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รายงานผลการด าเนินงาน ๑ ปี   
ตามนโยบายเร่งด่วน ๑๒ เร่ือง ของรัฐบาล 

 
นโยบายเร่งด่วน ตัวอย่าง ผลงานส าคัญของกระทรวง 

๑. การแก้ไขปัญหาในการ
ด ารงชีวิตของประชาชน 

ส านักนายกรัฐมนตรี/ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  โครงการประเภทการ
ก่อสร้าง/โครงสร้างพ้ืนฐาน จ านวน ๒๘๘ โครงการ  ได้แก่ การก่อสร้างสะพาน ก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต พัฒนาระบบไฟฟ้า ก่อสร้างระบบประปา /โครงการประเภทแหล่งน้ า 
จ านวน ๓๔๓ โครงการ ได้แก่ โครงการขุดลอกคลอง ก่อสร้างฝาย พัฒนาแหล่งน้ า                        
-แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการประกอบกิจการ โรงไฟฟ้าขยะในพ้ืนที่ชุมชนแม่กุ 
อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก  กรณีได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบจากกิจการเหมือง
แร่แมงกานีส ต าบลช่างเคิ่ง อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่  
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)  รับเรื่องร้องทุกข์จากผู้บริโภค 
ทั้งสิ้น ๑๐,๘๗๖ ราย แก้ไขให้ผู้บริโภคจ านวน ๓,๗๗๒ ราย เป็นเงิน 
๔๑๖,๗๐๑,๐๕๐.๖๑ บาท รบัด าเนินคดีแทนผู้บริโภค  ๒,๑๐๒ ราย เป็นเงิน 
๑๗๑,๕๐๔,๔๐๘.๔๙ บาทและไม่ได้ด าเนินคดีแทนผู้บริโภค  ๒๓๙ ราย เป็นเงิน 
๑๔๐,๗๓๘,๗๕๘.๐๐ บาท  สคบ. ได้ด าเนินคดีที่ผู้บริโภคได้รับเงินคืนจากการบังคับคดี
ตามค าพิพากษาศาล จ านวน ๑๖ คดี เป็นเงิน ๔,๕๖๖,๓๗๑.๔๙ บาท รวมทั้งได้
ด าเนินการตั้งเรื่องยึด/อายัดตามค าพิพากษาศาล จ านวน ๑๕ คดี เป็นเงิน 
๔,๑๐๗,๑๓๑.๘๒ บาท กรมประชาสัมพันธ์-โครงการประชาสัมพันธ์การก ากับและ
ติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเพ่ือสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้ประชาชน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
กระทรวงยุติธรรม- ช่วยเหลือลูกหนี้นอกระบบกรณีการลงทุนออมเงินกับแชร์แม่มณี 
และกรณี Foex-3D 
กระทรวงมหาดไทย  การจัดระเบียบหาบเร่–แผงลอย  ๑) ก าหนดพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสม
เป็นพ้ืนที่ท าการค้าของหาบเร่–แผงลอยจ านวน ๓ จดุ รองรับผูค้้าได้ ๑๔๗ ราย คือ จุดที ่๑ 
บริเวณทางเท้าถนนพระราม ๒ ซอย ๖๙ พ้ืนที่เขตบางขุนเทียนจุดที่ ๒ บริเวณทางเท้าของ
ซอยอารีย์ ๑ พ้ืนที่เขตพญาไท จุดที่ ๓ บริเวณพ้ืนที่ว่างของซอยอ่อนนุช ๗๐ พ้ืนที่เขต
ประเวศ  
๒) จัดระเบียบผู้ค้าในจุดผ่อนผนัเดมิที่อยู่ระหว่างการยกเลิก จ านวน ๑๗๑ จุด ในพ้ืนที่ ๑๘ 
ส านักงานเขต จ านวนผู้ค้า ๗,๙๒๒ ราย  ๓) พิจารณาความเหมาะสมพ้ืนที่ท าการค้าตามที่
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กลุ่มเครือข่ายแผงลอยไทยยื่นขอ้เรียกร้อง จ านวน ๓ จุด คือ ๑) ตลาดบางคอแหลม เขตบาง
คอแหลม รองรับผู้ค้าได้ ๑๐๗ ราย ๒) ซอยสุขุมวิท ๑๘ เขตคลองเตย รองรับผู้ค้าได้ ๑๒ ราย 
๓) ถนนก าแพงเพชร ๔ เขตจตุจักร รองรับผู้ค้าได้ ๔๐ ราย    ๔) จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ ตามโครงการถนนคนเดิน (Walking Street)  ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   ๑ โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไข
ปัญหาข่าวปลอม (Anti Fake News Center : AFNC) เปิดศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม
ประเทศไทย (AFNC) เมื่อ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ รับแจ้งเบาะแสและติดตามการ
สนทนาบนโลกออนไลน์เกี่ยวกับข่าวปลอม ตั้งแต่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – ๒๑ 
กรกฎาคม ๒๕๖๓ พบข้อความข่าวที่ต้องคัดกรอง ๙,๑๖๒,๗๑๘ ข้อความ เข้าเกณฑ์
ตรวจสอบ ๑๕,๒๙๗ ข้อความ ด าเนินการตรวจสอบ จ านวน ๕,๒๓๐ เรื่อง   ได้รับผล
ตรวจสอบ ๒,๕๔๙ เรื่อง และมีการเผยแพร่ทั้งหมด ๘๔๐ เรื่อง จ านวนผู้ติดตามของ
ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม -  Website : ๓,๑๐๔,๓๕๑ ผู้รับชม/Line :  ๑,๔๐๖,๒๖๓ 
ราย/Facebook : ๖๒,๗๕๐ ราย/Twitter : ๖,๔๘๖ ผู้ติดตาม  ๒. การเฝ้าระวัง
เว็บไซต์ไม่เหมาะสม ด าเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 
(Cyber Security Operation Center: CSOC)  ก.ค. ๒๕๖๒ –  ก.ค. ๒๕๖๓ ด าเนินการ
กั้นเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม ที่เข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ. จ านวน ๙,๕๘๕ URLs จ านวน 
๔๑๕ เรื่อง ซึ่งศาลได้มีค าสั่ง (หมายเลขคดีด า) ให้ระงับการเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ที่
เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.จ านวน ๗,๑๓๖ URLs จ านวน ๑๐๓ เรื่อง                                                                                                
กระทรวงกลาโหม  ๑ ด าเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพสนับสนุนการสร้างงานให้กับ
มวลชนรอบค่ายทหาร/  โครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภยัแล้ง เพ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับประชาชน / โครงการ Army Delivery/ โครงการทหารพันธุ์ดี  ๒  จัด
ก าลังพลและยุทโธปกรณ์เพ่ือช่วยเหลือประชาชนในภัยพิบัติต่าง ๆ ทั้ง ๔ กองทัพภาค
กระทรวงการคลัง  ๑) การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและย่ังยืน  
จับกุมเจ้าหนี้  ๖,๐๐๒ ราย  ธ.ก.ส. ตั้งคณะอนุกรรมการไกลเกลี่ยประนอมหนี้นอก
ระบบประจ ากทม. และประจ าจังหวัด  ตั้งคณะกรรมการฟ้ืนฟูและพัฒนาศักยภาพการ
หารายได้ของลูกหนี้นอกระบบประจ าจังหวัด   จัดท าระบบฐานข้อมูลหนี้นอกระบบ 
(นร.๑)  เป็นข้อมูลของประชาชนที่เข้ามาขอความช่วยเหลือผ่านธ.ออมสินและ ธ.ก.ส.    
๒) โครงการพิจารณาสินเชื่อ Soft Loan แก่ Non-bank  มูลคาโครงการ ๘๐,๐๐๐   
ลานบาท ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ไปแล้ว ๔,๙๔๐,๓๔๔ ราย    
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๓) ก าหนดหลักเกณฑใหความชวยเหลือผูกูยืมเงิน กยศ.  ก าหนดหลักเกณฑชวย
เหลือผูกูยืมเงินที่อยูระหวางการช าระหนี้ และไมสามารถช าระหนี้ไดตามระยะเวลาที่
ก าหนด    งดการขายทอดตลาด - ชะลอการบังคับคดี ส าหรับผู้กู้ยืม และ/หรือผู้ค้ า
ประกัน  มาตรการปรับเงินคาครองชีพใหกับผูกูยืมเงินที่อยูระหวางศึกษา เริ่มตัง้แตป
การศึกษา ๒๕๖๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากเดิม ๑,๒๐๐ บาท/เดือนเปน 
๑,๘๐๐ บาท/เดือน, ระดับ ปวช./ปวส. จากเดิม ๒,๔๐๐ บาท/เดือน เปน ๓,๐๐๐ 
บาท/เดือน, อนุปริญญา/ปริญญาตรี จากเดิม ๒,๔๐๐ บาท/เดือน เปน ๓,๐๐๐ บาท/
เดือน ปรับเกณฑรายได้ตอครอบครัวผูกูจากเดิมไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท/ป เปน 
๓๖๐,๐๐๐ บาท/ปี เพื่อขยายฐานผูกูยืมใหมากข้ึน  ๔) ปรับปรุงระบบภาษีและการ             
เขาถึงสินเชื่อที่อยูอาศัย ออก พ.ร.ฎ. ลดภาษีท่ีดินฯ พ.ศ. ๒๕๖๓ บรรเทาภาระภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสราง ในอัตรารอยละ ๙๐ ของจ านวนภาษีที่ค านวณได้ ใหแก่ที่ดิน 
หรือสิ่งปลูกสรางที่ใชประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม ใชเปนที่อยูอาศัยใช
ประโยชน์ ๕) มาตรการลดภาระการซื้อท่ีอยูอาศัย (โครงการบานดีมีดาวน)  สิ้นสุด
โครงการมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วม ๑๑๙,๙๐๓ คน มีที่ได้รับสิทธิจ านวน ๑๙,๕๘๗ คน 
และที่ได้รับเงินสนับสนุนจ านวน ๑๙,๕๔๙ คน  ๖) มาตรการยกเวนอากรขาเขาของ
ที่ใชรักษา วินิจฉัย หรือปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  ๗) โครงการ
เพื่อชวยเหลือ เยียวยา และชดเชย ใหแกประชาชนซึ่งไดรับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคโควิด-๑๙ จ่ายเงินชวยเหลือเยียวยาเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท ๓ เดือน ( 
เม.ย. - มิ.ย. ๒๕๖๓) จ านวน ๑๕.๓ ล้านราย เป็นเงินกว่า ๑๕๙,๕๘๔ ล้านบาท  ๘) 
โครงการเพื่อชวยเหลือ เยียวยาและชดเชยใหแกประชาชนซึ่งไดรับผลกระทบจาก
การระบาดของโรคโควิด-๑๙ เพื่อชวยเหลือผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ  จายเงิน
เยียวยา ๑,๐๐๐ บาท/เดือน ๓ เดือน (๓,๐๐๐ บาท/คน) จายเงินไปแลวประมาณ 
๓,๐๘๗ ลานบาท ผูไดรับสิทธิประมาณ ๑.๐๓ ลานราย                                                                
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ๑. โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์ กลุ่ม
เกษตรกร ๑,๑๕๓ แห่ง สมาชิก ๓๗๑,๓๘๓ ราย  ๒. ด าเนินการบริหารจัดการที่ดินท า
กิน  ๑) จัดที่ดินใหเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน  ส.ป.ก. ๔-๐๑ จ านวน ๑๘,๑๐๑ ราย  ๒) 
ปรับปรุงแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS NETWORK จ านวน ๒๑๔,๒๒๘ ไร  
๓) ตรวจสอบสิทธิการเขาท าประโยชนที่ดินของเกษตรกร จ านวน ๓,๘๒๓,๙๓๔ ไร และผู
เขารับบริการศูนยบริการประชาชน จ านวน ๒๗๘,๑๒๔ ราย   ๓. ด าเนินการจัดระเบียบ
การท าประมง  ออกมาตรการ ระเบียบ ประกาศ และ 



๔ 
 

 

ขอก าหนดที่เกี่ยวของภายใตกฎหมายที่ก าหนด ๒๖ ฉบับ  ออกใบอนุญาต/รับรอง และ 
นส.รับรอง ๒๕,๐๖๔  ฉบับ   บูรณาการขอมูลเรือประมงกับกรมเจาทา ๖๐,๙๘๒  ฉบบั 
ควบคุม/ก ากับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ า ๓๐,๒๕๙ ฟาร์มและเฝาระวังการเพาะเลี้ยงสัตวน้ า
ควบคุม ๒๗๑ ครั้ง  ติดตามและเฝาระวังประมงแหลงน้ าจืด ๗๕๘ ครั้ง เสริมสรางการมี 
สวนรวมของชุมชนประมงพ้ืนที่แหลงน้ าจืด ๒๕ ชุมชน ตรวจประเมินและรับรอง
มาตรฐานดานสุขอนามัยในเรือประมง ๔,๗๕๗ ล า ๔. ปองกันและแกไขปญหาการท า
ประมงผิดกฎหมาย ๑. ตรวจติดตามและเฝาระวังการท าประมงตามกฎหมาย 
๑๙๐,๔๖๖ ครั้ง และผานระบบติดตามเรือ (VMS) ๒๙,๒๒๕ ครั้ง  ตรวจสอบและเฝา
ระวังการท าประมงของเรือประมง และเรือขนถายสัตวน้ าไทยนอกนานน้ า ๑,๑๕๗ ครั้ง  
ตรวจสอบและเฝาระวังการท าการประมงของเรือประมงใหเปน ไปตามกฎหมาย ๖๗๔ 
ครั้ง ตรวจสอบการน าเขาสินคาสัตวน้ าจากเรือประมงตางประเทศ ๔๘,๗๑๑ ครั้ง ตรวจ
สุขลักษณะแพปลา สะพานปลาและทาเทียบเรือ ๕๘๗ แหง และตรวจสอบระบบ ตรวจ
สอบยอนกลับของโรงงาน (Traceability) ๑๘๐ แหง ๕ พัฒนาความเขมแข็งของกลุ
มคัดเลือกชุมชนประมง เขารวมโครงการพัฒนาอาชีพเสริม สรางความเขมแข็งชุมชน
ประมง ตามเปาหมาย ๑๔๔ กลมุ ๖ ชดเชยเยียวยาเจาของเรือที่ไดรับผลกระทบจาก
มาตรการของรัฐ ป ๒๕๕๘ จายคาชดเชยใหกับเจาของเรือ จ านวน ๒๕๒ ล า                           
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แก้ปัญหาด้านการกระจายการถือครองที่ดิน 
โดยก าหนดพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน จ านวน ๙๑๙ พื้นที่ ๗๐ จังหวัด เนื้อท่ีประมาณ 
๑,๕๙๘,477-3-00.05 ไร่ โดยปจัจุบัน ไดด้ าเนินการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนในลักษณะแปลงรวมโดย
ไม่ให้กรรมสิทธิ์ ในพื้นที่ลุ่มน้ า 3 4 5 โดยออกหนังสืออนุญาตแล้ว 252 พ้ืนท่ี 66 จังหวัด เนื้อท่ี 
687,000 ไร่ จัดผูเ้ข้าท าประโยชน์ 52,042 ราย และสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ 132 พ้ืนท่ี 
รวมทั้งคาดการณ์ปญัหาสิ่งแวดล้อมหรือมลพิษที่อาจจะเกดิขึ้น 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ โครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนา
ที่อยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อย ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมกฎหมายฯ พิจารณาร่าง
หลักเกณฑ์การท าเช่าซื้อโครงการสินเชื่อเพ่ือการพัฒนาที่อยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อย 
น าเสนอคณะกรรมการ กคช. ให้ความเห็นชอบต่อไป                                           
กระทรวงพาณิชย์  ๑)  โครงการก ากับดูแลสินค้าและบริการและมาตรฐานชั่งตวงวัด   
การก ากับดูแลราคาสินค้าและบริการ โดยก าหนดสินค้าและบริการควบคุม จ านวน ๕๕ 
รายการ สินค้าและบริการที่ติดตามดูแล ๒๓๐ รายการ เพ่ือคุ้มครองประชาชน ผู้บริโภค
มิให้ถูกเอาเปรียบ  การควบคุมราคายา ค่าบริการโรงพยาบาลเอกชน ด้วยมาตรการแจ้ง
ค่ายา ค่าบริการก่อนการรักษาผ่าน QR Code  ๒) โครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่า
ครองชีพประชาชน  รวม ๙,๐๑๘  ครั้ง เกิดมูลค่าการจ าหน่ายสินค้า รวมทั้งสิ้น 
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๑๕๓.๑๔ ล้านบาท ประชาชนเข้าร่วมงานกว่า ๙๒๒,๕๐๐ คน สามารถลดภาระค่า
ครองชีพให้แก่ประชาชน คิดเป็นมูลค่า ๖๕.๑๓ ล้านบาท ๓) โครงการร้านอาหาร
หนูณิชย์ การจัดหาร้านอาหารปรุงส าเร็จ ปัจจุบันมีร้านเข้าร่วมโครงการฯ ทั่วประเทศ 
จ านวน ๑๕,๖๒๕ ร้าน จ าหนา่ยอาหารปรุงส าเร็จราคาไม่เกิน ๓๕ บาท ๔) โครงการ
“พาณิชย์ลดราคา ! ช่วยประชาชน” จ านวน ๕  Lot ๑ และ Lot ๒  จ านวน ๕๑ 
ราย โดยมีสินค้า ๖ กลุ่มสินค้า จ านวน ๓,๐๒๕ รายการ Lot ๓ ช่วยประชาชนใน
ภูมิภาคต่าง ๆ โดยร่วมกับห้างท้องถิ่นทุกภาคทั่วประเทศจาก ๖๗ จังหวัด รวม ๒๑๑ 
ห้าง ๒๘๗ สาขา มีรายการสินค้า ๖ กลุ่ม จ านวน ๔,๘๔๕ รายการ ลดราคาสูงสุดร้อย
ละ ๖๘  Lot ๔ เน้นไปถึงทุกอ าเภอทั่วประเทศ ๗๖ จังหวัด รวม ๘๗๘ อ าเภอ ๖ กลุ่ม
สินค้า จ านวน ๗,๑๕๘ รายการ Lot ๕ Back To School ลดราคาสูงสุดถึงร้อยละ ๘๐ 
สินค้าชั้นอนุบาล ประถม และมัธยมปลาย                                                                                                                
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - โครงการ “Thailand Street Food Festival 
๒๐๒๐” เปิดโครงการน าร่องถนนคนเดิน (Walking Street) ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
ณ บริเวณถนนสีลม และถนนเยาวราช กรุงเทพมหานคร                                       
กระทรวงคมนาคม เร่งรัดการก่อสร้าง แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด ปรับปรุงทาง
หลวงหมายเลข ๓๕ (ถนนพระราม ๒) เพ่ิมความสะดวกให้กับประชาชน  แก้ไขปัญหาการ
เวนคืนที่ดินโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข ๘๑ สายบางใหญ่ – 
กาญจนบุรี ด้วยการเปลี่ยนแปลงกรอบวงเงินค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินจากเดิม ๕,๔๒0 ล้าน
บาท เป็น ๑7,๔๕๒ ล้านบาท แก้ไขปัญหา PM ๒.๕ ที่เกิดจากยานพาหนะ                                                      
กระทรวงแรงงาน ตรวจแรงงานในเรือประมงทะเล ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า–ออก 
(PIPO) โดยจัดชุดตรวจเรือ จ านวน ๓๐ ศูนย์ และจุดตรวจเรือประมงล่วงหน้า (FIP) ๒ จุด และ
บูรณาการตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเลในพ้ืนที่ ๒๒  จังหวัดชายทะเล 
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๒. การปรับปรุงระบบสวัสดิการ
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน  

ส านักนายกรัฐมนตรี/ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  ติดตามการด าเนินงานของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) ติดตามประเมินผล การถ่ายโอนภารกิจ การดูแลผู้สูงอายุให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กระทรวงกลาโหม   โครงการพัฒนาระบบการให้บริการ โรงพยาบาลของเหลา่ทัพ/ โครงการ
ข้าราชการพลเรือนกลาโหม 
กระทรวงการคลัง ๑) การใหความชวยเหลือผานบัตรสวัสดิการแหงรัฐ  บรรเทา
ภาระคาไฟฟา และคาน้ าประปา ตั้งแตเดือน ต.ค. ๒๕๖๒ - ก.ย. ๒๕๖๓ ช่วยคาไฟฟ
าไมเกิน ๒๓๐ บาท/คน/เดือน และคาน้ าประปาไมเกิน ๑๐๐ บาท/คน/เดือน   ช าระ
ราคาสินคาอุปโภคและบริโภคผานเครื่อง EDC ซึ่งระบบจะแยกยอดภาษีมูลคาเพ่ิมรอย
ละ ๗ ออกจากราคาสินคาอุปโภคบริโภค และจะน าเงินรอยละ ๕ มาจายชดเชยผ่านช
อง e-Money โดยไมเกินจ านวน ๕๐๐ บาท/คน/เดือน  เงินชวยเหลือผูสูงอายุที่มีราย
ไดนอย ผ่านกองทุนผูสูงอายุ โดยมีแหล่งเงินเข้ากองทุน คือ ภาษีสุราและยาสูบ ใน
อัตรารอยละ ๒ ของภาษีท่ีเก็บ ส าหรับโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผูสูงอายุเขากองทุนผู
สูงอายุ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ม.ค. ๒๕๖๑ - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๓ มียอดเงินจากภาษีสุราและ
ยาสูบเข้าบัญชี กองทุนฯ ทั้งสิ้น ๙,๔๐๑ ล้านบาท โดยได้จ่ายเงินช่วยเหลือแล้ว
ประมาณ ๙,๒๕๕ ล้านบาท จ านวนกว่า ๔.๖๘ ล้านคน ส าหรับโครงการบริจาคเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ มียอดบริจาคเข้ากองทุนฯ แล้ว ๑๐.๓ ล้านบาท  ๒) รางพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการนโยบายบ าเหน็จบ านาญแหงชาติ พ.ศ. ....(ราง พ.ร.บ.คนบ.) และ ๓) 
รางพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญแหงชาติ พ.ศ. .... (ราง พ.ร.บ. กบช.)   
อยูระหวางด าเนินการเปดรับฟงความคิดเห็นตั้งแตวันที่ ๒๙ ก.ค. - ๒๑ ส.ค. ๒๕๖๓                   
กอนน าเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป 
กระทรวงมหาดไทย ๑) บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

กรุงเทพมหานคร จ านวน ๕๘๒,๑๙๗ คน   การพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีผู้เข้าร่วม

พัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับฝึกอาชีพในด้านต่างๆ เสร็จสิ้นโครงการ จ านวน 

๓,๔๒๗,๓๓๑ คน ๒) เบี้ยยังชีพ “ผู้สูงอาย”ุ “คนพิการ” ผู้มีรายได้น้อย ขยายสิทธกิลุ่ม 

“มารดาตั้งครรภ”์ “เด็กแรกเกดิ” “เดก็วัยเรียน”  กรุงเทพมหานครได้รับการจัดสรร

งบประมาณเงินอุดหนนุรัฐบาลเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน ๘๙๒,๑๑๗ ราย งบประมาณ 

๖,๙๙๒,๘๖๓,๒๐๐- บาท และได้รับการจัดสรรเงนิอุดหนุนรฐับาลสนบัสนุนสงเคราะห์เบี้ย

ความพิการ จ านวนผู้พิการ ๙๗,๕๑๐ ราย งบประมาณ ๙๓๖,๐๙๖,๐๐๐บาท ๓) ลดความ



๗ 
 

 

เหลื่อมล้ าของ “คุณภาพการบริการสุขภาพ” ทั้งระบบ พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) และสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน   

(อสม.) เพื่อน าไปสู่การให้บริการการรกัษาพยาบาลที่ดีแก่พีน่้องประชาชน ให้เบิกจ่ายเป็น

รายเดือนในอัตรา ๑,๐๐๐ บาท ต่อคน                                                                                                  

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ปรับเพิ่มสวัสดิการเบี้ยความ

พิการ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๓ เป็นต้นไป รวมถึงเด็กพิการทุกคนที่มีอายุต่ ากว่า ๑๘ ปี ได้รับ

การปรับเพ่ิมเบี้ยความพิการจาก ๘๐๐ บาท เป็น ๑,๐๐๐ บาท                                                                                                                                                       

กระทรวงพาณิชย์  ดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ลดภาระค่าครองชีพ บัตร

สวัสดิการแห่งรัฐ  ร้านธงฟ้าพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการให้น า

สินค้ามาจ าหน่ายในร้านธงฟ้าพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น มีร้านค้าให้บริการผู้ใช้บัตร

สวัสดิการแห่งรัฐ จ านวน ๙๑,๔๙๙ ร้านค้า เกิดการใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๖๐ – ๓๑ พฤษภาคม ๖๓ รวมทั้งสิ้น ๑๑๓,๐๑๖ ล้านบาท                                                              

กระทรวงคมนาคม    การพัฒนาระบบตั๋วร่วม แบ่งเบาค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ

ประชาชน ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษเฉลิมมหานคร ศรีรัช และอุดรรัถยาใน

วันหยุดราชการประจ าปี รวม ๑๙ วัน ผลักดันการด าเนินมาตรการปรับลดอัตราค่า

โดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) โดยก าหนดอัตราค่าโดยสาร

สูงสุด ๒๐ บาท ในทุกช่วงเวลา (เดิมอัตราสูงสุด ๔๒ บาท) โดยมีอัตราแรกเข้า ๑๔ บาท 

ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายลงร้อยละ ๕๒.๓๘ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ 

กันยายน ๒๕๖๓ และก าหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ สูงสุดที่ ๒๕ 

บาท นอกช่วงเวลาเร่งด่วน (จากเดิม ๔๕ บาท) โดยมีอัตราแรกเข้า ๑๕ บาท ท าให้

ประหยัดค่าใช้จ่ายลงร้อยละ ๔๔.๔๕ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มีนาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

เพิ่มการขับขี่รถยนต์คล่องตัวและปลอดภัย สามารถใช้ความเร็วได้สูงสุด ๑๒๐ 

กิโลเมตร/ชั่วโมง ปรับเพิ่มอัตราความเร็วของรถยนต์ทุกประเภทบนถนนที่มีช่องจราจร

ตั้งแต่ ๔ ช่องขึ้นไป จากความเร็วไม่เกิน ๙๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง เป็นความเร็วไม่เกิน 

๑๒๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง เพ่ือแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด บูรณาการการพัฒนาทาง

หลวงพิเศษระหว่างเมืองร่วมกับทางรถไฟ                                                     

กระทรวงแรงงาน ๑. การให้ความคุ้มครองผู้ประกันตนมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๙ และมาตรา 

๔๐ ได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้กฎหมายประกันสังคม จ านวน ๑๖.๓๒ ล้านคน   (ณ ๓๑ 



๘ 
 

 

กรกฎาคม ๖๓) เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๖,๙๒๓.๘๖ ล้านบาท   

๒. ส านักงานประกันสังคม ด าเนินมาตรการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่นายจ้างและ

ผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19  ๑) ลดอัตราเงินสมทบของนายจ้างจากเดิมร้อย

ละ ๕  เหลือร้อยละ  ๔   ๒) ผู้ประกันตน ตามมาตรา ๓๓ จากเดิมร้อยละ ๕  เหลือร้อยละ๑  ๓) 

ผู้ประกันตนมาตรา ๓๙ จากเดิมร้อยละ ๙ เหลือร้อยละ ๑.๘ เป็นเงิน ๘๖ บาทต่อเดือน ขยาย

ลดอัตราเงินสมทบ และนายจ้าง ผู้ประกันตน มาตรา ๓๓  คงเหลือฝ่ายละ ร้อยละ ๒  และ

ผู้ประกันตนมาตรา ๓๙  คงเหลือเป็นเงิน ๙๖ บาทต่อเดือน ๓ เดือน (ส.ค. – ต.ค. ๖๓) ขยาย

เวลาน าส่งเงินสมทบ ออกไป ๓ เดือน  ๓. โครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน วงเงิน 

๓๐,๐๐๐ ล้านบาท ให้แก่ สถานประกอบการ โดยส านักงานประกันสังคมจะสนับสนุนเงินฝาก

เพ่ือให้ธนาคาร น าไปปล่อยกู้ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ ๓% ต่อปี กรณีมีหลักทรัพย์ค้ าประกัน และ 

ดอกเบี้ยคงที่ ๕% ต่อปี กรณีไม่มีหลักทรัพย์ค้ าประกัน โดยสถานประกอบการที่จะยื่นกู้ได้ต้อง

ขึ้นทะเบียนประกันสังคมมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๓ เดือน และต้องรักษาสถานภาพการจ้างงาน

ผู้ประกันตน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ เป็นระยะเวลา ๓ ปี สามารถ ยื่นกู้ได้ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม 

๒๕๖๓                                                                                                                 

กระทรวงสาธารณสุข การลดความเหลื่อมล ้าของคุณภาพการบริการสุขภาพ ๑ 

เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิ์ทุกท่ี (Universal Coverage for Emergency Patients: 
UCEP)  ๒ การเพ่ิมการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลโดยการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิ
และเครือข่ายบริการปฐมภูมิ โดยมีการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายแล้ว 
จ านวน 1,112 แห่ง ทั่วทุกภาคของประเทศ ครอบคลุมการดูแลประชาชนกว่า 12 
ล้านคน ๓ สร้างหลักประกันสุขภาพให้แก่ประชาชนคนไทย  สนับสนุนอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ้าหมู่บ้าน (อสม.)                                                                    
ศอ บต.  “บริการ ณ จุดเดียว” เช่น ศูนย์ประสานงานและบริการการพัฒนาแบบ

เบ็ดเสร็จ จชต., ศูนย์ชว่ยเหลอืเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในพื้นที่ จชต. 

และ ศูนย์ประสานงานด้านเด็กและสตรีใน จชต.  เปิดให้บริการที่ศูนย์ราชการจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ 
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๓. มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับ
ความผันผวนของ เศรษฐกิจโลก 
 
 

- กระทรวงวัฒนธรรม   ส่งเสริมการท่องเที่ยว “เมืองหลัก” “เมืองรอง”และ“การ
ท่องเที่ยวชุมชน”  โครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชา
เพ่ือชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (บวร On Tour) ของชุมชนคุณธรรมน้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อน ด้วยพลังบวร  โครงการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
วัฒนธรรมไทย (Cultural Product of Thailand : CPOT)   
กระทรวงกลาโหม  โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในหน่วยทหารและพัฒนาให้มี
มาตรฐานสากล เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมรายได้ให้กับก าลังและครอบครัว “Army 
Land” 
กระทรวงการคลัง ๑) มาตรการลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับ
เครื่องบินไอพนที่ใชเปนเชื้อเพลิงส าหรับอากาศยานภายในประเทศ  ๒) มาตรการส
งเสริมการทองเที่ยวในประเทศ “ชิมชอปใช”้ และมาตรการสงเสริมการบริโภค
ภายในประเทศ “ชิมชอปใช” (มาตรการฯ)  ๓) พระราชก าหนดการใหความชวย
เหลือทางการเงินแกผูประกอบวิสาหกิจที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๔) การชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบ
จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙  พระราชก าหนดกเูงินเพ่ือการเยียวยาและดูแลเศรษฐกิจ วงเงิน ๑.๐ ลานลาน 
บาทนั้น ใหเงิน ชวยเหลือเยียวยา ๕,๐๐๐ บาท/คน ๓ เดือน ในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพ
อิสระ รับจาง คาขาย ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น ๒๔ ลานคน และได้จ่ายตามสิทธิไปแล้ว 
๑๕.๓ ลานคน จ านวนรวม ๒๒๙,๕๔๒ ลานบาท ๕) กองทุนรวมเพื่อการออม 
(SuperSavings Fund: SSF)   กรมสรรพกรออกประกาศ ยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับ
เงินได้เท่าที่ได้จ่ายค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุน ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มี.ค. ๖๓ ๖) ปรับปรุง
หลักเกณฑการใหสิทธิประโยชนทางภาษีส าหรับการซื้อกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 
(Retirement Mutual Fund: RMF)  ๗) กองทุนรวมเพื่อการออมที่มีนโยบายการ
ลงทุนในหลักทรัพยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง ประเทศไทย (Super 
Saving Fund พิเศษ : กองทุน SSF พิเศษ) ก าหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข 
เพ่ือการยกเวนภาษีเงินไดส าหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวม
เพ่ือการออม ตั้งแตวันที่ ๑ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย. พ.ศ. ๒๕๖๓  มีผูลงทุนในกองทุน SSF 
พิเศษ จ านวน ๑๑๒,๒๑๒ ราย มีมูลคาเงินลงทุนรวม ๙,๖๕๖ ลานบาท  ๘) หยุดหรือ
เลื่อนการน าสงเงินเขากองทุนส ารองเลี้ยงชีพ มีผลบังคับใช้ ๖ พ.ค. ๖๓  ๙) รางกฎ
กระทรวงก าหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดการเงินของกองทุนบ าเหน็จบ านาญข



๑๐ 
 

 

าราชการ  (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  (รางกฎกระทรวงฯ) อยู่ระหว่างเสนอ สลค.                   
กระทรวงการต่างประเทศ  ๑)  ภารกิจเสริมสร้างนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกใน
ต่างประเทศ  ๒) ภารกิจส่งเสริมสินค้าและธุรกิจฮาลาลในต่างประเทศ  ๓) การ
เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของภาคเอกชนไทยกับนานาประเทศ  จัดงาน MFA 
CEO Forum ๑ ครั้ง การจัดท าข้อมูลตลาดต่างประเทศประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ 
globthailand เป็นประจ าทุกวัน                                                                                           
กระทรวงมหาดไทย  ส่งเสริมการท่องเที่ยว เมืองหลัก เมืองรอง และการท่องเที่ยวชุมชน 
โครงการกิจกรรมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครให้ได้มาตรฐาน  
(ฝั่งพระนคร) ยา่นตลาดหวัตะเข้ เขตลาดกระบัง เฉพาะฝั่งตลาดเก่าหัวตะเข้ ผา่นการประเมิน
มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ระดับ ๕ ดาว  (ฝั่งธนบุรี) ย่านชุมชนวัดหงส์รัตนา
ราม เขตบางกอกใหญ่ ผ่านการประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเทีย่วกรุงเทพมหานคร ระดับ ๓ 
ดาว                                                                                               
กระทรวงพาณิชย์  ๑) มาตรการตั้งรับ “การกีดกันทางการค้า” เร่งเพิ่ม “ช่องทาง” 
การส่งออกที่ถือเป็นรายได้หลักของประเทศ  เจาะตลาดเชิงลึกเข้าสู่เมืองรอง ส่งเสริม
ผู้ประกอบการไทยรวม ๕๗๔ ราย สร้างมูลค่าการค้ากว่า ๑,๔๔๐ ล้านบาท  จัดคณะ
ผู้แทนการค้าเยือนตลาดกลุ่มเป้าหมาย เกิดการจับคู่ธุรกิจ ๒๐๑ คู่ สร้างมูลค่าการค้า
กว่า ๒๑,๔๐๐ ล้านบาท ส่งเสริมตลาดพาณิชย์ดิจิทัลผ่านเว็บไซต์ Thaitrade.com เกิด
มูลค่าการซื้อขายผ่านกิจกรรม Business Matching จ านวน ๑,๐๐๐ ล้านบาท และ 
เกิดมูลค่าการซื้อขายผ่านระบบ Buying Request จ านวน ๒,๐๑๘ ล้านบาท  จัดตั้ง
ร้าน TOPTHAI Store บนแพลตฟอร์มชั้นน าต่างประเทศ เกิดมูลค่าการซื้อขาย จ านวน 
๕,๑๙๘.๕๕ ล้านบาท ๒) การเร่งรัดขยายตลาดส่งออกเชิงรุก โดยกลยุทธ์การตลาดที่
สอดคล้อง  สินค้าเกษตรและอาหาร สร้างมูลค่าการค้ารวม ๔๓,๓๗๖.๐๘ ล้านบาท 
สินค้าอุตสาหกรรม สร้างมูลค่าการค้ารวม ๑,๙๑.๒๙ ล้านบาท สินค้าอัญมณีและ
เครื่องประดับ สร้างมูลค่าการค้ารวม ๑,๑๘๗.๕๖ ล้านบาท สินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ 
สร้างมูลค่าการค้ารวม ๑,๓๖๖.๗๑ ล้านบาท สินค้าฮาลาล ๘,๒๕๘ ล้านบาท ธุรกิจ
บริการ สร้างมูลค่าการค้ารวม๔,๐๑๕.๖๓ ล้านบาท ๓) การพัฒนาผู้ประกอบการ 
ผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ (New Economy Academy) จ านวน ๘,๗๐๓ ราย 
๔) การปรับรูปแบบจัดกิจกรรมต่างๆ จาก “ออฟไลน์” เป็น “ออนไลน์” โดยจัดงาน
แสดงสินค้าในรูปแบบออนไลน์แบบเสมือนจริง เกิดการเจรจาจับคู่ธุรกิจทางออนไลน์ 
๓๕๔ คู่ มูลค่าการค้ารวม ๑,๘๔๕ ล้านบาท                                                            



๑๑ 
 

 

กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ "ลัดเลาะ ลอยล่อง 
รอบเกาะรัตนโกสินทร์" ท่องเที่ยวชุมชนเพ่ือกระจายรายได้ในรูปแบบเศรษฐกิจแบ่งปัน 
สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) มิวเซียมสยาม วัดโพธิ์ วัดแจ้ง และ Street food ย่าน
เยาวราช งาน "Hatyai Hard Sale ๒๐๑๙" ส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว
ของจังหวัดสงขลา "มหกรรม ๓๙๐ ปี ชัยบุรี เปิดวิถีเมืองเท่พัทลุง" น าร่องในโครงการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช และพัทลุง ลงพ้ืนที่จังหวัด
สตูล ศึกษาดูงานการท่องเที่ยววิถีชุมชน ณ ชุมชนบุโบย ต.แหลมสน อ.ละงู จ.สตูล และ
เยี่ยมชมบ่อน้ าร้อนทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล                                              
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ขับเคลื่อน  BCG ให้เป็น
วาระแห่งชาติ                                                                                    
ศอ บต.  พัฒนา“เมอืงต้น แบบ” ๔ เมืองหลัก คือ เบตง สุไหงโกลก หนองจิกและจะนะ  
เพ่ิมขีดความสามารถของระบบ LOGISTICS ยกระดับการค้าชายแดน (ด่านชาย แดน
ไทยกับมาเลเซีย ๙ แห่ง)  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการค้าและการ
ท่องเที่ยว อาทิ สนามบินเบตง จุดชมทะเลหมอกสกายวอล์ค เป็นต้น 
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๔ .  ก า ร ใ ห้ ค ว า ม ช่ ว ย เ ห ลื อ
เกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 

กระทรวงกลาโหม  โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขยาย
ผลสู่ชุมชน / โครงการหน่วยทหารจ่ายตลาดช่วยเกษตรกรฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ / โครงการรับซื้อ
และเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร /โครงการขนส่งสินค้าทางการเกษตร “ขนข้าว
ชาวนา แลกปลาชาวเล”                                                                          
กระทรวงอุตสาหกรรม  โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ  วิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพต้นแบบที่ใช้วัตถุดิบจากอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทราย 
การจัดท าประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย เรื่อง ก าหนดชนิดและคุณภาพ
น้ าตาลทรายที่ให้โรงงานผลิต พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือให้สามารถน าน้ าเชื่อมที่ผ่านการต้ม
ระเหยที่มีค่าความเข้มข้นของของแข็งที่ละลายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ใช้เป็นวัตถุดิบใน
การผลิตเอทานอลได้                                                                      
กระทรวงการคลัง ๑) โครงการประกันภัยขาวนาป ปการผลิต ๒๕๖๓  Tier ๑  
จ านวน ๔๓.๙๐๔ ลานไร หรือคิดเปนรอยละ ๙๘.๒๒ ของพ้ืนที่เปาหมายสูงสุด ๔๔.๗ ล
านไร มีเกษตรกรเขารวมโครงการ ๓.๔๓ ลานราย และ Tier ๒) จ านวน ๐.๔๘ ลานไร่ 
มีเบี้ยประกันภัยรับรวมทั้ง ๒ สวน เปนจ านวนเงินทั้งสิ้น ๔,๐๔๔.๖๒  ลานบาท   
๒) โครงการประกันภัยขาวโพดเลี้ยงสัตว ปการผลิต ๒๕๖๓   Tier ๑) จ านวน 
๒.๐๓๕ ลานไร หรือคิดเปนรอยละ ๗๐.๑๘ ของพ้ืนที่เปาหมายสูงสุด ๒.๙ ลานไร มี
เกษตรกรเขารวมโครงการจ านวน ๑๐๖,๐๙๐ ราย Tier ๒) จ านวน ๑,๑๔๕.๗๕ ไร มี
เบี้ยประกันภัยรับรวมทั้ง ๒ สวนเปนจ านวนเงินทั้งสิ้น ๓๕๐.๐๓ ลานบาท                      
กระทรวงแรงงาน  โครงการสร้างการรับรู้ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยแรงงานนอก
ระบบภาคเกษตร  เสริมสร้างองค์ความรู้ความปลอดภัยในการท างานในการใช้สารเคมีอันตราย
ในภาคเกษตร ให้กับแรงงานนอกระบบในภาคเกษตร  ๔,๑๗๐ คนกระทรวงพาณิชย์  ๑. 
โครงการประกันรายได้เกษตรกร (ข้าว มันส าปะหลัง ปาล์มน้ ามัน และข้าวโพดเลี้ยง
สัตวจ์่ายเงินส่วนต่างให้เกษตรกร ณ ๓๐ มิ.ย. ๖๓ ดังนี้ (๑) ข้าว เกษตรกร 
๑,๑๐๒,๒๕๐ ครัวเรือน เป็นเงิน ๑๙,๔๐๙.๒๔ล้านบาท  (2) มันส าปะหลัง เกษตรกร 
๕๓๕,๗๕๙ ครัวเรือน เป็นเงิน ๖,๘๓๖.๙๗ ล้านบาท (๓)  ปาล์มน้ ามัน เกษตรกร 
๑,๒๙๑,๖๐๒ ครัวเรือน เป็นเงิน ๕,๑๐๔.๐๑ ล้านบาท และ (๔) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
เกษตรกร ๒๐๗,๗๙๖ ครัวเรือน เป็นเงิน ๖๐๖.๓๐ ล้านบาท                                                                                        
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๑. บริหารจัดการการผลิตสินคาเกษตรตามแผนที่
เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)  ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตใน
พ้ืนที่ไมเหมาะสม ตามแผนที่เกษตรจัดการเชิงรุก ๑๗๖,๐๖๘ ไร   ๒. ปฏิรูประบบ



๑๓ 
 

 

เกษตรพันธสัญญาให้เป็นธรรม ออกกฎหมายล าดับรอง (ประกาศ/ระเบียบ) ๖  ฉบบั 
รับแจงและข้ึนทะเบียนผูประกอบธุรกิจ ๒๔๕ ราย ๓. ด าเนินการแก้ไขปัญหาข้าว 
ขยายศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุขาว ๒ ศูนย  เพ่ิมศักยภาพการผลิตขาวหอมมะลิ 
๒๗,๑๘๔ ไร  สงเสริมการผลิตขาวพันธุ ๔๔,๖๑๗ ไร ผลิต และ 
กระจายเมล็ดพันธุขาว ๕๙,๓๘๖.๖๐ ตัน จดทะเบียนเครื่องหมายรับรองขาวพันธุแทใน
สหรัฐฯ ๔. ด าเนนิการแกไขปญหายางพารา สนับสนุนใหมีการปลูกแทน ๒.๑๙ ลานไร่   
และอนุมัติวงเงินจัดสรรแกผูประกอบกิจการยาง  
 (ยางแหง) ๑ ราย สหกรณกลมุเกษตรกร ยื่นขอกู ๕๑๐ แหง   ใชยางพาราในการซอม
แซมและปรับปรุงคันคลอง   ชลประทาน ไดรอยละ ๓๖.๗๖  ๕. ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีและส่งเสริมการท าระบบฟาร์มอัจฉริยะ พัฒนาข้อมูล Big Data  พัฒนา
พ้ืนที่การเกษตรพืชเศรษฐกิจโดยใชเทคโนโลยเีกษตร อัจฉริยะ ๔ แหง ๑ โรงเรือน  ๖. 
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้กัญชง  ผลิตชุดตนแบบเครื่องแตงกายทหารจากเสน 
ใยเฮมพ                                                                                              
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  1. โครงการพัฒนาน้ าบาดาลเพ่ือ
การเกษตรแปลงใหญ่ ด าเนินการแล้วเสร็จ 6 แห่ง และอยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 17 
แห่ง  2. โครงการก่อสร้างจุดจ่ายน้ าถาวรริมถนนสายหลักทั่วประเทศ ปัจจุบันด าเนินการ
แล้วเสร็จ จ านวน 24 แห่ง ทั่วประเทศ  3. โครงการพัฒนาและส่งน้ าบาดาลระยะไกล 
ปัจจุบันด าเนินการแล้วเสร็จ 1 แห่ง ที่ต าบลสนามไชย อ าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 
และอยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 2 แห่ง ในพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี และ จังหวัดร้อยเอ็ด  
4. โครงการพัฒนาน้ าบาดาลขนาดใหญ่ริมแม่น้ าแบบ Riverbank ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 4 แห่ง ในพ้ืนที่จังหวัดชัยนาท จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดราชบุรี 
โครงการพัฒนาแหล่งน้ าบาดาลเพ่ือการเกษตร มีนโยบายให้ใช้พลังงานสะอาด (Solar 
Technology) ระบบโซลาเซลล์ เพ่ือลดต้นทุนและประหยัดพลังงานไฟฟ้า รวมทั้งลด
ค่าใช้จ่ายของเกษตรกร                                                                                          
กระทรวงพลังงาน ส่งเสริมการใช้น้ ามันดีเซลหมุนเร็ว บี๑๐ ก าหนดให้น้ ามันดีเซล

หมุนเร็ว บี๑๐ เป็นน้ ามันดีเซลพ้ืนฐานของประเทศ (ส าหรับรถดีเซลทั่วไป) และเริ่ม

จ าหน่ายน้ ามันดีเซลหมุนเร็ว บี๑๐ โดยก าหนด ส่วนต่างราคาให้ถูกกว่าน้ ามันดีเซลหมุน

เร็ว บี๗ ที่ ๒ บาท/ลิตร (วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๒)   เพ่ิมส่วนต่างราคาขายปลีกน้ ามันดีเซล 

บี๑๐ กับ บี๗ โดยให้น้ ามันดีเซล หมุนเร็ว บี๑๐ ถูกกว่า บี๗ ที่ ๓ บาท/ลิตร เพื่อจูงใจ

ให้มีการใช้น้ ามันดีเซล หมุนเร็ว บี๑๐ เพ่ิมมากข้ึน (วันที่ ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๓) มีจ าหน่าย

น้ ามันดีเซลหมุนเร็ว บี๑๐ ในสถานีบริการทุกสถานี (วันที่ ๑ มี.ค. ๒๕๖๓)                                                                                                                                 
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กระทรวงคมนาคม ส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน พร้อมช่วยเหลือเกษตรกรสวน

ยางพารากว่า ๓๐,๐๐๐ ล้านบาท                                                              

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  สถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว. ด าเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการใช้

ประโยชน์พันธุ์พืช  โครงการบริหารจัดการสถานีวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีภาคเหนือ 

(การพัฒนาเกษตรพ้ืนที่สูง) เช่น งานพัฒนาโทคโนโลยีด้านเห็ด วานิลลา  โครงการวิจัย

และนวตกรรมผลิตภัณท์กล้วยหอมทองเพ่ือตอบสนองต่อการท าเกษตรแปลงใหญ่  

โครงการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์และบริการเพ่ือสุขภาพด้วยนวตกรรพ้ืนที่ระเบียบ

เศรษฐกิจภาคใต้  (Smart Aging Innovation in SEC) สว.ทช  จัดท า.โครงการขยาย

ผลและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) และการพัฒนา

ผู้ประกอบการให้บริการ ออกแบบ ติดตั้งระบบเกษตรอัจฉริยะอย่างครบวงจร 

(Agriculture SystemIntegrators :ASI)                                                             

กระทรวงสาธารณสุข เร่งศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี “กัญชา” “กัญชง” ๑. การ
ปรับปรุงกฎหมาย ออกกฎหมายล าดับรอง 2 ฉบับ การอนุญาตเกี่ยวกับกัญชา 949 
ฉบับ (น าเข้า ผลิต ครอบครอง จ าหน่าย) และ แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติยาเสพติด
ให้โทษ พ.ศ. 2522 ปลดล็อก กัญชา ให้ผู้ป่วย-แพทย์แผนไทย ครอบครองได้  ๒. 
พัฒนาแหล่งปลูกกัญชา 6 แหล่ง และได้เตรียมขยายแผนพัฒนาการปลูกใน รพ.สต. 
150 แห่ง เพื่อผลิตเป็นยาต ารับแผนไทยใช้ใน รพ.สต. กว่า 3,000  แห่ง ๓. การวิจัย
และพัฒนา คุณลักษณะทางเภสัชเวทของพืชกัญชา และการสกัดสาระส าคัญเพ่ือ
ประโยชน์ทางการแพทย์ ๔. เปิดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบผสมผสาน
แพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย ในสถานบริการ 291 แห่ง ๕. ขับเคลื่อน
สมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ รองรับนโยบายรัฐบาลส่งผลให้สารมารถส่งออกสารสกัด
สมุนไพรไปต่างประเทศ ใน พ.ศ. 2562 

ศอ บต  สร้างความม่ันคงเศรษฐกิจครัวเรือน  โดยยึดแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ การ

สร้างอาชีพจากการท าเกษตรแม่นย า และการผลิตที่ตรงความต้องการตลาด เช่น ไม้ผล 

ไผ่เศรษฐกิจ กาแฟ ปศุสัตว์ ประมงชายฝั่ง เป็นต้น 
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๕. การยกระดับศักยภาพของ
แรงงาน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จัดการปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษย ์ รวมกับ

หนวยงานที่เกี่ยวของตรวจเรือประมงและ แรงงานในภาคประมง ๑๐๑ ครั้ง และ

ปรับปรุงขอมูลและจัดท า หนังสือคนประจ าเรือส าหรับแรงงานตางดาว ๕๑,๑๘๑ ราย 

กระทรวงกลาโหม  โครงการฝึกอบรมวิชาชีพทหารกองประจ าการ เพ่ือน าไปใช้

ประกอบอาชีพหลังจากปลดประจ าการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของแรงงานไทย   จัดตลาด

นัดแรงงาน                                                                              

กระทรวงศึกษาธิการ พัฒนามาตรฐานก าลังคนอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม 

(Innovative Technology) พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี

สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการวิชาชีพใหม่ที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมศักยภาพ ไทย

แลนด์ ๔.๐  สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ให้แก่สถานศึกษาในสังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกแห่ง  ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระใน

กลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ต่อยอดชิ้นงาน/ผลิตภัณฑ์ไปสู่เชิงพาณิชย์ได้  

ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยพัฒนาสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมในสถานศึกษาอาชีวศึกษา  

สนับสนุนการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลชุมชน โดยการน านักเรียนนักศึกษา และ

บุคลากร ลงพ้ืนที่ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนในพ้ืนที่บริการของแต่ละสถานศึกษา               

กระทรวงแรงงาน  ๑. การจัดท าข้อเสนอเพื่อก าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ า  ออกประกาศ

คณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ า (ฉบับที่ ๑๐) ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๖๒ ให้มีผลใช้

บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๖๓ ๒. การจัดท าข้อเสนอเพื่อก าหนดอัตราค่าจ้างตาม

มาตรฐานฝีมือ ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ ๙) 

ฉบับล่าสุด จ านวน ๘๓ สาขาอาชีพ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๖๓ เป็นต้นไป              

๓. การด าเนินโครงการต่าง ๆ  เพื่อยกระดับและพัฒนาแรงงาน  ๓.๑ โครงการความปลอดภัย

และอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) เพ่ือขับเคลื่อนงานความปลอดภัยและ

อาชีวอนามัย ตามกรอบยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการท างานแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  เป้าหมาย ๑๑๗,๕๐๐ 

คน และอัตราการประสบอันตรายจากการท างานลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๕ เทียบกับปีที่ผ่าน

มา  ๓.๒ โครงการหนึ่งต าบล หนึ่งหมู่บ้านประกันสังคมถ้วนหน้า ครอบคลุม ๕๖๖ หมู่บ้าน 

โดยมีผู้สมัคร เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ จ านวน ๒๓,๒๒๖ ราย เพ่ือสร้างความรู้ ความ

เข้าใจ รณรงค์ ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์การประกันสังคมมาตรา ๔๐ (ภาคสมัครใจ) ผ่านกลไก



๑๖ 
 

 

ภาคีเครือข่ายในระดับพ้ืนที่ โดยส านักงานประกันสังคมพ้ืนที่/จังหวัด/สาขา ลงพ้ืนที่ในหมู่บ้าน 

เพ่ือสร้างการรับรู้ถึงสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตน จะได้รับ เพ่ือให้แรงงานอิสระเข้าสู่ระบบ

ประกันสังคมมาตรา ๔๐ มีความมั่นคงในการด ารงชีวิต (ณ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓)                                               

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  โครงการเมืองแห่ง

พลังงานโซลาร์เซลล์ โดย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ   

ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับฝีมือแรงงานไทยในลักษณะสองภาษา (ไทยและอังกฤษ) 

สนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฎในด้านองค์ความรู้มาตรวิทยา                                     

กระทรวงพาณิชย์ ยกระดับรายได้ ค่าแรงขั้นต่ า ควบคู่พัฒนา “ทักษะฝีมือแรงงาน 

ผ่านคณะกรรมการไตรภาคี 
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๖. การวางรากฐานระบบ
เศรษฐกิจของประเทศอนาคต 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โครงการพัฒนาผูประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน สอน
แนะน าการจัดท าบัญชีจ านวน ๔๔๔ แหง  สงเสริมและพัฒนาวิสากิจชุมชนตนแบบ 
จ านวน ๑๗,๐๐๔ ราย และพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปวิสาหกิจชุมชน ปรับปรุง
กระบวนการ ผลิต/สถานที่ผลิต/ตรวจประเมินมาตรฐานการผลิตและผลิตภัณฑ ๒๔ 
แห่ง                                                                                                    
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)  จัดท าร่างแผนขับเคลื่อน
เศรษฐกิจชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างกลไกในการ
แบ่งปันผลประโยชน์ รวมทั้งสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจให้แก่ทรัพยากรชีวภาพและ
ภูมิปัญหาท้องถิ่น โดย ทส. (สพภ.) 
ได้เสนอร่างแผนดังกล่าวต่อ สศช. แล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของ สศช.                                                                                           
กระทรวงกลาโหม  โครงการเศรษฐกิจพอเพียง / โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศ                                                                               
กระทรวงการคลัง  ออกหลักเกณฑการก ากับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
(Specialised Financial Institutions : SFIs)  แกไข พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่ 
๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ใหอ านาจ ธปท. ออกหลักเกณฑ การก ากับดูแล โดยความเห็นชอบของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเพ่ือดูแลความมั่นคง (Prudential Regulation) ของ 
SFIs พร้อมแตงตั้งผูตรวจการเพ่ือตรวจสอบ SFIs เพ่ือปองกันการด าเนินงานในลักษณะ
ที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอ ประโยชนของรัฐ (Prompt Preventive Action: 
PPA) และก าหนดโทษ ชวยให SFIs สามารถด าเนินธุรกิจ และด าเนินงานตามนโยบาย
ของรัฐบาลไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีความมั่นคงมากข้ึน 
กระทรวงศึกษาธิการ พัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก                                                                  
กระทรวงอุตสาหกรรม   โครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลในพื้นที่เมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศเป้าหมายในพื้นท่ี EEC (จังหวัดระยอง ชลบุรี และปราจีนบุรี)  
โครงการการพัฒนาและขยายผลการใช้เทคโนโลยีรีไซเคิลของกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแร่  น าขยะหรือของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ โครงการส่งเสริมและพัฒนา
เทคโนโลยีรีไซเคิลในพ้ืนที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเป้าหมายในพ้ืนที่เมืองปริมณฑล 
(จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร และปทุมธานี)  โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีรี
ไซเคิล เพื่อพัฒนาและประยุกต์ใช้วัตถุดิบทดแทนในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์  
มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๐) โครงการพัฒนา
ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะท่ี ๓ ซึ่งผลการด าเนินงานล่าสุด ณ วันที่ ๒๕ 
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มิถุนายน ๒๕๖๓ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้รับใบอนุญาตปลูกสร้างสิ่ง
ล่วงล้ าล าน้ าจากกรมเจ้าท่า การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อลดปัญหาอุปสรรคต่อการ
ท าธุรกิจ                                                                                     
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ๑. การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 
ในพ้ืนที่ เทศบาลเมืองน่าน เทศบาลเมืองเชียงราย เทศบาลเมืองพังงา และ จ.ขอนแก่น, 
อุดรธานี, นครพนม, มุกดาหาร ๒. การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานดิจิทัลเพื่อรองรับเขต
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ทีโอที พัฒนาการใช้ประโยชน์ของโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เพื่อพัฒนาระบบสื่อสารโทรคมนาคมในเขตพ้ืนที่ EEC                                                                  
กระทรวงคมนาคม การพัฒนาท่าอากาศยานสู่การเป็นศนูย์กลางการบินของภูมิภาค 
ท่าอากาศยานเบตง จ.ยะลา ก าหนดเปิดให้บริการเต็มรูปแบบภายในปี ๒๕๖๓ พัฒนา
ถนนทุกสายให้กลายเป็นเส้นทางแห่งความสุขเชื่อมโยงการเดินทาง ทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง สายพัทยา – มาบตาพุด ระยะทาง ๓๒ กิโลเมตร พัฒนาระบบรางให้เป็น
แกนหลักการเดินทางและขนส่งของประเทศ เร่งผลักดันแนวทางการบริหารจัดการ
เดินรถและซ่อมบ ารุงโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) โครงการระบบรถไฟ
ความเร็วสูง เพ่ือเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพฯ – หนองคาย (ระยะที่ ๑ ช่วงกรุงเทพฯ 
– นครราชสีมา) ระยะทาง ๒๕๒ กิโลเมตร รถไฟความเร็วสูงเชื่อม ๓ สนามบิน 
ระยะทาง ๒๒0 กิโลเมตร กระตุ้นเศรษฐกิจในกลุ่มจังหวัดพ้ืนที่อีอีซี อ านวยความ
สะดวกให้กับผู้โดยสาร โดยใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพฯ – สนามบินอู่ตะเภา ๔๕ นาท ี
เร่งรัดด าเนินการตามนโยบายรัฐบาลในการจัดให้มีระบบขนส่งมวลชนในเมืองหลัก
ภูมิภาค โดยอยู่ระหว่างด าเนินโครงการระบบขนส่งมวลชน จ.ภูเก็ต เชียงใหม่ 
นครราชสีมา และพิษณุโลก โดยใช้มาตรการเร่งรัดโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนใน
กิจการของรัฐ (PPP Fast Track) พัฒนาถนนทุกสายให้เป็นเส้นทางแห่งความสุข
เชื่อมโยงการเดินทาง ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายพัทยา – มาบตาพุด ระยะทาง 
๓๒ กิโลเมตร ก่อสร้างสะพานเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ส่งเสริมเศรษฐกิจ เพิ่ม
ขีดความสามารถการแข่งขันให้ประเทศ กระตุ้นเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิต 
สร้างความอยู่ดีกินดีให้กับประชาชน เปิดสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา แห่งที่ ๒ 
(แม่น้ าเมย – ตองยิน) ระยะทาง ๒๑.๔ กิโลเมตร เชื่อมโยงเส้นทางการคมนาคมขนส่ง
และพ้ืนที่เศรษฐกิจระหว่างไทยกับเมียนมา และเป็นการพัฒนาโครงข่ายทางหลวง
รองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก เปิดสะพานมิตรภาพไทย – 
กัมพูชา (หนองเอ่ียน – สตึงบท) ระยะทาง ๔.๗๑๔ กิโลเมตร เชื่อมเส้นทาง GMS 
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ส่งเสริมเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน พัฒนาศูนย์การขนส่งชายแดนและสถานีขนส่ง
สินค้าภูมิภาค เร่งรัดการก่อสร้างโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียง
ของ จ.เชียงราย เพ่ือการขนส่งสินค้าจากจีนตะวันตก และเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่ง
เป็นระบบรางด้วยรถไฟทางคู่สายเด่นชัย – เชียงราย – เชียงของ เพ่ือขนส่งมายังท่าเรือ
แหลมฉบังหรือท่าเรือปากบาราในอนาคต บริษัท ขนส่ง จ ากัด ด าเนินโครงการบริการ
รถโดยสารเชื่อมต่อแบบ Feeder Services เพ่ือสนับสนุนบริการรถโดยสารให้เชื่อมต่อ
กับระบบขนส่งสาธารณะรูปแบบอื่น และมีแผนการเชื่อมต่อระบบ Feeder ในเส้นทาง
ที่มีความเหมาะสมอีก ๑๒ เส้นทาง                                                            
ศอ บต  ด าเนินการพัฒนา ผลักดันเกี่ยวกับเมืองต้นแบบ ๔ แห่งคือ เบตง, สุไหงโกลก, 
หนองจิกและจะนะ  พัฒนาประสิทธิภาพการค้าชายแดน ๙ จุด ใน จชต. 
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๗. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 
๒๑ 

กรมประชาสัมพันธ์ การบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ ภายใต้การก ากับดูแลของ
คณะอนุกรรมการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจ
ให้แก่ประชาชน จัดท ากระบวนการตรวจสอบข่าวปลอมบูรณาการร่วมกับกระทรวง
ดิจิทัล เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงาน ๒๐ กระทรวง เปิดช่องทางเพจข่าวจริง
ประเทศไทย และอีก ๔ ช่องทางให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวสารว่าจริง
หรือปลอมภายใน ๒๔ ชั่วโมง 
กระทรวงศึกษาธิการ  จัดท าแพลตฟอร์มการศึกษา แพลตฟอร์มคลังสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(OBEC Content Center) - โครงการครูต่างประเทศเข้ามาสอนในสถานศึกษาใน
ประเทศไทย   โครงการอาสาสมัครผู้ช่วยสอนภาษาต่างประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๒ 
(ผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่น-นิฮงโกะ พาร์ทเนอร์)  โครงการ JENESYS ๒๐๑๙ หัวข้อ 
“Japanese Language and Culture” การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 
(STEM Education) เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนระดับปฐมวัยด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ด้วยจินตคณิต (Unlocking Child’s Genius) การ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียนแบบ Active learning มากกว่าที่
จะเป็นการสอนแบบบรรยายเพียงอย่างเดียว  จัดการเรียนการสอนรูปแบบโมดูลฯ และ
รูปแบบ Project based learning  จัดท าหลักเกณฑ์และหลักสูตรการพัฒนาทักษะ
ดิจิทัลส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัล
ชุมชนระดับต าบล โดยการจัดสรรงบประมาณให้กับส านักงาน กศน. จังหวัดทั่วประเทศ
เพ่ือจัดอบรมวิทยากรแกนน าด้านดิจิทัล ระดับจังหวัด (ครู ก.) 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   การเฝ้าระวังเว็บไซต์ไม่เหมาะสม  ตรวจพบ
เว็บไซต์ไม่เหมาะสม จ านวน ๙,๕๘๕ URLs  จ านวน ๔๑๕ เรื่อง  ระงับการเผยแพร่
หมายเลขคดีด า ๗,๑๓๖URLs  จ านวน ๑๐๓ เรื่อง โครงการส่งเสริมพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์อย่างย่ังยืน (Thailand e-Commerce Sustainability)   
กระทรวงมหาดไทย โรงเรียนทุกแห่งทั่วประเทศต้องมีคุณภาพถึงระดับต าบล และต้องมี 
“หลักสูตรออนไลน์” ประกอบการเรียนการสอน และมีความเชื่อมโยงระหว่างระบบ
การศึกษากับภาคธุรกิจ กรุงเทพมหานครพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลรูปแบบแอปพลิเคชั่น
มัลติมีเดีย ใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานคร จ านวน ๓,๕๐๐,๐๐๐. บาท  โดยมีคณะ 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็น
หน่วยงานพัฒนาสื่อการเรียนรู้ โดยจะมีสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลฯ ส าหรับนักเรียนระดับชั้น



๒๑ 
 

 

มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เป็นวิชาหลัก จ านวน ๔ กลุ่มสาระ ได้แก่ 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ จ านวน ๑๐ เรื่อง 
กระทรวงกลาโหม  โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์   ๑. โครงการพัฒนาศักยภาพ
เด็กและเยาวชนไทยสู่การเป็นผู้น าในศตวรรษที่ ๒๑ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชนไทยสู่การเป็นผู้น าในศตวรรษที่ ๒๑ จ านวน ๔ รุ่น ผู้เข้าร่วม
ประชุม ๕๖๑ คน ๒. โครงการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้
สื่อออนไลน์ ๑. จัดท ายุทธศาสตร์การส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนใน
การใช้สื่อออนไลน์ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  ๒. จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน
และลดผลกระทบเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน์  ๓. จัดท าแผนปฏิบัติการด้าน
การสร้างความรับผิดชอบร่วมทางสังคมเกี่ยวกับอีสปอร์ต (e-sport) ต่อเด็ก ๔. ส ารวจ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดต่อเด็กและเยาวชนด้านการละเมิดทางเพศ การ
กลั่นแกล้งรังแกออนไลน์การติดเกม  
๕. จัดท าชุดการเรียนรู้การรู้เท่าทันสื่อส าหรับเด็ก รวมถึงการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้

ต่างๆ                                                                                               

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ด าเนินโครงการพัฒนา

นโยบายก าลังคนและการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวตกรรม  โครงการพัฒนา

ตลาดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งประเทศไทย  แพลตฟอร์มบริการ             

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์  AI for Thai  โครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาในจังหวัด 

ระยอง ศรีสะเกษและสตูล  โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านออนไลน์ ร่วมกับ

๒๐ วิทยาลัยชุมชน 
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๘. การแก้ไขปัญหาทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในวงราชการทั้ง
ฝ่ายการเมือง และฝ่ายราชการ
ประจ า 
 
 
 

ส านักนายกรัฐมนตรี/ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
เรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม การให้หรือรับ
สินบนและการทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งการยื่นบัญชีทรัพย์สิน และหนี้สินต่อ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
กระทรวงยุติธรรม  ด าเนินการตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน และรวบรวมพยาน หลักฐาน
เพ่ือด าเนินการกับทรัพย์สินผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับมูลฐานทุจริตต่อต าแหน่งหน้าที่ ม.
๓ (๕) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยน าระบบ
บริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และซอฟต์แวร์ระบบวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ (Analytic 
& BI) เพ่ือช่วยคัดกรองธุรกรรมต้องสงสัยในแต่ละเรื่อง  
กระทรวงศึกษาธิการ น าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ไปขยายผลเพื่อด าเนินการประเมินกับส านักงาน
ศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
กระทรวงกลาโหม โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน – 

โครงการการจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจของกองทัพ  

ศอ บต  ฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่รัฐและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในการแก้ไข

ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในหลักสูตรส าคัญต่างๆ จ านวน ๒,๓๐๐ คน  ดังนี้ 

หลักสูตรพัฒนานักบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ทีมนักบริหาร จังหวัดชายแดน

ภาคใต้) หลักสูตรพัฒนาข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงาน

ในพ้ืนที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักสูตรสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานแก่

บุคลากรภายใน ศอ.บต. หลักสูตรพัฒนาเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาเจ้า หน้าที่ของรัฐฝ่าย

พลเรือนจังหวัดชายแดนภาคใต้  หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ “ยุวชนคนดี จัง หวัด

ชายแดนภาคใต้”และข้าราชการจิตสาธารณะ เสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.)  
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๙. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและ
สร้างความสงบสุขในพื้นที่
ชายแดนภาคใต้  
 

กระทรวงศึกษาธิการ  พัฒนาการอาชีวศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามภารกิจ
พ้ืนฐาน ขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
กิจกรรมค่ายทักษะชีวิตสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด สร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียน นักศึกษา 
เพ่ือตัดวงจรการแพร่ระบาดรายใหม่ โดยเริ่มจาก “โครงการห้องเรียนสีขาว” แล้ว
พัฒนาสู่ “สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข”   พัฒนาฝีมือแรงงานตาม
แนวชายแดนไทย และตอบสนองความต้องการในการลงทุนในพ้ืนที่ของภาคเอกชน ๒ 
ร่วมมือจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ในการฝึกอบรมแรงงานในสาขา
ต่าง ๆ เป็นการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้ประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาข้าม
ชาติทีม่ีรากเหง้าจากความยากจนได้อย่างยั่งยืน                                                                                        
กระทรวงกลาโหม สกัดก้ันและปราบปรามยาเสพติด การลักลอบน าเข้าสินค้าเกษตร
และสิ่งผิดกฎหมาย การจับกุมผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย  โครงการเสริมสร้าง
สันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้                                                                     
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้  ๑. พัฒนาอาชีพเกษตรแกเกษตรกร ๑๓,๔๓๐ ราย  ปรับปรุงพื้นท่ีนาราง 
๑๐,๔๔๙ ไร จัดท าแปลงขยายผล เพ่ิมประสิทธิภาพ ๔๕๔ แปลง 
กระทรวงการต่างประเทศ  พัฒนาฝีมือแรงงานตามแนวชายแดนไทย และตอบสนองความ

ต้องการในการลงทุนในพ้ืนที่ของภาคเอกชน  ร่วมมือจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวง
แรงงาน ในการฝึกอบรมแรงงานในสาขาต่าง ๆ ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้ประชาชน
ในพ้ืนที่                                                                                                
กระทรวงแรงงาน  รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้แก่กลุ่มผู้ใช้แรงงาน ทวิภาคี 

แรงงานข้ามชาติเชิญชวนสถานประกอบกิจการ มีระบบการจัดการด้านยาเสพติดตามเกณฑ์

โรงงานสีขาวและระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบ

กิจการ  แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) จ านวน ๑,๖๓๓ แห่ง ลูกจ้าง

จ านวน ๒๑๓,๓๓๒ คน โดยแบ่งออกเป็น สถานประกอบกิจการผ่าน มยส.แห่งใหม่ จ านวน 

๑,๓๕๗ แห่ง และสถานประกอบกิจการที่ยื่นต่ออายุมยส. จ านวน ๒๗๖ แห่ง และด าเนินโครงการ

โรงงานสีขาว โดยมีสถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการ โรงงานสีขาวจ านวน ๔,๐๕๓ แห่ง และ

ผ่านเกณฑ์โรงงานสีขาวแล้วจ านวน ๒,๗๐๒ แห่ง มีลูกจ้างจ านวน ๑๓๒,๖๗๕ คน                                      

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์   ๑. โครงการขับเคลื่อนงาน

ตามมาตรการด้านสตรีและการส่งเสริมสันติภาพและความม่ันคง  ส่งเสริมการพัฒนา

ตนเองและคุ้มครองสิทธิของสตรีจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดท าจดหมายถึงผู้หญิงในชุมชน
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ด่านยูโย อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี จ านวน ๕๐๐ ฉบับ เพื่อแสดงความห่วงใยให้ความรู้

ในการดูแลตนเองและครอบครัวต่อการป้องกันโรคระบาดตามหลักศาสนาอิสลาม จัดท า

สื่ออินโฟกราฟฟิก ๑๐ วิธีดูแลตัวเองและคนที่เรารัก จัดท าเป็นภาษาไทยและภาษายาวี 

ให้ความรู้กับชุมชนโดยเฉพาะการปฏิบัติในช่วงอยู่บ้านของเด็กๆ พร้อมแจกนิทานเพ่ือ

เน้นกิจกรรมในครอบครัวระหว่างอยู่บ้าน ๒. โครงการอ านวยความยุติธรรมและเยียวยา

ผู้ได้รับผลกระทบ  ช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต รายละ ๖,๐๐๐ บาท ๒๓ ราย ช่วยเหลือเฉพาะ

หน้ากรณีบาดเจ็บ รายละ ๓,๐๐๐ บาท จ านวน ๕๖ ราย มอบเงินฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้บาดเจ็บ

สาหัส/พิการ รายละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท จ านวน ๓๐ รายมอบเงินยังชีพรายเดือนแก่บุตร

ผู้เสียชีวิต บาดเจ็บสาหัส/พิการ ตามระดับการศึกษา จ านวน ๕,๓๘๔ ราย มอบเงินยังชีพราย

เดือนแก่ผู้ที่พิการจากเหตุความไม่สงบ ตามลักษณะความ พิการ จ านวน ๗๗๔ ราย มอบเงิน

อุดหนุนแก่ครอบครัวที่อุปการะเด็กที่ทั้งบิดามารดาเสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบแบบ

ครอบครัวอุปถัมภ์รายละ ๒,๐๐๐ บาท/เดือน  ๔๒ ราย                                             

กระทรวงยุติธรรม ขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รวม ๕ ด้าน คือ ด้าน

ความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านการปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมาย ด้าน

การบ าบัดรักษายาเสพติด ด้านการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ เน้นการขับเคลื่อน

นโยบายพืชเสพติด   ศึกษากรอบแนวคิด Valued-based เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

มาตรการยึดทรัพย์สินเครือข่ายยาเสพติด อยู่ในระหว่างการยกร่างกฎหมายคู่ขนาน  

โครงการบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชนตามผลการจ าแนก  โครงการส่งเสริม

และพัฒนาทักษะด้านกีฬาและดนตรี ส าหรับเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงต่อการใช้ยาเสพ

ติด ประจ าปี ๒๕๖๓  โครงการบ าบัดและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดใน

รูปแบบชุมชนบ าบัด  โครงการบ าบัดและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดใน
รูปแบบวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ ด้วยกระบวนการลูกเสือ โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ส าหรับกลุ่มผู้เสพและผู้ค้ารายย่อยในเรือนจ า/ทัณฑสถาน โครงการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ผู้ต้องขังติดยาเสพติดก่อนพ้นโทษในเรือนจ า/ทัณฑสถาน  โครงการพัฒนาหน่วยบ าบัดและ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่มาตรฐาน  โครงการอบรมหลักสูตรการบ าบัดและฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โครงการส่งเสริมการอ านวยความยุติธรรมโดยศูนย์ยุติธรรม
ชุมชน                                                                                                     
ศอ บต  บ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

เพ่ือหนุนเสริม กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไดด้ าเนินการฝึกอาชีพ 
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โดยใช้หลักสูตร ๑๕ วัน ๖๐ ชั่วโมง จ านวน ๗ สาขาวิชา โดยฝึกอบรมวิชาชีพรวม ๔๐๕ 

คน  
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๑๐. การพัฒนาระบบการ
ให้บริการประชาชน 

ส านักนายกรัฐมนตรี/ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี   โครงการพัฒนาและขยาย
ผลศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล (Integrated Complaint Management 
System) ศูนย์บริการประชาชนส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  (ร่าง) แผนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ และ 
(ร่าง) แผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕  ด าเนินการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตาม
แผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๙ ฉบับ   ส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) การบริหารจัดการข้อร้องเรียน และพัฒนา
ระบบบริการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค “ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคออนไลน์” “ระบบไกล่
เกลี่ยออนไลน์” “ระบบจดทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง” 
กระทรวงกลาโหม   โครงการหน่วยแพทย์ทหารเคลื่อนที่ออกให้บริการด้านการแพทย์
ให้กับประชาชนถึงบ้าน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ  National Single 
Window (NSW) 
กระทรวงมหาดไทย  การพัฒนาระบบจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐ การอนุมัติ 
หรืออนุญาตทางราชการด้วยระบบดิจิทัลใน. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน ระยะที่ 
๒ เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลการถือครองที่ดินทั้งประเทศ ๑) จัดตั้งศูนย์สารสนเทศที่ดิน ๒ แห่ง 
๒) ถ่ ายโอนข้ อมู ลที่ ดิ นจากส านั กงานที่ ดิ น  แล้ ว เสร็ จแล้ ว ๑๐๑ ส านั กงาน                             
๒ . การปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในการประกอบธุรกิจของประทศไทย เพ่ือการประเมินความ
ยาก–ง่าย ในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) มีผลการด าเนินงาน 1)พัฒนา
โปรแกรม LandsMaps รวมผู้รับบริการ จ านวน ๒๖๒,๑๓๓ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๙๒ ของนิติ
บุคคลที่มาติดต่อกับส านักงานที่ดิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓)   โปรแกรม
ค านวณภาษีอากรในการคิดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ผ่านเว็บไซต์ 
http://lecs.dol.go.th/rcal ท าให้ประชาชนไม่ต้องเดินทางไปติดต่อ ณ ส านักงานที่ดิน มีผู้
เข้าใช้บริการแล้วจ านวน ๗๔๘,๕๘๐ ครั้ง (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓)   การสร้าง
ความโปร่งใส โดยการเปิดเผยข้อมูล กรมที่ดินพัฒนาระบบเผยแพร่ประกาศส านักงานที่ดิน
ผ่านอินเตอร์เน็ต (e-landsAnnouncement) เพ่ือการรักษาสิทธิในที่ดินของประชาชนทาง 
http://announce.dol.go.th ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ มีผู้ใช้บริการจ านวน ๕๗,๖๙๒ 
ครั้ง (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓)   กรมที่ดินเปิดให้บริการ Line Official 
Account : @teedin 



๒๗ 
 

 

กระทรวงคมนาคม การด าเนนิการด้านรถโดยสารสาธารณะ ผ่านแอปพลิเคชัน 

ช่วยเหลือผู้ประกอบการรถรับจ้างโดยสารสาธารณะ (TAXI)  รับช าระภาษีรถประจ าปี

ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (แอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax) การพัฒนาท่าเรือโดยสาร

สาธารณะเพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการท่าเรือโดยสารสาธารณะในแม่น้ า

เจ้าพระยา เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จ านวน ๒๙ ท่า                                                                                    

กระทรวงยุติธรรม  “ยุติธรรมใส่ใจ (Justice Care)”  ลงพื้นที่แจ้งสิทธิให้กับผู้เสียหาย 

หรือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน สามารถลงไปช่วยเหลือประชาชนภายใน ๒๔ ชั่วโมง นับตั้งแต่

ได้รับแจ้งเหตุ                                                                                

กระทรวงศึกษาธิการ  พัฒนาระบบจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐ การอนุมัติหรือ

อนุญาตทางราชการด้วยระบบดิจิทัลในอนาคต  และพัฒนาระบบการทดสอบทาง

การศึกษาแบบดิจิทัล (National Digital Testing Platform)                                

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  โครงการพัฒนามาตรฐานและมาตรการที่

เชื่อถือได้เพื่อเร่งกระบวนการอนุมัติแบบดิจิทัล (Speed-up e-Licensing) 

ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ได้ด าเนินการพัฒนากระบวนการ

ออกใบอนุญาต หรือเอกสารหลักฐานของภาครัฐให้เป็นระบบดิจิทัลเพ่ืออ านวยความ

สะดวกต่อการประกอบธุรกิจและการด าเนินชีวิตของประชาชน โครงการก ากับดูแล

บริการเกี่ยวกับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล และลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

(Digital Governance)  โครงการผลักดันเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัลตาม

ข้อก าหนดของกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Law Compliance for 

Government’s Digital Transformation under Electronic Transaction Law) 

มีระบบและกลไกดูแลความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของหน่วยงานรัฐ (GMS) จ านวน 

๑๓๐ หน่วยงาน พร้อมข้อมูลวิเคราะห์เชิงสถิติการแจ้งเตือนและด าเนินการเพื่อระงับ

หรือป้องกันการโจมตีที่อาจส่งผลกระทบรุนแรงกับระบบที่มีการเฝ้าระวังโดย 

ThaiCERT ภายใน ๑ ชั่วโมง หลังจากได้ผลการวิเคราะห์ โดยมีผลลัพธ์ของการ

ตอบสนองตาม SLA อยู่ที่ร้อยละ ๙๔.๒๕ มท                                                        

กระทรวงแรงงาน ๑. การออกกฎหมายล าดับรอง ได้แก ่๑) กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานใน

การบริหารจัดการและด าเนินการด้านความ ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ

ท างานเกี่ยวกับงานประดาน้ า พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒) ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาแรงงาน



๒๘ 
 

 

นอกระบบแห่งชาติ พ.ศ. .... ๒.การพัฒนาการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 

(ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓) ดังนี้ ผ่านระบบe – Payment โดยมีธนาคารให้บริการ ๙ แห่ง มี

สถานประกอบการใช้บริการ จ านวน ๘๐,๐๙๑ ราย ๒) นายจ้างในการยื่นแบบเงินสมทบผ่าน

ระบบอินเทอร์เน็ต(e-Filing) ให้กับผู้ประกันตน จ านวน ๙.๒๔ ล้านคน ๓) พัฒนาระบบ

ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e–receipt) มีนายจ้างใช้บริการจ านวน ๓.๒๙ ล้านรายการ  ๔) 

ตรวจสอบข้อมูลผู้ประกันตนผ่าน Application บนมือถือ “SSO Connect Mobile” ได้แก่ 

ยอดเงินสะสมกรณีชราภาพ ตรวจสอบเงินสมทบตรวจสอบการเบิกจ่ายสิทธิประโยชน์และ

เปลี่ยนสถานพยาบาล มีผู้ใช้บริการทั้งสิ้น ๗.๒๔  ล้านราย ๕) พัฒนาระบบฐานข้อมูลสถาน

ประกอบการ เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ท าให้นายจ้างที่เป็นนิติบุคคลที่จด

ทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สามารถขึ้นทะเบียนกับประกันสังคมและเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลนายจ้างโดยอัตโนมัติ  ๓.จัดท าระบบการให้บริการประชาชน จ านวน ๗ ระบบ ๑                

แอปพลิเคชัน ดังนี้ ๑) ระบบสมัครฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ๒) ระบบสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือ

แรงงาน ๓) ระบบยื่นขอรับรองความรู้ความสามารถ ๔) ระบบยื่นขอมีสมุดประจ าตัว  ๕) ระบบ

ยื่นขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน ๖) ระบบยื่นขอรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

ฝีมือแรงงาน ๗) ระบบยื่นขอประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ๘) แอปพลิเคชันรวม

ช่าง                                                                                                     

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ่ันคงของมนุษย์ โครงการการพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพื่อให้บริการประชาชนในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พัฒนา

ระบบฐานข้อมลูเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด รองรับการขยายระยะเวลาให้

เงินอุดหนุนฯ ตั้งแต่แรกเกิดถึง ๖ ปี ขยายฐานรายได้ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ต่อคน ต่อปี 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  ระบบการให้บริการ

ฝึกอบรมแบบออนไลน์ ระบบ No copy เพ่ือให้ประชาชน/ลูกค้า ไม่ต้องใช้ส าเนาบัตร

ประชาชน จัดท าโครงการ G Map เพ่ือบูรณาการข้อมูลโครงการต่าง ๆ ภายใต้

กระทรวงฯ พร้อมเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลการด าเนินโครงการ และการ

ให้บริการต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงาน                                                                                                                       

ศอ บต  จัดตั้งศูนย์ประสานงานและบริการการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ จชต. (One Start 

One Stop for Development Center : OSOS) ในด้านต่างๆ เช่น ด้านการค้า และ

การลงทุน  เปิดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ๑๘๘๑ 



๒๙ 
 

 

 
๑๑ การจัดเตรียมมาตรการรองรับ
ภัยแล้งและอุทกภัย  

กระทรวงมหาดไทย  “ก่อนเกดิภัย” ปรับปรุงหรือทบทวนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดท าแผนการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัด และแผนสนบัสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินกลุ่มจังหวัด  โครงการ
ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตรุะดับภูมภิาคเอเชยี-แปซิฟิก พ.ศ. ๒๕๖๒ จัดการฝึกซ้อมแผนเผชิญ
เหตุฯ ณ จังหวัดเชยีงใหม ่ระยะเวลา ๑๐ วัน ซึ่งเป็นการฝึกซ้อมเฉพาะหน้าที่ มีผู้เข้าร่วมการ
ฝึก จ านวน ๕๗๗ คน จาก ๒๓ ประเทศ แบ่งเป็น ประเทศไทย ๓๙๗ คน และต่างประเทศ 
๑๘๐ คน   โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีการ
ผลิตสื่อวีดีทัศน์ เรื่อง“ชุมชนเตรียมพร้อมป้องกันภัยใกล้ตัว”  ๒ การใหค้วามช่วยเหลือ 
“ระหว่าง” เกดิภัย จัดซื้อสิ่งของส ารองจ่าย ชว่ยเหลือผู้ประสบสาธารณเวลามาตรฐาน
ภายใน ๗๒ ชัว่โมง  ๓. การแกไ้ขปัญหาใน “ระยะยาว” โดยเฉพาะ “ระบบเตือนภัย” มี
โครงการเตรยีมความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติด้านการเตือนภัย พร้อมออกโทรสาร รวม
ทั้งสิ้น ๕๘ ฉบบั และส่งข้อมูลรายงานข่าวแผ่นดินไหว (SMS) รวมทั้งสิ้น ๑๘๒ ครัง้ 
ด าเนินการบ ารุงรักษาหอเตือนภัย จ านวน ๑๙๓ แห่ง  ฝึกซ้อมการปฏิบัติการแจง้เตือนภัย
และอพยพประชาชนจากภัยสนึามิ ในพ้ืนที่ ๖ จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน และสร้างและ
พัฒนาเครือข่ายการแจ้งเตือนภยัพิบัติภาคประชาชน ๔. การจดัเตรียมมาตรการรองรับ
อุทกภัย ๕. การจดัเตรียมมาตราการรองรับภัยแล้ง  ๖. การป้องกันและแกไ้ขปัญหาภัย
แล้ง เปิดจดุจ่ายน้ าทั้ง ๑๘ สาขา รวมทั้งสิ้น ๒๗ จุด เพ่ือให้บรกิารในกรณีเกิดปัญหาภัยแล้ง 
รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนส ารองน้ าในช่วงภัยแลง้และสามารถรับน้ าได้ที่จุดจ่ายน้ าที่ กปน.
จัดเตรียมไว ้      
กระทรวงกลาโหม  โครงการจุดเจาะบ่อบาดาล การท าฝายชะลอน้ า การจัดท าอ่างเก็บ
น้ าเพื่อการเกษตรให้กับชุมชน 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1. ประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อการขาดแคลน
น้ าใน 30 จังหวัดทั่วประเทศ เพ่ือด าเนินการจัดหาแหล่งน้ าต้นทุนในการบริหารจัดการ
และแจกจ่ายน้ าเพ่ือการบริโภค  2. ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในพ้ืนที่เป้าหมาย 
25 จังหวัด 146 อ าเภอ 784 ต าบล 4 เทศบาล 6,846 หมู่บ้าน [จังหวัดที่ประกาศ
เขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง)] โดยมีผลการด าเนินงาน 
ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2563สนับสนุนน้ าเพ่ือการเกษตร 
104.91 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 175 จากเป้าหมาย 60 ล้านลูกบาศก์
เมตร พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์กว่า 215,485 ไร่ ใน 49 จังหวัด  สนับสนุนน้ า
สะอาด 32.05 ล้านลิตร คิดเป็นร้อยละ 1140 จากเป้าหมาย 22.76 ล้านลิตร 
ประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 444,807 ครัวเรือน  ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล 2,723 บ่อ 



๓๐ 
 

 

คิดเป็นร้อยละ 96 จากเป้าหมาย 2,831 บ่อ เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จจะได้ปริมาณน้ า 
211.94 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ประชาชนได้รับประโยชน์กวา่ 3 แสนครัวเรือน พ้ืนที่
การเกษตรได้รับประโยชน์กว่า 7 หมื่นไร่ เติมน้ าใต้ดิน 530 แห่ง 2.๓ เปิด “จุดจ่ายน้ า
บาดาล บริการฟรี” กว่า 22 แห่ง ทั่วประเทศ เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนจากภาวะภัย
แล้งให้แก่ประชาชน ๒.๔ ส ารวจทางธรณีวิทยาเพื่อวางแผนการบริหารจัดการน้ า เพ่ือ
แก้ปัญหาภัยแล้ง 2.๕ การจัดหาแหล่งน้ า และระบบกระจายน้ านอกเขตชลประทาน
กว่า 600 แห่ง ความจุเก็บกักน้ าเพ่ิมข้ึน 242 ล้านลูกบาศก์เมตร ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ 155,399 ครัวเรอืน พ้ืนที่การเกษตรได้รับประโยชน์ 499,495 ไร่ 2.๖ 
การเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณน์้ าท่วม โดยเตรียมพื้นท่ีลุ่มต่ า (โขง ชี มูล 
ปากน้ าชี-มูล) เพ่ือรองรับน้ าหลาก และปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ า 57 แห่ง 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ การด าเนินงานภายในบ้านพัก
เด็กและครอบครัว ๗๗ จังหวดั และการด าเนินงานภายในสถานรับรอง ๓๐ แห่ง 
กระทรวงพลังงาน โครงการสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้งเพื่อการเกษตร ส่งเสริม

การติดตั้งระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ในพ้ืนที่ภัยแล้ง ปี ๒๕๖๒ สนับสนุนโครงการ

สูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร จ านวน ๑,๒๓๖ ระบบ (ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๓๑๙ ระบบ)  ปี ๒๕๖๓ อยู่ระหว่างพิจารณากลั่นกรองโครงการของคณะอนุกรรมการ

กลั่นกรองงบประมาณของกองทุนรวมได้สนับสนุนติดตั้งระบบสูบน้ าพลังงาน

แสงอาทิตย์แล้ว จ านวน ๓,๕๒๘ ระบบ มีครัวเรือนภาคเกษตรที่ได้รับประโยชน์ไม่น้อย

กว่า ๒๔,๖๙๖ ครัวเรือน พ้ืนที่เกษตรได้รับประโยชน์ ๕๒,๙๒๐ ไร่ มีการผลิตและใช้

พลังงานทดแทน ๑,๑๐๗๔๕ toe/ปี                                                            

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๑. การจัดการน้ าชลประทาน บริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่

ชลประทานเดิม (๒๕.๔๐ ลานไร) ๒. โครงการบรรเทาอุทกภัย จ านวน ๗ โครงการ ได้แก่ 

อ.หาดใหญ จ.สงขลา เมืองนครศรีธรรมราช คลองระบายน้ าบางบาล-บางไทร จ.อยุธยา 

เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ  ประตูระบายน้ าล าน้ าพุง-น้ าก่ า จ.สกลนคร  ปรับปรุงคลองยม- นาน 

โครงการปองกันและบรรเทาภัยจากน้ า ในพื้นที่ เกษตรกรรมและพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ   

๒. การอ านวยการดานการปองกันและแกไขปญหาภัยพิบัติดานการเกษตร๑. ภัยแลง 

ชวงภัยเดือน ก.ย. ๖๒ ถึงปจจบุัน  ดานพืช ประสบภัย ๒๗ จังหวัด เกษตรกร 

๒๖๒,๘๐๘ ราย จายเงินชวยเหลือแลว ๑๗๘,๐๑๙รายพื้นที่ ๑,๖๙๗,๔๓๓ไร 

๑,๘๙๙.๐๗ ลานบาท และอยูระหวางขอขยายวงเงินทดรองฯ กับ ก.คลัง ๒ จังหวัด (จ.

อุทัยธานีและสงขลา วงเงิน ๕๔.๓๕ ลานบาท) ดานปศุสัตว ประสบภัย ๒ จังหวัด 



๓๑ 
 

 

(กาญจนบุรี นครราชสีมา) เกษตรกร ๑,๗๘๓ ราย จ านวนสัตวที่อยูในพ้ืนที่ประสบภัย 

๕๐,๑๙๕ ตัว ๒. อุทกภัย ชวงภัยวันที่ ๒๔ ส.ค. ๖๒- ๓ มี.ค. ๖๓  ดานพืช พบความ

เสียหาย ๓๐ จังหวัด ชวยเหลอืตามระเบียบฯ เกษตรกร ๒๔๑,๔๙๔ ราย พ้ืนที่ 

๑,๙๙๔,๑๗๒ ไร วงเงินใหความชวยเหลือ ๒,๒๓๑.๑๙ ลานบาท  ดานประมง เสียหาย

แลว ๒๔  จังหวัด เกษตรกร ๑๓,๕๒๐ราย พ้ืนที่เสียหายสิ้นเชิงรวม ๑๒,๒๘๒ คิด 

เปนวงเงิน ๖๐.๒๑ ลานบาท จายเงินชวยเหลือเกษตรกรเรียบรอย   ดานปศุสัตว พบ

ความเสียหายแลว ๑๓ จังหวดั เกษตรกร ๑,๐๕๘ ราย สัตวตายหรือสูญหาย ๕๘,๖๕๓ 

ตัว วงเงิน ๓.๐๗ ลานบาท จายเงินชวยเหลือเกษตรกรเรียบรอยแลว  ๓. วาตภัยลูกเห็บ 

ชวงภัยเดือน ม.ค. – ก.พ. ๖๓  พ้ืนที่การเกษตรประสบวาตภัยลูกเห็บ ๒๕ จังหวัด 

เกษตรกร ๑.๔๕๑ ราย พ้ืนที่ ๓,๕๒๖ ไร วงเงิน ๕.๓๖ ลานบาท  จ่ายเงินชวยเหลือแลว 

๗๔๖ ราย พ้ืนที่ ๒,๔๓๓ ไร เปนเงิน ๓.๖๑ ลานบาท  ๓. โครงการการปฏิบัติการฝน

หลวง  ปฏิบัติการฝนหลวง ๑,๘๑๙ วัน พ้ืนที่ไดรับ 

ประโยชน ๒๑๘.๐๘ ลานไร  พ้ืนที่การเกษตรไดรับการชวยเหลือ รอยละ ๗๔.๑๕ เติม

น้ าในเขื่อนไดรอยละ ๘๔.๘๖                                                                    

กระทรวงคมนาคม  ขุดลอกพัฒนาและบ ารุงรักษาร่องน้ าตามแผนงานการบูรณาการ

บริหารจัดการทรัพยากรน้ า เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง                                                                                           

ศอ บต    อนุรักษ์ฟ้ืนฟู และการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน ป่าเศรษฐกิจ ปรับปรุงระบบการ

จัดการน้ าเพื่อการ เกษตร และอุปโภคบริโภค รวมทั้งแก้ปัญหาน้ าท่วมอย่างเป็นระบบ 

จัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างเป็นระบบ โครงการบูรณาการ “การสร้างสมดุล

การพัฒนาสู่ความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน” เพ่ือเชื่อมโยงงานของส่วนราชการและภาคส่วน

ที่เก่ียวข้องให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 

 
 
 
 
 



๓๒ 
 

 

๑๒. การสนับสนุนให้มีการศึกษา 
การรับฟังความเห็นของประชาชน
และการด าเนินการเพื่อแก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 

กระทรวงยุติธรรม ขอรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหา หลักเกณฑ์ และ
แนวทางการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
กระทรวงมหาดไทย /กระทรวงกลาโหม กอ.รมน. ร่วมกับ มท. เปิดเวทีร่วมกับภาค
ประชาชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นและการด าเนินการเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
ศอ บต    ส่งเสริมสนับสนุนบริหารจัดการต าบล โดยให้จัดท าแผนต าบลด้านความ
ปลอดภัยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนผ่านกลไกสภาสันติสุขต าบล
จ านวน ๒๘๒  ต าบล มีกิจกรรมเกิดข้ึนจ านวน ๘๗๙ กิจกรรม ประชาชนเข้าร่วม
จ านวน ๑๗๓,๑๒๕  คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


