
 

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 40 
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕60 - 3๑ มีนาคม ๒๕๖๑) 

 

------------------------------------------------- 
 

 คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) ได้สรุปผลการขับเคลื่อน
และเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 40 (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕60 - 31 มีนาคม ๒๕๖๑) 
โดยมีผลงานส าคัญ ดังนี้ 
 ๑. การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ มีผลงานที่ส าคัญ ดังนี้ 
 ๑.๑ โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อความปรองดองสมานฉันท์ 
 1) การชี้แจงท าความเข้าใจการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) จ านวน 114,795 ครั้ง ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 10,693,926 คน 
 2) การจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างบรรยากาศความปรองดองสมานฉันท์ และส่งเสริมความสามัคคี
สมานฉันท์ในพ้ืนที่ โดยการจัดงานประเพณี การจัดกิจกรรมทางศาสนา การจัดกิจกรรมพัฒนา จ านวน 143,800 ครั้ง 
ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 14,118,991 คน 
 3) การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง มีความขัดแย้งเกิดขึ้นในพ้ืนที่ จ านวน 36,771 เรื่อง 
ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 958,181 คน เช่น ปัญหาความเดือดร้อนที่ดินท ากิน สาธารณูปโภค 
สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม  
 4) การจัดกิจกรรมในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยคณะกรรมการหมู่บ้าน จ านวน 
186,060 ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 11,119,861 คน  
 5) การจัดกิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยเพ่ือสร้างความปรองดอง โดยอาสาสมัคร
ต้นแบบประชาธิปไตย (อสปช.) จ านวน 104,762 ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 4,369,531 คน 
 6) การจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ านวน 42,085 ครั้ง ผู้ได้รับ
ประโยชน์ จ านวน 7,552,258 คน 
 1.๒ การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ร้องทุกข์  
 มีประชาชนเข้ารับบริการศูนย์ด ารงธรรมทั่วประเทศ ๓,๒๕๙,๑๒๐ เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ 
๓,๒๐๔,๐๐๐ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๓๑ 
 1.3 การสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการสร้างความสามัคคีปรองดองแก่ประชาชน
ทั้งประเทศเกี่ยวกับ “สัญญาประชาคมเพ่ือสร้างความสามัคคีปรองดอง” คณะกรรมการเตรียมการเพ่ือสร้างความสามัคคี
ปรองดอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เห็นชอบแผนบูรณาการทุกภาคส่วนในการด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และสร้าง
การรับรู้เกี่ยวกับสัญญาประชาคมเพ่ือสร้างความสามัคคีปรองดองในห้วงปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้ก าหนดให้มีการด าเนินการ
ลงพ้ืนที่ของหน่วยงานระดับต าบล หมู่บ้าน มีทีมลงพ้ืนที่ทั้งหมด ๗,๖๖๓ ทีม ในพ้ืนที่ ๘๓,๑๕๑ แห่ง โดยได้เริ่มด าเนินการ 
ตั้งแต่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
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 2. การปฏิรูปประเทศ  
 การด าเนินการเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ 
 กขร. ได้รับรายงานความคืบหน้าการด าเนินการของคณะกรรมการการปฏิรูปประเทศด้าน
กระบวนการยุติธรรม (ต ารวจ) ซึ่งได้มีมีมติเห็นชอบเรื่องการเพ่ิมประสิทธิภาพของสถานีต ารวจ ตามที่คณะอนุกรรมการ
ด้านอ านาจหน้าที่และภารกิจต ารวจ ดังนี้ 
 ๑) จัดให้มีเกณฑ์การวิเคราะห์โครงสร้างขนาดของสถานีต ารวจในมาตรฐานเดียวกัน  
ไมว่่าจะตั้งอยู่ในพ้ืนที่ กทม. หรือตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ  
 ๒) ปรับปรุงการท างานของแต่ละสถานีต ารวจให้มีความเป็นมาตรฐาน โดยจัดให้มีคู่มือ
การปฏิบัติงาน รวมไปถึงการปรับปรุงพันธะสัญญาการให้บริการประชาชนอย่างเป็นระบบ  
 ๓) ให้วางระบบการประเมินผลงานตามพันธสัญญาการให้บริการประชาชน และจัดให้มี
การเผยแพร่การประเมินผลสัมฤทธิ์ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลการปฏิบัติงานของ
สถานีต ารวจได้อย่างสะดวก 
 

 3. การบริหารราชการแผ่นดิน มีผลงานที่ส าคัญ ดังนี้ 
 3.1 ด้านความม่ันคง 
 3.1.1 การปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้มีการด าเนินการที่ส าคัญ ได้แก่ 
 ๑) การเชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วยความจงรักภักดีและปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ 
โดยได้ด าเนินการ ได้แก่ การใช้มาตรการทางกฎหมาย ในช่วงระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2560 - 31 มีนาคม 
๒๕๖1 ตรวจพบเว็บไซต์ที่เข้าข่ายความผิดตามกฎหมายพร้อมส่งเรื่องให้ฝ่ายกฎหมายด าเนินการกรณีเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม 
จ านวน 7,455 URLs ซึ่งศาลได้มีค าสั่ง (หมายเลขคดีด า) ให้ระงับการเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ที่เป็นความผิดตาม
พระราชบัญญัติฯ จ านวน 6,574 URLs การใช้มาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑) กองทัพบก 
ตรวจพบเว็บไซต์เข้าข่ายล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ จ านวน 54 URLs เผยแพร่ข้อมูลเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ จ านวน ๑,106,096 ครั้ง ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อประเด็นข่าวสารที่บิดเบือน และบ่อนท าลายสถาบันฯ 
จ านวน 9,270 ครั้ง ๒) กองทัพเรือ เฝ้าระวังเว็บไซต์หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ โดยด าเนินการแจ้ง URL ที่ตรวจพบ  
แจ้งให้กับศูนย์รักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหมตามช่องทางรับแจ้ง
เหตุ เพ่ือด าเนินการตามกฎหมายต่อไป โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จนถึงปัจจุบัน ตรวจพบเว็บไซต์ที่กระท า
ความผิดดังกล่าว 524 URLs ๓) กองทัพอากาศตรวจสอบและก าหนดแนวทางการปฏิบัติเมื่อพบการโพสต์ข้อความ
ที่เกี่ยวข้องกับการหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ และ ๔) ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ในการด าเนินการของ
ศูนย์รักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม เฝ้าระวังข้อมูลการล่วงละเมิด
สถาบันพระมหากษัตริย์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และสรุปข้อมูลในห้วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ โดยตรวจพบ
เว็บไซต์ที่กระท าความผิด จ านวน ๑,๐๐๖ URLs เพ่ือด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 
 ๒) โครงการ “กองทัพบกซ่อมบ้านทั่วไทย ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” ปัจจุบันได้ด าเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมที่พักอาศัยแล้วเสร็จ 
เป็นจ านวนทั้งสิ้น ๒,๖๐๔ หลัง แบ่งเป็นพ้ืนที่ตามภาคต่างๆ ประกอบด้วย พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๙ จังหวัด 
จ านวน ๑,๑๔๒ หลัง และพ้ืนที่ภาคเหนือ ๑๒ จังหวัด จ านวน ๑,๔๖๒ หลัง ทั้งนี้ ยังอยู่ระหว่างด าเนินการอีก จ านวน 
๑,๐๘๘ หลัง 
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 3.1.2 การรักษาความม่ันคงของรัฐและต่างประเทศ  
 ๑) ด้านความม่ันคง 
 1.1) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - 
๒๕๖๔) คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เห็นชอบร่างนโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติ ในระหว่างที่ด าเนินการปรับแก้ร่างนโยบายและแผนฯ 
ตามข้อเสนอของที่ประชุม สมช. สามารถประสานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเตรียมการจัดท ารายละเอียดและ
แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานให้สอดคล้องกับร่างนโยบายและแผนฯ 
 ๑.๒) การแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม 
(Illegal, Unreported and Unregulated Fishing : IUU Fishing) 
 ความคืบหน้าการจัดเก็บข้อมูลพิสูจน์ตัวบุคคลแรงงานต่างด้าว และ
การจัดท าปรับปรุงทะเบียนประวัติแรงงานต่างด้าว เม่ือวันที ่๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ดังนี้ (๑) การจดทะเบียนแรงงาน 
เป้าหมาย ๑,๖๘๗,๔๗๓ คน ด าเนินการแล้ว ๗๒๗,๙๐๒ คน (๒) การพิสูจน์สัญชาติแรงงาน (เป้าหมาย ๖๔๕,๒๐๖ คน 
ด าเนินการแล้ว ๑๕๖,๙๐๔ คน) และ (๓) การจัดเก็บข้อมูลการตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลโดยการสแกนม่านตา (Iris Scan) 
(เป้าหมาย ๑๖๖,๘๒๕ คน ด าเนินการแล้ว ๑๖๓,๑๖๑ คน) 
 1.๓) การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 ชี้แจงภาพรวมสถานการณ์ในพื้นที่ให้คณะสื่อมวลชนจากหนังสือพิมพ์ 
Saudi Gazette ประเทศซาอุดิอาระเบียทราบว่า ในช่วง ๓ - ๕ ปี หลังเหตุการณ์ความรุนแรง ลดน้อยลงมากกว่า 
ร้อยละ ๘๐ โดยใช้กระบวนการเยียวยาดูแลอย่างต่อเนื่องในระยะยาวเน้นดูแลเรื่องการศึกษาและสร้างรากฐานด้านอาชีพ
ให้ประชาชนมีคุณภาพที่ดี ตามนโยบายโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยม มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ในพ้ืนที่  
 2) ด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
     เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญต่อการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
     2.1) การประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ไทย - มาเลเซีย (General 
Border Committee : GBC) ครั้งที่ ๕๔ โดยได้ร่วมหารือเกี่ยวกับการขยายความร่วมมือชายแดนให้เป็นรูปธรรม
ทั้งการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ การแก้ไขปัญหาบุคคลสองสัญชาติ การบริหารจัดการชายแดนร่วมกัน 
การพัฒนาพ้ืนที่และเส้นทางเชื่อมต่อด่านสะเดา - บูกิตกายูฮีตัม การสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่จากการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ การค้ามนุษย์ ยาเสพติด และภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ 
     2.2) การประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ไทย - กัมพูชา (General 
Border Committee : GBC) ครั้งที่ ๑๓ โดยร่วมหารือประเด็นความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้
พะยูง ความร่วมมือในการจับกุมบุคคลที่หลบหนีคดีเข้าไปอยู่ในประเทศไทยและกัมพูชา ทั้งนี้  ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบ
ในการร่วมพัฒนาพ้ืนที่บริเวณชายแดนที่ทับซ้อน ตลอดจนการพัฒนาพ้ืนที่ชายแดน ทั้งสองประเทศให้เกิดความม่ันคง 
การเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟ ไทย – กัมพูชา 
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     2.3) การประชุมผู้บัญชาการทหารสูงสุดอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (ASEAN 
Chiefs of Defense Forces Informal Meeting : ACDFIM) ครั้งที่ ๑๕ ที่ประชุมได้หารือประเด็นด้านความมั่นคง
ที่ส าคัญ จ านวน ๓ ประเด็น ได้แก่ (๑) การต่อต้านการก่อการร้าย (๒) ขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี 
และ (๓) มาตรการเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ 
     ๓) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ โดยได้
ด าเนินการ ดังนี้  
     3.1) การพัฒนากิจการด้านไซเบอร์ของกองทัพอากาศ จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ 
(๑) ด้านนโยบายและแผน พัฒนาหลักนิยมการปฏิบัติการร่วมในด้านไซเบอร์ และพัฒนายุทธศาสตร์กองทัพอากาศ 
ให้สอดคล้องกับหลักนิยมด้านไซเบอร์ของกองบัญชาการกองทัพไทย (๒) ด้านการปฏิบัติการพัฒนาระบบป้องกัน ติดตาม 
เฝ้าระวัง แจ้งเตือนเหตุ วิเคราะห์ และตอบสนองเหตุคุกคามด้านไซเบอร์ (Cyber Incident Response) (๓) ด้าน
เทคโนโลยี และการวิจัยพัฒนา พัฒนาศูนย์ข้อมูลกองทัพอากาศ (RTAF Data Center)ตามมาตรฐาน ISO 27001 
และ (๔) ด้านก าลังพล โดยพัฒนาหลักสูตรด้านสงครามไซเบอร์และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศด้วย
การก าหนดให้เป็นวิชาหลักของทุกหลักสูตรการศึกษาภายในกองทัพอากาศ 
     3.๒) การฝึกผสม Cope Tiger 2018 เป็นการสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง
กองทัพอากาศกับกองทัพมิตรประเทศแล้วยังเป็นการเตรียมความพร้อมและฝึกก าลังทางอากาศ  
    3.2 ด้านสังคมจิตวิทยา  
     ๓.2.1 การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม   
                                        ๑) จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการต่อต้าน
การค้ามนุษย์ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิม
ความร่วมมือระดับทวิภาคีระหว่างไทยและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในการต่อต้านการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก 
ครอบคลุมการด าเนินงาน ๓ ด้าน คือ ๑) การคุ้มครองผู้เสียหาย ๒) การบังคับใช้กฎหมาย และ ๓) การส่งกลับและ
คืนสู่สังคม โดยยึดการรักษาความลับและความปลอดภัยของผู้เสียหายเป็นส าคัญในส่วนของการคุ้มครองดูแล 
 ๒) การก่อสร้างบ้านประชารัฐริมคลอง ชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา เฟสแรก ๓๙ หลัง 
เพื่อยกระดับเป็นชุมชนริมคลองน่าอยู่ โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง หรือ “บ้านประชารัฐริมคลอง” 
ซึ่งขณะนี้ มีความคืบหน้าในการก่อสร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้ว รวม ๑,๐๕๖ ครัวเรือน ในพ้ืนที่ ๑๘ ชุมชน และอยู่
ระหว่างการก่อสร้าง จ านวน ๑,๒๙๗ ครัวเรือน ในพ้ืนที่ ๑๘ ชุมชน อีกทั้งยังมีอีกประมาณ ๑๐๐ ครัวเรือน ที่เริ่ม
ก่อสร้างบ้าน ทั้งนี้ หลังจากก่อสร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้ว พม. จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ โดยการส่งเสริม
ประกอบอาชีพ กิจกรรมผู้สูงอายุ เด็ก และสตรี และด้านสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของชาวชุมชน ให้ช่วยกันดูแล
และพัฒนาสภาพแวดล้อมในชุมชนที่ถูกสุขลักษณะและล าคลองที่ใสสะอาด เพ่ือยกระดับเป็นชุมชนริมคลองที่สวยงาม 
น่าอยู่ และสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ าได้ต่อไป 
 ๓) จัดตั้งศูนย์นวัตกรรมด้านที่อยู่อาศัยและบริหารงานขาย (NHA INNOVATION 
CENTER) ซึ่งได้เปิดตัวศูนย์อย่างเป็นทางการในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ โดยให้บริการงานขายแบบ ONE STOP 
SERVICE ซึ่งประชาชนสามารถเลือกชมโครงการและท าเลที่สนใจผ่านระบบการให้บริการค้นหาบ้านว่างพร้อมขาย และ
จองผ่านระบบจองบ้านออนไลน์ (Smart Device) สามารถจองได้ง่ายๆ ผ่านเว็บไซต์ http://house.nha.co.th 
รวมทั้งวางเงินจองและท าสัญญาได้ทันที 

http://house.nha.co.th/
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 ๔) การประกาศวาระแห่งชาติ “สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งจะเป็นการแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาสิทธิมนุษยชน มุ่งมั่นในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนผ่านทางรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ และเพ่ิมศักยภาพการขับเคลื่อน
แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ และวางรากฐานประกาศใช้แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. 
๒๕๖๒ - ๒๕๖๖) 
    3.2.2 การสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของภาครัฐ 
  ๑) พัฒนาระบบการให้บริการด้านแรงงาน  
 ๑.๑) การก าหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2561 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 
30 ตุลาคม 2560 ได้มีมติเห็นชอบให้ก าหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ จ านวน 4 กลุ่มอุตสาหกรรม รวม 
16 สาขาอาชีพ โดยอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือนี้ มุ่งที่จะคุ้มครองลูกจ้างที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานแห่งชาติแต่ละสาขาอาชีพและแต่ละระดับให้ได้รับค่าจ้างที่เหมาะสมและเป็นธรรม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริม
ให้ลูกจ้างมีการพัฒนาฝีมือแรงงานและมีผลิตภาพแรงงานเพิ่มข้ึน  

 ๑.๒) Mobile Application บริการประชาชน กระทรวงแรงงาน ภายใต้
ชื่อ Smart Labour 3 เป็นการให้บริการด้านแรงงานแบบบูรณาการระบบสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมช่องทางการให้บริการ
นายจ้าง ลูกจ้าง หรือประชาชน ให้เข้าถึงกลุ่มใช้งานสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต รองรับทั้งระบบปฏิบัติการไอโอเอส (ios) 
และแอนดรอยด์ (Android) โดยลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวสามารถเข้าใช้บริการทุกระบบ (Single Sign On) และ
พร้อมเปิดบริการให้ประชาชนสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน “Smart Labour 3” ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 ๒) เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
 ๒.๑) “สูงวัย หุ่นฟิต พิชิตโรค”นวัตกรรมด้านสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุ (Health 
care innovation for older persons) ประกอบด้วย การออกก าลังกายส าหรับผู้สูงอายุ บริการทดสอบสมรรถนะ
ด้านร่างกาย สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมทางสุขภาพ Innovation for health เช่น ที่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือผู้สูงอายุ 
ผ้ายกตัวผู้สูงอายุ Application “Doctor Me” เพ่ือการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง เป็นต้น  
 ๒.๒) จัดท าโครงการออกแบบและผลิตรถยนต์รับจ้าง (แท็กซี่มิเตอร์) 
ส าหรับคนพิการระยะที่ ๒ และโครงการนวัตกรรมยานพาหนะระยะที่ ๒ ส าหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือ
ร่างกาย เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ได้เปิดตัวโครงการ “ยานยนต์เพื่อคนพิการและทุกคนในสังคม (Friendly 
taxi for all)” ซึ่งเป็นการแสดงนวัตกรรมส าหรับคนพิการและทุกคนในสังคมให้สามารถด ารงชีวิต เดินทางได้
อย่างอิสระ สะดวก ปลอดภัย ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปราศจากอุปสรรค ทั้งนี้  แนวทางการให้บริการรถแท็กซี่จะ
พิจารณาให้ความส าคัญในการขอใช้บริการของคนพิการในการเดินทางไปโรงพยาบาลเป็นล าดับแรก โดยคนพิการ
และผู้ดูแลคนพิการสามารถติดต่อจองรถแท็กซี่ฯ ได้ที่สายด่วน ๑๔๗๙ หรือติดต่อขอรับบริการที่ศูนย์บริการคน
พิการกรุงเทพมหานคร ๐๒-๓๕๔-๓๓๘๘ 
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 ๓.2.3 การศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
   ๑) การศึกษาและเรียนรู้ 
   การเปิดตัวโครงการ EchoVE อังกฤษดี ชีวิตไกล เป็นโครงการระยะที่ 2 
ซึ่งเป็นแผนงานต่อเนื่องของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  เพ่ือผลักดันและส่งเสริมทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษในวิชาชีพจริงของนักเรียนในสถาบันอาชีวศึกษาทั่วประเทศ 
โดยได้จัดอบรมครู-นักเรียนในสถาบันอาชีวศึกษาจ านวน 428 แห่งทั่วประเทศ จ านวนกว่า 130,000 คน เพ่ือกระจาย
การเข้าถึงและสร้างมาตรฐานในการเรียนภาษาอังกฤษ 
   ๒) การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
   2.๑) การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ โดยมีการจัดกิจกรรมที่ส าคัญ ดังนี้ 
   (1) จัดงานเทศกาล “อาหารอร่อย ร้าน ๑๐๐ ปี” วัตถุประสงค์เพ่ือ
ส่งเสริมและเผยแพร่อาหารไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ และขอเชิญชวนชาวไทย
และชาวต่างประเทศให้หันมารับประทานอาหารไทยมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะท าให้ผู้ประกอบกิจการร้านอาหารไทย 
ตลอดจนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เช่น เกษตรกร การขนส่ง และอ่ืน ๆ มีรายได้เพ่ิมขึ้น เป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ  
สู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น จ านวน ๑๑๓,๔๔๖ คน สร้างรายได้หมุนเวียน จ านวน 
๑๐,๑๔๐,๓๐๐ บาท 
   (2) จัดงานตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม 
จ านวน ๔ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น จ านวน ๑๒๔,๐๐๐ คน สร้างรายได้หมุนเวียนรวม จ านวน ๑๘,๖๐๐,๐๐๐ บาท 
   2.2) งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีการจัดกิจกรรมทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ดังนี้ (๑) ส่วนกลาง ผู้ร่วมงานทั้งสิ้น ๑,๗๕๐,๖๘๒ คน 
(๒) ส่วนภูมิภาค ผู้ร่วมงานทั้งสิ้น ๒๔,๙๗๑,๒๐๘ คน 

   2.3) การส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย 

   (๑) การเสวนา “ย้อนรอย ต่อยอด บุพเพสันนิวาส” วัตถุประสงค์เพ่ือ
เป็นการต่อยอดให้เด็ก นักเรียน และเยาวชนคนรุ่นปัจจุบัน และประชาชนทั่วไป หันมาเรียนรู้ และให้ความส าคัญ
ศึกษาประวัติศาสตร์ของชาติอย่างถูกต้อง ต่อเนื่องและจริงจัง ทั้งในด้านการใช้ภาษา การแต่งกาย ขนบธรรมเนียม 
ศิลปวัฒนธรรม ความเชื่อและวิถีชีวิต รวมถึงอาหารการกิน ที่ถือเป็นการสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒธรรมและ
พัฒนาทุนทางวัฒนธรรมให้เกิดมูลค่าเพ่ิม มีผู้ร่วมงานประมาณ ๔๐๐ คน  
   (๒) โครงการวัฒนธรรมสัญจร เรื่อง “ตามรอยบุพเพสันนิวาส 
ศึกษาประวัติศาสตร์และวรรณกรรมอยุธยา” โดยน าประชาชนร่วมศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ภาษา วรรณกรรม 
และจารีตประเพณี สมัยอยุธยา ณ โบราณสถานส าคัญ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม
วันละ ๖๐ คน 
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 3.2.4 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 

 ๑) การดูแลผู้สูงอายุจากติดบ้าน ติดเตียง รัฐบาลให้ความส าคัญในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ซึ่งในปี ๒๕๖๑ รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณ ๑,๑๕๙.๒ ล้านบาท 
มากกว่าปีที่ผ่านมา ๒๕๙ ล้านบาท เพ่ือพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พ่ึงพิง (Long Term Care : LTC) ได้รับการดูแล ๑๙๓,๒๐๐ คน ซึ่งมากกว่าปีที่ผ่านมา และได้จัดอบรมผู้จัดการดูแล
ผู้สูงอายุ ๗,๓๙๑ คน ผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ ๕๐,๑๔๖ คน มีต าบลที่เข้าร่วมโครงการ ๔,๕๑๒ ต าบล ช่วยให้ผู้สูงอายุพ้น
จากภาวะติดเตียง ติดบ้าน กลับเข้าสู่สังคมได้มากขึ้น 
 ๒) นโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิ์ทุกที่” (Universal Coverage 
for Emergency Patients : UCEP) ผลการด าเนินงานตั้งแต่เริ่มโครงการเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ จนถึงวันที่ 
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ มีผู้ป่วยฉุกฉินวิกฤติ ๑๕,๙๕๐ ราย เป็นผู้ป่วยในพ้ืนที่ กทม. ร้อยละ ๔๕ เป็นสิทธิหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติร้อยละ ๖๔ สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ร้อยละ ๑๗ ประกันสังคมร้อยละ ๑๓ และอ่ืน ๆ 
ร้อยละ ๕ คิดเป็นเงินที่จ่ายในระบบ UCEP ๒๔๖ ล้านบาท 
 ๓) นโยบายสร้างความม่ันคงทางยาของประเทศ โดยเพิ่มศักยภาพขับเคลื ่อน
องค์การเภสัชกรรม 4.0 เพ่ือให้องค์การเภสัชกรรมผลิตยาดี มีคุณภาพ ประชาชนเข้าถึงยาในราคาคุ้มค่าเป็นธรรม 
เป็นที่น่าเชื่อถือของประชาชน โดยเน้นการวิจัยพัฒนา และผลิต ผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรม และเปลี่ยนผ่านไปสู่
องค์กรที่มีการน าระบบดิจิทัล และ Big Data มาใช้ในการด าเนินงานให้มากขึ้น 
 4) เร่งรัดยุติ “เอดส์และวัณโรค” สาเหตุการตายอันดับ ๑ ของผู้ติดเชื้อ โดย
ได้ด าเนินการ ดังนี้ ๑) คัดกรองวัณโรคด้วยการเอ็กซเรย์ปอดในผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ทุกราย ประมาณ ๒๘,๐๐๐ รายต่อปี 
๒) ส าหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายเก่า จะเอ็กซเรย์ผู้ที่มีอาการไอผิดปกติ มีไข้ น้ าหนักลด เหงื่อออกผิดปกติกลางคืน 
รวมทั้งเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดวัณโรค ๓) ค้นหาวัณโรคแฝงในผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ด้วยการทดสอบผิวหนังในโรงพยาบาล 
๓๑ แห่งและเรือนจ า ๕๘ แห่ง โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนโลกและส านักวัณโรค ในอนาคตจะผลักดันการทดสอบ
และรักษาวัณโรคแฝงเข้าชุดสิทธิประโยชน์ต่อไป 
 5) การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการวิจัยและพัฒนาการใช้
ข้อมูลพันธุกรรมมนุษยเ์พื่อประโยชน์ทางการแพทย์และสาธารณสุขไทย เพ่ือสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการน า
ข้อมูลพันธุกรรมมนุษย์ไปใช้ตามแนวทางการแพทย์แม่นย า (Precision Medicine) และพัฒนาให้เกิดบริการทาง
การแพทย์และสาธารณสุขแนวใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัยรวมทั้งช่วยให้คนไทยสามารถเข้าถึงนวัตกรรมอย่างเท่าเทียมกนั 
ซึ่งเทคโนโลยีนี้เป็นการช่วยเปลี่ยนจากการรักษามาเป็นการป้องกันโรค 
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 ๓.๓ ด้านเศรษฐกิจ 
 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ 
  ๑) เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

   หน่วย : ล้านบาท  

 รายการ 

ปีงบประมาณ ๒๕61  
งบประมาณ 

พรบ. 
 

เป้าหมาย ครม.
เห็นชอบ 

ร้อยละ/พรบ. 
เบิกจ่าย ร้อยละ/พรบ. 

เปรียบเทียบ
เป้าหมาย

ครม./เบิกจ่าย 

รายจ่ายประจ า 
(Current Expenditure)  

2,240,219 1,232,121.0000 
55.00 % 

1,289,746 
 

57.57 2.57 

รายจ่ายลงทุน 
(Capital Expenditure)  

 659,781     284,431.0000 
43.11 % 

180,813 27.41 -15.70 

รวม 2,900,000  
1,516,552.0000 

52.29 % 

 
 1,470,559 

 
50.71 -1.58 

ที่มา : ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนกิส์ (GFMIS) ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 
รวบรวม : ส านักงบประมาณ 
หมายเหตุ :   งบประมาณรวม หมายถึง งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 

 จากข้อมูลของระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ สามารถเบิกจ่ายงบประมาณรวม 
1,470,559 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเบิกจ่ายร้อยละ 50.71 ของงบประมาณตาม พรบ. โดยงบประมาณ
รายจ่ายประจ าเบิกจ่ายได้ 1,289,746 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57.57 และงบประมาณรายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายได้ 
180,813 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.41 ซึ่งหากเปรียบเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปรากฏว่าเป้าหมายการเบิกจ่าย ณ วันที่ 
31 มีนาคม 2561 ในภาพรวมก าหนดไว้ร้อยละ 52.29 ผลการเบิกจ่ายจริงเป็นร้อยละ 50.71 ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด
ร้อยละ 1.58 โดยรายจ่ายประจ ามีการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด ร้อยละ 2.57 รายจ่ายลงทุนมีการเบิกจ่าย
ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดร้อยละ 15.70 
  ๒) การส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ ได้ติดตาม
ความคืบหน้าการด าเนินการและแนวทางการขับเคลื่อนตามแผนการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นของประเทศไทย (พ.ศ. 
๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ตลอดช่วงปี ๒๕๖๐ จนถึงปัจจุบัน โดยมีประเด็นที่ส าคัญ ดังนี้  
  ๒.๑) โครงการ Startup Club ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา (โครงการ 
Startup Club) ปัจจุบันมีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษาได้เข้าร่วมโครงการ Startup Club แล้ว รวม 
๑๑๖ สถาบันใน ๗๗ จังหวัดทั่วประเทศ  
  2.๒) การจัดพิมพ์หนังสือหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการส าหรับนักเรียน
มัธยมศึกษา (หนังสือสูตรลับผู้ประกอบการฉบับนักเรียน) ส่งมอบให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Startup Club 
และส่งมอบให้กับกระทรวงศึกษาธิการด าเนินการเผยแพร่ให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ ต่อไป 
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  2.๓) การด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการให้สิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีแก่นักลงทุน (Angel Investor) โดยได้พิจารณาจัดท าระบบจดทะเบียนให้กับนักลงทุน (Angel Investor) 
ในเว็บไซต์ http://startupthailand.org เพ่ือสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการรายใหม่ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ได้มากขึ้น และรับทราบภาพรวมของโครงการ/มาตรการสนับสนุนกิจการ Startup ที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบันของ
หน่วยงานภาครัฐ 
 ๓) ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ชุดยกระดับ
การก ากับดูแลตลาดทุนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ชุดยกระดับการก ากับ
ดูแลตลาดทุนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล (ร่าง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ชุดยกระดับฯ) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา
ของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 ๔) จัดงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ (Bangkok Gems and Jewelry 
Fair) ภายใต้แนวคิด “หัตถศิลป์มรดกทางวัฒนธรรม อวดงานสร้างสรรค์ของช่างฝีมือไทย” (Heritage & 
Craftsmanship) ทั้งนี้ มีผู้ผลิต ผู้จัดจ าหน่าย และผู้ส่งออกชั้นน าของไทย และต่างชาติเข้าร่วมแสดงสินค้า รวม 
๘๕๓ บริษัท/๒,๐๐๓ คูหา แบ่งเป็น ผู้ประกอบการไทย จ านวน ๗๔๗ บริษัท/๑,๘๕๗ คูหา และผู้ประกอบการ
ต่างชาติ จ านวน ๑๐๖ บริษัท/๑๔๖ คูหา จากประเทศฮ่องกง โปแลนด์ ตุรกี ญี่ปุ่น สิงคโปร์ อินเดีย เกาหลีใต้ 
อิสราเอล อินโดนีเซีย และแคนาดา เป็นต้น และมีผู้เข้าเยี่ยมชมงาน จ านวนกว่า ๑๓,๐๐๐ คน มีมูลค่าการสั่งซื้อ
ภายในงานรวมกว่า ๒,๐๐๐ ล้านบาท 

 ๕) ขับเคลื่อนโครงการประชารัฐโดยการขับเคลื่อนไทยนิยมอย่างย่ังยืน โดยด าเนินการ 
ณ จังหวัดกาญจนบุรี หรือ “กาญจนบุรีโมเดล” เพ่ือการ “สร้างงาน สร้างตลาด สร้างโอกาส สร้างรายได้” 
ให้แก่ประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี แผนการด าเนินงานต่อไป น า “กาญจนบุรีโมเดล” ไปเป็นแนวทางจัดกิจกรรม
ในลักษณะเดียวกันอีก ๑๐ จังหวัดที่มีรายได้น้อยที่สุดของประเทศ ได้แก่ แม่ฮ่องสอน นราธิวาส ปัตตานี กาฬสินธุ์ 
นครพนม ชัยนาท ตาก บุรีรัมย์ อ านาจเจริญ และน่าน 

 6) การส่งเสริมธุรกิจบันเทิงไทย (Thai Night Hong Kong) มีผู้เข้าร่วมงานกว่า ๔๐๐ ราย 
ประกอบด้วย นักลงทุน ผู้สร้าง ผู้ก ากับ ผู้ซื้อ ผู้จัดงานด้านธุรกิจภาพยนตร์ และสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศ 
ซึ่งมีผลการเจรจาธุรกิจจ านวน ๔๕๐ คู่ มูลค่าเจรจาการค้ามากกว่า ๔๐๐ ล้านบาท 

 ๗) ส่งเสริมภาคการเกษตร โดยการลงนามความร่วมมือรับซื้อผลไม้ฤดูการผลิตปี 
๒๕๖๑ ร่วมกับห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ผู้ส่งออกและตลาดไท นโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้
ยุทธศาสตร์ “ประเทศไทยเป็นชาติมหาอ านาจด้านการค้าผลไม้เมืองร้อนของโลก” โดยร่วมมือกับห้างค้าปลีก
ขนาดใหญ่ ผู้ส่งออก และตลาดกลางสินค้าเกษตร ซึ่งมีเป้าหมายร่วมกันในการรับซื้อผลไม้ฤดูการผลิตปี ๒๕๖๑ 
จากเกษตรกร รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า ๓๓๐,๐๐๐ ตัน คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท 
 
 
 
 
 
 
 

http://startupthailand.org/
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 8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 

     8.1) เปิดตัวทั้งเว็บไซต์และแอพพลิเคชันใหม่ล่าสุด ที่มีข้อมูลท่องเที่ยวไทยอัดแน่น
ที่สุดผ่านเว็บไซต์ www.ThailandTourismDirectory.go.th แอพพลิเคชันมือถือ Thailand Tourism Directory 
มาตรฐานใหม่ของข้อมูลการท่องเที่ยวของประเทศไทย ซึ่งเป็นครั้งแรกของการบรูณาการความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ 
ในประเทศ โดยมีภาครัฐเป็นแกนกลางในการจัดท าข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพครบถ้วน ถูกต้อง อ้างอิง
แหล่งที่มาได้จากฐานข้อมูลของหน่วยงานรัฐ 
     8.2) โครงการพัฒนาสินค้าต้นแบบของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว “เสน่ห์เที่ยว 
เสน่ห์ไทย” เน้นการน าวัสดุ จุดเด่น และแรงงานที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้เป็นโจทย์หลักในการพัฒนา ซึ่งในปีนี้ด าเนินการได้ 
24 ชุมชน ใน 8 จังหวัดภาคเหนือ 
     8.3) โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ความร่วมมือภายใต้
โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ และธนาคาร
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย มีผู้ประกอบการธุรกิจน าเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ที่ได้รับ
อนุมัติสินเชื่อจาก SME Bank จ านวน 4 ราย วงเงิน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
    9) การด าเนินการที่ส าคัญเพื่อส่งเสริมด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มีการ
ด าเนินการที่ส าคัญ ดังนี้ 
     9.๑) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงนาม MOU กับกระทรวงกิจการ
ไปรษณีย์ โทรคมนาคมและการสื่อสาร สปป.ลาว เชื่อมโยง ๒ ประเทศพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ความร่วมมือกัน
ภายใต้ MOU ฉบับนี้ จะเกิดประโยชน์ต่อทั้ง ๒ ฝ่าย โดยจะช่วยส่งเสริมการค้า การลงทุน การแลกเปลี่ยนความรู้
ประสบการณ์ด้านเทคนิค การขยายตลาด การพัฒนาทรัพยากร รวมถึงการยกระดับด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม ตลอดจนจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทย กับ สปป.ลาว 
     9.๒) โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน กิจกรรม Village E-Commerce ซึ่งด าเนินการใช้ศูนย์
ดิจิทัลชุมชนและศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนที่มีอยู่ ๓๐๐ แห่ง ทั่วประเทศ เป็นเครื่องมือสนับสนุนกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมและพัฒนาการค้าออนไลน์ส าหรับผู้ประกอบการชุมชนผ่านศูนย์ดิจิทัลชุมชน ได้สร้าง
วิทยากร E-Commerce ชุมชนแล้ว จ านวน ๖๑๐ คน ซึ่งท าให้เกิดการถ่ายทอดการเรียนรู้ให้กับประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการแล้ว จ านวน ๖,๑๑๓ คน และสามารถเปิดร้านค้าออนไลน์ จ านวน ๔,๕๒๗ ร้านค้า ซึ่งท าให้เกิดมูลค่าการซื้อขาย
รวมกว่า ๒๐๙ ล้านบาท 
 
     9.๓) การสร้างความร่วมมือเพื่อลดปัญหาการกลั่นแกล้งทางโลกไซเบอร์ จัดท า
โครงการ Stop Bullying : เลิฟแคร์ไม่รังแกกัน ก าหนดกรอบความร่วมมือในการลดปัญหาการกลั่นแกล้งทางโลก
ไซเบอร์โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน มีการให้บริการค าปรึกษาช่วยเหลือเด็กและเยาวชน ทั้งนี้ มีช่องทางการใช้บริการ
ผ่านเว็บไซต์ http://stopbullying.lovecarestation.com/ และสายด่วน ๑๓๒๓ 
 
 
 
 
 

http://stopbullying.lovecarestation.com/
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 3.4 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
 ๑) ผลการส ารวจข้อมูลการวิจัยและพัฒนา และกิจกรรมนวัตกรรม ในรอบส ารวจประจ าปี 
2560 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 พบว่า ตัวเลขการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาทั้งภาครัฐและเอกชน ในปี 
2559 เพิ่มข้ึนจ านวน 113,527 ล้านบาท 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 หากเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือจีดีพี คิดเป็นร้อยละ 0.78 ต่อจีดีพี 
แบ่งเป็นการลงทุนของภาคเอกชน 82,701 ล้านบาท และการลงทุนของภาครัฐ 30,826 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
73 และร้อยละ 27 ตามล าดับ ซึ่งหากพิจารณาเฉพาะการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน พบว่ามี
การลงทุนเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 39 คิดเป็นร้อยละ 0.57 ต่อจีดีพี โดยเพ่ิมจากปี 2558 ที่ภาคเอกชนมีการลงทุน 
59,442 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.43 ต่อจีดีพี สอดคล้องกับตัวเลขจ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของ
ประเทศ (FTE) ที่เพ่ิมขึ้นอยู่ที่ระดับ 17.0 ต่อประชากร 10 ,000 คน และคาดว่าจะเป็นไปตามเป้าหมายของ
ประเทศที่วางไว้ ณ สิ้นปี 2564 ว่าค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาจะเพ่ิมเป็นร้อยละ 1.5 ต่อจีดีพี และบุคลากร
ด้านการวิจัยและพัฒนา (FTE) จะเพ่ิมขึ้นอยู่ที่ระดับ 25.0 ต่อประชากร 10,000 คน 
                              2) โครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมส าหรับผู้ประกอบการในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจ าปี ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับความสามารถทางนวัตกรรมและ
ความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งจะน าไปสู่การขับเคลื่อนประเทศไปสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้และการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนเพ่ือไปสู่ระบบนวัตกรรมของประเทศที่สมบูรณ์ ทั้งนี้ ได้มีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมกว่า ๓๖ องค์กร  
 ๓) ปลุกกระแสผู้ประกอบการสู่โรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต
ด้วยเทคโนโลยี โดยการให้ความรู้ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ให้สามารถใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือ
ต่าง ๆ ในการบริหารจัดการโรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๔) เปิดตัวสถาบันวิทยาการนวัตกรรม (NIA Academy) จะท าหน้าที่พัฒนาบุคลากร
ในทุกภาคส่วนให้มีความเข้าใจ และสามารถด าเนินกิจกรรมจัดการนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยตั้งเป้าหมาย
ในระยะเวลา ๕ ปี จะสามารถรวบรวมวิทยาการได้จ านวนกว่า ๘๐ หลักสูตร/อบรม/โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ 
และจะมีผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมหรือเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจ านวน ๒๐,๐๐๐ - ๓๐,๐๐๐ คนต่อปี 
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 ๕) การจัดงาน ASEAN Next 2018 ภายใต้แนวคิด “Rising STI Networking for 
Innovative ASEAN” เป็นการสนับสนุนความร่วมมือและสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดศักยภาพทางการแข่งขันในเชิงเศรษฐกิจของประชาคม  
 ๓.5 ด้านการต่างประเทศ 

เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ในภูมิภาคอาเซียนและขยาย
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน  

๑) เสริมสร้างสถานะความสัมพันธ์กับประเทศยุทธศาสตร์ ยกระดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขันและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
หารือทวิภาคีกับนาย Malcolm Turnbull นายกรัฐมนตรีเครือรัฐออสเตรเลีย โดยฝ่ายไทยเสนอให้มีการปรับปรุง 
Thailand - Australia Free Trade Area (TAFTA) ให้ทันสมัย เพ่ือส่งเสริมให้มีการขยายตัวทางการค้าการลงทุน 
พร้อมทั้งเชิญชวนให้นักลงทุนออสเตรเลียมาลงทุนใน EEC 

๒) ผลักดันบทบาทไทยที่สร้างสรรค์และรับผิดชอบ เป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก 
เมื่อวันที่ ๓๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้น าแผนงาน
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ๖ ประเทศ (Greater Mekong Sub region (GMS) Summit) 
ครั้งที่ ๖ ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและรับรอง (๑) แถลงการณ์
ร่วมระดับผู้น าแผนงาน GMS (๒) แผนปฏิบัติการฮานอย (Hanoi Action Plan) ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ซึ่งเป็น
กรอบและแนวทางการด าเนินงานของแผนงาน GMS ในระยะ ๕ ปีข้างหน้า และ (๓) แผนงาน/โครงการภายใต้
กรอบการลงทุนของภูมิภาคปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (Regional Investment Framework - RIF-2022) 

๓) ส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน เตรียมการจัด
ประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้องในช่วงที่ไทยด ารงต าแหน่งประธานอาเซียน ปี 2562 ได้แก่ การ
จัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพ่ือเตรียมการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้องและการแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการเพ่ือด าเนินการในด้านต่าง ๆ ทั้งหมด 4 ชุด เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2561 พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน - ออสเตรเลีย สมัยพิเศษ (ASEAN – Australia 
Special Summit) เพ่ือเสริมสร้างหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนและเครือรัฐออสเตรเลียในมิติต่าง ๆ 
ส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างกัน เอกสารผลลัพธ์ของการประชุมสุดยอดฯ ครั้งนี้ ประกอบด้วย (1) ปฏิญญา
ซิดนีย์ (Sydney Declaration) ซึ่งก าหนดวิสัยทัศน์ความร่วมมือในอนาคตระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลีย 
เพ่ือความมั่นคง และม่ังคั่งของภูมิภาค และ (2) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการต่อต้านการก่อการร้าย
สากลระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลีย (ASEAN – Australia MoU on Cooperation to Combat International 
Terrorism) 
   3.6 การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่าง การอนุรักษ์
กับการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 
   ๑) การบริหารจัดการน้ าตามแผนการพัฒนาแหล่งน้ าบาดาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
มีเป้าหมาย 3,159 แห่ง แบ่งเป็น 
 

   (1) น้ าบาดาลเพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค จ านวน 1,437 แห่ง 
ด าเนินการแล้ว 305 แห่ง 
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   (2) น้ าบาดาลเพ่ือสนับสนุนน้ าดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ จ านวน 633 แห่ง 
ด าเนินการแล้ว 461 แห่ง 
   (3) น้ าบาดาลเพ่ือการเกษตรในพ้ืนที่ประสบภัยแล้ง จ านวน 1,089 แห่ง ด าเนินการ
แล้ว 527 บ่อ 
 ๒) การบริหารจัดการน้ าให้เกษตรกรในพื้นที่ชลประทาน โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้  
   (1) การก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทานโดยการขุดสระเก็บน้ าประจ า
ไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร เพ่ือบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ าในระยะฝนทิ้งช่วงและเพ่ิมรายได้ให้เกษตรกร 
เป้าหมายจ านวน 45,000 บ่อ ปัจจุบันด าเนินการได้ 30,934 บ่อ คิดเป็นร้อยละ 68.74 ของเป้าหมาย 
   (2) การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า โดยการก่อสร้างแหล่งน้ าขนาดเล็ก 
ปรับปรุงพ้ืนที่และจัดท าระบบส่งน้ าในไร่นา เพ่ือให้เกษตรกรมีน้ าใช้ในการเกษตรและในช่วงฝนทิ้งช่วง มีเป้าหมาย
ด าเนินการ 186 แห่ง ขณะนี้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว 182 แห่ง และอยู่ระหว่างการเข้าพ้ืนที่ด าเนินการ
ของผู้รับจ้าง ผลการด าเนินงานแล้วเสร็จ 47 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 25.27 
   (3) การเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน โดยการจัดการแหล่งน้ าในเขตปฏิรูปที่ดิน ปรับปรุงพัฒนา
และกระจายน้ าเพ่ือการเกษตร เป้าหมาย 50 แห่ง ด าเนินการแล้ว 19 แห่ง 
   (4) การลดการใช้น้ าภาคอุตสาหกรรมและพ้ืนที่ชลประทานเดิม โดยปรับปรุง
ชลประทานเดิม 417 แห่ง พื้นที่ชลประทานเดิม 1,952,475 ไร่ ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 69.36 
 ๓.7 ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
   ๓.7.๑ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ เพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0 โดยมีการด าเนินการที่ส าคัญ 
ได้แก่ 1) การสร้างผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลง (ป.ย.ป. ๒/๑) รุ่นที่ ๔ และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการส าหรับหัวหน้า
ส่วนราชการเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ๔.๐ และ ๒) การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ
ท างานด้านการสรรหาและเลือกสรรให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น  
 ๓.7.๒ การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 ๑) เปิดตัวรถให้ความรู้เคลื่อนที่ (Transit Advertising) สร้างการรับรู้กฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรมให้กับประชาชนและหน่วยงานของรัฐ โดยรถให้ความรู้เคลื่อนที่จะจอดให้บริการตามจุด
จอดหลักและจุดจอดย่อยตามศาลากลางจังหวัด หรือจุดที่มีประชาชนจ านวน โดยรถเคลื่อนท่ีจะน าร่อง ๕ ภูมิภาค 
9 จังหวัด ในช่วงเดือน ก.พ. - มี.ค. 61 ได้แก่ กทม. สิงห์บุรี ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา กาฬสินธุ์ ชลบุรี ระยอง 
สุราษฎร์ธานี และเชียงใหม่ 
 ๒) มาตรการในการก ากับดูแล Bitcoin โดยกระทรวงยุติธรรมได้เตรียมความพร้อม
ด้านกฎหมายเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกรรมทางการเงินของโลก เร่งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
เทคโนโลยี Blockchain สกุลเงินดิจิทัลให้แก่ประชาชนได้รับทราบอย่างถูกต้อง รวมถึงหารือมาตรการรองรับ
เบื้องต้นก่อนที่จะมีกฎหมายออกมาควบคุมดูแล 
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 3) การปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ดังนี้ 
 
 
 

ประกาศ 
ราชกจิจานุเบกษา 

สนช.เห็นชอบ
แล้วอยู่ระหว่าง
น าขึ้นทูลเกล้าฯ 

อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของ 

สนช. 

สคก.ตรวจแล้วเตรียม
เสนอ ครม.บรรจุ

วาระ สนช. 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
กฤษฎกีาตรวจ 

เตรียมเสนอ 
ครม.ขออนุมัติ

หลักการ 
*มีผลบังคับใช้แล้ว 

272 ฉบับ 
*อยู่ระหว่างรอการ
บังคับใช้ 4 ฉบับ 

14 ฉบับ 26 ฉบับ  7 ฉบับ  86 ฉบับ 2 ฉบับ 

 
------------------------------------------------- 


