เรื่องสือ่ สารประจาปีที่สาคัญ
เพื่อใช้จัดทา “แผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563”
กลุม่
กลุ่มที่ 1
ระบบสวัสดิการ
และพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน
จำนวน 3 เรื่อง

เรื่อง

รายละเอียดของเรื่อง
(Content PR)

1. บัตรสวัสดิกำร 1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับ
แห่งรัฐและ
บัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ
เบี้ยยังชีพ
2. สิทธิประโยชน์และเงื่อนไข
ในกำรใช้สวัสดิกำรของผู้ถือ
บัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ
ในแต่ละช่วงเวลำ
3. มำตรกำรช่วยเหลือจำกบัตร
สวัสดิกำรแห่งรัฐในอนำคต
4. สิทธิประโยชน์ที่ประชำชน
จะได้รับจำกโครงกำรธงฟ้ำ
ประชำรัฐ
5. สิทธิประโยชน์ที่ร้ำนค้ำและ
ผู้ผลิตสินค้ำชุมชนจะได้รับจำก
โครงกำรธงฟ้ำประชำรัฐ

หน่วยงาน
 กระทรวงกำรคลัง
- สำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง

ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ/
นโยบายรัฐบาล
แผนแม่บท
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 4
นโยบำยเร่งด่วนข้อ 2
กำรสร้ำงโอกำสและควำม
เสมอภำคทำงสังคม
แผนแม่บทประเด็นที่ 17
ควำมเสมอภำคและ
หลักประกันทำงสังคม

-2กลุม่

เรื่อง

2. กำรจ้ำงงำน
ผู้สูงอำยุ

รายละเอียดของเรื่อง
(Content PR)

หน่วยงาน

1. รับลงทะเบียนผู้มี
 กระทรวงกำรคลัง
รำยได้น้อย
- กรมบัญชีกลำง
2. จ่ำยเงินตำมบัตรสวัสดิกำร
แห่งรัฐให้ถึงมือประชำชน
1. หลักเกณฑ์และวิธีกำรเข้ำ  กระทรวงพำณิชย์
ร่วมโครงกำรร้ำนค้ำธงฟ้ำ
- กรมกำรค้ำภำยใน
ประชำรัฐ
2. สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
จำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร
ร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัฐ
3. สิทธิประโยชน์ที่ผู้ถือบัตร
สวัสดิกำรแห่งรัฐจะได้รับจำก
ร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัฐ
4. ร้ำนค้ำที่เข้ำร่วมโครงกำร
ร้ำนค้ำธงฟ้ำประชำรัฐในแต่ละ
พื้นที่
1. หลักสูตรฝึกอบรมอำชีพ
 กระทรวงแรงงำน
สำหรับผู้สูงอำยุ
- กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน
2. ระยะเวลำในกำรดำเนินกำร
ฝึกอบรมอำชีพ
3. หน่วยงำนและสถำนที่ตั้งที่
ให้บริกำรฝึกอำชีพ
4. ตัวอย่ำงผู้สูงอำยุที่ประสบ
ควำมสำเร็จจำกกำรฝึกอบรม
อำชีพ

ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ/
นโยบายรัฐบาล
แผนแม่บท

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 4
กำรสร้ำงโอกำสและควำม
เสมอภำคทำงสังคม
แผนแม่บทประเด็นที่ 15
พลังทำงสังคม

นโยบำยเร่งด่วนข้อ 1

-3กลุม่

เรื่อง

รายละเอียดของเรื่อง
(Content PR)

หน่วยงาน

ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ/
นโยบายรัฐบาล
แผนแม่บท

1. ช่วงอำยุสำหรับกำรจ้ำงงำน  กระทรวงแรงงำน
ผู้สูงอำยุ
- กรมกำรจัดหำงำน
2. ประเภทงำนสำหรับ
ผู้สูงอำยุ
3. อัตรำค่ำจ้ำงรำยชั่วโมง
4. มำตรกำรจูงใจหรือ
ประโยชน์ที่ผู้ประกอบกำร
จะได้รับ
- กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับ
กำรจ้ำงงำนผู้สูงอำยุ
3. ลดควำม
1. ควำมสำคัญและประโยชน์
เหลื่อมล้ำของ
ของคลินิกหมอครอบครัว
กำรเข้ำถึงบริกำร
สุขภำพ
2. พื้นที่ที่ให้บริกำรคลินิก
หมอครอบครัว
3. ขั้นตอนในกำรรับบริกำร
คลินิกหมอครอบครัว
4. หน่วยงำนที่ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับคลินิกหมอครอบครัว

 กระทรวงแรงงำน
- สำนักงำนปลัดกระทรวง
แรงงำน
 กระทรวงสำธำรณสุข
- สำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 4
กำรสร้ำงโอกำสและควำม
เสมอภำคทำงสังคม
แผนแม่บทประเด็นที่ 13
กำรเสริมสร้ำงให้คนไทยมี
สุขภำวะที่ดี
แผนแม่บทประเด็นที่ 17
ควำมเสมอภำคและ
หลักประกันทำงสังคม

นโยบำยเร่งด่วนข้อ 2

-4กลุม่

กลุ่มที่ 2
การจัดการ
สิ่งแวดล้อมรองรับ
ภัยแล้งและ
อุทกภัย
จำนวน 2 เรื่อง

เรื่อง

1. กำรบริหำร
จัดกำรน้ำ
เพื่อแก้ไขปัญหำ
อุทกภัยและ
ภัยแล้ง

รายละเอียดของเรื่อง
(Content PR)

หน่วยงาน

1. ควำมหมำยและช่วงเวลำ
 กระทรวงสำธำรณสุข
ในกำรเกิดโรคอุบัติใหม่และ
- กรมควบคุมโรค
โรคอุบัติซ้ำ
2. แนวทำงปฏิบัติในกำรรับมือ
และป้องกัน (ก่อนเกิดโรค
เมื่อเกิดโรคและหลังเกิดโรค)
3. โอกำสและกลุ่มเสี่ยงต่อ
กำรเกิดโรคอุบัติใหม่และโรค
อุบัติซ้ำ
1. มำตรกำรกำรรับมือและ
 สำนักงำนทรัพยำกรน้ำแห่งชำติ
แนวทำงปฏิบัติ เมื่อเกิดปัญหำ
ภัยแล้งและอุทกภัย ทั้งก่อน
เกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และ
หลังเกิดเหตุ (ฤดูฝน/ฤดูแล้ง)
2. มำตรกำรรองรับภัยแล้งและ
อุทกภัยในระยะยำว ภำยใต้
แผนแม่บทกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรน้ำ 20 ปี
3. แนวโน้ม/สถำนกำรณ์ภัย
แล้งและอุทกภัยที่ผ่ำนมำ

ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ/
นโยบายรัฐบาล
แผนแม่บท

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 5
กำรสร้ำงกำรเติบโตบน
คุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้ม
แผนแม่บทประเด็นที่ 19
กำรบริหำรจัดกำรน้ำทั้ง
ระบบ

- นโยบำยเร่งด่วนข้อ 11
- นโยบำยหลักข้อ 10

-5กลุม่

เรื่อง

รายละเอียดของเรื่อง
(Content PR)

หน่วยงาน

1. มำตรกำรรองรับภัยแล้งและ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อุทกภัย (ฤดูแล้ง/ฤดูฝน)
- กรมชลประทำน
2. กำรบริหำรจัดกำรน้ำแก่
เกษตรกรและประชำชนในช่วง
ฤดูแล้งและฤดูฝน
3. กำรให้ควำมช่วยเหลือแก่
เกษตรกรและประชำชนที่
ประสบปัญหำภัยแล้งและ
อุทกภัย
4. กำรพัฒนำแหล่งน้ำและเพิ่ม
พื้นที่แหล่งน้ำ
5. กำรป้องกันควำมเสียหำย
และสนับสนุนกำรบรรเทำภัย
อันเกิดจำกน้ำ

ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ/
นโยบายรัฐบาล
แผนแม่บท

-6กลุม่

เรื่อง

รายละเอียดของเรื่อง
(Content PR)

2. กำรทำประมง 1. สถำนกำรณ์ด้ำนกำรทำ
ตำมมำตรฐำน
ประมงตำมมำตรฐำน IUU
IUU ที่เป็นมิตร ของไทยในปัจจุบัน
กับสิ่งแวดล้อม
2. มำตรกำรกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกร สัตว์น้ำ (ภำวะปกติ/
ฤดูวำงไข่)
3. มำตรกำรนำเข้ำและส่งออก
สินค้ำประมง
4. แนวทำงปฏิบัติในกำรทำ
ประมง สำหรับชำวประมงและ
ผู้ประกอบกำร
5. กฎหมำยแรงงำนที่เกี่ยวข้อง
กับกำรทำประมง

หน่วยงาน
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- กรมประมง

ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ/
นโยบายรัฐบาล
แผนแม่บท
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 5
- นโยบำยเร่งด่วนข้อ 1
กำรสร้ำงกำรเติบโตบน
- นโยบำยหลักข้อ 10
คุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้ม
แผนแม่บทประเด็นที่ 18
กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน

-7กลุม่

เรื่อง

กลุ่มที่ 3
1. ศูนย์ดำรง
เข้าถึงยุติธรรม
ธรรม
และความคุ้มครอง
ป้องปราบทุจริต
ยุติความรุนแรง
จำนวน 3 เรื่อง

รายละเอียดของเรื่อง
(Content PR)
1. ที่มำและกำรให้ควำม
ช่วยเหลือของศูนย์ดำรงธรรม
2. ช่องทำงกำรร้องเรียน/
ร้องทุกข์

หน่วยงาน
 กระทรวงมหำดไทย
- สำนักงำนปลัดกระทรวง
มหำดไทย

3. ผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ
ของศูนย์ดำรงธรรม
2. ยุติธรรมใส่ใจ

1. ยุติธรรมใส่ใจคืออะไร
2. กำรให้ควำมช่วยเหลือ
ประชำชนที่ไม่ได้รับควำมเป็น
ธรรม เช่น กำรให้ข้อมูลด้ำน
กฎหมำยและสิทธิที่ประชำชน
พึงได้รับ
3. ช่องทำงกำรติดต่อเพื่อแจ้ง
เบำะแสและขอรับควำม
ช่วยเหลือ
4. ตัวอย่ำงกรณีที่ได้รับ
ควำมช่วยเหลือผ่ำนโครงกำร
ยุติธรรมใส่ใจ

 กระทรวงยุติธรรม
- สำนักงำนปลัดกระทรวง
ยุติธรรม

ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ/
นโยบายรัฐบาล
แผนแม่บท
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6
- นโยบำยเร่งด่วน
กำรปรับสมดุลและพัฒนำ ข้อ 10
ระบบกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ
แผนแม่บทประเด็นที่ 20
กำรบริกำรประชำชนและ
ประสิทธิภำพภำครัฐ
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6
กำรปรับสมดุลและพัฒนำ
ระบบกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ
แผนแม่บทประเด็นที่ 22
กฎหมำยและกระบวนกำร
ยุติธรรม

- นโยบำยเร่งด่วน
ข้อ 10

-8กลุม่

เรื่อง
3. ป้องปรำม
ทุจริตภำครัฐ

ความสอดคล้อง
หน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ชาติ/
นโยบายรัฐบาล
แผนแม่บท
1. ดัชนี (สถิติกำรรับรู้)
- นโยบำยเร่งด่วนข้อ 8
 สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกัน ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6
กำรรับรู้กำรทุจริต ควำมสำคัญ
และปรำบปรำมทุจริตในภำครัฐ กำรปรับสมดุลและพัฒนำ - นโยบำยหลักข้อ 12
และผลกระทบต่อประชำชน
ระบบกำรบริหำรจัดกำร
(ป.ป.ท.)
ภำครัฐ
รายละเอียดของเรื่อง
(Content PR)

2. แนวทำงและกลไกกำร
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหำปรำบปรำมทุจริต
3. ช่องทำงกำรร้องเรียนและ
แจ้งเบำะแส
เกี่ยวกับกำรกระทำทุจริต

4. คดีตัวอย่ำงด้ำนกำรทุจริต
ภำครัฐและขั้นตอนกำร
ดำเนินคดี เช่น กำรออกโฉนด
ที่ดินโดยมิชอบ

แผนแม่บทประเด็นที่ 21
กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

-9กลุม่
กลุ่มที่ 4
การวางรากฐาน
ระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศสู่
อนาคต
จำนวน 3 เรื่อง

เรื่อง
1. เขตพัฒนำ
พิเศษภำค
ตะวันออก
(Eastern
Economic
Corridor : EEC)
(ชลบุรี ระยอง
และฉะเชิงเทรำ)

รายละเอียดของเรื่อง
(Content PR)
1.1 ความทันสมัย และ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ใน EEC
- ควำมคืบหน้ำกำรดำเนินงำน
Advanced Big Data, Cloud
and Data Center (ABCD)
เทคโนโลยีศูนย์ข้อมูลร่วม
ภำครัฐ บูรณำกำรฐำนข้อมูล
ขนำดใหญ่ (Big data) ของ
หน่วยงำนภำครัฐที่จำเป็นต้อง
ใช้ข้อมูลร่วมกันเพื่อกระตุ้นให้
เกิดนวัตกรรมและกำรลงทุน
ธุรกิจใหม่ ๆ ของ
ผู้ประกอบกำร
1.2 ประโยชน์ที่ประชาชน
และผู้ประกอบการจะได้รับ
จากเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น ในเรื่อง
1) ควำมคืบหน้ำกำรก่อสร้ำง
ศูนย์ซ่อมอำกำศยำนอู่ตะเภำ
และศูนย์ฝึกอบรมช่ำงซ่อม
บำรุง ผลิตช่ำงฝีมือ และนำย
ช่ำงอำกำศยำน ตำมมำตรฐำน
ระดับสำกล







ความสอดคล้อง
หน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ชาติ/
นโยบายรัฐบาล
แผนแม่บท
- นโยบำยเร่งด่วนข้อ 6
สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำย ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2
- นโยบำยหลักข้อ 6
เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก กำรสร้ำงควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขัน
(สกพอ.)
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
แผนแม่บทประเด็นที่ 9
และสังคม
- สำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ดิจิทัล (depa)
สำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล
(องค์กำรมหำชน)
บริษัท กสท. โทรคมนำคม จำกัด

 สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำย
เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก
(สกพอ.)
 บริษัทกำรบินไทยจำกัด
(มหำชน)

- 10 กลุม่

เรื่อง

รายละเอียดของเรื่อง
(Content PR)

หน่วยงาน

2) ควำมคืบหน้ำกำรพัฒนำ
 กองทัพเรือ
สนำมบินอู่ตะเภำและเมืองกำร
บินภำคตะวันออก และ
ประโยชน์ที่ประชำชนและ
ผู้ประกอบกำรจะได้รับ ได้แก่
- กำรอำนวยควำมสะดวก
ด้ำนกำรเดินทำงที่สำมำรถ
เชื่อมต่อได้ถึง 3 สนำมบิน
รองรับนักท่องเที่ยวได้มำกขึ้น
เปิดโอกำสให้ผู้ประกอบกำรใน
พื้นที่ได้มำลงทุนเพิ่มขึ้น
- กำรได้รับกำรศึกษำและ
ฝึกอำชีพจำกศูนย์ฝึกอบรม
พัฒนำบุคลำกรกำรบิน
3) ควำมคืบหน้ำกำรพัฒนำ
 กำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย
ท่ำเรืออุตสำหกรรมมำบตำพุด
 กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่ง
และแหลมฉบัง ระยะที่ 3 และ
ประเทศไทย
ประโยชน์ที่ผู้ผู้ส่งออกจะได้รับ
ได้แก่
- กำรอำนวยควำมสะดวก
ด้ำนเทคโนโลยีกำรขนถ่ำยสินค้ำ
ตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อลดปัญหำ
แรงงำนขนย้ำย และกำรลัก
ขโมยตู้สินค้ำ

ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ/
นโยบายรัฐบาล
แผนแม่บท

- 11 กลุม่

เรื่อง

รายละเอียดของเรื่อง
(Content PR)
- กำรพัฒนำระบบรถไฟทำงคู่
เชื่อมโยงท่ำเรือน้ำลึก เพื่อลด
ปัญหำกำรขนส่งสินค้ำทำงถนน
ที่สร้ำงปัญหำกำรจรำจรติดขัด
ให้ขนส่งสินค้ำผ่ำนระบบรำงแทน
4) สิทธิประโยชน์ของ
ผู้ประกอบกำรที่ลงทุนใน 10
อุตสำหกรรม เป้ำหมำย ในพื้นที่
EEC เช่น กำรลดภำษี
ประกอบกำรและข้อแนะนำจำก
ภำครัฐต่อนักลงทุนโดยเฉพำะ
นักลงทุนรำยใหม่ที่จะเข้ำมำ
ลงทุนใน EEC
1.3 สร้างความรู้สึกการมีส่วน
ร่วม ให้เกิดกับประชาชนใน
พื้นที่ในเรื่องสังคม Smart
City และเรื่องการรักษา
สิ่งแวดล้อม ได้แก่
1) ควำมโดดเด่นน่ำสนใจและ
ตัวอย่ำงควำมสำเร็จของแนวคิด
กำรพัฒนำเมืองนวัตกรรม ดังนี้
- Rayong Smart City พื้นที่นำ
ร่องสังคมต้นแบบรองรับ EEC
- ระยอง 2020

หน่วยงาน
 กำรรถไฟแห่งประเทศไทย

 กระทรวงอุตสำหกรรม
-สำนักงำนอุตสำหกรรม
จังหวัดชลบุรี ระยอง
ฉะเชิงเทรำ

 สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำย
เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก
(สกพอ.)
 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
- สำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล (depa)
 กระทรวงมหำดไทย
-สำนักงำนจังหวัดชลบุรี ระยอง
ฉะเชิงเทรำ

ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ/
นโยบายรัฐบาล
แผนแม่บท

- 12 กลุม่

เรื่อง

รายละเอียดของเรื่อง
(Content PR)
- เขตนวัตกรรมระเบียง
เศรษฐกิจภำคตะวันออกในพื้นที่
วังจันทร์วัลเวย์

หน่วยงาน
-สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัด
ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรำ
-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2) ควำมคืบหน้ำกำรตั้งศูนย์
 กระทรวงทรัพยำกร
กำจัดขยะมูลฝอยแบบ
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ผสมผสำนจังหวัดฉะเชิงเทรำ
- สำนักงำนทรัพยำกร
และกำรดำเนินงำนตำมโครงกำร
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
เพิ่มประสิทธิภำพระบบ
จังหวัดชลบุรี
บริหำรจัดกำรน้ำเสียในพื้นที่เขต
ระยอง ฉะเชิงเทรำ
ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง
ตำมแผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขต
พัฒนำพิเศษภำคตะวันออก
พ.ศ. 2561-2564 และกำรมี
ส่วนร่วมของประชำชนในพื้นที่
1.4 ระยะเวลาการอบรม
 สำนักงำคณะกรรมกำรนโยบำย
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม และ
เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก
รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม
(สกพอ.)
พัฒนาบุคลากร นักศึกษา
 กระทรวงแรงงำน
และแรงงาน
-สำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำน
เช่นหลักสูตรอุตสำหกรรม
จังหวัด ชลบุรี (สถำบันพัฒนำ
เป้ำหมำยที่ได้รับกำรรอง
ฝีมือแรงงำน 3) ระยอง
มำตรฐำนแล้ว รวม 6 โครงกำร
ฉะเชิงเทรำ
, กำรเตรียมบุคลำกร รวม 19
โครงกำร, จัดทำมำตรฐำน

ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ/
นโยบายรัฐบาล
แผนแม่บท

- 13 กลุม่

เรื่อง

รายละเอียดของเรื่อง
(Content PR)

หน่วยงาน

วิชำชีพ และกำรรับรอง
 กระทรวงศึกษำธิกำร
มำตรฐำน/คุณภำพวิชำชีพที่
-สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
เกี่ยวกับสมรรถนะที่พึงประสงค์
ชลบุรี ระยองฉะเชิงเทรำ
ตำมควำมต้องกำรจ้ำงงำนและ  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
กำรพัฒนำในพื้นที่ โดยเฉพำะ
และสังคม
ในอุตสำหกรรมเป้ำหมำย รวม  กระทรวงวัฒนธรรม
6 โครงกำร เป็นต้น
1.5 ตัวอย่างความสาเร็จของ  สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำย
การให้บริการผ่านศูนย์บริการ
เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก
ภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จในพื้นที่
(สกพอ.)
หรือ EEC OSS
 กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่ง
และควำมคืบหน้ำกำรนำระบบ
ประเทศไทย
IT มำใช้ในกำรให้บริกำร
1.6 รูปแบบการให้บริการและ  กระทรวงสำธำรณสุข
ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ
- สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
จากโรงพยาบาล/ศูนย์
ชลบุรี ระยองฉะเชิงเทรำ
การแพทย์ในพื้นที่หรือ
EECmd (เช่น BDMS ศูนย์
นวัตกรรมกำรแพทย์
ธรรมศำสตร์พัทยำ) และควำม
คืบหน้ำกำรก่อสร้ำง รวมถึง
วันที่สำมำรถเปิดให้บริกำรแก่
ประชำชน รวมถึงโอกำสในกำร
ลงทุนของผู้ประกอบกำรใน
พื้นทื่ EECmd

ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ/
นโยบายรัฐบาล
แผนแม่บท
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เรื่อง
2. เขตพัฒนำ
พิเศษภำคใต้ หรือ
ระเบียงเศรษฐกิจ
ภำคใต้
(Southern
Eastern
Economic
Corridor : SEC)
(ชุมพร ระนอง
สุรำษฎร์ธำนี และ
นครศรีธรรมรำช)

รายละเอียดของเรื่อง
(Content PR)
2.1 ภาพรวมการพัฒนา SEC
- สร้างความรู้ ความเข้าใจ
และการมีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนา SEC
ได้แก่
1) นโยบำยรัฐบำล
2) กรอบกำรพัฒนำ SEC
4 ด้ำน
3) ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
จำกกำรพัฒนำ
2.2 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อส่งเสริมการเป็น
ประตูการค้าฝั่งตะวันตก
(Western Gateway)
- ประชาสัมพันธ์การดาเนินงาน
ทั้งโครงการที่แล้วเสร็จ และ
ความก้าวหน้าของโครงการที่
อยู่ระหว่างดาเนินการ รวมทั้ง
โครงการที่จะดาเนินการใน
ระยะต่อไป ได้แก่
1) รถไฟทำงคู่นครปฐม-ชุมพร
2) ถนนเลียบชำยฝั่งทะเล
(Royal Coast)
3) กำรขยำยถนนช่วง
ชุมพร-ระนอง

หน่วยงาน
 สำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
(สศช.)
 สำนักงำนจังหวัดชุมพร ระนอง
สุรำษฎร์ธำนี และ
นครศรีธรรมรำช

 กระทรวงคมนำคม
 กำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย

ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ/
นโยบายรัฐบาล
แผนแม่บท
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2
- นโยบำยเร่งด่วนข้อ 6
กำรสร้ำงควำมสำมำรถ
- นโยบำยหลักข้อ 6
ในกำรแข่งขัน
แผนแม่บทประเด็นที่ 9
เขตเศรษฐกิจพิเศษ

- 15 กลุม่

เรื่อง

รายละเอียดของเรื่อง
(Content PR)

หน่วยงาน

4) กำรเพิ่มศักยภำพท่ำเรือ
ระนอง
5) กำรปรับปรุงสนำมบินระนอง
และสนำมบินชุมพร
6) ทำงรถไฟสำยชุมพร-ระนอง
2.3 ประชาสัมพันธ์
 กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ
การพัฒนาการท่องเที่ยว และ  กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
แหล่งท่องเที่ยวสาคัญใน SEC  สำนักงำนจังหวัดชุมพร ระนอง
ได้แก่
สุรำษฎร์ธำนี และ
1) สถำนที่และกิจกรรม
นครศรีธรรมรำช
กำรท่องเที่ยวในพื้นที่ SEC เช่น
- เกำะพยำม บ่อน้ำร้อน จ.ระนอง
- กำรเที่ยวเกำะ-ดำน้ำ-ชมโลมำ
- กำรท่องเที่ยวเชื่อมโยง 4
พระธำตุ (พระบรมธำตุสวี
พระบรมธำตุไชยำ
พระบรมธำตุเมืองนคร
พระธำตุบำงแก้ว) เป็นต้น
2) ควำมพร้อมและ
ควำมทันสมัยในเรื่องกำรดูแล
รักษำควำมปลอดภัยด้ำน
กำรท่องเที่ยว

ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ/
นโยบายรัฐบาล
แผนแม่บท
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เรื่อง

รายละเอียดของเรื่อง
(Content PR)
2.4 ประชาสัมพันธ์การพัฒนา
การท่องเที่ยวตามแนวชายฝั่ง
ทะเล (Royal Coast) ได้แก่
1) เส้นทำงท่องเที่ยวตำมแนว
Royal Coast
2) แผนพัฒนำกำรท่องเที่ยว
เชื่อมโยงภำคกลำง–ภำค
ตะวันตก–ภำคใต้
3) โครงกำรและกิจกรรม
สนับสนุนกำรท่องเที่ยว
ท่องเที่ยวตำมแนวชำยฝั่งทะเล
(Royal Coast)
2.5 ประชาสัมพันธ์การจัดตั้ง
SECr ศูนย์ความเชี่ยวชาญ
ด้านการวิจัยเชิงพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้ ได้แก่
1) แนวทำงกำรจัดตั้งศูนย์ควำม
เชี่ยวชำญฯ และมำตรกำรสนับสนุน
ให้เกิดสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
กำรสร้ำงนวัตกรรมโดยเฉพำะ
ด้ำนยำงพำรำ และปำล์มน้ำมัน
2) ที่ตั้งศูนย์ควำมเชี่ยวชำญ
3) กำรบริหำรจัดกำรศูนย์
ควำมเชี่ยวชำญ
4) ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงาน





กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ
กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กระทรวงคมนำคม
กระทรวงมหำดไทย

 กระทรวงกำรอุดมศึกษำ
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
- สำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ

ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ/
นโยบายรัฐบาล
แผนแม่บท
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เรื่อง

รายละเอียดของเรื่อง
(Content PR)

หน่วยงาน

2.6 การแปรรูปสมุนไพรแบบ  กระทรวงสำธำรณสุข
ครบวงจร และบริการ
ทางการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก ได้แก่
1) ศักยภำพกำรเป็นแหล่งปลูก
พืชสมุนไพรที่มี คุณภำพดีระดับ
โลก (ขมิ้นชัน ฟ้ำทะลำยโจร)
2) กระบวนกำรผลิต/แปรรูป
สมุนไพรที่ได้มำตรฐำนสำกลใน
พื้นที่
3) กำรวิจัยและพัฒนำ
4) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีควำม
หลำกหลำย
5) สถำนให้บริกำรแพทย์
แผนไทยและแพทย์ทำงเลือก
ในพื้นที่
2.7 การสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิง  กระทรวงกำรอุดมศึกษำ
พาณิชย์ให้กับการแปรรูป
วิทยำศำสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
ผลผลิตทางการเกษตรและ
- มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
ประมง ได้แก่
- มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
1) ศักยภำพของสถำบัน
วิทยำเขตสุรำษฎร์ธำนี
กำรศึกษำและภำคเอกชนใน
- มหำวิทยำลัยแม้โจ้-ชุมพร
พื้นที่ในกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้
- สถำบันเทคโนโลยีพระจอม
ผลผลิตทำงกำรเกษตรและ
เกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง
ประมง (เช่น ยำงพำรำ ปูม้ำ)
วิทยำเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ/
นโยบายรัฐบาล
แผนแม่บท
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เรื่อง

รายละเอียดของเรื่อง
(Content PR)
2) ควำมพร้อมในกำรพัฒนำ
องค์ควำมรู้ งำนวิจัย บุคลำกร
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
3) ตัวอย่ำงนวัตกรรมเชิง
พำณิชย์ที่ให้เอกชนนำไป
พัฒนำต่อยอด
2.8 การผลักดันป่าชายเลน
ระนองสู่มรดกโลก ได้แก่
1) ควำมสำคัญของป่ำชำยเลน
ระนอง
2) กำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ
โดยเฉพำะกำรผลักดันป่ำชำย
เลนระนองให้มีควำมสำคัญ
ระดับโลก เช่น ผลักดันให้เป็น
พืน้ ที่สงวนชีวมณฑลของ
UNESCO
3) ควำมพร้อมของป่ำชำยเลน
ระนองในกำรขึ้นทะเบียนเป็น
มรดกโลก
4) แนวทำงกำรดำเนินกำรขึ้น
ทะเบียนมรดกโลก
5) ประโยชนที่คำดว่ำจะได้รับ

หน่วยงาน
- มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลศรีวิชัย วิทยำเขต
นครศรีธรรมรำช

 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม
- กรมทรัพยำกรทำงทะเลและ
ชำยฝั่ง
 สำนักงำนจังหวัดระนอง

ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ/
นโยบายรัฐบาล
แผนแม่บท
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เรื่อง

รายละเอียดของเรื่อง
(Content PR)
2.9 การผลักดัน
วัดพระมหาธาตุวรวิหาร
สู่มรดกโลก ได้แก่
1) ควำมสำคัญของ
วัดพระมหำธำตุ
2) ควำมพร้อมที่จะขึ้นทะเบียน
เป็นมรดกโลก
3) กำรดำเนินงำนในปัจจุบัน
4) แนวทำงกำรดำเนินงำนใน
ระยะต่อไป เช่น ปรับปรุงทำง
กำยภำพ กำรดำเนินเรื่องเสนอ
ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
5) ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
2.10 การพัฒนาเมืองน่าอยู่/
เมืองอัจฉริยะ เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตประชาชน ได้แก่
1) ภำพรวมโครงกำรเสริมสร้ำง
ควำมยั่งยืนของกำรพัฒนำเมือง
ชุมพร และระนอง (ดำเนินงำน
โดย JICA)
2) แนวทำงกำรพัฒนำพื้นที่
บริเวณเมืองเก่ำ (นครศรีธรรมรำช)
3) แนวทำงกำรพัฒนำเพื่อสนับสนุน
กำรเป็นเมืองน่ำอยู่ทำงด้ำน
Smart Living (นครศรีธรรมรำช)

หน่วยงาน
 กระทรวงวัฒนธรรม
- กรมศิลปำกร
 สำนักงำนจังหวัด
นครศรีธรรมรำช

 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
- สำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจ
และดิจิทัลภำคใต้ตอนบน
 สำนักงำนจังหวัดชุมพร ระนอง
และนครศรีธรรมรำช

ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ/
นโยบายรัฐบาล
แผนแม่บท
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เรื่อง
3. เขตพัฒนำ
เศรษฐกิจพิเศษ
ชำยแดน
ระยะที่ 1 – 2
จำนวน 10
จังหวัด
(Special
Economic
Zone : SEZ)

รายละเอียดของเรื่อง
(Content PR)

หน่วยงาน

3.1 สร้างความรู้ ความเข้าใจ  สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริม
ในประเด็นการลงทุนในพื้นที่
กำรลงทุน (BOI)
SEZ คือ
 กระทรวงกำรคลัง
- กิจกำรเป้ำหมำย สิทธิ
- กรมศุลกำกร
ประโยชน์ และมำตรกำรจูงใจ
- กรมสรรพำก
เพื่อส่งเสริมกำรลงทุนใน SEZ  กระทรวงพำณิชย์
- กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ
3.2 ประชาสัมพันธ์การ
 สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริม
ดาเนินงานของศูนย์บริการ
กำรลงทุน (BOI)
ด้านการลงทุนและด้าน
 สำนักงำนปลัดกระทรวง
แรงงาน ได้แก่
มหำดไทย
1) กำรดำเนินงำนของศูนย์
 กระทรวงแรงงำน
ประสำนกำรบริกำรด้ำนกำร
- กรมกำรจัดหำงำน
ลงทุน หรือ One Start One
Stop Investment Center
(OSOS) ส่วนกลำง
2) กำรดำเนินงำนของศูนย์
One Stop Service (OSS)
ด้ำนกำรลงทุนและแรงงำน
ในแต่ละจังหวัด ของสำนักงำน
จัดหำงำนจังหวัด

ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ/
นโยบายรัฐบาล
แผนแม่บท
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2
- นโยบำยเร่งด่วนข้อ 6
กำรสร้ำงควำมสำมำรถ
- นโยบำยหลักข้อ 6
ในกำรแข่งขัน
แผนแม่บทประเด็นที่ 9
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
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เรื่อง

รายละเอียดของเรื่อง
(Content PR)

หน่วยงาน

3.3 ความก้าวหน้าการ
 กระทรวงคมนำคม
ดาเนินงานด้านโครงสร้าง
- สำนักงำนนโยบำยและแผน
พื้นฐานและด่านศุลกากร และ
กำรขนส่งและจรำจร
การจัดทาผังเมืองรวม
 กระทรวงมหำดไทย
- กรมโยธำธิกำรและผังเมือง
- สำนักงำนปลัดกระทรวง
มหำดไทย
 กระทรวงกำรคลัง
- กรมศุลกำกร
 กระทรวงอุตสำหกรรม
- กำรนิคมอุตสำหกรรม
แห่งประเทศไทย
3.4 สร้างเข้าใจให้แก่
 กระทรวงมหำดไทย
ประชาชนในเรื่อง ดังนี้
- สำนักงำนปลัดกระทรวง
1) ผลทำงบวกที่เกิดจำกกำร
มหำดไทย
พัฒนำพื้นที่ SEZ
 กระทรวงกำรคลัง
2) ผลกระทบทำงลบที่เกิดจำ
- กรมธนำรักษ์
กำรพัฒนำพื้นที่ SEZ
 กระทรวงอุตสำหกรรม
3) กำรดำเนินกำรของภำครัฐ
- กำรนิคมอุตสำหกรรม
เพื่อรองรับและป้องกัน
แห่งประเทศไทย
ผลกระทบ ทั้งทำงบวกและลบ

ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ/
นโยบายรัฐบาล
แผนแม่บท
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เรื่อง

รายละเอียดของเรื่อง
(Content PR)

หน่วยงาน

3.5 สร้างความรู้ความเข้าใจ
เรื่องการบริหารจัดการ
แรงงานต่างด้าวในเขตพื้นที่
SEZ ในประเด็นกำรป้องกัน
กำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อ
โดยแรงงำนต่ำงด้ำวที่เข้ำมำ
ทำงำนต้องจดทะเบียน ตรวจ
สุขภำพ และทำประกัน
สุขภำพเพื่อป้องกันโรคระบำด
และโรคอุบัติใหม่

 กระทรวงแรงงำน
- กรมกำรจัดหำงำน
 สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง
 กระทรวงสำธำรณสุข
 กระทรวงมหำดไทย

3.6 ประชาสัมพันธ์ การจัด
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
สนับสนุนการพัฒนาในพื้นที่
SEZ

 กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ
- กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 กระทรวงพำณิชย์
 สำนักงำนจังหวัด (10 จังหวัด)
 สภำหอกำรค้ำไทย

ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ/
นโยบายรัฐบาล
แผนแม่บท

