
สรุปสาระส าคัญของรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 4๓  

(ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕60 – 30 มิถุนายน ๒๕๖๑)   

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

คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) ได้สรุปผลการ
ขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๔๓ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕60 - 3๐ 
มิถุนายน ๒๕๖๑) โดยมีผลงานส าคัญ ดังนี้  

๑. การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ มีผลงานที่ส าคัญ ดังนี้ 
1.1 การขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาลโดย มท. ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการ

ปฏิรูป ระดับจังหวัด/อ าเภอ มีการด าเนินการที่ส าคัญ ดังนี้ 
1) การชี ้แจงท าความเข้าใจการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและคณะรักษา   

ความสงบแห่งชาติ (คสช.) จ านวน 177,751 ครั้ง ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 16,311,912 คน 
2) การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศความปรองดองสมานฉันท์ และส่งเสริม     

ความสามัคคีสมานฉันท์ในพ้ืนที่ โดยการจัดงานประเพณี การจัดกิจกรรมทางศาสนา การจัดกิจกรรมพัฒนา 
จ านวน 212,464 ครั้ง ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 19,746,591 คน 

3) การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งมีความขัดแย้งเกิดขึ้นในพ้ืนที่ จ านวน 58,411 เรื่อง 
ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 1,380,771 คน เช่น ปัญหาความเดือดร้อนที่ดินท ากิน สาธารณูปโภค 
สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม  

4) การจัดกิจกรรมในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยคณะกรรมการหมู่บ้าน 
จ านวน 260,012 ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 15,677,320 คน 

5) การจัดกิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยเพ่ือสร้างความปรองดอง                
โดยอาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตย (อสปช.) จ านวน 144,172 ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 6,041,963 คน 

6) การจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ านวน 127,525 ครั้ง  
ผู้ได้รับประโยชน์ จ านวน 10,104,406 คน 

๑.2 ผลการด าเนินงานในการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ของศูนย์ด ารงธรรม มท. 
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ มีประชาชนเข้ารับบริการศูนย์ด ารงธรรมทั่วประเทศ 
๓,๒๙๖,๑๖๔ เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ ๓,๒๓๘,๐๘๔ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๒๔ 

2. การบริหารราชการแผ่นดิน มีผลงานที่ส าคัญ ดังนี้ 
2.1 ด้านความม่ันคง    

 2.1.1 การปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้มีการด าเนินการที่ส าคัญ ได้แก ่
๑) การเชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วยความจงรักภักดีและปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ 

โดยได้ด าเนินการ ได้แก่ การใช้มาตรการทางกฎหมาย ในช่วงระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน 2560 - ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๖๑ ตรวจพบเว็บไซต์ที่เข้าข่ายความผิดตามกฎหมายพร้อมส่งเรื่องให้ฝ่ายกฎหมายด าเนินการ
กรณีเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม จ านวน ๑๒,๑๙๓ URLs ซึ่งศาลได้มีค าสั่ง (หมายเลขคดีด า) ให้ระงับการเผยแพร่
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติฯ จ านวน ๑๑,๔๘๒ URLs การใช้มาตรการทาง
ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตรวจพบเว็บไซต์เข้าข่ายล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ จ านวน 
๕๐ URLs เผยแพร่ข้อมูลเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จ านวน ๑,๓๒๒,๔๘๔ ครั้ง ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อ
ประเด็นข่าวสารที่บิดเบือน และบ่อนท าลายสถาบันฯ จ านวน ๑๐,๐๓๕ ครั้ง 
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๒) ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของ
ชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด าเนินการปรับปรุงเนื้อหา
ในหนังสือเรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยให้เป็นปัจจุบัน มีการด าเนินงานใน ๒ ส่วน ดังนี้        
(๑) จัดท าเอกสารความรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร และ (๒) แต่ละหน่วยงานที่มีสถานศึกษาในสังกัด ปรับปรุงหนังสือเรียนในส่วนที่มีเนื้อหา
เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยให้เป็นปัจจุบัน ทั้งในส่วนเนื้อหา ที่เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จ            
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
รัชกาลที่ ๑๐ โดยด าเนินการปรับปรุงเพิ่มเติมพระราชประวัติพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี ค าที่ใช้เรียก
พระบรมวงศานุวงศ์ การจัดโต๊ะหมู่บูชาที่ต้องเปลี่ยนพระบรมฉายาลักษณ์ และเนื้อหาอื่นที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์  

๓) การน้อมน าพระราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 ถ่ายทอดสู่
การปฏิบัติ กระทรวงศึกษาธิการ ได้น้อมน าพระราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ และขับเคลื่อนงานด้านการศึกษา โดยได้
ด าเนินงานสนองพระราโชบายด้านการศึกษา ซึ่งมีความก้าวหน้าเป็นรูปธรรมในหลายประการ อาทิ การปรับ
หลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือลดปัญหาการขาดแคลนครูและครูย้ายออกนอก
พ้ืนที ่การซ่อมบ้านพักครู ขยายการด าเนินงานโรงเรียนคุณธรรม ประกาศใช้หลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ
และการพัฒนาข้าราชการครูแนวใหม่ เพ่ือช่วยแก้ปัญหาการประเมินให้มีความเป็นธรรมยิ่งขึ้น โดยเฉพาะครูที่
ตั้งใจสอนและให้เวลากับการเรียนการสอนในห้องเรียนจะได้รับการตอบแทนที่มีความเหมาะสมมากขึ้น 
ตลอดจนลดการท าเอกสารเพื่อการประเมิน รวมถึงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู 

2.1.2 การรักษาความม่ันคงของรัฐและต่างประเทศ  
๑) ด้านความม่ันคง 

๑.๑) การเตรียมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง เสริมสร้าง
ความเข้าใจภาพรวมยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และภาพรวมแผนปฏิรูปประเทศ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ การติดตามประเมินผล รวมถึงได้ก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์
ความมั่นคงทั้ง ๕ ประเด็น ได้แก่ ๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ ๒) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง ๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคง
ของชาติ ๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ และ ๕) การพัฒนากลไกการ
บริหารจัดการความมั่นคงแบบบูรณาการ 

1.2) การแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้
การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing : IUU Fishing) 

การตรวจสอบเรือประมงนอกและในน่านน้ าของศูนย์ประสานการ
ปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ด าเนินการตรวจสอบเรือประมงในน่านน้ า 
ระหว่างวันที่ ๒๑ เมษายน ถึง ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ มีการจับกุมการกระท าความผิดที่เกี่ยวกับเรือประมงนอก
และในน่านน้ า รวมทั้งสิ้นจ านวน ๔,๔๕๙ คด ีมีการด าเนินการถึงที่สุด จ านวน ๔,๐๐๔ คดี คิดเป็นร้อยละ ๙๐ 

๑.3) การขับเคลื่อนนโยบายส าคัญของรัฐบาล ภายใต้วาระ “ประเทศ
ไทยปลอดภัย (Safety Thailand)” 

(๑) การบูรณาการทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยเชิงรุก
และช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็ว ได้แก่ 
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(๑.๑) การเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุ อุทกภัย  ได้
ด าเนินการ ดังนี้ ๑) ปรับปรุงแผนการเผชิญอุทกภัยระดับจังหวัด ๒) เพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ าในพ้ืนที่
เสี่ยงอุทกภัย ๓) จัดเตรียมพ้ืนที่รองรับน้ าป้องกันน้ าท่วม ๔) ประชาสัมพันธ์เชิงรุกสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ       
การป้องกันอุทกภัย 

(๑.๒) การเผชิญเหตุเม่ือเกิดอุทกภัย ได้ด าเนินการ ได้แก่      
๑) จัดตั้งองค์กรสั่งการและแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ทั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับจังหวัด อ าเภอ รวมถึง
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมเชื่อมโยงกลไกการสั่งการจากกองบัญชาการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ๒) ระบายน้ าท่วมขังอย่างรวดเร็ว ๓) กรณีสถานการณ์อุทกภัย     
ขยายวงกว้าง ให้แบ่งพ้ืนที่ ก าหนดภารกิจ และมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบให้ชัดเจน และ ๔) ประชาสัมพันธ์     
ในภาวะวิกฤต พร้อมให้ข้อมูลแนวโน้มสถานการณ์ภัยและช่วงระยะเวลาในการเกิดภัย รวมถึงแนวทางการ
แก้ไขปัญหาอุทกภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

(๑.๓) การบรรเทาทุกข์หลังเกิดอุทกภัย ได้ด าเนินการ ดังนี้         
๑) ดูแลด้านการด ารงชีพครอบคลุมทุกมิติ ทั้งการจัดหาอาหาร และน้ าดื่มสะอาดให้เพียงพอ การรักษา     
ความปลอดภัย การจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว ๒) ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ประสบภัย ทั้งบ้านเรือนและเส้นทางคมนาคมโดยเร็ว 

(๒) การยกระดับระบบและกระบวนการแจ้งเตือนภัยลดเสี่ยงจาก
สาธารณภัย สร้างประเทศไทยปลอดภัยอย่างยั่งยืน ได้วางกรอบแนวทางการปฏิบัติของกระบวนการ         
แจ้งเตือนภัยตามแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็น ๔ ขั้นตอน ดังนี้ ๑) เมื่อประเมินแล้ว  
มีความเสี่ยงต่อการเกิดสาธารณภัย ๒) แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเกิดภัย ไม่ต่ ากว่า ๗๒ ชั่วโมง ๓) แจ้งเตือน
ข้อมูลสาธารณภัยแก่ประชาชน และ ๔) การรับมือและการอพยพ 

2) ด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
การส่งเสริมบทบาทและสถานะไทยในเวทีระหว่างประเทศ ได้มีการ

ด าเนินการที่ส าคัญ ได้แก่ ๑) การเสริมสร้างความร่วมมือทางทหารระหว่างกระทรวงกลาโหมไทย กับ
กระทรวงกลาโหมยูเครน ตลอดจนเป็นการสานต่อความสัมพันธ์ โดยเชิญชวนให้ฝ่ายยูเครนพิจารณาลงทุน
หรือร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการภาคเอกชนของไทยในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ โดยเฉพาะการลงทุน      
ในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) รวมทั้งการเสริมสร้าง
ความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และ ๒) การประชุม
หารือเพื่อด าเนินการรับรองศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน (ASEAN Center of Military Medicine : ACMM) 
เป็นองค์กรเฉพาะสาขาระดับรัฐมนตรี (ASEAN Sect oral Ministerial-Bodies-:-ASMBs) 

2.2 ด้านสังคมจิตวิทยา  
2.2.1 การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม   

๑) ขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสังคม Social Enterprise : SE มุ่งบูรณาการงาน
พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ได้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นค าขอหนังสือรับรองกิจการเพ่ือสังคม             
พ.ศ. 2561 โดยได้เปิดให้ภาคเอกชนยื่นแบบค าขอหนังสือรับรองกิจการเพ่ือสังคม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป       
ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจการเพ่ือสังคม นับว่าเป็นการ
สร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับกิจการเพ่ือสังคมให้เป็นที่รู้จัก และสร้างการมี ส่วนร่วม         
จากทุกภาคส่วน ตามแนวทางประชารัฐของรัฐบาล เพ่ือการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูล    
ได้ทาง www.dsdw.go.th หรือ www.csv.dsdw.go.th หรือทาง QR Code หรือโทรศัพท์ 02-659-6157 

๒) สานพลังประชารัฐ เปิดศูนย์ฟ้ืนฟูและพัฒนาศักยภาพคนไร้บ้าน จ.เชียงใหม่ เป็น 
“ศูนย์ตั้งหลักชีวิต” ก่อนคืนสู่สังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เป็น "ศูนย์ตั้งหลักชีวิต” ในการเตรียมความพร้อม   



4 

 

ในการเข้าสู่สังคม สร้างความมั่นใจ และสร้างวินัยของกลุ่มคนไร้บ้าน ผ่านการท ากิจกรรมร่วมกัน เช่น 1) การออม
ทรัพย์ โดยสมาชิกจะออมทรัพย์ขั้นต่ าเดือนละ 50 บาท เพ่ือเป็นกองทุนช่วยเหลือในยามจ าเป็นเดือดร้อน 2) การ
จัดตั้งกองทุนอาชีพ เพ่ือให้สมาชิกได้กู้เงินไปลงทุนประกอบอาชีพ โดยสมาชิกจะร่วมกันก าหนดระเบียบการกู้ยืม   
3) การดูแลสุขภาพอนามัยเบื้องต้น ก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนทั่วไปที่มีต่อคนไร้บ้าน อีกทั้งเกิดการ
รับรู้และยอมรับว่า คนไร้บ้านเป็นคนกลุ่มหนึ่งที่อยู่ร่วมในสังคมเดียวกันอย่างไม่แปลกแยก                                          

2.2.2 การสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของภาครัฐ 
1) การเข้าร่วมประชุมองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILC) สมัยที่ ๑๐๗ 

และยื่นจดทะเบียนสัตยาบันพิธีสารส่วนเสริมอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๒๙       
ว่าด้วยแรงงานบังคับ ปี ค.ศ. ๑๙๓๐ เป็นการยืนยันถึงเจตนารมณ์ความร่วมมือระหว่างประเทศในฐานะ
สมาชิกองค์การแรงงานระหว่างประเทศต่อเวทีโลก ในเรื่องมาตรการในการช่วยเหลื อและคุ้มครองแรงงาน     
ให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน การสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ทุกภาคส่วน และส่งเสริมให้เกิดการเคารพ
สิทธิมนุษยชน อันน าไปสู่การหลีกเลี่ยงปัญหาและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของประเทศไทยต่อไป 

๒) การจัดหางานผ่านแอปพลิเคชัน LINE JOBS กระทรวงแรงงาน เป็นการ
ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนตามแนวทางประชารัฐ ส่งเสริมให้ประชาชนมี
งานท า สามารถเข้าถึงต าแหน่งงานว่างได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และสามารถใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจ รวมถึงเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์แนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงาน และวางแผน
ผลิตก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน อีกท้ังยังเป็นการเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงแหล่งงาน
และการสมัครงานที่สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

ทั้งนี้ ผู้ว่างงานที่ต้องการหางานท าหรือผู้ที่ต้องการเปลี่ยนงานใหม่สามารถ
ค้นหางานและสมัครงานผ่านแอปพลิเคชัน LINE ได้ทันที โดยการพิมพ์ @LINEJOBSTH ในช่องค้นหา              
และกดเพ่ิมเพ่ือน สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้บริการเพ่ิมเติม ติดต่อสายด่วนกระทรวงแรงงาน        
โทร. ๑๕๐๖ กด ๒ กรมการจัดหางาน 

๓) พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการให้บริการรับช าระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
และการให้บริการรับช าระเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ ผ่านเคาน์เตอร์บิ๊กซี เพ่ือเพ่ิมช่องทาง     
การให้บริการรับช าระเงินสมทบแก่ผู้ประกันตน ตามมาตรา ๔๐ ผ่านเคาน์เตอร์บิ๊กซี ซึ่งผู้ประกันตนสามารถ
เลือกช าระเงินได้ทุกสาขาท่ีให้บริการ ๘๐๐ กว่าสาขาท่ัวประเทศ 

ทั้งนี้ เริ่มให้บริการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ส านักงาน
ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที ่/จังหวัด/สาขา ทั ่วประเทศ หรือที ่ศูนย์บริการสายด่วน  ๑๕๐๖ 
ให้บริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

2.2.๓ การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
1. การศึกษาและเรียนรู้ 

1.1 พิธีลงนามความร่วมมือ “การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยสู่สถานศึกษา” 
และ โครงการ “Safety Thailand ในสถานศึกษากับเยาวชนสู่วัยแรงงาน” เป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการสร้างการรับรู้และส่งเสริมให้มีกิจกรรมเรื่องความปลอดภัยให้แก่
นักเรียน นักศึกษา รวมทั้งบุคลากรในสถานศึกษาควบคู่ไปกับการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาและรณรงค์เรื่อง
ความปลอดภัย 

1.2 ลงนามความร่วมมือ Partnership School ๕๐ โรงเรียนทั่วประเทศ 
เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในการบริหารจัดการ ร่วมพัฒนา และสนับสนุนสถานศึกษา 
ตลอดจนเพ่ือพัฒนาคุณภาพและรังสรรค์นวัตกรรมการบริหารจัดการที่จะเป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์      
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ทางการเรียนและเตรียมความพร้อมผู้เรียนส าหรับอนาคต พร้อม ๆ กับการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพ่ือเปิดโอกาสในการพัฒนาอย่างทั่วถึงที่จะเป็นการลดความเหลื่อมล้ าได้ในที่สุด     
มีโรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการ ๕๐ แห่ง ซึ่งมีนายมีชัย วีระไวทยะ และศาสตราจารย์กิตติคุณ  เทียนฉาย กีระนันทน์ 
เป็นผู้ขับเคลื่อนร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ 

1.3 การส่งเสริมและพัฒนาก าลังคน 
(๑) จัดประชุมวิชาการ Thailand – Japan Student Science Fair 

2018 ระหว่างวันที่ ๗-๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดงานประชุมวิชาการ Thailand – Japan Student 
Science Fair 2018 ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเวทีให้นักเรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียนที่เน้น
การเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยและญี่ปุ่นได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
พัฒนาคุณภาพและศักยภาพของโรงเรียนให้มีมาตรฐานเทียบเท่าโรงเรียนที่เน้นการเรียนการสอนด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นน าของนานาชาติ เพ่ือสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี อันจะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติและสังคมโลกต่อไปในอนาคต 

ผลการด าเนินงาน : ขณะนี้ มีนักเรียนจากกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัยได้ทุนจากรัฐบาลไทย จ านวน ๑๑ คน เพ่ือศึกษาต่อที่สถาบัน KOSEN ประเทศญี่ปุ่น โดยเป็น
สถาบันการศึกษาด้านนวัตกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีชั้นสูง เป็นแหล่งผลิตวิศวกร นวัตกร และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีให้กับประเทศญี่ปุ่น มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะและสมรรถนะตรงความต้องการ
ของตลาดแรงงาน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และสามารถท างานได้ดี 

(๒) หลักสูตรสหกิจศึกษาเป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ส าคัญ
ยิ่งในบริบทของการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ช่วยให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพสูง
และทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างแท้จริง 

ผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงาน : ปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาที่จัด
หลักสูตรสหกิจศึกษา จ านวน ๑๑๘ แห่ง มีนักศึกษากว่า ๔๐,๐๐๐ คน และมีสถานประกอบการเข้าร่วม
โครงการกว่า ๑๐,๐๐๐ แห่ง ซึ่งจากผลการประเมินการท างานภายหลังจบการศึกษา พบว่า บัณฑิตสหกิจศึกษา
จะมีงานท าในเวลาอันรวดเร็วและมากกว่าบัณฑิตที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการฯ สถานประกอบการมีความพึงพอใจ
ในระดับมาก เพราะบัณฑิตมีคุณสมบัติที่ดี เป็นผู้มีวุฒิภาวะ มีความรับผิดชอบ และมีระเบียบวินัย 

2. การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม        
๒.๑ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าทาง

เศรษฐกิจ โดยมีการจัดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน มหกรรมหน้ากากนานาชาติ ประจ าปี 
2561 เพ่ือสืบทอดและสร้างความตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงส่งเสริม
ความร่วมมือ  ในการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมและเชื่อมโยงกับนานาชาติด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย ขบวนแห่ผีตาโขน ขบวนแห่เจ้าพ่อกวน –เจ้าแม่นางเทียม และคณะพ่อแสน       
พิธีจุดบั้งไฟบูชาพญาแถน การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์พ้ืนเมือง การประกวดหน้ากากผีตาโขน รวมทั้งการแสดง
หน้ากากนานาชาติ ทั้งนี้ ในปีนี้มีคณะนักแสดงจากประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจาตอบรับ       
เข้าร่วมงาน 5 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมียนมา เวียดนาม และเกาหลีใต้ 

๒.๒ ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม เพ่ือเปลี่ยนแปลงประเทศไทยด้วยการพัฒนา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้จัดกิจกรรมงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ ภายใต้แนวคิด 
“พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สร้างคนดีสู่สังคม” มีเป้าหมายส าคัญ คือ เป็นสื่อกลางของเครือข่ายคุณธรรม
ทุกภาคส่วนให้เกิดเป็นกระแส สร้างความตระหนักและตื่นตัวในการขับเคลื่อนคุณธรรมให้เต็มพ้ืนที่ในสังคมไทย 
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มุ่งเน้นการส่งเสริมจิตส านึกคุณธรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็ก เยาวชน ครอบครัว และ
ประชาชน ในด้านความพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน วินัยประชาชนสะท้อนวินัยชาติ ร่วมสร้างสังคมสุจริต 
และมีจิตอาสา เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และหาแนวทางน าไปสู่การเปลี่ยนประเทศ
อย่างเป็นรูปธรรม Let’s Change ประเทศไทยสู่ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนา
แล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

๒.2.4 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
๑) บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ๗ กลุ่ม 

จ านวน ๓.๕ ล้านโด๊ส ระหว่างวันที่  ๑ มิถุนายน – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพ่ือลดความรุนแรงและ
ภาวะแทรกซ้อนหากป่วย และป้องกันการเกิดโรคและแพร่กระจายสู่ผู้อื่น 

๒) เตรียมขยายคลินิกโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย ลงสู่หน่วย
บริการปฐมภูมิ ปัจจุบันมีโรงพยาบาลเครือข่ายที่มีคลินิกโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่ายแล้ว ๑,๔๑๕ 
แห่ง ท าให้ผู้ป่วยสามารถเข้ารับการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดอัตราการก าเริบรุนแรงจนต้อง   เข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาล โดยในอนาคตอันใกล้นี้ จะส่งเสริมให้สถานบริการสาธารณสุขหรือสมาชิกเครือข่ายที่ท า
คลินิกได้มาตรฐานแล้วขยายรูปแบบและแนวทางการรักษาไปสู่ระบบบริการปฐมภูมิหรือ PCC (Primary Care 
Cluster) เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการรักษาที่ใกล้บ้านมากยิ่งขึ้น 

๒.๓ 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 1,724,969 
77.00 % 

1,842,579 
 

82.25 5.25 

รายจ่ายลงทุน 
(Capital Expenditure)  

 659,781 429,583 
65.11 % 

270,529 41.00 -24.11 

รวม 2,900,000  
2,154,552 

74.29 % 
 2,113,108 

 
72.87 -1.43 

ที่มา : ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนกิส์ (GFMIS) ณ วันที่ 29 มถิุนายน 2561 
รวบรวม : ส านักงบประมาณ 
หมายเหตุ :   งบประมาณรวม หมายถึง งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

  
จากข้อมูลของระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ สามารถเบิกจ่ายงบประมาณรวม  
2,113,108 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเบิกจ่ายร้อยละ 72.87 ของงบประมาณตาม พรบ. โดยงบประมาณ
รายจ่ายประจ าเบิกจ่ายได้ 1,842,579 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 82.25 และงบประมาณรายจ่ายลงทุน
เบิกจ่ายได้ 270,529 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.00 ซึ่งหากเปรียบเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายตาม
มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปรากฏว่า
เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ในภาพรวมก าหนดไว้ร้อยละ 74.29 ผลการเบิกจ่ายจริง
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เป็นร้อยละ 72.87 ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดร้อยละ 1.43 โดยรายจ่ายประจ ามีการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมาย     
ที่ก าหนด ร้อยละ 5.25 รายจ่ายลงทุนมีการเบิกจ่ายต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดร้อยละ 24.11 

๒) การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน         
ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี ๒๕๖๑ จากการ     
ลงพ้ืนที่ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับต าบล (ทีมไทยนิยมฯ) พบว่า       
มีประชาชนที่มีคุณสมบัติเป็นผู้มีรายได้น้อยบางส่วนยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการลงทะเบียน 

การลงทะเบียนเพ่ิมเติมฯ จะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ
แต่ไม่ได้ลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนฯ ๒๕๖๐ มีสิทธิได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและจะเป็นข้อมูลส าคัญ
ในการท ามาตรการสวัสดิการแห่งรัฐต่อไป 

๓) มาตรการด้านภาษีสรรพสามิตเพื่อสนับสนุนน้ ามันดีเซล B20 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ใช้เป็นกลไกในการส่งเสริมการใช้น้ ามันดีเซลที่มีส่วนผสมของไบโอดีเซลให้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนค่าบริการ
ขนส่งและค่าโดยสารสาธารณะ รวมทั้งเป็นการช่วยเหลือและสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ ามันอีกทางหนึ่ง 
ซึ่งน้ ามันดีเซล B๒๐ จะจ าหน่ายในราคาที่ถูกกว่าน้ ามันดีเซล B๗ จ านวน ๓ บาท โดยใช้เงินกองทุนน้ ามัน    
เขา้มาสนับสนุน 

๔) ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรา
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม)  คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่      
๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว โดยให้ยังคงจัดเก็บ
ภาษีมูลค่าเพ่ิมในอัตราร้อยละ ๗ ต่อไปอีก ๑ ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชน 
สร้างความเชื่อมั่นในการประกอบธุรกิจให้กับภาคเอกชน และสนับสนุนเสถียรภาพและความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งเพ่ือให้อัตราภาษีมูลค่าเพ่ิมมีความสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและฐานะทางการ
คลังของประเทศ 

๕) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
๕.1) จัดท านโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เป็นการจัดท าขึ้นเป็น    

ครั้งแรกโดยมีแนวทางการพัฒนา ๓ ด้าน ได้แก่ (๑) นโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ระยะ ๑๕ ปี     
(๒) ระบบติดตามและตรวจสอบการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของไทย (Thailand Tourism Watch) 
และ (๓) คู่มือการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของไทยเพ่ือการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยจะน านโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่ งยืนของประเทศไทยเสนอ ต่อ
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ พร้อมผลักดันให้เกิดผลเป็น
รูปธรรมในทุกภาคส่วน 

๕.2) ส่งเสริมการถ่ายท าภาพยนต์ในประเทศไทย โดยการร่วมออกคูหางาน 
Shanghai International Film Festival โดยมีผู้เข้าเยี่ยมชมและสอบถามข้อมูลมากกว่า ๒๐๐ ราย โดยมี
ผู้สนใจที่จะเข้ามาถ่ายท าภาพยนตร์ประเภทต่าง ๆ ทั้งภาพยนตร์เรื่องยาว และภาพยนตร์สารคดี ซึ่งคาดว่าจะมีเงิน
เข้ามาลงทุนในประเทศไทยไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ล้านบาท 

๕.๓) จัดอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน”        

ในพ้ืนที่จังหวัดท่องเที่ยวรอง จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล เพ่ือให้ชุมชนมี
องค์ความรู้และสามารถบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวด้วยตนเองได้ เตรียมความพร้อมในการรองรับและอ านวย
ความสะดวกนักท่องเที่ยว          

๖) การด าเนินการที่ส าคัญเพื่อส่งเสริมด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มีการ
ด าเนินการ ดังนี้ 
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๖.๑) การระดมพลังผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่จัดกิจกรรมลดปัญหา
ขาดแคลน Smart Phone ให้ประชาชนใช้เน็ตประชารัฐ โดยกลุ่มผู้ให้บริการเครือข่ายฯ ยินดีให้ความร่วมมือ
กับภาครัฐ และเตรียมจัดกิจกรรม เช่น โปรโมชั่นโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นเก่าแลกโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นใหม่ เป็นต้น 
ภายใต้ชื่อกิจกรรม “เน็ตประชารัฐร่วมใจ by (ชื่อผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่)” ซึ่งถือเป็นความ
ร่วมมือส าคัญเพ่ือการเพ่ิมโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ “Wi-Fi เน็ตประชารัฐ” รวมถึงบริการต่าง ๆ 
ของภาครัฐได้มากยิ่งขึ้น 

๖.๒) การสร้างพลเมืองดิจิทัล ให้ความส าคัญเรื่องการเสริมสร้างทักษะดิจิทัลให้แก่
ประชาชนให้สามารถเข้าถึง เรียนรู้ และได้ประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างปลอดภัย จัดท าหลักสูตร 
“การพัฒนาทักษะและการเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship)” เพ่ือสร้างพลเมืองดิจิทัลของประเทศไทย
ให้รู้จักใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างสร้างสรรค์ รู้เท่าทัน และมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยในปี แรก ๒๕๖๑   
จะมุ่งเน้นไปที่ผู้น าชุมชนดิจิทัล (Digital Community Leader) เพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและ
สังคมในระดับฐานรากให้กับชุมชนที่มีความพร้อม และสามารถถ่ายทอดให้กับคนในชุมชนต่อไปได้ผ่านทาง
แพลตฟอร์มออนไลน์ www.thaidigizen.com เพ่ือท าหน้าที่ขยายผลต่อไปยังประชาชนทุกคนในชุมชน  และจัด
กิจกรรมเพ่ือแสวงหาแนวทางในการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเข้าไปขับเคลื่อนพัฒนา
สังคมเศรษฐกิจในชุมชน พร้อมกลไกสนับสนุนจะช่วยสร้างและยกระดับธุรกิจนวัตกรรมในเชิงสังคมอย่างเป็น
รูปธรรม  

๗) การส่งเสริมการค้าทั้งในและต่างประเทศ 
๗.๑) การเจาะตลาดข้าวอินทรีย์ยุโรป โดยได้ด าเนินการ ดังนี้ ๑) น าคณะผู้แทนการค้า

ภาครัฐและภาคเอกชนไทยเดินทางเยือนประเทศสเปนและฝรั่งเศส โดยได้แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ด้านตลาด
สินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ ๒) การตรวจรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของ
สเปนและฝรั่งเศส ๓) การเชื่อมโยงตลาดผลผลิตข้าวอินทรีย์จากโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ๑ ล้านไร่ ไปยัง
ตลาดต่างประเทศ ซึ่งเป็นโครงการที่ดีที่จะช่วยยกระดับการผลิตข้าวของไทยและสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร
ชาวนาไทย โดยภาครัฐจะให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ รวมทั้งการให้สิทธิจัดสรรโควต้าการส่งออกข้าวไทยไปสหภาพ
ยุโรปแก่ผู้ส่งออกตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ทั้งนี้ หากจ านวนผู้ประกอบการส่งออกที่มีศักยภาพและความพร้อมในการ
ส่งออกเข้ามาช่วยรับซื้อผลผลิตข้าวอินทรีย์และผลักดันออกสู่ตลาดต่างประเทศมากขึ้น มีส่วนช่วยให้โครงการ
ดังกล่าวเกิดผลเป็นรูปธรรม และท าให้อุตสาหกรรมข้าวอินทรีย์ไทยเกิดความเข้มแข็งจากการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) 

๗.๒) ขยายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ กับประเทศโมซัมบิกอย่างเป็นทางการ     
เพ่ือหารือแนวทางขยายการค้าการลงทุนและแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้าระหว่างกัน และจะได้มีการขยาย
ความร่วมมือในด้านต่าง ๆ อาทิ อัญมณี พลังงาน การประมง การเกษตร และการท่องเที่ยวให้เกิดผลเป็น
รูปธรรมโดยเร็ว และโมซัมบิกได้เชิญชวนให้ภาคเอกชนของไทยเข้ามาลงทุนในโมซัมบิก โดยเฉพาะในด้าน
การเกษตรและประมง และจะจัดสรรพ้ืนที่ของรัฐที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้แก่ภาคเอกชนไทยที่สนใจลงทุนใน
โมซัมบิกต่อไป   

2.4 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก วทน. 
๑) การจัดงาน “Technology Investment Conference 2018” ภายใต้หัวข้อ 

“Investments that Sparks Science and Technology Innovation” เป็นงานประชุมเพ่ือการลงทุน
ทางเทคโนโลยีที่จัดขึ้นส าหรับนักลงทุนและนักพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือเป็น
เวทีให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีจากวิทยากรระดับสากล และเป็นการเปิดโอกาสหา
พันธมิตรทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการสตาร์ทอัพทั้งในและต่างประเทศกับนักลงทุน สถาบันการเงินและ
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พันธมิตรที่สนใจเข้าร่วมงาน จ านวนกว่า ๒๐๐ คน รวมทั้งการสนับสนุนทางการเงินและคู่ค้าธุรกิจเพ่ือน า
นวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ 

๒) การจัดงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติระดับภูมิภาค” 
ประจ าปี  ๒๕๖๑ (National Science and Technology Fair 2018, Regional)  ซึ่ งการจัดงานมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้เยาวชนและประชาชนในภูมิภาคต่าง ๆ ได้เข้าถึงโอกาสการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีด้วยกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และนิทรรศการจากทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจใน
การน าไปต่อยอดความคิดสู่อนาคต มีผู้เข้าร่วมงาน จ านวน ๑๘๑,๒๓๕ คน 

๓) การจัดงานเปิดตัวโครงการเพื่อพัฒนาทักษะเยาวชนไทยในยุค ๔.๐ ได้แก ่ 
๓.๑) โครงการสื่อการสอนโปรแกรมม่ิงในโรงเรียน “Coding at School 

Project” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาก าลังคนด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนยกระดับ
ความสามารถของเด็กไทยสู่ความเป็นเลิศในระดับภูมิภาคและระดับสากล โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กับเยาวชนระดับ 

๓.๒) โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) ในโรงเรียน
เพ่ือพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรให้กับเด็กและเยาวชนไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการ
เรียนรู้ด้าน STEM โดยจัดให้สถานศึกษาทั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา วิทยาลัยเทคนิค และจัตุรัสวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิศวกรรม ดิจิทัล และเครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตร์ จ านวน ๑๕๐ แห่ง และมีเป้าหมายใน
การขยายผลการจัดท าโครงการนี้ในสถานศึกษาทั้งประเทศ 

๔) บัญชีนวัตกรรม ปัจจุบันมีผลงานนวัตกรรมที่ยื่นแบบค าขอขึ้นทะเบียนบัญชี
นวัตกรรมไทย แล้วทั้งสิ้น ๔๘๘ ผลงาน และมีผลงานที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
ผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย จ านวน ๒๓๕ ผลงาน ทั้งนี้ ส านักงบประมาณได้ประกาศ
ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยเรียบร้อยแล้ว จ านวน ๑๙๗ ผลงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จ านวน ๓๔ ผลงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จ านวน ๔๗ ผลงาน และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๑๑๖ ผลงาน) 

๒.5 ด้านการต่างประเทศ 
1) เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ในภูมิภาคอาเซียนและ

ขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยการส่งเสริมความเชื่อมโยงและการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในภูมิภาค จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการระดับชาติ เพ่ือเตรียมการจัดการประชุมผู้น า ACMECS โดยเน้น
การส่งเสริม “ความเชื่อมโยง” (Connectivity) เพ่ือเชื่อมอนุภูมิภาคเข้ากับเศรษฐกิจโลก 

2) การส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศที่มีความส าคัญทางยุทธศาสตร์ โดยได้มีการ
เดินทางเยือนไทยที่ส าคัญ ได้แก่ (1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล 
โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือในประเด็นที่ส าคัญ อาทิ การส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย – บราซิล การเพ่ิมมูลค่าการค้า
และการลงทุน ความร่วมมือด้านต่าง ๆ เช่น การเกษตร พลังงาน การปราบปรามการค้ายาเสพติด กีฬา รวมถึง
ความร่วมมือในกรอบพหุภาคีและในประเด็นระดับโลก (2) วุฒิสมาชิกสหรัฐฯ และประธานคณะอนุ
กรรมาธิการต่างประเทศด้านเอเชียตะวันออก แปซิฟิก และนโยบายความมั่นคงทางไซเบอร์ ทั้งสองฝ่ายได้หารือ
ร่วมกันที่ส าคัญ ได้แก่ ภาพรวมความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและยาวนานระหว่างไทยและสหรัฐฯ  
ความร่วมมือทางทหารและความมั่นคง ความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุน รวมทั้งสถานการณ์ในภูมิภาค
และประเด็นระหว่างประเทศท่ีส าคัญ (3) ผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดย
ทั้งสองฝ่ายได้หารือและแลกเปลี่ยนทัศนะระหว่างกัน ได้แก่ ด้านการค้า การลงทุน ท่องเที่ยว วัฒนธรรม การศึกษา 
สาธารณสุข การแพทย์แผนจีน อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กีฬาและเทคโนโลยีระดับสูง และฝ่ายไทยได้เชิญชวน  
นักลงทุนมาเก๊าให้มาลงทุนในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor – ECC) 
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และให้น าเข้าสินค้าจากไทยมากขึ้นโดยเฉพาะสินค้าเกษตรและเครื่องประดับอัญมณี และสินค้าตกแต่งบ้าน         
คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (Economic and Social Council – ECOSOC) 

๒.6 การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

๑) ปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหาย ในวนอุทยานถ้ าหลวง - ขุนน้ านางนอน จังหวัดเชียงราย 
ได้สนับสนุนก าลังเจ้าหน้าที่เพ่ือร่วมปฏิบัติภารกิจค้นหาผู้ประสบภัย ส่วนการด าเนินการในระยะต่อไป จะมีการ
จัดท าแผนการพัฒนาฟ้ืนฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่วนอุทยานถ้ าหลวง - ขุนน้ านางนอน ใน ๓ ด้าน ได้แก่ 
การบริหารจัดการ การรักษาความปลอดภัย และการฟื้นฟู โดยแบ่งเป็น ๒ ระยะ คือ 

ระยะเร่งด่วน เช่น การแบ่งเขตการบริหารจัดการให้มีความชัดเจน การจัดให้มี
อัตราก าลัง เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเฉพาะด้าน ติดตั้งกล้องวงจรปิด การฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่ที่ด าเนินการค้นหาและ
กู้ภัยให้กลับคืนสู่สภาพเดิม และการจัดท าระบบป้ายสื่อความหมายต่าง ๆ เป็นต้น  

ระยะยาว เช่น การจัดตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและรักษาความปลอดภัย การ
ปรับปรุงและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของวนอุทยาน และการปรับปรุงพัฒนาระบบสาธารณูปโภค เป็นต้น 

๒) การบริหารจัดการน้ าให้เกษตรกรในพ้ืนที่ชลประทาน โดยการก่อสร้างแหล่งน้ า
ในไร่นานอกเขตชลประทานโดยการขุดสระเก็บน้ าประจ าไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันด าเนินการ
ได้ 41,297 บ่อ การพัฒนาแหล่งน้ าชุมชน เพ่ือป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ปัจจุบันด าเนินการแล้วเสร็จ 
3 แห่ง การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า โดยการก่อสร้างแหล่งน้ าขนาดเล็ก ปรับปรุงพ้ืนที่ และ
จัดท าระบบส่งน้ าในไร่นาเพ่ือให้เกษตรกรมีน้ าใช้ในการเกษตรและในช่วงฝนทิ้งช่วงอยู่ระหว่างการเข้าพ้ืนที่
ด าเนินการของผู้รับจ้าง ผลการด าเนินงานแล้วเสร็จ 109 แห่ง การเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน โดยการจัดการแหล่ง
น้ าในเขตปฏิรูปที่ดิน ปรับปรุงพัฒนาและกระจายน้ าเพ่ือการเกษตร ด าเนินการแล้ว 30 แห่ง การลดการใช้น้ า
ภาคอุตสาหกรรมและพ้ืนที่ชลประทานเดิม โดยปรับปรุงชลประทานเดิม 417 แห่ง พ้ืนที่ชลประทานเดิม 
1,952,475 ไร่ ผลการด าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 69.36 การปฏิบัติการฝนหลวงและบริการด้านการบิน จัดตั้ง
หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจ านวน 13 หน่วยปฏิบัติการ พ้ืนที่เป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ทั้งสิ้น 217.88 ไร่ 
พ้ืนที่เป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ทั้งสิ้น 217.88 ไร่ นอกจากนี้ ได้จัดท าระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early 
Warning) ได้ติดตั้งสถานีเตือนภัยล่วงหน้า จ านวน 1,545 สถานี มีผลการเตือนภัย 5,919 ครั้ง ครอบคลุ ม
พ้ืนที่ 19,741 หมู่บ้าน 

๒.7 ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
๒.7.๑ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
1) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและการอ านวยความ

สะดวกในการบริการประชาชน ได้มีการด าเนินการที่ส าคัญ ดังนี้ 
๑.๑) โครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ 

(Strategist Development Program) เป็นแนวทางการรักษากลุ่มก าลังคนคุณภาพ (Talent Retention) 
ผ่านกลไกการปฏิบัติงานในโครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการส าคัญระดับประเทศ (Policy Study/Work 
Team) จะปรับบทบาทไปสู่การท าหน้าที่ เป็นศูนย์ข้อมูลผู้มีศักยภาพหรือผู้ เชี่ยวชาญ ในด้านต่าง ๆ 
(Headhunter/Excellence Center) อยู่ในระหว่างการพัฒนากลไกการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือรองรับ
การเคลื่อนย้ายบุคลากรข้ามหน่วยงาน เช่น ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานแบบ Team-based การจัดสรร
สิ่งจูงใจที่เหมาะสมส าหรับผู้ปฏิบัติงานและส าหรับหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัดของผู้ได้รับการคัดเลือกไป
ปฏิบัติงานในภารกิจพิเศษ 
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๑.๒) พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศ
โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดย สกอ. จะสามารถใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงฐานข้อมูลดังกล่าว
กับระบบภาวะการมีงานท าของบัณฑิตที่จะเข้าสู่ระบบราชการ ตลอดจนการเชื่อมโยงฐานข้อมูลหลักสูตร         
ที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์และจัดท าข้อมูลสารสนเทศอุดมศึกษา
ด้านภาวะการมีงานท าของบัณฑิตของ สกอ. และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๒) โครงการยกเลิกส าเนาเอกสารราชการ (No Copy) และการพัฒนาระบบ
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ ปัจจุบันมีหน่วยงานที่ปักหมุด
จุดให้บริการในระบบแล้ว จ านวน ๔๖,๖๓๗ หน่วยงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑) 

๓) รางวัล United Nations Public Service Awards (UNPSA) 2018 เพ่ือเผยแพร่
ผลงานของหน่วยงานภาครัฐไทยสู่ระดับสากล ส าหรับในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มีหน่วยงานที่ได้รับรางวัล คือ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับรางวัลองค์กรภาครัฐยอดเยี่ยมแห่งสหประชาชาติ ประจ าปี 
๒๕๖๑ (The 2018 UNPSA Winners) ในกลุ่มที่ ๓ สาขาการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในการ
ให้บริการสาธารณะเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Promoting gender responsive public services to achieve 
the SDGs) จากผลงานเรื่อง "การป้องกันควบคุมมะเร็งปากมดลูกแบบบูรณาการ" ( Integrated approach of 
comprehensive cervical cancer control) ซึ่งสามารถลดขั้นตอนและระยะเวลารอคอยได้มาก โดยได้ขยาย
ผลการด าเนินการทั้งจังหวัด และได้ยกระดับโรงพยาบาลร้อยเอ็ดเป็นศูนย์มะเร็งเพ่ือให้ผู้ป่วยไม่ต้องเดินทางไป
รักษาไกลบ้าน 

๒.7.๒ การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
๑) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนิน

ทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ณ ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สร้างประโยชน์ให้แก่
เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขัง 

๒) พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเป็นองค์ประธานเปิด
ศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรอุตสาหกรรมเรือนจ าเขาพริก เพ่ือเป็นศูนย์ต้นแบบในการถ่ายทอดความรู้และทักษะ
วิชาชีพเกษตรกรรม เพ่ือเป็นสถานที่ฝึกทักษะการท างานด้านเกษตรกรรมให้แก่ผู้ต้องขังและศึกษาดูงานของบุคคล 

๓) การหารือมาตรการทางเลือกแทนการจ าคุก เพื่อลดปัญหานักโทษ          
ล้นเรือนจ า “ก้าวผิดคิดพลาดให้โอกาส...แก้ตัวใหม่” ซึ่งปัจจุบันประสบปัญหานักโทษล้นเรือนจ าโดย  
จากสถิติ พบว่า มีจ านวนผู้ต้องราชทัณฑ์ทั่วประเทศมากกว่า ๓๕๐,๐๐๐ คน ซึ่งมากเป็นอันดับ ๖ ของโลก
แต่พ้ืนที่ของเรือนจ าและทัณฑสถานทั่วประเทศ สามารถรองรับผู้ต้องขังได้ประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ คน ท าให้เกิด
ปัญหาความแออัดในเรือนจ าและทัณฑสถาน ปัญหาการควบคุมและการแก้ไขพฤตินิสัย ท าให้ไม่สามารถพัฒนา
พฤตินิสัยผู้ต้องขังได้เต็มที่ น าไปสู่ปัญหาการกระท าความผิดซ้ า ทั้งนี้ ยธ. ได้ด าเนินการเพ่ือแสวงหามาตรการ  
ที่เหมาะสมที่จะน ามาใช้ในการเลี่ยงโทษจ าคุกและด าเนินการผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันก าหนด
ทิศทางที่เหมาะสมในการลงโทษผู้กระท าผิดที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในแต่ละขั้นตอน และให้ความส าคัญ
กับการดูแลนักโทษขณะที่อยู่ในเรือนจ า ให้มีความรู้ ทักษะอาชีพ รวมทั้งพัฒนาพฤตินิสัย ให้สามารถกลับมา
เป็นคนดีของสังคมและไม่หวนกลับไปกระท าผิดซ้ าอีก            
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๔) 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 
๒๘๗ ฉบับ 

๑๐ ฉบับ ๔๑ ฉบับ  ๒๑ ฉบับ  ๘๐ ฉบับ 1 ฉบับ 

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

 


