
สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 41 
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕60 - 30 เมษายน ๒๕๖๑) 

 

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

 คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) ได้สรุปผลการขับเคลื่อน
และเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 41 (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕60 - 30 เมษายน ๒๕๖๑) 
โดยมีผลงานส าคัญ ดังนี้ 
 ๑. การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
 1.1 การขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาลโดย มท. ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป
ระดับจังหวัด/อ าเภอ มีการด าเนินการที่ส าคัญ ดังนี้ 
     1) การชี้แจงท าความเข้าใจการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) จ านวน 136,989 ครั้ง ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 12,636,764 คน 
 2) การจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างบรรยากาศความปรองดองสมานฉันท์ และส่งเสริมความสามัคคี
สมานฉันท์ในพ้ืนที่ โดยการจัดงานประเพณี การจัดกิจกรรมทางศาสนา การจัดกิจกรรมพัฒนา จ านวน 164,934 ครั้ง 
ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 16,141,133 คน 
 3) การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง มีความขัดแย้งเกิดขึ้นในพ้ืนที่ จ านวน 45,506 เรื่อง 
ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 1,109,511 คน เช่น ปัญหาความเดือดร้อนที่ดินท ากิน สาธารณูปโภค สาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม  
 4) การจัดกิจกรรมในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยคณะกรรมการหมู่ บ้าน 
จ านวน 209,213 ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 12,634,777 คน  
 5) การจัดกิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยเพื่อสร้างความปรองดอง  
โดยอาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตย (อสปช.) จ านวน 116,731 ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 4,931,762 คน 
 6) การจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ านวน 95,431 ครั้ง 
ผู้ได้รับประโยชน์ จ านวน 8,370,427 คน 
              ๑.2 ผลการด าเนินงานในการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ของศูนย์ด ารงธรรม มท. 
ระหว่างวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ - วันที่ 26 เมษายน 2561 มีประชาชนเข้ารับบริการศูนย์ด ารงธรรม 
ทั่วประเทศ 3,2๙๑,๑๓๓ เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ 3,๒๓๓,๘๐๐ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 98.๒๕  

 

 2. การปฏิรูปประเทศ  
 การด าเนินการเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 
2561 เห็นชอบร่างแผนการปฏิรูปประเทศ ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเสนอ โดยให้ 
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับร่างแผนการปฏิรูปประเทศพิจารณาจัดท าแผนงาน/โครงการที่อยู่ระหว่างการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน และเป็นแผนการด าเนินงานของหน่วยงานในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ให้สอดคล้อง
เชื่อมโยงกับร่างแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๑ ด้าน แล้วส่งไปยัง สศช. ภายใน ๓ เดือน โดยให้ สศช. รวบรวม
ข้อมูลดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการที่จะมีการจัดตั้งขึ้นเพ่ือขับเคลื่อนร่างแผนการปฏิรูปประเทศเพ่ือใช้เป็นข้อมูล
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ในการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศให้ทุกภาคส่วนต่อไป  ทั้งนี้  
เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ แผนการปฏิรูปประเทศ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 
 

 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 - ๓๐ เมษายน 
๒๕๖๑) ได้ตรวจพบเว็บไซต์ที่เข้าข่ายกระท าความผิดตามกฎหมายและอยู่ระหว่างด าเนินการตรวจสอบ
พยานหลักฐานเพ่ือด าเนินการตามกฎหมาย จ านวน ๑,๑๕๙ URLs และศาลได้มีค าสั่ง (หมายเลขคดีด า) ให้ระงับ
การเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวที่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติฯ จ านวน ๘๖๕ URLs การใช้มาตรการทาง
ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตรวจพบเว็บไซต์เข้าข่ายล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ จ านวน 
๕๐ URLs เผยแพร่ข้อมูลเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จ านวน ๑,๓๒๒,๔๘๔ ครั้ง ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อ
ประเด็นข่าวสารที่บิดเบือน และบ่อนท าลายสถาบันฯ จ านวน ๑๐,๐๓๕ ครั้ง 
 ๒) การส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา  
พัฒนา “สถานศึกษาพอเพียง” ให้เป็น “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา” 
โดยประกาศสถานศึกษาพอเพียง จ านวน ๔๑ แห่ง ทั่วประเทศ ให้เป็น “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา” เพ่ือท าหน้าที่เป็นแกนน าในการขับเคลื่อนขยายผลเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
ทั่วประเทศ และขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ประจ าต าบล จ านวน 
๗,๔๒๔ แห่งทั่วประเทศ 
     3.1.2 การรักษาความม่ันคงของรัฐและต่างประเทศ  
 ๑) ด้านความม่ันคง 
  1.1) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคงเฉพาะเรื่องไปสู่การปฏิบัติ 
โดยเตรียมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - ๒๕๖๔) ดังนี้ (๑) ให้มีการฝึกท้ังด้าน
บริหารจัดการ การประสานแผน และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และการแจ้งเตือน (๒) มีระบบการศึกษา 
ที่ปลูกฝังวินัย (๓) การพัฒนาระบบบัญชาการที่มีประสิทธิภาพ (๔) การบริหารจัดการภัยคุกคามแบบองค์รวม  
(๕) การสื่อสารในงานด้านการเตรียมพร้อมที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยการให้ความรู้การรับฟังความเห็นผ่านโครงการ
ไทยนิยม (๖) การผลักดันกฎหมายและงบประมาณที่เกี่ยวกับงานเตรียมพร้อม และ (๗) การสร้าง Security Safety 
and Public Mind ให้กับชุมชนและทุกภาคส่วน 
  ๑.๒) การแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และ 
ไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing : IUU Fishing) การตรวจสอบเรือประมง
นอกและในน่านน้ าของศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ระหว่าง ๒๕ มีนาคม 
ถึง ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑ จ านวน ๔๓๕ ล า พบการกระท าความผิด จ านวน ๓ ล า มีการจับกุมการกระท าความผิดที่
เกี่ยวกับเรือประมงนอกและในน่านน้ า สถานแปรรูปสัตว์น้ า การค้ามนุษย์ในภาคประมง ระบบติดตามเรือ และการไม่แจ้ง
จุดจอดเรือ รวมทั้งสิ้นจ านวน ๔,๓๒๖ คดี มีการด าเนินการถึงที่สุดแล้ว จ านวน ๓,๘๔๗ คดี คิดเป็นร้อยละ ๘๖ 



- 3 - 
 

และสรุปความคืบหน้าการจดทะเบียนแรงงาน เป้าหมายทั่วประเทศ (ปรับใหม่) รวมทั้งสิ้น จ านวน ๑,๓๗๙,๒๕๒ คน 
ด าเนินการแล้ว จ านวน ๑,๐๖๗,๑๖๓ คน (เพ่ิมข้ึน ๓๓๙,๒๔๑ คน คงเหลือ ๓๑๒,๐๘๙ คน 
  1.๓) การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 1.3.๑) การใช้มิติด้านต่างประเทศขับเคลื่อนการพัฒนา ได้แก่  
(๑) การน าคณะเอกอัครราชทูตบูรไนดารุสซาลามลงพื้นที่ศึกษาดูงานการผลิตผ้าบาติก เยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงกวาง  
ฟาร์มเลี้ยงแพะ และศูนย์การเพาะเห็ดนางฟ้าของเกษตรกรจังหวัดยะลา ซึ่งคณะเอกอัครราชทูตฯ มีความสนใจ  
ในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการส่งออกสินค้า ถือเป็นการเตรียมความพร้อมของจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อการเปิด
ตลาดสินค้าไปสู่ประเทศอาเซียน (๒) การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาความสัมพันธ์ทางภาษา 
วัฒนธรรม และวิชาการ ระหว่างสถาบันการศึกษา ชมรมคนไทยเชื้อสายจีนจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศ
ไทยกับ YUNNAN SONGLAND CULTURAL DEVELOPMENT CO.,LTD. โดยผ่านการจัดตั้งศูนย์ประสานความร่วมมือ 
เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย-จีน หรือที่เรียกว่า สถาบันเจิ้งเหอนานาชาติ และเป็นการส่งเสริมความร่วมมือ
ทางวิชาการที่จะน าไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นทางการค้า การลงทุน และการพัฒนาเศรษฐกิจของทั้ง ๒ ประเทศ 
โดยเฉพาะความร่วมมือที่จะผลักดันให้จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 
 1.3.2) การพัฒนาการศึกษาได้มีการด าเนินการที่ส าคัญ ได้แก่  
(๑) จัดกิจกรรมประชารัฐรวมใจเสริมสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาอิสลามประจ า
มัสยิด (ตาดีกา) เสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (๒) จัดกิจกรรมอบรมและประกวดสุนทรพจน์ภาษา
มลายูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (๓) จัดค่ายอบรมภาษาต่างประเทศ โดยมีเยาวชนใต้เข้าร่วมจ านวน ๒๐๐ คน 
(๔) ศอ.บต. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คัดเลือกเยาวชนเพ่ือเข้ารับการศึกษาระดับอุดมศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งปีนี้
ด าเนินการเป็นปีที่ ๕ และมีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว จ านวน ๑ รุ่น มีงานท าแล้ว จ านวน ๕ คน 
 2) ด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
 การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญ 
ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม  
 2.1) การเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการของรองนายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
กลาโหม เดินทางเยือนสหรัฐอเมริกา (สหรัฐฯ) อย่างเป็นทางการ ระหว่าง ๒๑ - ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ ตามค าเชิญของ 
พลเอก เจมส์ แมททิส รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ การเดินทางเยือนในครั้งนี้ถือเป็นการสานต่อจาก
การเดินทางเยือนสหรัฐฯ ของนายกรัฐมนตรี และเสริมสร้างความสัมพันธ์ในเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างกัน ฝ่ายสหรัฐฯ 
ยินดีต่อพัฒนาการทางการเมืองของไทยตาม Roadmap และเชื่อมั่นว่าไทยจะเดินหน้ากลับสู่ความเป็นประชาธิปไตย
โดยเร็ว 
 ๒.๒) การส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในลุ่มน้ าโขงตอนล่าง  
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้น าลุ่มน้ าโขงตอนล่าง ครั้งที่ ๓ ณ จังหวัด
เสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา ที่ประชุมฯ ได้รับรองปฏิญญาเสียมราฐ (Siem Reap Declaration) เสริมสร้าง
ความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกคณะกรรมาธิการแม่น้ าโขงในการพัฒนาลุ่มน้ าอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการใช้น้ า
จากแม่น้ าโขงอย่างสมเหตุสมผลและเป็นธรรม ดูแลทรัพยากรน้ า และทรัพยากรอื่น ๆ 
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 ๒.๓) ไทยเข้าร่วมการประชุมกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดระดับรัฐมนตรี 
ครั้งที่ ๑๘ เพ่ือส่งเสริมสันติภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน  
 ๒.๔) บทบาทไทยเป็นที่ยอมรับในเวทีระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน 
๒๕๖๑ ประเทศไทยได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกคณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและ
ความยุติธรรมทางอาญา (Commission on Crime Prevention and Criminal Justice: CCPCJ ) วาระปี ค.ศ. 
๒๐๑๙ – ๒๐๒๑ และสมาชิกคณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนา 
(Commission on Science and Technology for Development: CSTD) วาระปี ค.ศ. ๒๐๑๙ – ๒๐๒๒ จาก
ที่ประชุมสมาชิกคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (Economic and Social Council: ECOSOC) 
 3.2 ด้านสังคมจิตวิทยา  
 ๓.2.1 การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม 
 ๑) จัดงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ในช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2561 โดยก าหนด 
ให้มีการคัดเลือกสื่อมวลชนที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง
การมีส่วนร่วมของสื่อมวลชนในการรณรงค์เผยแพร่การด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของ
ประเทศไทย และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาการค้ามนุษย์  สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และ 
ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมทางเว็บไซต์ www.m-society.go.th ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 
กองต่อต้านการค้ามนุษย์ ส านักงานปลัดกระทรวง พม. อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 พญาไท ชั้น 7 เลขที่ 34 ถนนพญาไท 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2202 9068  
 ๒) การจ่ายเงินอุดหนุนถึงผู้รับบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Krungthai 
Corporate Online เพ่ือลดขั้นตอนการท างาน พัฒนาบริการที่โปร่งใส ด้วยเครือข่ายเทคโนโลยี 
 ๓) โครงการตลาดประชารัฐ ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
ที่เกี่ยวข้องส่งเสริมให้มีพ้ืนที่การค้าขาย โดยบูรณาการตลาดประชารัฐ ๑๐ ประเภท เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ตลาดใหม่ 
ขยายพ้ืนที่การตลาดเดิม และเพ่ิมวันท าการเพ่ือให้ผู้ประกอบการรายใหม่ได้มีโอกาสค้าขายต่อไป ผลการด าเนินงาน 
ด าเนินการเปิดตลาดประชารัฐ โดยมีตลาดจากทั้ง ๑๐ ประเภท จ านวนตลาดทั้งหมด ๖,๖๑๐ แห่ง ปัจจุบันมีตลาด 
ที่เข้าร่วมโครงการฯ แล้ว จ านวน ๕,๓๙๒ แห่ง การจัดสรรพื้นที่จ าหน่ายสินค้า ได้ด าเนินการจัดสรรพื้นที่จ าหน่าย 
โดยมีผู้ลงทะเบียน ๑๒๐,๖๗๕ ราย ทุกหน่วยงานช่วยกันจัดสรรผู้ประกอบการลงพ้ืนที่แล้ว ๙๖,๖๗๕ ราย คิดเป็น
รอ้ยละ ๘๕.๓๔ สร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการรายใหม่ ยอดสะสมของ ๓ เดือน ไม่หักต้นทุน ทั้งหมด ๙๖๙.๔๙๖ ล้านบาท 
การปรับปรุงตลาดให้ได้มาตรฐานตลาดประชารัฐ ตรวจประเมินแล้ว ๙๖๙ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๓๓ ของ 
๔,๗๕๐ แห่ง พบว่าอยู่ระดับดีมาก ๑๔๓ แห่ง ระดับดี ๒๕๐ แห่ง ระดับพื้นฐาน ๔๑๐ แห่ง และระดับต้องปรับปรุง 
๑๖๖ แห่ง จัดหลักสูตรและจัดการอบรมผู้บริหารจัดการตลาดประชารัฐ (Chief Marketing Officer: CMO) 
ได้ตั้ง CMO ครบทุกจังหวัดแล้ว ทั้งหมด ๓,๔๑๖ คน ได้จัดท าคลินิกผู้ประกอบการตลาดประชารัฐในระดับอ าเภอ 
การส่งเสริมตลาดประชารัฐเพื่อการท่องเที่ยว ด าเนินการคัดเลือกตลาดประชารัฐที่มีศักยภาพ (Best Practice) 
เพ่ือเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว จ านวน ๑๔๔ แห่ง จาก ๖๗ จังหวัด 
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 ๔) โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรอบหลักการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน ประกอบด้วย (๑) สัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง (๒) คนไทย 
ไม่ทิ้งกัน (๓) ชุมชนอยู่ดีมีสุข (๔) วิถีไทยวิถีพอเพียง (๕) รู้กลไกการบริหารราชการ (๖) รู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม 
(๗) รู้เท่าทันเทคโนโลยี (๘) ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด (๙) งานตามภารกิจของทุกหน่วยงาน (Function) ในระดับ
พ้ืนที่โดยมีกลไกการขับเคลื่อนและความคืบหน้าในการด าเนินการ ดังนี้ 
 ๔.๑) กลไกการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับขับเคลื่อน ได้แก่ 
ระดับชาติ ระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ ระดับพื้นที่ ได้แก่ ทีมขับเคลื่อนฯ ระดับต าบล ทีมปฏิบัติงานตามแผนงาน/
โครงการ 
 ๔.๒) ผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  
มีการลงพ้ืนที่ไปแล้วครบทุกหมู่บ้าน/ชุมชน จ านวน ๘๒,๒๗๑ แห่ง มีประชาชนเข้าร่วมเวทีประชาคม จ านวน 
๘,๗๗๙,๒๐๙ คน โดยมีผู้เข้าร่วมประชาคมเฉลี่ยเวทีละ ๑๐๓ คน ประเด็นปัญหาความต้องการของประชาชนจาก
การจัดเวทีประชาคมฯ ดังกล่าวแบ่งออกเป็น ๖ ด้าน ตามล าดับจ านวนของปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน 
(จากมากไปหาน้อย) 

 
 
 
 
 

52.34 %

16.64 %

11.12 %

8.27 %

6.67 %

4.96 %

ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการส่งเสริมอาชีพฯ

ด้านการเกษตร

ด้านความมั่นคง

ด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ

ด้านสาธารณสุข
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 ๔.๓) ความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ภายใต้กรอบ
หลักการด าเนินงาน “คนไทยไม่ทิ้งกัน” และ “ชุมชนอยู่ดีมีสุข” 
 (๑) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพ้ืนที่
ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (หมู่บ้าน/ชุมชนละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท) โดยจะเริ่มด าเนินการโครงการในเดือนเมษายน 
๒๕๖๑ และก าหนดแล้วเสร็จไม่เกินวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
 (๒) โครงการพัฒนาและบูรณาการด้านการท่องเที่ยว คือ โครงการ
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป้าหมาย ๓,๒๗๓ หมู่บ้าน/ชุมชน ครอบคลุม ๗๖ จังหวัด ได้คัดเลือกผลิตภัณฑ์ 
OTOP เสร็จแล้วคิดเป็นร้อยละ ๘๐ 
 ๔.๔) การปรับกรอบระยะเวลาการด าเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 
 (๑) การปรับกรอบระยะเวลาในการลงพ้ืนที่ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เป็นระหว่างวันที่ ๑๑ เมษายน - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
 (๒) การปรับกรอบระยะเวลาด าเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพ้ืนที่ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” ภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันที่
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้” 
 3.2.2 การสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของภาครัฐ 
 ๑) ระบบให้บริการค้นหาต าแหน่งรูปแปลงที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศทาง
อินเทอร์เน็ต (LandsMaps) นโยบายการลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของ
ภาครัฐ โดยใช้เทคโนโลยีดาวเทียมส ารวจและวิธีการแผนที่ที่ทันสมัย แก้ไขปัญหาเขตที่ดินทับซ้อนและแนวเขต
พ้ืนที่ป่าที่ไม่ชัดเจน ผลการด าเนินงาน ได้พัฒนาโปรแกรม “LandsMaps” ส าหรับให้บริการค้นหาต าแหน่งรูป
แปลงที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต ด าเนินการได้ทางเว็บไซต์ http://dolwms.dol.go.th และ
ทางอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ด้วย Application LandsMaps เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ประชาชนทั่วไปสามารถ
ค้นหาและเข้าถึงข้อมูลโดยไม่มีค่าใช้จ่าย มีผู้ใช้บริการจ านวนทั้งสิ้น ๒๒,๖๘๖,๓๘๑ ราย ทั้งนี้ ระบบการให้บริการ
ดังกล่าวได้รับการคัดเลือกให้ผ่านเข้าสู่รอบที่ ๒ รางวัล UN Awards (United Nations Public Service Awards) 
ซึ่งเป็นการเผยแพร่ผลงานของกรมที่ดินที่ได้รับการยกระดับการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนให้เป็นที่ยอมรับ 
ในระดับสากล 
 ๒) เปิด “ศูนย์แรกรับเข้าท างานและสิ้นสุดการจ้าง” จังหวัดมุกดาหาร 
เป็นสถานที่ตรวจสอบคัดกรองแรงงานก่อนอนุญาตให้เดินทางเข้ามาท างานในประเทศไทย ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ 
อบรมแรงงานต่างด้าวที่น าเข้าตามระบบ MoU เกี่ยวกับการท างานและการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทย เป็นศูนย์พักรอ
แรงงานต่างด้าวเดินทางมากรณีนายจ้างมารับเพ่ือเดินทางไปท างานและกลับประเทศกรณีสิ้นสุดการจ้าง รวมทั้ง
เป็นศูนย์ประสานงานระหว่างนายจ้างและแรงงานต่างด้าว และเป็นสถานที่ออกใบอนุญาตท างาน (E - Work Permit)  
มีจ านวน ๔ จังหวัด ได้แก่ ตาก สระแก้ว หนองคาย และมุกดาหาร 
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 ๓.2.3 การศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 1) การศึกษาและเรียนรู้ 
 1.๑) ปรับภาพลักษณ์อาชีวะ โดยการประเมินผลการจัดกิจกรรมอาชีวะอาสา 
ซึ่งจากการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในการให้บริการตรวจซ่อมรถในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๑ พบว่า 
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์อาชีวะอาสาในระดับมากท่ีสุด ร้อยละ ๘๓.๕๐ 
 1.๒) การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ “Education to 
Employment : Vocational Boot Camp” (E to E)” ช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน ครั้งที่ ๓ เป็นการท างาน 
“สานพลังประชารัฐ” ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรมร่วมกัน เพ่ือเข้าสู่กลไก
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Engine of Growth) ทั้งอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-Curve) และ
อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve)  ทั้งนี้ มีวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งหมด 
๒๕๓ แห่ง ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ และมีสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจ านวน ๖๕๖ แห่ง ซึ่งขณะนี้ 
มีจ านวนผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมและลงทะเบียนจ านวนกว่า ๑๓,๐๐๐ คน 
 2) การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 2.๑) การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ โดยมีการจัดกิจกรรมที่ส าคัญ ดังนี้  
  (๑) สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ าคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย สืบสานประเพณี
สงกรานต์ ส่งเสริมคุณค่าประเพณีตามแบบวิถีไทย สนุกสนานพองาม ใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า ตระหนักถึงความปลอดภัย 
โดยมีจ านวนนักท่องเที่ยวในเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปี ๒๕๖๑ รวมจ านวน ๓,๕๓๐,๐๐๐ คน เป็นชาวไทย จ านวน 
๓,๐๐๐,๐๐๐ คน เป็นชาวต่างประเทศ จ านวน ๕๓๐,๐๐๐ คน เกิดรายได้จากนักท่องเที่ยว รวมจ านวน ๑๙,๓๐๐ ล้านบาท 
เป็นชาวไทย จ านวน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท เป็นชาวต่างประเทศ จ านวน ๙,๓๐๐ ล้านบาท เกิดการใช้จ่ายของ
ผู้บริโภคในช่วงเทศกาล รวมจ านวน ๑๓๒,๐๐๐ ล้านบาท  
  (๒) งานมหกรรมวัฒนธรรมใต้ร่มพระบารมี ๒๓๖ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ 
ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ เพ่ือน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีที่ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์และเพ่ือเทิดพระเกียรติ
พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ในราชวงศ์จักรีที่ได้ทรงน าพาและพัฒนาประเทศให้เป็นปึกแผ่นและมีความเจริญรุ่งเรือง 
มาครบรอบ ๒๓๖ ปี การจัดงานมหกรรมดังกล่าว สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบธุรกิจด้านสินค้าและบริการทาง
ศิลปวัฒนธรรม โดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงาน จ านวน ๕๑๒,๓๒๒ คน สร้างรายได้หมุนเวียน จ านวน 
๔๒,๘๒๐,๓๙๒ บาท 
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 ๓.๓ ด้านเศรษฐกิจ 

 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ 

  ๑) เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

  
 

หน่วย : ล้านบาท  

 รายการ 

ปีงบประมาณ ๒๕6๑  
งบประมาณ 

พรบ. 
 

เป้าหมาย ครม.
เห็นชอบ 

ร้อยละ/พรบ. 
เบิกจ่าย ร้อยละ/พรบ. 

เปรียบเทียบ
เป้าหมาย

ครม./เบิกจ่าย 

รายจ่ายประจ า 
(Current Expenditure)  

2,240,219 1,383,767.0000 
61.77 % 

1,501,047 
 

67.00 5.24 

รายจ่ายลงทุน 
(Capital Expenditure)  

 659,781     329,093.0000 
49.88 % 

206,133 31.24 -18.64 

รวม 2,900,000  
1,712,860.0000 

59.06 % 
 

 1,707,180 58.87 -0.20 
 

ที่มา : ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนกิส์ (GFMIS) ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 
รวบรวม : ส านักงบประมาณ 
หมายเหตุ :   งบประมาณรวม หมายถึง งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 

 จากข้อมูลของระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ สามารถเบิกจ่ายงบประมาณรวม 
1,707,180 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเบิกจ่ายร้อยละ 58.87 ของงบประมาณตาม พ.ร.บ. โดยงบประมาณ
รายจ่ายประจ าเบิกจ่ายได้ 1,501,047 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67.00 และงบประมาณรายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายได้ 
206,133 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.24 ซึ่งหากเปรียบเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปรากฏว่าเป้าหมายการเบิกจ่าย ณ วันที่ 
30 เมษายน 2561 ในภาพรวมก าหนดไว้ร้อยละ 59.06 ผลการเบิกจ่ายจริงเป็นร้อยละ 58.87 ต่ ากว่าเป้าหมาย
ที่ก าหนดร้อยละ 0.20 โดยรายจ่ายประจ ามีการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด ร้อยละ 5.24 รายจ่ายลงทุน 
มีการเบิกจ่ายต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดร้อยละ 18.64 
  ๒) การเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ กรอบการเบิกจ่ายงบลงทุน
ของรัฐวิสาหกิจประจ าปี ๒๕๖๑ จ านวน ๔๕ แห่ง เท่ากับจ านวน ๕๑๖,๘๕๖ ล้านบาท โดยข้อมูลการเบิกจ่าย  
ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ รัฐวิสาหกิจสามารถเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม 
เท่ากับจ านวน ๑๑๑,๑๗๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒๑.๘๙ ของแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม หรือคิดเป็นร้อยละ 
๒๑.๕๑ ของกรอบวงเงินลงทุนที่จะเบิกจ่ายทั้งปี 
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  ๓) การด าเนินการตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และ
ทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 
๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ รับทราบความคืบหน้าการด าเนินการตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
และเห็นชอบโครงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของผู้มีรายได้น้อยในระบบธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพ่ิมเติม และการจัดสรรงบประมาณให้ธนาคารออมสินส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดจ้าง
ผู้ช่วยผู้ดูแลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (Account Officer: AO) โดยมีผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ผู้มีบัตรฯ) แจ้งความประสงค์
เข้าร่วมตามมาตรการฯ ระหว่างวันที่ ๑ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จ านวน ๖,๔๐๐,๑๒๔ ราย จากผู้มีบัตรฯ จ านวน
ทั้งสิ้น ๑๑,๔๖๙,๑๘๕ ราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๕.๘ ของผู้มีบัตรฯ ทั้งหมด กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้มีบัตรฯ ที่มีรายได้ไม่เกิน 
๓๐,๐๐๐ บาทต่อปี และอยู่ในวัยแรงงาน จ านวน ๕,๒๖๒,๖๘๓ ราย มีผู้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการฯ 
จ านวน ๓,๑๑๙,๗๒๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๓ จึงเหลือกลุ่มเป้าหมายอีก ๒,๑๔๒,๙๕๗ ราย ซึ่งจะด าเนินการลงพ้ืนที่
สัมภาษณ์ผู้มีบัตรฯ เป็นรายบุคคลในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน ๒๕๖๑ ต่อไป 
  ๔) ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. .... 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ เห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการร่วม
ลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. .... (ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการร่วมลงทุนฯ) และส่งให้ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาต่อไป โดยร่างกฎหมายดังกล่าวเป็นการปรับปรุงพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วม
ลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือให้มีการก าหนดนโยบายของรัฐที่ชัดเจนและแน่นอนในการจัดท า
โครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ โดยมุ่งเน้นการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน และมีมาตรการส่งเสริม
การร่วมลงทุนให้แก่โครงการร่วมลงทุนอย่างเหมาะสมภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลัง มีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้  
(๑) “Facilitation” การส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน ให้มีความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน โดยท า
ให้ขั้นตอนง่าย (๒) “Alignment” ท าให้โครงการร่วมลงทุนสอดคล้องกับแผนพัฒนาโครงการของประเทศและ
เป็นไปตามหลัก PPP สากล (๓) “Streamline” มีขั้นตอนกระชับ ชัดเจน รวมถึงเป็นการท างานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ และ (๔) “Transparency” มีการเปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบได้ในทุกข้ันตอน 
  ๕) ร่างพระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรี
ได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ เห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ร่าง พ.ร.บ. สลากฯ) และส่งให้ สคก. ตรวจพิจารณาต่อไป โดยมีหลักการและเหตุผลที่ส าคัญ 
คือ ให้มีการจัดตั้งกองทุนบริหารสลากกินแบ่งรัฐบาลเพ่ือพัฒนาสังคม การแก้ไขการจัดสรรเงินจากการจ าหน่าย
สลากกินแบ่งรัฐบาล และสามารถเพ่ิมผลิตภัณฑ์เพ่ือรองรับความต้องการของตลาด รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติม  
บทก าหนดโทษส าหรับความผิดในกรณีการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา และก าหนดเพ่ิมเติมความผิดในกรณี
การขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในสถานศึกษาและการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลแก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ 
  ๖) โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๖๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  
๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ เห็นชอบโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๖๑ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติให้แก่เกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าวนาปี โดยอนุมัติวงเงินอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยส าหรับ
พ้ืนที่เป้าหมายเอาประกันภัยที่จ านวนสูงสุด ๓๐ ล้านไร่ คิดเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๑,๘๔๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยเกษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการฯ ปีการผลิต ๒๕๖๑ จะได้รับวงเงินความคุ้มครองสูงสุด ๑,๒๖๐ บาทต่อไร่ ส าหรับภัยธรรมชาติ
ทั้งหมด ๖ ประเภท ได้แก่ น้ าท่วมหรือฝนตกหนัก ภัยแล้ง ฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วง ลมพายุหรือพายุไต้ฝุ่น ภัยอากาศหนาว
หรือน้ าค้างแข็ง ลูกเห็บ และไฟไหม้ และวงเงินความคุ้มครองสูงสุด ๖๓๐ บาทต่อไร่ ส าหรับภัยศัตรูพืชหรือโรคระบาด 
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  ๗) แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีทางการเงิน (Financial 
Technology : Fin Tech) เพ่ือให้เกิดแรงขับเคลื่อนในการพัฒนาอุตสาหกรรม Fin Tech ในวงกว้างอันจะช่วย
ให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการเงินได้มากขึ้นและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการให้บริการทางการเงินในระบบ
การเงินของไทย สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลที่มุ่งหวังให้เศรษฐกิจไทยขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรมและยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ประกอบด้วย ๓ มาตรการ 
   7.๑) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศที่เกี่ยวข้องกับ
การท าธุรกรรมทางการเงิน อยู่ระหว่างด าเนินโครงการส าคัญ ๒ โครงการ ได้แก่ (๑) โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติที่ส่งเสริมการบูรณาการระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  
ทั้งในระบบภาครัฐและภาคเอกชน และ (๒) โครงการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(Digital Identification Platform) 
   7.๒) ผลักดันหน่วยงานภาครัฐเป็นผู้ให้และผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน
ที่เกี่ยวข้องกับ Fin Tech เช่น การรับจ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ การบูรณาการระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ 
การจ่ายสวัสดิการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ การเพ่ิมช่องทางในการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของ SFIs เป็นต้น  
   7.๓) จัดตั้งสถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเงิน (Institute for Financial 
Innovation and Technology) หรือ InFinIT เพ่ือท าหน้าที่ส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นที่เกี่ยวข้องกับ Fin Tech (Fin Tech 
Startups) และพัฒนาสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของอุตสาหกรรม Fin Tech (Fin Tech Ecosystem) 
  8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  8.๑) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 
โดยจัดกิจกรรม “แรลลี่ 4 จังหวัด สัมผัสมนต์เสน่ห์ฝั่งอ่าวไทย” ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ือชมแหล่งท่องเที่ยว
ส าคัญ ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย และสร้างเส้นทางการท่องเที่ยว กระจายรายได้สู่ชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว
ตามเส้นทางแรลลี่ คือ โปรแกรมที่ 1 เส้นทางจังหวัดชุมพร-จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 3 - 6 พ.ค. 2561 
โปรแกรมท่ี 2 เส้นทางจังหวัดนครศรีธรรมราช-จังหวัดพัทลุงในวันที่ 17 - 20 พฤษภาคม 2561 
  8.2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมทางกายส าหรับนักเรียนและครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ 
จ านวนทั้งสิ้น ๑,๕๙๘ คน  
  9) การด าเนินการที่ส าคัญเพื่อส่งเสริมด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มีการด าเนินการ
ที่ส าคัญ ดังนี้ 
  9.๑) ระดมความคิดเห็นจากผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ในการน าข้อมูล
ภาครัฐไปใช้สร้างมูลค่าเพ่ิมต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในหัวข้อ “คิดอย่างไรถ้าภาครัฐ เปิด Open Data” 
ขับเคลื่อนการด าเนินนโยบายเพ่ือใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ศูนย์ข้อมูล (Data Center) และคลาวด์ 
คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) เพ่ือให้เกิดการน าข้อมูลของแต่ละกระทรวงมาบูรณาการให้เกิดมิติข้อมูลใหม่ 
สามารถวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ สร้างเป็นโมเดลวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถน าไปประยุกต์
สร้างเป็นบริการภาครัฐที่มคีวามเหมาะสม โดยเริ่มการขับเคลื่อนไปแล้วในหลายด้าน อาทิ ด้านสาธารณสุข ด้านการท่องเที่ยว 
ด้านอุตุนิยมวิทยา รวมทั้งได้น าเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data มาใช้ในการวิเคราะห์ และจัดการข้อมูล 
เพ่ือพัฒนาผลผลิตและตอบสนองต่อความต้องการของทุกภาคส่วนให้มีข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาด 
อาทิ ความปลอดภัยด้านการบิน การเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว และพลังงาน เป็นต้น ส่งผลต่อความเชื่อมั่น 



- 11 - 
 

ความมั่นคง และความปลอดภัยในอนาคต กล่าวถึงการส่งเสริม Open Data สามารถท าให้ Startup น าข้อมูล 
ไปใช้ประโยชน์ได้ ตัวอย่างเช่น Startup ธุรกิจเลี้ยงผึ้ง ซึ่งใช้อุปกรณ์ IoT Data ในการตรวจจับคลื่นเสียงและใช้ 
Deep Learning 
  ๙.๒) โครงการ Phuket Smart City “ต้นแบบเมืองอัจฉริยะ” ซึ่งปัจจุบันได้มีการเปิดตัว
โครงข่ายสื่อสารไร้สาย LoRa IoT by CAT และประกาศความส าเร็จ CAT WiFi ครอบคลุมทั่วเกาะภูเก็ต ต้นแบบ
เมืองอัจฉริยะ” เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยให้บริการ CAT WiFi รวมจ านวน ๑๐๐ สถานที่ 
และมีจุดให้บริการ ๑,๐๐๐ จุด ในอัตราการรับ/ส่งข้อมูลความเร็วไม่น้อยกว่า ๑๐๐/๒๕ Mbps ผ่านโครงข่าย 
ใยแก้วน าแสง (Fiber Optic Cable) เพ่ือให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ใช้ประโยชน์จากสัญญาณอินเทอร์เน็ต
อย่างมีประสิทธิภาพ และผลักดันนโยบายด้านการเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนา
โครงข่ายบรอดแบนด์ให้ครอบคลุมพ้ืนที่สาธารณะ 
  ๑๐) การส่งเสริมการค้าทั้งในและต่างประเทศ 
  ๑๐.๑) จับมืออาลีบาบาขยายผลส่งออกสินค้าข้าว ผลิตภัณฑ์ข้าว และผลไม้ไป
ตลาดจีน ผ่าน Thai Rice Flagship Store บนเว็บไซต์ Tmallcom เปิดตัวการขายข้าวออนไลน์ในจีนบนเว็บไซต์ 
Tmall.com ที่เป็นเว็บไซต์ค้าปลีก (B2C) ที่ใหญ่ที่สุดในจีน ครอบคลุมสินค้าทุกประเภทและเข้าถึงผู้บริโภคกว่า 
๑,๔๐๐ ล้านคนทั่วประเทศ โดยสินค้าที่จัดจ าหน่ายบนเว็บไซต์ต้องเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดี มีแบรนด์และมีลิขสิทธิ์
ถูกต้อง ผู้สนใจสามารถติดต่อกระทรวงพาณิชย์ โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๕๑๓๔ และทาง Email : grn info@moc.go.th 
  ๑๐.๒) จัดงานแสดงสินค้า STYLE เดือนเมษายน ๒๕๖๑ ได้แก่ งานแสดงสินค้า
แฟชั่นและเครื่องหนัง (BIFF & BIL) งานแสดงสินค้าของขวัญและของใช้ในบ้าน (BIG + BIH) และงานแสดงสินค้า
เฟอร์นิเจอร์ (TIFF) มีผู้ประกอบการเข้าร่วม ๖๓๑ บริษัท จ านวน ๑,๖๙๑ คูหา มีนักธุรกิจจากต่างประเทศและผู้ที่สนใจ
เข้าร่วมชมงาน กว่า ๕๐,๐๐๐ คน มีมูลค่าสั่งซื้อรวมกว่า ๒,๕๐๐ ล้านบาท 
 3.4 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
การจัดงาน “มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค” ประกอบด้วย 2 โครงการใหญ่ ได้แก่  
 1) โครงการ “1 ต าบล 1 นวัตกรรมเกษตร” เป็นการต่อยอดจากการด าเนินโครงการ 
“พัฒนาเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม” ซึ่งมีระยะเวลาด าเนินงาน 3 ปี โดยเป้าหมายของ
โครงการในช่วง 8 เดือนแรก (ปีงบประมาณ 2561) คือ สร้างนวัตกรรมเกษตรจากการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพ้ืนที่ 878 อ าเภอ ปีที่ 2 ขยายผลการสร้างนวัตกรรมเกษตร 
ในพ้ืนที่ 3,500 ต าบล และปีท่ี 3 ในพ้ืนที่ 7,255 ต าบล  
 2) โครงการขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อเศรษฐกิจและสังคมฐานราก เพ่ือยกระดับ 
OTOP ในพ้ืนที่ 10 จังหวัด เพ่ือน าองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ผ่านการวิจัยและ
พัฒนาและจัดระเบียบองค์ความรู้แล้วไปถ่ายทอดสู่ OTOP จ านวน 2,000 กลุ่ม/ราย ใน 10 จังหวัดดังกล่าว 
 ๓.5 ด้านการต่างประเทศ 
 เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ในภูมิภาคอาเซียน 
และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งประเทศไทยมีบทบาทน าในการผลักดันความร่วมมือ
ในกรอบอาเซียนให้เกิดประโยชน์เป็นรูปธรรม โดยไทยให้ความส าคัญในเรื่องการรักษาความเป็นแกนกลางของอาเซียน 
และให้ความส าคัญกับประชาชนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง รวมทั้งส่งเสริมให้อาเซียนมีความเชื่อมโยงในมิติต่าง ๆ 
และมีการพัฒนาที่ยั่งยืน พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๒  

mailto:info@moc.go.th
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ได้สนับสนุนแนวคิดส าคัญของสิงคโปร์ในการเสริมสร้างประชาคมอาเซียนให้เข้มแข็งและมีนวัตกรรม โดยอาเซียน
ควรให้ความส าคัญกับ ๓ ประเด็นหลัก ดังนี้ (๑) การพัฒนาที่ยั่งยืนในอาเซียนจะช่วยลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
และส่งเสริมความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียน (๒) การใช้นวัตกรรมน าโดยการเร่งผลักดัน
อาเซียนให้เป็นประชาคมดิจิทัล และ (๓) การให้ความส าคัญกับประเด็นทางยุทธศาสตร์ที่จะตอบโจทย์ทั้งในส่วนของ
การสร้างความเข้มแข็งและนวัตกรรม โดยมีโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ในไทยซึ่งจะ
เป็นตัวขับเคลื่อนความเชื่อมโยงที่ส าคัญทั้งภายในและภายนอกภูมิภาค ส่งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการใช้ 
นวัตกรรมให้เกิดพลวัตสูงสุด รวมถึงการรักษาความเป็นแกนกลางของอาเซียนในการสร้างดุลยภาพใหม่ทาง
ยุทธศาสตร์ในภูมิภาคอินโด - แปซิฟิก การรวมตัวทางเศรษฐกิจโดยการพัฒนาอาเซียนให้เป็นฐานผลิตและตลาดเดียว 
 3.6 การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
  การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  โดยการสร้างแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรน้ าชุมชน
ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนับสนุนให้ชุมชนประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น เครื่อง GPS แผนที่
ภาพถ่ายดาวเทียม อุปกรณ์โทรมาตร และการใช้งานระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการน้ าของชุมชนจนเกิด
เป็นชุมชนต้นแบบและสามารถขยายผลการด าเนินงานไปยังชุมชนข้างเคียงจนเกิดเป็นเครือข่ายการจัดการน้ า ซึ่งปัจจุบัน 
มีชุมชนแม่ข่ายและเครือข่ายรวม ๖๐ ชุมชน ในปีงบประมาณ 2560 มีหมู่บ้านที่ได้รับการขยายผลโครงการ จ านวน 
๒๖๖ หมู่บ้าน และสามารถแก้ไขปัญหาแหล่งน้ าในชุมชน ลดปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้งได้จ านวน ๑๓,๘๓๐ ครัวเรือน 
(คิดเป็น ๔๓,๗๓๐ ไร่) เพ่ิมปริมาณน้ าส ารองในพ้ืนที่ชุมชน ๓.๒ ล้านลูกบาศก์เมตร รวมถึงได้ร่วมกันผลักดันให้เกิด
ศูนย์บริหารจัดการน้ าจังหวัดแล้วจ านวน 20 แห่ง โดยได้เชื่อมโยงข้อมูลจากคลังข้อมูลน้ าและภูมิอากาศแห่งชาติ (NHC) 
ไปสู่การบริหารจัดการน้ าระดับจังหวัด เพ่ือสนับสนุนงานด้านการบริหารจัดการน้ าของจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น เกิดตัวอย่างการวางแผนการเพาะปลูกจากงานทฤษฎีใหม่ ร่วมกับ ๔๔ ชุมชนแกนน า รวม ๑๖๕ ครัวเรือน 
และงานป่า ๓ อย่างประโยชน์ ๔ อย่าง จ านวน ๖ แห่ง ชุมชนสามารถบริหารและใช้น้ าอย่างเกิดประโยชน์สู งสุด
เหมาะกับสภาพภูมิสังคม ปรับเปลี่ยนปฏิทินการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับสถานการณ์น้ าและอากาศท่ีเปลี่ยนแปลง 
ท าให้มีผลผลิตทางการเกษตรตลอดปี สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านตลอดปี ส่งผลให้เกิดความมั่นคงด้านสังคม
และเศรษฐกิจชุมชน มีการรวมกลุ่มขายผลผลิตและกลุ่มอาชีพ และเกิดต้นแบบการฟ้ืนฟูและพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือ
การบริหารจัดการน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ  
  ทั้งนี้ มีตัวอย่างชุมชนต้นแบบการในใช้แผนที่ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการบริหารจัดการ
ทรัพยากรป่าและน้ า อาทิ ชุมชนห้วยปลาหลด ต าบลด่านแม่ละเมา อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ตัวอย่างชุมชน
ต้นแบบแนวทางการฟื้นฟูเขาหัวโล้น อาทิ ชุมชนดงผาปูน ต าบลบ่อเกลือใต้ อ าเภอ บ่อเกลือ จังหวัดน่าน 
 ๓.7 ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 ๓.7.๑ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
 1) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยได้มีการจัดตั้งกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (กลุ่ม ป.ย.ป.) ในส านักงานปลัดกระทรวงทุกกระทรวง 
เพ่ือเป็นกลไกของกระทรวงในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 
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 2) การขับเคลื่อนการอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจและการขออนุญาต
ของทางราชการ โดยได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงข้อมูลหลักประกัน 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ สร้างความร่วมมือในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลการจดทะเบียนสังหาริมทรัพย์ที่น ามา
จดทะเบียนเป็นหลักประกันช าระหนี้ ซึ่งจะเป็นการอ านวยความสะดวกในการได้รับสินเชื่อในการประกอบธุรกิจ 
เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินการเพ่ือผลักดันส่งเสริมการยกอันดับของ
ประเทศไทยในรายงานความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) ของธนาคารโลก 
 ๓.7.๒ การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 ๑) น าเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring : EM) 
มาใช้กับผู้กระท าผิดในคดีเมาแล้วขับ เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของจ าเลยที่ต้องค าพิพากษาแล้ว โดยเฉพาะกลุ่ม
ผู้กระท าความผิดในคดีเมาแล้วขับเพ่ือสร้างจิตส านึกและให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม 
 ๒) โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดฟื้นฟูยาเสพติด ช่วยเสริมให้
ผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูยาเสพติดได้มีอาชีพ มีงานท า รวมทั้งสามารถช่วยเหลือตนเองและครอบครัวให้ด าเนินชีวิตอยู่
ในสังคมได้อย่างปกติและไม่กลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด นอกจากนี้ ยังส่งผลต่อต่อความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในระดับหมู่บ้าน/ชุมชนในระยะยาว โดยในช่วงเมษายน ๒๕๖๑ ได้ด าเนินการมอบทุนประกอบอาชีพ
ตามโครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูยาเสพติด ดังนี้ 
 (๑) พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จ านวน ๔๓ ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
๘๑๒,๙๐๐ บาท 
 (๒) พ้ืนที่ภาคใต้ตอนบน จ านวน ๒๐ ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙๔,๔๘๖ บาท  
 (๓) พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จ านวน ๕๖ ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
๑,๐๙๔,๑๓๐ บาท 
 3) การปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ดังนี้ 
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