
- ๑ - 
 

สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 42 
(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕60 - 3๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑) 

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

 
 คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) ได้สรุป   
ผลการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๔๒ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕60 -   
3๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑) โดยมีผลงานส าคัญ ดังนี้  

 ๑. การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ มีผลงานที่ส าคัญ ดังนี้ 
           1.1 การขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาลโดย มท. ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อ
การปฏิรูป ระดับจังหวัด/อ าเภอ มีการด าเนินการที่ส าคัญ ดังนี้ 
 1) การชี ้แจงท าความเข้าใจการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและ     
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จ านวน 158,401 ครั้ง ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 14,492,513 คน 
 2) การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศความปรองดองสมานฉันท์ และ
ส่งเสริมความสามัคคีสมานฉันท์ในพ้ืนที่ โดยการจัดงานประเพณี การจัดกิจกรรมทางศาสนา การจัดกิจกรรมพัฒนา 
จ านวน 187,593 ครั้ง ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 18,005,164 คน 
 3) การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งมีความขัดแย้งเกิดขึ้นในพ้ืนที่จ านวน 50,892 
เรื่อง ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 1,269,359 คน เช่น ปัญหาความเดือดร้อนที่ดินท ากินสาธารณูปโภค 
สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม  
 4) การจัดกิจกรรมในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยคณะกรรมการ
หมู่บ้าน จ านวน 236,220 ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 14,265,014 คน  
 5) การจัดกิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยเพ่ือสร้างความปรองดอง 
โดยอาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตย (อสปช.) จ านวน 131,981 ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 5,489,781 คน 
 6) การจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่องโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ านวน 
112,763 ครั้ง ผู้ได้รับประโยชน์ จ านวน 9,280,426 คน 

๑.2 ผลการด าเนินงานในการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ของศูนย์ด ารงธรรม มท. 
วันที ่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที ่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มีประชาชนเข้ารับบริการศูนย์ด ารงธรรม        
ทั่วประเทศ จ านวน ๓,๒๖๕,๑๙๗ เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ จ านวน ๓,๒๐๙,๒๙๗ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๒๙ 
 

 2. การปฏิรูปประเทศ  
 ความเห็น กขร. เพ่ือให้มีการติดตามความคืบหน้าการด าเนินการเพ่ือการปฏิรูปประเทศ 
เห็นควรให้ สศช. ในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ พิจารณาจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ของหน่วยงานตามแผนการปฏิรูปประเทศ และรายงานต่อ นรม. เป็นประจ าทุกเดือน 
 

 3. การบริหารราชการแผ่นดิน มีผลงานที่ส าคัญ ดังนี้ 
 3.1 ด้านความม่ันคง    
 3.1.1 การปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้มีการด าเนินการที่ส าคัญ ได้แก่ 
 ๑) การเชิดชูสถาบันนี้ ไว้ด้วยความจงรักภักดีและปกป้องรักษา 
พระบรมเดชานุภาพ โดยได้ด าเนินการ ได้แก่ การใช้มาตรการทางกฎหมาย ในช่วงระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 
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2560 - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑) ตรวจพบเว็บไซต์ที่เข้าข่ายความผิดตามกฎหมายพร้อมส่งเรื่องให้ฝ่ายกฎหมาย
ด าเนินการกรณีเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม จ านวน ๑๑,๔๒๑ URLs ซึ่งศาลได้มีค าสั่ง (หมายเลขคดีด า) ให้ระงับ 
การเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติฯ จ านวน ๑๐,๓๙๗ URLs การใช้มาตรการ
ทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตรวจพบเว็บไซต์เข้าข่ายล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ จ านวน 
๕8 URLs เผยแพร่ข้อมูลเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จ านวน ๑,137,215 ครั้ง ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อประเด็น
ข่าวสารที่บิดเบือน และบ่อนท าลายสถาบันฯ จ านวน ๑๐,๐2๕ ครั้ง 
 ๒) การส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษา พัฒนา “สถานศึกษาพอเพียง” ให้เป็น “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา” โดยประกาศสถานศึกษาพอเพียง จ านวน ๔๑ แห่ง ทั่วประเทศ ให้เป็น “ศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา” เพ่ือท าหน้าที่เป็นแกนน าในการขับเคลื่อนขยายผลเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษาทั่วประเทศ และขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่
ประจ าต าบล จ านวน ๗,๔๒๔ แห่งทั่วประเทศ 
 3.1.2 การรักษาความม่ันคงของรัฐและต่างประเทศ  

๑) ด้านความม่ันคง 
 ๑.๑) การแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้
การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing : IUU Fishing) ด าเนินการตรวจสอบ
เรือประมงในน่านน้ า ระหว่าง ๒๑ เมษายน ถึง ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จ านวน ๓๐๐ ล า พบการกระท าความผิด 
จ านวน ๑๑ ล า มีการจับกุมการกระท าความผิด รวมทั้งสิ้นจ านวน ๔,๔๓๙ คดี มีการด าเนินการถึงที่สุดแล้ว 
จ านวน ๓,๙๓๐ คดี คิดเป็นร้อยละ ๘๙ สรุปความคืบหน้าการจดทะเบียนแรงงาน (เป้าหมายทั่วประเทศ (ปรับใหม่) 
รวมทั้งสิ้น จ านวน ๑,๓๗๙,๒๕๒ คน ด าเนินการแล้ว จ านวน ๑,๐๖๗,๑๖๓ คน (เพ่ิมขึ้น ๓๓๙,๒๔๑ คน คงเหลือ 
๓๑๒,๐๘๙ คน) 

1.๒) การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
                                                      (1) โครงการต้นแบบ “สามเหลี่ยมม่ันคง ม่ังคั่ง ยัง่ยืน” ด าเนิน
กิจกรรมส่งเสริมการท าเกษตรผสมสาน “พัฒนาสวนยางสู ่ฟาร์มเกษตร” ซึ ่งก าหนดพื้นที ่ต าบลน าร่อง 
ท าการเกษตรผสมผสานในสวนยาง จ านวน ๒๘๒ แห่ง 
  (๒) การเพิ่มการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพชายแดนใต้ เพ่ือให้
ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับบริการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค และ ฟ้ืนฟู
สภาพโดยเครือข่ายบริการสุขภาพ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผลการด าเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 3
๑ พฤษภาคม 2561 ประชาชนในพ้ืนจังหวัดชายแดนใต้ ได้รับการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพที่มีมาตรฐาน 
3,600,920 คน รายละเอียดดังตาราง     

                 

                  *ตารางแสดงจ านวนผู้ได้รับบริการด้านสาธารณสุขในจังหวัดชายแดนใต้ 
 

จังหวัด ประชากร ผู้รับการบริการ (คน) ร้อยละ 
1) สงขลา 1,424,230 1,371,897  
2) สตูล 319,700 313,816  
3) ปัตตานี 709,796 699,276  
4) ยะลา 527,295 490,833  
5) นราธิวาส 796,239 725,098  
รวม 3,777,260 3,600,920   95.33 
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                                               1.3) การจัดตั้งศูนย์ประสานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยระบบ
คอมพิวเตอร์ประเทศไทย และแผนการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ เพ่ือ
ตอบสนองต่อปัญหาอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมและความมั่นคงเพ่ือสนับสนุนข้อมูลให้แก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  2) ด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
  การส่งเสริมบทบาทและสถานะไทยในเวทีระหว่างประเทศ ได้แก่ 
การประชุมประจ าปีของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติส าหรับเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) 
ในหัวข้อหลัก “ความไม่เท่าเทียมในยุคของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐” ซ่ึงรฐับาลไทยได้ด าเนินมาตรการที่
ส าคัญเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิ (๑) การปฏิรูประบบบริหารราชการ
เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการขั้นพ้ืนฐานที่มีประสิทธิภาพทางด้านการศึกษา สาธารณสุข และการเพ่ิม
รายได้ให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อย (๒) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน หรือ “ประชารัฐ” 
(๓) การส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (STI) โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากการจัดการ
ข้ อมู ล ขนาด ใหญ่  (Big Data)  และ  (๔ )  กา ร เ ส ริ มพลั ง  ( Empowerment)  ให้ ป ระชาชน เชื่ อมั่ น 
ในศักยภาพในการคิดค้นนวัตกรรม สร้างการเติบโต และสามารถก้าวข้ามอุปสรรคได้ 

  3.2 ด้านสังคมจิตวิทยา  
๓.2.1 การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม   

โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อสร้าง
งาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความม่ันคงในชีวิต โดยมีประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐทีม่ี
รายได้ต่ ากว่า ๓๐,๐๐๐ บาท/คน/ปี จ านวน ๖๒๕,๑๒๐ คน ที่จะด าเนินการใน ๒ กิจกรรม ได้แก่ ๑) กิจกรรมการส่งเสริม
และฝึกอาชีพหลักสูตรฝึกอาชีพเร่งด่วนช่างอเนกประสงค์ (ช่างชุมชน) มีเป้าหมายด าเนินการ ๘๑,๐๐๐ คน ๒) 
กิจกรรมการฝึกอาชีพเสริมเพ่ือการมีงานท าหรือการประกอบอาชีพอิสระ มีเป้าหมายด าเนินการ ๕๔๔,๑๒๐ คน 

3.2.2 การสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของภาครัฐ 
1) ด าเนินงานโครงการ “๓ ม. มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม” โครงการ

ดังกล่าวเป็นการมุ่งพัฒนาผลิตภาพของผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่และผู้ที่สนใจให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน
อย่างมีคุณภาพ เป็น Smart Labour โดยได้เน้นย้ าถึงการพัฒนาให้ก้าวทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 
อาทิ การพัฒนาทักษะด้าน STEM ในยุค Internet of Things เพ่ือน าพาประเทศก้าวไปสู่ Thailand 4.0 

2) ส่งมอบบ้านโครงการบ้านเอ้ืออาทรรังสิต (คลอง ๒) มุ่งให้ประชาชน
เข้าถึงที่อยู่อาศัยอย่างทั่วถึง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการที่มปีระชาชนให้ความสนใจจองเป็นจ านวน ๑,๓๗๕ หน่วย เนื่องจาก
ตั้งอยู่ในท าเลที่มีศักยภาพที่ดี บริเวณต าบลคลองสอง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จัดสร้างเป็นบ้านแถว 
๒ ชั้น พ้ืนที่ประมาณ ๑๕ ตารางวา จ านวน ๑,๓๗๕ หน่วย ราคาขายเริ่มต้น ๗๓๐,๐๐๐ บาท ภายในโครงการ
ยังมีส่วนบริการชุมชน ประกอบด้วย ศูนย์ชุมชน สนามกีฬา และลานตลาด อีกท้ังยังใกล้กับสถานที่ส าคัญ อาทิ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต โดยมีลูกค้าที่ผ่านการ
พิจารณาสินเชื่อจากธนาคารอาคารสงเคราะห์และช าระเงินสด รวมทั้งสิ้น ๔๑๒ ราย และจะทยอยส่งมอบที่อยู่อาศัย
ให้กับลูกค้าที่ได้รับสินเชื่อเพ่ิมเติมต่อไปนับแต่วันที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้” 
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                          ๓.2.3 การศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
1) การศึกษาและเรียนรู้ 

1.1) การแก้ไขปัญหาหนี้สินครู  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีลงนาม

บันทึกแก้ไขเพ่ิมเติมข้อตกลงแก้ไขปัญหาหนี้สินครูตามโครงการสวัสดิการเงินกู้ฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพ่ือนครู
และบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) และฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณี
คู่สมรสถึงแก่กรรม (ช.พ.ส.) โดยมีสาระส าคัญคือ ยกเลิกเงื่อนไขในบันทึกข้อตกลงเดิมที่ก าหนดให้ธนาคารออม
สินจ่ายเงินสนับสนุนให้กับ สกสค. ตามอัตราและระยะเวลาที่ก าหนดตามแต่ละโครงการ ซึ่งธนาคารให้เพ่ือ
น าไปใช้ในการพัฒนาสมาชิก และกิจการ ช.พ.ค. รวมทั้งช าระหนี้ค้างแทนสมาชิก ช.พ.ค. ที่ไม่สามารถช าระเงินงวดให้
ธนาคารเกิน ๓ เดือนติดต่อกันได้ ซึ่งจากนี้ สกสค. จะไม่รับเงินสนับสนุนดังกล่าว แต่ให้ธนาคารน าเงินสนับสนุน
ไปลดอัตราดอกเบี้ยให้กับผู้กู้ท่ีได้กู้เงินตามโครงการนั้น ๆ โดยมีผลบังคับใช้ทันที  

ข้อตกลงร่วมกันใหม่ในครั้งนี้ ธนาคารออมสินจะลดหนี้ให้ครูที่
เป็นลูกหนี้ที่ดีจ านวนกว่าร้อยละ ๙๐ ทันที แล้วแต่โครงการ ซึ่งจะท าให้ครูเหล่านี้มีเงินเพ่ิมขึ้น มีสถานะหนี้ปกติ 
หรือเข้าร่วมมาตรการแก้ไขหนี้ หรือปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ต้องช าระดอกเบี้ยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ โดยผู้กู้
เงินสามารถเลือกแนวทางการจ่ายเงินรายเดือน ได้ ๒ แนวทาง คือ แนวทางที่ ๑ น าดอกเบี้ยที่ลดลงในแต่ละเดือนไป
ช าระเงินต้น โดยจ่ายเงินช าระหนี้รายเดือนเท่าเดิม แต่จะมีผลท าให้ระยะเวลาช าระหนี้หมดเร็วขึ้น และ 
แนวทางที่ ๒ น าดอกเบี้ยที่ลดลงไปลดการช าระหนี้รายเดือน ซึ่งจะท าให้รายจ่ายเงินช าระหนี้รายเดือนลดลงจากเดิม 
แต่ระยะเวลาช าระหนี้ยังคงเท่าเดิม ส าหรับเม็ดเงินที่ธนาคารออมสินเคยจัดสรรเพ่ือสนับสนุนพิเศษและส่งเสริม
ความมั่นคงตามโครงการ ช.พ.ค. เดือนละประมาณ ๒๐๐ ล้านบาท จะเปลี่ยนไปเข้าบัญชีครูและบุคลากร
ทางการศึกษาแทนรวมแล้วปีละ ๒,๐๐๐ ล้านบาท 

1.2) ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้ตรงกับความต้องการของ
อุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)  
มีการลงนามร่วมมือกันผลิตและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและทักษะสูงตามความต้องการของ ๑๐ อุตสาหกรรม
เป้าหมาย เพ่ิมทักษะบุคลากรในระบบการจ้างงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โดยน า “สัตหีบโมเดล”           
เป็นต้นแบบการด าเนินงาน โดยจะน าร่องด าเนินการ ใน ๑๒ วิทยาลัยในเขตภาคตะวันออก โดยจะมีการ
ด าเนินการที่ส าคัญดังนี้  

(๑) ผลักดันสถานศึกษาน าร่องและสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือผลิต
และพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะและทักษะตรงตามความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในพ้ืนที่ EEC 

(๒) วิจัยและพัฒนาก าลังคน EEC เพ่ือวิจัย สร้างนวัตกรรม และ
พัฒนาเทคโนโลยี เพื่อช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมาย และการต่อยอดเชิงพาณิชย์ต่อไป 

(๓) ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน หลักสูตร
ฝึกอบรมระยะสั้นแก่บุคลากรและวิทยากรเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมศักยภาพ พร้อมสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์
ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพระดับนานาชาติ สาขาเฉพาะทาง 

(๔) ผลิตและพัฒนาบุคลากรรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงาน รวมทั้งใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดด 

(๕) แนะน าให้ภาคเอกชนที่เข้ามาลงทุน ได้มีส่วนร่วมในการ
สนับสนุนการผลิตและพัฒนาก าลังคนตามรูปแบบสัตหีบโมเดล พร้อมร่วมศึกษา วิเคราะห์ฐานข้อมูลความ
ต้องการบุคลากรในพ้ืนที่ภาคตะวันออก ตลอดจนจับคู่กับนักลงทุนสถานศึกษาให้เป็นในการผลิตบุคลากรตาม
ความต้องการของตลาดด้วย                              



- ๕ - 
 

2) การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม        
2.๑) การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม เพื่อเพิ่ม

มูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยมีการจัดกิจกรรมที่ส าคัญ ดังนี้  
2.1.1) กิจกรรมสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องใน

เทศกาลวันวิสาขบูชาประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ซึ่งผลจากการจัดกิจกรรมที่ผ่านมามีประชาชนเข้าร่วมงาน
มากกว่าเมื่อปีที่ผ่านมา โดยสวนดุสิตโพล์ได้ท าการส ารวจ พบว่าประชาชนรับทราบและให้ความส าคัญกับ        
วันวิสาขบูชา ร้อยละ ๙๐.๖๒ กิจกรรมที่ชาวพุทธเข้าร่วม อันดับ ๑ เวียนเทียน ร้อยละ ๗๐.๓๓ อันดับ ๒      
แต่งชุดไทยไปร่วมท าบุญตักบาตร ร้อยละ ๖๓.๐๒ อันดับ ๓ แต่งกายด้วยชุดขาวเข้าวัดปฏิบัติธรรม ร้อยละ ๕๐.๒๓ 

๒.1.2) นิทรรศการเฉลิมฟิล์มกระจกฉลองมรดกความทรง
จ าแห่งโลก (Celebrating the National Glass Plate Negatives Registered as UNESCO Memory 
of the World) เ พื ่อร ่วมเฉล ิมฉลองในโอกาสที ่ฟ ิล ์มกระจกและต ้นฉบ ับภาพถ่ายช ุดหอพระสม ุด  
วชิรญาณของส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจ าแห่งโลก 
ประกอบด้วยนิทรรศการ ๘ หัวข้อ ได้แก่ (๑) มองสยามผ่านฟิล์มกระจก (๒) สัญลักษณ์ของชาติ (๓) พระราชพิธี 
พิธี และเหตุการณ์ส าคัญ (๔) การพัฒนาประเทศ (๕) ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี (๖) อาคารสถานที่ (๗) บุคคล 
และ (๘) สยามกับสังคมโลก 
 3.2.4 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของ
ประชาชน 

๑) การพัฒนาระบบสาธารณสุขด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ได้จัดประชุม
วิชาการ “พัฒนาศักยภาพนักบริหารสาธารณสุข เพ่ือเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล และให้ความส าคัญ
ต่อการวางยุทธศาสตร์ การเปลี่ยนผ่านระบบบริการสาธารณสุขขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นดิจิทัลไทย
แลนด์ โดยการเรียนรู้และก้าวให้ทันเทคโนโลยี สามารถน าเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ 
ในการท างานให้มีประสิทธิภาพ ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น มีนักบริหารสาธารณสุข 
และบุคลากรสาธารณสุขเข้าร่วมประชุม ๘๐๐ คน  

๒) จัดระบบแพทย์ฉุกเฉินทางทะเล สร้างความม่ันใจให้นักท่องเที่ยว        
เปิดศูนย์การแพทย์เขาหลัก และศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดพังงา (Andaman Hub Medical Network) 
ซ้อมระบบชายหาดปลอดภัย (Safety Beach) และซ้อมแผนบูรณาการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและจมน้ าจากเรือชนกับ
หินใต้น้ าสร้างมาตรฐานการดูแลนักท่องเที่ยวด้วยระบบการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล ตั้งแต่จุดเกิดเหตุ 
การตรวจสอบเหตุ การเผชิญเหตุ การเข้าถึงเหตุ ดูแลเหตุ และน าส่งผู้บาดเจ็บจากจุดเกิดเหตุไปรักษาต่ออย่าง
มีประสิทธิภาพไร้รอยต่อ ผลการด าเนินงาน มีนาคม ๒๕๖๐ จนถึงปัจจุบัน ให้บริการรวม ๕,๔๖๖ ราย  

๓) ตรวจสอบและเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพที่โฆษณาเกินจริง 
มีระบบการคุ้มครองผู้บริโภค ทั้งอาหาร ยา เครื่องมือแพทย์ และผลิตภัณฑ์สุขภาพ แก่ประชาชนทั่วประเทศ โดยมี
เครือข่ายส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดร่วมด าเนินการตรวจ ติดตาม ทั้งสถานที่ผลิต จ าหน่าย และ
การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตรวจสอบสื่อกว่า ๒๐,๐๐๐ รายการ สั่งปิดช่องรายการเว็บไซต์ และด าเนินคดีแล้ว
กว่า ๗๐๐ รายการ 

4) การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลติดดาว       
เพ่ือพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล (รพ.สต.) ให้ผ่านเกณฑ์คุณภาพ รพ.สต. ติดดาว 
ที่มีความพร้อมในด้านทรัพยากรบุคคล อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ และการบริหารจัดการ โดยขณะนี้ 
มีโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว 1,683 แห่ง จาก รพ.สต. จ านวน 9,๘๒๖ แห่ง  



- ๖ - 
 

5) การพัฒนา Digital Health แบบบูรณาการ ภายใต้ทิศทางการ
พัฒนาประเทศไทยสู่ Digital Economy ภาครัฐได้เตรียมการบูรณาการในหลายด้านผ่านการขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนา Digital Health แบบบูรณาการเทคโนโลยี
สารสนเทศสุขภาพดิจิทัล โดยด าเนินการ ดังนี้ 

(1) ให้บริการ Internet ความเร็วสูง (Wi-Fi) ส าหรับประชาชน          
ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง ผ่านการยืนยันตัวตนด้วย
เลขประจ าตัว 13 หลัก ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ เลขที่ 13/2561 ลงวันที่ 29 ม.ค. ๒๕61 
ระยะเวลาส่งมอบ 270 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างส่งมอบ และตรวจสอบประสิทธิภาพการท างานของระบบ เพ่ือเตรียม
ความพร้อมน าไปติดตั้งท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง 

(2) ระบบให้ค าปรึกษาทางไกลกระทรวงสาธารณสุข (Telemedicine)         
อยู่ระหว่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการระบบการให้ค าปรึกษาทางไกลกระทรวงสาธารณสุข (e-bidding) 

(3)  Smart health id บัตรประชาชนแทนบัตรโรงพยาบาล        
โดยระบบ Smart Health ID มีโรงพยาบาลติดตั้งระบบแล้ว 87 แห่ง ทั้งโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป/ชุมชน และ
โรงพยาบาลสังกัดกรมมีจ านวนผู้ใช้งานในระบบ 300 คน มีการเข้าใช้งานภายในเดือนพฤษภาคม 2561 
จ านวนกว่า 140,000 ครั้ง  

(4) Personal Health Record (PHR) และ Electronic Health Record 
(EHR) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล พ.ศ. 2561 ขณะนี้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อ 31 พฤษภาคม 2561 

(5) Ministry Big Data ได้เชื่อมโยงข้อมูลแบบ Private Network 
เชื่อมตรงไปยังทุกกรม จัดท าบันทึกข้อตกลงการขอเข้าใช้ข้อมูล Big Data (HDC 43 แฟ้ม) มี Software Hadoop 
และ Vertica พร้อมให้ใช้บริหารจัดการ Big Data (HDC 43 แฟ้ม) และมีข้อมูลผู้รับบริการในโรงพยาบาลสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่จัดเก็บใน HDC Big Data จ านวน 14,084 ล้านรายการ (records) 
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 

  ๓.๓ ด้านเศรษฐกิจ 
การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ 

 1) การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

   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 1,573,323 
70.23 % 

1,641,053 
 

73.25 3.02 

รายจ่ายลงทุน 
(Capital Expenditure)  

 659,781     384,921 
58.34 % 

234,997 35.62 -22.72 

รวม 2,900,000  
1,958,244 

67.53 % 
 1,876,050 64.69 -2.83 

ที่มา : ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนกิส์ (GFMIS) ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 
รวบรวม : ส านักงบประมาณ 
หมายเหตุ :   งบประมาณรวม หมายถึง งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    
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จากข้อมูลของระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
(GFMIS) ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ สามารถเบิกจ่าย
งบประมาณรวม 1,876,050 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเบิกจ่ายร้อยละ 64.69 ของงบประมาณตาม พรบ. 
โดยงบประมาณรายจ่ายประจ าเบิกจ่ายได้ 1,641,053 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.25 และงบประมาณ
รายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายได้ 234,997 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.62 ซึ่งหากเปรียบเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่าย
ตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปรากฏว่า
เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ในภาพรวมก าหนดไว้ร้อยละ 67.53 ผลการเบิกจ่ายจริง
เป็นร้อยละ 64.69 ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดร้อยละ 2.83 โดยรายจ่ายประจ ามีการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมาย
ที่ก าหนด ร้อยละ 3.02 รายจ่ายลงทุนมีการเบิกจ่ายต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดร้อยละ 22.72 
 2) พระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
(การจัดเก็บภาษีจากสินทรัพย์ดิจิทัล) มีผลใช้บังคับแล้ว  

สาระส าคัญของพระราชก าหนดดังกล่าวมี ๒ ประการ ได้แก่ 
2.๑) ก าหนดให้เงินส่วนแบ่งของก าไรหรือผลประโยชน์อ่ืนใดในลักษณะ

เดียวกันที่ได้จากการถือหรือครอบครองโทเคนดิจิทัลและผลประโยชน์ที่ได้รับจากการโอนคริปโทเคอร์เรนซีหรือ
โทเคนดิจิทัลเฉพาะซึ่งตีตราราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุนเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๔) แห่ง
ประมวลรัษฎากรซึ่งเป็นเงินได้ประเภทผลตอบแทนทางการเงินโดยอยู่ใน (ซ) และ (ฌ) ของมาตรา ๔๐ (๔) ดังกล่าว 

2.๒) ก าหนดอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายส าหรับบุคคลธรรมดาที่มีเงินได้พึง
ประเมินตามมาตรา ๔๐ (๔) (ซ) และ (ฌ) ในอัตราร้อยละ ๑๕ ของเงินได้ ซ่ึงพระราชก าหนดดังกล่าวท าให้การ
จัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการท าธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลมีความชัดเจนยิ่งขึ้น แต่มิได้ท าให้
ผู้ท าธุรกรรมดังกล่าวต้องเสียภาษีเพ่ิมข้ึนแต่อย่างใด  

ทั้งนี้ เพ่ือบรรเทาภาระให้แก่บุคคลธรรมดาที่ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี
และโทเคนดิจิทัลผ่านศูนย์ซื้อขายที่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตามพระราชก าหนด  
การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑ 

3) พระราชก าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ซึ่งพระราชก าหนดดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือก ากับดูแลการประกอบธุรกิจและ
การด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล มิให้มีการน าสินทรัพย์ดิจิทัลไปกระท าการใดในลักษณะ  
ที่เป็นการหลอกหลวงประชาชนหรือที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชญากรรม และเพ่ือรองรับการน าเทคโนโลยี
มาท าให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน  

4) การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน 
ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี ๒๕๖๐ โดยจัดให้มี    
การลงทะเบียนเพ่ิมเติม และสนับสนุนโครงการไทยนิยมโดยเปิดโอกาสให้ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือ
ผู้ที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนได้ในปี ๒๕๖๐ สามารถเข้าสู่กระบวนการขอรับบัตรสวัสดิการฯ เพ่ือให้ได้รับการ
ช่วยเหลือตามจุดมุ่งหมายของรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยทุกกลุ่ม  

5) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
5.๑) การพิจารณาคัดเลือกเมืองกีฬา (Sports City) โดยจะด าเนินการ

คัดเลือกจังหวัดต้นแบบในการจัดตั้งเมืองกีฬา (Sports City) ตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6    
(พ.ศ. 2560 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬา เพ่ือเป็นส่วนส าคัญในการสร้างมูลค่าเพ่ิม
ทางเศรษฐกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาแบบครบวงจร สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม 
และส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ ด้านอุตสาหกรรมการกีฬา (Sports Industry) การกีฬาเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 
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(Sports Tourism) และการจัดตั้งเมืองกีฬา (Sports City) เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง (Sports Hub) 
ด้านกีฬาในระดับภูมิภาคอาเซียน โดยจะให้การสนับสนุนส่งเสริมระบบสิทธิประโยชน์แก่เมืองกีฬา (Sports City) 
และได้ก าหนดให้จังหวัดต่าง ๆ ที่มีความประสงค์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นเมืองกีฬา (Sports City)  
ส่งรายชื่อและรายละเอียดข้อมูลของจังหวัด ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และหลังจากที่ได้มีการพิจารณา
แล้วจะมีการประกาศผลภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ 

5.๒) โครงการประชาสัมพันธ์และรณรงค์เพื่อสร้างการรับรู้ถึงภัยของ
การค้าที่แอบแฝงมากับการท่องเที่ยว การด าเนินโครงการเป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้สร้าง
เครือข่ายให้ทราบถึงการป้องกันการค้ามนุษย์ ก าหนดมาตรการเชิงรุก เพ่ือขจัดการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ
ในธุรกิจท่องเที่ยว ทั้งนี้ โครงการประชาสัมพันธ์และรณรงค์เพ่ือสร้างการรับรู้ฯ จะด าเนินการในพ้ืนที่เมือง
ท่องเที่ยวหลักใน ๔ ภาค/พ้ืนที่ คือ พัทยา เชียงใหม่ อุดรธานี และภูเก็ต                   

6) การด าเนินการที่ส าคัญเพื่อส่งเสริมด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มี
การด าเนินการ เว็บไซต์ไทยแลนด์โพสต์มาร์ท-ของดีทั่วไทย ส่งให้ถึงมือ ส าหรับร้านค้าออนไลน์ 
thailandpostmart.com เริ่มให้บริการอย่างไม่ทางการมาตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ มียอดจ าหน่ายสินค้ากว่า ๕๐ ล้านบาท 
ส่วนในปี ๒๕๖๑ นี้ มีแผนเพ่ิมรายการสินค้าจากแหล่งผลิตโดยตรงอีกเดือนละ ๑,๐๐๐ รายการ คาดว่าจะมี
รายได้ไม่ต่ ากว่า ๒๐๐ ล้านบาท และวางเป้าหมายขยายฐานสินค้าชุมชนและของดีทั่วไทยในเว็บไซต์ไม่ต่ ากว่า 
๑๒,๐๐๐ รายการ ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๒ โดยระยะต่อไปจะเชื่อมโยงเข้ากับสินค้าในระบบร้านค้าปลีก 
หรือ POS ชุมชนซึ่งจะมีอย่างน้อย ๕,๐๐๐ จุด ภายในสิ้นปี 2561 เพ่ือเป็นช่องทางจ าหน่ายสินค้าให้แก่
วิสาหกิจชุมชนและผู้ผลิตท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศ 

7) การส่งเสริมการค้าทั้งในและต่างประเทศ 
7.๑) โครงการร้านธงฟ้าประชารัฐขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก มียอด

จ าหน่ายสินค้าผ่านร้านค้าธงฟ้าประชารัฐทั่วประเทศ ประมาณ ๒๗,๐๐๐ ล้านบาท มีจ านวนร้านค้าเข้าร่วมโครงการ
กว่า ๔๒,๐๐๐ ราย ซึ่งได้มีการติดตั้งเครื่องรับบัตร Electronic Data Capture (EDC) แล้ว กว่า ๒๔,๕๐๐ ราย และ
มีแผนจะติดตั้งเพ่ิมให้เป็นไปตามเป้าหมาย ๔๐,๐๐๐ ราย ในปี ๒๕๖๑ โดยจะเพ่ิมสัดส่วนสินค้าที่มาจาก
เกษตรกร ผู้ผลิตชุมชน ผู้ผลิตท้องถิ่น เช่น ผัก ผลไม้ สินค้า OTOP ในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐให้มากขึ้น 

๗.๒) จัดงานแสดงสินค้าอาหารระดับโลก “THAIFEX – World of Food Asia 
2018“ ภายใต้แนวคิดเปิดมุมมองใหม่ “Thailand Creative Food” แสดงศักยภาพประเทศไทยในฐานะ “ครัว
สร้างสรรค์ของโลก” ตามนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของรัฐบาล การจัดงานเป็นการแสดงสินค้าและบริการ
ด้านอาหารของไทยที่สื่อถึงการน าความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้มาพัฒนาต่อยอด
และสร้างมูลค่าเพ่ิม ยกระดับอุตสาหกรรมอาหารของไทย ขยายช่องทางการตลาดสู่สากล และสร้าง เครือข่าย
ทางการค้าแก่ผู้ประกอบการอาหารไทยต่างประเทศและผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมงาน กว่า ๕๐,๐๐๐ คน มีมูลค่าสั่งซื้อรวม
กว่า ๒,๕๐๐ ล้านบาท 
 3.4 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม 

๑) จัดงาน “Startup Thailand 2018” ภายใต้แนวคิด “โอกาสที่ไม่สิ้นสุดของ
ทุกคน (Endless Opportunities)” เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นพ้ืนที่ที่พร้อมดึงดูดและส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพทั้งใน
และต่างประเทศ พัฒนาสตาร์ทอัพให้พร้อมน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาด าเนินธุรกิจ (Enterprise 
Transformative) การสร้างก าลังคนที่มีความสามารถส าหรับตอบโจทย์อนาคต (Job for the Future) การพัฒนา
นวัตกรรมที่ตอบโจทย์อย่างยั่งยืนทั้งในระดับฐานรากไปจนถึงระดับแข่งขัน (Innovation for All) และการพัฒนา
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เทคโนโลยีใหม่ที่สร้างผลกระทบและสามารถตอบโจทย์เศรษฐกิจและสังคม (Technology Thailand) เป็นต้น 
เพ่ือขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางสตาร์ทอัพ (Startup Hub) ของภูมิภาคเอเชีย โดยมีผู้เข้าร่วมงาน 
จ านวนกว่า ๖๐,๐๐๐ คน การสร้าง “ระบบนิเวศ” สตาร์อัพไทย โดยการปรับปรุงกฎหมายที่เอ้ืออ านวยต่อการท า
ธุรกิจสตาร์ทอัพ โดยมี ๗ นโยบายในการพัฒนาระบบนิเวศสตาร์ทอัพไทยให้แข็งแกร่งข้ึน ดังนี้ 

1.๑) เสนอแก้กฎหมายส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น หรือ พ.ร.บ. สตาร์ทอัพ มุ่งเน้น 
๔ เรื่อง ได้แก่ (1) ลดอุปสรรคในการท าธุรกิจทั้งของชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยสตาร์ทอัพต่างชาติ สามารถ
จดทะเบียนได้ร้อยละ ๑๐๐ (๒) ท าให้สตาร์ทอัพเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น สามารถขอแหล่ง เงินทุนกับ
ภาครัฐได้ (๓) ส่งเสริมให้สตาร์ทอัพเติบโตแบบก้าวกระโดดเพ่ือให้มีศักยภาพในการเติบโตสู่ตลาดโลก และ (๔) 
ส่งเสริมการขยายการลงทุนสู่ตลาดต่างประเทศ ทั้งในระดับภูมิภาคเอเชียหรือตลาดโลกให้ได้ 

1.๒) เสนอกฎหมายอีกฉบับคือ พ.ร.บ. Regulatory sandbox หรือการ
ทดสอบกฎระเบียบส าหรับสตาร์ทอัพ โดยมีข้อก าหนดเฉพาะและระยะเวลาที่จ ากัดให้ครอบคลุมสตาร์ทอัพ  
ทุกประเภท 

1.๓) การสร้างตลาดให้แก่สตาร์ทอัพเพ่ือเปิดโอกาสให้สตาร์ทอัพเข้าร่วม
ประมูลงานจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐได้ 

1.๔) การออก SMARTVISA วีซ่าประเภทพิเศษ ซึ่งครอบคลุมถึงชาวต่างชาติที่จะ
เข้ามาก่อตั้งสตาร์ทอัพในไทย 

1.๕) การจัดซื้อจัดจ้างเชิงวิจัยภาครัฐ ซึ่งจะท าให้ภาครัฐสามารถออกโจทย์
งานวิจัยนวัตกรรมที่ต้องการและจัดสรรงบประมาณวิจัย โดยให้สตาร์ทอัพเป็นผู้มาพัฒนา 

1.๖) การออกกฎหมายเพ่ือส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (Bayh-
Dole Act) โดยอนุญาตให้มหาวิทยาลัยธุรกิจขนาดเล็กหรือองค์กรไม่แสวงหาก าไรที่ใช้งบประมาณรัฐในการวิจัย 
สามารถเป็นเจ้าของสิทธิบัตรนวัตกรรมนั้น ๆ ได้ 

1.๗) การพัฒนาย่านนวัตกรรม โดยมีย่านนวัตกรรมต้นแบบ คือ ย่าน
นวัตกรรมโยธีให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการทางการแพทย์ และย่านนวัตกรรมปุณณวิถี 

๒) จัดการประชุมหารือ Thailand 4.0 R&I Open Forum หารือถึงแนว
ทางการปฏิรูประบบทุนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือให้สามารถรองรับการพัฒนาประเทศสู่ 
ประเทศไทย ๔.๐ โดยการปรับกรอบแนวคิดการปฏิรูประบบทุนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      
ที่ค านึงถึงความต้องการของประเทศเป็นหลัก 

๓) ลงนามความร่วมมือ “การสนับสนุนด้านก าลังคนเพื่อการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมไทยสู่ผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม ( Innovation Driven Enterprise : Human Capital 
Strategy)” กับภาคเอกชน จ านวน ๑๓ บริษัท เพ่ือพัฒนาบุคลากรและเตรียมก าลังคนที่มีทักษะเทคโนโลยี
ชั้นสูงไปสู่ผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม เพ่ือสร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมไทย 

๔) บัญชีนวัตกรรม ปัจจุบันมีผลงานนวัตกรรมที่ยื่นแบบค าขอขึ้นทะเบียนบัญชี
นวัตกรรมไทยแล้วทั้งสิ้น ๔๖๙ ผลงาน และมีผลงานที่ผ่านการรับรอง จ านวน ๒๑๕ ผลงาน ทั้งนี้ ส านัก
งบประมาณได้ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยเรียบร้อยแล้ว จ านวน ๑๘๕ ผลงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
จ านวน ๓๔ ผลงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จ านวน ๔๗ ผลงาน และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน 
๑๐๔ ผลงาน) 

๕) โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ลงนามความร่วมมือ 
ภายใต้กรอบ “การเสริมสร้างความร่วมมือจากความร่วมมือในด้านนวัตกรรมอาหาร” การหารือถึงแนวทาง 
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ในการจัดท ากิจกรรมด้านนวัตกรรมอาหารระหว่างกัน ได้แก่ โครงการ Global Food Innovation Mission 
เพ่ือแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารของโลก 

               ๓.5 ด้านการต่างประเทศ 
1) เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ในภูมิภาค

อาเซียนและขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยการส่งเสริมความเชื่อมโยงและการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนในภูมิภาค จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการระดับชาติ เพ่ือเตรียมการจัดการประชุมผู้น า ACMECS 
โดยเน้นการส่งเสริม “ความเชื่อมโยง” (Connectivity) เพ่ือเชื่อมอนุภูมิภาคเข้ากับเศรษฐกิจโลก 

2) การส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศที่มีความส าคัญทางยุทธศาสตร์ 
โดยได้มีการเดินทางเยือนไทยที่ส าคัญ ได้แก่ (1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหพันธ์
สาธารณรัฐบราซิล โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือในประเด็นที่ส าคัญ อาทิ การส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย - บราซิล 
การเพ่ิมมูลค่าการค้าและการลงทุน ความร่วมมือด้านต่าง ๆ เช่น การเกษตร พลังงาน การปราบปรามการค้า
ยาเสพติด กีฬา รวมถึงความร่วมมือในกรอบพหุภาคีและในประเด็นระดับโลก (2) วุฒิสมาชิกสหรัฐฯ และ
ประธานคณะอนุกรรมาธิการต่างประเทศด้านเอเชียตะวันออก แปซิฟิก และนโยบายความมั่นคงทางไซเบอร์  
ทั้งสองฝ่ายได้หารือร่วมกันที่ส าคัญ ได้แก่ ภาพรวมความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและยาวนานระหว่างไทยและสหรัฐฯ 
ความร่วมมือทางทหารและความมั่นคง ความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุน รวมทั้งสถานการณ์ในภูมิภาค
และประเด็นระหว่างประเทศท่ีส าคัญ (3) ผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดย
ทั้งสองฝ่ายได้หารือและแลกเปลี่ยนทัศนะระหว่างกัน ได้แก่ ด้านการค้า การลงทุน ท่องเที่ยว วัฒนธรรม การศึกษา 
สาธารณสุข การแพทย์แผนจีน อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กีฬาและเทคโนโลยีระดับสูง และฝ่ายไทยได้เชิญชวนนัก
ลงทุนมาเก๊าให้มาลงทุนในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : ECC) และ
ให้น าเข้าสินค้าจากไทยมากขึ้นโดยเฉพาะสินค้าเกษตรและเครื่องประดับอัญมณี และสินค้าตกแต่งบ้าน 

 3.6 การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่าง 
การอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า โดยการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้ าระดับ
ต าบล ซึ่งได้มีการพัฒนาศักยภาพการใช้งานแผนที่และจัดเก็บข้อมูลด้วยระบบภูมิสารสนเทศ ท าให้มีข้อมูลแหล่งน้ า
ขนาดเล็กที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น หน่วยงานท้องถิ่นสามารถน าข้อมูลที่ได้ไปใช้แก้ไขปัญหาและวางแผนการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ าในพื้นที่ของตนเองได้  โดยในปี ๒๕๖๐ สสนก. ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้
ภูมิสารสนเทศ (GIS) ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการบริหารจัดการน้ าระดับท้องถิ่น” ใน ๕ ลุ่มน้ า ได้แก่ ๑) ลุ่มน้ าสาขาแม่น้ าอิง 
(กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๖ ต าบล) ๒) ลุ่มน้ ายม – น่าน (กลุ่มเป้าหมาย ๑๔๙ ต าบล) ๓) ลุ่มน้ าชี (กลุ่มเป้าหมาย ๒๒๒ ต าบล) 
๔) ลุ่มน้ าล าเซ (กลุ่มเป้าหมาย ๑๑๓ ต าบล) และ ๕) ลุ่มน้ าปัตตานี (กลุ่มเป้าหมาย ๑๑๒ ต าบล) และได้จัดท า
ฐานข้อมูลด้านสารสนเทศทรัพยากรน้ าเชิงพ้ืนที่ระดับต าบล จ านวน 600 แห่ง และมีเทศบาล/อบต. ที่น าข้อมูล
แผนที่แหล่งน้ าไปสนับสนุนการปฏิบัติงานและการวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ าในพ้ืนที่แล้วจ านวน 333 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 55.50 และในปีงบประมาณ 2561 ในปัจจุบันได้คัดเลือกพ้ืนที่กลุ่มเป้าหมายในการด าเนินงาน
โครงการ ฯ จ านวน 600 ต าบล และจัดท าฐานข้อมูลภูมิสารเทศ 32 ชั้นข้อมูลและแผนที่น้ าระดับต าบล เพ่ือใช้
ในการสัมมนา และให้หน่วยงานท้องถิ่นน าไปใช้งาน พร้อมทั้งด าเนินการจัดสัมมนาฯการใช้โปรแกรม QGIS  
ให้หน่วยงานท้องถิ่นกลุ่มจังหวัดลุ่มน้ ามูล เมื่อวันที่ 1-4 พฤษภาคม 2561 ณ จังหวัดอุบลราชธานี  
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                              ๓.7 ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 ๓.7.๑ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่ มีธรรมาภิบาลและ 

การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
1) การ เพิ ่มประส ิทธ ิภาพการบร ิหารจ ัดการภาคร ัฐและ 

การอ านวยความสะดวกในการบริการประชาชน ได้มีการด าเนินการที่ส าคัญ ดังนี้ 
1.๑) การบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการ

ภาครัฐ (Linkage Center)  ผลการด าเนินงานในส่วนของ มท. 
(๑) มีส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ เชื่อมโยงฐานข้อมูล

ประชาชน กับ ส านักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง จ านวน ๑๖๕ หน่วยงาน (เป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
จ านวน ๑๖๓ หน่วยงาน) 

(๒) จัดหาระบบการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและ
การบริการภาครัฐ (Linkage Center) ให้ใช้งานได้ตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ และมีส่วนราชการ หน่วยงาน   
ของรัฐน าร่องเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันข้ามหน่วยงานผ่านระบบแล้ว จ านวน ๙๙ ฐานข้อมูล ๓๔ หน่วยงาน 
(เป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๑๕๓ ฐานข้อมูล) 

(๓) จัดหาเครื่องอ่านบัตรประจ าตัวประชาชนแบบ
อเนกประสงค์ (Smart card reader) จ านวน ๒๑๔,๗๕๖ เครื่อง  

(๔) มีส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ ยกเลิกการเรียกส าเนา
ทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนในการขอรับบริการจากภาครัฐแล้ว จ านวน ๒๑๘ กระบวนงาน 
(เป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๒๗๒ กระบวนงาน) 

(๕) มีส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ ใช้บัตรประจ าตัว
ประชาชนใบเดียวเพ่ือขอรับบริการจากภาครัฐแล้ว จ านวน ๖๒  

(๖) ออกบัตรประจ าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card)  ให้กับคนสัญชาติไทยทุกคนเริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ และจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปแล้ว 
จ านวน ๕๘ ล้านบัตร คิดเป็นร้อยละ ๙๙ ของคนสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่ ๗ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 

(๗) สนับสนุนส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐจัดท า
ฐานข้อมูลประชาชน โดยใช้เลขประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลัก เป็นดัชนี 

(๘) สนับสนุนการใช้เลขประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลัก      
ในระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National E-Payment Master Plan)  

(๙) จัดท าแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการบูรณาการ
ฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ
ด าเนินการให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ คือ ประชาชนใช้เพียงบัตรประจ าตัว
ประชาชนใบเดียวในการไปติดต่อขอรับบริการได้ โดยไม่ต้องพกเอกสารจ านวนมาก ตามนโยบายของรัฐบาล 
ในการลดการเรียกส าเนาเอกสารหลักฐานจากประชาชน โดยให้ส่วนราชการที่เป็นเจ้าของเอกสารจัดท าส าเนา 
และ/หรือเชื่อมโยงตรวจสอบจากฐานข้อมูลเอกสารนั้น ๆ แทน 

๑.๒) การพัฒนาการให้บริการประชาชนรองรับ Thailand 4.0 โดย
มีหน่วยงานในสังกัด มท. ได้ด าเนินการพัฒนาและน าระบบสารสนเทศหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้  
ในการให้บริการประชาชนที่ส าคัญ ได้แก่ 

(๑) กรมที่ดิน ได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ที่ดิน ระยะที่ ๑ และระยะท่ี ๒ จ านวนทั้งสิ้น ๔๕๙ แห่ง ครอบคลุมทั่วประเทศ และจัดท าระบบให้บริการค้นหา



- ๑๒ - 
 

ต าแหน่งรูปแปลงที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (LandsMaps) มีผู้เข้ามาใช้บริการ     
รวมทั้งสิ้น ๒๒,๐๓๕,๔๔๐ ราย และมีข้อมูลรูปแปลงที่ดินให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ จ านวน ๓๓ ล้านแปลง 
รวมทั้งประชาชนมีความพึงพอใจต่องานบริการของกรมท่ีดินคิดเป็นร้อยละ ๙๐ 

(๒) กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดท าโครงการให้บริการ
ฐานข้อมูลดิจิทัลด้านการผังเมือง โดยได้มีการวางและจัดท าผังเมืองในทุกระดับ ตั้งแต่ผังประเทศ ผังภาค           
ผังอนุภาค ผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน และผังพัฒนาระดับพ้ืนที่ เพ่ือเป็นแผนผังแม่บททาง
กายภาพชี้น าการพัฒนาพ้ืนที่ ซึ่งขณะนี้ได้มีการประกาศใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดทั้งสิ้น ๗๓ จังหวัด 

(๓) การประปานครหลวง ได้เปิดให้บริการผ่านระบบการ
ให้บริการลูกค้าและประชาชนทั่วไปด้วยบริการอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ (e-Service) ให้กับผู้ใช้น้ าทั่วไป      
เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และเปิดให้ช าระเงินค่าน้ าประปาผ่าน Internet Banking (๖ ธนาคาร) ได้แก่ 
ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีฯ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารทหารไทย และธนาคาร 
UOB) ด้วยระบบ e-Service ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ เปิดให้บริการผ่านระบบ e-Service ให้กับผู้ใช้น้ ากลุ่มธุรกิจ      
เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการให้บริการกับผู้ใช้น้ าและประชาชนทั่วไปโดยมี 
แอพพลิเคชัน MWA OnMobile และระบบ e-Service โดยใช้ QR Code รวมถึงการให้บริการรับค าร้องโดยใช้
บัตรประจ าตัวประชาชน Smart Card  ซึ่งมีจ านวนการใช้บริการรวมทั้งสิ้น ๑๑๑,๑๘๗ ครั้ง 

(๔) การประปาส่วนภูมิภาค ได้เปิดให้บริการขอใช้
น้ าประปาด้วยเลขประจ าตัวประชาชน โดยไม่เรียกส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน การตรวจสอบค่าน้ าผ่าน
เว็บไซต์ของการประปาส่วนภูมิภาค และ PWA 1662 การยื่นค าร้องขอติดตั้งผ่านเว็บไซต์ของการประปาส่วนภูมิภาค 
และเว็บไซต์ศูนย์บริการร่วม  การแลกเปลี่ยนข้อมูลในรูปแบบบูรณาการ (Linkage Center) และการใช้ประโยชน์
จากบัตรประชาชน Smart card บูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและบริการภาครัฐ และการรับช าระค่าน้ าประปา
ผ่าน Smart Mobile 

(๕) การไฟฟ้านครหลวง ได้พัฒนาระบบการขอใช้ไฟฟ้า
ผ่าน Internet และ Mobile Application  

(๖) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปรับปรุงจุดบริการลูกค้าให้มี
รูปแบบใหม่ที่ทันสมัย เปิดศูนย์บริการลูกค้าภายในห้างสรรพสินค้า (PEA Shop) โดยได้เปิดให้บริการแล้ว 
ทั้งสิ้น ๙๐ แห่ง พัฒนาศูนย์บริการลูกค้าแบบเคลื่อนที่ (PEA Mobile Shop) เพ่ือให้บริการลูกค้าในพ้ืนที่ชุมชน
ที่อยู่ห่างไกล ปัจจุบันมีศูนย์บริการลูกค้าแบบเคลื่อนที่ออกให้บริการอยู่แล้ว ๕๒ คัน พัฒนาระบบให้บริการขอใช้
ไฟฟ้าแบบ One Touch Service ส าหรับการขอใช้ไฟฟ้าของลูกค้าบ้านที่อยู่อาศัย ให้ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ครั้งเดียว จุดเดียว เบ็ดเสร็จ  ปัจจุบันเปิดให้บริการทั่วประเทศแล้ว และพัฒนาระบบการให้บริการลูกค้า
ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ PEA Smart Plus ปัจจุบันมีผู้ดาวน์โหลดใช้งานกว่า ๔๐๐,๐๐๐ ราย                    

2) โครงการพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ และการยกเลิกส าเนาเอกสารราชการ  โครงการดังกล่าวจะเป็นการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบแอปพลิเคชัน CITIZENinfo เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนในการรับบริการจากภาครัฐ และสามารถสะท้อนความคิดเห็นต่อการให้บริการ โดยหน่วยงานภาครัฐ
จะต้องท าการระบุพิกัดของสถานที่ให้บริการ หรือ “การปักหมุด” บนระบบ เพ่ือให้ประชาชนทราบต าแหน่ง
และเส้นทางการเดินทางไปยังจุดให้บริการ  โดยปัจจุบันมีหน่วยงานที่ปักหมุดจุดให้บริการเรียบร้อยแล้วเกือบ 
๔๐,๐๐๐ จุดทั่วประเทศ และตั้งเป้าว่าการปักหมุดของหน่วยงานภาครัฐจะต้องเสร็จสิ้นในเดือนมิถุนายน 
๒๕๖๑ 
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๓.7.๒ การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
1) โครงการก าลังใจในพระด าริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์

เจ้าพัชรกิติยาภา ภายใต้แนวคิด “From  Projects (Inspire, Bangkok Rules) to Products : Lessons 
Learned from Thailand s Corrections-based Rehabilitation Programmes) การด าเนินงานด้าน
กระบวนการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขัง ผ่านการให้ความรู้ การสร้างอาชีพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฝีมือผู้ต้องขัง ได้แก่ 
การพัฒนาความรู้ให้กับผู้ต้องขังผ่านโครงการปัญญาบ าบัด (Cognitive Transformation) การพัฒนาฝีมือ
ผู้ต้องขังผ่านการจัดแสดงตัวอย่างผลงานผลิตภัณฑ์ฝีมือผู้ต้องขัง การพัฒนาพฤตินิสัยและฝึกอาชีพผู้ต้องขัง
ภายในเรือนจ า เช่น การเปิดร้านกาแฟก าลังใจ “Inspire by PRINCESS”  

๒) พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเป็น
องค์ประธานเปิดโครงการก าลังใจ ณ เรือนจ าจังหวัดนราธิวาส ทรงประทานค าแนะน าเพ่ือให้ผู้ต้องขังมีสภาพ
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อาทิ การตรวจวัณโรค การตรวจเอ็กซเรย์ปอด Big Cleaning Day การจัดตั้งอาสาสมัคร
สาธารณสุขในเรือนจ า (อสร.) เป็นต้น 

๓) การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพผู้กระท าผิดอย่างยั่งยืน 
อาศัยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนอย่างเข้มแข็ง เพ่ือจะสร้างความรู้ ความช านาญ และสร้าง
มาตรฐานฝีมือให้กับผู้กระท าผิดให้มีคุณภาพ จัดโครงการแรงบันดาลใจ สร้างสรรค์ สร้างอาชีพอย่างยั่งยืน 
ประสานความร่วมมือกับภาคเอกชน สนับสนุนวิทยากรในการฝึกวิชาชีพและฝึกอบรมให้แก่ผู้ต้องขัง อาทิ การจัดท า 
Logo ร้านค้า การคิดเมนู รูปแบบเมนู และการออกแบบหน้าร้าน เป็นต้น โดยให้ทัณฑสถานหญิงกลางเป็น
เรือนจ าน าร่อง เนื่องจากมีความพร้อมด้านสถานที่ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ในการฝึกวิชาชีพด้านอาหาร โดยมี
ผู้ต้องขังใกล้พ้นโทษเข้าร่วมโครงการประกอบวิชาชีพด้านอาหาร จ านวน ๓๐ คน  

๕) การส่งเสริมการลดความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนในภูมิภาค
อาเซียน พัฒนาแนวทางมาตรฐานในการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนในสถานที่ควบคุมโดยกระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์เป็นวิธีการที่ช่วยให้เด็กและเยาวชนไม่ต้องเข้าสถานที่ควบคุม ซึ่งเป็นการช่วยลดความรุนแรงต่อเด็ก
และเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม 

6) การปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ดังนี้ 
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