการกำลังแรงงานในพื้นที่
เขตพัฒ นาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย กาญจนบุรี หนองคาย นครพนม และนราธิวาส ในชวงป พ.ศ.
2561 – 2565 จัดทำเปนรายงานวิจัย เพื่อใหทราบถึงแนวโนมความตองการแรงงาน ความจำเปนในการจาง
งานตางดาว และอุปทานแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตลอดจนขอเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายใน
การวางแผนกำลังแรงงาน
นอกจากนี้ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ไดจัดทำโครงการศึกษาวิจัยเพื่ อ
การคุมครองแรงงาน โดยจัดจางหนวยงาน/องคกรที่มีความรูความชำนาญทำการศึกษาวิจัย ประมวลผลและ
สังเคราะหองคความรูจากงานวิจัยของกระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ที่เกี่ยวกับการ
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คุมครองแรงงานนอกระบบ เพื่อไดขอสรุปในการบริหารจัดการแรงงานที่ดี มีประสิทธิภาพ ชวยพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบใหดีขึ้น (อยูระหวางดำเนินการศึกษา)
กระทรวงวั ฒ นธรรมโดยสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป ดำเนิ น โครงการการพั ฒ นา
คุณภาพการจัดการศึกษาดานศิลปวัฒนธรรมสูมาตรฐานสากล เพื่อจัดทำวารสารวิจัยและงานสรางสรรคของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปใหไดมาตรฐาน และเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคของสถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลปสูสากล ในป 2561 มีผลงานวิจัยและผลงานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรในระดับชาติและ
นานาชาติ จำนวน 30 ชิ้นงาน
กรมปศุสัตว ดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาดานปศุสัตว มีการดำเนินกิจกรรมวิจัย
และพัฒ นาดานปศุสัตว เปนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแกปญหา สราง/สะสมองคความรูที่มีศักยภาพ เปน
ฐานความรูในการวิจัยและพัฒ นา เพื่อเสริมสรางองคความรูและนวัตกรรมดานการปศุสัตวของประเทศให
สามารถแข งขั น ได อย างยั่ งยื น โดยในป 2560 มี โครงการวิจัย 40 โครงการ และป 2561 มี โครงการวิ จั ย
44 โครงการ คิดเปนรอยละ 100
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) ดำเนินโครงการบูรณาการวิจัย
และนวัตกรรม (โครงการสรางองคความรูนวัตกรรม และตอยอดภูมิปญญาทองถิ่นบน พื้นที่สูง) เพื่อดำเนิน
งานวิจัยสนับสนุนงานของมูลนิธิโครงการหลวงดานตางๆ รวม 93 แหง ในพื้นที่ 15 จังหวัด ไดแก เชียงใหม
เชียงราย แมฮองสอน พะเยา ลำพู น แพร นาน กำแพงเพชร กาญจนบุ รี ตาก ลำปาง อุตรดิตถ พิษณุ โลก
เพชรบูรณ และเลย โดยการนำองคความรูและเทคโนโลยีของโครงการหลวงไปทดสอบและปรับใชใหเหมาะสม
กับสภาพพื้นที่สูง สนับสนุนการวิจัยที่เกี่ยวของกับความหลากหลายทางชีวภาพและ ภูมิปญญาทองถิ่น เนน
การรวบรวม การเก็บรักษา การสังเคราะหและพัฒนานวัตกรรมตอยอดภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชนเพื่อนำไปสู
การเสริมสรางความมั่นคงดานอาหารและการพัฒนาสินคาที่เปนเอกลักษณของชุมชนบนพื้นที่สูงแตละแหง
ตลอดจนมีแนวทางฟนฟูและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่องและยั่งยืน มีผล
การดำเนินโครงการวิจัย 44 โครงการหลัก และมีการนำผลงานวิจัยไปใชประโยชนในเชิงสาธารณะและเชิง
พาณิชย จำนวน 18 เรื่อง อาทิ (1) องุนพันธุ Palette (2) ตนกลาพันธุเสาวรสหวานปลอดโรค (3) THC Test
kit (4) THC Test kit และ (5) วิ ธี การปลู ก กระเที ย มบนพื้ น ที่ สู ง รวมทั้ งพั ฒ นาระบบฐานข อมู ล งานวิ จั ย
1 ระบบ (e-Research Report) ยื่นจดทรัพยสินทางปญญา จำนวน 11 รายการ

4 ประเด็นการพัฒนาในระยะตอไป
4.1 เรงปรับโครงสรางกระทรวงการอุด มศึก ษาฯ ให แ ลวเสร็จ ทันตามกำหนด เพื่อเป น กลไกใน
การบริหารจัดการงานวิจัยใหมีเอกภาพตั้งแตการวางนโยบาย การสนับสนุนทุนวิจัย ตลอดจนแนวทางการ
พั ฒ นาวิ ทยาศาสตร วิจัย และนวั ตกรรมใหเกิดความชัดเจนสามารถตอบโจทยการปรับ เปลี่ย นโครงสราง
ประเทศไทยสูเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมเพื่อเตรียมคนสูศตวรรษที่ 21 และสามารถนำองคความรูและนวัตกรรม
ไปใชในการพัฒนาประเทศใหกาวทันโลก
4.2 การพัฒนาวิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรมของประเทศตองใหความสำคัญกับการทำงาน
ที่มุงเนนการมีสวนรวมอยางบูรณาการระหวางภาครัฐและเอกชนในการลงทุนวิจัยและพัฒนา โดยกำหนด
ประเด็นวิจัยใหตอบโจทยความตองการของประเทศ เพื่อยกระดับผลิตภาพการผลิตภาคเกษตร อุตสาหกรรม
และบริการที่เปนฐานเดิม และตอยอดขยายฐานใหมดวยนวัตกรรม รวมถึงการสรางเครือขายความรวมมือ
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ระหวางสถาบันการศึกษา สถาบันวิชาการ ผูประกอบการและภาคประชาสังคมในการเชื่อมโยงงานวิจัยตางๆ
ใหสามารถนำไปใชประโยชนในเชิงพาณิชยเพื่อเพิ่มมูลคาสินคาและบริการ และยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความ
เหลื่อมล้ำของคนไทย
4.3 สนับสนุนปจจัยในการพัฒนาวิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ อาทิ โครงสราง
พื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกดานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ระบบบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อนำไปสู
การใชประโยชน อยางเป นรูป ธรรม การพั ฒ นามาตรการแรงจูงใจเพื่ อสงเสริมใหภาคเอกชนรวมลงทุน วิจั ย
การเพิ่มจำนวนบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมในภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคเอกชน
4.4 เร ง การขั บ เคลื่ อ นวิ ท ยาศาสตร วิ จั ย และนวั ต กรรมในระดั บ พื้ น ที่ ที่ ให ค วามสำคั ญ กั บ
กระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการบริหารจัดการพื้นที่ การสรางกลไกขับเคลื่อนระดับพื้นที่ที่มี
การทำงานอย า งบู ร ณาการของทุ ก ภาคส ว นทั้ งภาคราชการ องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ภาคเอกชน
ภาควิชาการ องคกรชุมชนและประชาชนในทองถิ่นและชุมชน โดยมีผูประสานงานระดับนโยบาย ปฏิบัติการ
สนับสนุนพื้นที่อยางตอเนื่อง ตลอดจนมีการขยายกลไกบูรณาการงานดาน วทน. จากระดับภูมิภาคสูระดับ
ทองถิ่นและชุมชนใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ที่มุงเนนการเสริม
รากฐานใหเขมแข็ง

บ ท ที่ 9
ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
1 บทนำและสาระสำคัญของยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประเทศไทยตอง
ใชประโยชนจากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพื้นที่ และการดำเนินยุทธศาสตรเชิงรุก เพื่อเสริมจุดเดนใน
ระดับภาคและจังหวัดในการเปนฐานการผลิตและบริการที่สำคัญ ประกอบกับการขยายตัวของประชากรใน
เขตเมืองจะเปนโอกาสในการกระจายความเจริญและยกระดับรายไดของประชาชน โดยการพัฒนาเมืองใหเปน
เมืองนาอยูและมีศักยภาพในการรองรับการคาการลงทุน รวมทั้งลดแรงกดดันจากการกระจุกตัวของการพัฒนา
ในกรุงเทพฯ และภาคกลางไปสูภูมิภาค นอกจากนี้การเปนสวนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังเปน
โอกาสในการเปดพื้นที่เศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดนเชื่อมโยงการคาการลงทุนในภูมิภาคของไทยกับประเทศ
เพื่อนบานอีกดวย
ดังนั้นการพัฒนาจึงมุงเนนในเรื่องการลดชองวางรายไดระหวางภาคและมีการกระจายรายไดที่เปนธรรม
มากขึ้ น การเพิ่ ม จำนวนเมื อ งศู น ย กลางของจังหวัด เป น เมื องน าอยู ส ำหรับ คนทุ ก กลุ ม ในสังคม พื้ น ที่ ฐ าน
เศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และการเพิ่มมูลคาการ ลงทุนใน
พื้นที่เศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดนโดยกำหนดเปาหมายและแนวทางการพัฒนา ดังนี้
1.1 เปาหมายการพัฒนา
เปาหมายที่ 1 ลดชองวางรายไดระหวางภาคและมีการกระจายรายไดที่เปนธรรมมากขึ้น
เปาหมายที่ 2 เพิ่มจำนวนเมืองศูนยกลางของจังหวัดเปนเมืองนาอยูสำหรับคนทุกกลุมในสังคม
เปาหมายที่ 3 พื้ น ที่ ฐ านเศรษฐกิ จ หลั กมีร ะบบการผลิ ต ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู งและเป น มิ ต รต อ
สิ่งแวดลอม
เปาหมายที่ 4 เพิ่มมูลคาการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดน
1.2 แนวทางการพัฒนา
1.2.1 การพัฒนาภาคเพื่อสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกระจายตัวอยางทั่วถึง
1) ภาคเหนื อ : พั ฒ นาใหเป น ฐานเศรษฐกิจ สรางสรรค มูล คา สูง (1) พั ฒ นาการ
ทองเที่ยวใหมีคุณภาพและความยั่งยืน มีธุรกิจบริการตอเนื่องกับการทองเที่ยวบริการสุขภาพและการศึกษาที่
ไดมาตรฐาน รวมทั้งผลิตภัณฑสรางสรรคที่สรางมูลคาเพิ่มสูง (2) พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร
และสรางมูลคาเพิ่มภายใตแนวคิดเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร
แปรรู ป ให มี ค วามหลากหลายสอดคล อ งกั บ ความต อ งการของตลาด (3) ฟ น ฟู ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ งแวดล อมให คื น ความอุ ด มสมบู ร ณ ส ร างความสมดุ ล แก ร ะบบนิ เวศ เพื่ อ รองรั บ การเปลี่ ย นแปลงสภาพ
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(4) พั ฒ นาระบบการดู แ ลผู สู ง อายุ ร องรั บ การเปลี่ ย นแปลงเข า สู สั งคมผู สู งอายุ ข องภาคเหนื อ ที่ เร็ ว กว า
ระดับประเทศ 10 ป
2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : พัฒนาใหหลุดพนจากความยากจนสูเปาหมายการ
พึ่งตนเอง (1) เพิ่มศักยภาพการผลิตสินคาเกษตรไปสูมาตรฐานเกษตรอินทรียและอาหาร ปลอดภัย (2) พัฒนา
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสูผลิตภัณฑที่มีมูลคาเพิ่มสูง (3) ยกระดับการทองเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม
อารยธรรมขอมยุคกอนประวัติศาสตร ธรรมชาติ และกีฬาสูนานาชาติ (4) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
นาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (5) ฟนฟูทรัพยากรปาไมใหคงความอุดมสมบูรณและรักษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพในพื้นที่ตนน้ำของจังหวัดเลย อุดรธานี สกลนคร ชัยภูมิ นครราชสีมา โดยกำหนดและทำเครื่องหมาย
แนวเขตพื้นที่ปาอนุรักษและพื้นที่ปานอกเขตอนุรักษใหชัดเจน เนนใหประชาชนมีสวนรวม ในการฟนฟูปลูกปา
และป องกันการบุกรุก เพื่อรักษาพื้น ที่ป าตน น้ำและป องกันการชะลางพังทลายของดิน อนุรักษ พื้น ที่ชุมน้ำ
ตลอดจนสงเสริมปาชุมชน เพื่อใหเกิดการใชประโยชนจากปาไมอยางยั่งยืน
3) ภาคกลาง : พั ฒ นาเปน ฐานเศรษฐกิจ ชั้น นำ (1) เพิ่ มขีดความสามารถในการ
แขงขันของฐานอุตสาหกรรมเดิมและสงเสริม การพัฒนาอุตสาหกรรมแหงอนาคตใหเปนฐานรายไดใหม เพื่อ
ยกระดับฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของภาคกลางใหเปนศูนยอุตสาหกรรมสีเขียวชั้นนำในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต (2) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตอาหารและสินคาเกษตรใหมีความทันสมัยและเปนสากล
เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหภาคกลางเปนฐานการผลิตอาหารและสินคาเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และ
ไดมาตรฐานโลก สนับสนุนการเปนศูนยกลางการผลิตอาหารของประเทศ (3) ปรับปรุงมาตรฐานสินคาและ
ธุรกิจบริการดานการทองเที่ยวใหมีคุณภาพและภาพลักษณ ที่ไดมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มศักยภาพของภาค
กลางให เ ป น ศู น ย ร วมการท อ งเที่ ย วของเอเชี ย ที่ มี ชื่ อ เสี ย งและเป น ที่ รู จั ก ในระดั บ นานาชาติ (4) เพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพระบบบริ ห ารจั ด การน้ ำ แก ไขป ญ หาความขั ด แย งในการใช น้ ำ ในภาคตะวั น ออก ระหว า ง
ภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การทองเที่ยว และชุมชน โดยปรับปรุงและบำรุงรักษาแหลงน้ำเดิม จัดสรรน้ำ
และพัฒนาแหลงน้ำเพิ่มเติม รองรับความตองการใชน้ำที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และชุมชนไดอยางพอเพียงและมีเสถียรภาพ รวมทั้งสงเสริมการทำแหลงเก็บกักน้ำขนาดเล็กกระจายในพื้นที่
การเกษตรของภาคกลางตอนบนเพื่อแกไขปญหาภัยแลง
4) ภาคใต : พั ฒ นาเป น ฐานการสรา งรายได ที่ ห ลากหลาย (1) เสริมสรางความ
เขมแข็งภาคการเกษตรใหเติบโตอยางเต็มศักยภาพของหวงโซคุณคาเพื่อสรางรายไดใหกับพื้นที่อยางตอเนื่อง
และยั่งยืน (2) ยกระดับรายไดจากการทองเที่ยวใหเติบโตอยางตอเนื่อง และกระจายรายไดจากการทองเที่ยวสู
พื้นที่เชื่อมโยงรวมทั้งชุมชนและทองถิ่นอยางทั่วถึง (3) พัฒ นาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใตใหเปนพื้นที่
เศรษฐกิจเฉพาะ โดยนำรองใน 3 อำเภอ ไดแก เบตง หนองจิก และสุไหง-โกลก ใหเกิดผลเปนรูปธรรมแลวจึง
ขยายผลไปพื้ นที่ใกลเคียง ด วยการใหสิทธิประโยชน ดานภาษี และไมใชภ าษี ในระดับ ที่สูงกวาพื้ นที่อื่น เพิ่ม
ประสิทธิภาพของการอำนวยความสะดวก การอนุมัติอนุญาตในพื้นที่ใหไดมาตรฐานสากล พัฒนาโครงสราง
พื้นฐานเชื่อมโยงภายในพื้นที่และกับประเทศมาเลเซีย พัฒนาเมืองใหพรอมรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคมที่จะขยายตัวขึ้น สรางความรวมมือในลักษณะประชารัฐ ควบคูกับการจัดทำแผนปฏิบัติดานความมั่นคง
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับ นักลงทุน ภายนอกทั้ งในประเทศและ
ตางประเทศ (4) วางระบบปองกันและแกไขปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศใหเกิดความยั่งยืนในพื้นที่ที่เปนแหลงตนน้ำของภาค ไดแก จังหวัดสุราษฎรธานี
นครศรีธรรมราช ตรัง พั ทลุง สงขลา สตูล ยะลา และนราธิวาส และพื้ นที่ไดรับผลกระทบจากการกัดเซาะ
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ชายฝงจังหวัด นครศรีธรรมราชและสงขลา โดยการสงเสริมกระบวนการมี สวนรวมของทุ กภาคส วนในการ
บริหารจัดการพื้ นที่ปาตนน้ำ การใชระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริห ารจัดการ การสราง
จิตสำนึกในการอนุรักษและการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางจริงจัง การบังคับใชกฎหมาย
ดานสิ่งแวดลอมและผังเมืองอยางเครงครัด โดยเฉพาะการควบคุมกิจกรรมบริเวณชายฝงทะเลเพื่อลดการ
เปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ที่จะสงผลกระทบตอการกัดเซาะชายฝงในระยะยาว
1.2.2 การพัฒนาเมือง
1) แนวทางการพั ฒ นาหลั ก พั ฒ นาเมื องศู น ยก ลางของจังหวัดให เป น เมืองนาอยู
สำหรั บ คนทุ ก กลุ ม ในสั ง คม โดยมี ค วามปลอดภั ย สิ่ ง แวดล อ มดี เศรษฐกิ จ ดี เดิ น ทางสะดวก ระบบ
สาธารณู ปโภค สาธารณูปการมีคุณภาพและทั่วถึง และเนนความสอดคลองกับอัตลักษณ ความหลากหลาย
และศั กยภาพของเมือง บนพื้ นฐานการมีสวนรวมของทุ กภาคสวนในสังคม (1) พั ฒ นาสภาพแวดลอมเมือง
ศูนยกลางของจังหวัดให เปนเมืองนาอยู เพื่ อการ ใชงานของคนทุกกลุมในสังคมอยางเทาเทียม เอื้อตอการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอยางมีสมดุล (2) สงเสริมการจัดการสิ่งแวดลอมเมืองอยางมีบูรณาการภายใต
การมีสวนรวมของ สวนกลาง สวนทองถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน (3) พัฒนาระบบขนสงสาธารณะ
ในเขตเมื อ ง (4) รั ก ษาอั ต ลั ก ษณ ข องเมื อ งและสร า งคุ ณ ค า ของทรั พ ยากรเพื่ อ กระจายรายได (5) เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมือง โดยรวมองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตเมืองใหมีขนาดที่เหมาะสม
เสริมสรางขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและความรวมมือระหวางกัน เพื่ อใหบริหารจัด
การเมืองไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใหประชาชนในพื้นที่มีสวนรวมในการวางแผน
2) แนวทางการพัฒนาเมืองสำคัญ (1) สงเสริมกรุงเทพฯ ใหเปนเมืองศูนยกลางการ
ติดตอธุรกิจระหวางประเทศ รวมทั้งเปน ศูนยกลางการศึกษา การบริการดานการแพทย และสุขภาพระดั บ
นานาชาติ ที่ พ รอมด วย สิ่ งอำนวยความสะดวกเทคโนโลยี ในการสื่อสารและระบบคมนาคมมาตรฐานสู ง
(2) พั ฒ นาเมืองปริมณฑล ใหเปน เมืองศูนยกลางการบริการธุรกิจและการพาณิ ชยศูนยกลางการขนสงและ
โลจิส ติ กส ศู น ย บ ริการด านสุ ขภาพและการศึ กษาและเมืองที่ อยู อาศั ย (3) พั ฒ นาเมืองเชีย งใหมและเมือง
พิษณุโลกใหเปนศูนยกลางการคา การบริการ ธุรกิจสุขภาพ การศึกษา และธุรกิจดานดิจิทัล (4) พัฒนาเมือง
ขอนแกนและเมืองนครราชสีมาใหเป นเมืองศูนยกลาง การคา การลงทุ นการบริการสุขภาพและศู นยกลาง
การศึกษา (5) พัฒ นาเมืองภูเก็ตและเมืองหาดใหญใหเปนเมืองนาอยูและเอื้อตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
รวมทั้ งการเปลี่ ย นแปลงของสั งคมและสิ่ งแวดล อม (6) พั ฒ นาพื้น ที่ร อบสถานีขนสงระบบรางในเมื องที่ มี
ศักยภาพที่สำคัญ
1.2.3 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ
1) พื้ น ที่ บ ริ เวณชายฝ ง ทะเลตะวั น ออก พั ฒ นาฟ น ฟู พื้ น ที่ บ ริ เวณชายฝ ง ทะเล
ตะวันออกใหเปนฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศที่ขยายตัวอยางมีสมดุล มีประสิทธิภาพ สอดคลอง
กับศักยภาพของพื้นที่ บนพื้นฐานการมีสวนรวม และไดรับการยอมรับจากชุมชน มีโครงสรางพื้นฐานดานการ
ขนสง ระบบสาธารณูป โภคสาธารณู ปการ บริการ สังคม และการจัดการสิ่งแวดลอมที่มีคุณภาพและทั่วถึง
สามารถสนับสนุนการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน ควบคูกับการพัฒนาภาคการผลิตตางๆ
ไดอยางเกื้อกูลและยั่งยืน
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2) พื้ น ที่ เศรษฐกิจ พิ เศษชายแดน พัฒ นาพื้น ที่ เศรษฐกิจ ใหมบ ริเวณชายแดนเป น
ประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบานใหเจริญเติบโตอยางยั่งยืนและเกิดผลที่เปนรูปธรรม ในพื้นที่
เป าหมายเขตพั ฒ นาเศรษฐกิจ พิ เศษชายแดน 10 พื้ นที่ ไดแก ตาก สระแกว สงขลา หนองคาย นครพนม
มุกดาหาร ตราด กาญจนบุรี เชียงราย และนราธิวาส

2 การบรรลุเปาหมายของยุทธศาสตร
การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ในปที่ 2 ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีการลงทุนเพิ่มขึ้นใน
พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนทั้งในรูปมูลคาการลงทุนและจำนวนผูประกอบการ โดยมูลคาการลงทุนในพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้นจาก 2,323.97 ลานบาทในป 2560 เปน 3,242.2 ลานบาทในป 2561 อยางไร
ก็ตาม การลดชองวางระหวางภาคยังไมเป นไปตามเปาหมาย ชองวางรายไดระหวางภาคและการกระจาย
รายไดภายในภาคมีความแตกตางกันมากขึ้น โดยสัดสวนผลิตภัณฑภาคตอหัว (GRP per Capita) ระหวางภาค
ที่มีคาผลิตภัณฑภาคตอหัวสูงสุดและต่ำสุดเพิ่มขึ้นจาก 6.0 เทาในป 2559 เปน 6.2 เทาในป 2560 นอกจากนี้
สิ่งแวดลอมในพื้นที่อุตสาหกรรมหลักยังเปนปญหาที่ตองไดรับการแกไขอยางจริงจังโดยคาเฉลี่ยสารเบนซีนใน
พื้นที่จังหวัดระยองในป 2561 มีปริมาณคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเปน 2.76 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร (มคก./ลบ.ม)
ซึ่งมี คาเกิ น มาตรฐานที่ กำหนดให ไม เกิ น 1.7 มคก./ลบ.ม มี ผ ลการพั ฒ นาเมื่ อเปรี ย บเที ย บกั บ เปาหมายที่
กำหนดไวในแผนฯ ดังนี้
การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 2 ป ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
เปาหมายเชิง
ตัวชี้วัดและ
ยุทธศาสตร
คาเปาหมาย
1. ลดชองวางรายได 1. ผลิตภัณฑภาคตอหัว
ระหวางภาคและ
ระหวางภาคลดลง
มีการกระจาย
(บาท)
รายไดที่เปนธรรม ผลิตภัณฑภาคตอหัว
มากขึ้น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผลิตภัณฑภาคตอหัว
ภาคเหนือ
ผลิตภัณฑภาคตอหัว
ภาคใต
ผลิตภัณฑภาคตอหัว
ภาคตะวันออก
ผลิตภัณฑภาคตอหัว
ภาคตะวันตก
ผลิตภัณฑภาคตอหัว
ภาคกลาง
ผลิตภัณฑภาคตอหัว
กรุงเทพและปริมณฑล

2555

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
2556
2557
2558

2559

แผนฯ 12
2560
2561

67,588

72,925

70,247

72,831

77,049

80,352

N/A

94,966

97,253

96,593

94,999

99,391

103,760

N/A

129,481 129,811 126,798

132,627

141,805

148,067

N/A

422,760 424,665 432,420

428,842

459,728

500,676

N/A

129,050 128,996 132,557

136,745

144,985

149,827

N/A

230,192 254,699 242,700

257,521

259,414

267,162

N/A

358,704 374,158 392,151

410,467

428,137

449,881

N/A
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2. เพิ่มจำนวนเมือง
ศูนยกลางของ
จังหวัดเปนเมือง
นาอยูสำหรับคน
ทุกกลุมในสังคม
3. พื้นที่
ฐานเศรษฐกิจ
หลักมีระบบการ
ผลิตทีม่ ี
ประสิทธิภาพสูง
และเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม

4.เพิ่มมูลคาการ
ลงทุนในพื้นที่
เศรษฐกิจใหม
บริเวณชายแดน

ตัวชี้วัดและ
คาเปาหมาย
2. สัมประสิทธิ์การ
กระจายรายไดระดับ
ภาคลดลง
คาสัมประสิทธิ์จีนี
(รอยละ)
สัมประสิทธิ์การกระจาย
รายไดภาคเหนือ
สัมประสิทธิ์การกระจาย
รายไดภาคกลาง
สัมประสิทธิ์การกระจาย
รายไดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
สัมประสิทธิ์การกระจาย
รายไดภาคใต
สัมประสิทธิ์การกระจาย
รายได
กรุงเทพมหานคร
3. เมืองศูนยกลางของ
จังหวัดที่ไดรับการพัฒนา
เปนเมืองนาอยูเพิ่มขึ้น
4. คาเฉลี่ยสารอินทรีย
ระเหยงายในพื้นที่
อุตสาหกรรมหลัก
บริเวณมาบตาพุดไม
เกินเกณฑมาตรฐาน
(คาเฉลี่ยสารเบนซีน
ในพื้นที่ จ.ระยอง :
มคก./ลบ.ม.)
(มาตรฐานไมเกิน 1.7
มคก./ลบ.ม)
5.ขอรองเรียนของ
ประชาชนเกี่ยวกับ
ผลกระทบจากการ
ประกอบการในพื้นที่
ลดลง
6. มูลคาการลงทุนใน
พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนเพิ่มขึ้น
รอยละ 20 (ลานบาท)

2555
0.484

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
2556
2557
2558
0.465
0.445

0.441

0.433

-

0.388

-

0.417

-

0.395

0.397

-

0.396

-

0.403

-

0.464

0.442

-

0.432

-

0.446

-

0.462

0.443

-

0.451b

-

0.445

-

0.514

0.451

-

0.397

-

0.405

-

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

2.5

2.4

2.8

2.4

2.3

2.6

2.76

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

2559

แผนฯ 12
2560
2561
0.453

1,774.06 12,776.69 2,323.97 3,242.2
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ตัวชี้วัดและ
คาเปาหมาย
7. สถานประกอบการที่
จดทะเบียนในพื้นที่
เศรษฐกิจใหมเพิ่มขึ้น
(ราย)

2555
N/A

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
2556
2557
2558
N/A
N/A
684

2559
784

แผนฯ 12
2560
2561
944
790

2.1 ชองวางรายไดระหวางภาค การกระจายรายไดภายในภาค มีความแตกตางกันมากขึ้นเล็กนอย
โดยผลิ ต ภั ณ ฑ ภ าคต อ หั ว (GRP per capita) ค าเฉลี่ ย ต อ หั ว ในป 2560 สู งสุ ด คื อ ภาคตะวัน ออก เท ากั บ
500,676 บาทตอป และต่ำสุดคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเทากับ 80,352 บาทตอป มีความแตกตางกัน
6.2 เทา เพิ่มขึ้นจากป 2559 ที่ตางกัน 6.0 เทา เมื่อจัดลำดับคาเฉลี่ยตอหัวจากคาสูงสุดลงมาต่ำสุด มีลำดับ
ดั งนี้ ภ าคตะวั น ออก เขตกรุ งเทพฯ และปริมณฑล ภาคกลาง ภาคตะวัน ตก ภาคใต ภาคเหนื อ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับ คาเฉลี่ยตอหัวของทั้งประเทศในป 2560 เทากับ 228,398 บาทตอปเพิ่มขึ้น
จาก 215,767 บาทตอปในป 2559 ผลิตภัณฑภาคตอหัวในป 2560 เพิ่มขึ้นจากป 2559 ในทุกภาค มีลำดับ
ดังนี้ ภาคตะวันออก (รอยละ 8.9) เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (รอยละ 5.1) ภาคใต (รอยละ 4.4) ภาคเหนือ
(รอยละ 4.4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รอยละ 4.3) ภาคตะวันตก (รอยละ 3.3) และภาคกลาง (รอยละ 3.0)
ตามลำดับ สวนระดับประเทศ ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตอหัวเพิ่มขึ้นรอยละ 5.9 สวนการกระจายรายได
ภาคกลางมี การกระจายรายไดดีที่สุด โดยสัมประสิทธิ์การกระจายรายไดในป 2560 เท ากับ รอยละ 0.453
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ 0.445 ในป 2558
2.2 สิ่งแวดล อมในพื้ น ที่ อุต สาหกรรมหลักยังเปน ปญ หาที่ตองไดรับการแกไขอยางจริงจั ง โดย
คาเฉลี่ยสารเบนซีนในพื้ นที่ จ.ระยอง มีคาเกินมาตรฐานที่กำหนดให ไม เกิน 1.7 มคก./ลบ.ม โดยนั บตั้งแต
ป 2555-2560 มีคาคาเฉลี่ยสารเบนซีนในพื้นที่ จ.ระยอง อยูระหวาง 2.3-2.6 มคก./ลบ.ม โดยในป 2561
มีปริมาณคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น เปน 2.76 ซึ่งมีสาเหตุมาจากยานพาหนะ และโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุด
ซึ่งสวนใหญ เปนโครงการดานพลังงาน ปโตรเคมี และอุตสาหกรรมตอเนื่องของปโตรเคมี จำเปนตองอาศัย
ความรวมมือจากทุกภาคสวนโดยเฉพาะอยางยิ่งผูประกอบการและประชาชนเพื่อแกปญหานพื้นที่
2.3 การลงทุ น ในพื้ น ที่ เศรษฐกิ จ ใหม บ ริ เวณชายแดนเพิ่ ม ขึ้ น ทั้ งมู ล ค า การลงทุ น และจำนวน
ผูประกอบการ โดยมูลคาการลงทุนในพื้น ที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้นจาก 1,774.06 ลานบาท ในป
2558 เปน 3,242.2 ลานบาท โดยนับตั้งแตป 2558-2651 คิดเปนมูลคาการลงทนทั้งสิ้น 20,116.92 ลานบาท
โดยสถานประกอบการที่จดทะเบียนในพื้ นที่เศรษฐกิจใหมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องรวมทั้ งสิ้น 3,202 ราย โดย
มูลคาการลงทุนสะสมในป 2560 และป 2561 คิดเปนสัดสวนรอยละ 43.56 ของมูลคาการลงทุนป 2559 ซึ่ง
จำเปน ตองเริ่งสงเสริมให เกิดการลงทุน เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องเพื่ อให บรรลุเปาหมายเพิ่มขึ้น รอยละ 20 ในป
สุดทายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
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3 ผลการพัฒนาและผลการดำเนินงานที่สำคัญตามแนวทางยุทธศาสตร
3.1 ผลการพัฒนาสำคัญ
3.1.1 การพัฒนาภาคเพื่อสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกระจายตัวอยางทั่วถึง
1) ภาคเหนือ : การทองเที่ยวในภาคเหนือมีศักยภาพ สามารถพัฒนาใหมีคุณภาพ
และความยั่งยืน รวมทั้งผลิตภัณฑสรางสรรคที่สรางมูลคาเพิ่มสูง โดยขอมูลในป พ.ศ. 2559 เชียงใหมมีการจัด
ประชุมนานาชาติเปนอันดับที่ 2 โดยมีการประชุมถึง 20 ครั้ง สวนตัวเลขนักเดินทางกลุมไมซและรายไดในป
พ.ศ. 2560 เชียงใหมมีโอกาสตอนรับนักเดินทางกลุมไมซจากตางประเทศจำนวน 50,881 คน สรางรายได
4,700.38 ล า นบาท และมี นั กเดิ น ทางกลุ มไมซในประเทศไทยเดิ น ทางไปจั ด กิ จ กรรมหรือเข ารว มจำนวน
2,210,000 คน สรางรายได 4,914.53 ลานบาท นอกจากนี้ยังมีการทองเที่ยวรูปแบบอื่น เชน การทองเที่ยว
เชิงกีฬาและผจญภัย การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ การทองเที่ยวพำนักระยะยาว อีกดวย
2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ความยากจนมีสัดสวนที่ลดลงแตความไมเทาเทียม
กันของรายไดยังมีมากขึ้นแตอยูในระดับปานกลาง โดยในป 2560 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสัดสวนคนจน
เฉลี่ยรอยละ 11.2 ของประชากรทั้งหมดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลดลงจากรอยละ 11.42 ในป 2559
ปญหาความยากจนในภูมิภาค สวนหนึ่งเปนผลจากสภาพภูมิประเทศที่ไมเอื้ออำนวยตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ที่กอใหเกิดรายไดสูง ซึ่งสงผลตอการมีงานทำ การมีรายได และรวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่
รวมทั้งปญหาการเขาถึงโครงสรางพื้นฐานการศึกษาที่สงผลตอความยากจนของคน สวนคาสัมประสิทธิ์ความไม
เสมอภาค (Gini coefficient) ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 0.446 ในป 2560 จากรอยละ
0.432 ในป 2558 ซึ่งอยูในระดับปานกลางซึ่งต่ำกวาคาเฉลี่ยของประเทศเล็กนอย
จำนวนคนจน (เมื่อวัดจากรายจายเพื่อการบริโภค) ในเขตเมืองและเขตชนบท ในป 2555 - 2560
ป
2555
2556
2557
2558
2559
2560

คนจนเขตเมือง
(พันคน)
1,167
1,043
1,065
772
993
919

คนจนเขตชนบท
(พันคน)
2,568
2,228
2,136
1,158
1,427
1,208

ที่มา : ขอมูลจากการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สำนักงานสถิติแหงชาติ
ประมวลผลโดยสำนักพัฒนาฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สศช.

สัดสวนคนจน
ในภาค
19.79
17.37
17.04
10.30
12.96
11.42

3) ภาคกลาง : พัฒนาเปนศูนยอุตสาหกรรมสีเขียวชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต โดยตั้งแต พ.ศ. 2554-2560 ทั่วประเทศมีสถานประกอบการที่ผานการรับรองเปนอุตสาหกรรมสีเขียว รวม
ทั้งสิ้น 32,272 ราย แบงเปน ระดับที่ 1 ความมุงมั่นสีเขียว (Green Commitment) 19,408 ราย ระดับที่ 2
ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity) 6,875 ราย ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) 5,668 ราย ระดับ
ที่ 4 วัฒ นธรรมสี เขียว (Green Culture) 285 ราย และระดั บ ที่ 5 เครือข ายสีเขีย ว (Green Network) 36
ราย ซึ่งเปนตัวชี้วัดไดวาเศรษฐกิจไทยกำลังกาวสูอุตสาหกรรมสีเขียวอยางเปนรูปธรรม ซึ่งสวนใหญตั้งอยูใน
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พื้นที่ภาคกลาง และคาดวาภายใน 5 ป จะมีโรงงานที่ผานการรับรองเปนอุตสาหกรรมสีเขียวไมต่ำกวา 70,000
โรง
การพัฒนาสถานประกอบการสูอุตสาหกรรมสีเขียว

4) ภาคใต : พัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใตใหเปนพื้นที่เศรษฐกิจเฉพาะ มี
การจั ด ทำโครงการเมื องต น แบบ "สามเหลี่ ย มมั่น คง มั่งคั่ง ยั่งยืน " เพื่อตองการยกระดับ คุณ ภาพชีวิตของ
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต โดยนำเศรษฐกิจมาเปนแนวทางหลักไปสูการเปลี่ยนแปลงครบวงจร
เพื่อสรางโอกาสและการเขาถึงโอกาสใหกับประชาชนในพื้นที่อยางเทาเทียม โดยนำรองใน 3 อำเภอ ไดแก
เบตง หนองจิก และสุไหง-โกลก โดย อำเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี ใหเปนเมืองตนแบบเกษตรอุตสาหกรรม
กาวหนาผสมผสาน มีการลงทุนปลูกปาลมน้ำมันมากกวา 60,000 ไร และมีการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมน้ำมัน
ปาลมที่สามารถรองรับพื้นที่ปลูกปาลมน้ำมันกวา 120,000 ไร พื้นที่นี้จึงไดรับความสนใจในการลงทุนดาน
เกษตรกรอุตสาหกรรม เชน โรงงานแปรรูปอาหาร โรงงานไฟฟาชีวมวล โรงงานพัฒนาปุยจากเศษวัสดุของ
เหลือจากอุตสาหกรรมปาลมน้ำมันที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ใหเปนเมืองตนแบบ
การพึ่งพาพัฒนาตนเองอยางยั่งยืน โดยมูลคาการคาชายแดนไทย-มาเลเซีย ผานดานเบตง ป 2561 พบวา มี
ดุลการคาเทากับ 3,336.12 ลานบาท และเพิ่มขึ้นจากป 2559 ที่มีดุลการคาเทากับ 2,570.56 ลานบาท โดย
สินคาที่สงออกไปมาเลเซียสวนใหญเปนสินคาประเภท ยางพารา เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ ผลิตภัณฑ
ยาง ไมแปรรูป และรถยนตอุปกรณและสวนประกอบ และสินคานำเขาสวนใหญเปนเครื่องคอมพิวเตอรและ
อุปกรณ เทปแมเหล็ก จานแมเหล็กสำหรับคอมพิวเตอร สวน อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ถูกพัฒนา
เปนเมืองตนแบบการคาขายชายแดนระหวางประเทศ ดวยการยกระดับสุไหงโก-ลกใหเปนศูนยการกีฬาและ
นันทนาการ ศูนยการประชุม ศูนยกระจายสินคาแหงใหม โดยเนนการพัฒ นาอยางสมดุล สรางความเจริญ
ใหแกพื้นที่ผานรูปแบบการลงทุนเขตการคาพิเศษทั้งขนาดเล็ก กลาง และใหญ และพัฒนาการทองเชิงนิเวศน
ควบคูไปกับการคงไวซึ่งอัตลักษณทางวัฒนธรรมของคนในพื้นที่
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3.1.2 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ
1) พื้ น ที่ บ ริ เวณชายฝ ง ทะเลตะวั น ออก พั ฒ นาฟ น ฟู พื้ น ที่ บ ริ เวณชายฝ ง ทะเล
ตะวันออกใหเปนฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศที่ขยายตัวอยางมีสมดุล มีประสิทธิภาพ สอดคลอง
กับศักยภาพของพื้นที่ บนพื้นฐานการมีสวนรวม และไดรับการยอมรับจากชุมชน มีโครงสรางพื้นฐานดานการ
ขนสง ระบบสาธารณูป โภคสาธารณู ปการ บริการ สังคม และการจัดการสิ่งแวดลอมที่มีคุณภาพและทั่วถึง
สามารถสนับสนุนการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน ควบคูกับการพัฒนาภาคการผลิตตางๆ
ไดอยางเกื้ อกูล และยั่งยืน โดยการลงทุ น ภาครัฐ ตั้งแต ป 2530 - 2559 : 0.30 ลานลานบาท (8,388 ล าน
ดอลลารสหรัฐ) สวนใหญเปนโครงการดานโครงสรางพื้นฐาน ผลิตภัณฑมวลรวมของพื้นที่บริเวณชายฝงทะเล
ตะวัน ออก ในป 2558 มี มูลค า 1.98 ลานล านบาท (55,425 ลานดอลลารส หรัฐ) 14% ของ GDP รวมใน
ประเทศ และไดมีตอยอดการพัฒนานาพื้นที่ บริเวณชายฝงทะเลตะวันออกใหเปนพื้นที่เศรษฐกิจชั้นนำของ
เอเชีย รองรับอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ดวยการการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) ในพื้นที่ 3 จังหวัด
ภาคตะวั น ออก ได แ ก จั งหวั ด ฉะเชิ งเทรา ชลบุ รี และระยอง ได มี ก ารประกาศเขตส งเสริ ม ใน 5 พื้ น ที่
ประกอบดวย
(1) เขตส ง เสริ ม ระเบี ย งเศรษฐกิ จ พิ เศษภาคตะวั น ออก: เมื อ งการบิ น ภาค
ตะวันออก (Special EEC Zone: Eastern Airport City ตั้งอยูบนพื้นที่ 6,500 ไร บริเวณสนามบินนานาชาติ
อูตะเภา เพื่อยกระดับสนามบินอูตะเภาใหเปนศูนยกลางการบิน เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผูโดยสาร
ในอีก 5 ปขางหนา ที่คาดวาจะมีมากถึง 15 ลานคน/ป และจะเพิ่มความสามารถในการรองรับเปน 35 ลาน
คน/ป ในอีก 10 ป และ 60 ลานคน/ปในอีก 15 ปขางหนา
(2) เขตส งเสริ ม นวั ต กรรมระเบี ย งเศรษฐกิ จ พิ เศษภาคตะวั น ออก (Eastern
Economic Corridor of Innovation: EECi) ตั้งอยูในบริเวณวังจันทรวัลเลย จ.ระยอง พื้นที่ 3,000 ไร และ
บริ เวณอุ ท ยานรั งสรรค น วั ต กรรมอวกาศ อ.ศรี ร าชา จ.ชลบุ รี ครอบคลุ ม พื้ น ที่ 120 ไร เพื่ อ ยกระดั บ
อุตสาหกรรมและชุมชนดวยการพัฒนาวิจัยและนวัตกรรม
(3) เขตส งเสริม อุ ต สาหกรรมและนวั ต กรรมดิ จิ ทั ล (Digital Park Thailand:
EECd) ตั้งอยูที่ อ.ศรีร าชา จ.ชลบุ รี บนพื้ น ที่ 709 ไร เพื่ อขยายและปรับ ปรุงโครงสรางพื้น ฐานด านดิ จิทั ล
รองรับการเปนศูนยกลางขอมูล (Data Hub) ของอาเซียน

พื้นที่ 1,900 ไร

(4)

นิคมอุตสาหกรรม Smart Park อยูที่จ.ระยอง ครอบคลุมพื้นที่ 1,466 ไร

(5)

นิคมอุ ตสาหกรรมเหมราช อีส เทิ รน ซีบ อรด 4 อยูที่ จ.ระยอง ครอบคลุ ม

นอกจากนี้ยังไดมีการอนุมัติโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสงที่
สำคัญ ไดแก การศึกษาระบบราง (รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออก แอรพอรต เรลลิงก สวนปจจุบันและสวน
ตอขยาย และรถไฟฟาสายสีแดง) เพื่อเชื่อมโยง 3 สนามบิน ไดแก สุวรรณภูมิ ดอนเมือง อูตะเภา และมีการ
พัฒ นาท าเรือน้ำลึกหลัก 3 แหง ไดแก ท าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 ท าเรือมาบตาพุ ดระยะที่ 3 และทาเรือ
พาณิชยสัตหีบ ทั้งยังมีการการพัฒนาโครงขายรถไฟเชื่อมโยง 3 ทาเรือ และพัฒนาระบบการจัดการขนสงแบบ
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บู ร ณาการทั้ งรถไฟและท าเรื อ แบบไร ร อยต อ (Seamless Operation) ซึ่ งเป น โครงการหลั กของ อี อีซี ที่
ตองการยกระดับประเทศไทยสูการเปนศูนยการทางเศรษฐกิจระดับโลก
2) พื้ น ที่ เศรษฐกิจ พิ เศษชายแดน พัฒ นาพื้น ที่ เศรษฐกิจ ใหมบ ริเวณชายแดนเป น
ประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบานใหเจริญเติบโตอยางยั่งยืนและเกิดผลที่เปนรูปธรรม ในพื้นที่
เป าหมายเขตพั ฒ นาเศรษฐกิจ พิ เศษชายแดน 10 พื้ นที่ ไดแก ตาก สระแกว สงขลา หนองคาย นครพนม
มุกดาหาร ตราด กาญจนบุ รี เชียงราย และนราธิวาส โดยมูลคาการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจพิ เศษชายแดน
เพิ่มขึ้นจาก 1,774.06 ลานบาท ในป 2558 เปน 3,242.2 ลานบาท โดยนับตั้งแตป 2558 - 2651 คิดเปน
มูลคาการลงทุนทั้งสิ้น 20,116.92 ลานบาท โดยสถานประกอบการที่จดทะเบียนในพื้นที่เศรษฐกิจใหมเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่องรวมทั้งสิ้น 3,202 ราย
ขอมูลนิติบุคคลจัดตั้งใหมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัด
มุกดาหาร
สระแกว
สงขลา
ตราด
หนองคาย
นราธิวาส
เชียงราย
กาญจนบุรี
นครพนม
ตาก
รวม

ป 2558
ป 2559
ป 2560
ป 2561
จำนวน
มูลคา จำนวน
มูลคา
จำนวน
มูลคา
จำนวน
มูลคา
(ราย) (ลานบาท) (ราย) (ลานบาท) (ราย) (ลานบาท) (ราย) (ลานบาท)
95
265.05
90
137.90
126
236.32
91
159.61
22
26.30
17
25.25
23
35.82
17
32.50
42
349.30
52
77.45
63
163.47
45
147.60
8
9.20
12
16.80
15
21.38
13
14.00
117
123.35
114
155.95
165
565.18
123
169.06
24
36.50
38
69.64
29
53.60
33
62.08
149
210.50
171
361.00
220
360.82
167
295.29
9
41.21
15
15.50
18
26.50
10
12.00
63
106.05
88
180.75
70
119.33
90
212.15
155
326.50
187
447.05
215
374.65
201
438.50
684 1,493.96 784 1,487.29 944 1,957.07 790 1,542.79

ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพานิชย

3.2 ผลการดำเนินงานที่สำคัญ
3.2.1 การพั ฒ นาภาคเพื่ อสรางโอกาสทางเศรษฐกิ จให กระจายตั วอย างทั่วถึง ด วยการ
ดำเนิ น โครงการจั ดทำแผนปฏิ บั ติ การพั ฒ นาการท องเที่ ย ว ตามทิ ศทางการพั ฒ นาภาคในช ว งแผนพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) โครงการเพิ่มผลผลิตและมูลคาปาลมน้ำมันใน
พื้นที่เกษตรภาคใต โครงการ : พัฒนาเกษตรปลอดภัย (ควบคุมแมลงวันผลไมโดยเทคนิคการใชแมลงที่เปน
หมันเพื่อสงออกผลไม) โครงการการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการขาวเชิงพื้นที่กลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใหบริการผานระบบ Web Application โครงการพัฒ นาอุตสาหกรรมแปรรูป
และอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร โดยใหคำปรึกษาแนะนำวิสาหกิจชุมชน ผูประกอบการ SMEs แปรรูปสินคา
เกษตรในดานการออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ และการดำเนินธุรกิจในเบื้องตน 6,840 ราย 76 จังหวัด
โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตไหมอยางครบวงจร โครงการสงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม
ยางพาราใหมีคุณภาพ ไดมาตรฐานและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
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3.2.2 พัฒนาสภาพแวดลอมเมืองศูนยกลางของจังหวัดใหเปนเมืองนาอยู เพื่อการใชงาน
ของคนทุกกลุมในสังคมอยางเทาเทียม เอื้อตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอยางมีสมดุล ดวยการการ
วางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัด ไดรับการปรับปรุง จำนวน 13 จังหวัด และสามารถใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
จัดระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่มีคุณภาพและเพียงพอตอความตองการของประชาชนและกิจกรรม
เศรษฐกิจในเมือง จัดระบบบริการสังคมที่ไดมาตรฐานรวมทั้งที่อยูอาศัยของผูมีรายไดนอย ใหความสำคัญตอ
การผังเมือง การเพิ่มพื้นที่สีเขียว และการดูแลความปลอดภัยของประชาชนทั้งจากอุบัติภัย อาชญากรรม และ
การจราจร โครงการวางทอขยายเขตจายน้ำ โครงการวางทอขยายเขตจำหนายน้ำ จำนวน 48 โครงการ วงเงิน
743,313,500 บาท เปลี่ยนสายไฟฟาอากาศเปนสายใตดิน ระยะทางสะสมที่ดำเนินการแลวเสร็จ ทั้งสิ้น 45.6
กิโลเมตร และแผนจัดการโครงขายไฟฟามหานคร (the MetGE) ทำใหระบบไฟฟามีความมั่นคง และปลอดภัย
3.2.3 พัฒนาระบบขนสงสาธารณะในเขตเมือง เพื่อบรรเทาปญหาจราจรและใหประชาชน
เขาถึงบริการระบบขนสงสาธารณะซึ่งมีตนทุนต่ำและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดย จัดทำแผนแมบทจราจรและ
แผนแมบทพัฒนาระบบขนสงสาธารณะในเขตเมืองพิษณุ โลก เพื่อแกไขปญหาการจราจรอยางยั่งยืนพัฒนา
ระบบขนสงสาธารณะใหเกิดการเชื่อมตอและอำนวยความสะดวกการเดินทางของประชาชน นักธุรกิจ และ
นักทองเที่ยว มีการศึกษารถไฟฟารางเบาในจังหวัดขอนแกน นครราชสีมา ระบบรถไฟฟารางเดี่ยว อ.หาดใหญ
จ.สงขลา
3.2.4 การพั ฒ นาพื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ ทั้ ง การให ค วามรู แ ละส ง เสริ ม การดำเนิ น งานของ
ผูประกอบการหลากหลายดาน โดยไดมีการดำเนินโครงการขยายการคาการลงทุนชายแดนและเขตพัฒ นา
เศรษฐกิจพิเศษ สงผลใหผูประกอบการและบุคลากรที่เกี่ยวของมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
ดานการคาการลงทุนชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จำนวน 1,574 ราย และมูลคาการคาชายแดน
ขยายตัว เมื่อเทียบกับปที่ผานมา รอยละ 4 โครงการพัฒ นาเมืองนวัตกรรมภาคตะวันออก (EECi) สงผลให
ชุมชนที่ไดรับการถายทอดเทคโนโลยี ผูประกอบการเศรษฐกิจฐานชีวภาพไดรับการพัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึก
จำนวน 60 ราย ผูประกอบการใหม (Startup) ฐานชีวภาพที่เขารับการบมเพาะจำนวน 14 ราย เกิดการลงทุน
ดานนวัตกรรมในพื้นที่ EEC โครงการสงเสริมการสรางผูประกอบการในธุรกิจนวัตกรรมและวิสาหกิจเริ่มตนใน
พื้นที่ภาคใตชายแดน ไดพัฒนาผูประกอบการชายแดนภาคใต และสรางศักยภาพเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนใต
โครงการพัฒนาระบบการตัดสินใจและบริหารเชิงพื้นที่แบบองครวมในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
3.2.5 เพิ่มศักยภาพการทองเที่ยวทางทะเลเชื่อมโยงอาวไทยฝงตะวันออกและตะวันตก เพื่อ
เพิ่มโอกาสใหนักทองเที่ยวคุณภาพมีจำนวนมากขึ้น โดยมีโครงการกอสรางถนนสายแยก ทล.33 – ดานผาน
แดนบานคลองลึก เพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคม และระบบโลจิสติกสรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
(SEZ) เพิ่ ม ขี ด ความสามารถการเชื่ อ มโยงประตู ก ารค า หลั ก (Gateway) ของประเทศไปยั งประตู ก ารค า
ชายแดนและรองรับการคาการลงทุน การเติบโตของจุดผานแดนสำคัญของประเทศไทย โครงการกอสรางถนน
สาย รย.4058 แยก ทล.3138 - ทล.344 อำเภอบานคาย, วังจันทร จังหวัดระยอง
3.2.6 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมที่ไดมาตรฐาน เพื่ อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน และรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก อาทิ โครงการกอสราง
ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 7 โครงการกอสรางถนนสาย ฉช.3001 โครงการกอสรางถนนสายแยกทาง
หลวงหมายเลข 7 (กม. ที่ 107+200) – ท าเรือแหลมฉบั ง (ตอนที่ 1,2,3,4) แยก ทล.314 – ลาดกระบั ง
โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และโครงการกอสรางปรับปรุงขยาย
ระบบประปา (เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก) และโครงการกอสรางปรับปรุงขยายระบบประปา (กลุมภาค)
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โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก : นิคมอุตสาหกรรม Smart Park
เพื่อเปนกลไกของรัฐในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนในพื้นที่ EEC
3.2.7 ส งเสริ ม และอำนวยความสะดวกการลงทุ น ในพื้ น ที่ เขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เศษ
ชายแดน โดยมีการดำเนินการ สงเสริมการจัดตั้งเมืองการคาชายแดน (Border Trading Town) ในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ และการกอสรางถนนสาย ก ผังเมืองรวมเมืองหนองคาย กอสรางดานศุลกากรหนองคาย ดาน
ศุลกากรสะเดาแหงใหม จุดผานแดนถาวรบานพุน้ำรอน เพิ่มศักยภาพดานสินคาเกษตรชายแดนเพื่อรองรับการ
เขาสูประชาคมอาเซียน ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัด 13 แหง โครงการกอสรางถนนสาย ง2, ง3,
ค1 และ ค2 ผั งเมื องรวมเมื องแม สอด โครงการกอสรางถนนสาย ง2 และ ง3 ผังเมื องรวมเมืองมุ กดาหาร
โครงการกอสรางถนนสาย ก ผังเมืองรวมเมืองหนองคาย โครงการกอสรางถนนสาย นพ.2019 แยก ทล.22 บ.นาผักปอด อำเภอเมือง, ทาอุเทน จังหวัดนครพนม โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดย
ผานกลไกการดำเนิ น งานของศูน ย บ ริการเบ็ ดเสร็จ ดานการลงทุ น (OSS) โครงการจัดตั้ งนิ คมอุต สาหกรรม
สระแกว ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
3.2.8 สนั บสนุนและยกระดับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป นมิตรกับสิ่งแวดลอม
และสอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่ โดยพัฒนากิจกรรมดานการผลิต การคา โลจิสติกส การบริการ และการ
ทองเที่ยวใหสอดรับกับความไดเปรียบของแตละพื้นที่ทั้งในดานที่ตั้ง โดยมีสรางปจจัยพื้นฐานที่ชวยสนับสนุน
การผลิต โดยการจัดตั้งสถานประกอบการในลักษณะโรงงานอุตสาหกรรม พรอมเครื่องมือ อุปกรณการผลิต
ตลอดจนสนับสนุนดานการพัฒนาฝมือแรงงานแกประชาชนในพื้นที่ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส อำเภอ
รามัน จังหวัดยะลา และอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี
3.2.9 สงเสริมใหภาคประชาชนและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวมและไดรับ
ประโยชนจากการพัฒนา โดยจัดทำโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนสรางสรรค เกิดการพัฒนาพื้นที่เปาหมายให
เปนพื้นที่ที่มีวัฒนธรรม ประเพณี และเกิดการสรางเอกลักษณ ความโดดเดนในแตละชุมชน ทองถิ่น เปนการ
สรางแรงดึงดูดใหนักทองเที่ยวทั้งในและตางประเทศใหเดินทางเขามาในพื้นที่ เพื่อใชบริการทั้งในเรื่องที่พัก
อาหาร แหลงทองเที่ยว และเลือกซื้อผลิตภัณฑที่เปนเอกลักษณของชุมชน เกิดผลดีตอเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศ และสรางรายไดใหแกชุมชน จังหวัดเชียงใหม ลำพูน ลำปาง แมฮองสอน
3.2.10 บริหารจัดการดานสาธารณสุข แรงงาน ความมั่นคง และดานสินคาเกษตร ดวยการ
พัฒ นาโครงสรางพื้ นฐานสถานบริการสุขภาพในจังหวัดเขตพื้นที่ เศรษฐกิจพิ เศษ 8 จังหวัด ไดแก สระแก ว
สงขลา ตาก นครพนม หนองคาย นราธิ วาส เชีย งราย และกาญจนบุ รี โครงการสนับ สนุน การเป น เมื อง
ศูนยกลางบริการสุขภาพใน ASEAN I โครงการจัดตั้ งศูน ยบ ริการแบบเบ็ด เสร็จ (One Stop Service) ดาน
แรงงานตางด าวเพื่ อสนับ สนุนเขตเศรษฐกิจพิ เศษ สงผลแรงงานตางดาวไดรับอนุ ญาตทำงานในเขตพั ฒ นา
เศรษฐกิจพิเศษ จำนวน 174,956 คน สงผลใหมีแรงงานตางดาวที่ถูกกฎหมายเขามาทำงานตามความตองการ
ของนายจาง รวมทั้ ง สงเสริมการบริห ารจัดการดานแรงงานในเขตพั ฒ นาเศรษฐกิจพิเศษ ทำใหไมมีการใช
แรงงานผิ ด กฎหมายในพื้ น ที่ เขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เศษ รวมถึ งสถานประกอบกิ จ การในพื้ น ที่ เขตพั ฒ นา
เศรษฐกิ จพิ เศษมี การเกิ ดอุบั ติเหตุ หรือโรคอันเนื่องมาจากการทำงานลดลง โครงการรณรงคสงเสริมการ
บริ ห ารจั ด การด านแรงงานในเขตพั ฒ นาเศรษฐกิจ พิ เศษ สงผลใหแ รงงานในเขตเศรษฐกิ จ พิ เศษ หรือที่ มี
ชองทางผานแดนสำคัญไดรับความรูและรณรงคสงเสริม จำนวน 7,854 คน ลดอันตรายและโรคอันเนื่องจากการ
ทำงานในสถานประกอบกิจการในเขตเศรษฐกิ จพิ เศษ โครงการเพิ่มศักยภาพดานสิน คาเกษตรชายแดนเพื่ อ
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รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน ทั้งทางดานพืช ปศุสัตว ประมง และมุงพัฒนาดานสินคาเกษตรชายแดน ให
มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล มีศักยภาพในการตรวจสอบสินคาเกษตร ที่จะนำเขาประเทศไทย และอำนวย
ความสะดวกการเคลื่อนยายสินคาเกษตรที่ผานดานชายแดนใหมีความสะดวกและรวดเร็ว

4 ประเด็นการพัฒนาในระยะตอไป
การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ในระยะ 2 ปของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 แมวาสวนใหญจะ
ไมเปนไปตามเปาหมายที่กำหนดไวในปสุดทายของแผน เนื่องจากบางประเด็นตองใชระยะเวลาคอนขางนาน
จึงจะเห็นผลการพัฒนาที่เปนรูปธรรม อาทิ การแกปญหาสิ่งแวดลอมในพื้นที่อุตสาหกรรม การลงทุนในพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งการพัฒนาในระยะตอไปของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะตองผลักดันและใหความสำคัญกับ
ประเด็นการพัฒนา ดังนี้
4.1 ลดชองวางรายไดระหวางภาคและมีการกระจายรายไดที่เปนธรรม สรางกลไกของภาครัฐและ
ภาคเอกชน เพื่ อ เพิ่ ม โอกาสการสร า งอาชี พ และรายได การจั ด สวั ส ดิ ก ารทางสั ง คม ทั้ ง ด า นการศึ ก ษา
สาธารณสุข และที่อยูอาศัย ในทุกภูมิภาคของประเทศ
4.2 แกไขปญหาสิ่งแวดลอมในพื้นที่อุตสาหกรรมหลัก ดวยการสงเสริมการใชเทคโนโลยีสะอาดใน
การผลิต และการประกอบการเพื่อลดการปลอยมลภาวะในพื้นที่ทั้งทางน้ำ อากาศ ขยะ รวมทั้งมีการกำหนด
มาตรการที่ เข มงวด และดำเนิ น การตรวจสอบอยางจริงจัง นอกจากนี้ ยั งต องแก ไขป ญ หาจราจรในพื้ น ที่
อุตสาหกรรมเพื่อลดมลภาวะทางอากาศในพื้นที่
4.3 สงเสริมการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดน โดยเรงรัดการดำเนินงานโครงการ/
มาตรการ ดานการคา/การทองเที่ยวของหนวยงานที่รับผิดชอบใหเกิดผลเปนรูปธรรม เพิ่มจุดเนนการพัฒนา
สนับสนุนความรวมมือไทย-ประเทศเพื่อนบานซึ่งเปนการเปลี่ยนพรมแดนใหเปนสะพานเชื่อมโยง (Border to
bridge) เพิ่มศักยภาพและสรางโอกาสให SMEs ลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และเปดโอกาสใหเอกชน
ลงทุนในพื้นที่มากขึ้น

บ ท ที่ 10
ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา
1 บทนำและสาระสำคัญของยุทธศาสตร
การพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศของไทยยึดหลักคิดเสรี เปดเสรีและเปดโอกาสโดยมุงเนนการ
พัฒนาและขยายความรวมมือทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และอื่นๆ กับมิตรประเทศ โดยกำหนดเปน
แนวทางการดำเนินนโยบายการคาและการลงทุนที่เสรี เปดกวาง และเปนธรรม เพื่อเสริมสรางบรรยากาศใน
การประกอบธุรกิจ ดำเนินยุทธศาสตรเชิงรุกในการแสวงหาตลาดใหมๆ สงเสริมใหผูประกอบการไทยไปลงทุน
ในตางประเทศ และสงเสริมความรวมมือเพื่อการพัฒ นากับ ประเทศในอนุภูมิภาคและภูมิภาค สงเสริมการ
พัฒนานวัตกรรมจากการเรียนรูภายใตกรอบความรวมมือตางๆ ใหความสำคัญกับความรวมมือระหวางประเทศ
เพื่ อ ที่ ป ระเทศไทยจะใช ความร ว มมื อระหวางประเทศให เป น กลไกสนั บ สนุ น และขยายโอกาสการพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมของไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ไดใหความสำคัญกับการปรับปรุง
กลไกภายในประเทศใหมีบูรณาการ ใหความสำคัญกับกลไกที่สรางสรรคและเปนธรรมและมีบูรณาการกันใน
ระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค และขณะเดียวกันก็ใหความสำคัญกับการดำเนินการใหเกิดความชัดเจนตอกลุม
ประเทศเพื่อนบานถึงบทบาทของประเทศไทยจากมุมมองของการพัฒนาอนุภูมิภาคและภูมิภาค โดยมีเปาหมาย
และแนวทางการพัฒนาที่สำคัญ ดังนี้
1.1 เปาหมายการพัฒนา
เป าหมายที่ 1 เครือข ายการเชื่ อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ ที่ ครอบคลุมและมีก ารใช
ประโยชนไดเต็มศักยภาพ
ตัวชี้วัด 1.1 ความสำเร็จของไทยในการผลักดันใหเกิดโครงขายความเชื่อมโยงทางดานโลจิสติกส
ที่ครอบคลุมทางบก ทางราง ทางน้ำ ทางอากาศ ภายในภูมิภาค เพื่ออำนวยความสะดวก ลดระยะเวลาและ
ตนทุนในการขนสง
ตัวชี้วัด 1.2 ความสำเร็จของการดำเนินงานภายใตความตกลงวาดวยการขนสงขามพรมแดนใน
อนุ ภู มิภ าคลุ มแม น้ ำโขง (Cross Border Transport Agreement: CBTA) ณ ดานชายแดนระหว างไทยกั บ
ประเทศเพื่อนบาน
เปาหมายที่ 2 ระบบหวงโซมูลคาในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียนเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 2.1 ดัชนียอยความสามารถในการบริหารจัดการ ณ พรมแดนของประเทศไทย ในดัชนี
การอำนวยความสะดวกทางการคา (Enabling Trade Index)
ตัวชี้วัด 2.2 มูลคาสินคาขั้นกลางที่ผานดานชายแดนระหวางประเทศ
ตัวชี้วัด 2.3 มูลคาการคาการลงทุนระหวางไทยกับประเทศในภูมิภาค
ตัวชี้วัด 2.4 มูลคาการบริการของผูประกอบการไทยในประเทศในภูมิภาค
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เป า หมายที่ 3 ประเทศไทยเป น ฐานเศรษฐกิ จ การค า และการลงทุ น ที่ ส ำคั ญ ในภู มิ ภ าค
อนุภูมิภาค อาเซียน และเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาสวนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให
ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต
ตัวชี้วัด 3.1 ปริมาณการขนสงสินคาและบริการเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 3.2 มูลคาการคาชายแดนระหวางไทยกับประเทศในภูมิภาค
ตัวชี้วัด 3.3 มูลคาการลงทุนของผูประกอบการไทยในประเทศในภูมิภาค
ตัวชี้วัด 3.4 กฎหมายและระเบียบตางๆ ไดรับการปรับปรุงใหเอื้อตอการเปนศูนยกลางการผลิต
การลงทุน และบริการ
เปาหมายที่ 4 ประเทศไทยเปนหุนสวนการพัฒนาที่สำคัญทั้งในทุกระดับ
ตัวชี้วัด 4.1 มูลคาการใหความชวยเหลือของไทยในอนุภูมิภาคและภูมิภาค
ตัวชี้วัด 4.2 ความสำเร็จของโครงการพัฒนารวมกันระหวางไทยกับประเทศในภูมิภาค
ตัวชี้วัด 4.3 ความกาวหนาในการดำเนินการใหเปนไปตามเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
1.2 แนวทางการพัฒนา
1.2.1 ขยายความรวมมือทางการคา และการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม
สำหรั บสิ น ค าและบริ การของไทย โดยการผลักดัน ให ส ามารถใชป ระโยชนจ ากความตกลงทางเศรษฐกิจ
ที่ดำเนินการอยูแลวใหเกิดผลเต็มที่ และขยายความรวมมือกับตลาดเกิดใหมที่มีศักยภาพ ดำเนินยุทธศาสตร
เชิงรุกโดยความรวมมือรัฐและเอกชนในการแสวงหาตลาดใหม
1.2.2 พัฒนาความเชื่อมโยงดานการคมนาคมขนสง โลจิสติกส และโทรคมนาคมในกรอบ
ความร วมมื ออนุ ภู มิภ าคภายใต แ ผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และภู มิภ าค
อาเซียนเพื่ ออำนวยความสะดวกและลดตน ทุน ดานโลจิ สติกส โดยพั ฒ นาความเชื่อมโยงตามแผนแมบ ท
วาดวยความเชื่อมโยงระหวางกันในอาเซียนใหมีความตอเนื่องและเปนโครงขายที่สมบูรณ พัฒนาและปรับปรุง
รูปแบบและบริการการขนสงและโลจิสติกสที่มีประสิทธิภาพและไดมาตรฐานสากล ปรับปรุงกฎระเบียบการ
ขนสงคนและสินคาที่เกี่ยวของ โดยการดำเนินงานตามความตกลงวาดวยการขนสงขามพรมแดนในอนุภูมิภาค
ลุ ม แม น้ ำ โขง (Cross Border Transport Agreement: CBTA) พั ฒ นาบุ ค ลากรในธุ ร กิ จ การขนส ง และ
บริการโลจิสติกส และเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพื้นที่ชายแดน เขตเศรษฐกิจชายแดนตลอดจน
เชื่อมโยงระบบการผลิตกับพื้นที่ตอนในของประเทศ
1.2.3 พัฒนาและสงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่
โดดเดนในภูมิภาค โดยสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนรวมระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบาน และ
สงเสริมการคาและการบริการชายแดน รวมทั้ง ผลักดันใหเกิดการบูรณาการแผนการพัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงกับ
ประเทศเพื่อนบานเพื่อผลประโยชนดานความมั่นคงและการสรางเสถียรภาพของพื้นที่
1.2.4 สงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ (Outward investment) ของผูประกอบการ
ไทย โดยพัฒนาผูประกอบการโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหสามารถพัฒนาธุรกิจรวมกับ
ประเทศเพื่อนบาน พัฒนาทรัพยากรมนุษย เทคโนโลยี และนวัตกรรม พัฒนาสภาพแวดลอมทางธุรกิจและการ
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สนับสนุนการดำเนินงานโดยกลไกสภาธุรกิจภายใตกรอบความรวมมือตางๆ และสนับสนุนแหลงเงินทุนและ
แหลงขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับฐานการผลิตในตางประเทศ
1.2.5 เปดประตูการคาและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานในลักษณะหุนสวนทาง
ยุทธศาสตรทั้งในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน โดยการผลักดันการใหความชวยเหลือ
ทั้งดานการเงิน เทคนิค และวิชาการแกประเทศเพื่อนบาน และการขยายความรวมมือทางเศรษฐกิจ
1.2.6 สรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ
ทั้งในระดับทวิภาคี พหุภาคี โดยเพิ่มบทบาทและการมีสวนรวมของไทยในองคการระหวางประเทศในการ
ผลักดันการพัฒนาในอนุภูมิภาคและภูมิภาค รวมทั้งประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคอื่นๆ เพิ่มบทบาทนำของ
ไทยในการใหความชวยเหลือทางการพัฒนาแกประเทศกำลังพัฒนาในการพัฒนาความเชื่อมโยงดานตางๆ
การวิจัยและพัฒนา และการพัฒนาทุนมนุษย ควบคูกันไปกับการขยายความรวมมือระหวางอนุภูมิภาคและ
ภูมิภาคกับประเทศนอกภูมิภาค
1.2.7 เข ารวมเป น ภาคีค วามรวมมือระหวางประเทศโดยมี บทบาทที่ สรางสรรค โดยรักษา
บทบาทของไทยในการมีสวนรวมกำหนดยุทธศาสตรของกรอบความรวมมือที่ดำเนินอยู รักษาดุลยภาพของ
ปฏิสัมพันธกับมหาอำนาจทางเศรษฐกิจเดิมและมหาอำนาจใหม และยกระดับมาตรฐานของไทยใหสอดคลอง
กับมาตรฐานและบรรทัดฐานสากลตามพันธกรณีระหวางประเทศ ใหสามารถปรับตัวตามกลไก กฎระเบียบ ทั้ง
ในระดับภูมิภาคและในระดับโลก และมาตรฐานสากลตางๆ
1.2.8 สงเสริมความรวมมือกับภูมิภ าคและนานาชาติในการสรางความมั่น คงในทุ กดานที่
เกี่ยวกับเรื่องความอยูดีมีสุขของประชาชน ทั้งความมั่นคงดานพลังงาน ดานอาหาร ดานสิ่งแวดลอม และการ
บริหารจัดการภัยพิบัติในรูปแบบตางๆ รวมทั้งการปองกันภัยในทุกรูปแบบ
1.2.9 บูรณาการภารกิจดานความรวมมือระหวางประเทศและดานการตางประเทศ โดยการ
ปรับกลไกภายในประเทศใหสนับสนุนการดำเนินงานดานความรวมมือระหวางประเทศในทุกดานและทุกระดับ
อยางมีบูรณาการ ใหมีลักษณะการดำเนินงานภายใตทีมไทยแลนด เสริมสรางองคความรูดานการตางประเทศ
และดำเนินการเชิงรุกในการสรางความเขาใจ ความเชื่อมั่น ภาพลักษณที่ดีและศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทย
1.2.10 ส งเสริ ม ให เกิ ด การปรั บ ตั ว ภายในประเทศที่ ส ำคั ญ โดยกำหนดมาตรการรองรั บ
ผลกระทบในทางลบจากนโยบายทางการคาการลงทุน พัฒนาทรัพยากรบุคคลของไทยใหมีความเปนสากล ทั้ง
ความสามารถทางภาษา การเสริมสรางศักยภาพ และมีทัศนคติที่เปดกวาง และการปรับเปลี่ยนทัศนคติและ
การสรางความรับรูและความเขาใจของประชาชนไทยจากมุมมองของผลประโยชนรวมกัน

2 การบรรลุเปาหมายของยุทธศาสตร
การบรรลุ เป า หมายการพั ฒ นาด า นความรว มมื อ ระหวางประเทศเพื่ อ การพั ฒ นา ในป ที่ ส องของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีความกาวหนาในการพัฒนาโครงขายความเชื่อมโยงทางดานโลจิสติกส เมื่อพิจารณา
จากดัชนีความสามารถในการแขงขันระดับโลก (Global Competitiveness Index: GCI) ของ WEF ซึ่งพบวาใน
ป 2561 ไทยมี ค วามสามารถในการแข งขั น ด า นคุ ณ ภาพโครงสร า งพื้ น ฐานอยู ในอั น ดั บ ที่ 60 (จาก 140
ประเทศ) ปรับ ตัวดีขึ้น จากอันดับที่ 67 (จาก 137 ประเทศ) ในป 2560 อี กทั้งความสามารถในการบริห าร
จัดการ ณ จุดขามพรมแดนมีแนวโนมดีขึ้นจากดัชนีการคาระหวางประเทศ (Trading Across Border) ในป
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2561 ปรับตัวดีขึ้นมาอยูอันดับที่ 57 จากอันดับที่ 92 ในป 2559 สำหรับการคาระหวางไทยกับกลุมประเทศ
ภูมิภาคอาเซียน (อาเซียน 9 ประเทศ) มีมูลคาเพิ่มขึ้นเปน 3,668 พันลานบาท และเงินลงทุนโดยตรงของไทย
ในภูมิภ าคอาเซียนมีแนวโนมเพิ่มขึ้น ตั้งแตปลายแผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ 11 โดยป 2561 เพิ่มขึ้นเปน 215.19
พันลานบาทจาก 205.97 พันลานบาทในป 2560 และการคาชายแดนระหวางประเทศไทยกับประเทศเพื่อน
บานในอนุภูมิภาคขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องโดยป 2561 มีมูลคา 1,124.7 พันลานบาทหรือขยายตัวรอยละ
4.01 เมื่อเทียบกับป 2560 นอกจากนี้ ประเทศไทยมีการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
หรือ SDGs (Sustainable Development Goals) ซึ่งเปนความรวมมือระหวางประเทศเพื่อประมวลผลการ
ดำเนินงานในรอบปของประเทศตางๆ ตอเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ขอ ประเทศไทยไดคะแนน SDG
Index อยูในอันดับที่ 59 (จาก 156 ประเทศ) หรือมีคะแนนเทากับ 69.2 คะแนนในป 2561 (คาเฉลี่ยของ
ภูมิภาคอยูที่ 64.1 คะแนน) สรุปไดดังนี้
ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา ปที่ 2 ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
เปาหมาย

ตัวชี้วัด

2555

2556

แผนฯ 11
2557

2558

2559

แผนฯ 12
2560
2561

1. เครือขายการ
1. ความสำเร็จของไทยใน
เชื่อมโยงตามแนว
การผลักดันใหเกิด
ระเบียงเศรษฐกิจที่
โครงขายความเชื่อมโยง
ครอบคลุมและมี
ทางดานโลจิสติกสที่
การใชประโยชนได
ครอบคลุมทางบก
เต็มศักยภาพ
ทางราง ทางน้ำ ทาง
อากาศ ภายในภูมิภาค
เพื่ออำนวยความสะดวก
ลดระยะเวลาและตนทุน
ในการขนสง
- อันดับความสามารถใน
49
61
76
71
72
67
601
การแขงขันของประเทศ (จาก 144 (จาก 148 (จาก 144 (จาก 140 (จาก 138 (จาก 137 (จาก 140
ไทยในดานภาพรวมของ ประเทศ) ประเทศ) ประเทศ) ประเทศ) ประเทศ) ประเทศ) ประเทศ)
คุณภาพโครงสราง
พื้นฐาน The Global
Competitiveness
Index: GCI) ของ WEF
2. ความสำเร็จของการ
500
500
ดำเนินงานภายใตความ
ตกลงวาดวยการขนสง
ขามพรมแดนใน
อนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง
(Cross Border
Transport Agreement:
CBTA) ณ ดานชายแดน
ระหวางไทยกับประเทศ
เพื่อนบาน (จำนวน
ใบอนุญาต)

265
เปาหมาย

ตัวชี้วัด

แผนฯ 11
2557
92

2555
2556
2558
2559
1. ดัชนียอยความสามารถใน
89
101
94
92
การบริหารจัดการ ณ
(72.49) (70.35)
พรมแดนของประเทศไทย
อันดับการบริการดาน
การคาระหวางประเทศ
(Trading Across
Borders) (คะแนน)
2. มูลคาสินคาขั้นกลาง* ที่
4,404
4,328
4,374
3,773
3,618
ผานดานชายแดนระหวาง
ประเทศ (พันลานบาท)
(สินคาเขาจำแนกตาม
ภาคเศรษฐกิจ : ธปท.)
3. มูลคาการคาการลงทุน
ระหวางไทยกับประเทศ
ในภูมิภาค
3.1 มูลคาการคาระหวาง
14,864 14,567 14,715 14,132 14,439
ประเทศไทยกับโลก
(พันลานบาท)
3.2 มูลคาการคาระหวาง
3,006
3,071
3,243
3,167
3,217
ประเทศไทยกับ
อาเซียน 9 ประเทศ
(พันลานบาท)
3.3 มูลคาการคาระหวาง
1,279
1,333
1,428
1,393
1,354
ประเทศไทยกับ
ประเทศในอนุภูมิภาค :
มาเลเซีย เมียนมา
สปป.ลาว และกัมพูชา
(พันลานบาท)
3.4 มูลคาเงินลงทุน
84.11
45.50
88.70
21.31 168.64
โดยตรงของไทยใน
ภูมิภาคอาเซียน
(พันลานบาท)
4. มูลคาการบริการของ
ผูประกอบการไทยใน
--ยังไมมีการเก็บขอมูลอยางเปนทางการ-ประเทศในภูมิภาค
3. ประเทศไทยเปน
1. ปริมาณการขนสงสินคา 114,245 112,603 126,604 123,423 123,159
ฐาน เศรษฐกิจ
และบริการเพิ่มขึ้น
(พันตัน)
การคาและการ
ลงทุนที่สำคัญใน
- ปริมาณการสงออกสินคา
3.1
4.2
0.2
0.7
2.8
ภูมิภาค
และบริการ
อนุภูมิภาค
(ปริมาณ รอยละ)
อาเซียน และเอเชีย
- ปริมาณการนำเขาสินคา
6.2
2.3
-5.3
0.0
-1.0
รวมทั้งมีการพัฒนา
และบริการ (ปริมาณ,
รอยละ)
สวนขยายจาก
2. ระบบหวงโซมูลคา
ในอนุภูมิภาคและ
ภูมิภาคอาเซียน
เพิ่มขึ้น

แผนฯ 12
2560
2561
56
57
(84.10) (84.10)

4,043

4,519

15,593

16,191

3,428

3,668

1,397

1,539

205.97

215.19

5.5

4.2

6.2

8.6

266
เปาหมาย
แนวระเบียง
เศรษฐกิจใน
อนุภูมิภาคให
ครอบคลุมภูมิภาค
อาเซียน เอเชีย
ตะวันออก และ
เอเชียใต

4. ประเทศไทยเปน
หุนสวนการพัฒนา
ที่สำคัญทั้งในทุก
ระดับ

ตัวชี้วัด

2555
2. มูลคาการคาชายแดน
910
ระหวางไทยกับประเทศใน
ภูมิภาค (พันลานบาท)
3. มูลคาการลงทุนของ
ผูประกอบการไทยใน
ประเทศในภูมิภาค
3.1 มูลคาการลงทุนของ
57.06
ผูประกอบการไทย
ในประเทศในภูมภิ าค
(ยอดคงคางเงินลงทุน
โดยตรงของไทยใน
ตางประเทศ (พันลาน
ดอลลาร สรอ.)
3.2 มูลคาการลงทุนของ
16.99
ผูประกอบการไทยใน
ประเทศในภูมิภาค
(ยอดคงคางเงินลงทุน
โดยตรงของไทยใน
อาเซียน (พันลาน
ดอลลาร สรอ.)
4. กฎหมายและระเบียบ
ตางๆ ไดรับการปรับปรุง
ใหเอื้อตอการเปน
ศูนยกลางการผลิตการ
ลงทุน และบริการ
1. มูลคาการใหความ
286.15
ชวยเหลือของไทยใน
อนุภูมิภาคและภูมิภาค
(ลานบาท)
2. ความสำเร็จของโครงการ
พัฒนารวมกันระหวางไทย
กับประเทศในภูมิภาค
3. ความกาวหนาในการ
ดำเนินการใหเปนไปตาม
เปาหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (สถานการณ SDGs
ไทยจากการจัดอันดับของ
Sustainable
Development
Solutions Network)

2556
924

แผนฯ 11
2557
1,015

2558
1,006

2559
1,013

แผนฯ 12
2560
2561
1,081
1,125

66.35

68.52

76.01

95.24

116.53

133.24

17.76

19.36

21.44

28.52

34.60

40.22

--ยังไมมีการเก็บขอมูลอยางเปนทางการ--

4,877

2,922

2,294.37

1,241.48 5,945.11

--ยังไมมีการเก็บขอมูลอยางเปนทางการ--

-

-

61
(62.17
คะแนน)

55
(69.5
คะแนน)

59
(69.2
คะแนน)

หมายเหตุ : 1 ป 2561 WEF ไดปรับปรุงตัวชี้วัด องคประกอบยอยและวิธีคำนวณดัชนี GCI เดิม ประกอบดวย 3 กลุมดัชนี 12 เสาหลัก (รวมทั้งสิ้น
114 ตัวชี้วัดยอย) เปน GCI 4.0 ประกอบดวย 4 กลุมดัชนี 12 เสาหลัก (รวมทั้งสิ้น 98 ตัวชี้วัดยอย)
* สินคาขั้นกลาง คือสินคาที่ถูกซื้อไปเพื่อนำไปใชเปนปจจัยในการผลิตสินคาชนิดอื่น เชน เหล็ก ไขไกเปนตน
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2.1 โครงขายความเชื่อมโยงดานโลจิสติกสมีความกาวหนา สามารถลดระยะเวลาและตนทุนใน
การขนสง และมีความตกลงวาดวยการขนสงขามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง
2.1.1 การพั ฒ นาโครงข า ยความเชื่ อมโยงด า นคมนาคม โลจิ ส ติ ก ส แ ละสาธารณู ป โภค
ภายในภูมิภาคมีความกาวหนามากขึ้น ชวยอำนวยความสะดวก ลดระยะเวลาและตนทุนในการขนสง โดย
พิจารณาจากดัชนีความสามารถในการแขงขันระดับโลก (Global Competitiveness Index: GCI) จัดทำโดย
สภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum: WEF) ในดานคุณภาพโครงสรางพื้นฐาน พบวา ในป 2561
ความสามารถในการแขงขัน ดานคุณภาพโครงสรางพื้นฐานของไทยปรับตั วดีขึ้น จากอันดับ ที่ 67 จาก 137
ประเทศ ในป 2560 เปนอันดับที่ 60 จาก 140 ประเทศ มีคาคะแนนเทากับ 69.7 คะแนน ในป 2561 โดย
ปจจัยยอยที่มีอันดับดี อาทิ ปจจัยเกี่ยวกับอัตราการใชไฟฟา ปจจัยดานการเชื่อมตอของทาอากาศยาน ดัชนี
การเขาถึงเครือขายเสนทางการขนสงสินคาทางเรือ
2.1.2 การดำเนิ นงานภายใตความตกลงวาดวยการขนสงขามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุม
แม น้ ำโขง (Cross Border Transport Agreement: CBTA) ณ ดา นชายแดนระหวา งไทยกั บประเทศ
เพื่อนบาน ภายใตความตกลงการขนสงขามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง (GMS CBTA) ประเทศสมาชิก
อนุ ภูมิภ าคลุมแมน้ ำโขงทั้ง 6 ประเทศ ประกอบดวย กั มพู ชา ลาว เมียนมา เวียดนาม ไทย และจี น ได ให
สัตยาบันครบทั้ง 20 ฉบับแลว (17 ภาคผนวกและ 3 พิธีสาร) มีผลบังคับใชอยางเปนทางการในป 2558 และใน
ป 2560 ได กำหนดให มี การดำเนิ น การระยะแรก (Early Harvest) มุ งเน น ให เกิ ดการเคลื่ อนย ายสิน ค าและ
พาหนะขนสงผูโดยสารระหวางประเทศสมาชิกไดอยางเสรี ซึ่ง Early Harvest GMS CBTA ไดกำหนดใหมีการ
ปฏิ บั ติ อ ย างเป น ทางการในกลางป 2561 โดยเมี ย นมาแจ งเจตจำนงว ามี ค วามพร อ มเข าร ว มในระยะแรก
(Early Harvest) ในป 2562 ภายหลังการใหสัตยาบันครบถวนแลวประเทศไทยไดรวมจัดทำบันทึกความเขาใจ
เพื่ อใหมีการใชความตกลง CBTA ณ จุดผานแดนที่ สำคั ญ (Initial Implementation on CBTA) กับประเทศ
เพื่อนบาน และเริ่มบังคับใชแลว คือ ไทย-ลาว-เวียดนาม / มุกดาหาร-สะหวันนะเขต / อรัญประเทศ-ปอยเปต /
ความตกลงแลกเปลี่ยนสิทธิทางการจราจรไทย-กัมพูชา จำนวน 150 คัน จากเดิมไทยไดโควตาจำนวน 40 คัน
และอยูระหวางการเจรจาเพื่อเริ่ม IICBTA ระหวางไทย-เมียนมา และเจรจาเพื่อลงนามความตกลงแลกเปลี่ยน
สิทธิ ทางการเจรจาตามแนว NSEC ไทย-ลาว-จี น สำหรั บ การออกหนั งสื อใบอนุ ญ าตขนส งทางถนนภายใต
ความตกลง GMS (GMS Road Transport Permit) ประเทศสมาชิกเริ่มดำเนินการออกหนังสือใบอนุญาตขนสง
ทางถนนฯ ดังกลาวจำนวน 500 ฉบับ โดยประเทศสมาชิกจะเริ่มลงนามแบบเวียนตั้งแต 1 มีนาคม พ.ศ. 2560 และ
บันทึกความเขาใจดังกลาวจะมีผลบังคับใชเมื่อประเทศสมาชิกลงนามครบทุกประเทศ ซึ่งคาดวาจะเริ่มในป 2561
2.2 ระบบหวงโซมูลคามีแนวโนมดีขึ้น ทั้งดานการอำนวยความสะดวกทางการคา ณ พรมแดน
มูลคาสินคาที่ผานดานชายแดน และมูลคาการคาการลงทุนระหวางไทยและประเทศเพื่อนบาน
2.2.1 การบริหารจัดการและการอำนวยความสะดวกทางการคา ณ พรมแดนของประเทศ
ไทยมีแนวโนมดีขึ้น เมื่อพิจารณาจากตัวชี้วัดการคาระหวางประเทศ หรือ Trading across borders ซึ่งเปน
ตั ว ชี้ วั ด หนึ่ ง ภายใต ดั ช นี ค วามยากง า ยในการประกอบธุ ร กิ จ (Ease of Doing Business) ที่ จั ด ทำโดย
ธนาคารโลก เพื่อประเมินประสิทธิภาพของภาครัฐในดานการอำนวยความสะดวกทางการคา โดยพิจารณาจาก
ระยะเวลาและคาใชจายที่ใชในกระบวนการดานเอกสารและการผานแดนของการนำเขาและสงออกสินคา
ขามแดน พบวา ในป 2561 ซึ่งเปนปที่สองของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ตัวชี้วัดการคาระหวางประเทศของไทย
มีแนวโนมปรับตัวดีขึ้นอยางกาวกระโดดจากอันดับที่ 92 (190 ประเทศ) ในป 2559 เปนอันดับที่ 57 (190
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ประเทศ) ในป 2561 หรือมีคะแนนเพิ่มขึ้นจาก 70.35 คะแนนในป 2559 เปน 84.10 คะแนนในป 2560 และ
ป 2561 เมื่อเปรียบเทียบในกลุมประเทศอาเซียน ไทยอยูในอันดับที่ 2 รองจากประเทศสิงคโปร
เมื่อพิจารณาดัช นีวัดประสิทธิภ าพระบบโลจิส ติกสระหวางประเทศ 1 (International
Logistics Performance Index: LPI) จั ด ทำโดยธนาคารโลก โดยเป น การสำรวจความพึ ง พอใจใน
ประสิทธิภาพของระบบโลจิสติกสของแตละประเทศทุก 2 ป พบวา ในป 2561 ดัชนีวัดประสิทธิภาพระบบ
โลจิสติกสระหวางประเทศของไทยอยูในอันดับที่ 32 จาก 160 ประเทศทั่วโลก มีคาคะแนนอยูที่ 3.41 คะแนน
ปรับตัวดีขึ้นจากอันดับที่ 45 ในป 2559 นับเปนอันดับที่ดีที่สุดในรอบทศวรรษที่ผานมา โดยตัวชี้วัดที่มีการ
ปรับ อัน ดับดีขึ้นมากที่ สุด ไดแก ดานความตรงตอเวลาของการบริการ (Timeliness) จากอันดับที่ 52 ในป
2559 มาอยูในอันดับที่ 28 ในป 2561 รองลงมา คือ ดานสมรรถนะผูใหบริการโลจิสติกสทั้งภาครัฐและธุรกิจ
(Logistics Quality and Competence) จากอันดับ ที่ 49 มาอยูในอันดับ ที่ 32 และดานระบบติดตามและ
ตรวจสอบสินคา (Tracking & Tracing) จากอันดับที่ 50 มาอยูในอันดับที่ 33 ในชวงระยะเวลาเดียวกัน
0

2.2.2 สินคาขั้นกลางที่ผานดานชายแดนระหวางประเทศมีมูลคาเพิ่มขึ้น จากขอมูลธนาคาร
แห งประเทศไทยซึ่งประมวลผลจากข อมู ลกรมศุลกากร พบวา สิน คาขั้นกลางที่ผานดานชายแดนระหวาง
ประเทศมีมูลคาเพิ่มขึ้นจากมูลคา 4,043 พันลานบาท ในป 2560 เปนมูลคา 4,519 พันลานบาท ในป 2561
ซึ่งเป นปที่สองของแผนพัฒ นาฯ ฉบั บที่ 12 อัตราการขยายตัวรอยละ 11.8 จากที่มีแนวโน มลดลงตอเนื่ อง
ในชวง 5 ป (ป 2555-2559) ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เปนการเพิ่มขึ้นของปริมาณการนำเขาทั้งในหมวด
วัตถุดิบและสินคาขั้นกลาง สินคาทุน และสินคาอุปโภคบริโภค
2.2.3 การคาการลงทุนระหวางไทยกับประเทศในภูมิภาคมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตอเนื่อง โดย
การคาระหวางไทยกับโลกมีมูลคาเพิ่มขึ้นจาก 15,593 พันลานบาท ในป 2560 เปน 16,191 พันลานบาท ในป
2561 ในทำนองเดี ย วกั น การค า ระหว า งไทยกั บ กลุ ม ประเทศในภู มิ ภ าคอาเซี ย น (อาเซี ย น 9 ประเทศ)
มี มูล ค าเพิ่ มขึ้ น จาก 3,428 พั น ล านบาท เป น 3,668 พัน ลานบาท และการค าระหวางไทยกั บ ประเทศใน
อนุภูมภิ าค (ประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา และมาเลเซีย) มีมูลคาเพิ่มขึ้นจาก 1,397 พันลานบาท เปน 1,539
พันลานบาท ในชวงระยะเวลาเดียวกัน กลุมสินคาสงออกที่มีมูลคาขยายตัว อาทิ ขาว มันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ
ปโตรเลียม เคมีภัณฑ ปโตรเคมี ผลิตภัณฑโลหะ ชิ้นสวนและอุปกรณยานยนต อุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม
รถกระบะและรถบรรทุก เครื่องจักรและอุปกรณ ตลาดสงออกสำคัญ คือ อาเซียน จีน สหรัฐอเมริกาญี่ปุ น
สหภาพยุโรป และตะวันออกกลาง ขณะที่ การลงทุนโดยตรงของไทยในภูมิภาคอาเซียนมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตั้งแต
ปลายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จากขอมูลธนาคารแหงประเทศไทย พบวา มูลคาเงินลงทุนโดยตรงของไทยใน
ภูมิภาคอาเซียนเพิ่มขึ้นจากมูลคา 168.64 พันลานบาท ในป 2559 ซึ่งเปนปสุดทายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
เปนมูลคา 205.97 พันลานบาท ในป 2560 และเพิ่มขึ้นตอเนื่องเปนมูลคา 215.19 พันลานบาท ในป 2561
ซึ่งเปนปที่สองของแผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ 12 เมื่อเปรียบเทียบกับมูลคาเงินลงทุนโดยตรงในชวงแผนพัฒ นาฯ
ฉบั บ ที่ 11 ที่ มี มู ล ค าไม สู งมากนั ก และค อ นขางผั น ผวน โดยมี มู ล ค าเฉลี่ ย เท ากับ 81.65 ในช ว ง 5 ป ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
1

ดัชนีวัดประสิทธิภ าพระบบโลจิสติกสระหวางประเทศ (International Logistics Performance Index: LPI) คือ ผลการสำรวจความคิดเห็น
เกี่ยวกับขีดความสามารถของบริการโลจิสติกสในประเทศตางๆ จากผูใชบริการโลจิสติกส ทุก 2 ป โดย LPI ประกอบดวย 6 ปจจัย คือ คุณภาพของ
โครงสรางพื้นฐานดานการคาและการขนสง (Infrastructure) ประสิทธิภาพการดำเนินการทางดานกรมศุลกากร (Customs) ความสามารถและ
คุณภาพของธุรกิจโลจิสติกสในประเทศ (Logistics Competence/Services Quality) ความงายในการจัดการการขนสงทางเรือระหวางประเทศ
(International Shipments) ความสามารถในการสืบคนสินคาระหวางมีการขนสง (Tracking and Tracing) และความตรงตอเวลาในการจัดสง
(Timeliness)
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2.3

ไทยเปนฐานเศรษฐกิจ การคาและการลงทุนที่สำคัญในภูมิภาค อนุภูมิภาค อาเซียน และ

2.3.1 ปริมาณการสงออกและนำเขาสินคาและบริการขยายตัวเพิ่มขึ้น ปริมาณการสงออก
สินคาและบริการขยายตัวในอัตราที่ลดลงจากรอยละ 5.5 ในป 2560 เปนรอยละ 4.2 ในป 2561 โดยมีมูลคา
การสงออกสินคา 253.4 พันลานดอลลาร สรอ. มีอัตราการขยายตัวรอยละ 7.7 ขณะที่ ปริมาณการนำเขา
เพิ่มขึ้นจากรอยละ 6.2 ในป 2560 เปนรอยละ 8.6 ในป 2561 และมีมูลคาการนำเขา 229.8 พันลานดอลลาร
สรอ. อัตราการขยายตัวของมูลคาการนำเขาเทากับรอยละ 14.3 ในป 2561 ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากรอยละ 13.2
ในป 2560
2.3.2 การค า ชายแดนระหวา งไทยกับประเทศเพื่ อนบา นในอนุภูมิ ภ าคขยายตั วเพิ่ มขึ้ น
ต อ เนื่ อ ง ในป 2561 การค า ชายแดน (มาเลเซี ย เมี ย นมา สปป.ลาว และกั ม พู ช า) และการค าผ านแดน
(สิงคโปร จีนตอนใต และเวียดนาม) ระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบานในภูมิภาค มีมูลคาการคารวม 1,392.6
พันลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 1,319.1 พันลานบาท ในป 2560 หรือขยายตัวรอยละ 5.58 จำแนกเปนการสงออก
มูลคา 778.3 พันลานบาท ขยายตัวลดลงรอยละ 0.76 และเปนการนำเขามูลคา 614.3 พันลานบาท ขยายตัว
เพิ่ มขึ้นรอยละ 14.87 เมื่อพิ จารณาในสวนการคาชายแดน พบวา การค าชายแดนของไทยมีมูลคาเพิ่ มขึ้ น
ตอเนื่องจาก 1,081.3 พันลานบาท ในป 2560 เปน 1,124.7 พันลานบาท ในป 2560 ขยายตัวรอยละ 4.01
โดยประเทศที่มีมูลคาการคาชายแดนมากที่สุดคือ ประเทศมาเลเซีย มีมูลคา 571.9 พันลานบาท รองลงมาคือ
สาธารณรัฐประชาชนลาว สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร และประเทศกัมพูชา ตามลำดับ ในสวนของการคา
ผานแดนกับประเทศเพื่อนบานมีมูลคาเพิ่มขึ้นจาก 237.8 พันลานบาท ในป 2560 เปน 268.0 พันลานบาท
ในป 2561 ขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 12.68 ไทยมีการคาผานแดนกับประเทศจีนตอนใตมากที่สุด รองลงมาคือ
ประเทศสิงคโปร และเวียดนาม ตามลำดับ
2.3.3 การลงทุ น ของผู ป ระกอบการไทยในภู มิ ภ าคมี แ นวโน ม เพิ่ ม ขึ้ น ต อ เนื่ อ ง ตั้ ง แต
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จากขอมูลของธนาคารแหงประเทศไทย พบวา มูลคาการลงทุนของผูประกอบการ
ไทยในภูมิภาค เมื่อพิจารณาจากยอดคงคางเงินลงทุนโดยตรงของไทยในตางประเทศมีมูลคาเพิ่มขึ้นตอเนื่อง
ตั้งแตตนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ที่มีมูลคาการลงทุนอยูที่ 57.06 พันดอลลาร สรอ. ในป 2555 เปน 116.53
พันลานดอลลาร สรอ. ในป 2560 และเพิ่มขึ้นตอเนื่องเปน 133.24 พันดอลลาร สรอ. ในป 2561 อัตราการ
ขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 15.41 ตอป ในสวนของการลงทุนของผูประกอบการไทยในภูมิภาคอาเซียน พบวา ยอด
คงคางเงินลงทุนโดยตรงของไทยในอาเซียนมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตอเนื่องเชนเดียวกัน โดยในป 2555 มียอดคงคาง
เงิน ลงทุนโดยตรงเทากับ 16.99 พันดอลลาร สรอ. เพิ่มขึ้นเปน 34.60 พันดอลลาร สรอ. ในป 2560 และ
40.22 พันดอลลาร สรอ. ในป 2561 ขยายตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 15.81 ตอป
2.3.4 กฎหมายและระเบียบตางๆ ไดรับการปรับปรุงใหเอื้อตอการเปนศูนยกลางการผลิต
การลงทุน และบริการ โดยมีกฎหมายและระเบียบตางๆ ที่ไดรับการปรับแกไขที่สำคัญเพื่อใหอำนวยความ
สะดวกตอการลงทุนของตางประเทศ จากมติคณะรัฐมนตรีในป 2560 ที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงหรือกำหนด
กฎหมาย/ระเบียบ มีดังนี้ (1) ขอกำหนดการใชประโยชนในที่ดินในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
มีวัตถุประสงคเพื่อใหการจัดทำแผนผังการใชประโยชนที่ดินสอดคลองกับแผนผังการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคที่จะมีขึ้นในอนาคต (2) การดำเนินการจัดทำรางแผนปฏิบัติการการพัฒนาศูนยกลางธุรกิจ
และศู น ย กลางการเงิน ตามแนวคิ ดหลั กของแผนพัฒ นาพื้น ที่ร ะเบีย งเศรษฐกิจ พิ เศษภาคตะวัน ออก เพื่ อ
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ผลั กดั น ให พ้ืน ที่ เขตเศรษฐกิ จพิ เศษกลายเปน ศูน ยกลางธุรกิจ และการเงินของภูมิภ าค (3) การรางกำหนด
พระราชบัญญัติ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 (4) พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ.2520
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญั ติสงเสริมการลงทุ น (ฉบับ ที่ 4) พ.ศ.2560 (5) พระราชบัญ ญั ติการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ สำหรับอุตสาหกรรมเปาหมาย พ.ศ.2560 (6) ประกาศคณะกรรมการ
นโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และกระบวนการ
ในการรวมลงทุนกับเอกชนหรือใหเอกชนเปนผูลงทุน ลงวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2560 และ (7) คําสั่งหัวหนา
คณะรักษาความสงบแห งชาติ ที่ 2/2560 เรื่อง การพั ฒ นาระเบียงเศรษฐกิ จพิ เศษภาคตะวัน ออก ลงวัน ที่
17 มกราคม พุทธศักราช 2560
2.4 ประเทศไทยเปนหุนสวนการพัฒนาที่สำคัญทั้งในทุกระดับ
2.4.1 มู ล ค า การให ค วามช ว ยเหลื อ ของไทยในอนุ ภู มิ ภ าคและภู มิ ภ าค การให ค วาม
ชวยเหลือทางการเงินและวิชาการของไทยในอนุภูมิภาคและภูมิภาค จากรายงานของสำนักงานความรวมมือ
พั ฒ นาเศรษฐกิ จ กั บ ประเทศเพื่ อ นบ า น ให ค วามช ว ยเหลื อ ประเทศเพื่ อ นบ า นจำนวน 7 ประเทศ คื อ
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม ราชอาณาจักรภูฏาน สาธารณรัฐประชาธิปไตยศรีลังกา และสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ติ มอร -เลสเต ในป 2560 พบว า มู ล ค า การให ความชว ยเหลือของไทยในอนุ ภูมิ ภ าคและภู มิภ าค โดยการ
ชวยเหลือทางดานการเงินมูลคา 5,945.11 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2559 ที่มีมูลคา 1,241.48 ลานบาท
2.4.2 ความสำเร็จของโครงการพัฒนารวมกันระหวางไทยกับประเทศในภูมิภาค ประเทศ
ไทยมีกรอบความรวมมือกับประเทศในภูมิภาคหลากหลายความรวมมือซึ่งเปนความรวมมือเพื่อสรางความ
เขมแข็งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ในภูมิภาคใหมีเสถียรภาพ ผลการดำเนินโครงการพัฒนา
รว มกั น ระหวางประเทศไทยกั บ ประเทศในภู มิ ภ าคที่ มีค วามก าวหน า อาทิ ความรว มมื อทางเศรษฐกิ จ ใน
อนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง 6 ประเทศ (GMS) มีแผนงานที่รวมมือทั้งสิ้น 204 แผนงาน สาขาความรวมมือ 10
สาขา มูลคารวม 51,500 ลานดอลลาร สรอ. หรือประมาณ 1.6 ลานลานบาท ประกอบดวย โครงการลงทุน
112 โครงการ มูลคา 51,260 ลานดอลลาร สรอ. และโครงการความชวยเหลือทางวิชาการ 92 โครงการ มูลคา
240 ล า นดอลลาร สรอ. จั ด ทำโดยมี ก รอบการลงทุ น ของภู มิ ภ าค ป 2565 (Regional Investment
Framework 2022: RIF-2022) ประกอบดวยแผนงานความรวมมือทั้งสิ้น 204 แผนงาน/โครงการ สาขาความ
รวมมือ 10 สาขา มูลคารวม 59,565 ลานดอลลาร สรอ. หรือประมาณ 1.98 ลานลานบาท โดยแผนงาน/
โครงการพั ฒ นาร วมกั น ระหวางไทยกั บ ภู มิภ าคที่ ดำเนิน การแลวเสร็จ อาทิ (1) การจัดทำ GMS Tourism
Strategy (2016-2025) (2) โครงการทางดวนสารสนเทศ (Information Superhighway Network) ระยะที่ 1
และระยะที่ 2 สำหรับแผนงาน/โครงการพัฒนารวมกันที่อยูระหวางดำเนินการ อาทิ (1) การพัฒนาเสนทาง
คมนาคมใหไดมาตรฐาน ASEAN Highway Class 3 (2) การกอสรางอาคารดานพรมแดนทั้งฝงไทยกัมพูชา
และฝ งไทยและเมี ย นมา (3) เส น ทางรถไฟกรุ งเทพฯ-หนองคาย—เวี ย งจั น ทน (4) การปรับ ปรุงเส น ทาง
หมายเลข 12 ในสปป.ลาว (5) จั ด ตั้ ง Environmental Operation Center (EOC) เป น ศู น ยป ระสานการ
ดำเนินงานดานสิ่งแวดลอม ณ กรุงเทพฯ และ (6) จัดตั้งสภาธุรกิจ 6 ประเทศลุมแมน้ำโขง (GMS Business
Council) เพื่อเปนกลไกทำงานรวมกับภาครัฐ
ในสวนของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝาย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย (IMT-GT) การ
ลงทุน ด านโครงสรางพื้ น ฐานทางกายภาพ มี แผนงานโครงการกอสร างทั้ งถนน ทางดว นพิ เศษ รถไฟรางคู
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สะพาน ทาเรือ สนามบิน และโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีมูลคาการ
ลงทุนรวมประมาณ 47,000 ลานดอลลาร สรอ. เปนสวนของไทยประมาณ 4,700 ลานดอลลาร สรอ. สำหรับ
แผนงาน/โครงการพัฒนารวมกันที่ดำเนินการแลว อาทิ (1) จัดทำกรอบยุทธศาสตรการทองเที่ยวป 2560 –
2579 และแผนปฏิบัติการป 2560 – 2564 (2) จัดทำแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธของเครือขายมหาวิทยาลัย
IMT-GT ป2560-2564 (3) จัดทำกรอบการพั ฒ นาเมืองอยางยั่งยืน (Sustainable Urban Development
Framework : SUDF) และ (4) สนั บ สนุ น การจัด ตั้ งสภาธุร กิจ IMT-GT สำหรับ แผนงาน/โครงการพั ฒ นา
รวมกันที่จะดำเนินการตอไป อาทิ (1) การริเริ่มโครงการเชื่อมโยงการคมนาคม โลจิสติกส และหวงโซคุณคา
ข ามแดน เช น การสร างทางพิ เศษสุ ม าตรา ทางรถไฟภาคตะวัน ออกในมาเลเซีย (2) จั ด ตั้ งแนวระเบี ย ง
เศรษฐกิจที่หกของไทย คือ สามจังหวัดของไทย (ปตตานี-ยะลา-นราธิวาส) เชื่อมโยงกับมาเลเซีย (รัฐเประ
และกลันตัน) ผานพื้นที่พัฒนาดานตะวันออก และการเชื่อมโยงดานอันดามันกับมาเลเซียผานพื้นที่การพัฒนา
ตอนเหนือไปสูอินโดนีเซีย (3) การกอสรางสะพานขามแมน้ำโกลกแหงใหมที่อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
เพื่อเชื่อมโยงกับเมืองเปงกาลันกุโบร รัฐกลันตันของมาเลเซีย และสะพานขามแมน้ำโกลกแหงที่สองที่สุไหง
โกลก จังหวัดนราธิวาส กับเมืองรันเตาปนยัง รัฐกลันตัน (จะเริ่มกอสรางป 2561) (4) การกอสรางทาอากาศยาน
เบตง ของประเทศไทยและทาอากาศยานโกตาบาหรูของมาเลเซีย เพื่อเชี่อมโยงกัน และ (5) การจัดทำกรอบ
การพัฒนาเมืองอยางยั่งยืน (Sustainable Urban Development Framework: SUDF)
2.4.3 การดำเนินการใหเปนไปตามเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมีความกาวหนามากขึ้น จาก
รายงาน SDG Index and Dashboards ซึ่ ง เป น รายงานความคื บ หน า ของประเทศต า งๆ ต อ การบรรลุ
เปาหมายการพั ฒ นาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยเป นความรวมมือระหวางเครือขายการแกปญหาเพื่อการพั ฒ นาที่
ยั่ ง ยื น (Sustainable Development Solutions Network: SDSN) ร ว ม กั บ มู ล นิ ธิ เ บ อร เ ท ล ส แม น น
(Bertelsmann Stiftung) จากเยอรมนี ไดมีการจัดทำมาตั้งแตป 2559 เพื่อประมวลการดำเนินงานในรอบป
ของประเทศต า งๆ ที่ มี ต อเป าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น หรือ Sustainable Development Goals (SDGs)
17 ขอ จากรายงาน SDG Index พบวา ประเทศไทยมีคะแนน SDG Index เทากับ 69.2 คะแนน จัดอยูใน
อันดับ ที่ 59 จาก 156 ประเทศ เมื่อเที ยบกับ คะแนนเฉลี่ยของภูมิภาคที่ 64.1 โดยแนวโน มการดำเนินงาน
SDGs ของประเทศไทยที่ อยูในระดับกาวหนา ไดแก เปาหมายที่ 1 เรื่องการขจัดความยากจน สวนที่อยูใน
ระดับพัฒนา ไดแก เปาหมายที่ 6 เรื่องน้ำและการสุขาภิบาล และเปาหมายที่ 8 เรื่องการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และการจางงาน ขณะที่ การดำเนินงาน SDGs ที่อยูในระดับพอใช มีจำนวน 7 เปาหมาย ไดแก เรื่องการขจัด
ความหิวโหย เรื่องสุขภาวะ เรื่องความเทาเทียมทางเพศ เรื่องพลังงาน เรื่องโครงสรางพื้นฐานและการปรับให
เปนอุตสาหกรรม เรื่องเมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย และเรื่องทรัพยากรทางทะเล สวนการดำเนินงาน
SDGs ที่ อยูในระดับ ต่ ำกวาเกณฑ มีจ ำนวน 4 เปาหมาย ได แก เรื่องการศึกษา เรื่องระบบนิเวศและความ
หลากหลายทางชีวภาพ เรื่องสังคมและความยุติธรรม และเรื่องหุนสวนความรวมมือและการปฏิบัติใหเกิดผล
และ SDGs ที่ประเทศไทยมีการดำเนินงานอยูในระดับถดถอย ไดแก เปาหมายที่ 13 คือ เรื่องการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและผลกระทบ
อยางไรก็ตาม ในป 2562 ประเทศไทยมีอัน ดับการพัฒ นาตามเปาหมายการพัฒ นาที่
ยั่งยืนหรือ SDG Index เลื่อนขึ้น 19 อันดับจากอันดับที่ 59 เมื่อป 2561 มาอยูที่อันดับ 40 ถือเปนอันดับ 1
ของกลุมประเทศอาเซียน รองลงมาคือประเทศเวียดนามอันดับที่ 54 สิงคโปรอันดับที่ 66 และมาเลเซียอันดับ
ที่ 68 โดยไทยมีคะแนน SDG Index เทากับ 73.0 คะแนน เปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยภูมิภาค 65.7 ไทยมี
คะแนนเพิ่มขึ้นในดานการขจัดความยากจน การจัดการน้ำและสุขาภิบาล โดยเฉพาะการจัดบริการน้ำดื่มและ
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บริการสุขาภิบาล รวมทั้งการจางงานที่มีคุณคาและการเติบโตทางเศรษฐกิจ เมื่อวัดจากประชากรที่มีอายุ 15 ป
ขึ้น ไป ที่ มีบั ญ ชี กับ ธนาคารหรื อสถาบั น การเงิน อื่น หรือกับ ผูใหบ ริการการเงิน ผานมือถือ และมีอัตราการ
วางงานที่ต่ำ สวนในดานอื่นๆ ไทยมีแนวโนมดีขึ้นถึง 6 เปาหมาย คือ การมีสุขภาพและความเปนอยูท่ีดี ความ
เทาเทียมทางเพศ พลังงานสะอาดที่ทุกคนเขาถึงได อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสรางพื้นฐาน เมืองและถิ่น
ฐานมนุษยอยางยั่งยืน และสังคมสงบสุข ยุติธรรม ไมแบงแยก

3 ผลการพัฒนาและผลการดำเนินงานที่สำคัญตามแนวทางยุทธศาสตร
3.1 พัฒนาความเชื่อมโยงดานการคมนาคมขนสง โลจิสติกส และโทรคมนาคมในกรอบความ
รวมมืออนุภูมิภาคภายใตแผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภาคอาเซียน
เพื่ออำนวยความสะดวกและลดตนทุนดานโลจิสติกส หนวยงานภาครัฐมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้
กระทรวงการคลั งได จ า งที่ ป รึก ษาจัด ทำโครงการ อาทิ โครงการศึ ก ษาความเป น ไปได แ ละ
ออกแบบสำหรับ โครงการพั ฒ นาเส นทางหลายเลข 12 (R12) ชวงเมื องทาแขก-แขวงคำมวน-จุดผานแดน
นาเพ า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เปนโครงการตอเนื่ องจากป 2560 เพื่อพัฒ นา
เศรษฐกิจและความสัมพันธระหวางประเทศ โดยเฉพาะในอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง (Greater Mekong SubRegion: GMS) ตลอดจนเปดประตูการคาภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ไปสูเวียดนามและจีน โครงการ
พัฒนาจุดผานแดนสตึงบทและถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมายเลข 5 ราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อพัฒนาจุดผาน
แดนสตึงบท อำนวยความสะดวกทางดานความเชื่อมโยงเศรษฐกิจ การคา และการลงทุนตามแนวชายแดน
และลดความแออัดดานการจราจร ซึ่งเปนผลประโยชนรวมกันระหวางไทย-กัมพูชา งานศึกษาความเปนไปได
และออกแบบรายละเอี ย ด โครงการปรับ ปรุงถนนหมายเลข 67 (NR67) เสี ย มราฐ-อัน ลองเวง-จวม/สะงำ
ราชอาณาจั ก รกั ม พู ช า เพื่ อ ศึ ก ษาวิ เคราะห ค วามเป น ไปได ข องโครงการโดยวิ เคราะห ค รอบคลุ ม ทั้ งด า น
วิศวกรรม เศรษฐกิจ สั งคม และสิ่ งแวดล อม รวมถึงการคัดเลือกแนวเสน ทางและรูป แบบ การก อสรางที่
เหมาะสม คาดวาเมื่อโครงการแลวเสร็จจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพดานโลจิสติกสของประเทศ กอใหเกิดการ
ขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการคาระหวางกัมพูชาและไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งการเกษตร การ
ขนสงสินคา และการทองเที่ยว งานสำรวจและออกแบบรายละเอียด โครงการปรับปรุงถนนสองชองทางเชื่อม
พื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายสูชายแดนไทย-เมียนมา สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา เพื่อทบทวนความ
เหมาะสมของผลการศึ ก ษาเดิ ม ทั้ งทางด า นวิ ศ กรรม และสิ่ ง แวดล อ ม รวมถึ งสำรวจและทบทวนแบบ
รายละเอี ย ดเดิ ม และ/หรื อ ทำการสำรวจออกแบบใหม ในส วนที่ ตอ งการปรับ ปรุ งแบบก อสร างเดิม เพื่ อ
ปรับปรุงถนนใหไดมาตรฐาน ASEAN Highway และใหความชวยเหลือทางการเงิน (Financial Assistance:
FA) แก เมียนมา ในการพัฒนาโครงการในระยะถัดไป ทั้งนี้ การดำเนินการกอสรางจะวาจางผูรับเหมากอสราง
ไทย พรอมทั้งใชสินคาและบริการไทย ไมนอยกวารอยละ 50 ของมูลคางบประมาณกอสรางโครงการ
นอกจากนี้ ยังไดจัดทำโครงการกอสรางถนนจากเมืองหงสา – บานเชียงแมน (เมืองจอมเพชร
แขวงหลวงพระบาง) สปป.ลาว เพื่อเพิ่มมูลคาการคาชายแดนบริเวณจุดผานแดนหวยโกน และใหเกิดธุรกิจตาม
แนวเสนทาง เชน รานอาหาร ที่พัก สถานีบริการน้ำมัน และเกิดโอกาสตอเอกชนไทยในการลงทุน จางงาน
สรางรายได และยกระดับความเปนอยูข องประชาชนตลอดแนวเสนทางทั้ง 2 ประเทศ และโครงการเชื่อมโยง
ข อ มู ล และเอกสารระหว า งประเทศตามระบบ National Single Window: NSW และ ASEAN Single
Window: ASW เพื่ อ อำนวยความสะดวกทางการค า ในภู มิ ภ าค (ตามโครงการนำร อ ง ASEAN Single
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Window Component 2 (full-fledged)) โดย ASEAN Single Window เปน ส วนหนึ่งของการดำเนิน การ
ในการเปนตลาดและฐานการผลิตเดียว ไดรับเงินทุนจากหนวยงานเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศสหรัฐ หรือ
ยู เอสเอด (United States Agency for International Development : USAID) ป จ จุ บั น มี ก ารเชื่ อ มโยง
ขอมูล หนั งสื อรับรองถิ่น กำเนิด สิ น คา Form D ATIGA กับ ประเทศปลายทางในกลุมประเทศอาเซี ยน ผ าน
ระบบ ASW และกรมศุล กากรได ออก Form D แบบอิเล็กทรอนิ กสห รือ e-Form D สำหรั บ การส งออกไป
อาเซียน 4 ประเทศ ไดแก อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร และเวียดนาม ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2561 อยางไร
ก็ตาม เพื่อปองกันปญหาจากความไมเสถียรของระบบการสงขอมูลอิเล็กทรอนิกส ในชวงแรกจึงจำเปนตองใช
e-Form D ควบคูไปกับ Form D แบบกระดาษไปกอน
3.2 พั ฒ นาและส งเสริ ม ให ไทยเป น ฐานของการประกอบธุ ร กิ จ การบริ ก าร และการลงทุ น ที่
โดดเดนในภูมิภาค โดยกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาไดจัดทำโครงการสงเสริมและสนับสนุนการทองเที่ยว
ในเขตพื้ น ที่ เ มื อ งชายแดน เพื่ อ สร า งภาพลั ก ษณ ที่ ดี ด า นการท อ งเที่ ย วของประเทศไทย และกระชั บ
ความสัมพัน ธอัน ดีระหวางประเทศในกลุมประชาคมอาเซียนตลอดจนสรางงาน สรางรายไดใหแกประเทศ
จังหวัด และชุ มชน จัดทำในพื้ น ที่ 7 จังหวัด ได แก เชียงใหม อุตรดิต ถ ศรีสะเกษ บุรีรัมย จัน ทบุรี ระนอง
อำนาจเจริญ สงผลใหเกิดเสนทางเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวตางๆ ในพื้นในลักษณะ ASEAN Connect โดยเชิญ
กลุมธุรกิจนำเที่ยวทั้งจากในประเทศและจากประเทศเพื่อนบาน สื่อมวลชนจากตลาดเปาหมาย และผูเกี่ยวของ
และเกิดการสรางความรวมมือในการสงเสริมการทองเที่ยวเชื่อมโยงเมืองชายแดนของประเทศไทยกับประเทศ
เพื่อนบาน ใหเกิดความรวมมือในการสรางโปรแกรมการทองเที่ยวและการประชาสัมพันธทางการตลาดรวมกัน
ในพื้นที่เมืองชายแดนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)
3.3 สรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ โดย
กระทรวงการต างประเทศดำเนิ นโครงการการประชุม High-Level Brainstorming Dialogue on Enhancing
Complementarities between the ASEAN Community Vision 2025 and the UN 2030 Agenda
for Sustainable Development (HLDB) ครั้งที่ 2 เพื่อสงเสริมความรวมมือดานการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับ
ภูมิภาคและขับ เคลื่อนขอริเริ่มความเกื้อกูลระหวางวิสั ยทั ศนป ระชาคมอาเซี ยน ค.ศ. 2025 และวาระการ
พัฒ นาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ของสหประชาชาติ (Complementarities Initiative) ทำใหทุกฝายตระหนักถึ ง
ความสำคั ญ ของความรว มมื อด านการพั ฒ นาที่ยั่งยืน ในภูมิภ าค และการขับ เคลื่อน Complementarities
Initiatives ที่เนนการบรรลุเปาหมายในการสรางประชาคมอาเซียนควบคูไปกับการอนุวัติเปาหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยื นของสหประชาชาติ ตลอดจนผูเขารวมการประชุมตระหนั กถึงบทบาทของไทยในการสงเสริมความ
รวมมือดานการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับภูมิภาคในฐานะผูประสานงานของอาเซียนในเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน
รวมทั้งเห็นพองตอความสำคัญของการจัดตั้งศูนยอาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือดานการพัฒนาที่ยั่งยืน
(ASEAN Centre for Sustainable Development Studies and Dialogue : ACSDSD) และการจั ด ทำ
Complementarities Roadmap ซึ่ ง จะช ว ยให เกิ ด ความร ว มมื อ ที่ เป น รู ป ธรรมมากขึ้ น ในอาเซี ย น และ
โครงการ Support to Financial Audit for the State Audit Organization of Lao PDR โดยให ค วาม
รวมมือกับ สปป.ลาว ผานการใหความชวยเหลือเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพและประสิทธิผลของเจาหนาที่
ตรวจสอบบั ญชี ขององค การตรวจสอบแห งรัฐ สปป. ลาว ในป 2561 จัดสงผูเชี่ ยวชาญไทยจากสำนั กงาน
ตรวจสอบเงินแผนดิน (สตง.) เดินทางไปจัดฝกอบรมเพื่อเสริมสรางทักษะและกลวิธีในการสอนใหแกวิทยากร
ของ สปป. ลาว
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3.4 เข า รว มเป น ภาคี ค วามรว มมื อ ระหว า งประเทศโดยมี บ ทบาทที่ ส ร างสรรค โดยการรักษา
ดุลยภาพของปฏิสัมพันธกับมหาอำนาจทางเศรษฐกิจเดิมและมหาอำนาจใหม เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ของประเทศอยางยั่งยืน โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม ไดดำเนินโครงการ
ตางๆ อาทิ โครงการความรวมมือระหวางประเทศดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสงเสริม
และสนับสนุนการดำเนินความรวมมือดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยกับตางประเทศ และ
ผลักดันใหเกิดการถายทอดความรูและเทคโนโลยีที่เหมาะสมจากตางประเทศสูประเทศไทย สงผลใหมีความ
รวมมื อดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหวางประเทศ 15 เรื่อง อาทิ การประชุมคณะมนตรี
ประศาสตรการของศูน ยถายทอดเทคโนโลยี แหงเอเชียและแปซิฟก (APCTT) สมัย ที่ 13 การประชุมหารือ
ความรวมมือระหวางผูบริหารกระทรวงกับเอกอัครราชทูตฟนแลนดประจำประเทศไทย ฟนแลนด โครงการ
สงเสริมความรวมมือดาน วทน. กับประเทศในประชาคมอาเซียน เพื่อสรางแนวทางการดำเนินงานแบบบูรณา
การระหวางหนวยงานทั้งในและประเทศอาเซียนในการขยายเครือขายความรวมมือดาน วทน. ในป 2561 มี
การสงเสริมและสนับสนุนการดำเนินโครงการความรวมมือดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมกับ
ประเทศในประชาคมอาเซี ยน 4 โครงการ ได แก (1) โครงการความรวมมื อเพื่ อการพั ฒ นาระบบคุ ณ ภาพ
หองปฏิบัติการของสถาบันมาตรวิทยาแหงเมียนมาร สปป.ลาว และกัมพูชา (2) โครงการเครือขายเซ็นเซอรไร
สายสำหรับเก็บขอมูลแบบเวลาจริงสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยดินถลม (3) โครงการเครือขายความรวมมือคลังขอมูล
น้ ำแห งอาเซีย น และ (4) การเสวนาและจั ดแสดงนิ ทรรศการนานาชาติ เรื่อง“เทศกาลวิทยาศาสตร: การ
สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อสรางความตระหนักทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และประเด็นรวมในการ
พัฒนาภูมิภาคอยางยั่งยืน” ภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติประจำป 2561 สงผลใหมี
เครือขายความรวมมือดาน วทน. ในสาขาตางๆ เพิ่มขึ้น มีกรอบแนวทางการดำเนินความรวมมือกับอาเซียนใน
ตางประเทศสาขาใหม และบุคลากรดาน วทน. ของอาเซียนไดรับการพัฒนาทักษะที่เหมาะสม และ
3.5 สงเสริมความรวมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสรางความมั่นคงในทุกดานที่เกี่ยวกับ
เรื่องความอยูดีมีสุขของประชาชน ทั้งความมั่นคงดานพลังงาน ดานอาหาร ดานสิ่งแวดลอม และการบริหาร
จัดการภัยพิบัติในรูปแบบตางๆ รวมทั้งการปองกันภัยในทุกรูปแบบ โดยหนวยงานภาครัฐมีผลการดำเนินงานที่
สำคัญ ดังนี้
กระทรวงการตางประเทศ จัดทำโครงการเสริมสรางหุนสวนความรวมมือในการนำปรัชญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งไปประยุ ก ต ใ ช เ พื่ อ บรรลุ เ ป า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ตามนโยบาย SEP for SDGs
Partnership เพื่อเผยแพรและสงเสริมใหนานาประเทศรับรู เขาใจ และพิจารณาเปนหุนสวนในการนอมนำ
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งไปประยุ ก ต ใช ในการดำเนิ น โครงการเพื่ อ ให เกิ ด ผลสำเร็จ เชิ งประจั ก ษ ใน
ตางประเทศ นำไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน ชวยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนที่เขารวมโครงการใน
ตางประเทศ ในปงบประมาณ 2561 มีประเทศที่รวมดำเนินโครงการพัฒนาที่นำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกตใชและริเริ่มโครงการกับไทยแลว 25 ประเทศ ในการนี้ ไดจัดตั้งศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงที่
เลโซโท สปป. ลาว ตองกา ฟจิ และเมียนมา พัฒนาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบที่ กัมพูชา ติมอร - เลสเต
ชิลี ศรีลังกา โมซัมบิก มองโกเลีย วานูอาตู และเวียดนาม และอยูระหวางเริ่มดำเนินโครงการที่ โตโก เซเนกัล
คีรกีซ มาดากัสการ เบนิน คอโมโรส บังกลาเทศ หมูเกาะโซโลมอน ฟลิปปนส เนปาล ซูดาน และอีก 5 ประเทศ
สงผลใหประชาชนในประเทศคูรวมมือที่เขารวมโครงการฯ มีชีวิตความเปนอยูและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการ
นำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใช ชวยสรางความไวเนื้อเชื่อใจ สงเสริมภาพลักษณ และทัศนคติที่
ดีตอประเทศไทย ชวยเอื้อตอการดำเนินความสัมพันธอันดีและความรวมมือที่ใกลชิดระหวางไทยกับประเทศ
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คูรวมมือในทุกดานและทุกระดับ รวมทั้งเปนตัวอยางความสำเร็จเชิงประจักษของการนำปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกตใชในตางประเทศ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีทวายและ
โรงเรียนเทคนิคทวาย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีทวายและโรงเรียนเทคนิคทวาย
ในการผลิตแรงงานที่มีทักษะและขีดความสามารถสอดคลองกับความตองการฝมือแรงงานดานอุตสาหกรรมใน
พื้นที่ซึ่งเปนจุดที่ฝายไทย มีโอกาสขยายโอกาสทางธุรกิจรวมทั้งเปนเครื่องมือเพื่อสงเสริมความสัมพันธทวิภาคี
ระหวาง 2 ประเทศ โดยมีระยะเวลาการดำเนินงาน 3 ป ในป 2561 มีอาจารยชาวเมียนมาไดรับการไดรับการ
ฝกอบรม 30 คน และมีผูไดรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท 8 คน
กระทรวงวั ฒ นธรรม ดำเนิ น โครงการส งเสริ ม ภาพลั ก ษณ ไทยและนำความเป น ไทยสู ส ากล
สงเสริ ม และสนั บ สนุ น ให มี การเผยแพร แ ละแลกเปลี่ ย นผลงานศิ ล ปะรว มสมั ย โดยสนั บ สนุ น ให ศิ ล ป น ได
สรางสรรคและนำผลงานศิลปะที่มีคุณภาพและคุณคาไปเผยแพรผานการจัดแสดงนิทรรศการรวมกับนานา
ประเทศในเทศกาลหรืองานมหกรรมศิลปะรวมสมัยสำคัญตางๆ หรือการเขารวมสัมมนาวิชาการดานศิลปะ
รวมสมัยในเวทีตางๆ เพื่อเสริมสรางความรวมมือระหวางเครือขายในการพัฒนางานศิลปะรวมสมัย เผยแพร
ชื่ อ เสี ย งของประเทศ รวมถึ งการพั ฒ นาศิ ล ปะร ว มสมั ย ให ก ลายเป น ทุ น ทางวั ฒ นธรรมที่ จ ะช ว ยผลั ก ดั น
ศิลปวัฒนธรรมของประเทศสูสากล สงผลเชิงบวกในดานเศรษฐกิจสรางสรรค วงการศิลปะและสังคมไทยตอไป
จากการดำเนินโครงการมีศิลปนศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย 9 สาขาเขารวมโครงการ จำนวน 50 เครือขาย และมี
ผูสนใจเขารวมงานเทศกาล/ รวมกิจกรรมสาธิต/ รวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนองคความรูไมนอยกวา 5,000 คน
ส ง ผลให เกิ ด ความร ว มมื อ ด า นการพั ฒ นางานและเครื อ ข า ยศิ ล ปะร ว มสมั ย ของศิ ล ป น องค ก รภาครั ฐ
ภาคเอกชนของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ผูเขารวมกิจกรรมไดความรู ไดรับการพัฒนา ตอยอด เพิ่มมูลคา
ผลงานศิ ล ปะการแสดงร ว มสมั ย ประชาชนทั้ งในไทยและประเทศอาเซี ย นตระหนั ก และเห็ น คุ ณ ค า ของ
ศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย โครงการพัฒนาความรวมมือและเชื่อมโยงดานศิลปวัฒนธรรมกับประเทศอาเซียน
เพื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตร สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน อันจะเปนพื้นฐานในการสรางความ
เขาใจเกี่ยวกับประชาคมสังคมวัฒนธรรม ซึ่งเปนหนึ่งในสามเสาหลักของประชาคมอาเซียน และเพื่อเปดพื้นที่
ในการแลกเปลี่ย นเรียนรู อัน เปน กระบวนการหนึ่งในการพั ฒ นาองคความรูดานมานุ ษยวิทยา โดยการจั ด
บรรยายวิ ช าการสาธารณะ อาเซี ย นในมิ ติ วัฒ นธรรม หั ว ขอ “วัฒ นธรรมการทู ต สาธารณะ: มุม มองจาก
อาเซี ย น-อิ น เดี ย ”และเทศกาลภาพยนตร อาเซี ย น ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2561 (SAC ASEAN Film
Festival 2018) มีผูเขารวม 732 คน
นอกจากนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดดำเนินโครงการการประชุมรัฐมนตรี
ด า นสิ่ ง แวดล อ มของกลุ ม ประเทศอนุ ภู มิ ภ าคลุ ม น้ ำ โขง ครั้ ง ที่ 5 (Fifth Greater Mekong Subregion
Environmental Ministers’ Meeting: GMS EMM-5) และการประชุ ม ที่ เกี่ ย วข อ ง เพื่ อ แลกเปลี่ ย นความ
คิดเห็นแนวปฏิบัติที่ดีดานสิ่งแวดลอมในอนุภูมิภ าคลุมน้ำโขงและใหการรับ รองเอกสารผลลัพธการประชุม
รวมถึงการรับมือกับประเด็นอุบัติใหมที่จะเกิดขึ้นในอนุภูมิภาคลุมน้ำโขง ซึ่งเปนโอกาสในการเสริมสรางความ
รวมมือในการดำเนินงานดานสิ่งแวดลอมของอนุภูมิภาคลุมน้ำโขงใหมีความยั่งยืนตอไปในอนาคต ทำใหเกิด
ความรวมมือการดำเนินงานดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกับประเทศสมาชิก อนุภูมิภาคลุมน้ำโขงมี
ความเขมแข็งขึ้น และส งเสริมบทบาทผูน ำของประเทศไทยในอนุภู มิภ าคลุมน้ำโขง ในการดำเนิน งานดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตลอดจนแสดงถึงความพรอมตลอดจนภาพลักษณที่ดีในการสงเสริมความ
รวมมือในอนุภูมิภาค
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3.6 บู รณาการภารกิ จ ด า นความรวมมือระหวางประเทศและดา นการตา งประเทศ หนวยงาน
ภาครัฐมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.) ดำเนินโครงการการจัดทำบันทึกความเขาใจ
วาดวยความรวมมือดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกับตางประเทศ เพื่อสงเสริมและพั ฒ นาความ
รวมมือทางวิชาการระหวางคูภาคีในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม บนพื้นฐานความเทาเทียมกัน
ไดรับประโยชนรวมกัน มีจุดมุงหมายหลักเพื่อใหเกิดโอกาสที่ดีในการแลกเปลี่ยนขอมูล ประสบการณในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในป 2561 ไดจัดทำบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดาน
สิ่งแวดลอมกับตางประเทศแลวเสร็จ 1 ฉบับ (บันทึกความรวมมือระหวางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล อมแห งราชอาณาจั กรไทย และกระทรวงสิ่ งแวดลอมแห งประเทศญี่ ปุน วาด วยความรวมมือด าน
สิ่ งแวดล อม) ขณะนี้ อยู ร ะหว า งหารื อเพื่ อ จัด พิ ธีล งนามบั น ทึ กความรว มมื อด านทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดลอมรวมกับประเทศกัมพูชา
นอกจากนี้ ทส. ได จั ดการประชุ มตางๆ อาทิ การประชุ มคณะทำงานรวมวาดว ยการพิ ทั กษ
สิ่ งแวดล อ มระหว างกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดลอ มแห งราชอาณาจัก รไทยและกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแหงสหพันธรัฐรัสเซีย ครั้งที่ 1 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหารือใน
ประเด็นความรวมมือดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ภายใตบั นทึกความเขาใจระหวางกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแหงราชอาณาจักรไทยและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แหงสหพันธรัฐรัสเซียวาดวยความรวมมือเพื่อการพิทักษสิ่งแวดลอม ซึ่งรัฐมนตรีทั้งสองฝายไดลงนามในบันทึก
ความเขาใจฯ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ณ นครเซนตปเตอรสเบิรก สหพันธรัฐรัสเซีย ขอบเขตของความ
รว มมื อที่ มีก ารหารื อในครั้งนี้ ได แก การปกป องความหลากหลายทางชีว ภาพ (การอนุรักษ เสื อโครงและ
นกอพยพ) การพัฒนาระบบปองกันพื้นที่ธรรมชาติ (การจัดการพื้นที่มรดกโลก จัดการทรัพยากรน้ำผิวดินและ
น้ำบาดาล ความรวมมือดานการปาไม และความรวมมือดานสวนสัตว) ซึ่งทั้งสองฝายเห็นพ องตองกันที่จะ
ดำเนินความรวมมือและพิจารณาโครงการกิจกรรมรวมกัน และเห็นชอบรางแผนปฏิบัติการ ป พ.ศ. 25612562 และจะทำการหารือในรายละเอียดภายในประเทศอีกครั้งหนึ่งเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลกัน การประชุม
คณะทำงานรวมว าด วยความรวมมือดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอมระหวางกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติ และสิ่ งแวดล อมแห งราชอาณาจั กรไทย และกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล อมแห ง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ครั้งที่ 1 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินความรวมมือดานตางๆ
ภายใตบั น ทึ กความเขาใจวาดว ยความรว มมือด านทรัพ ยากร ธรรมชาติและสิ่ งแวดล อมระหว างกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของสองประเทศ ซึ่งรัฐมนตรีทั้งสองฝายไดลงนาม เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม
2560 ณ นครหลวงเวียงจันทน สปป.ลาว จากการประชุมดังกลาว สองฝายเห็นชอบที่จะดำเนินความรวมมือ
ในสาขาตางๆ ไดแก (1) การจัดการมลพิษและสิ่งแวดลอม ไดแก การจัดการมลพิษทางอากาศ การจัดการ
มลพิษทางน้ำและการจัดการของเสียอันตราย (2) การบริหารจัดการน้ำและการจัดการน้ำใตดิน (3) นโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (4) โครงการสวนรุขชาติ ความสัมพันธทางการทูต ไทย-ลาว
(5) การสรางความตระหนักรูดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ (6) การเสริมสรางบุคลากรดานการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนากลไกการจัดเก็บขอมูลดานทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และความรวมมือดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับทองถิ่น
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การประชุ ม สมั ช ชาสิ่ ง แวดล อ มแห ง สหประชาชาติ สมั ย ที่ 3 วั น ที่ 4-6 ธั น วาคม 2560 ณ
สำนั กงานใหญ โครงการสิ่ งแวดล อมแห งสหประชาชาติ กรุงไนโรบี สาธารณรัฐเคนยา การประชุ มสมั ช ชา
สิ่ งแวดล อมแห งสหประชาชาติ (United Nations Environment Assembly: UNEA) เป น เวที การประชุ ม
สหประชาชาติที่มีห นาที่ ในการดำเนินการเพื่ อนำไปสูการกำหนดนโยบายของโลกในการแกไขปญหาดาน
สิ่งแวดลอม (Highest-level decision-making body on the environment) มีเปาหมายเพื่อสงเสริมความ
รวมมือของประชาคมโลกใหเกิดการเปลี่ยนแปลงระดับโลกในการขจัดมลพิษทางอากาศ ดิน แหลงน้ำจืด และ
มหาสมุทร จากสารเคมี ของเสีย และมลพิษจากแหลงอื่นๆ ซึ่งมลพิษไดสงผลทำลายสุขภาพมนุษยและสงผล
กระทบตอระบบนิเวศ และมีสวนทำใหเกิดความขัดแยงในการแยงชิงทรัพยากร อยางไรก็ตาม ผลกระทบจาก
มลพิ ษสามารถป องกันได ซึ่ งจะตองรวมมือกันเพื่อแกไขปญ หาอยางเรงด วน ซึ่งการประชุ มในครั้งนี้ มี การ
แลกเปลี่ยนประสบการณดานการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม โดยเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงไนโรบีในฐานะ
หัวหนาคณะผูแทนไทยกลาวถอยแถลงถึงความสำคัญของการแกไขปญหามลพิษซึ่งเชื่อมโยงไปสูเปาหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนโดยประเทศไทยนอมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช (SEP for SDGs) ใชเปนแนวทางในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประเทศไทยมียุทธศาสตร
การจัดการมลพิษ 20 ป ยุทธศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอม ซึ่งรัฐบาลไทยไดใหความสำคัญตอประเด็นดานมลพิษ
ทางทะเลอยางมากและมีผลการดำเนินงาน ทั้งในเรื่องโครงการนำรองการเลิกใชพลาสติกหุมฝาขวดน้ำดื่ม
(Plastic Bottle Cap Seal) การประกาศจั ด ระเบี ย บการงดสู บ และทิ้ งก น บุ ห รี่ รวมทั้ งการจัด การขยะบน
ชายหาด รวมถึงมีบทบาทสำคัญใหเกิดความรวมมือระดับภูมิภ าคในการแกไขปญหาขยะในทะเล สงผลให
หน วยงานมี การดำเนิ น งานภายในประเทศเพื่ อขับ เคลื่อนการดำเนิ น งานตามผลลัพ ธการประชุ ม UNEA 3
ครอบคลุมในหลายประเด็น อาทิ การตอสูกับปญหามลพิษ ทั้งทางอากาศ น้ำ และดิน สิ่งแวดลอมและสุขภาพ
ขยะและไมโครพลาสติกในทะเล เปนตน
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดดำเนินโครงการการเจรจาธุรกิจและการประชุมนานาชาติ เพื่อ
ขยายความรวมมือดานการเกษตรและการอำนวยความสะดวกทางการคา เพื่อแกไขปญหาทางเทคนิคสินคา
เกษตร การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและการลงทุนรวม โดยสงผูแทนไปรวมการประชุมระหวางประเทศตาม
พันธกรณีและขอผูกพันที่กำหนดไว (51 เรื่อง) เกี่ยวกับการดำเนินงานดานการตางประเทศ ไดแก ความรวมมือ
ทางวิชาการ เศรษฐกิจ กฎระเบียบ และการแกไขปญหาทางเทคนิคสินคาเกษตร ความมั่นคงปลอดภัยและการ
สำรองอาหาร การพัฒนาการเกษตรระหวางประเทศกับประเทศตางๆ ในระดับทวิภาคี และพหุภาคี องคกร
ระหวางประเทศ ในฐานะที่เปนคณะกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงาน หรือขอตกลงในกรอบความรวมมือ
(MOU) ทั้งในระดับรัฐมนตรี ผูบริหารระดับ สูง และเจาหน าที่ สงผลให (1) พัฒ นาความรวมมือการเกษตร
ตางประเทศในระดับภูมิภาค องคกรระหวางประเทศ และระดับโลก (2) การแกไขปญหาอุปสรรคทางการคา
สินคาเกษตร การประชาสัมพันธ สงเสริม และผลักดันการขยายตลาดสินคาเกษตรและอาหารไทย (3) พัฒนา
มาตรฐานคุ ณ ภาพและมาตรฐานสิ น ค า เกษตรเพิ่ มขีดความสามารถในการแขงขัน เพิ่ ม ความเชื่อมั่น ใหกั บ
ผูบริโภคใหกวางขวางยิ่งขึ้น และ (4) ปกปองผลประโยชนของประเทศที่เกิดจากผลกระทบจากมาตรการออก
กฎ ระเบียบดานภาษี และมาตรการการกีดกันที่มิใชภาษีใหมๆ ของประเทศคูคาตางๆ โครงการสงเสริมและ
ผลักดันภารกิจดานการเกษตรตางประเทศ เพื่อเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขัน และโอกาสของสินคา
เกษตรและอาหารไทยในเวทีการคาโลก ทั้งในแงของการรักษาตลาดเดิมในประเทศคูคาหลัก การดำเนินงาน
เพื่อสนับสนุนความรวมมือและการขยายโอกาสของสินคาเกษตรไทยในตางประเทศ ปจจุบันมีการดำเนินงาน
โครงการ 23 โครงการ อาทิ โครงการแกไขปญหาเชิงรุกและเปดตลาดสินคาเกษตรและอาหารดานเทคนิค
(ประมงปศุสัตวพืช) เพื่อขยายสวนแบงตลาดสินคาเกษตรและอาหารในสหภาพยุโรป โครงการเผยแพรและ
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สรางความเชื่อมั่นในสินคาเกษตรและอาหารไทยในสาธารณรัฐอิตาลี โครงการสงเสริมและเผยแพรผลิตภัณฑ
พื ช ผักผลไม สิ น ค าเกษตรแปรรูป และผลิ ตภัณ ฑ อาหารฮาลาลของไทยในสาธารณรัญ อิน โดนีเซีย สงผลให
ปงบประมาณ 2560 สินคาเกษตรและอาหารไทยสงออกไปจำหนายในตางประเทศเพิ่มขึ้น และสามารถรักษา
ตลาดเดิม คือสหรัฐอเมริกา ญี่ปุน จีน สหภาพยุโรป อินโดนีเซีย ประเทศเพื่อนบาน และผลักดันสินคาสูตลาด
ได โครงการความรวมมือระหวางประเทศ อาทิ อาเซียน จีน เกาหลี ภูฏาณ ฟจิ ฯลฯ เปนการดำเนินการ
กิจกรรมโครงการรวมมือดานการเกษตรตางประเทศ (พืช/ปศุสัตว/ดิน) ภายใตกรอบขอตกลง ความรวมมือ
ระหวางประเทศ (MOU) ภายใตกรอบทวิภาคี อันเปนผลสืบเนื่องจากการประชุมหารือ หรือการเยี่ยมเยือน
คารวะในระดับรัฐมนตรีหรือระดับปลัดกระทรวง ที่ไดมีขอตกลงรวมกันตามพันธกรณี เปนโครงการที่คิดและ
วางแผนรวมกัน โดยดำเนิ น กิจ กรรมโครงการความรวมมื อด านการเกษตรตางประเทศ 13 โครงการ อาทิ
โครงการศึกษาความเปนไปไดในการจัดทำขอตกลงความรวมมือดานการเกษตรระหวางไทย-ฮองกง โครงการ
ความร ว มมื อด านการเกษตรระหว างไทย – สาธารณรั ฐ เกาหลี โครงการฝ กอบรมเรื่ องปรัช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพี ย งแก ป ระเทศสมาชิ ก CIRDAP2 ส งผลให (1) ไดรับ พั น ธุพืช และเทคโนโลยีใหมทางการเกษตร และ
ปองกัน โรคระบาดในพืชและสัตว (2) พั ฒ นามาตรฐานคุ ณภาพและมาตรฐานสินคาเกษตร (3) สรางความ
เชื่ อ มั่ น ในมาตรฐานและสุ ข อนามั ย เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข ง ขั น (4) มี ค วามพร อ มต อ การ
เปลี่ยนแปลงในเชิงพาณิชย และ (5) สามารถเพิ่มมูลคาสินคาและบริการในภาคเกษตร
กระทรวงการต างประเทศ จัด ทำโครงการส งเสริมดานการเกษตร โดยการพั ฒ นาสิ น ค าและ
ผลิ ต ภั ณ ฑ OGOP ของราชอาณาจั ก รภู ฏ าน (The One Gewog One Product (OGOP) Development
Project) เพื่อกระชับและสงเสริมความสัมพันธกับประเทศภูฏานผานการถายทอดความรูและประสบการณ
การพัฒนาผลิตภัณฑ ใหเปนสินคาหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ รวมถึงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ และ
การสงเสริมการตลาดทั้งภายในประเทศและเพื่อการสงออก ในป 2561 ประเทศภูฏานสงสินคาเขารวมงาน
แสดงสิ น ค า 35 รายการ และการประชุ มคณะกรรมการกำกับ โครงการสงเสริมดานการเกษตร สงผลให
เจาหนาที่ ภู ฏานมีความเข าใจในการดำเนิน โครงการ และเกษตรกรภู ฏ านสามารถเพิ่ มผลผลิต และรายได
รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑใหเปนสินคา OGOP สามารถทำการตลาดทั้งภายในประเทศและเพื่อการสงออกได
กระทรวงยุติธรรม จัดทำโครงการศูนยกลางวิชาการดานการบังคับคดีแพงและลมละลายอาเซียน
และความรว มมื อระหวา งประเทศ ด านการบังคับ คดีแพ งและลมละลาย เพื่ อการแลกเปลี่ ย นความรูและ
ประสบการณเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ ระบบและแนวทางปฏิบัติที่ดีเลิศดานการบังคับคดีแพงและคดี
ลมละลาย การพั ฒ นาเครือขาย ความรวมมื อ และความสัมพัน ธที่ดีระหวางประเทศสมาชิกอาเซีย น และ
ประเทศคู เจรจาของอาเซี ย น คื อ จี น ญี่ ปุ น และเกาหลี ใต และประเทศอื่ น ๆ ตลอดจน นำความรู แ ละ
ประสบการณที่ไดรับมาแกไขปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ระบบและแนวทางปฏิบัติที่ดีเลิศดานการบังคับคดี
แพ งและคดีลมละลายมาใชในการพั ฒ นาระบบการบั งคับคดีแพ งและคดีลมละลาย โดยจัดการประชุมเพื่ อ
แลกเปลี่ยนเรียนรูดานการบังคับคดีกับประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศคูเจรจา ในปงบประมาณ 2561
จัดประชุมดานการบังคับคดีภายใตหัวขอประชุมระหวางประเทศวาดวยสิทธิของเจาหนี้ ลูกหนี้ และมาตรการ
เยียวยา “การพัฒนาอยางยั่งยืน : กลไกเจาพนักงานพิทักษทรัพยเอกชนและสิทธิหลักประกัน “International
Conference on Creditors’/Debtors’ Rights and Remedies “Sustainable Development: Introducing
2

ศูนยพัฒนาชนบทแบบผสมผสานสําหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก (Centre on Integrated Rural Development for Asia and the Pacific
หรือ CIRDAP) ปจจุบัน CIRDAP มีสมาชิก 15 ประเทศ ไดแก บังกลาเทศ อินเดีย ศรีลังกา ปากีสถาน เนปาล อัฟกานิสถาน อิหราน เวียดนาม
ฟลิปปนส ลาว อินโดนีเซีย มาเลเซีย พมา ไทย และฟจิ
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Private Trustees in Bankruptcy and Developing Security Interests Regime” ทำให ป ระเท ศไท ยได
ประโยชนในการพัฒ นาความรวมมือดานการบังคับคดีแพงกับประเทศตางๆ ไดอยางเปนรูปธรรมตลอดจน
ผลักดันบทบาทของประเทศไทยในเวทีระหวางประเทศตอไป
กระทรวงศึกษาธิการไดจัดการประชุมสำนักงานคณะกรรมการแหงชาติวาดวยยูเนสโกแหงเอเชีย
แปซิ ฟ ก ประจำป 2561 (2018 Asia-Pacific Meeting of National Commissions for UNESCO) เพื่ อ
เสริมสรางสมรรถนะในการทำงานและการดำเนินงานประสานความรวมมือระหวางสำนักงานคณะกรรมการ
แหงชาติวาดวยยูเนสโกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟกแบงปนประสบการณ ของประเทศและแนวทางปฏิบัติที่ดี
รวมทั้งหารือถึงกลไกการดำเนินงาน สิ่งทาทาย และประเด็นสำคัญลำดับตน โดยที่ประชุมไดรวมกันพิจารณา
แก ไขและรั บ รองข อเสนอแนะคยองจู ใน 6 ประเด็น สำคัญ ไดแก (1) หุ น ส วนในการพั ฒ นาระหว างสำนั ก
เลขาธิการคณะกรรมการแหงชาติวาดวยยูเนสโกกับองคการยูเนสโก (2) ความรวมมือระหวางสำนักเลขาธิการ
คณะกรรมการแหงชาติวาดวยยูเนสโก (3) แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหนาที่ในการดำเนินงานของสำนักเลขาธิการ
คณะกรรมการแหงชาติวาดวยยูเนสโก (4) การปฏิ รูป เชิงยุทธศาสตรขององคการยูเนสโก (5) บทบาทของ
สำนักเลขาธิการขององคการยูเนสโก และ (6) ความรวมมือกับศูนยประเภทที่ 2 ของยูเนสโก
3.7 สงเสริมใหเกิดการปรับตัวภายในประเทศที่สำคัญ โดยกระทรวงการคลังดำเนินโครงการการ
ติดตามแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร (National Strategic Action Plan: NSAP) ดานการเงินการคลังป 2559 2568 ภายใตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2025 (AEC Blueprint 2025) เพื่อเปนกรอบการดำเนินการในสวน
ที่เกี่ยวของกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของกระทรวงการคลัง และหนวยงานที่เกี่ยวของ ในระยะป 2559 2568 รวมทั้ง จัดการประชุมคณะกรรมการอาเซียนดานการเงินการคลัง เพื่อรวมกันกำหนดมาตรการ และ
ติดตามผลการดำเนิ นการตาม NSAP ดานการเงินการคลัง ภายใต AEC Blueprint 2025 ในปงบประมาณ
2561 มีการประชุมคณะกรรมการอาเซียนดานการเงินการคลัง ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561
เพื่อติดตามความคืบหนาผลการดำเนินงานตามแผน NSAP ระยะที่ 2

4 ประเด็นการพัฒนาในระยะตอไป
4.1 เรงรัดการลงทุนเพื่อเพิ่มปริมาณและปรับปรุงคุณภาพโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส
โดยสงเสริมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทั้งดานการคา
การลงทุนและการใหบริการ เสริมสรางขีดความสามารถและสนับสนุนการแสวงหาตลาด แหลงลงทุน และ
แหลงวัตถุดิบใหมของผูประกอบการไทยในตางประเทศ พรอมทั้งพัฒนาและสงเสริมธุรกิจภาคบริการของไทย
4.2 เรงปฏิรูปกฎหมาย กฎ ระเบียบตางๆ ทางเศรษฐกิจ เพื่อรองรับการเปดเสรีและการรวมกลุม
ทางเศรษฐกิจทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค พัฒนาความรวมมือระหวางผูประกอบการในระดับโซอุปทาน
ดำเนิ น การต า งประเทศในเชิ งรุกและสร างสรรค มี บ ทบาทในการรวมพั ฒ นากฎระเบี ย บระหว างประเทศ
มาตรฐานสากล และพันธกรณีตางๆ
4.3 พัฒนาระบบขนสงทางราง และการขนสงชายฝง ใหเกิดการเชื่อมโยง เพื่อใหเกิดการขนสง
ตอเนื่อง ประหยัดพลังงาน และลดตนทุน ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกทางการคาและโลจิสติกส ดวยการ
เรงผลักดันการพัฒนาระบบ NSW ใหสามารถใหบริการดวยระบบอิเล็กทรอนิกสไดอยางเปนรูปธรรม
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4.4 เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข งขั น ควบคู ไปกั บการพั ฒ นาที่ ยั่งยื น ผ า นความร วมมื อกั บ
ประเทศทั่วโลก ทั้งการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การสรางเศรษฐกิจที่เนนนวัตกรรมการใชประโยชนจากกรอบ
ความรวมมือตาง ๆ มีบทบาทในการสงเสริมความรวมมือทางเศรษฐกิจในกรอบความรวมมือระดับอนุภูมิภาค
และภูมิภาค ใชประโยชนจากความเปนหุนสวนกับภาคสวนตางๆ เพื่อรวมกันบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ส ว น ที่ 2
การประเมินผลกระทบการพัฒนา
ดวยดัชนีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย

บ ท ที่ 11
ความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย
1

บทนำ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาประเทศใหสังคมไทย
มีความอยูเย็นเปนสุข ทั้งในดานการมีสุขภาวะในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน เศรษฐกิจมีความเขมแข็ง
และเปนธรรม สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศนสมดุล สังคมมีความเปนประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล มุงสราง
ความเป น ธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสั งคม ในป 2561 ซึ่งเป น ป ที่ 2 ของการพั ฒ นาตามแผนพั ฒ นาฯ
ฉบั บที่ 12 สำนักงานสภาพัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแห งชาติ (สศช.) จึงไดประเมินผลกระทบของการ
พัฒนาประเทศ โดยใชดัชนีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทยที่ไดพัฒนาขึ้น เพื่อรายงานสถานการณ
การเปลี่ยนแปลงของความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย และขอเสนอแนะแนวทางการพัฒ นาเพื่อมุงสู
วิสัยทัศนของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในการสรางความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทยตอไป

2

ผลกระทบการพัฒนาปที่สองของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

ในระยะ 2 ปแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 สังคมไทยมีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในระดับปานกลาง
และมีแนวโนมสูงขึ้น โดยคาดัชนีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรอยละ 66.60
ในป 2559 หรื อ ป สุ ด ท า ยของแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 11 เป น ร อ ยละ 70.40 ในป 2560 หรื อ ป แ รกของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 76.47 ในป 2561 หรือปที่สองของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
ชี้ใหเห็นวา ภาพรวมของความอยูเย็นเปนสุขรวมกัน ในสังคมไทยในระยะ 2 ปของแผนพัฒ นาฯ ฉบั บที่ 12
มีแนวโนมดีขึ้นจากชวงปลายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 โดยปจจัยเกื้อหนุนที่สงผลใหความอยูเย็นเปนสุขรวมกันใน
สังคมไทยเพิ่มขึ้น คือ สุขภาวะโดยรวมของบุคคล ครอบครัว และชุมชน มีระดับดีขึ้นมาก จากระดับปานกลาง
ในป 2560 เปนระดับดีในป 2561 เศรษฐกิจมีความเขมแข็งและเปนธรรม มีระดับดีขึ้นเล็กนอย แตยังคงทรง
ตัวอยูในระดับดี สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศสมดุล มีระดับดีขึ้น จากระดับตองปรับปรุง เปนระดับปานกลาง
สังคมมี ความเป น ประชาธิปไตยที่ มีธรรมาภิบาลแมจะมี คะแนนดีขึ้น มาก แตยังอยูในระดับ ตองปรับ ปรุง
ขณะที่การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมมีระดับดีขึ้นเชนกัน และปรับตัวสูงขึ้นจาก
ระดับตองปรับปรุงเปนระดับปานกลางเปนครั้งแรกตั้งแตชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
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ตารางที่ 1 ดัชนีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย ป 2555 – 2561
องคประกอบหลัก
1. การมีสุขภาวะ
2. เศรษฐกิจเขมแข็งและเปนธรรม
3. สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศสมดุล
4. สังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล
5. การสรางความเปนธรรมและลดความ
เหลื่อมล้ำในสังคม
ภาพรวมดัชนีความอยูเย็นเปนสุข

2555
69.20
79.73
60.30
60.76

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
2556 2557 2558
74.26 76.64 77.05
81.94 79.69 80.41
62.17 65.31 68.98
59.75 64.45 51.65

2559
82.35
80.17
65.45
49.40

แผนฯ 12
2560 2561
79.82 87.37
80.61 81.46
63.43 73.77
61.89 68.46

69.00

67.39

65.29

69.49

61.39

68.45

72.75

67.44

68.64

69.98

68.73

66.60

70.40

76.47

ที่มา : กองขับเคลื่อนและประเมินผลการพัฒนา สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
หมายเหตุ : ระดับดีมาก = รอยละ 90.0 – 100
ระดับดี = รอยละ 80.0 – 89.9
ระดับปานกลาง = รอยละ 70.0 – 79.0
ระดับตองปรับปรุง = รอยละ 60.0 – 69.9
ระดับเรงแกไข ≤ รอยละ 59.9

3 สถานการณและการเปลี่ยนแปลงของปจจัยที่นำไปสูความอยูเย็นเปนสุขรวมกัน
ในสังคมไทย
3.1 สุขภาวะของคนไทยในปที่สองของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ปรับตัวดีขึ้นอยางเห็นไดชัด
โดยมีคาดัชนีรวมขององคประกอบหลักดานสุขภาวะถึงรอยละ 87.35 ซึ่งอยูในระดับดี ปรับตัวดีขึ้นจาก
การประเมินปแรกของแผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ 12 ป 2560 ที่อยูในระดับ ปานกลาง เปนผลมาจากในป 2561
องคประกอบยอยที่อยูในเกณฑระดับดีทั้งสามองคประกอบ กลาวคือองคประกอบดานสุขภาพกายและจิตดี
มี ค า อยู ใ นระดั บ ดี ม าตลอดตั้ ง แต ป 2555 มี ค า ร อ ยละ 84.30 เพิ่ ม ขึ้ น เป น ร อ ยละ 86.78 ในป 2561
องคประกอบดานสุขภาพทางสังคมที่ดีมีคาเพิ่มขึ้นอยางมากเทากับรอยละ 87.67 ในป 2561 จากในป 2555
มีคาเพียงรอยละ 64.71 เชน เดียวกับองคประกอบดานการมีคุณธรรมและสติป ญญาใฝรูที่มีคาดัชนีเพิ่มขึ้น
หนึ่งเทาจากเดิมในป 2555 มีคารอยละ 60.75 เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 87.66 ในป 2561
ตารางที่ 2 ดัชนีการมีสุขภาวะ ป 2555 – 2561
องคประกอบยอย
ภาพรวม
1. สุขภาพกายและจิตดี
รอยละของประชากรที่มสี ุขภาพดีตอ
ประชากรทั้งหมด
อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดเฉลีย่
อัตราการฆาตัวตายสำเร็จ
2. สุขภาพทางสังคมที่ดี
คาใชจายดานสุขภาพของประเทศตอ
ผลิตภัณฑมวลรวมประเทศ

หนวย : รอยละ

2555
69.20
84.30

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
2556
2557
2558
74.26 76.64 77.05
82.57 83.53 80.64

2559
82.35
80.93

แผนฯ 12
2560
2561
79.82 87.37
82.46 86.78

80.69

72.22

74.78

70.9

70.06

70.22

N/A

91.56
80.65
64.71

93.25
82.24
71.35

93.44
82.37
70.78

93.75
77.28
69.12

94.00
78.74
77.70

94.25
82.92
71.97

94.44
79.11
87.67

83.79

81.36

80.16

77.82

76.34

95.75

100.00
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องคประกอบยอย
รอยละของผูส ูงอายุที่อยูคนเดียวตอ
ผูสูงอายุทั้งหมด
อัตราคดีเด็กและเยาวชนถูกดำเนินคดี
โดยสถานพินิจฯ ตอเด็กและเยาวชน
พันคน
จำนวนเหตุการณความรุนแรงใน
ครอบครัว
รอยละการมีบานเปนของตนเอง
อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร
ทางบกตอประชากรพันคน
จำนวนคดีเกี่ยวกับความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน
สัดสวนของผูปวยฉุกเฉินวิกฤตที่ไดรับ
ปฏิบัติการฉุกเฉินภายใน 8 นาที
สัดสวนของครัวเรือนที่ประสบภาวะ
ลมละลายจากคาใชจายในการ
รักษาพยาบาล
3. การมีคุณธรรมและสติปญญาใฝรู
สัดสวนคดีอาญาตอประชากรพันคน
รอยละของประชากร อายุ 13 ปขึ้นไป
จำแนกตามการเขารวมกิจกรรมที่เปน
ประโยชนตอชุมชน/หมูบาน
อัตราการเรียนรู (Functional
literacy rate) 9 ปขึ้นไป
สัดสวนประชากรอายุ 6 ปขึ้นไปที่ใช
อินเตอรเน็ตตอประชากรทั้งหมด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (คะแนนเฉลี่ย
ของ 4 วิชาหลักของนักเรียนระดับ
ป. 6 ม. 3 และ ม.6)
รอยละของนักเรียนที่ออกจาก
การศึกษาภาคบังคับกลางคันระดับ
ประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย
คาใชจายดานการศึกษาของประเทศ
ตอผลิตภัณฑมวลรวมประเทศ

2555

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
2556
2557
2558

2559

แผนฯ 12
2560
2561

N/A

N/A

57.47

48.08

N/A

46.30

N/A

50.78

46.69

45.88

49.91

55.66

65.36

85.11

36.90

81.97

78.74

78.13

100.00

69.20

N/A

77.60

76.90

76.90

72.50

72.50

71.40

73.00

45.66

43.67

43.10

44.84

42.02

41.49

N/A

81.32

81.88

87.06

74.30

100.00

100.00

100.00

N/A

N/A

78.05

76.98

78.02

69.75

79.40

76.92

86.96

89.69

99.50

97.09

88.50

88.50

60.75
62.54

69.51
55.32

76.15
59.32

82.07
70.22

88.79
100.00

85.69
87.84

87.66
100.00

N/A

N/A

72.33

N/A

N/A

N/A

97.86

77.53

81.17

82.67

84.00

85.00

85.00

85.00

52.92

57.87

69.77

78.63

95.01

100.00

100.00

71.09

70.29

70.10

75.55

74.71

71.32

77.09

22.41

68.42

92.86

100.00

100.00

100.00

N/A

78.00

84.00

86.00

84.00

78.00

70.00

66.00

ที่มา : สำนักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
หมายเหตุ : ระดับดีมาก = รอยละ 90.0 – 100
ระดับดี = รอยละ 80.0 – 89.9
ระดับปานกลาง = รอยละ 70.0 – 79.0
ระดับตองปรับปรุง = รอยละ 60.0 – 69.9
ระดับเรงแกไข < รอยละ 59.9

1)
คนไทยมีสุขภาพกายสุขภาพจิตดี อายุขัยเฉลี่ย และอัตราการฆาตัวตายเทียบเทา
ปที่ผานมา โดยรอยละของประชากรที่มีสุขภาพดีตอประชากรทั้งหมดมีแนวโนมคงที่จากรอยละ 70.06 ใน
ระยะสิ้ น แผนพั ฒ นาฯ ฉบั บที่ 11 เป นรอยละ 70.22 ในป แรกของแผนพั ฒ นาฯ ฉบับ ที่ 12 โดยผูปวยจาก
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โรค 298 กลุมโรค สวนใหญคนไทยเปนโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน และเสี่ยงตอการเปนโรคเบาหวาน
ในอนาคต จากพฤติกรรมการใชชีวิตปจจุบันที่สะดวกสบาย ผอนแรงและอำนวยความสะดวก ทำใหไมตองใช
พลั งงานออกแรงของร างกาย เช น เดี ย วกั บ ช ว งอายุ ขัย เฉลี่ ย ของคนไทยที่ ใกล เคี ย งกั น เมื่ อเที ย บกั บ ระยะ
สิ้ น แผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 11 และแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12 ป ที่ ส อง มี ค า ร อ ยละ 94 และร อ ยละ 94.44
ตามลำดั บ หรื อ คนไทยมี อ ายุ เฉลี่ ย อยู ในช ว ง 75 ป บ ริ บู ร ณ ซึ่ งถื อ ว าคนไทยมี อ ายุ เฉลี่ ย เพิ่ ม ขึ้ น ตามการ
พัฒนาการดานเทคโนโลยีและความรูทางการแพทยที่กาวหนามากขึ้น ประกอบกับประชาชนสามารถเขาถึง
ระบบบริการสาธารณสุขไดมากขึ้น ทำใหอายุไขเฉลี่ยของคนไทยมีแนวโนมเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เมื่อพิจารณาถึงอัตรา
การฆาตัวตายสำเร็จของคนไทยมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเล็กนอยจากรอยละ 6.03 ในป 2560 เปนรอยละ 6.32 ในป
2561 สงผลใหคาดัชนีอัตราการฆาตัวตายสำเร็จมีคาลดลงอยูในระดับปานกลางเทากับรอยละ 79.11 จากเดิม
อยู ในระดับ ดี รอยละ 82.92 ในป 2560 ทั้ งนี้ เปน ผลจากภาวะของการเสีย ศูน ย จากการถูกประเมิ น ภาวะ
การเงิ น ความรั ก ความรู สึ ก ผิ ด กั บ คนที่ มี ค วามสำคั ญ ความสู ญ เสี ย อย า งฉั บ พลั น ความกดดั น จาก
สภาพแวดลอมและคานิยมทางสังคม ทำใหไมสามารถจัดการปญหาเมื่อเกิดความผิดหวังในชีวิต ความกังวล
ความเครียด จนพัฒนาไปสูภาวะซึมเศราและคิดทำรายตัวเองหรือฆาตัวตายได
2)
สั งคมไทยมี แ นวโน ม ดี ขึ้ น จากคุ ณ ภาพชี วิ ต ดี ขึ้ น อั ต ราคดี เด็ ก และเยาวชน
ถูกดำเนินคดีโดยสถานพินิจฯ ลดลงอยูในเกณฑมาตรฐาน รวมทั้งมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
เพิ่มขึ้น โดยสังคมไทยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นจากปจจัยหลายประการ อาทิ ดัชนีจำนวนคดีเกี่ยวกับความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินที่อยูในเกณฑระดับดีมากตอเนื่องกันตั้งแตในป 2559 สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จนถึงป
2561 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ปที่สอง จากจำนวนคดีเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินที่มีแนวโนม
ลดลงจากเดิมมีคารอยละ 1.03 ในป 2560 ลดลงเหลือเพียงรอยละ 0.63 ในป 2561 สวนใหญเปนผลมาจาก
คดีลักทรัพยที่ลดลงอยางเห็นไดชัด รองลงมาคือคดีวิ่งราวทรัพย คดีชิงทรัพย คดีปลนทรัพย (คดีอุกฉกรรจ)
คดียักยอกทรัพย และคดีวางเพลิง ที่มีจำนวนคดีลดลงในชวงหนึ่งปที่ผานมา นอกจากนี้ คนไทยยังมีบานเปน
ของตนเองในสัดสวนสูงขึ้นจากรอยละ 71.40 ในป 2560 เปนรอยละ 73.00 ในป 2561
ในดานความอบอุนของครอบครัว อัตราคดีเด็กและเยาวชนถูกดำเนินคดีโดยสถาน
พินิจฯ ตอเด็กและเยาวชนพันคนมีแนวโนมดีขึ้นอยางตอเนื่อง จนอยูในระดับดีในป 2561 โดยมีคาดัชนีอยูที่
รอยละ 85.11 จากเดิมในป 2559 และป 2560 มีคารอยละ 55.66 และ 65.36 ตามลำดับ เมื่อพิจารณาขอมูล
อัตราคดีเด็กและเยาวชนถูกดำเนินคดีโดยสถานพินิจฯ ตอเด็กและเยาวชนพันคน พบวามีอัตราคดีเด็กและ
เยาวชนถูกดำเนินคดีมีสัดสวนลดลงจนสามารถเทียบเทาเกณฑมาตรฐานที่รอยละ 2 โดยในป 2561 มีสัดสวน
คดีเทากับรอยละ 2.35 จากรอยละ 3.59 ในป 2559
เมื่อพิจารณาดานคาใชจายและการไดรับบริการดานสาธารณสุข พบวาคนไทยมี
คาใชจายดานสุขภาพของประเทศตอผลิตภั ณฑมวลรวมประเทศลดลงจากเดิมป 2559 มีคาใชจายรอยละ
5.24 ลดลงเหลื อเพี ย งร อยละ 4.89 ในป 2561 ซึ่ งส งผลให ค าดั ช นี คาใชจายดานสุขภาพของประเทศต อ
ผลิ ต ภั ณ ฑ มวลรวมประเทศอยู ในระดับ ดี มากที่ คารอยละ 100 ในป 2561 จากในป 2559 มีคาดัช นีเพี ย ง
รอยละ 76.34 อยูในระดับปานกลางเทานั้น รวมทั้งคนไทยไดรับบริการดานสาธารณสุขในดานสัดสวนของ
ผูปวยฉุกเฉินวิกฤตที่ไดรับปฏิบัติการฉุกเฉินภายใน 8 นาทีเพิ่มขึ้น จากเดิมรอยละ 69.75 เพิ่มขึ้นเปนรอยละ
79.40 กลาวคือผูปวยฉุกเฉินระดับวิกฤต (สีแดง) ที่เริ่มไดรับปฏิบัติการภายใน 8 นาทีนับรวมตั้งแตขั้นตอน
ไดรับแจง ถึงขั้นตอนชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเริ่มใหการชวยเหลือมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น จากการปฏิบัติการฉุกเฉินมี
ความคล อ งแคล ว เพิ่ ม ขึ้ น คุ ณ ภาพปฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น ดี ขึ้ น การขยายความครอบคลุ ม โดยการประสาน
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ความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีบทบาทในการดาเนินงานการแพทยฉุกเฉินระดับทองถิ่นหรือ
พื้นที่ มีการสงเสริมใหมีอาสาฉุกเฉินชุมชน เพื่อชวยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องตนและสามารถแจงเหตุไดถูกตอง
และเหมาะสม มุงเนนเปาหมายในการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน (อสม.) ใหเปนอาสาฉุกเฉิน
ชุมชน (อฉช.) เพื่อการกระจายใหครอบคลุมในทุกพื้นที่
อยางไรก็ตาม ครัวเรือนยังมีความกังวลกับสุขภาพทางสังคมไทยที่เกิดจากหลายๆ
ปจ จัย อาทิ ลั กษณะการอยู อาศัย ของผูสู งอายุที่มีลั กษณะอยูคนเดีย วเพิ่มขึ้น โดยวัดจากดัชนีรอยละของ
ผูสูงอายุที่อยูคนเดียวตอผูสูงอายุทั้งหมดที่มีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่องตั้งแตป 2550 มีคารอยละ 64.94
ซึ่งอยู ในระดั บ ต องปรั บ ปรุง และลดลงเหลือเพีย งรอยละ 46.30 ซึ่ งอยู ในระดับ เรงแกไข ในป 2560 หรื อ
การประเมินปแรกของแผนพั ฒนาฯ ฉบับที่ 12 หรือเมื่อพิจารณาถึงขอมูลผูสูงอายุอยูคนเดียวตามลำพังใน
ครัวเรือนเทากับรอยละ 10.8 ซึ่งสูงเกินคาเกณฑมาตรฐานที่กำหนดไวไมเกินรอยละ 5 สำหรับผูสูงอายุที่อาศัย
อยูกับสมาชิกอื่น ๆ ในครัวเรือน อาทิ อยูกับคูสมรส บุตร พี่นอง ญาติ ผูดูแล เทากับรอยละ 89.2
แผนภูมิที่ 1 รอยละของผูสูงอายุ จำแนกตามการอยูอาศัยในครัวเรือน ป 2537 - 2560
100

96.4

93.7

92.3

91.4

91.3

89.2

50
0

3.6
2537

6.3
2545

7.7
2550

ผูสูงอายุอยูหลายคน

8.6
2554

10.8

8.7
2557

2560

ผูสูงอายุอยูคนเดียว

เมื่อพิจารณาการเปนเจาของบานที่ผูสูงอายุอาศัยอยู พบวาสวนใหญรอยละ 81.0
เปนของผูสูงอายุเอง หรือคูสมรส
แผนภูมิที่ 2 รอยละของผูสูงอายุ จำแนกตามผูที่เปนเจาของที่อยูอาศัย ป 2560
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จำนวนเหตุการณความรุนแรงในครอบครัวพิจารณาจากรายงานขอมูลความรุนแรง
ในครอบครัว ตามมาตรา 17 แห งพระราชบั ญญั ติคุมครองผูถูกกระทำดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.
2550 มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นจากระยะสิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 หรือป 2559 อยางเห็นไดชัด จากจำนวนคดี
110 คดี เพิ่ ม ขึ้ น เป น จำนวน 289 คดี ในป 2560 หรื อ ป แ รกของแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12 โดยแบ งเป น
การรองทุกขจำนวน 229 คดี คิดเปนรอยละ 79.24 และไม รองทุกข จำนวน 60 คดี คิดเป นรอยละ 20.76
มี การออกคำสั่ งกำหนดมาตรการหรื อวิ ธี การเพื่ อ บรรเทาทุ กขจ ำนวน 17 คำสั่ง การละเมิด คำสั่งกำหนด
มาตรการ/วิธีการบรรเทาทุกขจำนวน 1 คำสั่ง และการยอมความชั้นสอบสวนจำนวน 44 คำสั่ง ทำใหคาดัชนี
จำนวนเหตุการณ ความรุนแรงในครอบครัวมีคาลดลงจากเดิมในป 2559 มีคาเทากับรอยละ 100 ซึ่งอยูใน
เกณฑระดับดีมาก ลดลงเหลือเพียงรอยละ 69.20 ระดับตองปรับปรุง ในป 2560
ตารางที่ 3 จำนวนคดีตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกระทำดวยความรุนแรงในครอบครัว ป 2550
ที่จัดเก็บโดยสำนักงานตำรวจแหงชาติ
ปที่จัดเก็บ
(1 มกราคม- 31
ธันวาคม)
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
รวม

จำนวนคดีการกระทำความรุนแรงใน
ครอบครัว
ไมรองทุกข
16
57
142
42
54
52
2
60
425

รองทุกข
299
369
400
202
200
204
108
229
2,011

จำนวนการ
จำนวนคำสั่ง
ละเมิดคำสั่ง
กำหนดมาตรการ/
กำหนด
วิธีการเพื่อ
มาตรการ/
บรรเทาทุกข
วิธีการบรรเทา
ทุกข
24
42
41
29
16
17
169

13
7
5
1
1
27

จำนวนการ
ยอมความชั้น
สอบสวน

66
27
86
19
44
21
8
44
315

ที่มา : สำนักงานตำรวจแหงชาติ , รายงานขอมูลสถานการณดานความรุนแรงในครอบครัว สำหรับการรายงานตามมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติ
คุมครองผูถูกกระทำดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ประจำป 2560

เมื่ อ พิ จ ารณาจำนวนคดี จ ำแนกตามประเภทของการกระทำความรุ น แรงใน
ครอบครัวจำนวน 447 คดี พบวาสำหรับคดีที่ผูถูกกระทำความรุนแรงอายุต่ำกวา 18 ป มีจำนวน 278 คดีเปน
เด็กหญิง จำนวน 253 คดี คิดเปนรอยละ 91.01 และเด็กชาย จำนวน 25 คดี คิดเปนรอยละ 8.99 ประเภท
ความรุนแรงจำนวนมากที่สุด ไดแก การกระทำความรุนแรงทางเพศ จำนวน 120 คดี คิดเปนรอยละ 43.16
และการกระทำความรุนแรงทางรางกายจำนวน 75 คดี คิดเปนรอยละ 26.98 ของจำนวนคดีที่ผูถูกกระทำ
ความรุนแรงอายุต่ำกวา 18 ป
ผูถูกกระทำความรุนแรงที่มีอายุมากกวา 18 ป มีจำนวน 169 คดี เปนเพศหญิ ง
จำนวน 148 คดี คิ ดเป น รอยละ 87.57 และเป น เพศชายจำนวน 21 คดี คิดเปน รอยละ 12.43 และพบว า
การกระทำความรุน แรงทางกายมากที่ สุด จำนวน 126 คดี คิ ดเป นรอยละ74.56 โดยเปน เพศหญิง จำนวน
106 คดี และเปนเพศชายจำนวน 20 คดี รองลงมา คือ การกระทำความรุนแรงทางเพศจำนวน 19 คดี คดีเปน
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รอยละ 11.24 ซึ่งผูถูกกระทำเปน เพศหญิ งทั้ งหมด และการกระทำความรุน แรงทางจิตใจมีจำนวน 13 คดี
คิดเปนรอยละ 7.69
ตารางที่ 4 แสดงประเภทของการกระทำความรุนแรงในครอบครัว ป 2560
จำแนกตามเพศและอายุของผูถูกกระทำที่จัดเก็บโดยสำนักงานตำรวจแหงชาติ

ประเภทการกระทำ
ความรุนแรง
1. รางกาย
2. เพศ
3. จิตใจ
4. สังคม(การ
ละเลย/ทอดทิ้ง)
5. อื่นๆ (คามนุษย
ขอทาน ฯลฯ)
รวม

หญิง
67
116
1

ชาย
8
4
4

1

จำนวนคดี

รวม

หญิง
106
19
12

ชาย
20
1

-

-

-

1

68

9

11

-

88

253

25

148

21

447

ที่มา : สำนักงานตำรวจแหงชาติ , รายงานขอมูลสถานการณดานความรุนแรงในครอบครัว สำหรับการรายงานตามมาตรา 17 แหง
พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทำดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ประจำป 2560

201
139
18

ปญหาของสังคมไทยยังรวมถึงเรื่องอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งเปนหนึ่งในสาเหตุการตาย
จากขอมูลมรณบัตรในป พ.ศ. 2560 พบวา สาเหตุการตายที่สำคัญ ไดแก มะเร็งทุกชนิด โรคหลอดเลือดใน
สมอง ปอดอักเสบ โรคหัวใจขาดเลือด และอุบัติเหตุจากการคมนาคมขนสงทางบกที่เปนปญหาที่สงผลทำให
เกิดการความสูญเสีย ชีวิต การบาดเจ็บ และความพิการตามมา โดยในแตละปประชาชนทั่วโลกเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุบนทองถนนประมาณ 1.25 ลานคน หรือกวา 3,400 คนตอวัน นอกจากนี้ ประมาณ 20-50 ลานคนมี
ความพิการตามมา และยังเปนสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของประชากรอายุ 15-29 ป เพศชายเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนนมากกวาเพศหญิงเกือบ 3 เทา
สำหรับสถานการณ ในประเทศไทย จากสถิติขอมูล มรณบั ตรและหนังสือรับ รอง
การตายในช วง 5 ป ที่ผ านมา (พ.ศ. 2555 -2559) พบวา อั ตราการเสีย ชีวิตอยูระหวาง 21 – 23 ต อแสน
ประชากร เฉลี่ย 14,771 คนตอป โดยมีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกตอประชากรพั นคนมี
แนวโนมเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอยจากปที่ผานมา ทำใหคาดัชนีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกตอ
ประชากรพั น คนมี ค า ลดลงจากร อ ยละ 42.02 ในป 2559 ลดลงเหลื อ เพี ย งร อ ยละ 41.49 ในป 2560
อยางไรก็ตามคาดัชนีดังกลาวอยูในระดับเรงแกไข
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แผนภูมิที่ 3 จำนวนและอัตราการเสียชีวิตตอประชากร 100,000 คนจากอุบัติเหตุทางถนน
ป 2543 - 2559

ที่มา : ขอมูลมรณบัตร กองยุทธศาสตรและแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
: ป 2553 - 2559 ขอมูลมรณบัตรและหนังสือรับรองการตาย กองยุทธศาสตรและแผนงาน

แผนภูมิที่ 4 อัตราตาย จำแนกตามสาเหตุที่สำคัญ ตอประชากร 100,000 คน ประเทศไทย
ป 2556 และ 2560

ที่มา : กองยุทธศาสตรและแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข

ป 2559 กลุมประชากรที่เสียชีวิตสูงที่สุด ไดแก กลุมอายุ 15-19 ป รองลงมา คือ
20-24 ป โดยเฉพาะเพศชายมี ก ารเสี ย ชี วิ ต สู งกวาเพศหญิ งประมาณ 3 เท าตั ว ชายเสี ย ชี วิ ต ร อ ยละ 79
หญิงเสียชีวิต รอยละ 21
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แผนภูมิที่ 5 จำนวนผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจำแนกตามกลุมอายุ ป 2559

ที่มา : ขอมูลมรณบัตรและหนังสือรับรองการตาย กองยุทธศาสตรและแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ยานพาหนะที่เปนสาเหตุของการเสียชีวิต พบวา รถจักรยานยนตเปนพาหนะที่มี
จำนวนการเสียชีวิตมากที่สุดในทุกกลุมอายุ (จำนวน 6,083 คน) รองลงมา คือ รถเกง (1,360 คน) มีขอสังเกต
วา คนเดินเทา คือ กลุมที่เสียชีวิตสูงเปนอันดับ 3 รองมาจาก ผูใชรถจักรยานยนตและรถเกง โดยกลุมอายุที่
เสียชีวิตจากรถจักรยานยนตมากที่สุด คือ กลุมอายุ 15-19 ป รองลงมาคือ กลุมอายุ 20-24 ป ซึ่งกลุมนี้คือ
กลุมวัยรุน และวัยที่เริ่มทำงาน โดยสวนใหญใชรถจักรยานยนตเปนพาหนะในการเดินทาง
แผนภูมิที่ 6 จำนวนผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจำแนกตามพาหนะและกลุมอายุ ป 2559

ที่มา : ขอมูลมรณบัตรและหนังสือรับรองการตาย กองยุทธศาสตรและแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำหรับภาระรายจายสุขภาพของครัวเรือนยังคงเปนคาใชจายที่จำเปนและยังคง
ประสบปญหากับครัวเรือนลมละลายจากการจายคารักษาพยาบาลอยางตอเนื่องตั้งแตป 2533 รอยละ 7.07
แตมีแนวโน มลดลงอยางตอเนื่องจนในป 2560 มี คาเทากับ รอยละ 2.26 ซึ่ งมี ผลทำใหคาดัช นี สัดส วนของ
ครัวเรือนที่ประสบภาวะลมละลายจากคาใชจายในการรักษาพยาบาลมีคาเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัด อยางไรก็ตาม
คาดัชนีดังกลาวมีคาลดลงจากป 2559 มีคาเทากับรอยละ 97.09 ลดลงเปนรอยละ 88.50 ในป 2560 ทั้งนี้
จากคาสัดสวนของครัวเรือนที่ประสบภาวะลมละลายจากคาใชจายในการรักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอย
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ซึ่งสะทอนถึงความยั่งยืนดานการคลังสุขภาพที่อยูในวิสัยที่ประเทศ รัฐบาล และครัวเรือนสามารถลงทุนดาน
สุขภาพไดในระยะยาว และปองกันไมใหครัวเรือนประสบวิกฤติทางการเงิน หรือกลายเปนครัวเรือนยากจนจาก
การจายคารักษาพยาบาลมีภาวะลดลง
ดังนั้ น การลดภาระรายจายดานคารักษาพยาบาลของครัวเรือนสามารถสะท อน
ความสำเร็จในการสรางระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ หรือเพื่อใหเกิดความยั่งยืนดานการคลังสุขภาพ
หมายถึงแหลงการคลังประกอบดวย งบประมาณ เงินสมทบ และรายจายของครัวเรือน อยูในวิสัยที่ประเทศ
รัฐบาล และครัวเรือนสามารถลงทุน ดานสุขภาพไดในระยะยาว งบประมาณสำหรับการจัดบริการสุขภาพ
เพื่ อให ประชาชนทุ กคนเขาถึงบริการสุขภาพรวมถึงยาและเทคโนโลยีที่จำเปน และป องกั นไมให ครัวเรือน
ประสบภาวะลมละลายหรือกลายเปนครัวเรือนยากจนจากการจายคารักษาพยาบาล
แผนภูมิที่ 7 ครัวเรือนที่ประสบภาวะลมละลายจากคาใชจายในการรักษาพยาบาล
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เมื่อพิ จารณาถึงครัวเรือนที่ตองกลายเปนครัวเรือนยากจนภายหลังจากการจาย
คารักษาพยาบาลเนื่องจากการขายทรัพยสิน หรือกอหนี้จำนวนมากจนถึงขั้นลมละลายเพื่อรักษาตนเองหรือ
คนในครอบครัว จากการเปนโรคเรือ้ รัง และการรักษาที่มีคาใชจายสูง ทำใหกระทบความเปนอยูของสมาชิกใน
ครอบครั ว อย า งไรก็ ต ามร อ ยละครั ว เรื อ นที่ ต อ งกลายเป น ครั ว เรื อ นยากจนภายหลั ง จากการจ า ย
ค ารั กษาพยาบาลระหวางป 2533 – 2560 พบว า ครัว เรือนที่ย ากจนหลังจากการจายคารักษาพยาบาล
มีสัดสวนลดลงอยางตอเนื่องจากรอยละ 2.34 ในป 2533 ลดลงเหลือเพียงรอยละ 0.29 หรือ 6 หมื่นครัวเรือน
ในป 2560 ทั้งนี้เนื่องจากประเทศไทยไดเริ่มมี “หลักประกันสุขภาพถวนหนา” ตั้งแตป 2545 ทำใหเกิดผลลัพธ
เชิงบวกดานสุขภาพ เพิ่มการเขาถึงการรักษาและบริการสาธารณสุขที่จำเปนของคนไทยทั่วประเทศ และได
สร างความมั่ น คงของชี วิ ต ให กั บ หลายครอบครั ว และยั งก อ ให เกิ ด ความมั่ งคั่ ง มี เงิน เหลื อ พอใช จ า ยเพื่ อ
เพิ่ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ในด า นต า งๆให กั บ ครอบครั ว ทั้ งด า นการศึ ก ษา การสร างรายได โดยไม ต อ งกั งวลด า น
คารักษาพยาบาล รวมทั้งในป 2560 ภาครัฐไดจัดสรรงบประมาณเพื่อเปนคาใชจายของหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ 169,752 ลานบาท คิดเปนรอยละ 6.2 ของงบประมาณรายจายทั้งประเทศ และรอยละ 0.04 ของ GDP
ดังนั้นจากปจจัยดังกลาวสามารถลดอัตราการเจ็บปวย และเสียชีวิตอันเกิดจากความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ
สังคม และสงผลใหรายจายดานสุขภาพของครัวเรือนลดลงอยางเห็นไดชัด ซึ่งสอดคลองกับจำนวนครัวเรือน
ลมละลายจากการจายคารักษาพยาบาลที่มีแนวโนมลดลง
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แผนภูมิที่ 8 รอยละครัวเรือนที่ตองกลายเปนครัวเรือนยากจนภายหลังจากการจายคารักษาพยาบาล
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3)
สั งคมไทยมี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม ค า นิ ย ม และสติ ป ญ ญาใฝ รู มี แ นวโน ม ดี ขึ้ น
ไมเพียงแตคนไทยมีสัดสวนคดีอาญาลดลง โดยในป 2561 ประเทศไทยมีสัดสวนคดีอาญาลดลงรอยละ 5.63
จากเดิมรอยละ 6.60 ในป 2560 เนื่องจากจำนวนคดีอาญาทั้ง 5 กลุมมีแนวโนมลดลงจากป 2560 โดยเฉพาะ
คดีอาญากลุมที่ 5 คดีรัฐเปนผูเสียหาย รองลงมาคดีอาญากลุมที่ 3 คดีประทุษรายตอทรัพย คดีอาญากลุมที่ 4
คดีนาสนใจ คดีอาญากลุมที่ 2 คดีชีวิต รางกาย และเพศ และคดีอาญากลุม 1 คดีอุกฉกรรจและสะเทือนขวัญ
ตามลำดับ สงผลใหคาดัชนีสัดสวนคดีอาญาตอประชากรพันคนมีคาดีขึ้นตามไปดวยจากเดิมรอยละ 87.84 ซึ่ง
อยูในเกณฑระดับดีแลวเพิ่มขึ้นอยูในเกณฑระดับดีมากในป 2561 โดยมีคารอยละ 100 และแนวโนมประชากร
ไทยมีการเขารวมกิจกรรมที่เปนประโยชนตอชุมชน หรือหมูบานของประชากรอายุ 13 ปข้ึนไปมีจำนวนเพิ่มขึ้น
อย างมาก ส งผลให ค าดั ช นี ร อยละของประชากรอายุ 13 ป ขึ้ น ไป จำแนกตามการเขารว มกิจ กรรมที่ เป น
ประโยชนตอชุมชน หมูบาน มีคาเพิ่มขึ้นจากเดิมรอยละ 72.33 ในป 2557 ซึ่งอยูในเกณฑระดับปานกลาง
เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 97.86 ในป 2561 อยูในเกณฑระดับดีมาก ทั้งนี้เนื่องจากสังคมไทยมีการปรับเปลี่ยนเจตคติ
ที่ดีตอการเขารวมกิจกรรม และมีแรงบันดาลใจในการเขารวมกิจกรรม และมีความรับผิดชอบตอสังคมเพิ่มขึ้น
ประกอบกับสังคมไทยมีความสนใจและเขารวมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ดวยหัวใจ" เพิ่มมากขึ้น ทำให
สังคมไทยมีความสมัครสมานสามัคคีของคนไทยทุกคนในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน เพื่อพัฒนาพื้นที่ใน
ชุมชนตางๆ ใหมีความเจริญ เกิดประโยชนตอชุมชนอยางถาวร รวมทั้งคนไทยยังมีคานิยมในการชวยทำงานบาน
และชวยเหลือ กิจการของครอบครัวเปนประจำ
นอกจากนี้ ป ระชากรไทยยั ง มี ค า นิ ย มการสื่ อ สารทางอิ น เตอร เ น็ ต เพิ่ ม ขึ้ น
อย างต อเนื่ องตั้ งแต ป 2550 ที่ ยั งมี จ ำนวนต่ ำมาก จนทำให ค าดั ช นี สั ด ส ว นประชากรอายุ 6 ป ขึ้ น ไปที่ ใช
อินเตอรเน็ตตอประชากรทั้งหมดอยูในเกณฑระดับเรงแกไข แตจำนวนผูใชอินเตอรเน็ตเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
จนถึ งป จ จุ บั น จนทำให ค า ดั ช นี มี ค า ถึ งร อ ยละ 100 ซึ่ งอยู ในเกณฑ ร ะดั บ ดี ม าก ทั้ งนี้ เนื่ อ งจากภาครั ฐ มี
โครงการเน็ตประชารัฐ ชวยใหหมูบานในพื้นที่หางไกลยังไมมีโอกาสเขาถึงบริการอินเตอรเน็ต รวมทั้งพื้นที่
เปาหมายหรือชุมชนเปาหมายที่อยูในพื้นที่ที่การใหบริการโทรคมนาคมพื้นฐานยังไมทั่วถึงสามารถเขาถึงบริการ
ทางอิน เตอรเน็ต ซึ่งปจ จุบัน ได ติดตั้ งครบแลวจำนวน 24,700 หมูบ านทั่วประเทศ ทำใหป ระชากรทุกกลุ ม
ทุกภูมิภาค สามารถเขาถึงการใชอินเตอรเน็ตไดอยางทั่วถึง
สำหรั บ ในด า นการศึ ก ษา ประเทศไทยมี ป ระชากรวั ย เรี ย นที่ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท าง
การเรียนเพิ่มขึ้นทั้งประชากรวัยเรียนทั้งในระดับการศึกษาระดับประถมศึกษาปที่ 6 ระดับมัธยมศึกษาปที่ 3
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และระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 มีแนวโนมดีขึ้นทั้ง 3 ระดับการศึกษา โดยพิจารณาคะแนนเฉลี่ยของ 4 วิชาหลัก
ไดแก วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร และวิชาวิทยาศาสตร ซึ่งทำใหคาดัชนีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนมี ค าดี ข้ึน จากเดิ มรอยละ 71.32 ในป 2560 เพิ่ มขึ้ น เป น รอยละ 77.09 ในป 2561 ซึ่ งมี คา
มากกวาชวงระยะสิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ในป 2559 ซึ่งมีคารอยละ 74.71 อยางไรก็ตามทั้ง 3 ชวงปยังอยู
ในเกณฑระดับปานกลาง
แผนภูมิที่ 9 ผลทดสอบทางการศึกษาของนักเรียนในระดับชั้นประถมปที่ 6
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วิทยาศาสตร

เมื่อพิจารณาในแตละชวงระดับการศึกษา พบวาในระดับประถมศึกษาปที่ 6 มีผล
การศึ กษาในรายวิช าภาษาไทย และวิช าภาษาอังกฤษแนวโนมดีขึ้น แตสำหรับ วิช าคณิ ตศาสตรและ วิช า
วิทยาศาสตร ยังคงมีระดับคะแนนทรงตัวเมื่อเทียบกับคะแนนในปที่ผานมา
แผนภูมิที่ 10 ผลทดสอบทางการศึกษาของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมปที่ 3
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สำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 มีผลการศึกษาในรายวิชาภาษาไทย วิชา
คณิตศาสตร และวิชาวิทยาศาสตรมีแนวโนมดีขึ้นในชวงปที่ผานมา แตในขณะเดียวกันวิชาภาษาอังกฤษยังคงมี
ระดับคะแนนลดลง
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แผนภูมิที่ 11 ผลทดสอบทางการศึกษาของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
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นักเรียนในระดับ มัธยมศึกษาปที่ 6 มีผลการศึกษาในรายวิชาภาษาอังกฤษ วิชา
คณิ ตศาสตร และวิชาวิทยาศาสตร มีแนวโนมดีขึ้น และก็ยังมีวิชาภาษาไทยที่มีแนวโนมลดลงเมื่อเทียบกับ
ในชวงปที่ผานมา แตอยางไรก็ตามยังคงมีระดับคะแนนที่สูงเมื่อเทียบกับวิชาอื่นๆ
อัตราการเรียนรูของประชากรไทยอายุ 9 ปขึ้นไปมีแนวโนมคงที่ โดยในป 2559 ถึง
ป 2561 มีคาดัชนีอัตราการเรียนรู (Functional literacy rate) 9 ปขึ้นไปคงที่ที่รอยละ 85 ซึ่งอยูในเกณฑ
ระดับดี ปจจัยหนึ่งที่สงผลตออัตราการเรียนรูของสังคมไทย คือ ความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่ทำใหรูปแบบ
การเรียนรูสำหรับคนรุนใหมเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการเรียนรูรูปแบบออนไลน สงผลใหเกิดแนวโนมที่
ชัดเจนเกี่ยวกับความจำเปนของกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต แตยังมีอุปสรรคในการเรียนรูออนไลน ไดแก
การไมมีอินเตอรเน็ต
จำนวนนั ก เรี ย นที่ อ อกจากการศึ ก ษาภาคบั งคั บ กลางคั น ระดั บ ประถมศึ ก ษาถึ ง
มัธยมศึกษาตอนปลายมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่องตั้งแตป 2550 รอยละของนักเรียนที่ออกจากการศึกษา
ภาคบั งคับกลางคัน ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลายมีคารอยละ 1.49 และมีแนวโนมลดลงจน
มีคาต่ำสุดในป 2560 มีคาเพียงรอยละ 0.07 ซึ่งทำใหคาดัชนีดังกลาวมีคาเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องและมีคาดัชนี
เต็ ม ร อ ยละ 100 ซึ่ ง อยู ใ นเกณฑ ร ะดั บ ดี ม ากตั้ ง แต ช ว งป 2558 ถึ ง ป 2560 สาเหตุ ห นึ่ ง เกิ ด จากทาง
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และสำนั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา มีระบบติดตามเด็กตกหลนหรือออกกลางคันที่ไมไดรับการศึกษาอยางจริงจังจนสามารถติดตาม
เด็กตกหลน หรือออกกลางคันไดเกือบทั้งหมด โดยเรงติดตามเด็กตกหลน หรือเด็กออกกลางคันโดยเฉพาะ ใน
จังหวัดหางไกลหรือจังหวัดที่ประชากรมีปการศึกษาเฉลี่ยต่ำ เพื่อเขาสูระบบการศึกษา และสงเสริมใหเด็กทุกคน
ไดเขาเรียนจบภาคบังคับ 9 ป หรือเรียนตอถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามนโยบายเรียนฟรี 15 ป จึงทำให
รอยละของนักเรียนที่ออกจากการศึกษาภาคบังคับกลางคัน ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลายมี
คาลดลงอยางตอเนื่อง
ค า ใช จ า ยด า นการศึ ก ษาของประเทศต อ ผลิ ต ภั ณ ฑ ม วลรวมประเทศแสดงถึ ง
การใหความสำคัญในการพัฒนาประเทศผานการลงทุนทางการศึกษา ซึ่งประเทศไทยมีสัดสวนคาใชจายดาน
การศึกษาของประเทศตอผลิตภัณฑมวลรวมประเทศมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง จนมีคาต่ำสุดในป 2561 ซึ่ง
สงผลใหคาดัชนีคาใชจายดานการศึกษาของประเทศตอผลิตภัณฑมวลรวมประเทศมีคาลดลงและต่ำสุดในป
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2561 เชน เดี ยวกั น โดยมี คาเพี ยงรอยละ 66 เมื่อเทียบกับ ในชวงปที่ 3 ของแผนพัฒ นาฯ ฉบับ ที่ 11 มีคา
รอยละ 86 และในปที่ 3 ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 มีคาถึงรอยละ 92 ซึ่งเปนคาสูงสุดในชวง 10 ปที่นำมา
พิ จ ารณา แสดงถึ งประเทศไทยมี พั ฒ นาประเทศผ านการลงทุ น ทางการศึ กษาน อยลง โดยแหล งที่ มาของ
ทุนการศึกษามาจากภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคทองถิ่น ภาคครัวเรือน องคการที่ไมแสวงหากำไร และเงิน
ชว ยเหลือจากตางประเทศอี กด วย แม วาประเทศไทยมี การลงทุ น ทางด านการศึ กษามากเพี ย งพอ แต ขาด
การบริหารทรัพยากรที่เหมาะสมและขาดประสิทธิภาพ โดยตองใหความสำคัญกับการสรางความเปนธรรมและ
เทาเทียมของการจัดการศึกษา ตองอาศัยแนวทางการจัดสรรงบประมาณที่สะทอนความแตกตางของนักเรียน
และความจำเปนตามสภาพภูมิศาสตร เพื่อใหคุณภาพการเรียนการสอนไมแตกตางกันชวยลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา พรอมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพดานการใชจาย โดยควบคุมตนทุนดานบุคลากร เพื่อนำมาพัฒ นา
ผูเรียนมากขึ้น
3.2 เศรษฐกิจไทยมีความเขมแข็งและเปนธรรมเพิ่มขึ้นในปที่สองของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
โดยค า ดั ช นี ร วมขององค ป ระกอบหลั ก ด า นเศรษฐกิ จ เข ม แข็ งและเป น ธรรมเพิ่ ม ขึ้ น จากร อ ยละ 80.17
ในป 2559 ซึ่งเปน ป สุดท ายของแผนพั ฒ นาฯ ฉบับ ที่ 11 เปนรอยละ 80.61 ในป 2560 ซึ่งเปน ป แรกของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และเพิ่มขึ้นตอเนื่องเปนรอยละ 81.46 ในป 2561 เปนระดับการพัฒนาที่อยูในระดับดี
และยังมีแนวโนมดีขึ้น โดยพบวาคาดัชนีขององคประกอบดานการมีหลักประกันคุณภาพชีวิตและงานที่ดี และ
เศรษฐกิจเขมแข็งและมีประสิทธิภาพมีแนวโนมเพิ่มขึ้น โดยคาดัชนีของการมีหลักประกันคุณภาพชีวิตและ
งานที่ดีปรับตัวดีขึ้นจากรอยละ 93.55 ในป 2560 เปนรอยละ 94.81 ในป 2561 ซึ่งอยูในระดับดีมาก และ
คาดัชนีของเศรษฐกิจเขมแข็งและมีประสิทธิภาพปรับตัวเพิ่มขึ้นเชนเดียวกันจากรอยละ 77.35 ในป 2560
เป น ร อยละ 78.76 ในป 2561 ซึ่ งอยู ในระดั บ ปานกลาง แม ว าค าดัช นี ของความเป น ธรรมทางเศรษฐกิ จ
จะมีแนวโนมลดลง อยางไรก็ตามการพัฒนายังอยูในระดับปานกลาง ดังนั้น ทุกปจจัยจึงสงผลใหเศรษฐกิจไทย
มีความเขมแข็งและเปนธรรมเพิ่มมากขึ้นในระยะสองปของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
ตารางที่ 5 ดัชนีเศรษฐกิจเขมแข็งและเปนธรรม ป 2555 – 2561
หนวย : รอยละ

ภาพรวม

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
2555 2556 2557 2558
79.73 81.94 79.69 80.41

2559
80.17

แผนฯ 12
2560 2561
80.61 81.46

1. การมีหลักประกันคุณภาพชีวิตและงานที่ดี

87.56 89.62

90.80

92.36

92.89

93.55 94.81

อัตราการจางงานต่ำระดับ

100

100

100

100

100

100

100

ดัชนีความตางของคาจางระหวางเพศ

93.9

95.92

96.64

97.91

99.14

99.14

99.14

สัดสวนแรงงานที่ไดรับสวัสดิการ ตอกำลังแรงงาน
ทั้งหมด
อัตราการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยจากการ
ทำงานตอลูกจางพันคน
2. เศรษฐกิจเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ

56.36

62.56

66.55

71.52

72.42

75.08

80.12

100

100

100

100

100

100

100

80.72 80.11

78.21

72.91

73.50

77.35 78.76

สัดสวนชองวางการออมการลงทุน ตอ GDP

100

100

70.00

33.00

40.00

องคประกอบของดัชนี

100

40.00
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2555

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
2556 2557 2558

2559

แผนฯ 12
2560 2561

สัดสวนหนี้ครัวเรือนตอ GDP

73.08

71.28

70.04

69.55

70.15

70.64

70.53

คาใชจายดานการวิจยั และพัฒนาตอ GDP

18.88

23.98

24.49

31.63

39.80

51.02

51.02

อัตราการเติบโตของผลผลิตมวลรวม
ภายในประเทศตอประชากร (GDP per capita
growth)

100

91.02

70.61

85.19

100

100

100

ความเขมขนของการใชพลังงาน

87.50

88.00

85.94

86.42

88.51

90.48

92.66

ตัวชี้วัดการทำธุรกิจของธนาคารโลก

74.96

75.2

75.99

75.27

71.42

72.53

77.44

สัดสวนมูลคาเพิ่มของอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
ระดับสูงและระดับกลาง ตอมูลคาเพิ่มทั้งหมด

94

94

100

100

100

100

100

อัตราเงินเฟอ

100

100

100

62.00

80.80

94.00

100

สัดสวนหนี้สาธารณะ ตอ GDP

78.10

77.53

76.81

76.17

77.81

77.51

77.16

3. ความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ
สัดสวนคนยากจน
สัดสวนการถือครองรายไดของประชากรรอยละ 20
สุดทายที่รวยที่สุด ตอ ประชากรรอยละ 20 แรกที่
จนที่สุด
สัดสวน GPP per capita ของจังหวัดรอยละ 20
สุดทายที่รวยที่สุด ตอ GPP per capita ของ
จังหวัดรอยละ 20 แรกที่จนที่สุด

71.71 76.64
31.65 36.56
88.41 93.36

71.27
37.99
85.63

77.20
55.48
86.21

75.10
46.46
86.87

72.38 72.38
50.83 50.83
84.19 84.19

95.08 100.00

90.21

89.92

91.97

82.12

องคประกอบของดัชนี

82.12

ที่มา : กองขับเคลื่อนและประเมินผลการพัฒนา สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
หมายเหตุ : ระดับดีมาก = รอยละ 90.0 – 100
ระดับดี = รอยละ 80.0 – 89.9
ระดับปานกลาง = รอยละ 70.0 – 79.0
ระดับตองปรับปรุง = รอยละ 60.0 – 69.9
ระดับเรงแกไข ≤ รอยละ 59.9

1)
การมี ห ลั ก ประกัน คุ ณ ภาพชี วิต และงานที่ ดี มี แ นวโน ม เพิ่ ม ขึ้ น อย า งต อ เนื่ อ ง
ทั้งตลอดชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และปแรกและปที่สองของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โดยคาดัชนีการมี
หลักประกันคุณภาพชีวิตและงานที่ดีเพิ่มขึ้นจากรอยละ 92.89 ในป 2559 เปนรอยละ 93.55 ในป 2560 และ
เพิ่มขึ้นตอเนื่องเปนรอยละ 94.81 ในป 2561 ซึ่งอยูในระดับดีมาก เนื่องจาก
อัตราการประสบอัน ตรายหรือเจ็บปวยจากการทำงานตอลูกจาง 1,000 ราย
รวมทุกกรณีความรุนแรง (ตาย ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะบางสวน และหยุดงานเกินสามวัน และหยุดงานไม
เกินสามวัน) มีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง สงผลใหคาดัชนีเพิ่มขึ้นและอยูในระดับดีมาก ซึ่งสะทอนใหเห็นวา
สังคมไทยมีหลักประกันและความปลอดภัยมากขึ้น โดยการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยจากการทำงานของ
ลูกจางป 2556 – 2560 สวนใหญ เกิดขึ้นในจังหวัดกรุงเทพมหานครมากที่สุด รองลงมาคือ สมุทรปราการ
ชลบุรี สมุทรสาคร และปทุมธานี ตามลำดับ เฉลี่ยรอยละ 28.38 ตอป สาเหตุที่ทำใหลูกจางประสบอันตราย
สูงสุดคือ วัตถุหรือสิ่งของตัด/บาด/ทิ่มแทง เฉลี่ยรอยละ 23.42 ตอป รองลงมาคือ วัตถุหรือสิ่งของพังทลาย/
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หล น ทั บ ร อ ยละ 16.31 ต อป และในป 2556 – 2559 ประเภทกิ จ การที่ มี การประสบอั น ตรายสู งสุ ด คื อ
การกอสราง เฉลี่ยรอยละ 7.76 ตอป และในป 2560 ประเภทกิจการที่มีการประสบอันตรายสูงสุดคือ ประเภท
กิจการผลิตผลิตภัณฑอาหาร รอยละ 10.11 ซึ่งกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ไดมีแนวทางในการลด
การประสบอันตรายจากการทำงานไว 4 มาตรการสำคัญ คือ 1) สรางความรูความเขาใจเรื่องความปลอดภัย
ในการทำงานแกนายจาง ลูกจาง 2) รณรงคสรางจิตสำนึกแกนายจางและลูกจาง ใหตระหนักถึงอันตรายจาก
การทำงานและรวมมือกันในการปองกันและแกไข 3) มาตรการในการบังคับใชกฎหมาย โดยกระตุนเตือนให
นายจาง ลูกจางปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งตรวจสอบใหสถานประกอบกิจการมีการดำเนินการตามที่กฎหมาย
กำหนดอยางเครงครัด และ 4) สรางเครือขายทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อชวยกระจายความรู ความเขาใจ และ
ชวยในการเฝาระวังไมใหเกิดอันตรายจากการทำงาน
สั ด ส วนแรงงานที่ ได รับสวัสดิการตอกำลังแรงงานทั้ งหมด มี แนวโน มเพิ่ มขึ้ น
อยางตอเนื่อง โดยมี สัดสวนเพิ่มขึ้น จากรอยละ 37.54 ในป 2560 เปน รอยละ 40.06 ในป 2561 สงผลให
คาดัชนีของสัดสวนแรงงานที่ไดรับสวัสดิการตอกำลังแรงงานทั้งหมดเพิ่มขึ้นจากรอยละ 75.08 ในป 2560 เปน
รอยละ 80.12 ในป 2561 ซึ่งเปนการพัฒนาจากระดับปานกลางมาอยูในระดับดี เนื่องจากจำนวนผูประกันตน
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยผูประกันตนภาคบังคับ (มาตรา 33) ในป 2561 มีจำนวน 11,300,482 คน เพิ่มขึ้น
จากป 2560 ที่มีจำนวน 10,631,627 คน และคิดเปน 1 ใน 3 ของผูที่อยูในกำลังแรงงานทั้งหมด 38,421,917
คน ผูประกันตนภาคสมัครใจ (มาตรา 39) ในป 2561 มีจำนวน 1,469,033 คน เพิ่มขึ้นจาก 1,336,181 คน
ในป 2560 และผู ป ระกัน ตนภาคสมั ครใจ (มาตรา 40) มี จ ำนวน 2,622,248 คน ในป 2561 เพิ่ มขึ้ น จาก
2,324,835 คน ในป 2560
ตารางที่ 6 จำนวนผูประกันตนในมาตรา 33, 39 และ 40 และผูที่อยูในกำลังแรงงานทั้งหมด ป 2555 - 2561
แรงงานที่ไดรับสวัสดิการ
(เฉลี่ย)
2555
ผูประกันตน
 ผูประกันตนภาค
บังคับ (มาตรา 33) 9,213,430
 ผูประกันตนภาค
สมัครใจ (มาตรา
39)
932,292
 ผูประกันตนภาค
สมัครใจ (มาตรา
40)
961,106
ผูที่อยูในกำลังแรงงาน
ทั้งหมด
39,415,892

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
2556
2557
2558

2559

แผนฯ 12
2560
2561

9,614,014

9,874,213

10,166,815 10,394,269 10,631,627 11,300,482

1,033,091

1,099,436

1,162,819

1,241,019

1,336,181

1,469,033

1,452,115

1,862,543

2,454,905

2,215,156

2,324,835

2,622,248

38,682,383 38,575,333 38,547,892 38,249,250 38,075,492 38,421,917

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม

ดัชนีความตางของคาจางระหวางเพศมีแนวโนมดีขึ้น เนื่องจากปจจุบันสตรีได
เขามามีบทบาทในการทำงานมากขึ้น โดยในป 2559 คาดัชนีความตางของคาจางระหวางเพศอยูที่รอยละ
99.14 ซึ่งอยูในระดับดีมาก โดยอัตราคาจางเฉลี่ยของเพศชายในภาคเกษตรกรรมอยูที่ 6,322 บาทตอเดือน
ขณะที่เพศหญิงอยูที่ 5,136 บาทตอเดือน อัตราคาจางเฉลี่ยของเพศชายในภาคการผลิตอยูที่ 12,782 บาทตอ
เดือน ขณะที่เพศหญิงอยูที่ 11,536 บาทตอเดือน และอัตราคาจางเฉลี่ยของเพศชายในภาคการบริการและ
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การคาอยู ที่ 16,596 บาทตอเดื อน ขณะที่ เพศหญิ งอยูที่ 16,224 บาทต อเดื อน จากรายงาน The Global
Gender Gap Report ประจำป 2560 โดย World Economic Forum พบวา ความเทาเที ยมทางเพศของ
ประเทศไทยอยูในอันดับที่ 75 จาก 144 ประเทศทั่วโลก หรือมีคะแนนอยูที่ 0.694 ซึ่งพิจารณาใน 4 มิติคือ
สุขภาพ เศรษฐกิจ การศึกษา และการเมือง โดยมิติดานเศรษฐกิจของประเทศไทยอยูในอันดับที่ 24 ในขณะที่
มิติดานการเมืองอยูท่ีอันดับ 127 สะทอนใหเห็นวามีชองวางระหวางเพศชายและเพศหญิงในดานการเมือง
คอนขางสูง รัฐบาลจึงไดกําหนดนโยบายบทบาทของสตรีใหเกิดการสรางความเสมอภาคและความเทาเทียมกัน
ทางสั งคมเป น ยุ ท ธศาสตร ในการพั ฒ นาประเทศ โดยมี ก องทุ น การพั ฒ นาบทบาทสตรีเป น กลไกหนึ่ งใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาสตรีไปสูรูปธรรมที่ชัดเจน รวมทั้งการกําหนดรูปแบบการพัฒนาศักยภาพความเปน
ผูนําแกสตรีในสังคม เพื่อใหมีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองมากขึ้น
อยางไรก็ตาม อัตราการจางงานต่ำกวาระดับกลับมีแนวโนมเพิ่ มขึ้นเนื่องจากมี
จำนวนผูวางงานสูงขึ้น ซึ่งมีอัตราเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตั้งแตป 2558 ที่รอยละ 0.57 หรือ 223,247 คน เปน
รอยละ 0.64 หรือจำนวน 242,885 คน ในป 2560 และเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 0.67 หรือจำนวน 254,428 คน
ในป 2561 แตยังต่ำกวาคามาตรฐานที่รอยละ 2 จึงทำใหคาดัชนีของอัตราการจางงานต่ำระดับมีการพัฒนาอยู
ในระดับดีมาก โดยลักษณะทางประชากรของผูทำงานต่ำกวาระดับสวนใหญเปนเพศชายจำนวน 144,467 คน
ในป 2561 ขณะที่เพศหญิงมีจำนวน 109,961 และสวนใหญอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 133,263
คน อายุเฉลี่ยของผูทำงานต่ำกวาระดับคือ 43 ป สวนใหญเปนวัยทำงานอายุ 25 – 59 ป และผูทำงานต่ำกวา
ระดับ ส วนใหญ เป น ผูป ฏิ บั ติงานดานการเกษตร ปาไมและประมง หากแบงตามลักษณะเศรษฐกิจ ที่สำคัญ
จะพบวาในป 2561 ผูทำงานต่ำกวาระดับอยูในภาคเกษตรมากที่สุด รองลงมาคือภาคบริการและการคา
แผนภูมิที่ 12 อัตราและจำนวนการทำงานต่ำระดับ พ.ศ. 2555 - 2561
อัตราการทํางานต่ํากวาระดับ (จํานวน)

0.61
(237,802 คน)

0.58
(219,573 คน)
0.58
(219,877 คน)

2555

0.59
(223,247 คน)

2556

0.67
(254,428 คน)
0.64
(242,885 คน)

0.57
(216,242 คน)

2557

2558

2559

2560

2561

ที่มา : สำนักงานสถิติแหงชาติ

2)
เศรษฐกิ จ เข ม แข็ งและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพปรั บ ตั วเพิ่ ม ขึ้ น ค าดั ช นี ของเศรษฐกิ จ
เขมแข็งและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นจากรอยละ 73.50 ในป 2559 เปนรอยละ 77.35 ในป 2560 และเพิ่มขึ้น
เปนรอยละ 78.76 ในป 2561 เนื่องจาก
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ความเข มข น ของการใช พ ลั งงานมี แนวโนมเพิ่ม ขึ้น อย างตอ เนื่อง โดยคาดัช นี
เพิ่มขึ้นจากรอยละ 90.48 ในป 2560 เปนรอยละ 92.66 ในป 2561 เนื่องจากการใชพลังงานเพื่อการผลิต
โดยรวมของระบบเศรษฐกิจมีประสิทธิภาพดีขึ้น
ตั ว ชี้ วั ด ก า รท ำ ธุ รกิ จ ข อ งธ น า ค าร โล ก (World Bank Doing Business
Indicator) มีแนวโนมดีขึ้นเชนเดียวกัน โดยคาดัชนีเพิ่มขึ้นจากรอยละ 72.53 ในป 2560 เปนรอยละ 77.44
ในป 2561 และตัวชี้วัดการทำธุรกิจของธนาคารโลกของประเทศไทยอยูในอันดับที่ 26 จาก 190 ประเทศทั่ว
โลก ในป 2561 ดีขึ้นจากอันดับที่ 46 ในป 2560 ซึ่งจากรายงานความยากงายในการทำธุรกิจประจำป 2561
พบว าประเทศไทยมี ตั วชี้ วัดที่ คะแนนเพิ่ มขึ้ น มากที่ สุดคือ การไดรับ สิน เชื่ อ มี ค ะแนนเพิ่ ม ขึ้ น 20 คะแนน
รองลงมาคือการชำระภาษีเพิ่มขึ้น 8.05 คะแนน และการขอใชไฟฟา (ลดกระบวนการขอใชไฟฟา) เพิ่มขึ้น
7.77 คะแนน ตามลำดับ
อั ต ราเงิ น เฟ อ ทั่ ว ไปเฉลี่ ย ทั้ งป ป รั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น จากร อยละ 0.7 ในป 2560 เป น
รอยละ 1.1 ในป 2561 สูงสุดในรอบ 4 ป โดยเปนไปตามราคาพลังงานที่ปรับสูงขึ้นอยางตอเนื่องตามราคา
น้ำมันดิบโลกแมจะปรับลดลงในชวงปลายป ขณะที่ความตองการบริโภคภายในประเทศเพิ่มขึ้นจากการกระตุน
การใชจายและมาตรการตางๆ ของภาครัฐ พรอมทั้งการลงทุนและการสงออกที่ปรับตัวดีขึ้นสงผลใหชวยเพิ่ม
กำลังซื้อภายในประเทศ พรอมทั้งการขึ้นราคาของกาซหุงตม คาขนสง คาเชาสถานที่ คาน้ำมันและคาไฟฟา
ที่สงผลใหอัตราเงินเฟอปรับตัวเพิ่มขึ้น สะทอนใหเห็นวาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจยังอยูในเกณฑดี
อยางไรก็ตาม สัดสวนหนี้ครัวเรือนตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) เพิ่มสูงขึ้น
ในป 2561 ที่รอยละ 78.6 จากรอยละ 78.3 ในป 2560 สงผลใหคาดัชนีลดลงจากรอยละ 70.64 ในป 2560
เป น รอยละ 70.53 ในป 2561 สอดคล องกั บ ภาพรวมหนี้ ครัวเรือนในป 2561 ที่ เพิ่มขึ้น ในอั ตราที่เร็วกวา
การขยายตัวของเศรษฐกิจ เนื่องจากปจจัยที่สำคัญคือ การเรงตัดสินใจกอหนี้ของครัวเรือนบางกลุมเพื่อซื้อ
ที่อยูอาศัยกอนการปรับเกณฑการกำหนดการวางเงินดาวนสำหรับการซื้อบาน (มาตรการกำกับดูแลสินเชื่อ
ที่อยูอาศัยใหม หรือ LTV) ที่จะมีผลบังคับใชในเดือน เมษายน 2562
สั ด ส ว นหนี้ ส าธารณะต อ ผลิ ต ภั ณ ฑ ม วลรวมในประเทศ (GDP) เพิ่ ม สู ง ขึ้ น
เชนเดียวกัน สงผลใหคาดัชนีสัดสวนหนี้สาธารณะตอ GDP มีแนวโนมลดลงจากรอยละ 77.51 ในป 2560 เปน
รอยละ 77.16 ในป 2561 โดยในป 2561 สัดสวนหนี้สาธารณะตอ GDP อยูที่รอยละ 41.88 แมวาจะยังอยูใน
กรอบวิ นั ย การเงิ น การคลั งที่ ไม เกิ น ร อ ยละ 60 แต มี สั ด ส ว นเพิ่ ม ขึ้ น จากร อ ยละ 41.23 ในป 2560 โดย
หนี้สาธารณะในป 2561 รอยละ 81.23 หรือจำนวน 5,551,356.52 ลานบาท เปนหนี้ที่รัฐบาลกู มีรายละเอียด
ที่สำคัญคือ เงินกูเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณและเปนการกูเงินเพื่อพัฒนาประเทศ สรางความเขมแข็ง
และความยั่งยืนใหกับเศรษฐกิจ และการออกพัน ธบัตรออมทรัพยเพื่ อเปนการสงเสริมการออมที่มั่นคงของ
ประชาชนเปนสำคัญ รวมทั้งเปนการกูเพื่อการลงทุนโครงสรางพื้นฐานที่ถึงกำหนดการเบิกจายตามแผนงาน
หนี้รัฐวิสาหกิจจำนวน 937,778.13 ลานบาท จากการเบิกจายเงินกูของการรถไฟแหงประเทศไทยและหนี้ที่
เพิ่มขึ้นของบริษัท ปตท. น้ำมันและการคาปลีก จำกัด (มหาชน) หนี้รัฐวิสาหกิจที่เปนสถาบันการเงิน (รัฐบาล
ค้ำประกัน) 336,643.42 ลานบาท และหนี้หนวยงานของรัฐ 7,867.86 ลานบาท
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แผนภูมิที่ 13 สัดสวนหนี้สาธารณะตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP)
Debt : GDP (%)

ไมเกินรอยละ 60
43.69
42.51
41.88

41.2
40.69

40.15

2555

2556

2557

2558

2559

41.23

2560

2561

ที่มา : สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

3)
ความเป นธรรมทางเศรษฐกิจ มีแนวโน มลดลง โดยคาดั ชนีความเปน ธรรมทาง
เศรษฐกิจลดลงจากรอยละ 75.10 ในป 2559 เปนรอยละ 72.38 ในป 2561 เนื่องจากคาดัชนีของสัดสวน
การถือครองรายไดของประชากรรอยละ 20 สุดทายที่รวยที่สุดตอประชากรรอยละ 20 แรกที่จนที่สุดลดลง
จากรอยละ 86.87 ในป 2559 เปนรอยละ 84.19 ในป 2560 พรอมทั้งคาดัชนีของสัดสวนผลผลิตมวลรวม
ภายในจังหวัดตอประชากร (GPP per capita) ของจังหวัดรอยละ 20 สุดทายที่รวยที่สุดตอ GPP per capita
ของจังหวัดรอยละ 20 แรกที่จนที่สุดมีแนวโนมลดลงเชนเดียวกัน โดยลดลงจากรอยละ 91.97 ในป 2559
เปนรอยละ 82.12 ในป 2560 ซึ่ง 5 จังหวัดที่มี GPP per capita มากที่สุดคือ กรุงเทพมหานคร ระยอง ชลบุรี
ปราจีนบุรี และพระนครศรีอยุธยา ตามลำดับ และ 5 จังหวัดที่มี GPP per capita นอยที่สุดคือ หนองบัวลำภู
ยโสธร กาฬสินธุ นราธิวาส และชัยภูมิ ตามลำดับ อยางไรก็ตาม คาดัชนีสัดสวนคนยากจนมีแนวโนมปรับตัวดีขึ้น
อยางตอเนื่องถึงแมจะยังอยูในระดับเรงแกไข โดยเพิ่มขึ้นจากรอยละ 46.46 ในป 2559 เปนรอยละ 50.83
ในป 2560 ซึ่งสะทอนใหเห็นวาเกิดการกระจายรายไดมากขึ้น
3.3 สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศสมดุล ในปที่สองของแผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ 12 คาดัชนีเพิ่มขึ้น
จากรอยละ 63.43 ในป 2560 ขึ้นมาเปนรอยละ 73.77 ในป 2561 จากระดับตองปรับปรุงขึ้นมาอยูในระดับ
ปานกลาง เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ทำเกษตรกรรมยั่งยืนและเกษตรอินทรียที่มีคาสูงขึ้นมาก จึงเปน
ป จ จั ย บวกที่ ท ำให อ งค ป ระกอบด านเศรษฐกิ จ สี เขี ย วมี ค าดั ช นี เพิ่ ม สู งขึ้ น อี ก ทั้ ง มี ด ำเนิ น การฟ น ฟู และ
เร ง แก ป ญ หาสิ่ งแวดล อ มต า งๆ มากขึ้ น ทำให คุ ณ ภาพแหล ง น้ ำ ดี ขึ้ น มู ล ค า ความเสี ย หายจากภั ย พิ บั ติ
ทางธรรมชาติลดลง พื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มขึ้น การใชพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกมากขึ้น
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ตารางที่ 7 ดัชนีสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศสมดุล ป 2555 - 2561
องคประกอบยอย
ภาพรวม
สิ่งแวดลอมมีคุณภาพดี
รอยละของแหลงน้ำที่มีคุณภาพอยูใน
เกณฑดีตอแหลงน้ำทั้งประเทศ
รอยละของขยะมูลฝอยที่กำจัดถูกตอง
หรือนำไปใชประโยชน
รอยละของจำนวนวันที่ดัชนีคุณภาพ
อากาศอยูในเกณฑมาตรฐาน
มูลคาความเสียหายจากภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติตอจำนวนประชากร
ระบบนิเวศที่สมดุล
ปริ ม าณสั ต ว น้ ำ เศรษฐกิ จ ที่ จั บ ได ใ น
อาวไทยตอชั่วโมง
รอ ยละของพื้ น ที่ ป าอนุ รัก ษ ต อ พื้ น ที่
ประเทศ
เศรษฐกิจสีเขียว
ร อ ยละของการใช พ ลั ง งานทดแทน
และพลังงานทางเลือกตอปริมาณการ
ใชพลังงานขั้นสุดทาย
รอยละของพื้นที่ทำเกษตรกรรมยั่งยืน
(พื้ น ที่ เก ษ ต รอิ น ท รี ย ) ต อ พื้ น ที่
การเกษตรทั้งหมด
สั ด ส วน ป ริ ม าณ ก ารน ำเข าวั ต ถุ
อั น ตรายทางการเกษตรต อ พื้ น ที่
การเกษตรทั้งหมด
สถิติอุบัติภัยฉุกเฉินจากสารเคมี

หนวย : รอยละ

2555
60.30
61.66

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
2556
2557
2558
62.71 65.31 68.98
64.98 66.72 69.05

2559
65.45
72.77

แผนฯ 12
2560 2561
63.43 73.77
74.29 83.50

42.50

35.00

36.25

42.50

42.50

35.00

56.25

59.91

61.87

64.65

65.95

75.79

98.40

98.13

97.59

94.66

95.04

95.45

94.73

96.59

98.61

46.63

68.38

70.95

72.30

78.08

67.18

81.00

69.32

70.43

73.26

78.26

65.02

63.08

67.11

58.63

59.28

64.75

74.75

47.40

42.60

46.70

80.02

81.58

81.77

81.77

82.63

83.56

87.52

51.30

52.52

56.98

60.75

59.26

54.44

71.64

57.37

63.12

68.66

74.62

79.73

83.56

87.66

37.59

39.05

43.49

52.60

52.35

33.33

92.97

52.22

40.59

47.59

46.91

43.65

35.37

41.04

57.99

67.33

68.18

68.87

61.31

65.51

64.88

ที่มา : กองขับเคลื่อนและประเมินผลการพัฒนา สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.)
หมายเหตุ : ระดับดีมาก = รอยละ 90.0 – 100
ระดับดี = รอยละ 80.0 – 89.9
ระดับปานกลาง = รอยละ 70.0 – 79.0 ระดับตองปรับปรุง = รอยละ 60.0 – 69.9
ระดับเรงแกไข = รอยละ 59.9 – 0

1)
สิ่ งแวดล อ มมี คุ ณ ภาพดี ขึ้ น ค าดั ช นี อ งค ป ระกอบด านสิ่ งแวดล อมมี คุ ณ ภาพดี
ปรับตัวสูงขึ้นจากระดับปานกลาง มาอยูในระดับดี เปนรอยละ 83.50 ในป 2561 ปจจัยที่ทำใหคาดัชนีเพิ่มขึ้น
ไดแก คุณภาพน้ำแมน้ำสายหลักอยูในเกณฑดีเพิ่มสูงขึ้น การกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนอยางถูกตองและการนำ
กลับ มาใชประโยชน ใหมมีแนวโน มที่ดีขึ้น จำนวนวันที่ดัชนี คุณภาพอากาศอยูในเกณฑมาตรฐานเพิ่มสูงขึ้น
รวมทั้ง มูลคาความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติตอจำนวนประชากรที่มีมีคาลดลง
(1) แหลงน้ ำที่มีคุณ ภาพอยางต่ำอยูในเกณฑดีมีแ นวโนมดีขึ้น คุณ ภาพน้ำ
แมน้ำสายหลัก 59 แมน้ำ และแหลงน้ำนิ่ง 6 แหลงของประเทศ ในป 2561 มีแหลงน้ำที่มีดัชนีคุณภาพน้ำอยู
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ในเกณฑดี รอยละ 45 เกณฑพอใช รอยละ 43 และเกณฑเสื่อมโทรม รอยละ 12 ไมมีแหลงน้ำที่มีคุณภาพน้ำ
อยูในเกณฑดีมากและเกณฑเสื่อมโทรมมาก สำหรับ คุณภาพน้ำเสื่อมโทรมมากที่สุดอยูในภาคกลางบริเวณ
ปากแมน้ำที่รองรับของเสียจากชุมชน อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม สาเหตุสำคัญที่ทำใหคุณภาพน้ำผิวดิน
และน้ำทะเลชายฝงเสื่อมโทรม เนื่องจากจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น มีการระบายน้ำเสียจากแหลงกำเนิด
มลพิ ษลงสูแหลงน้ำ ส วนใหญ มาจากสถานประกอบการในชุ มชน โรงงานอุ ตสาหกรรม และการประกอบ
กิ จ กรรมทางการเกษตรที่ มีการระบายน้ ำทิ้ งไมเป น ไปตามมาตรฐาน ซึ่ งมี ป ริมาณการระบายของเสี ย เกิ น
ศักยภาพรองรับของแตละแหลงน้ำในพื้นที่ลุมน้ำวิกฤตคลองสายสำคัญ ชายหาดทองเที่ยว การบริหารจัดการ
น้ำเสียขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีขอจำกัดในเรื่องระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนที่ยังไมมีประสิทธิภาพ
เพี ยงพอ ไมสามารถรวบรวมน้ ำเสียทั้ งหมดมาบำบัดได ประกอบกับมี การเพิ่มขึ้น ของโรงงานอุตสาหกรรม
กิจกรรมทาเรือ ชายหาดทองเที่ยว การเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ และมีการปลอยน้ำเสียลงสูทะเลโดยตรง สงผลให
คุณภาพน้ำทะเลเสื่อมโทรม และหลายครั้งทำใหเกิดปรากฏการณ น้ำทะเลเปลี่ยนสี (Red Tide) ซึ่งป 2561
เกิดขึ้นทั้งหมด 22 ครั้งทั้งบริเวณชายฝงทะเลอันดามันและอาวไทย
(2) การกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนอยางถูกตองและการนำกลับมาใชประโยชนใหม
มีแนวโนมที่ดีขึ้น ป 2561 มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ 27.8 ลานตัน เพิ่มขึ้นจากป 2560 รอยละ
1.64 การที่ ป ระชากรเพิ่ ม ขึ้ น และมี พ ฤติ ก รรมการบริ โ ภคที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป ทำให ป ริ ม าณขยะมู ล ฝอย
ทั่วประเทศมีแนวโนมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง การขยายตัวของชุมชนเมือง การสงเสริมการทองเที่ยว การบริโภค
ที่ เพิ่ มมากขึ้ น และการปรั บ เปลี่ ย นวิ ถีชี วิ ตจากสั งคมเกษตรกรรมสูสั งคมเมื อง แมวาปริม าณขยะมูล ฝอย
จะเพิ่มขึ้น แตการจัดการขยะมูลฝอยในป 2561 มีแนวโนมดีขึ้น ขยะมูลฝอยชุมชนไดถูกคัดแยก ณ ตนทาง
และนำกลับไปใชประโยชน จำนวน 9.58 ลานตัน (รอยละ 34) เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมารอยละ 13 สวนใหญเปน
การใชประโยชนจากขยะรีไซเคิลและทำปุยอินทรีย ขยะมูลฝอยชุมชนอีกจำนวน 10.88 ลานตัน (รอยละ 39)
ถูกกำจัด อยางถู กตอง สวนที่เหลือเป น ขยะที่ ถูกกำจัดอยางไมถูกตองประมาณ 7.36 ลานตั น (รอยละ 27)
แนวโนมการจัดการขยะที่ดีขึ้นเปนผลมาจากนโยบายของรัฐบาลที่มุงสูการเปนสังคมปลอดขยะ (Zero Waste
Society) บนแนวคิด 3R – ประชารัฐ มุงเนนการจัดการขยะมูลฝอย ณ ตนทาง โดยการมีสวนรวมของภาครัฐ
และประชาชน
(3) คุณภาพอากาศอยูในเกณฑมาตรฐาน ดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality
Index: AQI) ตรวจวัดโดยสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติของกรมควบคุมมลพิษจำนวน 62 สถานีใน
29 จั งหวั ด ทั่ ว ประเทศ หาก AQI เกิ น 100 หมายถึงมลพิ ษทางอากาศเกิน คามาตรฐาน และมี ผ ลกระทบ
ตอสุขภาพประชาชน ป 2561 คุณภาพอากาศในภาพรวมมีแนวโนมทรงตัว มีจำนวนวันที่ดัชนีคุณภาพอากาศ
เกินคามาตรฐาน 315 วัน ซึ่งมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง สาเหตุของปญหามลพิษทางอากาศ เกิดจากปจจัย
ทางด านอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา สภาพอากาศนิ่ ง ส งผลให ม ลพิ ษ สะสมตั ว อยู ในพื้ น ที่ เป น จำนวนมาก ตั้ งแต เดื อ น
กุมภาพันธ ไปจนถึงเดือนมีนาคม และเมื่อเขาฤดูมรสุม คุณภาพอากาศจึงดีขึ้นเปนลำดับ นอกจากนั้น ยังมี
ปจจัยดานแหลงกำเนิด ฝุนละออง PM2.5 พบปริมาณสูงในเมืองใหญที่มีการจราจรหนาแนน มีการเผาวัสดุ
ทางการเกษตรในที่โลงเปนบริเวณกวาง พื้นที่เขตอุตสาหกรรม ฝุนละออง PM10 จะเกิดจากการกอสรางอาคาร
และถนน สำหรับ ก าซซัล เฟอรไดออกไซด มาจากกิจ การอุตสาหกรรมเป น หลัก และสารอิน ทรียระเหยงาย
มาจากปมน้ำมัน การใชสารเคมี สารทำละลาย
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2)
ระบบนิ เวศที่ สมดุลยั งอยู ในระดั บต องปรับปรุง ในป 2561 องคป ระกอบด าน
ระบบนิเวศที่สมดุลมีแนวโนมดีขึ้น โดยเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 67.11 จากรอยละ 63.08 ในป 2560 แตยังคงอยู
ในระดับตองปรับปรุง ปจจัยที่ทำใหคาดัชนีเพิ่มสูงขึ้นจากปกอน ไดแก ปริมาณสัตวน้ำเศรษฐกิจ (เฉพาะปลา
หนาดิน) ที่จับไดในอาวไทยตอชั่วโมง และพื้นที่ปาอนุรักษตอพื้นที่ประเทศเพิ่มขึ้น
(1) ปริมาณสัตวน้ำเศรษฐกิจ (เฉพาะปลาหนาดิน) เพิ่มขึ้น การจับสัตวนำ้ ตอ
หน ว ยการลงแรงประมง (CPUE) ในพื้ น ที่ อ า วไทย พบว า มี ป ริ ม าณ 11.734 กิ โ ลกรั ม /ชั่ ว โมง ซึ่ งสู ง กว า
ในป 2560 (10.996 กิโลกรัม/ชั่วโมง) ถึงรอยละ 6.710 เมื่อพิจารณาในแตละเขตสำรวจ พบวาคา CPUE สูงที่สุด
อยูในพื้นที่บริเวณจังหวัดตราด ซึ่งมีคา CPUE อยูที่ 22.076 กิโลกรัม/ชั่วโมง ซึ่งสูงกวาปที่ผานมาถึงรอยละ 79.26
และเขตที่มี CPUE ต่ำที่สุดคือ สุราษฎรธานี และนครศรีธรรมราช ซึ่งต่ำกวาปที่ผานมารอยละ 41.253 โดย
ในป 2561 แมวาคา CPUE โดยรวมจะมีคาเพิ่มขึ้น แตจะพบวา CPUE ในพื้นที่ 5 เขตที่มีคาลดลงกวาปที่ผานมา
คือ อาวไทยตอนใน ประจวบคีรีขันธ และพื้นที่ตั้งแตจังหวัดสุราษฎรธานีถึงนราธิวาส และเมื่อพิจารณาใน
ระยะเวลาที่ผานมา พบวา ประจวบคีรีขันธ ชุมพร และสุราษฎรธานี เปนพื้นที่ที่มีความชุกชุมของสัตวน้ำสูง
มากกวาในเขตอื่นๆ และเมื่อพิจารณารายกลุมสัตวน้ำ พบวาในป 2561 กลุมสัตวน้ำสวนใหญมีปริมาณเพิ่มขึ้น
ไดแก สัตวน้ำอื่นๆ ปลาเปดแท ปลาผิวน้ำ และปลาหนาดิน คิดเปนรอยละ 40.735, 37.911, 33.890 และ
รอยละ 9.623 ตามลำดับ
แผนภูมิที่ 14 ปริมาณสัตวน้ำเศรษฐกิจ (เฉพาะปลาหนาดิน) ที่จับไดในอาวไทย (ก.ก./ชั่วโมง)
15.00
10.00

9.95

8.10
5.57

6.35

2552

2553

5.86

5.93

6.48

2555

2556

2557

7.48

5.00
0.00

2551

2554

2558

4.74

4.26

4.67

2559

2560

2561

ปริมาณสัตวน้ําเศรษฐกิจ (เฉพาะปลาหนาดิน) ที่จับไดในอาวไทย (ก.ก./ชั่วโมง)
ที่มา : กลุมวิชาการ กองวิจยั และพัฒนาประมงทะเล

(2) พื้นที่ปาอนุรักษมีแนวโนมสูงขึ้น การฟนฟูและรักษาปาอนุรักษในป 2561
สามารถดำเนินการไดเพิ่มสูงขึ้น โดยมีพื้นที่ปาอนุรักษรอยละ 21.88 ของพื้นที่ประเทศ เพิ่มขึ้นจากป 2560
ที่มีอยูรอยละ 20.89 การประกาศพื้ นที่ ป าอนุรักษเปนวิธีการอนุรักษพื้นที่ปาที่ไดผลมากกวาการประกาศ
ปาสงวน เนื่องจากพื้นที่ปาอนุรักษเปนพื้นที่มีศักยภาพสูงในการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในการเปน
แหลงที่อยูของสัตวปา และเก็บรักษาแหลงพั นธุกรรมของพืช รวมทั้งมีการจัดการปองกันการบุกรุกทำลาย
ที่ดีกวาพื้นที่ปาสงวน
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3)
เศรษฐกิจสีเขียวอยูในระดับปานกลาง โดยคาดัชนีองคประกอบเศรษฐกิจสีเขียวมี
คารอยละ 71.64 เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากอัตราการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ทำเกษตรกรรมยั่งยืน (พื้นที่เกษตรอินทรีย)
การสงเสริมการใชพลังงานทดแทน รวมทั้งสัดส วนปริมาณการนำเขาวัตถุอัน ตรายทางการเกษตรตอพื้น ที่
การเกษตรทั้งหมดที่ลดลง
(1) การใชพลังงานทดแทนตอปริมาณการใชพลังงานขั้นสุดทายมีแนวโนม
เพิ่มสูงขึ้น จากการที่รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมใหมีการใชพลังงานทดแทนในประเทศเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชพลังงาน โดยลดสัดสวนการใชพลังงานตอผลิตภัณฑมวลรวม (Energy Intensity) ในชวง
ป 2561 ประเทศไทยมีการใชพลังงานทดแทน 12,725 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของ
ปกอน รอยละ 8.8 โดยมีการใชในรูปของ ไฟฟ า ความรอน และเชื้อเพลิงชีวภาพ (ประกอบดวยเอทานอล
และไบโอดีเซล) ในสัดสวนรอยละ 15.20 ของการใชพลังงานขั้นสุดทายทั้งหมด การใชไฟฟา และความรอนที่
ผลิตไดจากพลังงานทดแทน (ประกอบดวยพลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานน้ำ ชีวมวล กาซชีวภาพ
และขยะ) มี ป ริ มาณ 2,939 พั น ตั น เที ย บเท าน้ ำมั น ดิ บ และ 7,670 พั น ตั น เที ย บเท าน้ ำมั น ดิ บ ตามลำดั บ
สวนเชื้อเพลิงชีวภาพ มีปริมาณการใชเอทานอล 781 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ และไบโอดีเซล 1,335 พันตัน
เทียบเทาน้ำมันดิบ
(2) พื้นที่ทำเกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มสูงขึ้น เกษตรกรรมยั่งยืนเปนระบบการเกษตร
ที่ครอบคลุมถึงวิถีชีวิตเกษตรกร กระบวนการผลิต และการจัดการทุกรูปแบบ เพื่อใหเกิดความสมดุลทางเศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดลอม และระบบนิเวศ ซึ่งนำไปสูการพึ่งตนเอง และการพัฒนาคุณภาพชีวิตขิงเกษตรกร และผูบริโภค
รูปแบบเกษตรกรรมยั่งยืนแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก ระบบการเกษตรที่ไมใชสารเคมี (เกษตรธรรมชาติ
และเกษตรอินทรีย) และระบบการเกษตรที่เนนการจัดการเชิงพื้นที่ (วนเกษตร เกษตรผสมผสาน และเกษตร
ทฤษฎีใหม) ตั้งแต ป 2559 เปนตนมา เริ่มมีขอมูลพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน ซึ่งประกอบดวย เกษตรอินทรีย
เกษตรทฤษฎีใหม เกษตรผสมผสาน และวนเกษตร ป 2561 มีพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนจำนวน 3,237,301 ไร
คิดเปน สัดสวนรอยละ 2.17 ตอพื้ นที่ การเกษตรทั้ งหมด โดยเปนพื้น ที่เกษตรอินทรีย 797,598 ไร คิดเป น
สัดสวนรอยละ 0.53 ของพื้นที่การเกษตรทั้งหมด
แผนภูมิที่ 15 สัดสวนพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนตอพื้นที่การเกษตรทั้งหมด (รอยละ)
2.50

2.169

2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

0.071

0.128

0.143

0.146

0.136

0.142

0.158

0.191

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

0.648

0.733

2559

2560

สัดสวนพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนตอพื้นที่การเกษตรทั้งหมด
ที่มา : สำรวจโดย สำนักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด
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(3) ปริมาณการนำเขาวัตถุอันตรายทางการเกษตรลดลงจากปที่ผานมา ป 2561
มีสัดสวนปริมาณการนำเขาสารกำจัดศัตรูพืชตอพื้นที่การเกษตรทั้งหมด 1.14 กิโลกรัมตอไร ลดลงจากป 2560
ที่มีสัดสวน 1.33 กิโลกรัมตอไร โดยในป 2561 มีการนำเขาสารอันตรายทางการเกษตร รวม 170,932 ตัน
จำแนกเปนสารกำจัดวัชพืช (Herbicide) 125,280 ตัน สารปองกันและกำจัดโรคพืช (Fungicide) 21,004 ตัน
และสารกำจัดแมลง (Insecticide) 18,057 ตัน
แผนภูมิที่ 16 ปริมาณการนำเขาวัตถุอันตรายทางการเกษตร (ตัน)
160,000

148,979

140,000

119,971

117,645

120,000

125,596

125,280

100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
-

13,910

10,988

4,832

12,92711,088

2557

สารกําจัดแมลง (Insecticide) (ตัน)

2558

5,560

16,056
12,915

6,120

2559

สารปองกันและกําจัดโรคพืช (Fungicide)

21,601
19,923

7,814

18,057 21,004

2560

สารกําจัดวัชพืช (Herbicide)

6,591

2561

อื่นๆ

ที่มา : รายงานสถานการณมลพิษของประเทศไทยป 2561 กรมควบคุมมลพิษ

การใช ส ารป อ งกัน กำจัดศั ตรูพื ช ทำให เกษตรกรไดรับ สารเคมีเขาสู รางกายทาง
ผิวหนัง การหายใจ และการรับประทานผลผลิตทางการเกษตรที่มีสารพิษตกคาง อีกทั้งเกษตรกรยังตองเสีย
คาใชจายในการรักษาอาการเจ็บปวย ขณะที่ภาครัฐจะตองใชจายเงินงบประมาณในการใหบริการดานอนามัย
และสาธารณสุขแกเกษตรกรที่เจ็บปวย และการใชสารเคมียังสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมทำใหสิ่งมีชีวิตและ
ระบบนิเวศในบริเวณที่มีการใชสารเคมีเสียหาย ซึ่งตองใชระยะเวลานานในการฟนฟูใหระบบนิเวศกลับคืน
ดังนั้น การดำเนินงานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ควรมีมาตรการควบคุมการใชสารเคมี
ทางการเกษตร การเครงครัดการใช พระราชบัญ ญั ติวัตถุอัน ตราย พ.ศ. 2551 การยกเลิกการขึ้น ทะเบีย น
สารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่มีพิษรายแรงตอมนุษย สัตว และสิ่งแวดลอม การใหความรูเกี่ยวกับปุยและสารเคมี
กำจัดศัตรูพืชอยางตอเนื่องและทั่วถึง และการสงเสริมมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช
(4) สถิติอุบัติภัยฉุกเฉินจากสารเคมีเพิ่มขึ้น การเกิดอุบัติภัยดานมลพิษในป 2561
เกิดขึ้นรวม 57 ครั้ง สวนใหญเปนเหตุที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม 25 ครั้ง การลักลอบทิ้งกากของเสีย 13 ครั้ง
และการขนสงสารเคมี 8 ครั้ง พื้นที่เกิดเหตุสวนใหญยังคงเปนที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมและมีโรงงานอุตสาหกรรม
โกดังเก็บสารเคมี เชน เกิดเพลิงไหมในโรงงานที่ใชเครื่องจักรกล และอุปกรณที่ใชความรอนในการผลิตและ
แปรรูปวัตถุดิบ เพลิงไหมโรงงานผลิตพลาสติกที่มีการเก็บวัตถุดิบและวัสดุรีไซเคิลไวในโรงงานหรือโกดัง รวมทั้ง
การรั่วไหลของสารเคมี จำพวกแอมโมเนียและคลอรีนซึ่งใชในกระบวนการทำความเย็น เปนตน ซึ่งหนวยงานภาครัฐ
ที่รับผิดชอบในเรื่องอุบัติภัยสารเคมี ไดดำเนินการบูรณาการและประสานการทำงานรวมกันในการตรวจสอบ
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และใหขอเสนอแนะเทคนิควิชาการและตอบโตระงับเหตุและควบคุมใหอยูในวงจำกัดเพื่อฟนฟูพื้นที่ที่ปนเปอน
และลดความเสียหายตอสิ่งแวดลอมและชุมชน รวมถึงเฝาระวังผลกระทบสิ่งแวดลอม
3.4 สังคมประชาธิปไตยที่ มีธรรมาภิบาลมีทิศทางที่ดีขึ้นในระยะ 2 ปแรกของแผนพั ฒนาฯ
ฉบั บที่ 12 โดยปรับตั วจากระดั บ ต องเร งแกไข มาเปน ระดับตองปรับ ปรุง ดัช นีสังคมประชาธิป ไตยที่ มี
ธรรมาภิบาลเพิ่มขึ้นจากรอยละ 49.40 ในป 2559 เปนรอยละ 61.89 ในป 2560 ซึ่งเปนปแรกของแผนพัฒนาฯ
ฉบับ ที่ 12 เปนรอยละ 68.46 ในป 2561 ทำให ระดับ การพัฒ นาปรับตัวดีขึ้นจากระดับที่ตองเรงแกไขในป
ที่ผานมา เปนระดับตองปรับปรุง ซึ่งเปนระดับเดียวกับในปแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เมื่อพิจารณาใน
รายองคประกอบยอย พบวา องคประกอบยอยประชาธิปไตยที่มีคุณภาพและองคประกอบยอยนิติธรรมและ
ธรรมาภิบาลมีทิศทางที่ดีขึ้น ขณะที่องคประกอบยอยการปองกันและลดความรุนแรงทางสังคมและการเมืองมี
ทิศทางที่ลดลง
ตารางที่ 8 ดัชนีสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล ป 2555 – 2561
หนวย : รอยละ

องคประกอบของดัชนี
ภาพรวม
1. ประชาธิปไตยที่มีคุณภาพ
จำนวนเรื่องรองเรียนตอกรรมการสิทธิมนุษยชนที่
เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนดานสิทธิพลเมือง
รอยละของผูม าใชสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเมื่อ
เทียบกับจำนวนผูม ีสิทธิเลือกตั้ง
จำนวนรางกฎหมายที่ประชาชนผูม ีสิทธิเลือกตั้ง
ไมนอยกวาหนึ่งหมื่นคนรวมกันเขาชื่อเสนอกฎหมาย
คะแนนความเปนอิสระของสื่อสารมวลชนในดัชนี
เสรีภาพสื่อ (World Press Freedom)
รอยละของสมาชิกรัฐสภาที่เปนผูหญิง
2. นิติธรรมและธรรมาภิบาล
คะแนนจากการสำรวจของดัชนีวัดภาพลักษณการ
คอรรัปชั่น (Corruption Perception Index - CPI)
จำนวนเรื่องที่คณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ (ปปช.) ดำเนินการไตสวน
ขอเท็จจริง
รอยละของจำนวนผูที่ไดรับการเยียวยาและชดใช
คาเสียหายที่เกิดจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ในกรณีถูกจับและไดรับการปลอยตัวโดยไมมีการฟอง
คดี
รอยละของจำนวนคดีที่ศาลชั้นตนพิจารณาเสร็จ เมื่อ
เทียบกับจำนวนคดีที่ขึ้นสูการพิจารณาในแตละป

แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12
2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561
60.76 59.75 64.45 51.65 49.40 61.89 68.46
62.98 58.47 55.97 31.73 29.23 26.33 49.07
50.42 57.62 30.25 N/A N/A 27.19 100.00
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11

N/A

N/A

63.60

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00 45.00

N/A

N/A

N/A

20.00

60.00

49.18 78.95 77.72 74.87 67.37 67.13

67.70

52.33 52.33 52.30 20.33 20.33 17.33
55.49 54.58 57.77 55.75 57.91 80.01
74.00 70.00 76.00 76.00 70.00 74.00

17.67
89.99
72.00

25.81 24.02 22.35 32.92 38.28 86.02 100.00
23.03 25.13 34.71 16.26 25.93

N/A

N/A

99.14 99.14 98.00 97.83 97.42

N/A

97.96
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แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12
องคประกอบของดัชนี
2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561
3. การกระจายอำนาจ
53.45 53.12 69.49 68.22 70.08 97.86 73.67
จำนวนขอบัญญั ติและเทศบัญ ญัติทองถิ่นที่ออกโดย N/A N/A 94.41 92.77 89.49 95.71 98.54
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
รอยละของจำนวนเงินที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น 83.33 82.67 90.50 88.33 82.92 100
100
จัดเก็บไดเองตอรายไดรวมของ อปท.
จำนวนรอยละของนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 23.57 23.57 23.57 23.57 37.83 N/A 22.47
และสวนตำบลที่เปนผูหญิง
4. การปองกันและลดความรุนแรงทางสังคมและ
72.95 75.21 76.82 58.98 50.20 71.19 67.52
การเมือง
จำนวนผูเสียชีวิตภายใตการควบคุมสถานการณของ
N/A 84.44 73.56 N/A N/A N/A
N/A
รัฐในเหตุการณที่เกีย่ วเนื่องกับความขัดแยงทาง
การเมือง
จำนวนผูตองคดีที่มเี หตุมาจากชุมนุมทางการเมือง
71.70 71.70 67.74 67.96 N/A 61.51 52.32
และความขัดแยงเชิงอุดมการณทางการเมือง
จำนวนกรณีที่มรี ายงานวามีการทำใหบุคคลสูญหาย N/A
N/A 98.00 N/A N/A 100.00 97.00
โดยการใชกำลัง (หรือการอุมหาย)
จำนวนผูเสียชีวิตจากสถานการณความไมสงบใน
45.83 45.66 47.35 50.01 50.20 52.04 53.23
จังหวัดชายแดนใต
รอยละของจำนวนผูใหความเห็นวาการใชความรุนแรง 88.00 88.00 88.00 N/A N/A N/A
N/A
ตอบุคคลอื่นเปนสิ่งที่ยอมรับไมไดจากการสำรวจ
คานิยมของโลก (World Values Survey)
รอยละของจำนวนผูใหความเห็นที่ใหความสำคัญกับ 86.27 86.27 86.27 N/A N/A N/A
N/A
การยอมรับความคิดเห็นของผูอื่นและเคารพผูอื่นจาก
การสำรวจคานิยมของโลก (World Values Survey)
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11

ที่มา : สำนักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
หมายเหตุ : ระดับดีมาก = รอยละ 90.0 – 100
ระดับดี = รอยละ 80.0 – 89.9
ระดับปานกลาง = รอยละ 70.0 – 79.0
ระดับตองปรับปรุง = รอยละ 60.0 – 69.9
ระดับเรงแกไข < รอยละ 59.9

1)
ประชาธิปไตยที่มีคุณภาพมีทิศทางที่ดีขึ้น จำนวนเรื่องรองเรียนตอกรรมการสิทธิ
มนุ ษ ยชนที่ เกี่ ย วกั บ การละเมิ น สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนด า นสิ ท ธิ พ ลเมื อ งมี จ ำนวนลดลงจาก 89 คดี ในป 2560
เหลือเพียง 14 คดี ในป 2561 แสดงใหเห็นถึงความตระหนักในสิทธิพลเมืองตอการเขารวมกิจการสาธารณะ
ภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตย ในขณะที่จำนวนรางกฎหมายที่ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวา
หนึ่งหมื่นคนรวมกันเขาชื่อเสนอกฎหมายมี จำนวนเพิ่ มขึ้นจาก 4 เรื่องในป 2560 เปน 12 เรื่องในป 2561
ซึ่งสะท อนให เห็ นถึ งความเข มแข็ งของพลเมืองในภาคการเมืองในการใชสิทธิตามรัฐธรรมนูญ เพื่อรวมตรา
กฎหมายในกระบวนการนิติบัญญัติ สงผลใหคะแนนองคประกอบยอยดานประชาธิปไตยที่มีคุณภาพมีคะแนน
ดีขึ้น แมจะยังไมมีการจัดการเลือกตั้งทั่วไปในป 2561
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2)
และมีแนวโนมดีขึ้น

นิติธรรมและธรรมาภิบาลมีคะแนนอยูในระดับดีในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

(1) ปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบมีแนวโนมดีขึ้น สะทอนจากจำนวน
เรื่องที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ปปช.) ดำเนินการไตสวนขอเท็จจริงมีจำนวน
ลดลงอยางตอเนื่องจาก 310 เรื่องในป 2555 เปน 93 เรื่องในป 2560 และลดลงเหลือเพี ยง 43 เรื่องในป
2561 ต่ำกวาคาเกณฑ มาตรฐานที่ ต่ำที่สุดในรอบ 10 ป ขณะที่ผลการจัดอันดับดัชนีภาพลักษณคอรรัป ชัน
(Corruption Perceptions Index : CPI) ประจำป 2561 จั ด ทำโดยองค ก รเพื่ อ ความโปร ง ใสนานาชาติ
(Transparency international) ไมเปลี่ยนแปลงมากนัก โดยประเทศไทยไดคะแนน 36 คะแนน จากคะแนน
เต็ม 100 คะแนน อยูในอันดับที่ 99 จากการจัดอันดับทั้งหมด 180 ประเทศทั่วโลก ลดลงเล็กนอยจาก 37
คะแนน อันดับ 96 ในป 2560 และเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในอาเซียน ประเทศไทยจัดอยูในอันดับที่ 5
จากทั้ งหมด 10 ประเทศ ลดลงจากอัน ดั บ ที่ 4 ในป 2560 และเมื่ อเปรีย บเที ยบในภู มิภ าคเอเซีย แปซิ ฟ ก
ประเทศไทยอยูในอันดับที่ 19 จากทั้งหมด 31 ประเทศ ลดลงจากอันดับที่ 18 ในป 2560
ตารางที่ 9 ดัชนีภาพลักษณคอรรัปชั่นของประเทศไทย ป 2555 – 2561
ป พ.ศ.
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561

คะแนน
37*
35
38
38
35
37
36

อันดับ
88
102
85
76
101
96
99

จำนวนประเทศ
176
177
175
168
176
180
180

ที่มา : Corruption Perception Index: CPI, Transparency International: เขาถึงไดจาก http://cpi.transparency.org
หมายเหตุ : * คะแนนดัชนีภาพลักษณคอรรัปชั่นตั้งแตป 2555 เปนตนมา ปรับคะแนนเต็มจาก 10 คะแนน เปน 100 คะแนน

ตารางที่ 10 ภาพลักษณการคอรรัปชั่นในกลุมประเทศอาเซียน ป 2555 – 2561
ประเทศ

2555
สิงคโปร
87
บรูไน
55
มาเลเซีย
49
ฟลิปปนส
34
ไทย
37
อินโดนีเซีย 32
เวียดนาม
31
ลาว
21
เมียนมาร
15
กัมพูชา
22

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
2556 2557 2558
86
84
85
60
50
52
50
36
38
35
35
38
38
32
34
36
31
31
31
26
25
25
21
21
22
20
21
21

2559
84
58
49
35
35
37
33
30
28
21

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 อันดับป อันดับป

2560
84
62
47
34
37
37
35
29
30
21

2561
85
63
47
33
36
38
36
29
29
20

2560
6
32
62
111
96
96
107
135
130
161

2561
3
31
61
117
99
89
99
132
132
161

ที่มา : Corruption Perception Index: CPI, Transparency International: เขาถึงไดจาก http://cpi.transparency.org
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(2) ประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมสูงขึ้น แสดงใหเห็นไดจากจำนวน
คดีที่ศาลชั้นตนพิจารณาเสร็จเมื่อเทียบกับจำนวนคดีขึ้นสูการพิจารณามีสัดสวนอยูในระดับดี และเพิ่มขึ้นจาก
รอยละ 87.68 ในป 2559 เปน 88.16 ในป 2561 ซึ่งเปน ผลมาจากการดำเนิน การปรับ ปรุงประสิทธิภ าพ
ดานกระบวนการยุติธรรมของภาครัฐ อาทิ การดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรม
10 ประเด็ น เช น การกำหนดระยะเวลาดำเนิ น งานทุ กขั้น ตอนของกระบวนการยุ ติธ รรมที่ชั ดเจนเพื่ อให
ประชาชนไดรับความยุติธรรมโดยไมลาชา การพัฒนากลไกชวยเหลือและเพิ่มศักยภาพเพื่อใหประชาชนเขาถึง
กระบวนการยุติธรรม นอกจากนี้ ยังมีการดำเนินการดานกฎหมาย อาทิ การแกไขหลักเกณฑการปลอยชั่วคราว
ผูตองหาเพื่อใหไมเปนภาระแกผูตองหาในกรณีตองมีหลักประกันเกินสมควร และมีการทดลองใชกำไลขอเทา
อิเล็กทรอนิกส (Electronics Monitoring : EM) อยางไรก็ตาม ยังมีปญหาในเรื่องความเชื่อมั่นของประชาชน
ที่ มีต อกระบวนการยุ ติธ รรม อาทิ คดี คดี ล าเสือดำ ศูน ยวิจัย มหาวิทยาลัย กรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) พบวา
ประชาชนเชื่อมั่นตอกระบวนการยุติธรรมในการนำผูกระทำความผิดมาดำเนินคดีในระดับนอยถึงนอยที่สุด
3)
การกระจายอำนาจมีแนวโนมดีขึ้น สงผลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความ
เขมแข็งมากขึ้น จะเห็นไดจากรายไดที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) จัดเก็บเองตอรายไดรวมของ อปท.
แม จ ะมี สั ด ส วนลดลงเล็ กน อย จากรอยละ 16.02 ในป 2560 เป น รอยละ 15.72 ในป 2561 แต ยั งอยูใน
ระดับสูงกวาเกณฑมาตรฐานที่รอยละ 12 ขณะที่จำนวนขอบัญญัติและเทศบัญญัติทองถิ่นที่ออกโดย อปท. มี
แนวโนมสูงขึ้นมาโดยตลอด โดยมีจำนวน 8,349 เรื่องในป 2559 และเพิ่มขึ้นเปน 8,614 และ 8,869 เรื่องในป
2560 และ 2561 ตามลำดับ แสดงถึงศักยภาพที่สูงขึ้นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการอำนวยการใหเกิด
กฎหมายทองถิ่น
แผนภูมิที่ 17 สัดสวนรายไดที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) จัดเก็บเองตอรายไดรวมของ อปท.

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

4)
สถานการณ ดานการปองกันและลดความรุนแรงทางการเมืองมีคะแนนลดลง
และอยูในระดับตองปรับปรุง สถานการณดานการปองกันและลดความรุนแรงทางการเมืองมีคะแนนลดลง
และอยู ในระดั บ ต อ งปรั บ ปรุ ง ในป 2561 ภาคประชาชนมี ก ารเคลื่ อ นไหวเพื่ อ ใช เสรี ภ าพในการแสดง
ความคิ ด เห็ น และมี การชุ ม นุ มโดยปราศจากอาวุธ ของภาคประชาสังคม องค กรชุมชน และภาควิช าการ
ในประเด็นตางๆ อาทิ การเรงรัดใหมีการกำหนดวันเลือกตั้ง การติดตามการแกไขปญหาการปฏิรูปโครงสราง
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ประเทศ การปฏิรูป ตำรวจและกระบวนการยุ ติธรรม และการสรางความปรองดองในหมู ประชาชน ทำให
จำนวนผูตองคดีที่มีเหตุมาจากการชุมนุมทางการเมืองและความขัดแยงเชิงอุดมการณทางการเมืองเพิ่มสูงขึ้น
จาก 84 รายในป 2560 เปน 242 รายในป 2561 ในขณะที่สถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต
ยังคงไมเปลี่ยนแปลงมากนัก และอยูในระดับตองเรงแกไข
แผนภูมิที่ 18 จำนวนผูเสียชีวิตจากสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนใต
หนวย : คน

ที่มา : ศูนยเฝาระวังสถานการณภาคใต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี

แผนภูมิที่ 19 จำนวนเหตุการณและผูบาดเจ็บลมตายจากสถานการณความไมสงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต ป 2547-2561 รายไตรมาส

ที่มา : ศูนยเฝาระวังสถานการณภาคใต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี

3.5 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมในปที่ 2 ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
12 มีแนวโนมดีขึ้นมากจากปสุดทายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 โดยปรับตัวขึ้นจากระดับตองปรับปรุง
เปนระดับปานกลาง ดัชนีการสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมสูงขึ้นจากรอยละ 61.39 ใน
ป 2559 เปนรอยละ 68.45 ในป 2560 และรอยละ 72.75 ในป 2561 โดยปรับตัวขึ้นจากระดับตองปรับปรุง
เปนระดับปานกลางเปนครั้งแรกตั้งแตชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ซึ่งเปนผลมาจากองคประกอบยอยดาน
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ความเปนธรรมดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติปรับตัวสูงขึ้นอยางมากจากป 2559 แตยังคงอยูใน
ระดับตองปรับปรุง และองคประกอบยอยการเขาถึงสวัสดิการทางสังคมและทรัพยากรทางเศรษฐกิจมีแนวโนม
สูงขึ้นและปรับตัวจากระดับปานกลางขึ้นมาอยูในระดับดี ขณะที่องคประกอบยอยดานการไดรับการคุมครอง
สิทธิและไม ถูกเลือกปฏิบัติแมจะปรับตัวสูงขึ้นอยางมากจากระดั บเรงแกไขเป นระดับ ปานกลางในป 2560
แตปรับตัวลงในป 2561
ตารางที่ 11 ดัชนีการสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ป 2555 – 2561
หนวย : รอยละ

องคประกอบของดัชนี
ภาพรวม
1. การไดรับการคุมครองสิทธิและไมถูกเลือกปฏิบัติ

แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12
2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561
69.00 67.39 65.29 69.49 61.39 68.45 72.75
74.98 61.87 61.70 67.10 59.24 77.76 70.57
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11

ดัชนีการพัฒนามนุษยที่ไมเทาเทียม
จำนวนขอรองเรียนวาดวยการถูกเลือกปฏิบัติวาดวยเหตุ
แหงเพศ ศาสนา ชาติพันธุ รวมถึงเหตุแหงสุขภาพ
รอ ยละของจำนวนผูที่ ได รับการชวยเหลือ จากกองทุ น
ยุติธรรมที่ไดรับการอนุมัติเมื่อเทียบกับจำนวนรายของ
ผูที่ผานเกณฑใหความชวยเหลือรายป
จำนวนผู ได รั บ ความช ว ยเหลื อ ในการส งเสริม สิ ท ธิ แ ก
ผูตองหาฯ ของกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ

95.32 94.02 94.02 93.86 88.28 86.48 N/A
60.61 74.07 57.97 N/A N/A 100.00 100.00

2. การเขาถึงสวัสดิการทางสังคมและทรัพยากรทาง
เศรษฐกิจ
รอยละของจำนวนผูไดรับสวัสดิการสำหรับคนพิการ
รอยละของจำนวนผูไดรับสวัสดิการสำหรับผูปวยเอดส
เนื้อที่การถือครองที่ดินทางการเกษตรที่ไมใชของตนเอง
ตอเนื้อที่ทั้งหมด
รายไดเฉลี่ยของเกษตรกรรายยอย
สัดสวนการจางงานนอกระบบภาคการเกษตรตอการจาง
งานทั้งหมด
สัดสวนรายไดของประชากรกลุม 20% (จนที่สุด) เทียบ
กับประชากรทั้งหมด
3. ความเปนธรรมดานสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
จำนวนปาชุมชน (โครงการ) ที่ไดรับการจดทะเบียนใหม
จำนวนเรื่องรองเรียนดานมลพิษ

60.04 54.32 85.32 91.98 80.36 69.86

53.08

83.97 25.07

54.70

58.63

71.22 69.46 75.20 76.77 78.14 81.47

80.99

71.60 77.20 81.72 85.75 85.65 90.16
69.15 71.30 87.30 79.50 85.85 96.48
48.08 48.08 48.17 48.17 48.17 48.17

69.82
96.50
44.64

81.68 69.27 76.82 75.91 75.91 75.91
80.00 81.57 87.87 89.29 91.24 90.09

75.91
90.09

76.83 69.33 82.00 82.00 82.00 82.00

82.00

61.51 71.23 59.99 65.13 49.99 51.26

67.37

9.50

15.47

9.07

33.80 52.80 37.00 86.60 52.00 60.60 100.00
89.22 89.65 82.97 43.66 47.98 41.91 34.74

ที่มา : สำนักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
หมายเหตุ :
ระดับดีมาก = รอยละ 90.0 – 100
ระดับดี = รอยละ 80.0 – 89.9
ระดับปานกลาง = รอยละ 70.0 – 79.0
ระดับตองปรับปรุง = รอยละ 60.0 – 69.9

ระดับเรงแกไข < รอยละ 59.9
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1)
การคุมครองสิทธิและไมถูกเลือกปฏิบัติมีระดับดีขึ้น สะทอนจากจำนวนผูไดรับ
ความชวยเหลือในการสงเสริมสิทธิแกผูตองหาฯ ของกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ มีจำนวนเพิ่มขึ้นจาก 272
ขอรองเรียนในป 2559 เพิ่มขึ้น เป น 1,641 ขอรองเรียนในป 2560 และ 1,759 คดีในป 2561 เนื่องจากมี
การดำเนิ น การเพื่ อส งเสริ มและคุ ม ครองสิ ท ธิของประชาชนในกระบวนการยุ ติธรรมมากขึ้น อาทิ การให
ความชวยเหลือทางเงินในการประกันตัวแกประชาชนเพื่อใหไดรับการปลอยชั่วคราวระหวางการดำเนินคดีตาม
พระราชบั ญ ญั ติ กองทุ น ยุ ติ ธ รรม พ.ศ. 2558 การใช ห นั งสื อ รับ รองการชำระเงิน ของกองทุ น ยุติ ธรรมเป น
หลักประกัน ในการขอปลอยชั่วคราว การแกไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่เพิ่มดุล พินิ จแก
เจาพนักงานหรือศาลในการปลอยชั่วคราวโดยไมมีประกันเพื่อไมใหเปนภาระแกจำเลยหรือผูตองหาจนเกินควร
อยางไรก็ตาม สัดสวนผูไดรับการชวยเหลือจากกองทุนยุติธรรมที่ไดรับการอนุมัติเมื่อเทียบกับผูผานเกณฑให
ความชวยเหลือมีสัดสวนลดลง จากรอยละ 40.18 ในป 2559 เปน รอยละ 34.93 ในป 2560 และรอยละ
26.54 ในป 2561 และพิจารณาจากดัชนีการพัฒนามนุษยที่ไมเทาเทียมกัน (Inequality-adjusted Human
Development Index :IHDI) 1 พบวา ดัชนีมีคาเพิ่มขึ้นเล็กนอย จาก 0.62 ในป 2559 เปน 0.64 ในป 2560
แสดงถึงความไมเทาเทียมกันมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น แตยังอยูในระดับดี
แผนภูมิที่ 20 ดัชนีการพัฒนามนุษย (HDI) และดัชนีการพัฒนามนุษยที่ไมเทาเทียม (IHDI) ของ
ประเทศไทย ป 2555-2561
0.8
0.75

0.731

0.728

0.735

0.741

0.755

0.748

0.7
0.65
0.6

0.636

0.623
0.575

0.578

0.583

0.587

IHDI
HDI

0.55
0.5

2555

2556

2557

2558

2559

2560

ที่มา : โครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (United Nations Development Program : UNDP)

2)
ประชาชนสามารถเข า ถึ งสวั ส ดิ ก ารทางสั งคมและทรั พ ยากรทางเศรษฐกิ จ
ไดมากขึ้น ดัชนีการเขาถึงสวัสดิการทางสังคมและทรัพยากรทางเศรษฐกิจมีแนวโนมดีขึ้นมาโดยตลอดตั้งแตป
2556 จะเห็นไดจากจำนวนผูไดรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพสำหรับคนพิการเมื่อเทียบกับประชากรทั้งประเทศมี
สัดสวนสูงขึ้น จากรอยละ 1.79 ในป 2555 เปนรอยละ 2.25 และ 2.42 ในป 2560 และ 2561 ตามลำดับ
และผู ได รั บ สวั ส ดิ ก ารเบี้ ย ยั งชี พ เมื่ อ เที ย บกั บ จำนวนผู ป ว ยทั้ ง หมดมี สั ด ส ว นเพิ่ ม ขึ้ น จากร อ ยละ 17.17
ในป 2559 เป นรอยละ 19.30 ในป 2560 ซึ่งเป นผลมากจากการประชาสัมพั นธอยางตอเนื่ องของภาครัฐ
ในเรื่องสวัส ดิ การเบี้ ย ยั งชี พ นอกจากนี้ แรงงานนอกระบบภาคเกษตรซึ่งมีความไม มั่น คงสูงเมื่ อเที ย บกั บ

1

ดัชนีการพัฒนามนุษยที่ไมเทาเทียมกัน (Inequality-adjusted Human Development Index :IHDI) โดย UNDP เปนการปรับดัชนีการพัฒนา
มนุษย (Human Development Index :HDI) ใหมีคาลดลงเมื่อคำนึงถึงความไมเทาเทียมกัน โดยพิจารณาองคประกอบ 3 ดาน ไดแก การศึกษา
สุขภาพ และรายได หากดัชนี IHDI ยิ่งมีคาต่ำ แสดงถึงความไมเทาเทียมเพิ่มขึ้น
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แรงงานทั้งหมดมีสัดสวนลดลงอยางตอเนื่องตลอดชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จนถึง 2 ปแรกของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12 แสดงใหเห็นวาประชาชนในชนบทมีอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงนอยลง
ตารางที่ 12 จำนวนผูพิการและผูปวยเอดสที่ไดรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพ ป 2555-2561
ป

ผูพิการ
1,153,468
1,247,484
1,329,734
1,409,084
1,411,795
1,491,947
1,607,505

2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561

จำนวน (ราย)

งบประมาณ (ลานบาท)
ผูพิการ
ผูปวยเอดส
6,920.81
399.41
7,485
413.02
9,508.14
436.38
12,880.75
459.2
13,512.58
495.71
14,322.69
508.94
15,347.24
526.1

ผูปวยเอดส
66,569
68,616
84,047
76,533
82,619
84,824
87,683

ที่มา : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น และ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร เทศบาลเมืองพัทยา
หมายเหตุ : เปนขอมูลผูสูงอายุที่ไดลงทะเบียนเพื่อขอรับเบีย้ ยังชีพ และเปนงบประมาณที่รัฐบาลไดจัดสรรใหตามปงบประมาณ

แผนภูมิที่ 21 จำนวนแรงงานนอกระบบภาคเกษตร ป 2555 – 2561
หนวย : ลานคน
24.8

25

25.14
22.12

20

15.49

15

21.41

15.42
12.58

10

11.99

5
0
2555

2556

แรงงานนอกระบบภาคเกษตร

2557

แรงงานนอกระบบรวม

2558

3)
ความเป น ธรรมด า นสิ่ ง แวดล อ มและทรั พ ยากรธรรมชาติ มี แ นวโน ม ดี ขึ้ น
แตยังคงอยูในระดับตองปรับปรุง ในป 2561 โดยปรับตัวขึ้นจากระดับเรงแกไขที่รอยละ 49.99 ในป 2559
เปนรอยละ 51.26 ในป 2560 และเพิ่ มขึ้น เปน ระดับตองปรับปรุง รอยละ 67.37 ในป 2561 สะทอนจาก
จำนวนปาชุมชนที่ไดรับการจดทะเบียนใหมเพิ่มสูงขึ้นมาก จาก 260 โครงการในป 2559 เปน 303 โครงการ
ในป 2560 และเพิ่ ม ขึ้ น เป น 805 โครงการในป 2561 เนื่ อ งจากการผลั ก ดั น ของภาครั ฐ โดยกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดใหกรมปาไมขยายการจัดปาชุมชนใหครบตามเปาหมายภายใน 3 ป
(2561-2563) โดยมี เป าหมายขยายป า ชุ ม ชนให ได 21,850 ป าชุ ม ชน รวมเนื้ อ ที่ 19.1 ไร และในป 2561
ไดสนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งปาชุมชน 4,000 หมูบาน เพื่อการขับเคลื่อนปาชุมชน ภายใตโครงการ
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ไทยนิ ย ม ยั่ งยื น นอกจากนี้ คณะรั ฐ มนตรี ยั งได มี ม ติ อนุ มั ติ ร างพระราชบั ญ ญั ติ ป าชุ ม ชน พ.ศ. …. ตามที่
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.) เสนอ เมื่อวันที่ 22 พ.ค.2561 สงผลใหการดำเนินการ
สงเสริมปาชุมชนมีความตื่นตัวอยางมาก
อยางไรก็ตาม จำนวนเรื่องรองเรียนดานมลพิษในป 2561 มีแนวโนมเพิ่มขึ้นจาก
10,422 เรื่องในป 2559 เปน 11,929 เรื่อง และ 14,394 เรื่อง ในป 2560 และ 2561 ตามลำดับ โดยในป 2561
มีปญหาสำคัญไดแก ปริมาณฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) สาเหตุเนื่องจากสภาพอากาศนิ่ง
แนวความกดอากาศสูง การจราจรหนาแนน การเผาในที่โลง การกอสราง พื้นที่เขตอุตสาหกรรม เกิดการสะสม
ของฝุนละอองในบรรยากาศในพื้นที่ และหมอกควัน 9 จังหวัดภาคเหนือ เกิดจากการเผาในที่โลง และไฟไหมปา
ซึ่งสถานการณมีแนวโนมดีขึ้น เกิดจากการบูรณาการรวมกันกับหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยกระทรวงมหาดไทย
เปนเจาภาพหลักภายใตกลไกพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และมีผูวาราชการ
จังหวัดเปนผูบัญชาการแบบ Single Command ทั้งนี้ กรมควบคุมมลพิษสามารถหนวยงานสามารถยุติปญหา
เรื่องรองเรียนได 6,855 เรื่อง คิดเปนรอยละ 48
แผนภูมิที่ 22 ปริมาณสารมลพิษทางอากาศเปรียบเทียบกับคามาตรฐาน ป 2551 - 2561

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ

4

บทสรุปและขอเสนอแนะ

ความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย ในชวง 2 ปแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 แมจะมีแนวโนมดีขึ้น
แตยังคงอยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาองคประกอบของความอยูเย็นเปนสุขแลว ยังคงอยูในระดับ
ตองปรับปรุงและระดับปานกลางในหลายดาน ดังนั้น การพัฒนาประเทศในระยะตอไปจึงควรใหความสำคัญ
กับเรื่องตางๆ ดังนี้
4.1 สงเสริมการดูแลสุขภาวะดานจิต ใจใหมากขึ้น โดยการใหความรูความเขาใจในการดูแล
สุขภาพจิตที่ถูกตองอยางกวางขวางและทั่วถึง ปรับเปลี่ยนคานิยมในเรื่องการกลัวหรือละอายในการขอเขารับ
คำปรึ ก ษาหรื อ การรั ก ษาทางด า นสุ ข ภาพจิ ต ส งเสริ ม ให มี ทั ศ นคติ ก ารดู แ ลสุ ข ภาพจิ ต ให มี ค วามสำคั ญ
เช น เดีย วกับ การดู แลสุขภาพกาย สนั บ สนุ น การให ความรูเบื้ องตน ในการสังเกตสุขภาพจิตของตนเองและ
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ผูใกลชิดหรือผูที่อยูในความดูแล อาทิ บุตรหลาน ผูสูงอายุ นักเรียนนักศึกษา ผูใตบังคับบัญชา เพื่อใหสามารถ
ปองกันกอนที่จะเกิดเหตุฆาตัวตาย
4.2 สงเสริมใหมีการนำงานวิจัยและพัฒนามาใชจริงในภาคเศรษฐกิจมากขึ้น โดยใชมาตรการ
จู งใจต างๆ อาทิ การให ส ว นลดภาษี ห ากการผลิ ต มี ก ารใช งานวิ จั ย หรื อ นวั ต กรรมใหม การส งเสริ ม ด า น
องคความรูแกภาคธุรกิจในการสรางนวัตกรรมหรือการประยุกตใชงานวิจัยกับธุรกิจ ประชาสัมพันธงานวิจัย
และพัฒนาหรือนวัตกรรมใหเปนที่รูจักอยางกวางขวางเพื่อใหภาคธุรกิจมีความสนใจนำไปประยุกตใช
4.3 สงเสริมการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในทุกระดับ โดยสงเสริม
ใหมีการใชจายอยางพอดี ไมเกินตัว มีเหตุผล สรางภูมิคุมกันเมื่อมีปจจัยที่ไมคาดคิดมากระทบ โดยในระดับ
บุคคล ควรสรางนิสัยประหยัดอดออมใหเกิดขึ้นในบุคคลทุกชวงวัยเพื่อลดปญหาหนี้ครัวเรือนในภาคเอกชน
และสงเสริมการลงทุนอยางถูกตองเพื่อลดปญหาชองวางการออมและการลงทุนในภาคธุรกิจ
4.4 สนับสนุนการมีสวนรวมดานการเมืองการปกครองแกสตรี โดยการบมเพาะความตื่นตัวใน
ดานการเมืองการปกครองใหแกประชาชนทุกวัย โดยเนนการยอมรับความเทาเทียมกันระหวางเพศ สนับสนุน
ใหเด็กและเยาวชนเพศหญิ งมีเวทีในการแสดงออกดานการเมืองการปกครองในโรงเรียน/ชุมชนของตนเอง
ตั้งแตในวัยเรียน
4.5 สนั บสนุ น การคุ มครองสิ ทธิแ ละการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมโดยไม ถูกเลือกปฏิบั ติ
ดวยการกำหนดระยะเวลาดำเนินงานของกระบวนการยุติธรรมในทุกขั้นตอนใหชัดเจนเพื่อใหไมเกิดการลาชา
การพั ฒ นากลไกช วยเหลื อและเพิ่ มศั กยภาพในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม การพัฒ นากลไกบังคับ ใช
กฎหมายอยางเครงครัดเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ การพัฒนาระบบสอบสวนเพื่อสรางความเชื่อมั่นในการปฏิบัติ
หนาที่ของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ
4.6 สร า งความตระหนั ก ในเรื่อ งความสำคั ญ ของสิ่ งแวดล อมแก ทุ ก ภาคส วน เพื่ อ ป องกั น
การเกิดป ญหามลพิ ษกอนที่จะเกิดปญหาขึ้น ด วยการให ความรูในดานโทษภัยของการใชวัตถุอันตรายทาง
การเกษตร โดยดำเนินรวมกับมาตรการทางกฎหมาย อาทิ การหามนำเขาวัตถุอันตรายทางการเกษตรบางชนิด
การรณรงค รักษาแหลงน้ำ ป าต นน้ำ แม น้ำลำคลอง ทะเล การใหขอมู ลที่ถูกตองและทั นตอเหตุการณ ดาน
คุณภาพอากาศ การปรับปรุงกระบวนการรองเรียนดานมลพิษเพื่อใหเกิดความเปนธรรมตอผูรองเรียนทุกกลุม

ภาคผนวก
1 ตารางเปาหมาย
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2 ป
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

ภาคผนวก 1
ตารางเปาหมายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2 ป ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
1.

ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
เปาหมาย

1. คนไทยสวนใหญมี
ทัศนคติและ
พฤติกรรมตาม
บรรทัดฐานที่ดีของ
สังคม

2. คนในสังคมไทยทุก
ชวงวัยมีทักษะ
ความรู และ
ความสามารถเพิ่มขึ้น
2.1 เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการเต็มตาม
ศักยภาพ
2.2 เด็กวัยเรียนและ
วัยรุนมีสติปญญา
และความฉลาดทาง
อารมณเพิ่มขึ้น
2.3 วัยแรงงานมีความรู
และทักษะเปนไป
ตามความตองการ
ของตลาดงานและมี
ทักษะทางการเงิน
เหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมทาง
เศรษฐกิจ

2.4 ผูสูงอายุวัยตนมี
งานทำและรายไดที่
เหมาะสมกับ
ศักยภาพของ
ผูสูงอายุ

2556

แผนฯ 11
2557

36.92

54.1
82.8
71.3
73.6
102.06

N/A

78.75

4. คะแนน IQ เฉลี่ยไมต่ำกวา
เกณฑมาตรฐาน
5. เด็กมีคะแนน EQ ไมต่ำกวา
เกณฑมาตรฐานภาคการเมือง
ระดับทองถิ่น
6. ผูเรียนในระบบทวิภาคีเพิ่มขึ้น 37,694 43,370
เฉลี่ยรอยละ 30 ตอป
อัตราการเปลี่ยนแปลง
7.14
15.06
7. ผูที่ไดรับการรับรองคุณวุฒิ
วิชาชีพและผูผานการทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงาน
แหงชาติเพิ่มขึ้น
7.1 ผูผานการทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงาน
แหงชาติ (คน)
7.2 ผูที่ไดรับการรับรอง
คุณวุฒิวิชาชีพ (คน)
8. การออมสวนบุคคลตอรายได
9.02
7.98
พึงจับจายใชสอยเพิ่มขึ้น
9. การมีงานทำของผูสูงอายุ (อายุ n/a
n/a
60-69 ป) เพิ่มขึ้น

93.1

98.23

79.9
(13
จังหวัด)
61,245

77.1
91,622 113,729 125,896 139,727

42.27

48.49

ตัวชี้วัด
1. ประชากรอายุ 13 ปขึ้นไปมี
กิจกรรมการปฏิบัติตนที่
สะทอนการมีคุณธรรม
จริยธรรม
1.1 การชวยเหลือผูอื่น
1.2 การตอบแทนผูมีพระคุณ
1.3 การใหอภัย
1.4 การยอมรับผิด
2. สัดสวนคดีอาญาตอประชากร
หนึ่งแสนคน

3. เด็กมีพัฒนาการสมวัยไมนอย
กวารอยละ 85

2555

N/A

2559

แผนฯ12
2560
2561

104.53

133.15

116.15

56.4
83.2
65.7
69.8
108.88

91.69

91.25

95.90

96.59

2558

24.13

94.73

10.70

32,322
6,711
8.62

8.97

10.20

11.16

54.9

N/A

N/A

50.5

10.99

ผ1-2
เปาหมาย

ตัวชี้วัด

3. คนไทยมีการศึกษาที่
มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากลและ
มีความสามารถ
เรียนรูดวยตนเอง
อยางตอเนื่อง

10. ผลคะแนนสอบ PISA
ในแตละวิชาไมตำ่ กวา 500

4. คนไทยมีสุขภาวะที่
ดีขึ้น

5. สถาบันทางสังคมมี
ความเขมแข็งและมี
สวนรวมในการ
พัฒนาประเทศ
เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะ
สถาบันครอบครัว
สถาบันการศึกษา
สถาบันทางศาสนา
ชุมชน สื่อมวลชน
และภาคเอกชน

- คณิตศาสตร
- วิทยาศาสตร
- การอาน
11. การใชอินเทอรเน็ตเพื่อการ
อานหาความรู
12. การอานของคนไทยเพิ่มขึ้น
เปนรอยละ 85
13. แรงงานที่ขอเทียบโอน
ประสบการณและความรูเพื่อ
ขอรับวุฒิ ปวช. และ ปวส.
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 20 ตอป
14. ประชากรอายุ 15 – 79 ปมี
ภาวะน้ำหนักเกินลดลง
15. การตายจากอุบัติเหตุทาง
ถนนต่ำกวา 18 คน ตอ
ประชากรแสนคน
16. ประชาชนเลนกีฬาและเขา
รวมกิจกรรมนันทนาการ
เพิ่มขึ้น
17. อัตราการฆาตัวตายสำเร็จตอ
ประชากรแสนคนลดลง
18. การคลอดในผูหญิงกลุมอายุ
15 – 19 ป ลดลง
19. รายจายสุขภาพทั้งหมดตอ
ผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศ
20. ผูสูงอายุที่อาศัยในบานที่มี
สภาพแวดลอมที่เหมาะสม
เปนรอยละ 20
21. ดัชนีครอบครัวอบอุนอยูใน
ระดับ ดีขึ้น
22. ประชากรอายุ 13 ปขึ้นไปมี
การปฏิบัติตามหลักคำสอน
ทางศาสนาเพิ่มขึ้น
23. ธุรกิจที่เปนวิสาหกิจเพื่อ
สังคมเพิ่มขึ้น

2555

แผนฯ 11
2556
2557

2558

2559

แผนฯ12
2560
2561

31.67

415
421
409
30.71

29.80

427
444
441
34.55

32.37

81.8

77.7

29.82
78.8

37.5
13.75

11.30

10.30

9.50

12.74

13.22

12.55

6.20

6.08

6.07

6.47

6.35

6.03

6.32

53.8

51.2

47.9

44.8

40.6

39.6

4.8

4.9

5.0

5.1

5.2

5.2

4.9

N/A

2.0

N/A

N/A

3.4

N/A

N/A

68.31

65.58

65.53

66.52

67.98

N/A

N/A

-

-

-

22.4
-

-

-

ทีมงาน : วีณา อมราวรรณ ธีระพงษ ปภานัน ณัฐวุฒิ และลัดดาวรรณ
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2.

ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
เปาหมาย

1. ลดปญหาความ
เหลื่อมล้ำดาน
รายไดของกลุม
คนที่มีฐานะทาง
เศรษฐกิจสังคม
ที่แตกตางกัน
และแกไขปญหา
ความยากจน

ตัวชี้วัด

1. รายไดเฉลี่ยตอหัวของกลุม
ประชากรรอยละ 40 ที่มีรายได
ต่ำสุด เพิ่มขึ้นไมต่ำกวารอยละ 15
ตอป
อัตราการเปลี่ยนแปลง
(รอยละ)
2. คาสัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาค
(Gini Coefficient) ดานรายได
ลดลงเหลือ 0.41 เมื่อสิ้นสุด
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
3. การถือครองสินทรัพยทางการเงิน
ของกลุมประชากรรอยละ 40 ที่มี
รายไดต่ำสุดเพิ่มขึ้น
4. สัดสวนประชากรที่อยูใต
เสนความยากจนลดลงเหลือ
รอยละ 6.5 ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ
5. สัดสวนหนี้สินตอรายไดทั้งหมด
ของครัวเรือนของกลุมครัวเรือนที่
ยากจนที่สุด ลดลง
5.1 กลุมครัวเรือน 10% ลาง
รายไดต่ำที่สุด (เทา)
5.2 กลุมครัวเรือน 40% ลาง
รายไดต่ำที่สุด (เทา)
2. เพิ่มโอกาสการ 6. อัตราการเขาเรียนสุทธิ (ที่ปรับปรุง)
เขาถึงบริการ
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พื้นฐานทาง
เทากับรอยละ 90 โดยไมมีความ
สังคมของภาครัฐ
แตกตางระหวางกลุมนักเรียน/
นักศึกษาที่ครอบครัวมีฐานะทาง
เศรษฐกิจสังคมและระหวางพื้นที่
6.1 อัตราการเขาเรียนสุทธิระดับ
ประถมศึกษา จำแนกตามกลุม
ประชากรตามระดับรายได (%)
กลุมประชากร 10% ที่จนสุด
กลุมประชากร 10% ที่รวยสุด
รวมทั้งสิ้น
6.2 อัตราการเขาเรียนสุทธิระดับ
มัธยมตน จำแนกตามกลุม
ประชากรตามระดับรายได (%)
กลุมประชากร 10%
ที่จนสุด
กลุมประชากร 10%
ที่รวยสุด
รวมทั้งสิ้น

แผนฯ 11
2557 2558
N/A
3,353

2559
N/A

แผนฯ 12
2560 2561
3,408

2555
N/A

2556
2,982

N/A

6.2

N/A

6.2

N/A

0.8

N/A

0.465

N/A

0.445

N/A

0.453

N/A

11.8

N/A

13.6

N/A

12.0

12.64

10.94

10.53

7.21

8.61

7.87

N/A

16.4

N/A

14.9

N/A

21.7

N/A

9.9

N/A

9.8

N/A

12.8

N/A
N/A
N/A

87.5
90.0
88.1

N/A
N/A
N/A

85.1
92.0
87.2

N/A
N/A
N/A

87.1
91.8
88.3

N/A

59.4

N/A

63.1

N/A

62.9

N/A

77.4

N/A

72.7

N/A

80.7

N/A

67.0

N/A

66.4

N/A

68.2

ทีมงาน : วีณา อมราวรรณ ธีระพงษ ปภานัน ณัฐวุฒิ และลัดดาวรรณ
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ตัวชี้วัด

2555

6.3 อัตราการเขาเรียนสุทธิระดับ
มัธยมปลาย จำแนกตามกลุม
ประชากรตามระดับรายได (%)
กลุมประชากร 10% ที่จนสุด N/A
กลุมประชากร 10% ที่รวยสุด
N/A
รวมทั้งสิ้น
7. สัดสวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาทุกระดับชั้นผานเกณฑ
คะแนนรอยละ 50 มีจำนวนเพิ่มขึ้น
และความแตกตางของคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ระหวางพื้นที่ และ
ภูมิภาคลดลง
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
หรือ O-NET ทุกระดับชั้น (ป.6
ม.3 และ ม.6) เฉพาะใน 4 วิชา
หลัก คือภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร (%)
- ทั่วประเทศ
35.55
- กรุงเทพมหานคร
41.61
- ภาคกลาง
36.33
- ภาคเหนือ
35.21
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
33.83
- ภาคใต
34.44
8. สัดสวนแรงงานนอกระบบที่อยู
3.28
ภายใตประกันสังคม (ผูประกันตน
ตามมาตรา 40) และที่เขารวม
กองทุนการออมแหงชาติตอกำลัง
แรงงานเพิ่มขึ้น
9. ความแตกตางของสัดสวนบุคลากร
ทางการแพทยตอประชากรระหวาง
พื้นที่ลดลง
9.1 อัตราแพทย 1 คน ตอ
ประชากร (คน)
- ทั่วประเทศ
2,533
- กรุงเทพมหานคร
886
- ภาคกลาง
2,339
- ภาคเหนือ
2,968
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4,176
- ภาคใต
3,104
9.2 อัตราทันตแพทย 1 คน ตอ
ประชากร (คน)
- ทั่วประเทศ
11,233
- กรุงเทพมหานคร
6,477
- ภาคกลาง
10,268

แผนฯ 11
2556 2557 2558

2559

46.3
72.0
57.7

N/A
N/A

44.8
74.6
57.7

N/A
N/A

35.14
40.73
35.85
34.79
33.44
34.15
4.01

35.04
40.48
35.78
34.87
33.20
34.14
6.41

37.77
43.89
38.68
37.76
35.50
36.81
6.73

37.35
43.78
38.23
37.39
35.12
36.18
7.23

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

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

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

2,065
710
1,969
2,417
3,338
2,428

8,395
2,932
8,491

9,876
5,957
9,519

9,352
5,458
9,145

9,425
5,667
8,700

แผนฯ 12
2560 2561

49.7
78.2
57.8

7.78

ทีมงาน : วีณา อมราวรรณ ธีระพงษ ปภานัน ณัฐวุฒิ และลัดดาวรรณ
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3. เพิ่มศักยภาพ
ชุมชนและ
เศรษฐกิจฐาน
รากใหมีความ
เขมแข็ง เพื่อให
ชุมชนพึ่งพา
ตนเองและไดรับ
สวนแบง
ผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจมากขึ้น

ตัวชี้วัด
- ภาคเหนือ
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ภาคใต
9.3 อัตราเภสัชกร 1 คน ตอ
ประชากร (คน)
- ทั่วประเทศ
- กรุงเทพมหานคร
- ภาคกลาง
- ภาคเหนือ
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ภาคใต
9.4 อัตราพยาบาลวิชาชีพ 1 คน
ตอ ประชากร (คน)
- ทั่วประเทศ
- กรุงเทพมหานคร
- ภาคกลาง
- ภาคเหนือ
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ภาคใต
9.5 อัตราพยาบาลเทคนิค 1 คน
ตอ ประชากร (คน)
- ทั่วประเทศ
- กรุงเทพมหานคร
- ภาคกลาง
- ภาคเหนือ
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ภาคใต
10. การเขาถึงกระบวนการยุติธรรม
ของกลุมประชากรที่มีฐานะ
ยากจนเพิ่มขึ้น
ประชากรที่มีฐานะยากจนไดรับ
อนุมัติการชวยเหลือสนับสนุน
จากกองทุนยุติธรรม (ราย)
11. สัดสวนครัวเรือนที่เขาถึงแหลง
เงินทุนเพิ่มขึ้น
12. ดัชนีชุมชนเขมแข็งเพิ่มขึ้นใน
ทุกภาค
13. มูลคาสินคาชุมชนเพิ่มขึ้น
รายไดจากการจำหนายสินคา
หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ หรือ
OTOP (ลานบาท)

2555 2556
10,889 9,180
16,055 13,783
10,708 9,300

แผนฯ 11
2557
9,269
13,381
9,291

2558 2559
8,801 8,595
12,732 13,547
8,728 9,004

แผนฯ 12
2560 2561

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

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

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

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

5,137
2,497
4,513
5,532
7,494
5,386

495
239
453
502
761
485

492
240
496
545
646
466

433
203
453
449
589
411

436
208
451
453
603
406

423
194
436
447
587
400

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

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

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

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

10,399
1,848
17,927
22,855
16,337
20,542

718

811

1,015

2,089

1,820

2,795

N/A

83.3

N/A

86.6

N/A

83.9

81

86.35

88.43

84.67

97.76

N/A

79,461 86,984 97,572 109,639 125,231 153,467

ที่มา : กองพัฒนาขอมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช.
หมายเหตุ : รอ update ขอมูลจากกองพัฒนาขอมูลและตัวชี้วัดสังคม
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3.

ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
เปาหมาย

ตัวชี้วัด

1. เศรษฐกิจ
ขยายตัวอยางมี
เสถียรภาพและ
ยั่งยืน
1.1 เศรษฐกิจ
เติบโตไดตาม
ศักยภาพ
ประชาชนมี
ความเปนอยู
และคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

1. อัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจเฉลี่ย
ในชวงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12 ไมต่ำกวา
รอยละ 5 (CVM)
2. รายไดตอหัวไมต่ำ
กวา 8,200 ดอลลาร
สรอ. ณ สิ้นสุด
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่
12 (ป 2564)
3. รายไดสุทธิของ
รัฐบาลตอมูลคา
ผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศไมต่ำกวา
รอยละ 19.0
1.2 การลงทุน 4. อัตราการขยายตัว
ภาครัฐและ
ของการลงทุนภาครัฐ
เอกชนขยายตัว ไมต่ำกวารอยละ 10
อยางตอเนื่อง ตอป
5. อัตราการขยายตัว
ของการลงทุน
ภาคเอกชนไมต่ำกวา
รอยละ 7.5 ตอป
1.3 พัฒนา
6. อัตราการขยายตัว
ภาคสงออกให ของมูลคาการสงออก
ขยายตัวและ
เฉลี่ยไมต่ำกวารอยละ
4.0
เปนกลไก
สำคัญในการ
ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไทย
1.4 เพิ่มผลิต 7. ผลิตภาพการผลิต
ภาพการผลิต ของปจจัยการผลิตไม
ของประเทศ
ต่ำกวารอยละ 2.5
ตอป
8. ผลิตภาพการผลิต
ของปจจัยแรงงานไม
ต่ำกวารอยละ 2.5
ตอป
1.5 รักษา
9. อัตราเงินเฟอระยะ
เสถียรภาพของ ปานกลางอยูที่รอยละ
การขยายตัว
2.5 ± 1.5
ทางเศรษฐกิจ

แผนฯ 11
2557 2558
0.8
2.9

2559
3.3

แผนฯ 12
2560
2561
4.0
4.1

2555
6.5

2556
2.9

5,389

5,673 6,033.6

5,937

6,103.9

6,729.8

7,445.4

17.37

18.17

15.80

16.19

16.48

15.25

15.55

8.9

1.3

-7.3

29.3

9.5

-1.2

3.3

14.4

-2.8

-1.0

-2.2

0.5

2.9

3.9

3.1

-0.2

-0.3

-5.6

0.1

9.5

7.5

อยูระหวางการปรับขอมูลเปนอนุกรมแบบปริมาณลูกโซ (CVM)

อยูระหวางการปรับขอมูลเปนอนุกรมแบบปริมาณลูกโซ (CVM)

3.0

2.2

1.9

-0.9

0.2

0.7

1.1
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เปาหมาย

1.6 เพิ่มการ
ลงทุนจาก
ความรวมมือ
ภาครัฐและ
ภาคเอกชนใน
การพัฒนา
โครงสราง
พื้นฐานของ
ประเทศ
1.7 ประชาชน
และ
ผูประกอบการ
เขาสูระบบ
ภาษีมากขึ้น

ตัวชี้วัด
10. หนี้สาธารณะคง
คาง ณ สิ้นแผนพัฒนา
ฯ ฉบับที่ 12 ไมเกิน
รอยละ 55 ของ
ผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศ
11. ดุลบัญชี
เดินสะพัดไมเกินรอย
ละ 2 ตอผลิตภัณฑ
มวลรวมในประเทศ
12. การลงทุนจาก
ความรวมมือภาครัฐ
และภาคเอกชนใน
การพัฒนาโครงการ
โครงสรางพื้นฐาน
เฉลี่ยปละ 47,000
ลานบาท

13. จำนวนการยื่น
แบบเพื่อชำระภาษี
ประชาชนและ
ผูประกอบการที่
เขาขายตองเสียภาษี
เพิ่มขึ้น
1.8 ประเทศ
14. อันดับ
ไทยมีขีด
ความสามารถในการ
ความสามารถ แขงขันทางเศรษฐกิจ
ในการแขงขัน ของประเทศโดย IMD
ทางเศรษฐกิจ เลื่อนขึ้นไปอยูในกลุม
สูงขึ้น
1 ใน 25 ของประเทศ
แรกที่ไดรับการจัด
อันดับทั้งหมด
2. การสรางความ 15. อัตราการ
เขมแข็งเศรษฐกิจ ขยายตัวของภาค
รายสาขา
เกษตร อุตสาหกรรม
2.1 เศรษฐกิจ และบริการ
รายสาขา
(นอกเหนือจากบริการ
เติบโตอยาง
ภาครัฐ) ขยายตัว
เขมแข็งและ
เฉลี่ยไมต่ำกวารอยละ
เปนฐานในการ 3, 4.5 และ 6 ตอป
สรางความ
ตามลำดับ
เจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ

2555
40.15

2556
41.20

-0.4

-0.6

แผนฯ 11
2557 2558
42.51 43.69

3.8

8.1

2559
40.69

แผนฯ 12
2560
2561
41.23
41.88

11.7

9.7

6.4

315,212
ลานบาท

146,114
ลานบาท

103,306
ลานบาท

9.84

10.15

10.53

10.83

11.07

10.70

11.24

30

27

29

30

28

27

30
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ของประเทศ

ตัวชี้วัด

- ภาคเกษตร
-ภาค
อุตสาหกรรม
-ภาคบริการ
2.2 เกษตรกรมี 16. รายไดเงินสดสุทธิ
รายไดเงินสุทธิ ทางการเกษตรเพิ่มขึ้น
ทางการเกษตร เปน 59,460 บาทตอ
เพิ่มขึ้นและ
ครัวเรือน ในป 2564
พื้นที่การทำ
เกษตรยั่งยืน
เพิ่มขึ้นตอเนื่อง
17. พื้นที่การทำ
เกษตรกรรมยั่งยืน
เพิ่มขึ้นเปน
5,000,000 ไร ในป
2564
2.3 พัฒนา
18. จำนวนพื้นที่ที่
พื้นที่ไปสูเมือง ไดรับการพัฒนาสู
อุตสาหกรรม เมืองอุตสาหกรรม
นิเวศ
นิเวศจำนวน 15 พื้นที่

2555

2556

57,625

48,47
0

แผนฯ 11
2557 2558

2559

แผนฯ 12
2560
2561

57,063

57,091

58,975

74,483

จัดทำ
แผน
แมบท
ใน 5
จังหวัด
นำรอง

ขยาย
พื้นที่
จัดทำ
แผน
แมบท
ใน 10
จังหวัด

คัดเลือก
พื้นที่
เปาหมาย
18 พื้นที่
จัดทำ
แผนปฏิบัติ
การการ
พัฒนาเมือง
อุตสาหกรร
มเชิงนิเวศ
15 จังหวัด

- จัดตั้งศูนย
พัฒนาเมือง
อุตสาหกรร
มเชิงนิเวศ
(Eco
Center)
- มีระบบ
ฐานขอมูล
- มีกลไก
การพัฒนา
เมือง
อุตสาหกรร
มเชิงนิเวศ
ระดับ
จังหวัด
และระดับ
พื้นที่
- มีแผน
แมบท
แผนปฏิบัติ
การ และ
ตัวชี้วัด 41
ตัวชี้วัด

-ประเมิน
ระดับความ
เปนเมือง
ของ 18
พื้นที่
-แผนงาน
การบูรณา
การการ
พัฒนาเมือง
อุตสาหกรร
มเชิงนิเวศ
จัดการ
มลพิษ และ
สิ่งแวดลอม
ของ 3
หนวยงานที่
เกี่ยวของ
-ยกระดับ
เมือง
อุตสาหกรร
มเชิงนิเวศที่
เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม
สูเมือง
สิ่งแวดลอม
ที่ยั่งยืน ที่
ดำเนินการ
ในพื้นที่
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เปาหมาย

2.4 ประเทศ
ไทยมีรายได
จากการ
ทองเที่ยว
เพิ่มขึ้นและมี
ขีด
ความสามารถ
ในการแขงขัน
ดานการ
ทองเที่ยวสูงขึ้น
2.5 วิสาหกิจ
ขนาดกลาง
และขนาดยอม
มีบทบาทตอ
ระบบ
เศรษฐกิจเพิ่ม
มากขึ้น

2.6 เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ของภาค
การเงินเพื่อให
เปนกลไก
สนับสนุนการ
พัฒนาทาง
เศรษฐกิจและ
สังคม

ตัวชี้วัด

2555

2556

แผนฯ 11
2557 2558

19. รายไดจากการ
1.35
1.53
1.61
1.86
ทองเที่ยวไมต่ำกวา
3 ลานลานบาท
20. อันดับ
43
35
(140
(141
ความสามารถในการ
ประเทศ)
ประเทศ)
แขงขันดานการ
4.47
4.3
ทองเที่ยว (The
คะแนน
คะแนน
Travel & Tourism
Competitiveness
Index: TTCI)
ไมต่ำกวาอันดับที่ 30
39.7
40.2
41.3
21. สัดสวนผลิตภัณฑ 39.8
มวลรวมในประเทศ
ของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม
ตอผลิตภัณฑมวลรวม
ในประเทศทั้งประเทศ
เพิ่มขึ้นไมนอยกวา
รอยละ 45 เมื่อสิ้นสุด
แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12
22. อันดับขีด
15
10
21
21
ความสามารถในการ
(59
(60
(60
(59
แขงขันในภาคการเงิน ประเทศ) ประเทศ) ประเทศ) ประเทศ)
ปรับตัวดีขึ้น (IMD)
23. คะแนนทักษะ
ทางการเงินของคน
ไทยเทากับคะแนน
เฉลี่ยของโลก
- คาเฉลี่ยทักษะทาง
58.5
61.0
การเงินของประเทศ
ไทย
- คาเฉลี่ยคะแนน
62.3
62.9
ทักษะทางการเงินของ
OECD
24. สัดสวนการกูเงิน
นอกระบบลดลง1/

2559

2.16

แผนฯ 12
2560
2561
เปาหมาย
(37.5296
ลบ.)
2.75
3.08
14
(136
ประเทศ)
4.4
คะแนน

42.1

42.4

42.95

23
(61
ประเทศ)

24
(63
ประเทศ)

24
(63
ประเทศ)

61.0

-

-

-

-

-
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ตัวชี้วัด
- จำนวนครัวเรือนที่มี
หนี้นอกระบบ
(รอยละ)
- มูลคาหนี้นอกระบบ
ตอหนี้ทั้งหมด
(รอยละ)
25. เพิ่มปริมาณการ
ใชบริการชำระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส
เปน 200 ครั้ง/ป/คน

แผนฯ 11
2557 2558
8.6

2559
-

แผนฯ 12
2560
2561
10.0
-

2555
-

2556
8.3

-

2.0

-

2.1

-

2.4

-

27

31

35

39

49

63

89

หมายเหตุ : 1/คำนวณจากครัวเรือนที่มีหนี้
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4.

ยุทธศาสตรการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

เปาหมาย
1. รักษา และฟนฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่ม
พื้นที่ปาไมเพื่อการ
อนุรักษ ปาเศรษฐกิจ
และปาชายเลน ลดการ
สูญเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพ แกไขปญหา
การบุกรุกที่ดินของรัฐ
และจัดที่ดินทำกินใหผู
ยากไรโดยใหสิทธิรวม

ตัวชี้วัด

2555

2556

แผนฯ 11
2557

2558

2559

แผนฯ 12
2560
2561

1. สัดสวนพื้นที่ปาไมเปน
33.65
31.57
31.62
31.60
31.58
31.58
31.68
รอยละ 40 ของพื้นที่
ประเทศ
- พื้นที่ปาเพื่อการ
20.40
20.39
20.44
20.44
20.66
20.89
21.88
อนุรักษรอยละ 25
- พื้นที่ปาเศรษฐกิจ
0.004
0.006
0.009
0.008
0.015
0.017
8.28
รอยละ 15
2. พื้นที่ปาชายเลนเพิ่ม
1.53
1.53
1.53
1.53
1.53
จาก 1.53 ลานไร เปน
1.58 ลานไร
3. จำนวนชนิดพันธุและ
13 ชนิด
13 ชนิด
ประชากรของสิ่งมีชีวิต
ที่อยูในภาวะถูกคุกคาม
หรือใกลสูญพันธุ
4. แผนที่แนวเขตที่ดินของ
รัฐ (โครงการ One
Map) ที่แลวเสร็จมีการ
ประกาศใช และจำนวน
พื้นที่จัดที่ดินทำกินให
ชุมชน (จำนวนแปลง
ที่ดินที่ประชาชนไดรับ
11,134
10,085
8,471
7,173
N/A
การจัดที่ดินทำกินและ
ที่อยูอาศัย)
2. สรางความมั่นคงดานน้ำ 5. มีระบบประปาหมูบาน
88.83
93.40
94.83
และบริหารจัดการ
ครบทุกหมูบาน
(62,512)
(65,696)
(66,764)
อยูระหวางการ ครม.เห็นชอบ
ทรัพยากรน้ำทั้งน้ำผิวดิน 6. ลุมน้ำสำคัญของ
จัดทำแผน
แผนแมบทการ
และน้ำใตดิน ใหมี
ประเทศ 25 ลุมน้ำ มี
บริหารจัดการ บริหารจัดการ
ประสิทธิภาพ บริหาร
แผนบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ
ทรัพยากรน้ำ
จัดการน้ำในระดับลุมน้ำ
ทรัพยากรน้ำอยาง
20 ป
ใหมีความสมดุล ระหวาง
สมดุล
ความตองการใชน้ำทุก
7. ประสิทธิภาพการใชน้ำ
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
กิจกรรมกับปริมาณน้ำ
ในพื้นที่ชลประทาน
ตนทุน เพื่อแกไขปญหา
เพิ่มขึ้น
การขาดแคลนน้ำ และลด 8. ประสิทธิภาพการใชน้ำ
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
จำนวนประชาชนที่
ทั้งภาคการผลิตและ
ประสบปญหาจากการ
การบริโภคเพิ่มขึ้น
ขาดแคลนน้ำ ควบคูกับ
9. พื้นที่และมูลคาความ
30,039.91 2,467.83
1,846.64
1,595.74
821.74
2,895.93
542.07
การเพิ่มประสิทธิภาพการ
เสียหายจากอุทกภัย
ใชน้ำทั้งภาคการผลิตและ
และภัยแลงมีแนวโนม
การบริโภค ปองกันและ
ลดลง (ลานบาท)
ลดความเสียหายจาก
10. พื้นที่ชลประทาน
29,732,783 29,939,735 30,257,546 30,483,167 30,730,642 30,925,901 31,200,725
อุทกภัยและภัยแลง
เพิ่มขึ้นปละ 350,000
ไร
3. สรางคุณภาพสิ่งแวดลอม 11.สัดสวนของขยะมูลฝอย
44.93
46.40
48.49
49.46
56.54
73.80
73.60
ที่ดี ลดมลพิษ และลด
ชุมชนไดรับการจัดการ
ผลกระทบตอสุขภาพของ
อยางถูกตองและ
ประชาชนและระบบนิเวศ
นำไปใชประโยชน
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โดยใหความสำคัญเปน
ไมนอยกวารอยละ 75
ลำดับแรกกับการจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสีย 12.สัดสวนของเสีย
อันตรายชุมชนที่ไดรับ
อันตราย ฟนฟูคุณภาพ
การกำจัดอยางถูกตอง
แหลงน้ำสำคัญของ
ไมนอยกวารอยละ 30
ประเทศ และแกไขปญหา
13.
กากอุตสาหกรรม
วิกฤตหมอกควัน
อันตรายทั้งหมดเขาสู
ระบบการจัดการที่
ถูกตอง (ลานตัน)
14.คุณภาพน้ำของแมนำ้
สายหลักทีอ่ ยูในเกณฑ
ดีเพิ่มขึ้น
15.คุณภาพอากาศในพื้นที่
วิกฤติหมอกควันไดรับ
การแกไขและมีคาอยูใน
เกณฑมาตรฐาน
(รอยละจำนวนวันที่ PM10
ใน 9 จังหวัดภาคเหนืออยู
ในเกณฑมาตรฐาน)
4. เพิ่มประสิทธิภาพการลด 16.ปริมาณการปลอยกาซ
กาซเรือนกระจกและขีด
เรือนกระจกในภาค
ความสามารถในการ
พลังงาน
ปรับตัวตอการ
และคมนาคมขนสง
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ลดลงไมนอยกวา
ภูมิอากาศ มีกลไกจัดการ
รอยละ 7 ของการ
เพื่อลดผลกระทบจากการ
ปลอยในกรณีปกติ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภายในป 2563
ภูมิอากาศในดานตางๆ
17.ตนทุนการลดการปลอย
หรือในพื้นที่หรือสาขาที่มี
กาซเรือนกระจกตอ
ความเสี่ยงจะไดรับ
หนวย (บาทตอตัน
ผลกระทบสูง
คารบอนไดออกไซด
เทียบเทา) มีแนวโนม
ลดลง
18.แผนปฏิบัติการการ
ปรับตัวเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในรายสาขา
ที่จำเปน
19.การจัดตั้งกลไก
ภายในประเทศเพื่อ
สนับสนุนดานการเงิน
เทคโนโลยีและการ
เสริมสรางศักยภาพ

2555

2556

แผนฯ 11
2557

2558

2559

แผนฯ 12
2560
2561

5

10.51

13.10

1.120

1.947

1.20

34

28

29

34

34

28

45

75.96

83.33

84.63

86.76

84.19

95.95

94.61

254.9
(1.5)

258.7
(1.5)

258.2
(-0.2)

260.3
(0.8)

69.1
(5.9)

66.2
(8.1)

67.3
(1.5)

67.9
(1.0)

ยังไมมีการจัดเก็บขอมูล

ยังไมมีการจัดเก็บขอมูล

ยังไมมีการจัดเก็บขอมูล
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5. เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการเพือ่ ลด
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
ความสูญเสียในชีวิตและ
ทรัพยสินที่เกิดจากสา
ธารณภัยลดลง

20. ระบบพยากรณและ
เตือนภัยลวงหนา
สำหรับภาคเกษตรและ
การจัดการภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติในพื้นที่
เสี่ยงภัย
21.สัดสวนของพื้นที่เสี่ยง
ภัยที่ไดรับการจัดตั้ง
เครือขายเฝาระวังภัย
ธรรมชาติ
22.จำนวนผูเสียชีวิต
(ราย)และมูลคาความ
เสียหายจากภัย
ธรรมชาติ (ลานบาท)
คาใชจายในการชดเชย
ผูไดรับผลกระทบจาก
ภัยพิบัติในพื้นที่เสีย่ ง
ภัยซ้ำซาก (ลานบาท)
ลดลง

หมายเหตุ :

2555

2556

แผนฯ 11
2557

2558

2559

แผนฯ 12
2560
2561

34.07

9.38

11.24

4.99

4.20

4.87

915.23

3,774.92

29.86

368.56

175.15

247.78

1,556.37

1,888.81

จัดตั้งศูนยปฏิบัติการพยากรณอากาศ (WAR ROOM) สำหรับเฝาระวังติดตามสภาวะอากาศตลอด 24 ชัว่ โมง
พัฒนาระบบติดตาม เตือนภัยมลพิษ และภัยพิบัติทางทะเลครอบคลุมพื้นที่ทั้งอาวไทยและอันดามัน ติดตั้ง
ระบบเตือนภัยลวงหนา (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย – ดินถลมในพื้นที่ลาดชันและ
พื้นที่ราบเชิงเขา รวม 1,095 สถานี 4,046 หมูบาน
จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยระยะ 5 ป (2560-2564) และกำหนดตัวชีว้ ัด คา
เปาหมายที่สอดคลองกับการดำเนินงานตามกรอบเซนไดแลวเสร็จ
จัดตั้งเครือขายระวังแจงเตือนธรณีพิบัตภิ ัยในพื้นที่เสี่ยงภัยครอบคลุมทั้งระบบ ตนน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ
ไมนอยกวา 55 ตำบล
มิสเตอรเตือนภัย 31,558 คน ในพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถลมจำนวน 6,445 หมู พืน้ ที่ 50 จังหวัด
เครือขายแจงเตือนภัย จำนวน 5,813 คน ในพื้นที่ 76 จังหวัด
1,356
377
444
202
168
196
81

คาใชจายในการชดเชยผูไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติในพื้นที่เสี่ยงภัยซ้ำซากมีขอมูลเฉพาะอุทกภัยเทานั้น และเปนการชดเชยโดย
ใชจายจากเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
พ.ศ.2556 และที่แกไขเพิ่มเติม มิใชมูลคาความเสียหายที่เกิดขึ้น
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1. ปกปองและเชิดชู
สถาบัน
พระมหากษัตริยให
เปนสถาบันหลักของ
ประเทศ
(พิจารณาจาก
แผนงาน/โครงการ
สำคัญที่กระทรวง/
หนวยงานจัดสงให
สศช.)
2. สังคมมีความ
สมานฉันท ผูเห็นตาง
ทางความคิดของคน
ในชาติสามารถอยู
รวมกันไดอยางสันติ
ประชาชนมีสวนรวม
ปองกันแกไขปญหา
ความมั่นคง

1. จำนวนกิจกรรม
เทิดพระเกียรติและเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย
เพิ่มขึ้น
2. จำนวนกิจกรรมที่มีความ
เกี่ยวของกับโครงการ
พระราชดำริเพิ่มขึ้น

2555

2556

แผนฯ 11
2557

2558

2559

แผนฯ 12
2560
2561
15
15

4

3. ดัชนีความไมมี
3.1
3.0
3.0
3.3
3.3
3.1
เสถียรภาพทางการเมือง
ลดลง (ดัชนีสันติภาพโลก
Global Peace Index)
4. จำนวนผูเสียชีวิตจาก
2.7
2.5
2.5
2.6
2.6
2.5
ความขัดแยง
ภายในประเทศลดลง
(ดัชนีสันติภาพโลก)
5. จำนวนกิจกรรมที่
ประชาชนมีสวนรวม
ปองกันแกไขปญหาความ
มั่นคงเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนในจังหวัด 6. ความเสียหายและจำนวน
ชายแดนภาคใตมี
การกอการรายที่มีมูลเหตุ
ความปลอดภัยในชีวิต
จากความไมสงบลดลง
และทรัพยสินมีโอกาส
6.1 จำนวนเหตุการณ
1,851
1,793
1,356
945
815
649
ในการศึกษาและการ
ความไมสงบใน
ประกอบอาชีพที่สราง
พื้นที่ 3 จังหวัด
รายไดเพิ่มขึ้น
ชายแดนภาคใต
6.2 งบประมาณ
16,277.0 21,124.0 25,921.0 25,744.3 30,886.6 12,692.0
แผนดินเพื่อการ
แกปญหาและการ
พัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต
7. รายไดครัวเรือนเฉลี่ยตอ
คนในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใตเพิ่มขึ้น
(บาท)
7.1 ปตตานี
20,199
17,513
19,496
7.2 ยะลา
22,483
15,584
18,018
7.3 นราธิวาส
16,773
19,890
17,180
และจำนวนป
8. จำนวนปการศึกษาเฉลี่ย
การศึกษาเฉลี่ยใน
ในพื้นที่ 3 จังหวัด
พื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใตเพิ่มขึ้น
ชายแดนภาคใต
(ป)
เพิ่มขึ้น
8.1 ปตตานี
7.5
7.9
8.1
7.73
8.1
8.2

3

3.0

2.5

548

13,295.4

7.9
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8.2 ยะลา
8.3 นราธิวาส
9. จำนวนกิจกรรม
สาธารณประโยชนที่
ประชาชนทุกศาสนารวม
ดำเนินการเพิ่มขึ้น
4. ประเทศไทยมี
10. ดัชนีความสัมพันธกับ
ความสัมพันธและ
ประเทศเพื่อนบาน
ความรวมมือดาน
เพิ่มขึ้น (ตัวชี้วัดยอยของ
ความมั่นคงในกลุม
ดัชนีสันติภาพโลก:
ประเทศสมาชิก
Global Peace Index)
อาเซียน มิตรประเทศ 11. จำนวนคดีที่เกี่ยวของกับ
และนานาประเทศใน
ภัยคุกคามขามชาติ
การปองกันภัยคุกคาม
ลดลง
ในรูปแบบตางๆ
12. จำนวนเหตุการณการ
ควบคูไปกับการรักษา
กระทำผิดกฎหมายทาง
ผลประโยชนของชาติ
ทะเลลดลง
13. จำนวนคดีที่เกี่ยวของกับ
ยาเสพติดลดลง

2555

8
7

3.0

แผนฯ 11
2556
2557
7.7
8.1
7.3
7.9

3.0

24

3.0

158

2558
8.21
7.35

2559
8.5
7.3

3.0

2.0

75

แผนฯ 12
2560
2561
8.5
8.4
7.3
7.3

2.0

2.0

4

จำนวนผูติดสารเสพติด
11,584 32,797 44,142
5. ประเทศไทยมีความ 14. ระยะเวลาในการระดม
พรอมตอการรับมือ
สรรพกำลังเมื่อเกิดภัย
ภัยคุกคาม ทั้งภัย
คุกคาม
คุกคามทางทหารและ 15. อันดับความเสี่ยงจาก
ภัยคุกคามอื่นๆ
การกอการรายต่ำกวา
อันดับที่ 20 ของโลก
(ดัชนีความเสี่ยงของโลก:
Global Risks)
16. อันดับความเสี่ยงจาก
15
การโจมตีดานไซเบอร/
ต่ำกวาอันดับที่ 10 ของ
โลก (ดัชนีความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร
ของโลก Global
Cybersecurity Index)
6. แผนงานดานความ
17. จำนวนแผนงานดาน
มั่นคงมีการบูรณาการ
ความมั่นคงที่สอดคลอง
สอดคลองกับนโยบาย
กับยุทธศาสตรดานความ
การพัฒนาเศรษฐกิจ
มั่นคงและการ
สังคม
ตางประเทศ (แผนบูรณา
ทรัพยากรธรรมชาติ
การ สำนักงบประมาณ)
และสิ่งแวดลอม
หมายเหตุ- จำนวนเหตุการณการกระทำผิดกฎหมายทางทะเลลดลง (ขอมูลจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง)

ตัวเลข
นาจะออก
สิงหาคม
226,391
N/A

22

35

175

192
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6.

การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมชิ อบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
เปาหมาย

ตัวชี้วัด

1. ลดสัดสวน
คาใชจายดาน
บุคลากร และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการและ
การใหบริการของ
ภาครัฐ และ
ประสิทธิภาพการ
ประกอบธุรกิจ
ของประเทศ

1. อันดับประสิทธิภาพ
ภาครัฐ จัดทำโดยสถาบัน
การจัดการนานาชาติ อยูใน
อันดับสองของอาเซียน
เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12
2. อันดับความยากงายใน
การดำเนินธุรกิจ จัดทำโดย
ธนาคารโลก อยูในอันดับ
สองของอาเซียน เมื่อสิ้นสุด
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
3. สัดสวนคาใชจายดาน
บุคลากรของรัฐตอ
งบประมาณรายจาย
ประจำปลดลง 1
4. สัดสวนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในแตละ
ประเภทที่ไดรับรางวัลการ
บริหารจัดการที่ดีตอองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นทั้งหมด
เพิ่มขึ้น 2
5. ขอรองเรียนและคดี
เกี่ยวกับการดำเนินงาน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ลดลง
6. ระดับคะแนนของดัชนี
การรับรูการทุจริต
Corruption Perceptions
Index (CPI) (หรือดัชนี
ภาพลักษณการคอรัปชั่น)
สูงกวารอยละ 50 เมื่อสิ้นสุด
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่12
(อันดับที่/ จำนวนประเทศ)
7.จำนวนคดีที่รัฐดำเนินคดี
กับผูมิไดกระทำความผิด ซึ่ง
ตองชดเชยความเสียหาย
ลดลง

2555
26

2556
22

แผนฯ 11
2557
28

2558
27

2559
23

แผนฯ 12
2560
2561
20
22

17

18

18

46

46

46

26

23.0

24.1

24.0

24.0

23.4

21.6

20.5

0.71

0.73

0.69

0.47

1.55

1.68

1.89

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

2. เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการที่ดี
ขององคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น

3. เพิ่มคะแนน
ดัชนีการรับรูการ
ทุจริตใหสูงขึ้น

4. ลดจำนวนการ
ดำเนินคดีกับผู
มิไดกระทำ
ความผิด

1
2

1

37
35
38
38
35
37
36
(88/174) (102/175) (85/174) (76/168) (101/176) (96/180) (99/180)

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

งบบุคลากร (สัดสวนตองบประมาณ) การจัดสรรงบประมาณตามงบรายจาย จากงบประมาณโดยสังเขป
ไมรวม กทม. และเมืองพัทยา อปท. มีจำนวนทั้งสิ้น 7,850 แหง
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7.

ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส

เปาหมาย
1. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกสในภาพรวม มี
เปาหมายเพือ่ ลดความเขมการใช
พลังงาน (Energy Intensity: EI)
และลดตนทุนโลจิสติกสของ
ประเทศ

2. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน
ระบบขนสง เพื่อเพิ่มปริมาณการ
ขนสงสินคาทางรางและทางน้ำ
และเพิ่มปริมาณการเดินทางดวย
ระบบขนสงสาธารณะในเขตเมือง
รวมทั้งขยายขีดสามารถในการ
รองรับปริมาณผูโดยสารของ
ทาอากาศยานในกรุงเทพมหานคร
และทาอากาศยานในภูมภิ าคให
เพียงพอกับความตองการ

ตัวชี้วัด
1. สัดสวนการใชพลังงาน
ขั้นสุดทายตอผลิตภัณฑ
มวลรวมภายในประเทศ
ลดลงจาก 8.22 เปน
7.70 พันตันเทียบเทา
น้ำมันดิบ/พันลานบาท
ในป 2564
2. สัดสวนตนทุนโลจิสติ
กสลดลงจากรอยละ 14
เปนรอยละ 12 ของ
ผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศ โดยในสวนของ
ตนทุนคาขนสงสินคา
ต่ำกวารอยละ 7 ของ
ผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศ ในป 2564
3. สัดสวนปริมาณการขนสง
สินคาทางรางตอปริมาณ
การขนสงสินคาทั้งหมด
ภายในประเทศ เพิ่มขึ้น
จากรอยละ 1.4 เปน
รอยละ 4 และสัดสวน
ปริมาณการขนสงสินคา
ทางน้ำตอปริมาณการ
ขนสงสินคาทั้งหมด
ภายในประเทศ เพิ่มขึ้น
จากรอยละ 12 เปน
รอยละ 15 ในป 2564
4. สัดสวนของผูใชระบบ
รถไฟฟาตอปริมาณการ
เดินทางในเขต
กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล จากรอยละ 5
เปนรอยละ 15 ในป
2564
5. ความสามารถในการ
รองรับปริมาณผูโดยสาร
โดยรวมของทาอากาศ
ยานในกรุงเทพมหานคร
และทาอากาศยานใน
ภูมิภาค เพิ่มขึ้นเปน 120
และ 55 ลานคนตอป
ตามลำดับ ในป 2564

2555

2556

แผนฯ 11
2557

2558

2559

แผนฯ 12
2560
2561
8.49

8.39

14.4

14.2

14.2

14.0

13.9

13.8

N/A

7.6

7.4

7.5

7.4

7.5

7.5

N/A

2.11

2.12

1.89

1.90

1.39

1.43

1.43

8.43

8.09

8.75

8.53

12.61

12.45

14.06

2.77

5.11

3.3

N/A

75

75

75

60

63

64

8.80

8.75

8.96

8.92

8.71
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ตัวชี้วัด

3. การพัฒนาระบบโลจิสติกส เพื่อให
ประเทศไทยมีความสามารถในการ
แขงขันดานโลจิสติกส และการ
อำนวยความสะดวกทางการคามี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ระบบ
National Single Window
(NSW) สามารถเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนขอมูลกระบวนการ
นำเขาสงออกและโลจิสติกสดว ย
ระบบอิเล็กทรอนิกสแบบไร
กระดาษไดอยางสมบูรณ บุคลากร
ดานโลจิสติกสไดรับการพัฒนาใหมี
ผลิตภาพสูงขึ้น รวมทั้งการขนสง
สินคาผานเขา-ออก ณ ดานการคา
ชายแดนสำคัญที่เชื่อมตอกับ
โครงขายทางหลักมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
4. การพัฒนาดานพลังงาน เพื่อเพิ่ม
สัดสวนการใชพลังงานทดแทนตอ
ปริมาณการใชพลังงานขั้นสุดทาย
และลดการพึ่งพากาซธรรมชาติใน
การผลิตไฟฟา

6. อันดับดัชนีความสามารถ
ในการแขงขันดาน
โลจิสติกส
และประสิทธิภาพการ
อำนวยความสะดวกทาง
การคาดีขึ้น
7. จำนวนธุรกรรมการ
ใหบริการการนำเขาและ
สงออกดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสเปนรอยละ
100 ในป 2564
8. ปริมาณสินคาที่ผานเขาออก ณ ดานการคา
ชายแดนที่สำคัญเพิ่มขึ้น
เฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 5
ตอป

9. สัดสวนการใชพลังงาน
ทดแทนตอปริมาณการใช
พลังงานขั้นสุดทาย
เพิ่มขึ้นจากรอยละ 12.94
เปนรอยละ 17.34 ในป
2564
10.สัดสวนการใชกาซ
ธรรมชาติในการผลิต
ไฟฟาลดลงจากรอยละ
65 เปนรอยละ 47 ในป
2564
5. การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล เพือ่
11.อันดับความพรอมใชของ
ขยายโครงขายอินเทอรเน็ต
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ความเร็วสูงใหครอบคลุมทั่วทั้ง
และการสื่อสาร
ประเทศ และสรางผูประกอบการ
(Network Readiness
Index: NRI) ดีขึ้น
ธุรกิจดิจิทัลรายใหมเพิ่มขึ้น รวมทั้ง
พัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัย 12.จำนวนหมูบ านที่มี
ทางไซเบอรใหมีประสิทธิภาพและ
อินเทอรเน็ตความเร็วสูง
สอดคลองตามมาตรฐานสากลเพื่อ
เขาถึง เพิ่มขึ้นจาก
รับมือภัยคุกคามทางออนไลน
รอยละ 30 เปนมากกวา
รอยละ 85 ในป 2564
13.จำนวนผูประกอบการ
ธุรกิจดิจิทัลเพิ่มขึ้นไม
นอยกวา 1,000 ราย ใน
ป 2564
14.จำนวนหนวยงานภาครัฐ
มีระบบความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร
เพิ่มขึ้นจากรอยละ 47
เปนมากกวารอยละ 80
ในป 2564

2555

38
(3.18
คะแนน)

N/A

9.95

2556
-

N/A

แผนฯ 11
2557
35
(3.43
คะแนน)

2558
-

2559

45
(3.26
คะแนน)

แผนฯ 12
2560
2561
-

32
(3.41
คะแนน)

54

56

57

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

1.14

1.18

1.20

-

-

10.94

11.91

12.94

13.82

14.49

15.20

65.21

64.63

67.69

59.10

59.4

60.2

67

67

62

62

62
ขอมูลลาสุด
ป 2016

30.0

40.9

73.79

73.79

เพิ่มขึ้น
628

เพิ่มขึ้น
1,183

เพิ่มขึ้น
1,076

53

58

66

47
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ตัวชี้วัด

2555

2556

แผนฯ 11
2557

2558

2559

แผนฯ 12
2560
2561

6. การพัฒนาดานสาธารณูปการ
15.จำนวนครัวเรือนในเขต
98.8
99.0
99.3
99.5
99.8
100.0
(น้ำประปา) เพื่อขยายกำลังการ
นครหลวงไดรับบริการ
ผลิตน้ำประปาและกระจาย
น้ำประปารอยละ 100
โครงขายการใหบริการน้ำประปา
ภายในป 2561 และ
ใหครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ และ
จำนวนครัวเรือนในเขต
บริหารจัดการลดน้ำสูญเสียใน
ภูมิภาค/เทศบาลไดรับ
ระบบสงน้ำและระบบจำหนายน้ำ
บริการน้ำประปา
ครอบคลุมมากกวา
รอยละ 80 ในป 2564
16.จำนวนหมูบ านทัว่
N/A
ประเทศไดรับบริการน้ำ
สะอาดรอยละ 100 ในป
2564
17.อัตราน้ำสูญเสียในระบบ
25.3
24.6
23.4
23.4
28.5
31.8
สงและจำหนายน้ำในเขต
นครหลวงนอยกวา
รอยละ 20
และในเขตภูมิภาค/
30.73
30.92
31.13
31.14
31.08
32.97
เทศบาลนอยกวารอยละ
25 ในป 2564
หมายเหตุ
1. จำนวนธุรกรรมการใหบริการการนำเขาและสงออกดวยระบบอิเล็กทรอนิกส กรมศุลกากรอยูระหวางการหารือและจัดเก็บ
ขอมูลเพื่อประเมินตัวชีว้ ัด
2. ปริมาณสินคาที่ผานเขา-ออก ณ ดานการคาชายแดนที่สำคัญ กลจ. สศช. อยูระหวางหารือกับ กบป. เพื่อจัดทำขอมูลสำหรับ
ใชประเมินตัวชี้วัดดังกลาว ซึ่งปจจุบันหนวยงานที่เกีย่ วของมีการจัดเก็บขอมูลในรูปแบบของมูลคาสินคาที่ผานเขา-ออก
ณ ดานชายแดน

100.0

99.67

29.8

34.43
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8.

ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

เปาหมาย

ตัวชี้วัด

1. เพิ่มความเขมแข็ง
ดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีของ
ประเทศ

1. สัดสวนคาใชจายการลงทุน
เพื่อการวิจัยและพัฒนา
เพิ่มสูรอยละ 1.5 ของ
ผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศ
2. สัดสวนการลงทุนวิจัยและ
พัฒนาของภาคเอกชนตอ
ภาครัฐ เพิ่มเปน 70 : 30
3. สัดสวนการลงทุนวิจัยและ
พัฒนาในอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตรและเปาหมาย
ของประเทศ : งานวิจัย
พื้นฐานเพื่อสราง/สะสม
องคความรู : ระบบ
โครงสรางพื้นฐาน
บุคลากร และระบบ
มาตรฐาน เพิ่มเปน
55 : 25 : 20
4. จำนวนบุคลากรดานการ
วิจัยและพัฒนาเพิ่มเปน
25 คนตอประชากร
10,000 คน
1. อันดับความสามารถการ
แขงขันโครงสรางพื้นฐาน
ดานวิทยาศาสตร จัดโดย
IMD อยูในลำดับ 1 ใน 30

2. เพิ่มความสามารถ
ในการประยุกตใช
วิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมเพื่อ
ยกระดับความ
สามารถการแขงขัน
ของภาคการผลิต
และบริการ และ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

2. อันดับความสามารถการ
แขงขันโครงสรางพื้นฐาน
ดานเทคโนโลยี จัดโดย
IMD อยูในลำดับ 1 ใน 30

2555
N/A

2556
0.47

แผนฯ 11
2557
0.48

2558
0.62

2559
0.78

แผนฯ 12
2560
2561
1

N/A

47:53

54:46

70:30

73:27

80:20

N/A

N/A

N/A

N/A

เริ่ม*
กระบวน
การงบ
บูรณาการ

27:46:27

51.6:22.8:
25.6

N/A

N/A

12.9

13.6

17.0

21.0

N/A

40

40

46

47

47

48

42

50

47

41

44

42

36

36

3. ผลงานวิจัยและเทคโนโลยี
0.76
0.60
พรอมใชที่ถูกนำไปใชใน
(na, 0.76) (na, 0.60)
การสรางมูลคาเชิงพาณิชย
ใหกับภาคการผลิตและ
บริการ และภาคธุรกิจ มี
จำนวนไมนอยกวารอยละ

27.88
(27.0,
0.88)

25.49
18.56
(17.56, 1.00) (23.82,
2.12)

41.18
37.17
(31.42, 5.75) (31.42,
9.76)
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ตัวชี้วัด
30 ของผลงานทั้งหมด
4. มูลคาการลดหยอนภาษี
เงินไดนิติบุคคลสำหรับ
คาใชจายวิจัยและพัฒนา
มีจำนวนเพิ่มขึ้นไมนอย
กวารอยละ 20 ตอป
5. นวัตกรรมทางสังคมและ
นวัตกรรมสำหรับผูสูงอายุ
และผูพิการที่ผลิตไดเอง
ภายในประเทศ มีจำนวน
เพิ่มขึ้นไมนอยกวา
1 เทาตัว

2555

2556

แผนฯ 11
2557

2558

2559

แผนฯ 12
2560
2561

N/A

-5.64

112.41

-73.61

-56.33

195.45

45.33

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

28*
(22, 6)

58
(4, 54)
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9.

ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

เปาหมายเชิง
ตัวชี้วัดและ
ยุทธศาสตร
คาเปาหมาย
1. ลดชองวางรายได 1. ผลิตภัณฑภาคตอหัว
ระหวางภาคและ
ระหวางภาคลดลง
(บาท)
มีการกระจาย
รายไดที่เปน
ผลิตภัณฑภาคตอหัว
ธรรมมากขึ้น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผลิตภัณฑภาคตอหัว
ภาคเหนือ
ผลิตภัณฑภาคตอหัว
ภาคใต
ผลิตภัณฑภาคตอหัว
ภาคตะวันออก
ผลิตภัณฑภาคตอหัว
ภาคตะวันตก
ผลิตภัณฑภาคตอหัว
ภาคกลาง
ผลิตภัณฑภาคตอหัว
กรุงเทพและปริมณฑล
2. สัมประสิทธิ์การ
กระจายรายไดระดับ
ภาคลดลง
คาสัมประสิทธิ์จีนี (รอยละ)
สัมประสิทธิ์การกระจาย
รายไดภาคเหนือ
สัมประสิทธิ์การกระจาย
รายไดภาคกลาง
สัมประสิทธิ์การกระจาย
รายไดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
สัมประสิทธิ์การกระจาย
รายไดภาคใต
สัมประสิทธิ์การกระจาย
รายไดกรุงเทพมหานคร
3. เมื อ งศู นย ก ล างข อ ง
จั ง หวั ด ที่ ได รั บ การพั ฒ นา
เปนเมืองนาอยูเพิ่มขึ้น

2. เพิ่มจำนวนเมือง
ศูนยกลางของ
จังหวัดเปนเมือง
นาอยูสำหรับคน
ทุกกลุมในสังคม
3. พื้นที่ฐาน
4. คาเฉลี่ยสารอินทรีย
เศรษฐกิจหลักมี
ระเหยงายในพื้นที่
ระบบการผลิตที่
อุตสาหกรรมหลัก
มีประสิทธิภาพสูง
บริเวณมาบตาพุดไม
และเปนมิตรตอ
เกินเกณฑมาตรฐาน

แผนฯ ฉบับที่ 11
2557
2558

2559

แผนฯ 12
2560
2561

72,831

77,049

80,352

N/A

96,593

94,999

99,391

103,760

N/A

129,811

126,798

132,627

141,805

148,067

N/A

422,760

424,665

432,420

428,842

459,728

500,676

N/A

129,050

128,996

132,557

136,745

144,985

149,827

N/A

230,192

254,699

242,700

257,521

259,414

267,162

N/A

358,704

374,158

392,151

410,467

428,137

449,881

N/A

0.484

0.465

0.441

0.433

-

0.388

-

0.417

-

0.395

0.397

-

0.396

-

0.403

-

0.464

0.442

-

0.432

-

0.446

-

0.462

0.443

-

0.451b

-

0.445

-

0.514

0.451

-

0.397

-

0.405

-

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

2.5

2.4

2.8

2.4

2.3

2.6

2.76

2555

2556

67,588

72,925

70,247

94,966

97,253

129,481

0.445

0.453
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ยุทธศาสตร
สิ่งแวดลอม

4.เพิ่มมูลคาการ
ลงทุนในพื้นที่
เศรษฐกิจใหม
บริเวณชายแดน

ตัวชี้วัดและ
คาเปาหมาย
(คาเฉลี่ยสารเบนซีนใน
พื้นที่ จ.ระยอง : มคก./
ลบ.ม.)
(มาตรฐานไมเกิน 1.7
มคก./ลบ.ม)
5.ขอรองเรียนของ
ประชาชนเกี่ยวกับ
ผลกระทบจากการ
ประกอบการในพื้นที่
ลดลง
6.มูลคาการลงทุนในพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน
เพิ่มขึ้นรอยละ 20
(ลานบาท)
7.สถานประกอบการที่จด
ทะเบียนในพื้นที่
เศรษฐกิจใหมเพิ่มขึ้น
(ราย)

2555

แผนฯ ฉบับที่ 11
2556
2557
2558

2559

แผนฯ 12
2560
2561

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

1,774.06

12,776.69

N/A

N/A

N/A

684

784

N/A

2,323.97 3,242.2

944

790
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10.

ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา

เปาหมาย

ตัวชี้วัด

1. ความสำเร็จของไทยใน
การผลักดันใหเกิด
โครงขายความเชื่อมโยง
ทางดานโลจิสติกสที่
ครอบคลุมทางบก
ทางราง ทางน้ำ ทาง
อากาศ ภายในภูมิภาค
เพื่ออำนวยความสะดวก
ลดระยะเวลาและตนทุน
ในการขนสง
- อันดับความสามารถใน
การแขงขันของประเทศ
ไทยในดานภาพรวมของ
คุณภาพโครงสราง
พื้นฐาน The Global
Competitiveness
Index : GCI) ของ WEF
2. ความสำเร็จของการ
ดำเนินงานภายใตความ
ตกลงวาดวยการขนสง
ขามพรมแดนใน
อนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง
(Cross Border
Transport
Agreement: CBTA)
ณ ดานชายแดนระหวาง
ไทยกับประเทศเพื่อน
บาน (จำนวน
ใบอนุญาต)
2. ระบบหวงโซมูลคาใน 1. ดัชนียอยความสามารถใน
อนุภูมิภาคและ
การบริหารจัดการ ณ
ภูมิภาคอาเซียน
พรมแดนของประเทศไทย
เพิ่มขึ้น
(อันดับการบริการดาน
การคาระหวางประเทศ
(Trading Across
Borders)
2. มูลคาสินคาขั้นกลางที่
ผานดานชายแดน
ระหวางประเทศ
(พันลานบาท)
(สินคาเขาจำแนกตาม
ภาคเศรษฐกิจ : ธปท.)

2555

1. เครือขายการ
เชื่อมโยงตามแนว
ระเบียงเศรษฐกิจที่
ครอบคลุมและมีการ
ใชประโยชนไดเต็ม
ศักยภาพ

2556

แผนฯ 11
2557

2558

2559

แผนฯ 12
2560
2561

49
61
76
71
72
67
601
(จาก 144 (จาก 148 (จาก 144 (จาก 140 (จาก 138 (จาก 137 (จาก 140
ประเทศ) ประเทศ) ประเทศ) ประเทศ) ประเทศ) ประเทศ) ประเทศ)

-

-

-

-

-

500

500

89

101

92

94
(72.49)

92
(70.35)

56
(84.10)

57
(84.10)

4,404

4,328

4,374

3,773

3,618

4,043

4,519
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ตัวชี้วัด

แผนฯ 11
2557

2555
2556
2558
2559
3. มูลคาการคาการลงทุน
ระหวางไทยกับประเทศ
ในภูมิภาค
3.1 มูลคาการคาระหวาง 14,864 14,567 14,715 14,132 14,439
ประเทศไทยกับโลก
(พันลานบาท)
3.2 มูลคาการคาระหวาง 3,006
3,071
3,243
3,167
3,217
ประเทศไทยกับ
อาเซียน 9 ประเทศ
(พันลานบาท)
3.3 มูลคาการคาระหวาง 1,279
1,333
1,428
1,393
1,354
ประเทศไทยกับ
ประเทศในอนุ
ภูมิภาค : มาเลเซีย
เมียนมา สปป.ลาว
และกัมพูชา (พันลาน
บาท)
3.4 มูลคาเงินลงทุน
84.11
45.50
88.70
21.31 168.64
โดยตรงของไทยใน
ภูมิภาคอาเซียน
(พันลานบาท)
4. มูลคาการบริการของ
ผูประกอบการไทยใน
--ยังไมมีการเก็บขอมูลอยางเปนทางการ-ประเทศในภูมิภาค
3. ประเทศไทยเปนฐาน 1. ปริมาณการขนสงสินคา 114,245 112,603 126,604 123,423 123,159
เศรษฐกิจ การคา
และบริการเพิ่มขึ้น
(พันตัน)
และการลงทุนที่
สำคัญในภูมิภาค
- ปริมาณการสงออก
3.1
4.2
0.2
0.7
2.8
อนุภูมิภาค อาเซียน
สินคาและบริการ
และเอเชีย รวมทั้งมี
(ปริมาณ รอยละ)
การพัฒนาสวนขยาย
- ปริมาณการนำเขา
6.2
2.3
-5.3
0.0
-1.0
จากแนวระเบียง
สินคาและบริการ
(ปริมาณ, รอยละ)
เศรษฐกิจในอนุ
ภูมิภาคใหครอบคลุม 2. มูลคาการคาชายแดน
910
924
1,015
1,006
1,013
ภูมิภาคอาเซียน
ระหวางไทยกับประเทศ
เอเชียตะวันออก
ในภูมิภาค (พันลานบาท)
และเอเชียใต
3. มูลคาการลงทุนของผู
ประกอบ การ ไทยใน
ประเทศในภูมิภาค
3.1 มูลคาการลงทุนของ 57.06
66.35
68.52
76.01
95.24
ผูประกอบการ ไทย
ในประเทศในภูมภิ าค
(ยอดคงคางเงินลงทุน
โดยตรงของไทยใน
ตางประเทศ

แผนฯ 12
2560
2561

15,593

16,191

3,428

3,668

1,397

1,539

205.97

215.19

5.5

4.2

6.2

8.6

1,081

1,125

116.53

133.24
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2555

2556

แผนฯ 11
2557

3.2 มูลคาการลงทุนของ 16.99
ผูประกอบการ ไทย
ในประเทศในภูมภิ าค
(ยอดคงคางเงินลงทุน
โดยตรงของไทยใน
อาเซียน (พัน
ลานดอลลาร สรอ.)
4. กฎหมายและระเบียบ
ตางๆ ไดรับการปรับปรุง
ใหเอื้อตอการเปน
ศูนยกลางการผลิตการ
ลงทุน และบริการ
1. มูลคาการใหความ
286.15
ชวยเหลือของไทยใน
อนุภูมิภาคและภูมิภาค
(ลานบาท)
2. ความสำเร็จของโครงการ
พัฒนารวมกันระหวาง
ไทยกับประเทศใน
ภูมิภาค
3. ความกาวหนาในการ
ดำเนินการใหเปนไปตาม
เปาหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (สถานการณ
SDGs ไทยจากการจัด
อันดับของ Sustainable
Development
Solutions Network)

17.76

19.36

ตัวชี้วัด
(พันลานดอลลาร
สรอ.)

4. ประเทศไทยเปน
หุนสวนการพัฒนาที่
สำคัญทั้งในทุกระดับ

2558

2559

แผนฯ 12
2560
2561

21.44

28.52

34.60

40.22

--ยังไมมีการเก็บขอมูลอยางเปนทางการ--

4,877

2,922

2,294. 1,241. 5,945.11
37
48

--ยังไมมีการเก็บขอมูลอยางเปนทางการ--

-

-

61
(62.17
คะแนน)

55
(69.5
คะแนน)

59
(69.2
คะแนน)

หมายเหตุ : 1 ป 2561 WEF ไดปรับปรุงตัวชี้วัด องคประกอบยอยและวิธีคำนวณดัชนี GCI เดิม ประกอบดวย 3 กลุมดัชนี 12 เสาหลัก (รวมทั้งสิ้น
114 ตัวชี้วัดยอย) เปน GCI 4.0 ประกอบดวย 4 กลุมดัชนี 12 เสาหลัก (รวมทั้งสิ้น 98 ตัวชี้วัดยอย)

ทีมงาน : วีณา อมราวรรณ ธีระพงษ ปภานัน ณัฐวุฒิ และลัดดาวรรณ

ผ 1 - 27

สรุปตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร
1.
2.
3.
4.
5.
6.

การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่งและยั่งยืน
การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
7. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส
8. การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
9. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
10. ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา
รวม

จำนวน
ตัวชี้วัด
23
19
24
22
18
7
17
9
7
13
159
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ภาคผนวก
2 สวนราชการที่ไดใหความอนุเคราะหขอมูล
ผลการดำเนินงานโครงการสำคัญตามยุทธศาสตร
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

ภาคผนวก 2
สวนราชการที่ไดใหความอนุเคราะหขอมูล
ผลการดำเนินงานโครงการสำคัญตามยุทธศาสตรแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
1

กระทรวงกลาโหม

2

กระทรวงการคลัง

3

กระทรวงการตางประเทศ

4

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

5

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

6

กระทรวงเกษตรและสหกรณ

7

กระทรวงคมนาคม

8

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

9

กระทรวงพลังงาน

10

กระทรวงพาณิชย

11

กระทรวงมหาดไทย

12

กระทรวงยุตธิ รรม

13

กระทรวงแรงงาน

14

16

กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม
(กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
กระทรวงศึกษาธิการ

17

กระทรวงสาธารณสุข

18

กระทรวงอุตสาหกรรม

19

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

20

สำนักนายกรัฐมนตรี

21

สำนักงบประมาณ

22

สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน

23

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

15

ภาคผนวก
3 คณะผูจัดทำ
รายงานผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ 2 ป ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

ภาคผนวก 3
คณะผูจัดทำ
รายงานผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2 ป ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
ที่ปรึกษา : นุชจรี วงษสันต (ผอ.กปผ.)
อธิพงศ หิรัญเรืองโชค (ผชช.)
ผูรับผิดชอบหลัก : วีณา เตชะพนาดร
สวนที่ 1 : การประเมินผลการพัฒนาภายใตยุทธศาสตรแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร
1. การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
2. การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
3. การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
4. การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
5. การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่ง
และยั่งยืน
6. การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
7. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส
8. การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
9. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
10. ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา

ผูรับผิดชอบหลัก : วีณา
ผูรับผิดชอบ
อมราวรรณ ทิวถนอม
อมราวรรณ ทิวถนอม
ลัดดาวรรณ วิชาชัย
ปภานัน วรวัฒนสกุล
ธีระพงษ มาลัยทอง
อมราวรรณ ทิวถนอม
ปภานัน วรวัฒนสกุล
ธีระพงษ มาลัยทอง
ณัฐวุฒิ กรกำจายฤทธิ์
วีณา/ อมราวรรณ

สวนที่ 2 : การประเมินผลกระทบการพัฒนาดวยดัชนีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย
ยุทธศาสตร
1.
2.
3.
4.
5.
6.

การมีสุขภาวะ
เศรษฐกิจเขมแข็งและเปนธรรม
สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศสมดุล
สังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล
การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
การจัดทำภาพรวม Composite Index

ผูรับผิดชอบหลัก : นิสวันต พิชญดำรง
ผูรับผิดชอบ
สุทธิภา ชนาธิปกรณ
ลัดดาวรรณ วิชาชัย
ปภานัน วรวัฒนสกุล
นิสวันต พิชญดำรง
นิสวันต พิชญดำรง
สุทธิภา/ ลัดดาวรรณ

ออกแบบปก โดย ปริญญา ตั้งวงศพุฒิ (นักศึกษาฝกงาน)
**************************

กองขับเคลื่อนและประเมินผลการพัฒนา
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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