
เรื่อง ภาวะสังคมไทยไตรมาสสี่และภาพรวม ปี 2559 

ส ำนักงาำนัณะกงรรกงำร กันนัำงำรศรรฐกงจและกสกาณกล่งาาำิจอ รำยาำนัภำวกสกาณกไทยไิรกำสสี่ละก
ภำัรวกปี 2559 ซึ่ากีณวำกศณะื่ นัไ่วทำาสกาณกที่ส ำณกญได้ลงง รำยได้ละกผะจิภำัลราาำนัศ จั่กอึ้นั งำรศแ็บป่วย
ด้วยโรณศฝ้ำรกวกาละกสถำนังำระ์โรณไอ้ศะื ด  ง ณวำกปะ ดภกยในัาีวจิละกทรกัย์สจนัดีอึ้นั ปรกาำานักีงำร  ก
ศั่ื ศงฐียะ ำยุศ จั่กอึ้นั งำรร้ าศรียนัอ าผู้บรจโภณะดะา  ยงำาไรง็ดี ยกากีปรกศด็นัที่ิ้ าิจดิำกละกศฝ้ำรกวกา ได้ลงง 
สถำนังำระ์งำรแ้ำาาำนั งำรวงำาาำนั งำรศรงายงรกดกบณุะภำังำรรึงฐำไทย งำรศแ็บป่วยด้วยโรณไอ้่วกดใ่ญงละก
โรณไกงิจดิง ศรื้ รกา งำรบรจโภณศณรื่ าดื่กล ะง ฮ ะ์ในังะุงกศด็งละกศยำวานั งำรศงจด ุบกิจศ่ิุแรำแร ละก 
งำรอกบศณะื่ นังำร  งลบบที่ศป็นัสำงะในัสกาณกไทย ยงำาทก่วถึาศัียาั  โดยกีสำรกดกานัี้ 

การจ้างงานลดลง อัตราการว่างงานเพิ่มข้ึนเล็กน้อย รายได้และผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น  

ไิรกำสสี่ปี 2559 งำรแ้ำาาำนัภำณศงฐิระดะา ศนัื่ าแำงั้ืนัที่งำรศงฐิรได้รกบณวำกศสีย่ำย 
แำง ุทงภกยละกิ้ าศะื่ นังำรศัำกปะูง  งไป งำรแ้ำาาำนัภำณนั งศงฐิระดะาในัสำอำงำรผะจิละก 
งำรอนัสงา สงวนัสำอำงง สร้ำา งำรณ้ำสงา/ณ้ำปะีง ละกงำรโราลรก ภกิิำณำรศ จั่กอึ้นั  กิรำงำรวงำาาำนัศทงำงกบ
ร้ ยะก 0.97 ละกกีสกญญำะงำรปรกบิกวทำาศรรฐกงจแที่ดีอึ้นัแำงาก่วโกาท ำาำนัศฉะี่ยภำณศ งานัศ จั่กอึ้นั ยูงที่ 
48.9 าก่วโกา/สกปดำ่์ แำงางวาศดียวงกนัอ าปีที่ละ้วที่ 47.1 าก่วโกา/สกปดำ่์  ิะ ดปี 2559  กิรำงำรวงำาาำนั
ศทงำงกบร้ ยะก 0.99 สงวนัณงำแ้ำาลราาำนัที่ไกงรวกผะปรกโยานั์ิ บลทนั ่ืนัๆ ละกณงำะงวาศวะำศ จั่กอึ้นัร้ ยะก 
1.8 ละกผะจิภำัลราาำนัศฉะี่ยศ จั่กอึ้นัร้ ยะก 4.1 โดยผะจิภำัลราาำนัภำณศงฐิรศ จั่กอึ้นัร้ ยะก 5.1 ละก
ผะจิภำัลราาำนันั งภำณศงฐิรศ จั่กอ้ึนัร้ ยะก 2.7 

ปรกศด็นัที่ณำดวงำแกกีผะิง งำรแ้ำาาำนัละกรำยได้อ าลราาำนัในัปี 2560 ได้ลงง  

1. งำรแ้ำาาำนัภำณศงฐิร ลก้วงำในัปี 2560 สภำั ำงำรได้ณะี่ณะำยละกศอ้ำสูงสภำวกปงิจละ้ว  
ลิง ุทงภกยที่ศงจดอึ้นัในัศดื นัธกนัวำณก 2559 ถึากงรำณก 2560 ท ำใ่้ศงจดณวำกศสีย่ำยงกบปรกาำานัละก
ศงฐิรงรโดยกีัืากำงงวงำ 1,095,302 ไรง ด้ำนัปรกกา 96,114 ิำรำาศกิร ละกด้ำนัปรุสกิว์ 8,882,014 ิกว 
ซึ่าิ้ าางวยศ่ะื ศยียวยำละกฟ้ืนัฟูที่ท ำงจนัอ าศงฐิรงริง ไป นั งแำงนัก้นั ลก้วงำในัภำัรวกปรจกำะนั้ ำ 
ในัศอื่ นัทก้าปรกศทรที่ศป็นันั้ ำิ้นัทุนัส ำ่รกบใา้ในัฤดูละ้าปี 2560 แกกีปรจกำะปงิจศทียบศทงำงกบปี 2556  
ลิงปรจกำะนั้ ำในับำาศอื่ นัยกากีนั้ ำนั้ ยงวงำปีปงิจ ศางนั ศอื่ นัะ ำปำว ศอื่ นัะ ำิกณ า ศอื่ นัะ ำัรกศัะจา ศอื่ นั  
ป่ำสกงาะสจทธจ์ ซึ่า ำแแกสงาผะใ่้กีนั้ ำไกงั ใา้ในัฤดูละ้าที่แกกำถึา โดยงรกทรวาศงฐิรละกส่งระ์ได้กี 
งำรศิรียกณวำกัร้ กปฏจบกิจงำรฝนั่ะวา งำรแกดสรรนั้ ำ ละกลผนังำรศัำกปะูงัืาฤดูละ้า 

2. งำรวงำาาำนั ลก้ กิรำงำรวงำาาำนัอ าปรกศทรไทยยกา ยูงในัรกดกบที่ิ่ ำโดยปี 2559 ศทงำงกบร้ ยะก 
1.0 ลิงกีลนัวโนั้กศ จั่กอึ้นัิง ศนัื่ าิก้าลิงปี 2556–2558 แำงร้ ยะก 0.8 0.9 ละก 0.9 ิำกะ ำดกบ ละกในัศดื นั
กงรำณก 2560  กิรำงำรวงำาาำนัศทงำงกบร้ ยะก 1.2 ปรกง บงกบงำรณำดงำระ์ผู้แบงำรรึงฐำใ่กงที่แกศอ้ำสูง
ิะำดลราาำนัในัปี 2560 ปรกกำะ 5.5 ลสนัณนั ละกปรกกำะร้ ยะก 61 ศป็นัผู้แบงำรรึงฐำรกดกบ ุดกรึงฐำ 
 ยงำาไรง็ิำก ณำดวงำในัปี 2560 ศรรฐกงจแแกอยำยิกวร้ ยะก 3.0-4.0 โดยกีงำรอยำยิกวดีในัทุงด้ำนั 
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โดยศฉัำกงำระาทุนัภำณศ งานั ละกงำรสงา  งที่กีลนัวโนั้กแกอยำยิกวดีอึ้นั่ะกาแำงที่ากะ ิกวในัางวา 2-3 ป ี
ที่ผงำนักำ ณำดวงำแกางวยศัจ่กิ ำล่นังาาำนั ละกสำกำรถร ารกบลราาำนัใ่กงที่แกศอ้ำสูงิะำดลราาำนัได้ 

3. งำรปรกบิกวอ าิะำดลราาำนัศอ้ำสูงยุณ
ดจแจทกะ 4.0 ซึ่ าแกกีผะใ่้ผู้ปรกง บงำรกีงำร
ปรกบิกวในัด้ำนัิงำาๆ ทก้างำรนั ำศณรื่ ากื ศณรื่ าแกงร
ที่ทกนัสกกยกำใา้ในังำรผะจิ ยงำากีปรกสจทธจภำัละก
ผง นัง ำะกาลราาำนั งำรศาจนั/งำริะำดที่สำกำรถ
ศอ้ำถึาะูงณ้ำได้างำย สกดวง ละกไกงแ ำงกดศวะำ แกกี
ผะิง งำรศปะี่ยนัลปะาณวำกิ้ างำรลราาำนั 
ทก้ าณุะสกบก ิจ ละกผะิ บลทนัอ าลราาำนั  
โดยรก กบำะกี ศป้ ำ่กำยที่ แ กสร้ ำ าง ำะก าณนั 
อ าปรกศทรใ่้ศป็นัง ำะกาณนัที่กีปรกสจทธจภำั 
“Productive Manpower” ผงำนังำรสร้ำารกบบ
ละกรำงกำนังำรด ำศนัจนัาำนัด้ำนัลราาำนัที่กี 
ณวำกยก่ายืนัละกศป็นักำิรกำนัสำงะศั่ื ส ดรกบ 
งกบงำรนั ำปรกศทรไปสูงปรกศทรไทย 4.0 

การเร่งยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยเพื่อเตรียมเด็กและเยาวชนให้พร้อมเข้าสู่ยุคประเทศไทย 
4.0 ในัปี 2558 ปรกาำงรไทยศรียนัในัรกบบงำรรึงฐำร้ ยะก 80 ละกกีงำรรึงฐำศฉะี่ยศ จั่กอึ้นัศป็นั 8.5 ปี  
ลิงยกาไกงถึารกดกบงำรรึงฐำอก้นัั้ืนักำนั ศกื่ จัแำระำผะสกกฤทธจ์ทำางำรรึงฐำแำงผะงำรส บ ONET ับวงำ 
ณกลนันัศฉะี่ยในัปี 2558 สูาอึ้นังวงำปี 2557 ลิงณกลนันัศฉะี่ยในัวจาำ่ะกงยกาณาไกงถึาร้ ยะก 50 ละกศกื่ 
ศปรียบศทียบงกบนัำนัำปรกศทรแำงผะงำรปรกศกจนั PISA ละก TIMSS ับวงำปรกศทรไทยถูงแกด กนัดกบ ยูงในั
ิ ำล่นังาท้ำยๆ อ าศวทีโะง รกกแึาได้ศิรียกลนัวทำาที่แกยงรกดกบณุะภำังำรรึงฐำในัทุงด้ำนัโดยศฉัำก 
งำรสงาศสรจกงรกบวนังำรศรียนัรู้ศาจาบูระำงำรลบบ STEMS ละกที่ได้ง ำ่นัดไว้ในัรงำาลผนังำรรึงฐำล่งาาำิจ 
ั.ร. 2560-2579 วงำแกศรงา กันนัำณกลนันังำรปรกศกจนั PISA อ าปรกศทรไทยทุงด้ำนัใ่้ศ จั่กอึ้นัปรกกำะ 100 
ณกลนันั รวกทก้าิ้ าศรงาสร้ำาใ่้ศป็นัณนัไทยที่ณจดศป็นั กี่ะกงณจดที่ถูงิ้ า กีทกงฐกงำรท ำาำนัในั นัำณิที่แกไป
ลองาอกนัในัิะำดโะง สำกำรถลง้ปัญ่ำที่ยุงายำง ซกบซ้ นัในัธุรงจแ กีณวำกณจดรจศรจ่กสร้ำาสรรณ์ ใา้นัวกิงรรก 
ใ่้ธุรงจแด ำศนัจนัิง ไปได ้

ผู้ป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังโดยรวมลดลง แต่ยังต้องเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 
อย่างต่อเนื่อง ในัไิรกำสสี่ปี 2559 แ ำนัวนัผู้ป่วยด้วยโรณศฝ้ำรกวกาโดยรวกะดะาแำงไิรกำสศดียวงกนัอ าปี 
2558 ร้ ยะก 3.8 โดยผู้ป่วยโรณไอ้ศะื ด  งะดะาร้ ยะก 70.5 ศนัื่ าแำงกีงำรด ำศนัจนัาำนัศฝ้ำรกวกา ป้ างกนั
ละกณวบณุกโรณ ยงำาศอ้กอ้นัิง ศนัื่ า ท ำใ่้สำกำรถะดงำรลัรงรกบำดะาได้ ทก้าปี 2559 ับผู้ป่วยด้วยโรณ  
ศฝ้ำรกวกาศ จั่กอึ้นัแำงปี 2558 ร้ ยะก 15.8 โดยผู้ป่วยโรณไอ้่วกดใ่ญงศ จั่กอึ้นัศงื บ 3 ศทงำ  ศนัื่ าแำงับผู้ป่วย
ศ จั่กอึ้นัิง ศนัื่ าิก้าลิงางวาปะำยปี 2559 ซึ่างรกณวบณุกโรณได้ณำดงำระ์วงำ ในัปี 2560 โรณไอ้่วกดใ่ญง 
กีลนัวโนั้กแกศงจดงำรรกบำดสูา แกกีผู้ป่วยปรกกำะ 320,000 รำย ่รื ศ จั่กอึ้นั 2 ศทงำ นั งแำงนัี้ ยกาิ้ า 
ศฝ้ำรกวกางำรรกบำดอ าโรณไอ้่วกดนัง ยงำาใงะ้าจด รวกทก้ายกาิ้ าิจดิำกสถำนังำระ์โรณิจดศาื้ ไวรกสซจงำ  
โดยในัปี 2559 ปรกศทรไทยกีงำรด ำศนัจนักำิรงำรศฝ้ำรกวกา ป้ างกนัละกณวบณุกโรณิจดศาื้ ไวรกสซจงำ 

ผลส ารวจภาวะการท างานของประชากรไตรมาสสี่ปี 2559 

 
2558 2559 

Q3 Q4 ทั้งป ี Q3 Q4 ทั้งป ี
ง ำะกาลราาำนัรวก (ะ้ำนัณนั) 38.7 37.8 38.5 38.7 37.9 38.3 
1. ผู้กีาำนัท ำ (ะ้ำนัณนั) 38.3 38.4 38.0 38.3 37.4 37.7 

(%YoY) -0.2 0.3 -0.2 -0.2 -2.5 -0.9 
1.1 ภำณศงฐิร (%YoY) -3.8 -0.7 -3.6 -2.3 -6.0 -4.3 
1.2 นั งภำณศงฐิร (%YoY) 1.7 0.8 1.6 0.9 -0.7 0.8 

2. แ ำนัวนัผู้วงำาาำนั (ะ้ำนัณนั) 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 
 กิรำงำรวงำาาำนั (%) 0.92 0.80 0.88 0.94 0.97 1.0 

3. ลราาำนัร ฤดูงำะ (ะ้ำนัณนั) 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 
สกดสงวนัิง ง ำะกาลราาำนั (%) 0.2 0.2 0.5 0.2 0.3 0.5 
ที่กำ:  ส ำนักงาำนัสถจิจล่งาาำิจ 
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ลบบศอ้กอ้นั ยงำาิง ศนัื่ า ท ำใ่้ับผู้ป่วยรำยใ่กงะดะา ส ำ่รกบในัปี 2560 ยกาณาิ้ าด ำศนัจนังำรลบบศอ้กอ้นั
งิ ศนัื่ าทก้างำรป้ างกนั ศฝ้ำรกวกาในังะุงกศสี่ยาโดยศฉัำกในังะุงก่ญจาิก้าณรรภ์ิจดศาื้  

โรคไม่ติดต่อเรื้อรังยังเป็นปัญหาส าคัญและทวีความรุนแรงมากขึ้น ในัปี 2558 ผู้ป่วยด้วยโรณ 
ไกงิจดิง ศรื้ รกาที่ส ำณกญกีแ ำนัวนัศ จั่กอึ้นัแำงปี 2557 โดยผู้ป่วยโรณกกศร็าละกศนัื้ า งทุงานัจดศ จั่กอึ้นักำงที่สุด
ร้ ยะก 23.9 โรณ่กวใแอำดศะื ดศ จั่กอึ้นัร้ ยะก 23.1 โรณ่ะ ดศะื ดสก าศ จั่กอึ้นัร้ ยะก 20.8 โรณศบำ่วำนั
ศ จั่กอ้ึนัร้ ยะก 19.6 ละกโรณณวำกดกนัโะ่จิสูาศ จั่กอึ้นัร้ ยะก 10.9 อะกศดียวงกนัแ ำนัวนัผู้ศสียาีวจิง็กีลนัวโนั้ก
ศ จั่กอึ้นั โดยโรณกกศร็าละกศนัื้ า งทุงานัจดยกาณาศป็นัสำศ่ิุงำรศสียาีวจิ กนัดกบ่นัึ่า ที่ผงำนักำกีงำรด ำศนัจนัาำนั
ป้ างกนัละกณวบณุกโรณ ยงำาิง ศนัื่ าลิงสถำนังำระ์ยกาไกงดีอ้ึนั ทุงภำณสงวนัแกิ้ ารงวกงกนัลง้ปัญ่ำ ยงำาแรจาแกา
ศั่ื ใ่้ปรกาำานัศงจดงำรปรกบศปะี่ยนััฤิจงรรกทก้าในัศรื่ างำรบรจโภณ ำ่ำร งำร  งง ำะกางำย ละกะด
ัฤิจงรรกศสี่ยาิงำาๆ ศั่ื ะดแ ำนัวนัผู้ป่วยละกผู้ศสียาีวจิงง นัวกย กนัณวร 

ค่าใช้จ่ายในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลดลง แต่ยังต้องเฝ้าระวังในกลุ่มเยาวชนซึ่งมีอัตรา
การดื่มเพิ่มขึ้น ณงำใา้แงำยในังำรบรจโภณศณรื่ าดื่กล ะง ฮ ะ์กีกูะณงำ 38,415 ะ้ำนับำท ะดะาแำงไิรกำส
ศดียวงกนัอ าปี 2558 ร้ ยะก 10.8 อะกที่ณงำใา้แงำยในังำรบรจโภณบุ่รี่กีกูะณงำ 13,844 ะ้ำนับำท ศ จั่กอึ้นัแำง
ไิรกำสศดียวงกนัอ าปี 2558 ร้ ยะก 6.5  ยงำาไรง็ิำก แำงผะส ำรวแอ าส ำนักงาำนัสถจิจล่งาาำิจ ับวงำ  
ณนัไทยยกากีลนัวโนั้กดื่กสุรำศัจ่กอึ้นั ยงำาิง ศนัื่ าแำงร้ ยะก 30 ่รื  15.36 ะ้ำนัณนัในัปี 2550 ศป็นัร้ ยะก 34 
่รื  18.64 ะ้ำนัณนัในัปี 2558 โดยงะุงกศยำวานั ำยุ 15-24 ปี กี กิรำงำรดื่กศ จั่กอึ้นัแำงร้ ยะก 22.2 ในัปี 
2550 ศป็นัร้ ยะก 29.5 ในัปี 2558 ละกศกื่ จัแำระำในัสงวนัอ าผู้ที่ดื่กศป็นัปรกแ ำซึ่าดื่กิก้าลิง 1 ณรก้า 
ิง สกปดำ่์อึ้นัไปับกีสกดสงวนัสูาถึาร้ ยะก 39.9 โดยศป็นังะุงกศยำวานั ำยุ 15-24 ปี ร้ ยะก 12.0 สกท้ นัใ่้
ศ่็นัวงำงำรดื่กสุรำยกาณาศป็นัปัญ่ำที่ทุงภำณสงวนัแกิ้ ารงวกงกนัลง้ไอ ยงำาแรจาแกาละกิง ศนัื่ าศั่ื ะดแ ำนัวนั  
นักงดื่กละกผะงรกทบิงำาๆ ที่แกิำกกำ อะกที่ภำณรกกง็ได้ด ำศนัจนังำรทก้าในังำรบกาณกบใา้งฎ่กำยละก  ง
กำิรงำริงำาๆ ศั่ื ณวบณุกงำรศอ้ำถึาศณรื่ าดื่กล ะง ฮ ะ์ในังะุงกศด็งละกศยำวานั ละกศั่ื ะดแ ำนัวนัผู้ดื่ก
ศณรื่ าดื่กล ะง ฮ ะ์กำ ยงำาิง ศนัื่ า ศางนั งำรระราณ์ งำรบกาณกบใา้งฎ่กำยณวบณุกสถำนับรจงำร ปรกงำรใา้ 
ั.ร.บ. ณวบณุกศณรื่ าดื่กล ะง ฮ ะ์ ั.ร. 2551  

ความรุนแรงในเด็กและสตรีส่วนใหญ่เกิดจากคนใกล้ชิด แำงอ้ กูะสถจิจศด็งละกสิรีที่ถูงงรกท ำ
รุนัลราที่ศอ้ำกำรกบบรจงำรที่รูนัย์ั่ึาได้อ างรกทรวาสำธำระสุอ ับวงำ ิก้าลิงปี 2550-2558 กีแ ำนัวนัทก้าสจ้นั 
207,891 รำย ศป็นัศด็ง 105,622 รำย ละกสิรี 102,269 รำย ในัปี 2559 กีผู้กำรกบบรจงำร 20,018 รำย  
โดยในัศด็งกีสำศ่ิุกำแำงงำรปะง ยปะกะกศะยอ าณร บณรกว อำดงำรดูละ ยงำาศ่กำกสกแนัศป็นัศ่ิุใ่้ศด็ง
ถูงงรกท ำรุนัลราทำาศัรกำงที่สุด ผู้งรกท ำสงวนัใ่ญงศป็นับุณณะที่ศด็งรู้แกง ไว้วำาใแ ละกกีณวำกสกก กันัธ์ใงะ้าจด 
ศางนั ลฟนั ร าะากำณื ศั่ื นั ส ำ่รกบในังะุงกสิรีสำศ่ิุสงวนัใ่ญงกำแำงสกก กันัธภำัในัณร บณรกว งำรนั งใแ 
งำร่ึา่วา งำรทกศะำกวจวำท ผู้งรกท ำศป็นัณูงสกรสกำงที่สุด ร าะากำณื ลฟนั รกกบำะได้ด ำศนัจนังำรในัด้ำนั 
งำรศฝ้ำรกวกา ป้ างกนั ละกลง้ไอปัญ่ำ  ำทจ งำรแกดิก้ารูนัย์บรจงำรางวยศ่ะื ศด็งละกสิรีในัภำวกวจงฤิแำง
ณวำกรุนัลรา งำร กันนัำรกบบงำรรกบลแ้าศ่ิุ ณกดงร า างวยศ่ะื ศบื้ าิ้นั สงาิง ศด็งที่ถูงทำรุะงรรก 
 ยงำาณรบวาแร ละกงำรบกาณกบใา้ัรกรำาบกญญกิจสงาศสรจกณวำกศทงำศทียกรก่วงำาศัร ั.ร. 2558  

คดีอาญาโดยรวมลดลงจากการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมอย่างต่อเนื่อง  ทก้าปี 2559 
ณดี ำญำโดยรวกะดะาแำงปี 2558 ร้ ยะก 6.3 โดยณดีาีวจิรงำางำยละกศัร ณดีปรกทุฐร้ำยิง ทรกัย์ ละกณดี
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ยำศสัิจดะดะาร้ ยะก 18.9 18.2 ละก 3.1 อะกที่ณดี ำญำโดยรวกไิรกำสสี่ปี 2559 ศ จั่กอึ้นัร้ ยะก 6.2 
แำงไิรกำสศดียวงกนัอ าปี 2558 โดยณดียำศสัิจดศ จั่กอึ้นัร้ ยะก 14.8 ลิงณดีาีวจิรงำางำยละกศัรละกณดี
ปรกทุฐร้ำยิง ทรกัย์ะดะาร้ ยะก 34.4 ละก 18.7 ปรกาำานักีณวำกปะ ดภกยในัาีวจิละกทรกัย์สจนัดีอึ้นั  
แำงงำรที่ภำณรกกใ่้ณวำกส ำณกญงกบงำรป้ างกนัละกลง้ไอปัญ่ำยำศสัิจดกุงาศนั้นังำรสร้ำางำรกีสงวนัรงวกแำง 
ทุงภำณสงวนัโดยใา้งะไงปรกาำรกกศป็นัรูนัย์งะำางำรบูระำงำรกำิรงำรทุงด้ำนัใ่้ศอ้ำถึาปรกาำานัในั่กูงบ้ำนั/
าุกานั รวกทก้างำรป้ างกนั ำาญำงรรกศาจารุงด้วยงำรใ่้าุกานั/ปรกาำานัศอ้ำกำกีสงวนัรงวกในังำรป้ างกนั
 ำาญำงรรก ละกกีงำรบูระำงำรงำรท ำาำนัอ าภำณรกกด้วยงำรรกดกงวำดะ้ำา ำาญำงรรก ลิงง็ยกากี 
ณวำกแ ำศป็นัในังำรบกาณกบใา้งฎ่กำย ยงำาศณรงาณรกด งำรสร้ำาภูกจณุ้กงกนัละกป้ างกนัยำศสัิจด รวกทก้างำรใ่้
ณวำกรู้ศัื่ กจใ่้ิงศป็นัศ่ยื่ แำงภกย ำาญำงรรกในั่ะำยรูปลบบ ยงำาิง ศนัื่ าิง ไป 

การลดอุบัติเหตุทางถนนด้วยการพัฒนาขนส่งสาธารณะที่หลากหลาย ปลอดภัย และมีคุณภาพ 
ไิรกำสสี่ปี 2559  ุบกิจศ่ิุแรำแรทำาบงละกผู้ศสียาีวจิศ จั่กอ้ึนัร้ ยะก 21.6 ละก 29.3 ลิงกูะณงำณวำกศสีย่ำย
ะดะาร้ ยะก 72.7 ทก้าปี 2559 ศงจด ุบกิจศ่ิุละกกีผู้ศสียาีวจิศ จั่กอึ้นัร้ ยะก 20.7 ละก 31.5 รถิู้โดยสำร
สำธำระกศงจด ุบกิจศ่ิุศ จั่กอึ้นัร้ ยะก 11.2 ในัางวาศทรงำะปีใ่กง 2560 ับงำรศงจด ุบกิจศ่ิุละกกีผู้ศสียาีวจิ
ศ จั่กอึ้นัร้ ยะก 16 ละก 25.8  ีงทก้ายกาศงจด ุบกิจศ่ิุแำงรถิู้สำธำระกท ำใ่้กีผู้ศสียาีวจิแ ำนัวนักำง สำศ่ิุ 
แำงณวำกปรกกำทอ าผู้อกบอี ่ลก้วงำแกกีงำรด ำศนัจนังำร ยงำาศอ้กอ้นัิำกลผนับูระำงำรป้ างกนัละกะด ุบกิจศ่ิุ
ทำาถนันัางวาศทรงำะปีใ่กง ั.ร. 2560 “อกบรถกีนั้ ำใแ รกงฐำวจนักยแรำแร”  ยงำาไรง็ิำก รกกบำะแึาได้ศรงาด ำศนัจนั
กำิรงำรยงรกดกบกำิรกำนัรกบบอนัสงาสำธำระกศั่ื สร้ำาณวำกปะ ดภกยใ่้งกบปรกาำานั   ำทจ ใ่้กีรกบบ
ณวบณุกง ำงกบงำร กังผง นั กีณนัอกบส ำร า ง ำ่นัดศวะำงำร กังรถ ศรงารกดงำริจดิก้ารกบบ GPS ผะกงดกนัใ่้ใา้รถ
ไกโณรบกส 20 ที่นัก่าในัทุงศส้นัทำาิก้าลิง 1 งรงฎำณก 2560 ทดลทนังำรใา้รถิู้โดยสำรสำธำระก รวกถึา 
งำร กันนัำรกบบอนัสงาสำธำระกที่่ะำง่ะำย ยงำากีณุะภำั ปะ ดภกย ละกศัียาั งกบณวำกิ้ างำร 
อ าผู้ใา้บรจงำร รวกทก้าบกาณกบใา้งฎ่กำยแรำแร ยงำาศณรงาณรกด ศั่ื ปรกบศปะี่ยนััฤิจงรรกผู้อกบอี่ใ่้ณ ำนัึาถึา
ณวำกปะ ดภกยอ าสงวนัรวกกำงอ้ึนั 

ประชาชนมีการออมเพื่อเกษียณอายุเพิ่มขึ้น ผู้ปรกงกนัินัในัรกบบปรกงกนัสกาณกในัปี 2559 กีแ ำนัวนั 
14.0 ะ้ำนัณนั ศ จั่กอึ้นัแำงปี 2558 ร้ ยะก 1.8 ศป็นักำิรำ 40 แ ำนัวนั 2.24 ะ้ำนัณนั ศัจ่กอ้ึนัร้ ยะก 1.8 สกำาจง
ง าทุนังำร  กล่งาาำิจ (ง า.) กีแ ำนัวนั 0.52 ะ้ำนัณนั ศ จั่กอึ้นัร้ ยะก 31.6 ในัางวาศวะำศดียวงกนั สกำาจง 
สงวนัใ่ญงกี ำาีัศงฐิรงร ณ้ำอำย ละกไกงปรกง บ ำาีั  ำยุสงวนัใ่ญง ยูงในัางวา 30-50 ปี ซึ่างำร  กที่ศรจ่กิ้นั
า้ำยกาสงาผะิง ณวำกศัียาั อ าศาจนับ ำนัำญที่แกได้รกบ อะกที่ยกากีลราาำนังวงำร้ ยะก 50 ่รื  18 ะ้ำนัณนัยกาไกง
กี่ะกงปรกงกนัด้ำนัรำยได้่ะกาศงฐียะโดยศฉัำกลราาำนันั งรกบบ แึาิ้ าศรงาด ำศนัจนังำรทก้าในัศรื่ างำรระราณ์
สร้ำางำรรกบรู้ สร้ำาณวำกศอ้ำใแ ิรก่นักงถึาปรกโยานั์ศั่ื ใ่้ณนัศอ้ำสูงรกบบงำร  กกำงอ้ึนั งำรศ จั่กแ ำนัวนัศาจนั
  ก ละกงำรบรจ่ำรศาจนั่ะกาศงฐียะศั่ื ใ่้กีศาจนัศัียาั ิง งำรด ำราาีั่ะกาศงฐียะ 

การร้องเรียนผู้บริโภคลดลง แต่ยังต้องเร่งคุ้มครองผู้บริโภคด้าน ICT งำรรกบร้ าศรียนัอ า สณบ. 
ละก งสทา. ะดะาร้ ยะก 5.5 ละก 9.6 แำงไิรกำสงง นั ิะ ดปี 2559 งำรร้ าศรียนัศ จั่กอึ้นัร้ ยะก 4.1  
โดยงำรอำยิราละกิะำดลบบิรา ละกงำรโฆฐะำกีลนัวโนั้กศ จั่กอึ้นักำงิำกงำรณ้ำอำยละกโฆฐะำผงำนัทำา
  นัไะนั์ที่ศ จั่กอึ้นั โดยณำดวงำงำรัำะจาย์ จศะ็งทร นัจงส์ที่ธุรงจแอำยใ่้ผู้บรจโภณ (B2C) ในัปี 2559 แกกีกูะณงำ 
729,292.32 ะ้ำนับำท ศัจ่กอึ้นัแำงปี 2558 ร้ ยะก 43 ละกกีงำรร้ าศรียนัในังจแงำรโทรณกนัำณกศ จั่กอึ้นัร้ ยะก 
52.9 แำงปี 2558 งำรศิจบโิธุรงจแ  นัไะนั์ยกาไกงสำกำรถด ำศนัจนังำรได้ศิ็กที่ สงวนั่นัึ่ากำแำงผู้บรจโภณกีณวำก
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งกาวะใแศรื่ าณวำกปะ ดภกย ละกณงำอนัสงาที่กีรำณำลัา แึาิ้ าศรงาใ่้ณวำกรู้   งงฎรกศบียบศั่ื ณุ้กณร า
ผู้บรจโภณละกสนักบสนัุนัสภำัลวดะ้ กที่  ำนัวยณวำกสกดวง 

สถานการณ์การจัดการปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์  ปรจกำะซำงผะจิภกะฑ์ศณรื่ าใา้ไฟฟ้ำละก
 จศะ็งทร นัจงส์ในัปี 2559 ศ จั่กอ้ึนัแำงปี 2558 ร้ ยะก 2.3 ละกแำงงำรรวบรวกอ้ กูะสถจิจอยก จศะ็งทร นัจงส์ 
ับวงำ ในัปี 2558 กีซำงทีวี 2.69 ะ้ำนัศณรื่ า ศ จั่กศป็นั 2.79 ะ้ำนัศณรื่ าในัปี 2559 กีโทรรกัท์กื ถื  10.34 ะ้ำนั
ศณรื่ าในัปี 2558 ศ จั่กอึ้นัศป็นั 10.91 ะ้ำนัศณรื่ าในัปี 2559 อะกที่ซำงณ ก จัวศิ ร์สงวนับุณณะ (ัีซี) ับวงำ ในัปี 
2558 กี 2.42 ะ้ำนัศณรื่ า ศ จั่กศป็นั 2.63 ะ้ำนัศณรื่ าในัปี 2559 ปัแแุบกนังำรแกดงำรซำงผะจิภกะฑ์ฯ สงวนัใ่ญง 
ในัปรกศทรไทยแกถูงแกดงำรโดยงะุงกรกบซื้ อ าศงงำละกผู้ปรกง บงำรรำยยง ย ซึ่างรกณวบณุกโรณณำดงำระ์วงำ
ปรกศทรไทยกีล่ะงาาุกานัณกดลยงอยก จศะ็งทร นัจงส์งรกแำย ยูงทก่วปรกศทรศงื บ 100 ล่งา รกกบำะได้กี 
งำรบรจ่ำรแกดงำรอ าศสีย กนัิรำยในัปี 2560 (1) งำรแกดงำรอยก กนัิรำยาุกานั โดยกีสถำนัที่ส ำ่รกบรวบรวก
อ าศสีย กนัิรำยาุกานัอ าแกา่วกด แกดศง็บโดย าณ์งรปงณร าสงวนัท้ าถจ่นั ละกท ำงำรอนัสงาไปง ำแกดโดย
บรจฐกทศ งานัที่ได้รกบ นัุญำิ (2) กีลผนัลกงบทงำรบรจ่ำรแกดงำรอยกกูะฝ ยอ าปรกศทร ั.ร. 2559-2564  
โดยอ าศสีย กนัิรำยาุกานัได้รกบงำรรวบรวกละกสงาไปง ำแกดถูงิ้ าิำก่ะกงวจาำงำรไกงนั้ ยงวงำร้ ยะก 30 ละก
 าณ์งรปงณร าสงวนัท้ าถจ่นักีงำรณกดลยงอยกกูะฝ ยละกอ าศสีย กนัิรำยาุกานัที่ิ้นัทำาได้ไกงนั้ ยงวงำร้ ยะก 50 
ละก (3) กีลผนัปฏจบกิจงำร “ปรกศทรไทย ไร้อยก” ิำกลนัวทำา “ปรกาำรกก” ั.ร. 2559–2560 ได้ง ำ่นัดใ่้ 
ทุง่กูงบ้ำนั/าุกานัทก่วปรกศทร กีงำรแกดิก้า “แุดรวกอยก กนัิรำย”  ยงำานั้ ย่กูงบ้ำนั/าุกานัะก 1 ล่งา รวกทก้า 
งำรผะกงดกนังฎ่กำยละกยุทธรำสิร์ 2 ฉบกบ ณื  (1) ยุทธรำสิร์งำรแกดงำรซำงผะจิภกะฑ์ศณรื่ าใา้ไฟฟ้ำละก
 จศะ็งทร นัจงส์ศาจาบูระำงำร ั.ร. 2557-2564 ละก (2) (รงำา) ัรกรำาบกญญกิจงำรแกดงำรซำงผะจิภกะฑ์
ศณรื่ าใา้ไฟฟ้ำละก ุปงระ์ จศะ็งทร นัจงส์ ั.ร. .. อะกศดียวงกนัทุงภำณสงวนัิ้ าางวยงกนังรกิุ้นัศิื นัใ่้ิรก่นักง
ถึาผะงรกทบแำงอยก จศะ็งทร นัจงส์ ิะ ดแนัสร้ำาแจิส ำนัึงในังำรรงวกกื งกนัลง้ไอปัญ่ำอยก จศะ็งทร นัจงส์  

บทความเรื่อง “การออกแบบที่เป็นสากล: รูปธรรมของสังคมเสมอภาค” 

งำร  งลบบที่ศป็นัสำงะ (Universal Design) ศป็นัลนัวณจดศั่ื สร้ำาสกาณกใ่้นังำ ยูง สงาศสรจกณุะณงำ
ณวำกศป็นักนัุฐย์ใ่้ ยูงได้โดยั่ึาัำินัศ าได้กำงที่สุด ละกกีณวำกส ำณกญกำงอึ้นัแำงงำรศอ้ำสูงสกาณกสูา ำยุ 
ที่ท ำใ่้กีผู้ศแ็บป่วยศรื้ รกา จังำร ละกทุััะภำักำงอึ้นั งำรอกบศณะื่ นัที่ศป็นัรูปธรรกส ำณกญ ณื  (1) ด้ำนั ำณำร 
สถำนัที่สำธำระก ได้แกดสจ่า  ำนัวยณวำกสกดวงั้ืนักำนั 5 ด้ำนั ได้ลงง ทำาะำด ที่แ ดรถ ่้ านั้ ำ ป้ำย
สกญะกงฐะ์ละกบรจงำรอ้ กูะ โดยสถำนัที่รำางำรที่ปรกบปรุาละ้วกี 22,259 ล่งา แำง 43,025 ล่งา  
งำรด ำศนัจนัาำนัโณรางำราุกานัิ้นัลบบที่ศ ้ื ิง ทุงณนั ฯะฯ (2) ด้ำนัรกบบอนัสงาสำธำระก ด ำศนัจนัโณรางำร 
นั ำรง าภำยใิ้ลนัวณจด “สกดวง ปะ ดภกย ณกนัำณกยุณใ่กง ใสงใแณนั จังำร” งำร  งลบบละกแกดสจ่า  ำนัวย
ณวำกสกดวงในัสถำนัีรถไฟฟ้ำ BTS ละก MRT ละกงำรท ำบกนัทึงณวำกรงวกกื อ า่นังวยาำนัิงำาๆ ส ำรวแ 
สจ่า  ำนัวยณวำกสกดวงส ำ่รกบณนั จังำรบรจศวะป้ำย่ยุดรถปรกแ ำทำา ทำาศดจนัทำาศท้ำ ทำาะำดศาจาสกัำนั  
ในัศส้นัทำา่ะกง 20 สำย 1,234 ป้ำย งำรปรกสำนังกบ่นังวยาำนัในังำรปรกบปรุาถนันั สกัำนั ใ่้กีกำิรกำนั 
ที่รถาำนัิ่ ำสำกำรถผงำนัได้ งำรแกดท ำลท็งซี่ส ำ่รกบวีะลาร์ ฯะฯ ละกศกื่ วกนัที่ 28 งุกภำ กันัธ์ 2560 
ณะกรกกกนัิรีกีกิจศ่็นัา บศรื่ ายุทธรำสิร์งำรักนนัำสจ่า  ำนัวยณวำกสกดวงในัภำณอนัสงาส ำ่รกบณนั จังำรละก
ผู้สูา ำยุ รึงฐำิ้นัลบบงำรปรกบปรุาละก กันนัำสจ่า  ำนัวยณวำกสกดวงภำณอนัสงา 5 ล่งา ได้ลงง ป้ำยรถศกะ์
 นัุสำวรีย์ากยฯ สถำนันัีอนัสงาผู้โดยสำรงรุาศทั (ถนันับรกรำาานันัี) สถำนัีรถไฟฟ้ำณวำกศร็วสูานัณรปกก ละก  
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ทงำ ำงำรยำนัด นัศกื า รวกทก้างำรแกดณูงกื ใ่้ณวำกางวยศ่ะื ณนั จังำรลิงะกปรกศภทละกผู้สูา  ำยุละกณูงกื 
ลปะภำฐำ่รื ป้ำยสกญญะกงฐะ์ภำฐำส ำ่รกบศแ้ำ่นั้ำที่ใ่้บรจงำรภำณอนัสงา  

(3) ด้ำนัอ้ กูะองำวสำรละกงำรสื่ สำรโทรณกนัำณก ด ำศนัจนังำรสนักบสนัุนังำรแกด่ำิู้สื่ สำร (TTRS) 
แกดท ำศว็บไซิ์ศั่ื ใ่้ณนั จังำรทำางำรศ่็นั ละกแกดท ำศว็บไซิ์ศั่ื ศป็นัรูนัย์งะำาลแ้าอ้ กูะองำวสำรสจ่า  ำนัวย
ณวำกสกดวงในัสถำนัที่ิงำาๆ ศั่ื ศป็นัอ้ กูะในังำริกดสจนัใแไปใา้บรจงำร ฯะฯ (4) ด้ำนังำรรึงฐำ ฝึง ำาีั  
ยกาศป็นังำรแกดงำรรึงฐำศฉัำกงะุงกโดยศฉัำกในัรกดกบงำรรึงฐำอก้นัั้ืนักำนั ท ำใ่้ยกาไกงกีงำรปรกบ
สภำัลวดะ้ ก สงวนัรกดกบ ุดกรึงฐำได้ศรจ่กแกดสภำัลวดะ้ กใ่้ศ ้ื ิง ทุงณนั ลิงงำรแกด ุปงระ์ ละกวจธีงำร
ศรียนังำรส นัศั่ื ณนัทุงงะุงกยกาไกงากดศแนั ละก (5) ด้ำนัสำธำระสุอละก ุปงระ์างวยศ่ะื  นั งศ่นัื แำง 
งำรผะกงดกนัใ่้กีสจ่า  ำนัวยณวำกสกดวงในัสถำนััยำบำะยกากีรกบบิจดิำก ิรวแส บกำิรกำนั ำณำร 
สนักบสนัุนั ุปงระ์างวยศ่ะื ละกสจทธจงำรรกงฐำัยำบำะ 

 ยงำาไรง็ิำก งำรศอ้ำถึา ำณำรสถำนัที่สำธำระกละกบรจงำริงำาๆ ในัรกดกบที่ิ้ างำรยกากีไกงกำง  
โดยสำกำรถศอ้ำถึาสถำนััยำบำะกำงท่ีสุด ร าะากำศป็นั ุปงระ์สื่ สำร สื่  จนัศท ร์ศนั็ิละกทีวี ส ดณะ้ างกบ
รำยาำนังำริจดิำกละกปรกศกจนัผะลผนั กันนัำณุะภำัาีวจิณนั จังำรฉบกบที่ 4 ั.ร. 2555-2559 (รกยกณรึ่า
ลผนัลรง) ับวงำผู้ จังำรสำกำรถศอ้ำถึา่นังวยาำนัรกกละก าณ์งรปงณร าท้ าถจ่นัได้ในัรกดกบปำนังะำา อะกที่
ด้ำนัศทณโนัโะยี สจ่า  ำนัวยณวำกสกดวงสำรสนัศทร  ุปงระ์ละกศณรื่ าางวยศ่ะื ณวำก จังำรละกรถโดยสำร
ศอ้ำถึาได้นั้ ย ละกศณรื่ าบจนัละกรถไฟศอ้ำถึาได้นั้ ยท่ีสุด โดยงำรแกดงำร  งลบบที่ศป็นัสำงะกีอ้ แ ำงกดในัศรื่ า
ทกรนัณิจที่ศ่็นัวงำศป็นัศรื่ าอ างำรศ จั่กณงำใา้แงำยท ำใ่้งำรแกดไกงทก่วถึาศัียาั  ปรกาำานัอำดณวำกิรก่นักง
สงาผะใ่้งำรศอ้ำใา้่รื งีดอวำาท ำใ่้ไกงสำกำรถใา้าำนัได้  อำดงำรง ำ่นัดกำิรกำนัละกิรวแส บดูละ
สก่ ำศสก ท ำใ่้ไกงสำกำรถใา้ปรกโยานั์ได้แรจา อำดศแ้ำ่นั้ำที่ที่ได้รกบงำรฝึง บรกละกกีณวำกศอ้ำใแในังำร
างวยศ่ะื  ิะ ดแนังำรกีสงวนัรงวกอ าผู้ัจงำรยกากี ยูง ยงำาแ ำงกด แึาณวรกีงำรด ำศนัจนัาำนั ดกานัี้ 

(1) งำร กันนัำรกบบกำิรกำนัละกงะไงงำริจดิำกิรวแส บ โดยแกดท ำรกบบกำิรกำนัที่กีณวำก
ากดศแนัในังำรงง สร้ำาละกง ำ่นัดใ่้งำร  งลบบศั่ื งำรใา้าำนัอ าณนัทุงงะุงก ยูงในักำิรกำนังำรผะจิสจนัณ้ำ 

(2) งำรสร้ำาณวำกรู้ละกทกรนัณิจที่ถูงิ้ า โดยระราณ์ละกปรกาำสกก กันัธ์ในัวางว้ำา ปะูงฝัาใ่้
ิรก่นักงถึาปรกโยานั์ละกณวำกแ ำศป็นั ิะ ดแนัส ดลทรงในัศนัื้ ่ำงำรศรียนังำรส นัละกง ำ่นัดศป็นั
่ะกงสูิรในัวจาำาีัที่ศง่ียวอ้ า 

(3) งำรบูระำงำรรงวกงกนัทุงภำณสงวนั โดยแกดท ำลผนับูระำงำรศั่ื ใ่้ศงจดงำรปรกสำนัาำนัละก
สนักบสนัุนังกนั ศนัื่ าแำงงำร  งลบบที่ศป็นัสำงะศป็นัศรื่ าที่ิ้ าวำาลผนัรกยกยำวละกกีณวำกศาื่ กโยางกนั  

(4) งำรสงาศสรจกภำณธุรงจแศั่ื แกดสจ่า  ำนัวยณวำกสกดวงละกสร้ำานัวกิงรรกงำร  งลบบสจนัณ้ำละก
บรจงำรศั่ื ณนัทุงงะุงก โดยปรกาำสกก กันัธ์ละกรกบร าสถำนัที่ สจนัณ้ำบรจงำรอ าธุรงจแที่กีงำรด ำศนัจนังำร
  งลบบศั่ื ณนัทุงงะุงกใ่้ศป็นัทำาศะื งละกศ จั่กแ ำนัวนัอ าผู้ใา้บรจงำร สงาศสรจกงำรแกดลองาอกนั  งลบบ
ผะจิภกะฑ์ ิะ ดแนัใ่้ณวำกรู้ภำณธุรงจแศั่ื ิรก่นักงถึางำรยงรกดกบสจนัณ้ำบรจงำร ละกศ จั่กณวำกสำกำรถ 
ในังำรลองาอกนั 

(5) งำร กันนัำละกรวบรวกงฎ่กำยศั่ื ใ่้กีลนัวทำางำรด ำศนัจนัาำนัที่ส ดณะ้ าศป็นักำิรกำนั
ศดียวงกนั รวกทก้าสร้ำาณวำกศอ้ำใแิง ณนัในัสกาณกละกสำกำรถนั ำไปใา้ได้สกดวง 
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การด าเนินงานที่ส าคัญด้านสงัคมในรอบปี 2559 

ในัางวาปี 2559 ที่ผงำนักำกีงำรด ำศนัจนัาำนัละกณวำกง้ำว่นั้ำทำาด้ำนัสกาณกในัปรกศด็นัส ำณกญ ณื   
งำร กันนัำณุะภำัณนั ด ำศนัจนังำร กันนัำ ำาีัละกยงรกดกบรำยได้ปรกาำานั ลง้ไอปัญ่ำ่นัี้สจนั กันนัำ
งำรรึงฐำละกศรียนัรู้ งำรสงาศสรจกสุอภำัละกป้ างกนัโรณ งำรสร้ำาณวำกกก่นัณาทำาสกาณก ด ำศนัจนังำรลง้ไอ
ปัญ่ำงำรณ้ำกนัุฐย์ ยงำาศอ้กอ้นั สงาศสรจกงำร  กศั่ื สร้ำา่ะกงปรกงกนัด้ำนัรำยได้่ะกาศงฐียะ ำยุ  สร้ำา 
ณวำกกก่นัณาด้ำนัที่ ยูง ำรกยส ำ่รกบผู้สูา ำยุ ิะ ดแนัแกดสวกสดจงำรใ่้ลงงณนัยำงแนั 

ด้านคุณภาพคน  

1. การส่งเสริมอาชีพและการสร้างรายได้ ยงรกดกบ ำาีัละกรำยได้ใ่้ลงงลราาำนักีฝีกื โดย กันนัำทกงฐก
ฝีกื ลราาำนัละกง ำ่นัดใ่้กีงำรศ จั่ก กิรำณงำแ้ำาิำกกำิรกำนัฝีกื ลราาาำนัในั 5  ุิสำ่งรรก 20 
สำอำ ปรกง บด้วย งะุงกไฟฟ้ำละก จศะ็งทร นัจงส์ 4 สำอำ งะุงกาจ้นัสงวนัละก กไ่ะงยำนัยนัิ์ 4 สำอำ 
งะุงกยำนัยนัิ์ 4 สำอำ งะุงกโะแจสิจงส์ 4 สำอำ ละกงะุงก ุิสำ่งรรก  กญกะี 4 สำอำ ศั่ื ศป็นัลราแูาใแ
ใ่้ลราาำนั กันนัำรกงยภำัินัศ าละกได้รกบณงำแ้ำาที่สูาอึ้นั ยงำาศป็นัธรรก งำรฝึง บรกศั่ื สร้ำาง ำะกาณนั
ที่กีปรกสจทธจภำั “Productive Manpower” ละกสร้ำารำยได้ใ่้ลงงศงฐิรงร ผู้สูา ำยุละกผู้ จังำร 
โดยงำรสงาศสรจกงำรผะจิทำางำรศงฐิรรูปลบบใ่กงภำยใิ้โณรางำร 1 ิ ำบะ 1 SME ศั่ื สร้ำากูะณงำ
ละกณวำกยก่ายืนัใ่้งกบศงฐิรงร รวกทก้าสงาศสรจกงำรท ำาำนัอ าผู้สูา ำยุละกผู้ จังำร  โดยแกดิก้า
รูนัย์บรจ งำรแกด่ำาำนัณนั จังำรละกผู้ สู า ำยุ ศฉะจกัรกศงียริจสกศด็ แัรกนัำาศแ้ ำสจ รจ งจิจ ิ์ 
ัรกบรกรำาจนัีนัำถ ละกกีกำิรงำรง ำ่นัดใ่้บรจฐกท่รื ่้ำาุ่้นัสงวนันัจ จิบุณณะ นั ำณงำใา้แงำยส ำ่รกบณงำแ้ำา 
ศาจนัศดื นัแ้ำาผู้สูา ำยุท ำาำนั ่กงะด่ยง นัภำฐีได้ 2 ศทงำ  

2. การแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบให้แก่ผู้มีรายได้น้อย โดยงำรศปิดาง าทำาใ่้ศแ้ำ่นัี้นั งรกบบ 
แดทกศบียนัผู้ปรกง บธุรงจแรวกทก้าศ จั่กาง าทำาใ่้ปรกาำานัรำยยง ยที่กีณวำกแ ำศป็นังู้ยืกผงำนัสจนัศาื่ จัโง
ไฟลนันัซ์ ละกศ่็นัา บรงำาลผนั กันนัำรกบบงำรศาจนัภำณปรกาำานั ั.ร. 2560 -2564 ศั่ื ศป็นังร บ
ลนัวทำาในังำร กันนัำรกบบงำรศาจนัภำณปรกาำานัที่ากดศแนั ละกด ำศนัจนังำรใ่้ผู้กีรำยได้นั้ ยสำกำรถ
ศอ้ำถึาบรจงำรทำางำรศาจนัละกสวกสดจงำรอ ารกกได้ ยงำาทก่วถึาละกกีณุะภำั ิะ ดแนัศ จั่กรกงยภำัะูง่นัี้
โดยฟื้นัฟูละก บรก ำาีั งำรปะูงฝัาณวำกรู้ละกวจนักยทำางำรศาจนัละกิจดิำกผะศั่ื ป้ างกนังำรงะกบไป
ศป็นั่นัี้ รวกทก้าณุ้กณร าะูง่นัี้โดย  งัรกรำาบกญญกิจ่้ำกศรียงด งศบี้ยศงจนั กิรำ ั.ร. 2560  

3. การศึกษาและเรียนรู้ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยงำรอกบศณะื่ นันัโยบำย “ะดศวะำศรียนั ศ จั่กศวะำ
รู้” แกด่ะกงสูิรสงาศสรจกงำรกีงจแงรรกทำางำย ่ะกงสูิรโัธจสกิว์นั้ ย ฯะฯ ศั่ื กันนัำงำรศรียนัรู้  
ด้ำนั ่ืนัๆ อ าศด็ง ละก กันนัำทกงฐกณจดศร็ว ศทณนัจณงำรณ ำนัวะโดยใา้่ะกงงำรณจดรวบย ดศั่ื กันนัำ
ณุะภำัผู้ ศรียนัด้ำนัณจดณ ำนัวะอ าศด็ง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาทักษะที่ก ี
ณวำกแ ำศป็นัในัริวรรฐที่ 21  ำทจ งำร กันนัำล ััะจศณาก่นัละกวำาลผนัที่งำรศรียนัภำฐำ กางฤฐผงำนั
ล ััะจศณาก่นั (Echo English) งำรแกดิก้ารูนัย์ดจแจทกะาุกานั (ิง ย ด ICT าุกานั) ศป็นัรูนัย์ศรียนัรู้ 
ฝึง บรก กันนัำทกงฐกใ่้ณนัทุงงะุงกศอ้ำถึาบรจงำรได้ทก่วถึา รวกทก้าการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้ 
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยงำระดโราศรียนัอนัำดศะ็งใ่้กีแ ำนัวนัศ่กำกสกงกบั้ืนัที่ 
าุกานัใ่้ณวำกยจนัย ก ละกศปิดโ งำสใ่้ใา้โราศรียนัอนัำดศะ็งที่ยุบศะจงศป็นัล่ะงาศรียนัรู้อ าาุกานั  
โดยงำร กันนัำโราศรียนัที่กีที่ิก้าศป็นัรูนัย์งะำาใ่้กีณุะภำัศป็นัโราศรียนัใงะ้บ้ำนั (ลกงศ่ะ็ง) ศั่ื ดึาดูด
นักงศรียนัในัโราศรียนัอนัำดศะ็งกำศรียนัรวก ในัปีงำรรึงฐำ 2559 กีงำร กันนัำโราศรียนัดีใงะ้บ้ำนั 
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(ลกงศ่ะ็ง) 294 ล่งา กีโราศรียนัอนัำดศะ็งที่ ยูงใงะ้ศณียากำศรียนัรวก 474 โราศรียนั ยุบศะจงได้ 57 
โราศรียนั  ยูงรก่วงำาด ำศนัจนังำรยุบศะจง 417 ล่งา การแก้ไขปัญหาหนี้สินครู โดยากะ งำรด ำศนัจนัณดี/
บกาณกบณดี กังา ำรกด งศบี้ย/ศาจนัิ้นั ณรูได้รกบปรกโยานั์ 51,370 รำย โณรางำระดภำรก่นัี้ณรู (วาศาจนั 
ไกงศงจนั 700,000 บำท/ด งศบี้ยร้ ยะก 4) กีณรูศอ้ำรงวกโณรางำร 200,000 รำย ละกสร้ำาอวกญง ำะกาใแ
ลงงณรูที่ศป็นัสกำาจงส ำนักงาำนัสงาศสรจกสวกสดจงำรละกสวกสดจภำัณรูละกบุณะำงรทำางำรรึงฐำ โดยง ำ่นัด
กำิรงำรางวยศ่ะื ณรูที่ศป็นัสกำาจง ำยุศงจนั 75 ปี ่รื ศป็นัสกำาจงนัำนังวงำ 40 ปี ไกงิ้ าสงาศาจนัณงำรั 
รำยศดื นั (่กงณืนัศกื่ ศสียาีวจิ) กีผู้ได้รกบปรกโยานั์ 75,000 ณนั 

4. การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ศ่็นัา บรงำางฎ่กำยงำรแกดศง็บภำฐีศณรื่ าดื่กที่กีปรจกำะนั้ ำิำะ
ศงจนัศงะฑ์กำิรกำนัสุอภำั งำร  งรงำาัรกรำาบกญญกิจณวบณุกผะจิภกะฑ์ยำสูบ ศั่ื ะดงำรบรจโภณ
สจนัณ้ำที่ศป็นัโทฐิง รงำางำย รวกทก้างำรระราณ์งำรกีงจแงรรกทำางำยศั่ื ะดภำวก ้วนัละกงำรศงจดโรณ 
ไกงิจดิง ศรื้ รกา  ำทจ งำรศาจญาวนัใ่้กีงำร  งง ำะกางำย ปรกาำสกก กันัธ์/แกดลองาอกนังำรงุระ ศางนั ปั่นั
แกงรยำนั ศดจนั/วจ่า ฯะฯ การพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคระบาด โดย กันนัำงะไงศฝ้ำรกวกาป้ างกนั ณวบณุก
โรณละกภกยสุอภำั งำรศิรียกัร้ กรกบกื โรณ ุบกิจใ่กงละกโรณ ุบกิจซ้ ำโดยแกดิก้ารูนัย์ปฏจบกิจงำรภำวก
ฉุงศฉจนัละกรกบบบกญาำงำรศ่ิุงำระ์ที่ัร้ กปฏจบกิจาำนัได้ิะ ด 24 าก่วโกา 

ด้านความม่ันคงทางสังคม 

1. การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ท าให้ไทยได้เลื่อนอันดับเป็น Tier 2 Watch List โดยใ่้ณวำกส ำณกญ 
งกบบูระำงำรด ำศนัจนัาำนัในัทุงรกดกบิก้าลิงิ้นัทำาแนัปะำยทำา งำรบกาณกบใา้งฎ่กำยละกด ำศนัจนัณดี  
งกบผู้งรกท ำผจดละกศแ้ำ่นั้ำที่อ ารกกที่ศอ้ำไปศงี่ยวอ้ า งำรณุ้กณร าางวยศ่ะื ผู้ศสีย่ำยละกงะุงกศสี่ยา
โดยศฉัำกปรกศด็นัลราาำนับกาณกบละกลราาำนัอกด่นัี้  รวกทก้า  งงฎ่กำยที่ส ำณกญ ณื  ัรกรำาบกญญกิจ
วจธีงำร จัแำระำณดีณ้ำกนัุฐย์ ั.ร. 2559 ละกัรกรำาบกญญกิจป้ างกนัละกปรำบปรำกงำรณ้ำกนัุฐย์ (ฉบกบที่ 
3) ั.ร. 2560 ศั่ื ศป็นังะไงอกบศณะื่ นังำรลง้ไอปัญ่ำงำรณ้ำกนัุฐย์ได้ ยงำากีปรกสจทธจภำักำงอึ้นั 

2. การสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้ครอบคลุมเพียงพอ โดยผะกงดกนัรงำาัรกรำาบกญญกิจง าทุนับ ำศ่นั็แ
บ ำนัำญล่งาาำิจซึ่าศป็นัง าทุนัส ำร าศะี้ยาาีัภำณบกาณกบส ำ่รกบลราาำนัในัรกบบที่กี ำยุิก้าลิง 15-60 ปี 
ศั่ื ใ่้กีศาจนั  กศั่ื ศงฐียะ ำยุศัียาั ิง งำรด ำราาีั รวกทก้าผะกงดกนัใ่้ลง้ไองฎงรกทรวาศั่ื ศ จั่ก
ศาจนัสกทบง าทุนังำร  กล่งาาำิจ (ง า.) แำงศดจกไกงศงจนั 1,200 บำทิง ปี ศป็นั 2,500 บำทิง ปี  
ศั่ื ศป็นัลราแูาใแใ่้ลราาำนันั งรกบบกีงำร  กศั่ื งำรศงฐียะ ำยุกำงอ้ึนั 

3. การสร้างความม่ันคงด้านที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ โดยกีกำิรงำรสร้ำาที่ กัง ำรกยส ำ่รกบผู้ ำยุบนัที่ 
รำา กัสดุ 4 ั้ืนัที่ ได้ลงง แกา่วกดาะบุรี นัณรนัำยง ศาียาใ่กง ละกศาียารำย งำรด ำศนัจนังำรโณรางำรสจนัศาื่ บ้ำนั
ส ำ่รกบผู้สูา ำยุ โดยใ่ ้ธนัำณำร  กสจนั ละกธนัำณำร ำณำรสาศณรำก่์ปะง ยสจนัศาื่ ส ำ่รกบผู้สูา ำยุศงจนังวงำ 60 ปี 

4. การจัดสวัสดิการส าหรับคนยากจน โดยะาทกศบียนัศั ื่ สวกสดจงำรล่งารกก ซึ่าศปิดโ งำสใ่ ้ผู้ที่กีรำยได้ิง ปีไกงศงจนั 
100,000 บำท ละกกี ำยุ 18 ปีอึ้นัไป กำะาทกศบียนัศั่ื ร ารกบงำรแกดสวกสดจงำรอ ารกกในั นัำณิ างวยใ่้ผู้กี
รำยได้นั้ ยรกบสวกสดจงำรที่ิรางกบณวำกิ้ างำร สำกำรถยงรกดกบณุะภำัาีวจิได้ ยงำาลท้แรจา โดยร บลรงศปิด
ะาทกศบียนั 15 ง.ณ.–15 ส.ณ. 2559 กีผู้ะาทกศบียนั 8.3 ะ้ำนัณนั ละกแกศปิดใ่ กงในัางวาศกฐำยนัรงนัี้ 

 ส ำนักงาำนัณะกงรรกงำร กันนัำงำรศรรฐกงจและกสกาณกล่งาาำิจ 

6 กีนัำณก 2560  
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ตัวชี้วัดภาวะสังคม 

องค์ประกอบหลัก 
2558 2559 2558 2559 

ทั้งป ี ทั้งป ี Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
1.  การมีงานท า1/ 

ง ำะกาลราาำนั (ักนัณนั) 38,548 38,266.6 38,279 38,404 38,767 38,744 38,312 38,160 38,683 37,911 
%YOY - 0.07 -0.7 -0.45 -0.10 -0.1 0.4 0.1 -0.6 -0.2 -2.1 
งำรกีาำนัท ำ (ักนัณนั) 38,016 37,692.7 37,612 37,752 38,330 38,371 37,684 37,394 38,263 37,430 
%YOY -0.16 -0.9 -0.53 -0.17 -0.2 0.3 0.2 -0.9 -0.2 -2.5 
ผู้วงำาาำนั (ักนัณนั) 340.6 377.5 361.3 336.1 356.0 308.8 369.9 411.1 362.5 366.3 
 กิรำงำรวงำาาำนั (ร้ ยะก) 0.88 1.0 0.94 0.88 0.92 0.8 0.97 1.08 0.94 0.97 
งำรท ำาำนัิ่ ำรกดกบ (ักนัณนั) 272.5 274.9 281.2 277.2 250.9 280.8 292.9 351.8 217.3 237.4 

2. สุขภาพและการเจ็บป่วย 
 จ านวนผู้ป่วยด้วยโรคท่ีต้องเฝ้าระวัง (ราย)2/ 
- ก่ด 1,015 (-14.3) 1,688 (66.3) 224 236 276 279 221 271 466 730 
- ไอ้งำฬ่ะกาล งนั 25 (78.6) 17 (-32.0) 4 6 9 6 6 5 4 2 
- ไอ้สก า กงศสบ 632 (6.4) 772 (22.1) 164 144 178 146 179 187 231 175 
-  จ่วำิงโรณ 108 (800.0) 51 (-52.7) 2 2 4 100 41 2 7 1 
- กื  ศท้ำ ละกปำง 41,392 (-37.1) 79,910 (93.1) 9,217 7,771 14,594 9,810 10,066 19,012 39,589 11,243 
- บจด 7,042 (-13.1) 6,726 (-4.4) 1,804 1,956 1,774 1,508 1,820 1,841 1,887 1,178 
- ป ด กงศสบ 216,959 (8.0) 245,211 (13.1) 56,556 42,176 57,754 60,473 65,661 45,244 72,851 61,455 
- ฉ่ี่นัู 2,151 (-49.4) 2,295 (6.7) 283 393 723 752 446 401 671 777 
- ไอ้ศะื ด  ง 144,952 (53.6) 63,931 (-55.9) 7,538 24,409 60,768 52,237 14,840 7,874 25,744 15,473 
- ไอ้่วกดใ่ญง 77,926 (52.1) 169,362 (117.3) 24,206 10,840 18,397 24,483 43,634 14,135 58,535 53,058 
- ัจฐสุนักอบ้ำ 5 (-16.6) 13 (-160) 1 1 2 1 4 2 5 2 
อัตราตายด้วยโรคไม่ติดต่อเร้ือรังท่ีส าคัญต่อประชากร 100,000 คน 
- ณวำกดกนัโะ จ่ิสูา 12.1  (10.8) n.a. 

ไกงกีงำรแกดศง็บอ้ กูะศป็นัรำยไิรกำส 
- ก่วใแอำดศะื ด 29.9   (7.5) n.a. 

- ่ะ ดศะื ดสก า 43.3 (11.9) n.a. 

- ศบำ่วำนั 19.4 (10.9) n.a. 

- กกศร็าละกศนัื้ า งทุงานัจด 113.7  (5.5) n.a. 
3.  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
- ผู้ศสียาีวจิด้วย ุบก จิศ่ิุ 

ทำาบง (รำย) 
6,271 8,259 1,623 1,533 1,322 1,793 1,871 1,494 2,502 2,392 

- ณดีาจวจิ รงำางำย ละกศัร 
(ณดี) 

25,602 20,218 6,210 6,724 5,947 6,721 5,659 5,294 4,879 4,386 

- ณดีปรกทุฐร้ำย งิ ทรกัย์สจนั 
(ณดี) 

48,770 38,964 11,214 12,850 12,926 11,780 10,236 8,957 10,188 9,583 

- ณดียำศสั จิด (รำย) 279,266 270,595 83,963 67,015 64,375 63,913 64,753 59,104 69,551 74,532 
4. การคุ้มครองผู้บริโภค3/ 
4.1 จ านวนเร่ืองร้องเรียน (ราย) 

- งระีสกญญำ/สกา่ำรจกทรกัย์ 2,875 2,637 632  753  742 748 727 795 509 606 

- งระีฉะำง 2,552 2,010 572  726  614 640 704 559 387 360 

- งระีโฆฐะำ 1,119 1,628 260  272  253 334 457 373 298 500 
- งระีงฎ่กำย 6 37  4  1  1 0 25 12 - 0 
- งระีอำยิราละกิะำด

ลบบิรา 
566 1,097 54  159  177 176 120 244 550 183 

4.2  การให้ค าปรึกษาทางสาย
ด่วน 1166 (ราย) 

49,708 47,329 12,293 12,300 12,865 12,250 11,666 10,555 12,438 12,670 

ที่กำ:  1/ รำยาำนัผะงำรส ำรวแภำวกงำรท ำาำนัอ าปรกาำงร ส ำนักงาำนัสถจ จิล ง่าาำ จิ งรกทรวาศทณโนัโะยีสำรสนัศทรละกงำรสื่ สำร 
 2/ ส ำนักงรกบำดวจทยำ งรกณวบณุกโรณ งรกทรวาสำธำระสุอ 
 3/ ส ำนักงาำนัณะกงรรกงำรณุ้กณร าผู้บรจโภณ ส ำนักงนัำยงรกกกนัิรี 

 



Thailand’s Social Development in Q4/2016 and Overall Situations in 2016  

The Office of the National Economic and Social Development Board (NESDB) released 
the official report on Thailand’s social development in the fourth quarter of 2016 and overall 
situations throughout the year, of which key positive developments were increases in both 
income and labour productivity, declining number of patients diagnosed with diseases under 
Surveillance, improvement in security of life and property, increases in saving for retirement 
among the Thai people, and a decline in consumers’ complaints. However, there were still 
some major pressing issues requiring close monitoring including unemployment and 
employment issues, the need to have the Thai education system’s quality urgently improved, 
patients diagnosed with influenza and Non-Communicable diseases (NCDs), alcohol 
consumptions among youth, road traffic accidents, and the implementation of universal design 
in the society. Details of the key social situations are described as follows. 

Employment declined, with a slight increase in unemployment rate. Income and 
labour productivity increased. 

Employment in the agricultural sector declined in Q4/2016 as cultivation had to be 
postponed due to damaged farming areas caused by the floods. Employment in the non-
agricultural sector also declined, but only in the manufacturing and transportation sectors, 
whilst it increased in construction, wholesale and retail, as well as hotel and restaurant 
sectors. Thus, the overall unemployment rate in Q4/2016 was recorded at 0.97 percent, with 
a slight increase in the average working hours in the private sector from 47.1 hours/week last 
year to 48.9 hours/week this year, reflecting the sign of economic recovery. As for 2016, the 
unemployment rate was slightly higher than that of 2015 at 0.99 percent, while wages and 
salaries, excluding overtime pay and other benefits increased by 1.8 percent and so did 
labour productivity by 4.1 percent, dividing into a 2.7 percent increase in the non-agricultural 
sector and a 5.1 percent increase in the agricultural sector.  

Anticipated issues that may impact employment and labour income in 2017 are as follows: 

1. Employment in the agricultural sector: despite the weather seems to have 
resumed its normality, the devastating impacts from the floods occurred between December 
2016 to January 2017 still remained, causing damages to the general public and farmers 
totaling up to 1,095,302 Rais of agricultural lands, 96,114 Sq.M. of fishery and 8,882,014 of live 
stocks. Thus, further assistance is still required to help those affected. Furthermore, even 
though the overall amount of water stored in all dams nationwide as a reserve for the drought 
season is at its normal level the same as 2013, the water level in some of the dams is, 
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however, below its normal level, including Lam Pao Dam, Lamtakong Dam, Lam Phra Phloeng 
Dam and Pa Sak Jolasid Dam, which may result in insufficient amount of water needed for 
agricultural activities. However, the Ministry of Agriculture and Cooperatives has already come 
up with some measures designed to keep up with such issues, including, artificial rain, water 
reserve and management as well as cultivation plan for the drought season. 

2. Unemployment: Even though 
the unemployment rate was still 
considerably low in 2016 with the 
approximated rate of 1.0 percent, the 
trend was on the continual rise since 
2013-2015 from 0.8 percent, 0.9 percent 
and 0.9 percent respectively. In January 
2017, the unemployment rate was 
recorded at 1.2 percent. Furthermore, it 
has been forecasted that there would be 
approximately .55 million new graduates 
who are ready to enter the labour market 
in 2017, of which 61 percent are those 
with tertiary educational attainment. 
However, the economy has been forecasted to be growing at the rate of 3.0-4.0 percent in 
2017, with expansions in nearly all sectors, especially in the private investment. Exports are 
also believed to have its growth improved after facing with some sluggishness in the past 2-3 
years. Thus, such anticipated economic expansions are believed to result in increases in job 
offers and employment opportunities for the new comers.   

3. Labour market’s adaptation to the digital era 4.0: Such revolution will have 
entrepreneurs adapted in various aspects, including increases in the use of advanced machines 
in their productions for higher efficiency and less reliance on labours as well as financing and 
marketing that need to be easier accessed by customers/clients and are more flexible. This will 
inevitably result in changes in labour demand, both in terms of qualifications and 
compensations. Currently, the government has set some development goals to have Thai 
people become “Productive Manpower” through its well-designed and well-thought-out 
international standard manpower development and training measures and programs in accord 
with the government’s commitment to push forward the country towards Thailand 4.0 goal. 

Improvement of the quality of the Thai’s education system to effectively prepare 
school-age children and young people to be ready for Thailand 4.0. In 2015, it was 
reported that only 80 percent of Thai people received formal education, with an average 8.5 
years of schooling which was still below that of required for the basic education level. 
Moreover, the ONET scores also revealed that despite having higher average scores achieved 

Labour Force Survey in Q4/ 2016 

 
2015 2016 

Q3 Q4 Year  Q3 Q4 Year 
Total labor force (Millions) 38.7 37.8 38.5 38.7 37.9 38.3 
1. Employed (Millions) 38.3 38.4 38.0 38.3 37.4 37.7 
      (%YoY) -0.2 0.3 -0.2 -0.2 -2.5 -0.9 
1.1  Agriculture (%YoY) -3.8 -0.7 -3.6 -2.3 -6.0 -4.3 
1.2  Non-agriculture (%YoY) 1.7 0.8 1.6 0.9 -0.7 0.8 
2. Unemployed (Millions) 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 
Unemployment rate (%) 0.92 0.80 0.88 0.94 0.97 1.0 
3. Seasonally inactive  

labor force (Millions) 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 

Share to labor force (%) 0.2 0.2 0.5 0.2 0.3 0.5 
Source:  National Statistical Office 
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in 2015, compared to 2014, the 2015’s scores of the core subjects were still below 50 percent. 
At the international scale, when comparing PISA and TIMSS scores, it was found that Thailand 
was still ranked near the bottom range. Consequently, the government has designed 
numerous measures aimed to have the quality of the education system improved in all 
aspects, including the promotion of integrated learning process of STEMs and better education 
achievement in the PISA scores, with additional 100 scores being achieved in all aspects, as 
specified in the drafted National Education System Plan 2017-2036. Furthermore, it is crucially 
important to have Thai people developed to be equipped with the ability to think and 
analyze, based on symmetric information and correct rationales, skills required for future jobs 
in the global market, problem solving skills required for the more complex business world, 
creativity, as well as ability to employ innovation and technology in businesses. 

The overall number of patients diagnosed with diseases under surveillance 
decreased, but more attention needed to be place on monitoring those diagnosed 
with influenza as it has consistently risen. The number of patients diagnosed with 
diseases under surveillance decreased in Q4/2017 by 3.8 percent, compared to Q4/2016, 
with those diagnosed with dengue fever drastically reduced by 70.5 percent as mainly a 
result of the government’s strict and close monitoring and prevention which successfully led 
to the disease being less spread. In terms of the whole 2016, the total number of patients 
diagnosed with diseases under surveillance increased from 2015 by 15.8 percent. The 
majority of such high increase was those diagnosed with influenza that rose 3 folds, as 
patients have consistently been discovered since late 2016. The Department of 
Communicable Disease Control has forecasted that influenza outbreak is to be expected in 
2017 with the total estimated number of patients around 320,000 people, doubling the 
number of the previous year. Additionally, the spreading of bird flu needs to be closely 
watched, while Zika virus situation also needs to be carefully monitored. Throughout 2016, 
Thailand had continuously conducted numerous strict monitoring, preventative and control 
measures of Zika virus, resulting in declining newly diagnosed patients with such virus. 
However, such measures will still need to be concentrated continually throughout 2017, 
especially among the vulnerable group of infected pregnant women. 

Non-Communicable diseases (NCDs) were still a pressing health related issue of 
which the situation seemed to intensify. Patients diagnosed with NCDs in 2015 continually 
increased from 2014. Those with cancer and tumours of all types demonstrated the most 
striking hike of 23.9 percent, followed by 23.1 percent increases among those with Ischaemic 
heart disease, 20.8 percent of stroke, 19.6 percent of diabetes, and 10.9 percent of high 
blood pressure. Also, the number of deaths was on the rise, with cancer and tumours of all 
types still being the number one leading cause of death. Many control and preventative 
measures have consistently been in place, however, NCDs situations have not yet been 
improved. Thus, all associated parties will need to seriously tackle the problem in a more 
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integrative manner, in order to get the general public to become more health-conscious by 
adjusting their behaviours in consumption, exercise and avoiding risky behaviours, so that the 
number of patients and premature deaths can be prevented. 

Expenditure on alcohol consumption decreased, but increasing consumption of 
such goods among youths seemed to be on the rise, of which a close monitor is 
needed. The expenditure on alcoholic consumption in Q4/2016 valued approximately at 
about 38,415 million baht, a significant decline by 10.8 percent from Q4/2015. On the 
contrary, expenditure on cigarette consumption was 13,844 million baht, a notable rise by 
6.5 percent reduction from Q4/2015. However, according to the survey conducted by the 
National Statistical Office, it showed that alcohol consumption among Thai people seemed 
to continuously be on the rise from 30 percent (15.36 million people) in 2007 to 34 percent 
(18.64 million people) in 2015. Such the alarming trend was apparent among the 15-24 year 
old youth group, of which the consumption rose from 22.2 percent in 2007 to 29.5 percent 
in 2015. Furthermore, 39.9 percent of alcohol consumers were regular drinkers, which is 
defined as those who drink more than once a week, and 12.0 percent were those aged 15-
24 years old, reflecting that alcohol consumption is still a pressing issue that needs to be 
seriously tackled by all who are involved. The government has been continuously exerting 
effort in trying to control alcohol access among youth as well as to lower of alcohol 
consumers through various rules and measures, such as campaigning, law enforcement to 
control alcohol beverage serving in entertainment facilities as well as the enactment of the 
Alcoholic Beverage Control Act, B.E. 2551 (2008). 

Violence against children and women was majorly done by people they trusted. 
According to the statistical data on children and women who were victims of violence seeking 
assistance at the One-Stop Crisis Centre of the Ministry of Public Health, it was revealed that 
between 2007-2015 the total number of violence victims who were children and women was 
rounded up to about 207,891 cases, divided into 105,622 cases against children and 102,269 
cases against women. In 2016, the number of distressed children and women seeking 
assistance from the center was 20,018 cases. Negligence by family members and the lack of 
proper care were the main causes of sexual abuses among children, which were mostly done 
by those who were close to and trusted by the victims, such as boyfriends followed by 
friends. As for women victims, the main causes were relationships in their families, infidelity, 
jealously and disputes and those who committed such violence were usually spouses, 
followed by boyfriends. The government has implemented various preventative, monitoring 
and corrective measures for this issue, including the set-up of the One-Stop Crisis Centre for 
distressed child and woman victims of violence, development of complaint notification and 
screening system, preliminary assistance provision, an integrated referral system of abused 
children and the enforcement of the Gender Equality Act B.E. 2558. 
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The overall number of crime cases dropped as a result of the continuous crime 
prevention and suppression by the authority. The number of crime cases recorded in 
2016 declined from that of 2015 by 6.3 percent, with cases against life, body and sex 
dropping by 19.8 percent, followed by that of against belongings of 18.2 percent and 
narcotics of 3.1 percent. However, the crime cases in Q4/2016 rose by 6.2 percent compared 
to Q4/2015, with narcotics cases increasing by 14.8 percent while cases against life, body 
and sex and cases against belongings saw the drops of 34.4 percent and 18.7 percent 
respectively. Thus, the general public’s safety increased due to the government’s emphasis 
on preventative and corrective measures aimed to deal with drug and narcotic problems 
through the Public-Private Collaboration mechanism that draws on involvement and 
contribution of all related parties, making it easy to reach out to local communities. 
Furthermore, the government’s active strategy on crime preventative measures focused on 
participation from local communities and the general public also played a great role in such 
successful reduction in crime cases. However, more strict law enforcement is still needed to 
be in place, as well as effective campaigns to raise awareness and immunity to drugs and 
knowledge management to the general public and targeted vulnerable groups so that they 
can avoid becoming victims of any crimes.  

Effort to reduce road traffic accidents through the development of multimodal 
public transport that is both safe and high in quality. The total number of road traffic 
accidents and deaths in Q4/2016 increased by 21.6 percent and 29.3 percent respectively, 
whilst the value of damages took a different opposite direction as it declined by 72.7 
percent. Throughout 2016, the total number of road traffic accidents and deaths increased 
by 20.7 percent and 31.5 percent respectively. Road traffic accidents caused by public 
passenger vans sharply increased by 11.2 percent. During the New Year of 2016, the number 
of accidents and deaths rose by 16 percent and 25.8 percent respectively, and recklessness 
among vans’ drivers was one of the main reason behind such figures, despite the 
government’s strict operations under the integrated road traffic accident prevention and 
reduction during the 2017’s New Year plan. Thus, the government has been hastily trying to 
improve the standards and quality of the mass transit system to ensure increased safety for 
the general public, including drivers’ monitoring, back-up drivers, rest time specification, GPS 
installation, and the promotion to have 20-seat microbuses in operation by 1 July 2017, in 
replacement of public vans, as well as the development of quality multimodal public 
transport that is sufficient for the public’s demand and needs. Relate law enforcement also 
needs to be in place and exercised religiously as a means to urge drives and road users to 
be more considerate and take safety into account. 

Saving for retirement increased. The number of insured persons in the social security 
system in 2017 totaled up to 14.0 million, a slight 1.8 percent increase from that of 2015, of 
which 2.24 million insured persons were self-employed persons under Section 40. Furthermore, 
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the number of the National Saving Fund’s members also went up to 0.52 million people, a 
pleasant increase of 31.6 percent from 2016. The majority of the members of are usually 
farmers, venders and unemployed individuals, with the age ranges between 30-50 years old. 
However, the initial saving has been delayed for some members that may not be sufficient for 
their retirement. At the same time, there were approximately 18 million employed persons, 
equivalence of more than 50 percent of the workforce, still did not have any proper income 
security for retirement, especially those in the informal sector. Thus, people need to be made 
aware of and understand the importance of saving, so that more Thai people will take part in 
any forms of systematic saving fund, increase their saving as well as properly manage their 
retirement income in order to have sufficient income that lasts throughout their retirement.  

Consumers’ complaints declined, but more protection still needed especially for 
ICT products. The number of complaints lodged by the general public to both the Office of 
the Consumer Protection Board and the Office of The National Broadcasting and 
Telecommunications Commission declined by 5.5 percent and 9.6 percent respectively, 
compared to Q4/2015. However, compared to the entire 2015 year, the number of complaints 
increased in 2016 by 4.1 percent as direct sales and direct marketing increased, followed by 
false advertise and online advertisement. The anticipated value of B2C e-commerce in 2016 was 
estimated to be at 729,292.32 million Baht, a significant increase of 43 percent from 2015, while 
the complaints from telecommunication businesses were also expected to increase by 52.9 percent 
in 2015. The growth of online businesses had not yet met their full potentials, mainly due to 
consumers’ concerns about safety and expensive freights. Thus, related laws and regulations need 
to be in place for consumers’ protection and provision on enabling environments are also needed.  

Current Electronic waste (e-waste) management’s state The amount of e-waste has 
been increased by 2.3 percent between 2015 and 2016. From the statistical information in 2016, 
there were 2.69 million littered televisions in 2015 which has increased to 2.79 million in 2016. In 
addition, there were 10.34 million wasted mobile phones in 2015. This number has slightly grown 
up to 10.91 million in 2016. While wasted personal computer (PC) has risen from 2.42 million to 
2.63 million in 2015 and 2016 respectively. At present most e-waste in Thailand is usually handled 
by waste buyers and small enterprises. The Department of Disease Control estimates that roughly 
100 communities spreading around Thailand sorts their waste into different categories. These are 
plans that government will implement to tackle the hazardous waste in 2017: (1) Urban Hazardous 
Waste Management, where the Department of Local Administration are responsible for gathering 
hazardous waste in each province and a permitted private company is responsible for transporting 
to eliminating sites. (2) National Municipal Solid Waste Management Master Plan (2016-2021) 
requires no less than thirty per cent of solid waste is collected and dispatched properly and no 
less than fifty per cent of solid and hazardous waste at the origin is able to be separated by the 
Department of Local Administration. (3) Action Plan for “Zero-waste Thailand” underlining public-
private collaboration idea in 2016-2017 requires every community has to create at least one 
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hazardous waste accumulating spot. Moreover, the government plans to push for two regulations 
and strategies: (1) strategic plan for e-waste management integration (2014-2021); and (2) E-waste 
Management Act of… At the same time, every sector needs to help one another to establish 
awareness of effect from e-waste and cooperate to build consciousness to solve e-waste problem. 

Article: “Universal Design: Concrete Just Society” 

Universal Design is the concept of creating a livable society to support human values, 
citizens to be at their most self-reliance and emphasize on the change to an aging society 
where there are a larger number of the chronically ill, the handicapped, and the disabled. 
The important concrete steps are (1) for buildings and public places, 5 basic facilities, such 
as slopes, parking areas, bathrooms, signs and information services are provided. Currently 
22,259 out of 43,025 official places have already accomplished. Other projects includes 
universal design community model contributing to everyone, etc. (2) for public transport 
system, the government has a pilot project highlights the idea of “convenient, safe, new-era 
of public transport and caring for people with disabilities,” designs and organizes facilities in 
the skytrain (BTS) and subway (MRT) stations and notes to ask for cooperation from agencies, 
surveys facilities for people with disabilities at 1,234 bus stops, pedestrians and slopes at 
bridge-foot of twenty main roads, collaborates with agencies to adjust roads and bridges for 
low-floor buses, manage to have taxis for wheelchairs, etc. On 28th February 2017, the 
cabinet agreed on strategic plan to improve facilities for the disabled and elderly in the 
transportation sector by conducting a study of transportation adjustment and improvement 
in five areas--such as the bus stop at Victory Monument, Bangkok bus terminal on 
Boromarajonani Road, fast-train station in Nakhon Prathom, and Don Muang Airport,  to 
develop a handbook to help each type of the disabled and the elderly; also created a 
translated handbook or a language sign for staff at the terminal; (3) for information and 
communication aspect, supporting provision of Thai Telecommunication Relay Service 
(TTRS), creating a website for the blind and a website that acts as an facility-information 
center in order to provide information about services, etc. (4) for educational aspect, training 
still limits to specific groups, especially at the basic educational level, thus no environment 
has been adjusted. As for higher education level, the environment has already been 
modified to support everyone; yet, equipment and teaching methods for every group of 
people remains unclear. (5) for public health and aid tools aspect, not only pushing for 
facility availability in hospitals, but also pushing for monitoring system, building standard 
investigation, supporting for medical appliance and right to medical access.  

However, access to public building and services at the satisfied level is still limited. 
Access to hospitals is at the highest level, followed by communication devices, online media 
and televisions. This trend conforms to the monitor and evaluation report of the fourth 
Quality of People with Disabilities’ Life Improvement Plan in 2012-2016 (first half), which 
found that the disabled can reach government agencies and local administration at medium 
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level, while in the technological aspect, informational facilities, equipment and disability 
assisting devices and buses are still insufficient to access, yet aircraft and trains are the least 
accessible. The universal design has some limitations relating to the attitudes toward 
additional expenses that restrain thorough management. In addition, citizens are lack of the 
consciousness, thus affects the accessibility or obstruction and unable to access. Because of 
the lack of specifying standards and inspecting occasionally leads to inapplicable use, 
insufficient numbers of trained staff to support, and participation of people with disabilities 
are restricted, following processes should be proceeded: 

1. Develop standardized system and inspection mechanisms by establishing a clear 
standardized system for construction and identifying the design that supports everyone in 
production standards. 

2. Build correct knowledge and attitude through campaigning and publicizing, 
fostering notion of usefulness and necessity, inserting the materials in school lessons and 
relating vocational curriculum. 

3. Assimilate every sector by creating plan to cooperate and support one another, 
since the universal design needs a long-term, linking plan. 

4. Encourage business sector to provide facilities and innovate products and 
services for every group of people by publicizing and certifying places or products or services 
that creates for everyone which would provide additional alternatives and increase the 
number of consumers. Support product’s design competition and inform the business sector 
to enhance their products’ and services’ quality and improve their competitiveness. 

5. Develop and gather regulations in order to have conformed and similar 
standardized processes, to build understanding among citizens and to use them conveniently. 
 

Important Social Implementations in 2016 

In 2016, the implementation progress of social development included improving 
human qualities- developing job skills and increasing income, solving debt issue, improving 
learning process, promoting healthy living and preventing diseases, and ensuring social 
security- eliminating human trafficking, supporting savings for retirement, ensuring stable 
housing for the seniors along with providing welfare for the poor.  

Human Quality Aspect  

1. Created jobs and Generated income: Enhanced career and income for skilled 
labors by improving career capabilities and raise income level following labor 
standards in 5 industries 20 branches. These branches included 4 groups of electricity 
and electronics, 4 groups of auto parts, 4 groups of vehicle, 4 groups of logistics and 
4 groups of jewelry industry. It aimed to drive motivation for improving self-capacities 
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as well as receiving fairer income. “Productive Manpower” training aimed to increase 
effective manpower and raise income for farmers, elders and individuals with 
disabilities. Promoted new pattern of agricultural products through the ‘1 Tambon 1 
SME’ project in order to help farmers adding value to products through sustainability. 
Established ‘Queen Sirikit Employment Service Center’ to promote elderly and 
disabled workers. In addition, the measure also granted companies and partnerships 
double tax deductions for expense paid for elderly employees.  

2. Solved informal debt problem for People with low income: Provided 
opportunities for informal debt collectors to apply for business owner registration as 
well as access for individuals who need loan servicing through the Piko Finance. The 
government also approved the draft on ‘Financial Inclusion System Development 
2017-2021’ as a method to clearly develop financial inclusion system. People with 
low income were able to access quality public financial service and welfare 
thoroughly. Debtors should receive financial discipline creation and job training to 
avoid getting into debt again. Moreover, ‘The Act Prohibiting the Collection of 
Interest at an Excessive Rate 2017’ was made effective.  

3. Improved Learning Process: the policy ‘decrease study hours, increase knowledge 
hours’ supported children’ physical activities in order to improve their learning 
processes, fast-thinking and calculation techniques using conceptual skill. Using 
technology to develop capabilities is essential in 21st century such as developing 
an application for learning English called ‘Echo English’, establishing community 
digital center as a learning center so that everyone was able to earn knowledge and 
skills. Besides, improved administrative system that allowed every sector to be 
responsible for education management. The act included minimizing small schools 
so that the amounts of schools were suitable for each region. Communities agreed 
and turned closed small schools into community learning centers. They also 
improved schools located in the center area to provide good quality and act like 
magnets--attracting students from small schools. In 2016, 294 magnet schools were 
developed which students from 474 small schools nearby joined. Currently, 57 
schools have already closed and 417 are under the process. Solved teacher's debt 
problem by halting prosecutions, suspending interest payments. This implement 
benefited 51,370 teachers. There were 200,000 teachers joining the project aimed to 
reduce debt burden (financial amount didn’t exceed 700,000 baht with 4% interest). 
Another attempt to boost motivation for teachers who were members of the Office 
of the Welfare Promotion for Teachers and Educational Personnel by helping 
members who were 75 years or older or whose membership was 40 years or more. 
In addition, they didn’t have to pay for funeral expense monthly. As a result, 75,000 
teachers benefited from this implementation.  
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4. Supported Health and Prevented Disease: the government approved the draft of 
the Sugary Drinks Tax Bill along with the Tobacco Products Control Act to reduce 
consumption on products causing health problems. Campaigns promoting healthy 
living and physical activities intended to prevent obesity and non-communicable 
disease such as regular exercise, charity contest (biking, mini-marathon) were managed. 
Developed epidemic surveillance system by creating mechanism for preventing and 
controlling diseases and health hazard. In order to keep up with emerging infectious 
diseases and reemerging infectious diseases, Emergency Operation Center and 
Incidence Command System were set up and ready to work 24 hours.  

Social Stability Aspect  

1. Thailand was upgraded to ‘Tier 2 Watch List’ from solving human trafficking 
issue:  The government made significant efforts to eliminate trafficking. These 
included putting emphasis on integrating operation from all levels starting from the 
origins to the destinations, enforcing the law to charge culprits and complicit 
government officials human trafficking. They also protected victims and risk groups 
particularly forced labors and debt bondages including enacting important 
legislations, for instance, Human Trafficking Criminal Procedure 2016 Act and 
Prevention and Suppression of Human Trafficking 2017 Act. These mechanisms would 
help solving human trafficking issue effectively.  

2.  Generated Guaranteed Income: The National Pension Fund Act which provided savings 
for formal labors age 15-60 years was pushed so that the labors would have sufficient 
savings for living after retirement. Furthermore, the ministerial regulation was also pushed 
to increase counterpart funds for the National Saving Funds from no more than 1,200 
baht/year to 2,500/year. It intended to motivate informal labors to save for retirement.  

3. Ensured Stable Accommodation for Elderly People: There was a measure to build 
accommodations on state property land for elderly people in 4 provinces, namely, 
Chonburi, Nakhon Nayok, Chiang Mai and Chiang Rai. In addition, ‘Home Loans for the 
Seniors’ project enabled the Government Savings Bank and the Government Housing 
Bank to offer loans for elderly people who were 60 years old or older.  

4. Provided Welfare for The Poor: By registering for the public welfare, individuals who 
earned less than 100,000 per year and age over 18 years old would receive public 
welfare in the future. This method would help serve the need of low-income people for 
lifting truly their living standards. The first session was held from July 15-August 15 2016 
which 8.3 million people came to registered. The next session will be opened this April.  

 The National Office of the National Economic and Social Development Board 

March 6, 2017  



 

11 
 

Key Social Indicators 

Components 
2015 2016 2015  2016  

Year Year Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
1.  Employment1/ 

Workforce (Thousands) 38,548 38,266.6 38,279 38,404 38,767 38,744 38,312 38,160 38,683 37,911 
%YOY - 0.07 -0.7 -0.45 -0.10 -0.1 0.4 0.1 -0.6 -0.2 -2.1 

Employed person 
(Thousands) 

38,016 37,692.7 37,612 37,752 38,330 38,371 37,684 37,394 38,263 37,430 

%YOY -0.16 -0.9 -0.53 -0.17 -0.2 0.3 0.2 -0.9 -0.2 -2.5 
Unemployed person  
(Thousands) 

340.6 377.5 361.3 336.1 356.0 308.8 369.9 411.1 362.5 366.3 

Unemployment rate (%) 0.88 1.0 0.94 0.88 0.92 0.8 0.97 1.08 0.94 0.97 
Underemployed person 
(Thousands) 

272.5 274.9 281.2 277.2 250.9 280.8 292.9 351.8 217.3 237.4 

2. Health and illness 
 Number of patients under disease surveillance (cases)2/ 

- Measles 1,015 (-14.3) 1,688 (66.3) 224 236 276 279 221 271 466 730 
- Meningococcal 

Meningitis 
25 (78.6) 17 (-32.0) 4 6 9 6 6 5 4 2 

- Japanese encephalitis 632 (6.4) 772 (22.1) 164 144 178 146 179 187 231 175 
- Cholera 108 (800.0) 51 (-52.7) 2 2 4 100 41 2 7 1 
- Hand, food and mouth  41,392 (-37.1) 79,910 (93.1) 9,217 7,771 14,594 9,810 10,066 19,012 39,589 11,243 
- Dysentery 7,042 (-13.1) 6,726 (-4.4) 1,804 1,956 1,774 1,508 1,820 1,841 1,887 1,178 
- Pneumonia 216,959 (8.0) 245,211 (13.1) 56,556 42,176 57,754 60,473 65,661 45,244 72,851 61,455 
- Leptospirosis 2,151 (-49.4) 2,295 (6.7) 283 393 723 752 446 401 671 777 
- Dengue fever 144,952 (53.6) 63,931 (-55.9) 7,538 24,409 60,768 52,237 14,840 7,874 25,744 15,473 
- Influenza 77,926 (52.1) 169,362 (117.3) 24,206 10,840 18,397 24,483 43,634 14,135 58,535 53,058 
- Rabies 5 (-16.6) 13 (-160) 1 1 2 1 4 2 5 2 
Rate per 100,000 population of death with major chronic non-communicable diseases 
- High blood pressure 12.1  (10.8) n.a. 

No quarterly data available 

- Ischaemic heart 
disease 

29.9   (7.5) 
n.a. 

- Cerebrovascular 
disease 

43.3 (11.9) 
n.a. 

- Diabetes 19.4 (10.9) n.a. 
- Cancer and tumors 113.7  (5.5) n.a. 

3. Social security 
- Patients from road 

accidents (cases) 
6,271 8,259 1,623 1,533 1,322 1,793 1,871 1,494 2,502 2,392 

- Crime against person 
(cases) 

25,602 20,218 6,210 6,724 5,947 6,721 5,659 5,294 4,879 4,386 

- Property crimes (cases) 48,770 38,964 11,214 12,850 12,926 11,780 10,236 8,957 10,188 9,583 
- คดียาเสพติด (ราย) 279,266 270,595 83,963 67,015 64,375 63,913 64,753 59,104 69,551 74,532 

4.  Consumer protection3/ 
4.1 Number of complaints (cases) 

- Advertisement 2,875 2,637 632  753  742 748 727 795 509 606 

- Label 2,552 2,010 572  726  614 640 704 559 387 360 

- Contract 1,119 1,628 260  272  253 334 457 373 298 500 
- Law 6 37  4  1  1 0 25 12 - 0 
- Direct sales and 

direct marketing 
566 1,097 54  159  177 176 120 244 550 183 

4.2 Hot line 1166 (cases) 49,708 47,329 12,293 12,300 12,865 12,250 11,666 10,555 12,438 12,670 

Source: 1/ Labor force survey report, National Statistical Office, Ministry of Information and Communication Technology 
 2/ Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Health  
 3/ Office of the Consumer Protection Board, Office of the Prime Minister 
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