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รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

ค�าน�า
รายงานฉบับนีจ้ ดั ท�าขึน้ เพือ่ เป็นเอกสารรายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรั ฐ มนตรี ในรอบปี ที่ ๒ ระหว่ า งวั น ที่ ๑๒ กั น ยายน ๒๕๕๘ ถึ ง วั น ที่ ๑๒ กั น ยายน ๒๕๕๙
เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติและเผยแพร่ต่อสาธารณชนตามธรรมเนียมปฏิบัติเช่นได้เคยด�าเนินการ
มาแล้วในการรายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาลในรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)
การบริหารราชการแผ่นดินในรอบปีที่ ๑ ของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา มุง่ สร้างความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ แก้ไขปัญหาเร่งด่วนทีค่ งั่ ค้างมานาน และฟืน้ ฟูความเชือ่ มัน่ ให้แก่ทกุ ภาคส่วน รวมทัง้ ให้ความส�าคัญ
ในการด�าเนินการเพือ่ ให้มกี ารปฏิรปู ในด้านต่าง ๆ และส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ
โดยยึดมัน่ แนวทางการแก้ไขปัญหาของประเทศ (Road Map) ทีไ่ ด้กา� หนดไว้เป็น ๓ ระยะ โดยยึดหลักการท�างาน
ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการ “ท�าก่อน ท�าจริง ท�าทันที มีผลสัมฤทธิ์ และยั่งยืน”
โดยได้ก�าหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินไว้ ๑๑ ด้าน
ในการบริหารราชการแผ่นดินในรอบปีที่ ๒ รัฐบาลยังคงให้ความส�าคัญในการบูรณาการการด�าเนินงาน
ของส่ ว นราชการ วางระบบการขั บ เคลื่ อ น ติ ด ตามและประเมิ น ผลการด� า เนิ น งานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และสร้างความมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศจากทุกภาคส่วน โดยนอกจากการด�าเนินงานทุกด้านต่อเนื่อง
จากงานในช่วงหนึง่ ปีแรกแล้ว รัฐบาลยังได้ดา� เนินการขับเคลือ่ นงานทีส่ า� คัญ ๆ เพิม่ เติม โดยเฉพาะในส่วนทีเ่ กีย่ วกับ
การปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ ผลักดันให้มีการตราและปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่ส�าคัญหลายฉบับ ขับเคลื่อน
ประเทศสู่ Thailand 4.0 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและการขนส่ง ปราบปรามการทุจริต
คอร์รัปชัน ใช้กระบวนการประชารัฐเป็นกลไกในการขับเคลื่อนประเทศ และวางยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
เพื่อให้ประชาชนคนไทยทั้งประเทศได้รับรู้เป้าหมายของประเทศในอนาคตที่ชัดเจน อันจะน�าไปสู่การร่วมกัน
ขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายนั้นได้อย่างมีพลังและเป็นเอกภาพ
เนือ้ หาสาระในรายงานฉบับนีย้ งั คงรูปแบบเช่นเดียวกับรายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาลในรอบปีที่ ๑
ประกอบด้วย ส่วนทีเ่ ป็นการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนทีส่ า� คัญของประเทศ การด�าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ๑๑ ด้าน
การด�าเนินการให้มีการปฏิรูปด้านต่าง ๆ และการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ซึ่งรัฐบาลหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
รายงานฉบับนีจ้ ะก่อให้เกิดประโยชน์ทงั้ แก่สมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติและสาธารณชนในการรับรูแ้ ละติดตาม
ผลการด�าเนินงานของรัฐบาล รวมทัง้ เป็นประโยชน์แก่ผทู้ จี่ ะน�าไปใช้ในการศึกษาค้นคว้าหรืออ้างอิงในโอกาสต่อไป
ตุลาคม ๒๕๕๙

รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

ก

สารบัญ
ค�ำน�ำ
ประกำศพระบรมรำชโองกำร
บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร
กำรแก้ไขปัญหำเร่งด่วนที่ส�ำคัญของประเทศ
ผลกำรด�ำเนินงำนตำมแนวนโยบำยรัฐบำล ๑๑ ด้ำน

ก
จ
(๑)
๑

นโยบำยข้อ ๑ การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
นโยบำยข้อ ๒ การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
นโยบำยข้อ ๓ การลดความเหลื่อมลำ้าของสังคม

๖๙
๘๗
๑๐๗

นโยบำยข้อ ๔
นโยบำยข้อ ๕
นโยบำยข้อ ๖
นโยบำยข้อ ๗
นโยบำยข้อ ๘

๑๔๑
๑๗๗
๑๙๕
๒๙๙
๓๑๕

นโยบำยข้อ ๙
นโยบำยข้อ ๑๐
นโยบำยข้อ ๑๑

และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่าง
การอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

กำรด�ำเนินกำรให้มีกำรปฏิรูปในด้ำนต่ำง ๆ
กำรสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์
ภำคผนวก
ภำคผนวก ก
ภำคผนวก ข

ภำคผนวก ค
ภำคผนวก ง
ภำคผนวก จ

รายงานผลการดำาเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย
คำาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำาเนินงาน
ตามนโยบายรัฐบาล
คำาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาตรวจสอบสาระและรูปแบบ
การจัดทำารายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาลครบรอบ ๒ ปี
ประกาศสำานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รัฐมนตรีลาออก
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๙

๓๔๑
๓๕๕
๓๖๙
๓๘๑
๓๙๑
๓๙๙
๔๐๐
๔๑๘
๔๒๒
๔๒๕
๔๒๖

รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

ค

ประกาศ
พระบรมราชโองการ

ประกาศพระบรมราชโองการ

ประกาศ
แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
ได้ บั ญ ญั ติ ใ ห้ พ ระมหากษั ต ริ ย ์ ท รงแต่ ง ตั้ ง นายกรั ฐ มนตรี ค นหนึ่ ง ตามมติ ข องสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ
และประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้น�าความกราบบังคมทูลพระกรุณาว่า สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ลงมติ
เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่ ๒๑ สิ ง หาคม ๒๕๕๗ เห็ น ชอบด้ ว ยในการแต่ ง ตั้ ง พลเอก ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา
เป็นนายกรัฐมนตรี ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
จึงทรงพระราชด�าริวา่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผูท้ สี่ มควรไว้ว้ างพระราชหฤทัยให้ดา� รงต�าแหน่ง
นายกรัฐมนตรี
อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๑๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี
บริหารราชการแผ่นดินตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ เป็นปีที่ ๖๙ ในรัชกาลปัจจุบัน
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พรเพชร วิชิตชลชัย
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ฉ

รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

ประกาศพระบรมราชโองการ

ประกาศ
แต่งตั้งรัฐมนตรี
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศ
ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ แล้ว นั้น
บัดนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เลือกสรรผู้ที่สมควรด�ารงต�าแหน่งรัฐมนตรี
เพื่อบริหารราชการแผ่นดินสืบไปแล้ว
อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๑๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
เป็นรองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล
เป็นรองนายกรัฐมนตรี
นายยงยุทธ ยุทธวงศ์
เป็นรองนายกรัฐมนตรี
พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร
เป็นรองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
นายวิษณุ เครืองาม
เป็นรองนายกรัฐมนตรี
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
เป็นรัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี
นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ
เป็นรัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี
พลเอก อุดมเดช สีตบุตร
เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
นายสมหมาย ภาษี
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
นายดอน ปรมัตถ์วินัย
เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

ช

ประกาศพระบรมราชโองการ

พลต�ารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
นายพรชัย รุจิประภา
นายณรงค์ชัย อัครเศรณี
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
นางอภิรดี ตันตราภรณ์
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
นายสุธี มากบุญ
พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา
พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์
นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย
นายกฤษณพงศ์ กีรติกร
พลโท สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์
นายรัชตะ รัชตะนาวิน
นายสมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์
นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ เป็นปีที่ ๖๙ ในรัชกาลปัจจุบัน
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

ซ

รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

ประกาศพระบรมราชโองการ

ประกาศ
แต่งตั้งรัฐมนตรี
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศ
ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ และแต่งตั้งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดิน ตามประกาศลงวันที่
๓๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ นั้น
บัดนี้ นายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลว่า สมควรแต่งตัง้ รัฐมนตรีเพิม่ เติม ๒ ต�าแหน่ง เพื่อความเหมาะสม
และบังเกิดประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน
อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๑๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้
นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ
เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
นายอ�านวย ปะติเส
เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ เป็นปีที่ ๖๙ ในรัชกาลปัจจุบัน
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)
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ประกาศพระบรมราชโองการ

ประกาศ
ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศ
ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ และแต่งตั้งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดิน ตามประกาศลงวันที่
๓๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ และประกาศครั้งสุดท้ายลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ นั้น
บัดนี้ นายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลว่า สมควรปรับปรุงรัฐมนตรีบางต�าแหน่ง เพื่อความเหมาะสม
และบังเกิดประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน
อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๑๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้ง
รัฐมนตรี ดังต่อไปนี้
๑. ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้
หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล
รองนายกรัฐมนตรี
พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
นายยงยุทธ ยุทธวงศ์
รองนายกรัฐมนตรี
พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร
รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
นายสมหมาย ภาษี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
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รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

ประกาศพระบรมราชโองการ

นายดอน ปรมัตถ์วินัย
พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
นายอ�านวย ปะติเส
พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
นายพรชัย รุจิประภา
พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
นายณรงค์ชัย อัครเศรณี
พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
นางอภิรดี ตันตราภรณ์
พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย
พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
นายกฤษณพงศ์ กีรติกร
พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
นายรัชตะ รัชตะนาวิน
พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
นายสมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์
พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช
พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)
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ประกาศพระบรมราชโองการ

๒. ให้แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้
พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
นายดอน ปรมัตถ์วินัย
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
นายออมสิน ชีวะพฤกษ์
พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
นายอุตตม สาวนายน
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์
นางอภิรดี ตันตราภรณ์
นายสุวิทย์ เมษินทรีย์
พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
นายปิยะสกล สกลสัตยาทร
นางอรรชกา สีบุญเรือง

เป็นรองนายกรัฐมนตรี
เป็นรองนายกรัฐมนตรี
เป็นรองนายกรัฐมนตรี
เป็นรองนายกรัฐมนตรี
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ เป็นปีที่ ๗๐ ในรัชกาลปัจจุบัน
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

บทสรป
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บทสรุปสำ�หรับผู้บริหาร
๑. สถานการณ์ก่อนเข้าบริหารประเทศ
สภาพปัญหา
ในช่วงก่อนการเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  สถานการณ์
โดยรวมของประเทศอยู่ในภาวะที่กดดันทั้งจากปัจจัยภายนอกและภายในประเทศ โดยที่สถานการณ์ภายใน
ประเทศอยู่ในภาวะที่ไม่สงบสุข เนื่องจากเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองในประเทศ ประชาชนมีความขัดแย้ง
แตกแยก เกิดความรุนแรงที่ท�ำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ
ภาคการท่องเที่ยว การท�ำงานของภาครัฐและการอนุมตั โิ ครงการลงทุนหยุดชะงัก การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
ไม่สามารถด�ำเนินการได้ตามปกติ ประกอบกับมีผลกระทบซ�ำ้ เติมจากปัจจัยภายนอกประเทศจากภาวะการชะลอตัว
ของเศรษฐกิจโลก ซึ่งท�ำให้การส่งออกของไทยลดลง จึงส่งผลให้เศรษฐกิจไทยโดยรวมในไตรมาสสุดท้าย
ของปี ๒๕๕๖ ชะลอลงอย่างรวดเร็ว โดยขยายตัวเพียงร้อยละ ๐.๕ ก่อนที่จะหดตัวร้อยละ ๐.๕ ในไตรมาสแรก
ของปี ๒๕๕๗ ในขณะที่สถานการณ์ความขัดแย้งรุนแรงยังเกิดขึ้นต่อเนื่องมาจนถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗
นอกเหนือจากสภาพปัญหาดังกล่าวแล้ว ยังมีปญ
ั หาของประเทศทีส่ งั่ สมคัง่ ค้างมาเป็นระยะเวลานาน เช่น
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ปัญหาการบริหารราชการแผ่นดินที่ท�ำงานแบบแยกส่วนไม่บูรณาการ และปัญหา
การท�ำผิดกฎหมายทีเ่ รือ้ รังมานาน ซึง่ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศในช่วงทีผ่ ่านมา และยังไม่ได้รบั การแก้ไข
อย่างเป็นรูปธรรม
การเข้ามาควบคุมสถานการณ์และแนวทางการแก้ไขปัญหาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ตดั สินใจเข้ามาควบคุมสถานการณ์ เมือ่ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗
โดยมีจดุ มุง่ หมายแรกเพือ่ รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ลดปัญหาความขัดแย้ง และแก้ไขปัญหาเร่งด่วน
เฉพาะหน้า  พร้อมทั้งช่วยวางแนวทางเพื่อการปฏิรูปประเทศที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างหลายด้าน
ซึ่งเป็นปัญหาต่อเนื่องค้างคามาเป็นเวลานานและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาให้ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืนได้ในระยะยาว ทั้งนี้ โดยให้ความส�ำคัญในการวางพื้นฐานที่ดีให้ระบบเศรษฐกิจมีความมั่นคงมากขึ้น
ประชาชนในทุ ก ภาคส่ ว นได้ รั บ ผลประโยชน์ แ ละมี โ อกาสทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมกั น อย่า งทั่ ว ถึ ง มากขึ้ น
มีรายได้ทสี่ งู ขึน้ และมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ ในขณะทีป่ ญ
ั หาความเสือ่ มโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ทีส่ งั่ สมมาเป็นเวลานานได้รบั การแก้ไขและฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่างจริงจังเพือ่ ให้การพัฒนา
มีความยั่งยืนต่อเนื่องในระยะยาว
ดังนัน้ คสช. จึงได้ก�ำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของประเทศหรือแผนทีน่ �ำทาง (Road Map) ไว้ ๓ ระยะ
ระยะแรก ได้มุ่งระงับยับยั้งความแตกแยก ยุติการใช้ก�ำลังก่อความรุนแรง และแก้ไขผลกระทบจากการที่รัฐบาล
ก่อนหน้าอยูใ่ นสภาพทีไ่ ม่อาจปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ระยะทีส่ อง ประกาศใช้รฐั ธรรมนูญฉบับชัว่ คราว จัดตัง้ คณะรัฐมนตรี
เพื่อบริหารราชการแผ่นดิน จัดตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภาปฏิรูปแห่งชาติ และคณะกรรมาธิการยกร่าง
รัฐธรรมนูญ เพื่อออกแบบวางรากฐานทางการเมืองเพื่อน�ำไปสู่ระยะที่สาม และระยะที่สาม การประกาศใช้
รัฐธรรมนูญฉบับถาวรและการจัดการเลือกตั้งทั่วไป
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๒. สถานการณ์ภายหลังเข้าบริหารประเทศ
ช่วงปีแรก (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗–๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)
การสานต่อภารกิจจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
รัฐบาลได้เข้ามาบริหารราชการแผ่นดิน เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ โดยได้สืบทอดงานและสานต่อ
ภารกิจจาก คสช. ซึ่งได้ก�ำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของประเทศหรือแผนที่น�ำทาง (Road Map) ไว้ ๓ ระยะ
โดยในระยะแรก (เดือนพฤษภาคม-กันยายน ๒๕๕๗) เป็นช่วงที่ คสช. เข้ามาบริหารประเทศโดยมุ่งระงับยับยั้ง
ความแตกแยก และแก้ไขผลกระทบจากการทีร่ ฐั บาลอยูใ่ นสภาพทีไ่ ม่อาจปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ รวมทัง้ แก้ไขปัญหาเร่งด่วน
และขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินให้สามารถด�ำเนินต่อไปได้ เพื่อมุ่งน�ำความสุข ความสงบกลับคืนสู่
ประเทศ ระยะที่สอง (เดือนกันยายน ๒๕๕๗-กันยายน ๒๕๕๘) คือ การประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว
การจัดตัง้ คณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ เพือ่ เป็นกลไกส�ำหรับการบริหารประเทศอย่างเต็มรูปแบบ
ประกอบด้วย รัฐบาลท�ำหน้าที่บริหารประเทศ ก�ำหนดนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ท�ำหน้าที่พิจารณา กลั่นกรอง แก้ไขกฎหมาย สภาปฏิรูปแห่งชาติ
(สปช.) ที่มุ่งเน้นการท�ำงานในส่วนที่เป็นการแก้ไขปัญหาในระยะยาว โดย สปช. ได้จัดท�ำข้อเสนอแนวทางปฏิรูป
ประเทศ ๓๖ วาระ และวาระพัฒนาอีก ๗ วาระ เสนอต่อคณะรัฐมนตรี ครอบคลุมประเด็นการปฏิรูปที่ คสช.
ก�ำหนดไว้ ๑๑ ด้าน อย่างครบถ้วน และคณะรัฐมนตรีได้มมี ติให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องรับไปพิจารณาความเหมาะสม
ในการด�ำเนินการตามข้อเสนอของ สปช. ในขณะเดียวกันคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญได้ด�ำเนินการยกร่าง
รัฐธรรมนูญ เพื่อให้เป็นธรรมนูญสูงสุดในการปกครองและบริหารประเทศในอนาคต และระยะที่ ๓ เดิมก�ำหนด
ไว้วา่ จะอยูใ่ นช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ แต่เนือ่ งจาก สปช. ได้มมี ติเมือ่ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๘ ไม่รบั ร่างรัฐธรรมนูญ
ที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเสนอ จึงท�ำให้ สปช. สิ้นสุดลง และมีผลให้ Road Map ระยะที่ ๒ และ
ระยะที่ ๓ ของรัฐบาลต้องขยายออกไปจากเดิม ทั้งนี้ รัฐบาลได้ก�ำหนดกรอบระยะเวลาในการด�ำเนินงาน
ตาม Road Map ใหม่ โดยได้มีการจัดตั้งสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) และคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญชุดใหม่ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ พร้อมทั้งก�ำหนดขั้นตอนและกรอบระยะเวลาในการร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไว้เป็น ๔ ช่วง ได้แก่ ๑) การยกร่างรัฐธรรมนูญ ๒) การท�ำประชามติ ๓) การพิจารณา
ออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ และ ๔) การจัดการเลือกตั้งทั่วไปและจัดตั้งรัฐบาลใหม่ภายในปี ๒๕๖๐
แนวนโยบายของรัฐบาล
ในการบริหารราชการแผ่นดิน รัฐบาลได้ให้ความส�ำคัญในการด�ำเนินการเพือ่ ให้มกี ารปฏิรปู ในด้านต่าง ๆ
จัดระเบียบสังคม ส่งเสริมความสามัคคี และความสมานฉันท์ของคนในชาติ น้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นปรัชญาน�ำทางเพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาที่ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยมุ่งหวังให้สังคมมีความสงบ
เรียบร้อย มีความปรองดองสมานฉันท์ ภายใต้กฎหมายและระเบียบที่มีอยู่ และการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
กฎระเบียบให้มีความเหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมในปัจจุบัน เศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและมีความสามารถ
ในการแข่งขัน มีโครงสร้างพื้นฐานที่จ�ำเป็นอย่างทั่วถึง มีการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้กลับมามีสภาพที่ดีขึ้น
สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจ ประชาชนด�ำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มีคุณธรรมและจริยธรรม และประเทศไทยมีศักดิ์ศรีในประชาคมโลก
เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว รัฐบาลได้ก�ำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน ๑๑ ด้าน
ซึ่งได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วย ๑) การปกป้องและ
เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ๒) การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ ๓) การลดความเหลื่อมล�้ำ
ของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ ๔) การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ�ำรุงศาสนา  ศิลปะ
รายงานผลการดำ�เนินงานของรัฐบาล
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และวัฒนธรรม ๕) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน ๖) การเพิ่มศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจของประเทศ ๗) การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน ๘) การพัฒนา
และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจยั และพัฒนา และนวัตกรรม ๙) การรักษาความมัน่ คง
ของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ๑๐) การส่งเสริม
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
และ ๑๑) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรม พร้อมทัง้ แบ่งกลุม่ งานเพือ่ เป็นแนวทางการบริหารงาน
จ�ำนวน ๖ ด้าน ได้แก่ ด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการต่างประเทศ ด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน และด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
กลไกการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในช่วงปีแรก
รั ฐ บาลได้ จั ด ตั้ ง กลไกระดั บ ชาติ เ พื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการด�ำเนิ น งานของรั ฐ บาลให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายและ
วัตถุประสงค์ในรูปแบบของคณะกรรมการด้านต่าง ๆ ที่สนับสนุนการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาที่มีล�ำดับ
ความส�ำคั ญ สู ง สามารถด�ำเนิ น การได้ อ ย่ า งบู ร ณาการและมี ก ารติ ด ตามและตรวจสอบที่ เ หมาะสม เช่ น
คณะกรรมการขับเคลือ่ นและเร่งรัดการด�ำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล (กขร.) ท�ำหน้าทีต่ ดิ ตามและขับเคลือ่ น
การด�ำเนิ น งานของส่ ว นราชการต่ า ง ๆ ให้ เ ป็ น ไปตามนโยบายรั ฐ บาลและข้ อ สั่ ง การของนายกรั ฐ มนตรี
คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) ท�ำหน้าที่ติดตามและตรวจสอบ
การใช้จา่ ยงบประมาณภาครัฐให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส และถูกต้อง นอกจากนี้ รัฐบาลได้แต่งตัง้ คณะกรรมการ
ระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เช่น
คณะกรรมการรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ (รศก.) คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
(กพข.) คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) คณะกรรมการขับเคลื่อน
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)
คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.) คณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน คณะกรรมการพัฒนาพืน้ ทีบ่ ริเวณชายฝัง่ ทะเลตะวันออก (กพอ.) คณะกรรมการเพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
(กพย.) คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises: SMEs)
และคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา
ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญในช่วงปีแรก
ในช่วงปีแรกเป็นช่วงทีร่ ฐั บาลต้องเผชิญกับสถานการณ์ทกี่ ดดันทัง้ จากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ
เช่น ปัญหาจากประชาชนและภาคธุรกิจเอกชนขาดความเชือ่ มัน่ ในสถานการณ์เศรษฐกิจ สถานการณ์ความไม่สงบ
ทางการเมือง ความขัดแย้งของคนในชาติ ปัญหาคอร์รปั ชัน ปัญหาการท�ำผิดกฎหมายทีเ่ รือ้ รังมานาน และปัญหา
เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวซึ่งส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทย แต่รัฐบาลได้มุ่งมั่น ทุ่มเท และระดมสรรพก�ำลัง
ต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาของประเทศ ภายใต้หลักการ “ท�ำก่อน ท�ำจริง ท�ำทันที มีผลสัมฤทธิ์ และยั่งยืน”
โดยได้ด�ำเนินการตาม Road Map ที่ คสช. ได้ก�ำหนดไว้ และขับเคลื่อนแนวนโยบายรัฐบาล ๑๑ ด้าน รวมทั้ง
มุง่ เน้นการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนและวางรากฐานการพัฒนาประเทศ ซึง่ สามารถแบ่งการด�ำเนินงานเป็น ๔ ด้านหลัก
ได้แก่ ๑) การฟื้นฟูเศรษฐกิจและการรักษาการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยการฟื้นฟูความเชื่อมั่นภาคครัวเรือน
นักท่องเทีย่ ว และนักลงทุนต่างชาติ การชีแ้ จงท�ำความเข้าใจกับนานาประเทศ และการเร่งรัดอัดฉีดเม็ดเงินภาครัฐ
เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ รวมทั้งการด�ำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร
ผู้มีรายได้น้อย และผู้ประกอบการ SMEs และสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ๒) การแก้ไขปัญหาที่สั่งสม
คั่งค้างมายาวนาน ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ และต้องได้รับการแก้ปัญหาโดยด่วน เช่น ปัญหา
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ปัญหาการท�ำประมงผิดกฎหมาย ปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาการก�ำกับดูแล
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ความปลอดภัยด้านการบิน ปัญหายาเสพติด ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่สาธารณะ ปัญหาการค้า
งาช้างที่ผิดกฎหมาย และปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๓) การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยทั้งจากราคาสินค้าตกต�่ำและผลิตภาพ
การผลิตต�ำ 
่ และผูป้ ระกอบการ SMEs การแก้ไขปัญหาภัยแล้งในปี ๒๕๕๘ ทีม่ คี วามรุนแรงมากกว่าปีกอ่ น ๆ และ
การแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์วางระเบิดที่แยกราชประสงค์
และ ๔) การวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาวซึ่งรวมถึงการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ เช่น
การปฏิรปู การศึกษาและการพัฒนาทักษะฝีมอื เพือ่ พัฒนาทุนมนุษย์และสร้างโอกาสในการทีจ่ ะได้รบั ผลตอบแทน
สูงขึ้น การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ ฐานด้านคมนาคมขนส่ง การพัฒนาพืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน การพัฒนาคลัสเตอร์อตุ สาหกรรม
การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การบริหารจัดการน�้ำ  การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม และการแก้ไขกฎหมาย
กฎระเบียบให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้ เพื่อสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและมีเสถียรภาพ
ของเศรษฐกิจและสังคมไทยในระยะยาว
ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญของรัฐบาลในช่วงปีแรก เช่น ๑) การฟื้นฟูความเชื่อมั่นของภาคครัวเรือน
ภาคธุรกิจนักลงทุน และนักท่องเที่ยวต่างชาติ รวมทั้งเวทีการเมืองระหว่างประเทศ ผลจากการด�ำเนินการ
ตาม Road Map เพือ่ ให้สถานการณ์ทางการเมืองกลับเข้าสูภ่ าวะปกติ และการชีแ้ จงท�ำความเข้าใจกับนานาประเทศ
สามารถฟื้นฟูความเชื่อมั่นของภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจนักลงทุน และนักท่องเที่ยวต่างชาติ รวมทั้งเวทีการเมือง
ระหว่างประเทศได้อย่างชัดเจน โดยในด้านความเชื่อมั่นภาคครัวเรือน ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเกี่ยวกับภาวะ
เศรษฐกิจโดยรวมปรับตัวดีขึ้นจากระดับ ๕๗.๗ ในเดือนเมษายน ๒๕๕๗ มาอยู่ที่ระดับ ๖๑.๕ ในเดือนกันยายน
๒๕๕๘ ดัชนีความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจ ปรับตัวดีขึ้นจากระดับ ๔๔.๓ ในเดือนเมษายน ๒๕๕๗ มาอยู่ที่ระดับ
๔๖.๔ ในเดือนกันยายน ๒๕๕๘ เช่นเดียวกับความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว สะท้อนจากจ�ำนวนนักท่องเที่ยว
ที่ปรับตัวดีขึ้นจากการลดลงร้อยละ ๖.๕ และร้อยละ ๑๐.๐ ในครึ่งปีแรก และในไตรมาสที่สามของปี ๒๕๕๗
ตามล�ำดับ เป็นการกลับมาขยายตัวร้อยละ ๗.๓ ในไตรมาสสุดท้ายของปี ๒๕๕๗ ก่อนที่จะขยายตัวเร่งขึ้น
เป็นร้อยละ ๒๒.๘ ในไตรมาสแรก และร้อยละ ๓๖.๙ ในไตรมาสทีส่ องของปี ๒๕๕๘ ตามล�ำดับ ในด้านความเชือ่ มัน่
จากเวทีเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ ประเทศต่าง ๆ มีความเข้าใจถึงความจ�ำเป็นในการเข้ามาบริหาร
ประเทศและความพยายามในการแก้ไขปัญหาของรัฐบาล รวมทั้งการให้การยอมรับและมีท่าทีที่ดีขึ้น สะท้อน
จากการประชุมสหประชาชาติระดับผู้น�ำเพื่อรับรองวาระการพัฒนาภายหลังปี ๒๐๑๕ และการประชุมสมัชชา
สหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๐ ซึ่งประเทศไทยได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานกลุ่ม G77 ซึ่งเป็นองค์กร
ระหว่างรัฐบาลของประเทศก�ำลังพัฒนา ๑๓๔ ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในสหประชาชาติ นับเป็นครั้งแรกที่ไทยด�ำรง
ต�ำแหน่งดังกล่าวหลังเป็นสมาชิกร่วมก่อตั้ง G77 มาตั้งแต่ปี ๒๕๐๗  ๒) การฟื้นฟูเศรษฐกิจให้สามารถกลับมา
ฟื้นตัวและมีอัตราการขยายตัวที่สูงขึ้น โดยการเร่งรัดอัดฉีดเม็ดเงินภาครัฐเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ และด�ำเนิน
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย และผู้ประกอบการ SMEs
ผลจากการด�ำเนินมาตรการที่ส�ำคัญของภาครัฐดังกล่าว ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยเริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวในปลาย
ไตรมาสที่สองของปี ๒๕๕๗ และขยายตัวดีขึ้นตามล�ำดับ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเร่งขึ้นจากการลดลง
ร้อยละ ๐.๐๕ ในครึง่ แรกของปี ๒๕๕๗ เป็นการขยายตัวร้อยละ ๑.๘ ในครึง่ หลังของปี ๒๕๕๗ ก่อนทีจ่ ะขยายตัว
เร่งขึ้นเป็นร้อยละ ๓.๓ ในช่วง ๙ เดือนแรกของปี ๒๕๕๘ เทียบกับการขยายตัวร้อยละ ๐.๒ ในช่วง ๙ เดือนแรก
ของปี ๒๕๕๗ ในขณะทีอ่ งค์ประกอบหลักทางเศรษฐกิจทีเ่ คยอยูใ่ นภาวะหดตัวเกือบทัง้ หมดในช่วงของสถานการณ์
ความไม่สงบทางการเมืองเริ่มกลับมาขยายตัว โดยในไตรมาสที่สองของปี ๒๕๕๗ การบริโภคภาคเอกชนกลับมา
ขยายตัวเป็นครัง้ แรกหลังจากหดตัวต่อเนือ่ ง ๓ ไตรมาส ในไตรมาสทีส่ ามของปี ๒๕๕๗ การลงทุนภาคเอกชนและ
รายงานผลการดำ�เนินงานของรัฐบาล
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การลงทุนภาครัฐเริ่มกลับมาขยายตัวหลังจากหดตัวต่อเนื่อง ๓ ไตรมาส และ ๔ ไตรมาส ตามล�าดับ ในขณะที่
จ�านวนนักท่องเที่ยวซึ่งได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงและต่อเนื่องในช่วงสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมือง
กลับมาขยายตัวในช่วงไตรมาสทีส่ ขี่ องปี ๒๕๕๗ เป็นครัง้ แรก หลังจากหดตัวต่อเนือ่ ง ๓ ไตรมาส ส่งผลให้การส่งออก
บริการและสาขาโรงแรมและภัตตาคารเริ่มกลับมาขยายตัว โดยรวมในช่วง ตรมาสที่สี่ของปี ๒๕๕๗ และ
ใน ตรมาสแรกของปี ๒๕๕๘ เครื่องยนต์หลักทางเศรษฐกิจส�าคัญ ๆ สามารถกลับมาขยายตัวได้เกือบครบ
ทุกองค์ประกอบ
ในช่วงปีแรก รัฐบาลได้เริม่ วางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว โดยได้จดั ท�ายุทธศาสตร์การพัฒนา
ในด้านต่าง ๆ เช่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ ระยะ ๘ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๕) เพื่อวางรากฐานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่งให้สามารถสนับสนุนการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน ระยะ ๗ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔) และยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน�้า ระยะ ๑๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๙)
ในส่ ว นของการพั ฒ นาเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษมี ค วามชั ด เจนในเรื่ อ งการก� า หนดขอบเขตพื้ น ที่ ใ น ๑๐ พื้ น ที่
สิทธิประโยชน์การลงทุนและการบริหารจัดการด้านแรงงาน และการก�าหนดกิจการเป้าหมาย รวมทัง้ การก�าหนด
แผนงานและโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาด่านศุลกากร นอกจากนั้น รัฐบาลได้ก�าหนดให้
การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นแนวนโยบายหนึ่งที่ส�าคัญในการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
โดยในช่วงปีแรกได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้มีกลไก
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลไปจนกว่าร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ พ.ศ. .... จะมีผลใช้บังคับ
ช่วงปีที่สอง (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)
ในช่วงปีที่สองของการบริหารราชการแผ่นดิน รัฐบาลได้ด�าเนินการตาม Road Map ที่ คสช. ก�าหนดไว้
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอยู่ในช่วงระยะที่ ๒ ของ Road Map โดยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้ยกร่างรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... แล้วเสร็จเมื่อเดือนเมษายน ๒๕๕๙ และร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าวได้ผ่าน
ประชามติ เมือ่ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยขณะนีอ้ ยูใ่ นช่วงของการออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญซึง่ คาดว่า
จะแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ก่อนที่จะมีการจัดการเลือกตั้งทั่วไปและจัดตั้งรัฐบาลใหม่ในปี ๒๕๖๐

รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
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รัฐบาลยังคงให้ความส�ำคัญกับการแก้ไขปัญหาที่สั่งสมคั่งค้างมายาวนาน การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
และการวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว ซึง่ เป็นการด�ำเนินการต่อเนือ่ งจากช่วงปีแรก โดยในช่วงปีทสี่ อง
รัฐบาลได้ก�ำหนดให้มีการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) เพื่อเป็นแผนแม่บทที่ก�ำหนด
เป้าหมายอนาคตประเทศในระยะยาว และวางแนวทางการพัฒนาหลัก ๆ ทีต่ อ้ งด�ำเนินการเพือ่ จะน�ำไปสูเ่ ป้าหมาย
อนาคตของประเทศที่วางไว้ เพื่อเป็นกรอบที่ช่วยก�ำกับให้การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ
มีการบูรณาการกัน โดยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เป็นเครือ่ งมือ
หรือกลไกที่ถา่ ยทอดยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) สู่การปฏิบัติ เพื่อให้การพัฒนาประเทศไทย
มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
นอกจากนี้ รัฐบาลได้ผลักดันขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ การขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านคมนาคมขนส่ง การลงทุนในการวิจัยและพัฒนา  การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งการสร้าง
โอกาสการพัฒนาและการใช้นวัตกรรมในระดับชุมชนและพัฒนาด้านสังคมเพื่อปรับโครงสร้างประเทศไทย
ไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ที่ขับเคลื่อนด้วยความรู้และนวัตกรรม และการพัฒนาโดยรวมสอดคล้องกับเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งได้ก�ำหนดนโยบายส่งเสริมการลงทุน
เขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษในรู ป แบบคลั ส เตอร์ (Super Cluster) เพื่ อ ดึ ง ดู ด นั ก ลงทุ น ให้ มี ก ารลงทุ น
ในอุตสาหกรรมและพืน้ ทีเ่ ป้าหมายทีเ่ ป็นการสร้างฐานอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และนโยบาย Double S-Curve
[๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย กลุ่ม ๕ อุตสาหกรรมปัจจุบัน และกลุ่ม ๕ อุตสาหกรรมในอนาคต
(New S-Curve)] ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้เกิดการลงทุนในประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ประเทศ
ที่พัฒนาแล้ว
กลไกการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในช่วงปีที่สอง ยังคงขับเคลื่อนผ่านกลไกระดับชาติที่ได้มีการแต่งตั้ง
ในช่วงปีแรกในรูปแบบของคณะกรรมการด้านต่าง ๆ ที่สนับสนุนการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาที่มีล�ำดับ
ความส�ำคัญสูง สามารถด�ำเนินการได้อย่างบูรณาการและมีการติดตามและตรวจสอบที่เหมาะสม และเพื่อให้
การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและประเด็นการปฏิรูปประเทศไปสู่การปฏิบัติมีทิศทางและจุดเน้นที่เป็นล�ำดับ
ความส�ำคัญที่ชัดเจนและมีการด�ำเนินงานของส่วนต่าง ๆ ที่รับผิดชอบอย่างสอดคล้องกัน ในช่วงปีที่สอง
รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพิ่มเติม ได้แก่ ๑) คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหาร
ราชการแผ่นดิน (กขป.) จ�ำนวน ๖ คณะ เพื่อจัดท�ำนโยบายและด�ำเนินการเพื่อขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติงาน
ใน ๖ กลุม่ ประเด็นและวาระเพือ่ การพัฒนา ซึง่ แต่ละคณะมีรองนายกรัฐมนตรีปฏิบตั หิ น้าทีป่ ระธานแทนนายกรัฐมนตรี
ประกอบด้วย คณะที่ ๑ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และระบบการศึกษา คณะที่ ๒ ด้านเศรษฐกิจ การเงิน
การคลัง การลงทุนภาครัฐ และโครงสร้างพื้นฐาน คณะที่ ๓ ด้านระบบราชการ กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คณะที่ ๔ ด้านสาธารณสุข คณะที่ ๕ ด้านความมั่นคง ลดความเหลื่อมล�้ำ 
การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเรื่องที่เป็นวาระเร่งด่วนและการแก้ไขปัญหาการด�ำเนินการ
ตามพันธกรณีระหว่างประเทศ และคณะที่ ๖ ด้านการท่องเทีย่ ว วัฒนธรรม และการกีฬา และ ๒) คณะกรรมการ
ประสานงานรวม ๓ ฝ่าย (คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ)
เพื่อให้การด�ำเนินงานของคณะรัฐมนตรี (ครม.) สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ (สปท.) ทีเ่ กีย่ วกับการปฏิรปู ประเทศ มีความสอดประสานและจุดเน้นร่วมกัน และเกิดผลสัมฤทธิไ์ ด้จริงจัง
ผลการด�ำเนินงานของรัฐบาลในรอบปีที่ ๒ ที่จะน�ำเสนอต่อไปนี้ แบ่งเป็น ๒ ส่วน ส่วนแรก คือ
ผลการด�ำเนิ น งานที่ เ ป็ น ประเด็ น จุ ด เน้ น ส�ำคั ญ ของรั ฐ บาลและการแก้ ไขปั ญ หาเร่ ง ด่ ว นของประเทศ
และส่วนที่สอง คือ ผลการด�ำเนินงานตามแนวนโยบายรัฐบาล ๑๑ ด้าน
รายงานผลการดำ�เนินงานของรัฐบาล
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ผลการด�ำเนินงานของรัฐบาลในรอบปีที่ ๒
๓. ผลการด�ำเนินงานที่เป็นประเด็นจุดเน้นส�ำคัญของรัฐบาลและการแก้ไขปัญหา
เร่งด่วนของประเทศ
การด�ำเนิ น งานของรั ฐ บาลที่ เ ป็ น ประเด็ น จุ ด เน้ น ส�ำคั ญ และการแก้ ไขปั ญ หาเร่ ง ด่ ว นของประเทศ
ในช่วงปีทสี่ อง สามารถแบ่งการด�ำเนินงานออกเป็น ๔ ด้านหลัก ได้แก่ ๑) การสนับสนุนการฟืน้ ตัวทางเศรษฐกิจ
และการรักษาการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยการด�ำเนินมาตรการทางเศรษฐกิจส�ำหรับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ
เช่น เกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการ SMEs และเศรษฐกิจฐานราก การเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณและการจัดท�ำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ และการเร่งรัดการลงทุนที่ส�ำคัญ
ของภาครัฐ ๒) การแก้ไขปัญหาที่สั่งสมคั่งค้าง โดยด�ำเนินการต่อเนื่องมาจากปีแรก เช่น การแก้ไขข้อบกพร่อง
ด้านการบินพลเรือนของประเทศไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์การการบินระหว่างประเทศ การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการท�ำประมงผิดกฎหมาย การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
การแก้ไขปัญหายาเสพติด การแก้ไขปัญหาที่ดินท�ำกิน การป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้
และการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ๓) การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งในปี ๒๕๕๘ และการแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ๔) การวางรากฐาน
การพัฒนาประเทศในระยะยาว โดยการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เพือ่ เป็นกรอบการพัฒนาประเทศในระยะยาว
และได้มีการปรับปรุงและปรับโครงสร้างปัจจัยพื้นฐานส�ำคัญในด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านการลงทุนในการวิจัย
และพัฒนา  การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษตามแนวชายแดน และการบริหารจัดการน�้ำเพื่อสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและมีเสถียรภาพของเศรษฐกิจ
และสังคมไทยในระยะยาว
๓.๑ การสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและการรักษาการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
		
๓.๑.๑ ด�ำเนินมาตรการทางเศรษฐกิจเพือ่ ดูแลเกษตรกรและผูม้ รี ายได้นอ้ ย และผูป้ ระกอบการ
วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม (SMEs) รัฐบาลได้ด�ำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนของเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย และผู้ประกอบการ SMEs และสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ
อย่างต่อเนื่อง ดังนี้
(๑) มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและผูม้ รี ายได้นอ้ ย ประกอบด้วย โครงการแก้ปญ
ั หา
หนีส้ นิ ของเกษตรกรรายย่อย โดยธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) (ระยะเวลาด�ำเนินงาน
ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙) มีกรอบวงเงิน ๑๑๖,๐๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วย
๓ โครงการย่อย ได้แก่ โครงการปลดเปลื้องหนี้สิน วงเงิน ๔,๐๐๐ ล้านบาท ได้ด�ำเนินการปลดเปลื้องหนี้
ให้ลูกค้าจ�ำนวน ๒๘,๖๔๓ ราย คิดเป็นจ�ำนวนเงิน ๒,๒๘๙.๘๖ ล้านบาท โครงการปรับโครงสร้างหนี้
วงเงิน ๔๘,๐๐๐ ล้านบาท ได้ด�ำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ให้ลูกค้า จ�ำนวน ๒๕๗,๗๔๘ ราย คิดเป็นจ�ำนวนเงิน
๔๒,๑๐๕.๑๗ ล้ า นบาท และโครงการขยายเวลาช�ำระหนี้ วงเงิ น ๖๔,๐๐๐ ล้ า นบาท ได้ ด�ำเนิ น การ
ขยายเวลาช�ำระหนีใ้ ห้ลกู ค้า จ�ำนวน ๔๕๕,๖๕๑ ราย คิดเป็นจ�ำนวนเงิน ๖๓,๗๖๖.๘๗ ล้านบาท มาตรการช่วยเหลือ
ผู้มีรายได้น้อย โดยธนาคารออมสิน จ�ำนวน ๓ โครงการย่อย ได้แก่ โครงการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย
ในการช�ำระหนี้ทั้งในระบบและนอกระบบ (ระยะเวลาด�ำเนินงานภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙) โดยให้สินเชื่อ
เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยในการช�ำระหนี้ทั้งในระบบและนอกระบบ และจ�ำกัดวงเงินกู้ต่อรายไม่เกิน
๕๐๐,๐๐๐ บาท กรอบวงเงิน ๕๐๐ ล้านบาท ทัง้ นี้ เมือ่ สิน้ สุดโครงการ ธนาคารออมสินได้อนุมตั สิ นิ เชือ่ เพือ่ ช่วยเหลือ
ลูกหนีร้ ายย่อยจ�ำนวน ๑๓ ราย วงเงินรวม ๓.๙ ล้านบาท มาตรการแก้ปญ
ั หาหนีค้ รูและบุคลากรทางการศึกษา

(8)
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(ระยะเวลาด�าเนินงานตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙) เพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่กลุ่มลูกหนี้
ที่เป็นข้าราชการครูที่ถูกฟ้องร้องด�าเนินคดีและมีปัญหาเรื่องการผ่อนช�าระ รวมทั้งลดภาระการผ่อนช�าระเงินกู้
ให้แก่ลกู หนีช้ นั้ ดี โดยไม่จา� กัดวงเงิน ทัง้ นี้ เมือ่ สิน้ สุดมาตรการ ธนาคารออมสินได้อนุมตั พิ กั ช�าระหนีใ้ ห้กลุม่ ลูกหนี้
ทีเ่ ป็นข้าราชการครู จ�านวน ๒๙ ๓๒๓ ราย วงเงินรวม ๔๔ ๑๓๖ ล้านบาท และมาตรการบรรเทาความเดือดร้อน
ให้ กั บ ลู ก ค้ า ธนาคาร (พั ก ชำ าระหนี้ ) (ระยะเวลาด� า เนิ น งานภายในเดื อ นมี น าคม ๒๕๕๙) เพื่ อ บรรเทา
ความเดื อ ดร้ อ นให้ แ ก่ ลู ก หนี้ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิ จ ภาระหนี้ ค รั ว เรื อ นและภั ย ธรรมชาติ
ที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดมาตรการ ธนาคารออมสินได้พักช�าระหนี้ให้แก่ลูกหนี้
จ�านวน ๔๗ ๒๐๙ ราย วงเงิน ๒๔ ๕๗๐ ล้านบาท
(๒) มาตรการส่งเสริมความเปนอยู่ของประชาชนผู้มีราย ด้น้อยและมาตรการ
กระตุ ้ น การลงทุ น ขนาดเลกของรั ฐ บาลทั่ ว ประเทศ ประกอบด้ ว ย ๓ มาตรการย่ อ ย ได้ แ ก่
มาตรการส่งเสริมความเปนอยู่ระดับตำา บล โดยจัดสรรเงินงบประมาณให้ต�าบลละ ๕ ล้านบาท ให้แก่
๗ ๒๕๕ ต�าบลทั่วประเทศ ทั้งนี้ ได้สิ้นสุดการด�าเนินมาตรการ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยได้จัดสรร
งบประมาณให้กระทรวงมหาดไทย (จังหวัด) แล้ว จ�านวน ๓๖ ๔๓๖ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว จ�านวน
๓๔ ๕๑๔ ล้านบาท หรือร้อยละ ๙๔.๗๓ และเบิกจ่ายแล้ว จ�านวน ๓๓ ๘๙๐ ล้านบาท หรือร้อยละ ๙๓.๐๑
มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเลกของรัฐบาลทั่วประเทศ ภายใต้กรอบวงเงินรวม ๔๐ ๐๐๐ ล้านบาท
รายการละไม่เกิน ๑ ล้านบาท ทั้งนี้ ได้สิ้นสุดการด�าเนินมาตรการ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ได้จัดสรร
งบประมาณแล้ว จ�านวน ๓๙ ๗๙๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓๔ ๗๓๒ ล้านบาท หรือร้อยละ ๙๑.๗๑ มีการก่อหนีแ้ ล้ว
จ�านวน ๓๕ ๓๑๕ ล้านบาท หรือร้อยละ ๙๓.๒๕ และมาตรการส่งเสริมความเปนอยู่ในระดับหมู่บ้าน
โดยให้ธนาคารออมสินและ ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชือ่ ดอกเบีย้ ต�า่ เป็นระยะเวลา ๗ ปี แก่กองทุนหมูบ่ า้ นทีม่ ศี กั ยภาพ
กองทุนละไม่เกิน ๑ ล้านบาท วงเงินรวม ๖๐ ๐๐๐ ล้านบาท เมือ่ สิน้ สุดการด�าเนินมาตรการ เมือ่ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. อนุมัติสินเชื่อแล้ว จ�านวน ๔๔ ๘๑๖ ล้านบาท ให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
๔๕ ๒๕๙ แห่ง
(๓) มาตรการช่ ว ยเหลื อ
ผูป้ ระสบภัยแล้งและมาตรการเพิม่ ขีดความสามารถ
ภาคการเกษตรโดย ธ.ก.ส. ประกอบด้วย ๓ มาตรการย่อย
ได้แก่ โครงการสินเชื่อเพื่อเปนค่าใช้จ่ายฉุกเฉินและ
จำาเปนของเกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘ ๕๙
(วงเงิ น รวม ๖ ๐๐๐ ล้ า นบาท) โดยให้ สิ น เชื่ อ
ไม่ เ กิ น ๑๒ ๐๐๐ บาทต่ อ ราย ก� า หนดช� า ระคื น
เงิ น กู ้ ไ ม่ เ กิ น ๑๒ เดื อ น อั ต ราดอกเบี้ ย เงิ น กู ้
ร้อยละ ๐ ต่อปี ในระยะเวลา ๖ เดือนแรก และตั้งแต่เดือนที่ ๗-๑๒ คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๔ ต่อปี
ส�าหรับเกษตรกรลูกค้ารายย่อยของ ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ จ�านวน ๕๐๐ ๐๐๐ ราย ซึ่งมีวงเงินกู้ต่อรายรวมกัน
ไม่เกิน ๕๐๐ ๐๐๐ บาท ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ธ.ก.ส. เบิกจ่ายเงินกูแ้ ล้ว ๑ ๙๒๐ ล้านบาท ให้แก่เกษตรกร
จ�านวน ๑๖๒ ๔๙๐ ราย โครงการสินเชื่อ ๑ ตำาบล ๑
เกษตร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตร ทย
(วงเงินสินเชือ่ รวม ๗๒ ๐๐๐ ล้านบาท) โดยจัดสรรสินเชือ่ ให้แก่ผปู้ ระกอบการ M ภาคการเกษตร ประกอบด้วย
ผู้ประกอบการรายคน วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร หรือบริษัทชุมชน จ�านวน ๗ ๒๐๐ ราย โดย ธ.ก.ส.
ให้สินเชื่อระยะเวลาเงินกู้ไม่เกิน ๑๐ ปี ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๔ ต่อปี เป็นเวลาไม่เกิน ๗ ปี และปีที่ ๘-๑๐
อัตราดอกเบี้ยปกติตามชั้นลูกค้า วงเงินกู้ไม่เกิน ๒๐ ล้านบาทต่อราย ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ธ.ก.ส.
เบิกจ่ายเงินกู้แล้ว ๙ ๙๐๑ ล้านบาท ให้กับ M ภาคการเกษตรจ�านวน ๗ ๗๙๒ ราย โครงการชุมชน
รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
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ปรับเปลี่ยนการผลิตสู้วิกฤตภัยแล้ง (วงเงินสินเชื่อรวม ๑๕ ๐๐๐ ล้านบาท) ส�าหรับเกษตรกรในพื้นที่ประสบ
วิกฤตภัยแล้งในลุ่มแม่น�้าเจ้าพระยา และพื้นที่ลุ่มแม่น�้าแม่กลอง จ�านวน ๒๖ จังหวัด จ�านวน ๑๐๐ ๐๐๐ ราย
ก�าหนดวงเงินกูก้ ลุม่ ละไม่เกิน ๓ ล้านบาท อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ ๐.๐๑ ต่อปี ก�าหนดช�าระคืนเงินกูไ้ ม่เกิน ๑๒ เดือน
ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ สนับสนุนสินเชื่อไปแล้ว ๑๒.๑ ล้านบาท ให้แก่เกษตรกร จ�านวน ๒๑๔ ราย
(๔) สร้างความเข้มแขงให้แก่วสิ าหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (
) ประกอบด้วย
๒ มาตรการที่ส�าคัญ ได้แก่ มาตรการการเงิน และมาตรการด้านภาษี ดังนี้
(๔.๑) มาตรการการเงินเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ
ได้แก่ โครงการ
สินเชื่อดอกเบี้ยตำ่าเพื่อเปนทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบการ
โดยธนาคารออมสินให้สินเชื่อดอกเบี้ยต�่า
ร้อยละ ๐.๑ ต่อปี แก่ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจที่เข้าร่วมโครงการ และธนาคารพาณิชย์
และสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้ความช่วยเหลือแก่
ผู้ประกอบการ M เฉพาะการปล่อยสินเชื่อใหม่
ให้สนิ เชือ่ แก่ผปู้ ระกอบการ M ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม
๒๕๕๙ จัดสรรวงเงินครบจ�านวนแล้ว ๑๕๐ ๐๐๐
ล้านบาท ให้แก่ลูกค้า M จ�านวน ๒๑ ๕๐๔ ราย
(เฉลี่ ย ได้ สิ น เชื่ อ รายละประมาณ ๗ ล้ า นบาท)
การปรับปรุงหลักเกณ ์และเงื่อน ขการคำ้าประกัน
สินเชื่อโครงการ
ระยะที่ ๕ (ปรับปรุงใหม่) มีวงเงินค�้าประกัน ๑๐๐ ๐๐๐ ล้านบาท ระยะเวลา
การค�้าประกัน ๗ ปี ณ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ ค�้าประกันสินเชื่อแล้ว จ�านวน ๙๒ ๘๘๙ ล้านบาท ให้แก่
M จ�านวน ๒๔ ๗๙๗ ราย โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยตำ่า ( oli oan) วงเงิน ๑๕ ๐๐๐ ล้านบาท ณ วันที่
๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ ธนาคารเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)
ได้อนุมตั สิ นิ เชือ่ แล้วจ�านวน ๑๒ ๑๐๐ ล้านบาท ให้แก่ผปู้ ระกอบการ M จ�านวน ๓ ๙๙๗ ราย และบรรษัทประกัน
สินเชื่ออุตสาหกรรม (บสย.) ค�้าประกันสินเชื่อแล้วจ�านวน ๑๑ ๒๔๘ ล้านบาท ให้แก่ M ๓ ๙๓๓ ราย
โครงการคำ้าประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ
ระยะที่ ๒ วงเงิน ๑๓ ๕๐๐ ล้านบาท
บสย. ได้อนุมัติค�้าประกันสินเชื่อแล้ว ๑ ๐๙๗ ล้านบาท ให้แก่ผู้ประกอบการ Mi o n p n
จ� า นวน ๙ ๘๙๐ ราย มาตรการสนั บ สนุ น วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มผ่ า นการร่ ว มลงทุ น
(
) โดยได้รับความร่วมมือจากธนาคารออมสิน ธพว. และธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)
ในการจัดตัง้ กองทุนร่วมลงทุนแห่งละ ๒ ๐๐๐ ล้านบาท รวม ๖ ๐๐๐ ล้านบาท การจัดตั้งกองทุนร่วมลงทุน
ในกิจการ
(
) วงเงินลงทุน ๑๐ ๐๐๐-๒๕ ๐๐๐ ล้านบาท มาตรการ
สินเชื่อเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนรายย่อย (สินเชื่อ
) ตั้งแต่วันที่
๒๖ มกราคม ๒๕๕๘-สิน้ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ มีการให้สนิ เชือ่ ๔๐ ๕๔๗ ราย เป็นวงเงินรวม ๑ ๐๕๓.๕๐ ล้านบาท
(วงเงินเฉลี่ย ๒๐ ๐๐๐ บาทต่อราย) และโครงการคำ้าประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการใหม่และนวัตกรรม
(
) ณ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ สถาบันการเงินทีเ่ ข้าร่วมโครงการอยูร่ ะหว่างด�าเนินการ
พิจารณาสินเชื่อเพื่อจะได้น�าส่งลูกค้าให้ บสย. ด�าเนินการค�้าประกันต่อไป
(๔.๒) มาตรการด้านภาษีเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ
ได้แก่ มาตรการ
ลดอัตราภาษีเงิน ด้นติ บิ คุ คลสำาหรับผูป้ ระกอบการ
เป็นเวลา ๒ รอบระยะเวลาบัญชีตอ่ เนือ่ งกัน ส�าหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริม่ ในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ จนถึงรอบระยะเวลาบัญชีวนั ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
ทั้งนี้ พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๐๓) พ.ศ. ๒๕๕๙
รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

บทสรุปส�าหรับผู้บริหาร

ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมือ่ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ มาตรการภาษีเพือ่ ส่งเสริมผูป้ ระกอบการรายใหม่
(
) โดยยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลส�าหรับผูป้ ระกอบการ M ในอุตสาหกรรมเป้าหมายหลักทีม่ ศี กั ยภาพ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่จดทะเบียนพาณิชย์ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นเวลา ๕ รอบ
ระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกัน ทั้งนี้ พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
(ฉบับที่ ๖๐๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ มาตรการภาษี
เพื่อสนับสนุนกิจการเงินร่วมลงทุน (
) ก�าหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้แก่กิจการ
เงินร่วมลงทุนส�าหรับการลงทุนในกิจการทีใ่ ช้เทคโนโลยีหลักเป็นฐานในการประกอบธุรกิจ ทัง้ นี้ พระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๙๗) พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมือ่ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ มาตรการบัญชีเล่มเดียวและการยกเว้นและลดอัตรา
ภาษีเงิน ด้นิติบุคคลสำาหรับ
ได้ประกาศพระราชก�าหนดการยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับ
ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. ๒๕๕๘ และพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วย
การลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๙๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดทำาบัญชีของ
ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ แต่ไม่เกินวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
เพื่อช่วยลดภาระให้ผู้ประกอบการ M ที่ไม่มีพื้นฐานด้านบัญชีให้สามารถลงบัญชีได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้อง
ตามมาตรฐานบัญชีและกฎหมายภาษี ทัง้ นี้ พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับที่ ๖๐๗) พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙
มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยเป็นการสนับสนุนการจัดตั้งกิจการที่ท�าประโยชน์ให้แก่
คนในชุมชน ทั้งนี้ พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๒๑)
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ และการยกเว้นภาษีเงิน ด้
นิติบุคคลสำาหรับค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ส�าหรับค่าใช้จ่ายด้านการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยเพิม่ จากร้อยละ ๒๐๐ เป็นร้อยละ ๓๐๐ มีระยะเวลาการให้สทิ ธิประโยชน์
ทางภาษีเป็นเวลา ๕ ปี (วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒) ทั้งนี้ พระราชกฤษฎีกาออกตามความ
ในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๙๘) พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
(๕) ดูแลผู ้ มีร าย ด้ น ้ อยทางสั ง คม เช่น การจั ดหาที่ อยู ่ อาศั ย ให้ ผู ้ มีร าย ด้ น ้ อย
อย่างเปนระบบ โดยรัฐบาลได้มีการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๘)
ประกอบด้วย ๔ โครงการ ได้แก่ ๑) การแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด “โครงการบ้านมัน่ คง” ๒) โครงการพัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัย
ชุมชนริมคลอง ๓) การพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน และ ๔) การพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในชนบท
“โครงการบ้านพอเพียงชนบท” นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้ดาำ เนินโครงการบ้านประชารัฐ วงเงินรวม ๗๐ ๐๐๐ ล้านบาท
แบ่งเป็น มาตรการสินเชื่อเพื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย (
inan ) วงเงินสินเชื่อ ๓๐ ๐๐๐ ล้านบาท
ส�าหรับผู้ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการเคหะแห่งชาติ ระยะเวลากู้เงินไม่เกิน ๒ ปี และมาตรการ
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ( o inan ) วงเงินสินเชื่อ
๔๐ ๐๐๐ ล้านบาท ระยะเวลากู้เงินไม่เกิน ๓๐ ปี
แก่ ป ระชาชนผู ้ มี ร ายได้ น ้ อ ยที่ ไ ม่ เ คยมี ก รรมสิ ท ธิ์
ในทีอ่ ยูอ่ าศัยมาก่อน (ยกเว้นกรณีซอ่ มแซมและต่อเติม)
ผลการด�าเนินการ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙
มีดังนี้ ๑) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้อนุมัติสินเชื่อ
o inan แล้ว ๖ ๓๐๑ ราย วงเงิน ๕ ๓๗๒ ล้านบาท
รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
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และ ๒) ธนาคารออมสินได้อนุมัติสินเชื่อ Pre Finance แล้ว ๒ ราย วงเงิน ๖๕ ล้านบาท และอนุมัติ
สินเชื่อ Post Finance แล้วจ�ำนวน ๓,๑๒๔ ราย วงเงิน ๓,๒๕๕ ล้านบาท การด�ำเนินโครงการบ้านประชารัฐ
บนที่ดินราชพัสดุ วงเงินรวม ๙,๐๐๐ ล้านบาท แบ่งเป็น มาตรการสินเชื่อเพื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย
(Pre Finance) วงเงินสินเชื่อ ๔,๐๐๐ ล้านบาท ส�ำหรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ และบริษัท ธนารักษ์
พัฒนาสินทรัพย์ จ�ำกัด ระยะเวลาเงินกู้ไม่เกิน ๒ ปี และมาตรการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (Post Finance)
วงเงินสินเชื่อ ๕,๐๐๐ ล้านบาท ระยะเวลากู้เงินไม่เกิน ๓๐ ปี ส�ำหรับเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนที่ไม่เคยมี
กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยมาก่อน (รายละไม่เกิน ๑ ล้านบาท) รวมทั้งผู้ที่ต้องการซ่อมแซมและต่อเติมที่อยู่อาศัย
ทีป่ ลูกสร้างบนทีด่ นิ ราชพัสดุ (รายละไม่เกิน ๕ แสนบาท) การด�ำเนินโครงการบ้านเคหะประชารัฐ เพือ่ สนับสนุน
สินเชือ่ เงือ่ นไขผ่อนปรนให้ประชาชนผูม้ รี ายได้นอ้ ย มีเป้าหมาย ๒๒,๘๘๔ หน่วย และมียอดจองแล้ว ๘,๕๓๗ หน่วย
คิดเป็นร้อยละ ๓๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙) การด�ำเนินโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย
เพื่อคนยากจนที่บุกรุกที่ดินสาธารณะจังหวัดปทุมธานี “ปทุมธานีโมเดล” มีระยะเวลาการด�ำเนินโครงการ
ในปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ๑๖ ชุมชน ๑,๔๓๓ ครัวเรือน และการด�ำเนินโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวติ กลุม่ คนไร้บา้ น เป็นแผนงานระยะ ๒ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐ ครอบคลุมกลุม่ เป้าหมาย
จ�ำนวน ๖๙๘ ครัวเรือน ๑,๓๙๕ คน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จะด�ำเนินการสร้างศูนย์คนไร้บ้าน จ�ำนวน
๒ แห่ง ในจังหวัดเชียงใหม่และขอนแก่น มีกลุ่มเป้าหมาย จ�ำนวน ๑๕๑ ครัวเรือน
(๖) โครงการเพิม่ ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ กองทุนละ
ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ภายใต้วงเงินรวม ๓๕,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อใช้ในการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ในชุมชน เช่น ยุ้งฉางชุมชน โรงตากพืชผลทางการเกษตร โรงสีชุมชน โรงงานผลิตปุ๋ยประจ�ำชุมชน การจัดท�ำ
แหล่งเก็บน�้ำชุมชน และเครื่องจักรส�ำหรับแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ทั้งนี้ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
ได้อนุมัติโครงการและงบประมาณโครงการแล้ว จ�ำนวน ๖๑,๓๒๘ กองทุน เป็นเงินรวม ๓๐,๕๙๒ ล้านบาท
โอนเงินให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแล้ว ๒๒,๙๔๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒,๕๓๘ ล้านบาท
		
๓.๑.๒ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการจั ดท�ำงบประมาณในลักษณะบู รณาการ
เชิงยุทธศาสตร์ รัฐบาลได้เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งผล
จากการด�ำเนินมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาล ส่งผลให้อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณ
ทั้งจากงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบประมาณกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี และงบลงทุน
ของรัฐวิสาหกิจ (ไม่ได้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ) มีอตั ราการเบิกจ่ายค่อนข้างสูงคิดเป็นร้อยละ ๘๕.๕๙ ร้อยละ
๖๙.๙๙ และร้อยละ ๔๒.๖๐ ตามล�ำดับ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) นอกจากนี้ รัฐบาลได้ให้
ความส�ำคัญกับการจัดท�ำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์เพือ่ เป็นกลไกขับเคลือ่ นการด�ำเนินงาน
ของรัฐบาลให้การบริหารงบประมาณเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในการจัดท�ำงบประมาณรายจ่ายประจ�ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ จ�ำนวน ๖ ยุทธศาสตร์ รวมทั้งก�ำหนด
แนวทางการจัดท�ำงบประมาณและแผนงานในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ จ�ำนวน ๒๕ แผนงาน เพื่อเป็น
กลไกขับเคลื่อนการด�ำเนินงานของรัฐบาลให้เกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า  และไม่ซำ�้ ซ้อน
และให้มีคณะกรรมการ จ�ำนวน ๖ คณะ เพื่อพิจารณาจัดท�ำงบประมาณและกลั่นกรองข้อเสนองบประมาณ
ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ จ�ำนวน ๒๕ แผนงานดังกล่าว
		
๓.๑.๓ เร่งรัดการลงทุนที่ส�ำคัญของภาครัฐ ทั้งโครงการที่อยู่ภายใต้กรอบงบประมาณรัฐบาล
และโครงการที่อยู่ภายใต้กรอบการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ โดยมีความคืบหน้าและสามารถสนับสนุนการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง จากการลงทุนภาครัฐที่ขยายตัวสูงมาตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปี ๒๕๕๘ จนถึงครึ่งแรก
ของปี ๒๕๕๙ โดยในปี ๒๕๕๙ มีโครงการลงทุนที่ส�ำคัญ ๆ เช่น ๑) การเร่งรัดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน

(12)

รายงานผลการดำ�เนินงานของรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

บทสรุปส�าหรับผู้บริหาร

ภายใต้แผนป บิ ตั กิ ารด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน
พ.ศ. ๒๕๕๙ ( ion lan) จ�านวน ๒๐ โครงการ
วงเงิน ๑.๗๙ ล้านล้านบาท โดยได้เริ่มดำาเนินการ
ก่อสร้างแล้ว จ�านวน ๔ โครงการ ได้แก่ โครงการ
รถไฟทางคู ่ ช่ ว งชุ ม ทางถนนจิ ร ะ-ขอนแก่ น
โครงการพั ฒ นาท่ า เที ย บเรื อ ชาย ั ง ที่ ท ่ า เรื อ
แหลมฉบัง โครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้ า
ทางรถไฟที่ ท ่ า เรื อ แหลมฉบั ง (ระยะที่ ๑) และ
โครงการก่ อ สร้ า งทางหลวงพิ เ ศษ ระหว่ า งเมื อ ง
สายพัทยา-มาบตาพุด และการเร่งรัดโครงการที่อยู่
ระหว่ า งประกวดราคา เช่ น โครงการก่ อ สร้ า ง
ทางหลวงพิ เ ศษ สายบางปะอิ น -นครราชสี ม า
โครงการก่ อ สร้ า งทางหลวงพิ เ ศษ สายบางใหญ่ กาญจนบุรี โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ระยะที่ ๒ โครงการรถไฟฟ้ า สายสี เ หลื อ ง
ช่วงลาดพร้าว-ส�าโรง โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู
ช่ ว งแคราย-มี น บุ รี และโครงการรถไฟฟ้ า สี ส ้ ม
ศู น ย์ วั ฒ นธรรมฯ-มี น บุ รี และ ๒) การเร่ ง รั ด
การเบิกจ่ายของโครงการลงทุนภาครัฐอื่น เช่น
การลงทุนตามแผนบริหารจัดการทรัพยากรน�า้ วงเงินรวม
๒๔๓ ๗๘๙.๘ ล้ า นบาท (อั ต ราการเบิ ก จ่ า ยอยู ่ ที่ ร ้ อ ยละ ๔๒.๒ ของกรอบวงเงิ น ที่ ค ณะรั ฐ มนตรี อ นุ มั ติ
โครงการพัฒนาระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน ของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท ภายใต้แผนงาน
โครงการลงทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ ๒ วงเงินรวม ๓๙ ๔๙๓.๗๓ ล้านบาท (อัตราการเบิกจ่ายอยู่ที่
ร้อยละ ๘๘.๐ ของกรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ) รวมถึงโครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
ทีอ่ ยูร่ ะหว่างด�าเนินโครงการ ( n- oin ) วงเงินรวม ๒๙๗ ๑๕๐.๖๓ ล้านบาท (อัตราการเบิกจ่ายอยูท่ รี่ อ้ ยละ ๔๘.๗
ของกรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ)
ในส่วนของการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ รัฐบาลได้เห็นถึงความส�าคัญของการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
โดยเฉพาะการลงทุนของรัฐวิสาหกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานหลักของประเทศ เช่น ด้านระบบคมนาคมขนส่ง
ด้านระบบไฟฟ้า ด้านระบบน�้าประปา และด้านระบบการสื่อสาร ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญต่อการพัฒนาประเทศ
และต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน จึงได้มีนโยบายคู่ขนานทั้งการก�ากับดูแลให้รัฐวิสาหกิจด�าเนินการลงทุน
ด้วยความโปร่งใส พร้อมทั้งมีมาตรการเพื่อเร่งรัดการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ เช่น ก�าหนดเป็นตัวชี้วัดหนึ่งในการ
ประเมินผลการด�าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ และการมีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี
เมือ่ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ เรือ่ ง รายงานผลการปรับปรุงงบลงทุนระหว่างปีของรัฐวิสาหกิจ ประจ�าปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาส ๑ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๘) ทีใ่ ห้หน่วยงานทีก่ า� กับดูแลรัฐวิสาหกิจเร่งรัดติดตามการด�าเนินงาน
ของรัฐวิสาหกิจในสังกัด หากโครงการใดพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถด�าเนินการได้ ให้มีการทบทวน
การลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการและหรือน�างบลงทุนไปใช้ด�าเนินโครงการส�าคัญในล�าดับถัดไป
จากการด�าเนินนโยบายดังกล่าว ส่งผลให้ทั้งปี ๒๕๕๙ (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙) คาดว่ารัฐวิสาหกิจจะมี
ประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายลงทุนเพิ่มเป็นร้อยละ ๘๔ ของกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

บทสรุปสำ�หรับผู้บริหาร

ผลจากการด�ำเนินมาตรการที่ส�ำคัญของภาครัฐดังกล่าว ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยที่เริ่มส่งสัญญาณ
การฟื้นตัวในช่วงปลายไตรมาสที่สองของปี ๒๕๕๗ มีการขยายตัวได้ดีขึ้นเป็นล�ำดับ โดยในช่วงปีแรกของ
การบริหารราชการแผ่นดิน อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจปรับตัวดีขนึ้ จากการลดลงร้อยละ ๐.๐๕ ในช่วงครึง่ แรก
ของปี ๒๕๕๗ เป็นการขยายตัวร้อยละ ๑.๘ และร้อยละ ๒.๘ ในช่วงครึ่งหลังของปี ๒๕๕๗ และครึ่งแรก
ของปี ๒๕๕๘ ตามล�ำดับ และผลจากการด�ำเนินมาตรการทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและการเร่งรัดการลงทุน
ทีส่ �ำคัญของภาครัฐในช่วงปีทสี่ องของการบริหารราชการแผ่นดิน ส่งผลให้อตั ราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเร่งขึน้
จากการขยายตัวร้อยละ ๒.๘ ในช่วงครึ่งหลังของปี ๒๕๕๘ เป็นการขยายตัวร้อยละ ๓.๔ ในช่วงครึ่งแรก
ของปี ๒๕๕๙ นอกจากนี้ ในปี ๒๕๕๙ อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ซึง่ จัดโดย International
Institute for Management Development (IMD) เลื่อนขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ ๒๘ ดีขึ้นจากอันดับที่ ๓๐
ในปี ๒๕๕๘ เป็นผลจากประสิทธิภาพของภาครัฐที่ปรับตัวดีขึ้นมากจากอันดับที่ ๒๗ ในปี ๒๕๕๘ ขึ้นมาอยู่ใน
อันดับที่ ๒๓ ในปี ๒๕๕๙ โดยเฉพาะด้านกฎหมายและกรอบการบริหารด้านสังคม และการปรับตัวดีขึ้นของ
ตัวชี้วัดด้านสมรรถนะทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะเศรษฐกิจในประเทศ และการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
และเมื่อเปรียบเทียบอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยกับประเทศในอาเซียน ประเทศไทย
อยู่ในอันดับที่ ๓ รองจากสาธารณรัฐสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย
๓.๒ การแก้ไขปัญหาที่สั่งสมคั่งค้าง
รัฐบาลได้ให้ความส�ำคัญกับการแก้ไขปัญหาทีส่ ะสมคัง่ ค้างมายาวนาน ปัญหาบางเรือ่ งได้รบั การแก้ไข
ให้เห็นผลเป็นรูปธรรมแล้ว เช่น การแก้ไขปัญหาค้างาช้างทีผ่ ดิ กฎหมาย ซึง่ รัฐบาลได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวจนท�ำให้
ประเทศไทยรอดพ้นจากการถูกคว�่ำบาตรทางการค้าตามอนุสญ
ั ญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึง่ ชนิดสัตว์ป่า
และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna
and Flora: CITES) ปัญหาบางเรือ่ งเป็นปัญหาทีส่ งั่ สมและเรือ้ รังมานานจึงไม่สามารถแก้ไขได้ในระยะเวลาอันสัน้
ซึ่งรัฐบาลได้เร่งรัดให้มีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมีความคืบหน้าการด�ำเนินการมาเป็นล�ำดับและด�ำเนินการ
ต่อเนือ่ งมาในช่วงปีทสี่ อง เช่น การแก้ไขข้อบกพร่องด้านการบินพลเรือนของประเทศไทยให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ขององค์การการบินระหว่างประเทศ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการท�ำประมงผิดกฎหมาย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ การแก้ไขปัญหายาเสพติด การแก้ไขปัญหาทีด่ นิ ท�ำกิน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกพืน้ ทีป่ า่ ไม้ การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และการจัดระเบียบ
รถโดยสารสาธารณะ ซึ่งรัฐบาลถือว่ามีความจ�ำเป็นที่จะต้องเร่งแก้ไขให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว
		
๓.๒.๑ แก้ไขข้อบกพร่องด้านการบินพลเรือนของประเทศไทยให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ขององค์การการบินระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) รัฐบาลได้แก้ไข
ปัญหาการก�ำกับดูแลและพัฒนาการบินพลเรือนของประเทศไทยให้ได้มาตรฐานสากล โดยได้มีการด�ำเนินการ
ดังนี้
(๑) แก้ ไขปั ญ หากฎหมายหลั ก ประกาศใช้ พ ระราชก�ำหนดการบิ น พลเรื อ น
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ และจัดตั้งส�ำนักงานการบิน
พลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เพื่อท�ำหน้าที่ด้านการก�ำกับดูแล (Regulator) และจัดตั้งกรมท่าอากาศยาน
เพือ่ ท�ำหน้าทีด่ า้ นปฏิบตั กิ าร (Operator) รวมทัง้ อยูร่ ะหว่างการพิจารณาปรับปรุงพระราชบัญญัตกิ ารเดินอากาศ
พ.ศ. ๒๔๙๗ และกฎหมายด้านการบินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๒) แก้ ไขปั ญ หาโครงสร้ า งด้ า นการบิ น ด�ำเนิ น การตามแผนการแก้ ไขปั ญ หา
การบินพลเรือน และรายงานความก้าวหน้าต่อ ICAO องค์การก�ำกับดูแลความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรป

(14)
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(European Aviation Safety Agency: EASA) และองค์กรหรือหน่วยงานอื่น ๆ โดยแผนดังกล่าว ประกอบด้วย
๑) การคัดเลือกและบรรจุบคุ ลากรของ กพท. ๒) การฝึกอบรมผูต้ รวจสอบความปลอดภัยการบิน ๓) การตรวจสอบ
และประเมินเพื่อออกใบรับรองผู้ด�ำเนินการเดินอากาศใหม่ และ ๔) ความร่วมมือกับต่างประเทศในการปรับปรุง
และยกระดับการก�ำกับดูแลความปลอดภัยการบินพลเรือนในระยะยาว
(๓) ชี้แจงสร้างความเข้าใจในการด�ำเนินการแก้ไขปัญหาของไทยแก่นานาประเทศ
โดยแต่งตัง้ คณะท�ำงานพิเศษเพือ่ หารือกับส�ำนักงานบริหารการบินแห่งชาติ (Federal Aviation Administration:
FAA) ของสหรัฐอเมริก า  และ EASA รวมทั้งได้สร้ างความเข้าใจแก่ประเทศต่ าง ๆ ซึ่งส่งผลให้ EASA
ไม่บรรจุประเทศไทยไว้ในรายชื่อสายการบินที่ถูกห้ามด�ำเนินการหรือถูกจ�ำกัดการด�ำเนินการ (Air Safety List)
ในรอบปลายปี ๒๕๕๘ และกลางปี ๒๕๕๙
		
๓.๒.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ และการท�ำประมงผิดกฎหมาย
(๑) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รัฐบาลได้ประกาศให้ปัญหาการค้ามนุษย์
เป็นวาระแห่งชาติตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ และได้ด�ำเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างเข้มข้น
และต่อเนื่องภายใต้นโยบาย “ขจัดการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้น (Zero Tolerance)” โดยมีผลการด�ำเนินงาน
ตามหลักมาตรฐานสากล ๕ ด้าน (5Ps) ได้แก่ ๑) ด้านนโยบายและกลไกการขับเคลือ่ นไปสูก่ ารปฏิบตั ิ (Policy and
Implementation) มีการประกาศและบังคับใช้กฎหมายที่ส�ำคัญ เช่น พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์
พ.ศ. ๒๕๕๙ พระราชก�ำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมทัง้ ได้จดั ท�ำระบบฐานข้อมูลการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์แบบบูรณาการ เพือ่ แลกเปลีย่ นข้อมูลและติดตามความก้าวหน้าของการด�ำเนินคดีและการคุม้ ครอง
ผู้เสียหาย ๒) ด้านการด�ำเนินคดีและบังคับใช้กฎหมาย (Prosecution) ใช้กฎหมายเชิงรุกในรูปแบบวิเคราะห์
ข่าวกรองน�ำการปราบปราม ส่งผลให้ไทยสามารถทลายเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ และตัดการไหลเวียน
ทางการเงินของเครือข่ายได้มากขึน้ นอกจากนี้ ได้จดั ตัง้ ส�ำนักงานคดีคา้ มนุษย์ในส�ำนักงานอัยการสูงสุด และจัดตัง้
แผนกคดีค้ามนุษย์ของศาลอาญา  ท�ำให้การด�ำเนินคดีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
๓) ด้านการคุ้มครองช่วยเหลือ (Protection) ได้แก่ ปฏิรูปกระบวนการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
เยียวยาและชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และเร่งรัดกระบวนการส่งตัวผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ที่มีความประสงค์จะกลับคืนสู่ภูมิล�ำเนาให้เร็วขึ้น ๔) ด้านการป้องกัน (Prevention) ได้แก่
ปฏิรูประบบการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้สะดวกมากขึ้น เพิ่มจ�ำนวนพนักงานตรวจแรงงาน เพื่อให้เป็นไป
ตามมาตรฐานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ทีก่ �ำหนดให้มเี จ้าหน้าที่ ๑ คน ต่อแรงงาน ๑๕,๐๐๐ คน
และก�ำหนดมาตรการด้านการป้องกันเพื่อแก้ปัญหาการใช้แรงงานเด็กในสถานประกอบการอุตสาหกรรมประมง
และการแปรรูปสัตว์นำ �้ ๕) ด้านความร่วมมือกับทุกภาคส่วนและระหว่างประเทศ (Partnership) ได้แก่ การลงนาม
ในบันทึกข้อตกลงร่วมระหว่างหน่วยงานของรัฐ ผู้ประกอบการด้านอาหารทะเล องค์กรพัฒนาเอกชน ประกาศ
เจตนารมณ์ร่วมกันในการด�ำเนินธุรกรรมให้ถูกต้องตามพระราชก�ำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และร่วมมือกัน
ต่อต้านการท�ำประมงผิดกฎหมาย มีการลงนามในอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการค้ามนุษย์ และสร้างความร่วมมือ
ภายใต้กระบวนการบาหลีว่าด้วยการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน การค้ามนุษย์ และอาชญากรรมข้ามชาติ
ที่เกี่ยวข้อง
การด�ำเนิ น การอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและจริ ง จั ง ท�ำให้ ก ารแก้ ไขปั ญ หาการค้ า มนุ ษ ย์
มีความคืบหน้าอย่างมาก และได้รบั การยอมรับจากต่างประเทศ ท�ำให้ลา่ สุดจากรายงานการค้ามนุษย์ (Trafficking
in Persons Report: TIP Report) ปี ๒๕๕๙ ประเทศไทยได้เลือ่ นอันดับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์จากระดับ ๓
(Tier 3) ขึ้นมาเป็นระดับ ๒ ที่ต้องจับตามอง (Tier 2 Watch list)
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ผิ ด กฎหมาย (

(๒) แก้ ขปญหาการทำาประมง

) เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๕๘
กลุ ่ ม สหภาพยุ โรปได้ ใ ห้ ใ บเหลื อ งแก่ ป ระเทศไทย
ซึ่ ง รั ฐ บาลได้ เร่ ง แก้ ไขปั ญ หาดั ง กล่ า วโดยก� า หนด
ให้เป็นวาระแห่งชาติ และมีการด�าเนินการทีส่ า� คัญ ดังนี้
ประกาศใช้พระราชกำาหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
และปรับปรุงกฎหมายล�าดับรอง จ�านวน ๙๑ ฉบับ
ประกาศใช้ แ ผนป ิ บั ติ ก ารระดั บ ชาติ ว ่ า ด้ ว ย
การป้องกัน ยับยัง้ และขจัดการท�าการประมงทีผ่ ดิ กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒
แผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย และประกาศนโยบายแห่งชาติด้านการจัดการประมงทะเล
พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒ และแผนการควบคุมและตรวจสอบแห่งชาติ วางระบบการติดตาม ควบคุม และเ ้าระวัง
เร่งรัดการจดทะเบียนเรือประมงและออกใบอนุญาตท�าการประมง มีเรือจดทะเบียนในระบบทัง้ สิน้ ๔๙ ๗๑๓ ล�า
ออกใบอนุญาตท�าการประมงทั้งสิ้น ๑๑ ๒๓๗ ใบ ออกหนังสือคนประจ�าเรือ ( a an oo ) และติดตามและ
ควบคุมเรือประมงขนาดตัง้ แต่ ๓๐ ตันกรอสขึน้ ไป จ�านวน ๕ ๙๒๑ ล�า ขนาด ๖๐ ตันกรอสขึน้ ไปจ�านวน ๒ ๕๒๙ ล�า
ถอนทะเบียนเรือประมงผิดกฎหมายจ�านวน ๘ ๐๒๔ ล�า จัดตั้งศูนย์ป ิบัติการเ ้าระวังการทำา ประมง
(
) ปรับปรุงระบบตรวจสอบย้อนกลับสำาหรับสัตว์นำ้าที่จับภายในประเทศและสัตว์นำ้า
นำาเข้า และปราบปรามการค้ามนุษย์ในเรือประมง โดยบูรณาการตรวจคุ้มครองแรงงานในพื้นที่ ๒๒ จังหวัด
ในเรือประมงทะเล จ�านวน ๕๐๒ ล�า ลูกจ้างเกี่ยวข้อง จ�านวน ๗ ๐๓๖ คน
๓.๒.๓ ป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ รั ฐ บาลได้ ก� า หนดให้
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รปั ชันเป็นวาระแห่งชาติ และได้ดา� เนินการในเรือ่ งดังกล่าวอย่างจริงจัง
และต่อเนือ่ ง โดยได้กา� หนดให้ปี ๒๕๕๙ เป็น “ปีแห่งธรรมาภิบาล” และให้ทกุ ส่วนราชการประกาศใช้หลักธรรมาภิบาล
ในการด�าเนินภารกิจส�าคัญของหน่วยงาน มีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญดังนี้
(๑) ปลูก งและส่งเสริมจิตสำานึกในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ด้านคุณธรรม
จริ ย ธรรม รั ฐ บาลร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานและภาคส่ ว นต่ า ง ๆ ปลู ก ั ง และส่ ง เสริ ม ค่า นิ ย มการรั ก ษาความดี
และรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ ในกลุ่มเป้าหมายทุกระดับ ทุกเพศ ทุกวัย
โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ให้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ เช่น สนับสนุนโครงการ “โตไปไม่โกง”
ซึง่ มุง่ จัดท�าหลักสูตรเกีย่ วกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน ส�าหรับใช้ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ตลอดจน
สนับสนุนการจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ
รวมทัง้ การขับเคลือ่ นการต่อต้านการทุจริตของภาคีและองค์กรต่าง ๆ เช่น งานวันต่อต้านคอร์รปั ชันจัดโดยองค์กร
ต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และการตั้งพิพิธภัณฑ์ต้านโกง
(๒) กำ า หนดมาตรการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และปรั บ ปรุ ง กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง รัฐบาลได้เห็นชอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙-๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีเป้าหมายหลัก ๖ ประการ และยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ว่าด้วยเรื่องการบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย ครอบคลุมแนวทางการสร้างพลังการขับเคลื่อนค่านิยมต่อต้านการทุจริตใน ๓ ด้าน ทั้งด้าน
การปลูก ัง การป้องกัน และการปราบปรามการทุจริต ซึ่งมีสาระที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
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การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซึ่งมีวิสัยทัศน์ คือมุ่งพัฒนา
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” คือ
มุ ่ ง พั ฒ นาประเทศไทยในอี ก ๕ ปี ข ้ า งหน้ า สู ่ ก าร
เป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม
สร้างสังคมไทยที่ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ
โดยอาศัยความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคม
พิ ทั ก ษ์ รั ก ษาผลประโยชน์ ข องชาติ แ ละประชาชน
พัฒนาประเทศไทยให้มีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้าน
ความโปร่งใสทัดเทียมมาตรฐานสากล
นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีได้สนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจัง เช่น พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่เพิ่มบทลงโทษแก่เจ้าหน้าที่รัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่
องค์การระหว่างประเทศ ผู้กระท�าความผิด ให้มีผลในทางปฏิบัติอย่างเข้มงวดและจริงจัง
(๓) สร้ า งกล กในการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบ
หลังจากที่ คสช. ได้มคี า� สัง่ ที่ ๖๙ ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถนุ ายน ๒๕๕๗ ก�าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมชิ อบ ส�าหรับเป็นกลไกในการต่อสูเ้ พือ่ เอาชนะปัญหาการทุจริต โดยมุง่ เน้นให้ทกุ ภาคส่วนร่วมกัน
บูรณาการแก้ไขปัญหาการทุจริตให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพื่อสนองความต้องการของสังคมและประชาชนอย่างยั่งยืน
โดยเร็ว นายกรัฐมนตรีได้มีค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๒๖ ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จัดตั้ง
ศูนย์อา� นวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ท�าหน้าทีเ่ ป็นองค์กรอ�านวยการระดับชาติเพือ่ ให้การแก้ไขปัญหา
การทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคณะกรรมการอ�านวยการต่อต้านการทุจริต
แห่งชาติ ท�าหน้าที่หลักในการก�าหนดแนวทางและแผนการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของ ายบริหาร
ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ พร้อมทั้งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบเรื่องมาตรการ
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ร าชการของศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต (ศปท.) ก� า หนดให้ เ กลี่ ย
อัตราก�าลังเจ้าหน้าทีใ่ นศูนย์ปฏิบตั กิ ารต่อต้านการทุจริตในทุกส่วนราชการ เพือ่ ท�าหน้าทีป่ อ้ งกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมชิ อบ รวมทัง้ ส่งเสริมและคุม้ ครองจริยธรรมตามทีก่ ฎหมายก�าหนดอย่างเคร่งครัด ประสาน
และร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเป็นกลไกเ ้าระวังการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตลอดจน
สนับสนุนการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำาเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (
) ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙)
มีองค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ และองค์กรอิสระต่าง ๆ เข้าร่วมทัง้ สิน้ ๑๑๕ แห่ง ซึง่ มีผลการประเมินโดยภาพรวม
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๘๐.๕๐ คะแนน เทียบเท่าเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและโปร่งใสในระดับสูงมาก และมี
หน่วยงานภาครัฐ (ระดับกรม จังหวัด และท้องถิ่น) เข้าร่วมทั้งสิ้น ๖๕๖ แห่ง ซึ่งผลการประเมินโดยภาพรวม
มีค่าเฉลี่ยคะแนนเท่ากับ ๗๕.๔๑ คะแนน เทียบเท่าเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในระดับสูง
ส�าหรับผลการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของส่วนราชการระดับกรม จังหวัด และองค์การมหาชน
ซึ่งเข้าร่วมการประเมินรวมทั้งสิ้น ๔๒๙ หน่วยงาน มีผลการประเมินในภาพรวมเท่ากับ ๘๐.๓๔ คะแนน
ซึ่งอยู่ในเกณฑ์การประเมินระดับสูงมาก
รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
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ส่วนการจัดท�ำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact-IP) เป็นข้อตกลงร่วมกัน
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนที่สนใจเข้ามาเป็นผู้เสนอราคาหรือเสนองานกับภาครัฐว่า  จะไม่กระท�ำการทุจริต
ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แต่จะร่วมกันด�ำเนินการให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม มีบุคคล
ภายนอกร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ มุ่งเน้นการตรวจสอบและลงโทษหากเกิดการทุจริต ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙) มีโครงการภาครัฐทีผ่ า่ นเกณฑ์เข้าร่วมโครงการ (เป็นโครงการ
ที่มีมูลค่าสูงในระดับต้น ๆ ของหน่วยงานวงเงินงบประมาณ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป และเป็นโครงการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน หรือมีความเสี่ยงที่จะเกิดความไม่โปร่งใส) จ�ำนวนทั้งสิ้น ๑๒  โครงการ
(๔) ปฏิ รู ป โครงสร้ า งองค์ ก รเพื่ อ การป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต
โดยจัดตัง้ ศาลอาญาคดีทจุ ริตและประพฤติมชิ อบ ซึง่ เป็นการยกระดับหน่วยงานด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ให้มีความเป็นอิสระปราศจากการแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองและท�ำให้เกิดการพิจารณาคดีทุจริต
และประพฤติมิชอบที่มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยผู้พิพากษาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบ อีกทัง้ ในอนาคตจะมีการจัดตัง้ ศาลอาญาคดีทจุ ริตและประพฤติมชิ อบในส่วนภูมภิ าคต่าง ๆ ขึน้ ด้วย
ซึง่ จะท�ำให้การอ�ำนวยความยุตธิ รรมในคดีทจุ ริตและประพฤติมชิ อบเป็นไปอย่างทัว่ ถึงและมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
และได้ผลักดันให้มีพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
ผลจากการด�ำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งผลให้
ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐดีขึ้นจากอันดับที่ ๕๗ ในปี ๒๕๕๗ มาเป็น
อันดับที่ ๒๕ ในปี ๒๕๕๙ รวมทั้งได้รับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perceptions
Index: CPI) ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปี ๒๕๕๖ (ก่อนที่รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติจะเข้ามา
บริหารประเทศ) ประเทศไทยอยู่อันดับที่ ๑๐๒ แต่ต่อมาในปี ๒๕๕๗ อยู่ในอันดับที่ ๘๕ และเลื่อนขึ้นมาเป็น
อันดับที่ ๗๖ ในปี ๒๕๕๘ ทัง้ นี้ สถาบันและองค์กรต่าง ๆ ทัง้ ในประเทศและระหว่างประเทศได้ประเมินสถานการณ์
คอร์รัปชันของประเทศไทยว่าดีที่สุดในรอบ ๖ ปี และมีความโปร่งใสดีที่สุดในรอบ ๑๐ ปี
		
๓.๒.๔ แก้ไขปัญหายาเสพติด มีการด�ำเนินการที่ส�ำคัญ ได้แก่ การป้องกันปัญหายาเสพติด
โดยรณรงค์ปอ้ งกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุม่ เด็กและเยาวชน เช่น สร้างภูมคิ มุ้ กันในเด็กปฐมวัย โดยผลิตสือ่
“เล่นล้อมรัก” แจกจ่ายให้โรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ�ำนวน ๕๒,๙๔๓ แห่ง จัดกิจกรรมป้องกัน
และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  ๗,๘๗๓ แห่ง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ได้รับการสร้าง
ภูมคิ มุ้ กันยาเสพติด ๒,๗๕๑,๘๘๗ คน และรณรงค์สง่ เสริมและให้ความรูแ้ ก่กลุม่ ผูใ้ ช้แรงงานในสถานประกอบการ
โดยมีสถานประกอบการผ่านเกณฑ์มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.)
จ�ำนวน ๕๘๙   แห่ง และสถานประกอบการผ่านเกณฑ์โรงงานสีขาว จ�ำนวน ๒,๑๘๙ แห่ง รวมทั้งส่งเสริมให้
สถานประกอบกิจการสามารถจัดท�ำระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการได้อย่างถูกต้อง
จ�ำนวน ๒๑,๒๗๕ แห่ง มีลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง ๑,๔๗๙,๙๘๓ คน ด�ำเนินโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน
ชุมชนมัน่ คงปลอดภัยยาเสพติด ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐” จ�ำนวน ๘๑,๙๐๕ หมูบ่ า้ นและชุมชน โดยจ�ำแนกเป็นหมูบ่ า้ น
และชุมชนที่มีปัญหามาก ๗,๗๔๓ แห่ง ปัญหาปานกลาง ๖,๓๘๓ แห่ง และปัญหาน้อย ๖๗,๗๗๙ แห่ง พัฒนา
และปรับปรุงกฎหมายยาเสพติด โดยจัดท�ำร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด ขณะนี้อยู่ระหว่างส�ำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา การปราบปรามยาเสพติด (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙) สามารถ
จับกุมคดียาเสพติดในภาพรวมได้จ�ำนวน ๑๘๖,๗๕๐ คดี มีผตู้ อ้ งหา ๒๐๘,๕๖๒ คน และได้ของกลางคดียาเสพติด
เป็นยาบ้า ๗๔,๙๖๐,๙๒๒.๐๗ เม็ด เฮโรอีน ๑๑๐.๑๗ กิโลกรัม ยาไอซ์ ๒,๕๔๐.๙๘ กิโลกรัม และกัญชา ๗,๕๒๒.๔๐ กิโลกรัม

(18)
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ด�ำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สินของผู้ต้องหาคดียาเสพติด ๑,๗๓๐ ราย มูลค่าทรัพย์สิน ๑,๐๙๓.๖๖ ล้านบาท
ด�ำเนินการปิดล้อมและตรวจค้นในเรื อ นจ�ำทุ ก เรื อ นจ�ำอย่ า งน้ อ ยวั น ละ ๑ ครั้ ง รวมทั้ ง สกั ด กั้ น การผลิต
และการลักลอบล�ำเลียงยาเสพติดและสารเคมีตั้งต้นที่ใช้ในการผลิตตาม “แผนปฏิบัติการแม่น�้ำโขงปลอดภัย”
โดยความร่วมมือ ๖ ประเทศ สามารถยึดของกลาง ประกอบด้วย ยาบ้า ๑๒๘ ล้านเม็ด ยาไอซ์ ๑,๔๕๐ กิโลกรัม
เฮโรอีน ๕๘๔ กิโลกรัม และกัญชา ๕,๖๗๑ กิโลกรัม และการบ�ำบัดฟืน้ ฟูผตู้ ดิ ยาเสพติด ได้บ�ำบัดฟืน้ ฟูผตู้ ดิ ยาเสพติด
๑๓๑,๖๙๔ คน แยกเป็น ระบบสมัครใจ ๗๕,๑๑๐ คน ระบบบังคับบ�ำบัด ๔๕,๒๗๗ คน และระบบต้องโทษ
และโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ ๑๑,๓๐๗ คน ตลอดจนติดตามผู้ผ่านการบ�ำบัด ๘๗,๓๖๘ คน นอกจากนี้
ได้ส�ำรวจคัดกรองนักเรียน ออกเป็นกลุ่มเสี่ยง ๑๒๓,๓๘๘ คน กลุ่มผู้เสพ ๑๑,๑๗๙ คน กลุ่มผู้ค้า  ๑๗๒ คน
โดยจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส�ำหรับกลุ่มเสี่ยง ๕๙,๕๘๑ คน จัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส�ำหรับกลุ่มเสพ
๒,๗๙๗ คน ใช้จิตสังคมบ�ำบัดในโรงเรียน ๒,๗๙๔ คน และส่งต่อเข้ารับการบ�ำบัด ๑,๔๐๗ คน
		
๓.๒.๕ แก้ไขปัญหาที่ดินท�ำกิน รัฐบาลด�ำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
จัดที่ดินท�ำกินให้ชุมชน และวางมาตรการเพื่อป้องกันการขายสิทธิเปลี่ยนมือการถือครองที่ดินของประชาชน
ที่ยากจน โดยด�ำเนินโครงการจัดที่ดินท�ำกินให้ชุมชน ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)
มีมาตรการส�ำคัญ คือ การจัดที่ดินท�ำกินให้แก่ผู้ยากไร้ ให้สิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดินในลักษณะแปลงรวม
ห้ามซื้อขายเปลี่ยนมือ ให้มีการรวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์ โดยรัฐสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาอาชีพอย่างครบวงจร
ในปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ มีเป้าหมายจะจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ จ�ำนวน ๘๐ พื้นที่ ๔๗ จังหวัด ๓๐๖,๓๖๕ ไร่
ด�ำเนินการได้แล้วเสร็จ จ�ำนวน ๑๐ พื้นที่ ๗ จังหวัด รวมเนื้อที่ ๓๕,๓๕๙ ไร่ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติ
ตามนโยบายอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดท�ำร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ....
และร่างนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อน
การบริหารจัดการทีด่ นิ ของประเทศต่อไปนอกจากนัน้ ได้ด�ำเนินการปรับปรุงแผนทีแ่ นวเขตทีด่ นิ รัฐแบบบูรณาการ
(One Map) โดยจัดท�ำเป็นแผนที่ดิจิทัล มาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ เพื่อแก้ไขปัญหาการซ้อนทับกันของแนวเขตที่ดิน
ของรัฐและใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ
		
๓.๒.๖ ป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หาการบุ ก รุ ก พื้ น ที่ ป ่ า ไม้ พื้ น ที่ ป ่ า ไม้ ข องประเทศลดลง
อย่างต่อเนือ่ ง แต่ในช่วงระหว่างปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙ พืน้ ทีป่ า่ ไม้ของประเทศได้เพิม่ ขึน้ เป็นครัง้ แรก จาก ๑๐๒.๑ ล้านไร่
ในปี ๒๕๕๖ เป็น ๑๐๒.๔ ล้ านไร่ ในปี ๒๕๕๘ คิ ดเป็ น ร้ อ ยละ ๓๒ ของพื้ น ที่ ป ระเทศ จากนโยบาย
“พลิกฟื้นผืนป่า  สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ของรัฐบาล โดยป้องกันการบุกรุกท�ำลายป่าไม้ จัดตั้งชุดปฏิบัติการ
เฉพาะกิจพยัคฆ์ไพรและพญาเสือ เพื่อคุ้มครองพื้นที่ป่าไม้ และชุดปฏิบัติการฉลามขาว เพื่อคุ้มครองพื้นที่
ทางทะเลและชายฝั่ง ด�ำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง สามารถเรียกคืนพื้นที่ปา่ จากนายทุนได้พื้นที่คืน
๙๖,๓๙๘.๗๘ ไร่ ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของชุมชนในการดูแลรักษาป่าในรูปแบบป่าชุมชน จ�ำนวน  ๙,๘๗๔ หมูบ่ า้ น
ฟืน้ ฟูปา่ ต้นน�ำ 
้ ๘๑,๖๐๖.๓๑ ไร่ ปลูกป่าเศรษฐกิจ ๕๑,๓๓๐ ไร่ และการแจกจ่ายกล้าไม้ ๓๔ ล้านกล้า นอกจากนัน้
รัฐบาลได้ผอ่ นผันให้ผยู้ ากไร้ใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ป่าไม้เพือ่ ท�ำกิน โดยให้สทิ ธิในลักษณะแปลงรวม ส่งเสริมการด�ำเนินงาน
ตามแนวพระราชด�ำริ “คนอยู่ร่วมกับป่า” และการสร้างป่าสร้างรายได้ เพื่อให้ชุมชนมีรายได้และมีบทบาท
ในการดูแลอนุรักษ์ป่าไม้ มุ่งพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายพื้นที่ป่าไม้ร้อยละ ๔๐
ของพื้นที่ประเทศต่อไป
		
๓.๒.๗ จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย สถานการณ์ขยะมูลฝอยของประเทศไทย
ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามการเจริญเติบโตของประชากรและการขยายตัวของเมือง ในปี ๒๕๕๘ ประเทศไทย
มีขยะมูลฝอยตกค้างทัง้ หมด ๓๐.๔๙ ล้านตัน ในพืน้ ทีว่ กิ ฤต ๖ จังหวัด รัฐบาลได้ด�ำเนินการก�ำจัดขยะมูลฝอยตกค้าง
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ทัว่ ประเทศ จ�านวน ๒๒.๔๙ ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ ๗๓ ของปริมาณมูล อยตกค้างทัง้ หมด นอกจากนัน้ ได้ดา� เนินการ
ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดขยะและคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง แล้วน�าไปก�าจัดอย่างถูกต้อง
โดยมีพื้นที่ต้นแบบ จ�านวน ๙๗ แห่ง จัดตั้งศูนย์รวบรวมของเสียอันตราย จ�านวน ๘๓ แห่ง ก�าหนดกลุ่มพื้นที่
ให้เป็นศูนย์ก�าจัดขยะมูล อยรวม จ�านวน ๒๖๘ พื้นที่ สถานีขนถ่าย จ�านวน ๘๑ แห่ง และส่งเสริมภาคเอกชน
ร่วมลงทุนระบบการแปรรูปขยะเพื่อผลิตเชื้อเพลิง เปิดด�าเนินการแล้ว ๓ แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครภูเก็ต
เทศบาลนครหาดใหญ่ และกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ๓ แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครขอนแก่น
เทศบาลต�าบลแม่ศรี จังหวัดพัทลุง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย รวมทั้งได้ด�าเนินโครงการแก้ไข
ปัญหาขยะมูล อยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๓.๒.๘ จัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะ
รัฐบาลได้ดา� เนินการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รบั จ้าง
รถตู้ และรถแท็กซี่ อย่างต่อเนื่อง โดยในส่วนของ
รถจั ก รยานยนต์รับ จ้ าง ได้จัด ให้มีก ารลงทะเบีย น
รถจักรยานยนต์รับจ้าง และประกาศอัตราค่าโดยสาร
ทีช่ ดั เจน ซึง่ ในระยะต่อไปจะก�าหนดให้มรี ะบบทีส่ ามารถ
ตรวจสอบวิน รถ คน และก�าหนดจุดจอดให้เหมาะสม
ในส่วนรถตู้โดยสารสาธารณะ ได้มีการลงทะเบียน
รถตู้โดยสารสาธารณะ และก�าหนดพื้นที่จุดจอดรถ
เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบ เพื่อลดผลกระทบต่อการจราจรในพื้นที่ และในส่วนรถตู้ที่ให้บริการระหว่าง
กรุงเทพมหานครไปยังต่างจังหวัดได้เร่งรัดการย้ายพื้นที่บริการจากบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและพื้นที่
รอบนอกทั้งหมด จ�านวน ๔ ๒๐๕ คัน ไปให้บริการที่สถานีขนส่งจตุจักร (หมอชิต) เอกมัย และสายใต้
ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ และจะให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จัดรถประจ�าทางบริการรับ-ส่ง
ประชาชนจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและพื้นที่รอบนอกไปยังสถานีขนส่ง ๓ แห่ง โดยไม่คิดค่าบริการ นอกจากนี้
ยังได้จัดระเบียบแท็กซี่ที่ให้บริการบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้มีการน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้ แ ก่ ระบบเครื่ อ งบริ ก ารอั ต โนมั ติ (ตู ้
) มาใช้ จั ด คิ ว รถแท็ ก ซี่ ซึ่ ง ช่ ว ยให้ แ ท็ ก ซี่ ไ ม่ ส ามารถ
เลื อ กรั บ ผู ้ โ ดยสารได้ พร้อมทั้งได้จัด ตั้งศูน ย์ป ระวั ติ ผู ้ ขั บรถ ซึ่ ง มี ข ้ อ มู ล ผู ้ ขั บขี่ ประมาณ ๑๑๑ ๘๔๓ คน
จัดท�าระบบแจ้งร้องเรียนและประเมินผลการให้บริการ และเพิ่มมาตรการลงโทษในกรณีที่ผู้ขับขี่ไม่กดมิเตอร์
หรือเรียกเหมาราคากับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
๓.๓ การแก้ ขปญหาเฉพาะหน้า
๓.๓.๑ แก้ ขปญหาภัยแล้ง รัฐบาลได้ด�าเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยจัดตั้งศูนย์อ�านวยการ
เฉพาะกิจแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ระดับชาติและระดับจังหวัด เพื่อบูรณาการการแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง ควบคุมการระบายน�้าให้เป็นไปตามแผนที่ก�าหนด (๑๘ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน) ท�าให้พื้นที่
ปลูกข้าวนาปรังในลุ่มน�้าเจ้าพระยาได้รับความเสียหายเพียง ๓ ๘๖๘ ไร่ หมู่บ้านภัยแล้งลดลงร้อยละ ๒๐.๒๓
เหลือ ๙ ๙๓๔ หมูบ่ า้ น ด�าเนินมาตรการลดค่าใช้จา่ ยให้เกษตรกรจ�านวน ๖.๙๗ ล้านคน คิดเป็นเงิน ๑๐๖ ๒๐๘.๓๑
ล้านบาท ขยายวงเงินทดรองจ่ายในระดับจังหวัดจากวงเงิน ๒๐ ล้านบาท เป็น ๕๐ ล้านบาท เพื่อการช่วยเหลือ
เกษตรกรท�าได้อย่างรวดเร็ว โดยจ่ายเงินให้เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติแล้วร้อยละ ๙๘ นอกจากนี้ รัฐบาล
ได้ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรเพื่อให้ลดพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังโดยลดลงจาก ๑๐.๑๓ ล้านไร่
เหลือเพียง ๕.๗๙ ล้านไร่ในปี ๒๕๕๘ ๒๕๕๙
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๓.๓.๒ เร่ ง แก้ ขปญหาการใช้ ค วามรุ น แรงในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ รั ฐ บาลได้ จั ด ท� า
นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ ซึ่งเป็นนโยบายที่ต่อเนื่องจาก
นโยบายฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ โดยให้ความส�าคัญกับกระบวนการมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วน การสร้างเอกภาพ
และการบูรณาการของทุกหน่วยงานในการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ เพิ่มเติมอ�านาจกองอ�านวยการรักษา
ความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เพือ่ บูรณาการการบริหารการพัฒนาและการรักษาความมัน่ คงให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกัน
รับผิดชอบงาน โดยก�าหนดเป็นภารกิจงานส�าคัญ ได้แก่ การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการ
สร้างความเข้มแข็งของประชาชนในการรักษาความสงบภายในหมู่บ้าน การอ�านวยความยุติธรรมที่ให้โอกาส
บุคคลที่มีหมายอาญาออกมารายงานตัวและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรม การท�าให้ต่างประเทศ
และประชาชนภายในประเทศมีความเข้าใจแนวทางการปฏิบตั กิ ารแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาล
การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพและขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชน การเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม
การใช้แนวทางประชารัฐมาประยุกต์ใช้กับการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ทั้งในด้านการเมืองและการพัฒนา รวมทั้ง
พัฒนาคุณภาพชีวติ ประชาชนและการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน การเพิม่ ประสิทธิภาพบุคลากรภาครัฐ
เพือ่ สนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพืน้ ทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ และการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งในสันติวธิ ี
ด้วยการจัดท�าคณะพูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างจากภาครัฐ
๓.๔ การวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว
รั ฐ บาลได้ ด� า เนิ น การวางรากฐาน
การพั ฒ นาประเทศเพื่ อ สร้ า งพื้ น ฐานที่ มั่ น คงของ
เศรษฐกิ จ และสั ง คมไทยให้ มี เ สถี ย รภาพและยั่ ง ยื น
ในระยะยาว โดยการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
เพื่อเป็นกรอบการพัฒนาประเทศในระยะยาว และ
ได้มีการปรับปรุงและปรับโครงสร้างปัจจัยพื้นฐาน
ส�าคัญในด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านการลงทุนในการวิจัย
และพัฒนา การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน การพั ฒ นาพื้ น ที่ เขต
เศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน และการบริหาร
จั ด การน�้ า รวมทั้ ง การปรั บ ปรุ ง กฎ ระเบี ย บ และ
การบริ ห ารจั ด การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปร่ ง ใส และ
รับผิดชอบ โดยมีการด�าเนินการที่ส�าคัญดังนี้
๓.๔.๑ จัดทำายุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เพื่อให้ประเทศไทยมีเป้าหมายและวิสัยทัศน์การพัฒนา
ประเทศในระยะยาว และก�าหนดแนวทางด�าเนินการให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ซึ่งจะท�าให้ทุกภาคส่วนมีกรอบ
ทิศทางในการด�าเนินงานทีม่ คี วามสอดคล้องและบูรณาการ มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่ ผนึกก�าลัง
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาให้ไปในทิศทางเดียวกัน โดยคณะกรรมการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติได้จัดท�าร่างกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) ที่มีการก�าหนดวิสัยทัศน์ของประเทศไทยว่า ประเทศ ทย
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และก�าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ๖ ด้าน ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส
รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
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ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิง่ แวดล้อม และยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ซึง่ ได้น�ำร่างกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท�ำแผนพัฒนาระดับต่าง ๆ ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติระยะ ๕ ปี แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และแผนเฉพาะ
ด้านต่าง ๆ รวมทัง้ แผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี ซึง่ จะเป็นกลไกในการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ชาติ
ให้บรรลุเป้าหมาย นอกจากนี้ คณะกรรมการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติได้เผยแพร่ความรูค้ วามเข้าใจในเรือ่ งยุทธศาสตร์ชาติ
โดยเป็นวิทยากรในการบรรยายและร่วมการสัมมนาในโอกาสต่าง ๆ เพื่อให้ทุกภาคส่วน เช่น หน่วยงานราชการ
สถานศึกษา สือ่ มวลชน รวมถึงประชาชนทัว่ ไป มีความรูค้ วามเข้าใจทีถ่ กู ต้องตรงกันเกีย่ วกับการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี อีกด้วย
		
๓.๔.๒ ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสู่ประเทศไทย ๔.๐ (Thailand 4.0) รัฐบาลได้ก�ำหนด
แนวทางการขับเคลือ่ นอุตสาหกรรมสู่ Thailand 4.0 เพือ่ ปฏิรปู เศรษฐกิจของประเทศ โดยเปลีย่ น “ความได้เปรียบ
เชิงเปรียบเทียบ” ซึง่ เป็นความหลากหลายทางชีวภาพและทางวัฒนธรรม ให้เป็น “ความได้เปรียบเชิงแข่งขัน”
โดยอาศัยการบริหารจัดการทีด่ ี การใช้องค์ความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี รวมทัง้ การวิจยั และพัฒนา เพือ่ น�ำ
ไปสูก่ ารขับเคลือ่ นเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทัง้ นี้ รัฐบาลได้ก�ำหนดกลุม่ เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
เป้าหมาย ๕ กลุ่ม ได้แก่ ๑) กลุ่มอาหารและการเกษตร พัฒนาไปสู่เทคโนโลยีชีวภาพ ๒) กลุ่มสาธารณสุข
และสุขภาพ พัฒนาไปสู่เทคโนโลยีทางการแพทย์ ๓) กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ พัฒนาไปสู่ระบบ
เครือ่ งกลทีใ่ ช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม ๔) กลุม่ ดิจทิ ลั เทคโนโลยีอนิ เทอร์เน็ตทีเ่ ชือ่ มต่อและบังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ
และปัญญาประดิษฐ์ พัฒนาไปสู่เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว และ ๕) กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
พัฒนาไปสู่การบริการออกแบบ หรือการบริการด้วยเทคโนโลยี น�ำไปสู่บริการที่มีมูลค่าสูง ทั้งนี้ เป้าหมายของ
การด�ำเนินงานตามประเทศไทย ๔.๐ คือ การขับเคลื่อน ๕ กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ภายในระยะเวลา  ๓-๕ ปีข้างหน้า  ซึ่งเป็นการเปลี่ยนปัญหาและความท้าทาย ให้เป็นศักยภาพ
และโอกาส โดยผลลัพธ์ที่คาดการณ์ไว้เมื่อประเทศไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ เต็มรูปแบบ คือ รายได้ต่อหัวของ
ประชากรจะเพิ่มขึ้น ความเหลื่อมล�้ำด้านต่าง ๆ ลดลง ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ทุกคนในสังคม
มีความอยู่ดีมีสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
		
๓.๔.๓ พัฒนา Cluster อุตสาหกรรม รัฐบาลได้ก�ำหนดนโยบายการส่งเสริมการลงทุน
ที่เอื้อต่อการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย เพื่อให้สามารถต่อยอด
ไปสูก่ ารใช้เทคโนโลยีขนั้ สูง ส่งเสริมการเชือ่ มโยงธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกันตลอดห่วงโซ่มลู ค่า ประกอบด้วย ๑) นโยบาย
ส่งเสริมการลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบ Cluster เพื่อดึงดูดการลงทุนในพื้นที่เป้าหมายที่เป็น
การสร้างฐานอุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยแบ่งเป็น กลุ่ม Super Cluster ที่เป็นกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ได้แก่ ยานยนต์และชิน้ ส่วน เครือ่ งใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์โทรคมนาคม
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดิจิทัล และกลุ่ม Cluster เป้าหมายอื่น ๆ ได้แก่ เกษตร
แปรรูป และสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม โดยให้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี และการพัฒนาก�ำลังคนและเทคโนโลยี
สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สนับสนุนทางการเงินในการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการแก้ไขกฎระเบียบ
ที่เป็นอุปสรรค และ ๒) นโยบาย Double S-Curve มุ่งให้เกิดการลงทุนเพื่อให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ประเทศ
ที่พัฒนาแล้ว โดยมีอุตสาหกรรมเป้าหมายเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่ม ๕ อุตสาหกรรมปัจจุบัน ได้แก่ อุตสาหกรรม
ยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อจั ฉริยะ อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วกลุม่ รายได้ดแี ละการท่องเทีย่ ว
เชิ ง สุ ข ภาพ อุ ต สาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยี ชี ว ภาพ และอุ ต สาหกรรมการแปรรู ป อาหาร และ
กลุม่ ๕ อุตสาหกรรมในอนาคต (New S-curve) ได้แก่ อุตสาหกรรมหุน่ ยนต์ อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์

(22)

รายงานผลการดำ�เนินงานของรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
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บทสรุปส�าหรับผู้บริหาร

อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
โดยให้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีที่เหนือกว่านโยบาย p l
พร้อมกับก�าหนดให้มี “กองทุนการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันส�าหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย” เพื่อเป็นแรงจูงใจให้เกิดการลงทุนที่เร็วขึ้น
ขณะเดียวกัน ยังมุ่งสนับสนุนการยกระดับศักยภาพก�าลังคน โครงสร้างพื้นฐาน การแก้ไขกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เช่นเดียวกับนโยบาย p l
๓.๔.๔ พัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั โดยได้กา� หนดกล กในการขับเคลือ่ นการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั
(
) ในระหว่างทีร่ อให้รา่ งพระราชบัญญัตคิ ณะกรรมการดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
พ.ศ. .... มีผลใช้บังคับได้แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมีอ�านาจหน้าที่
ในการจัดท�านโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการด�าเนินการของหน่วยงานของรัฐ รวมทัง้ ประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการระดับชาติตา่ ง ๆ
ทีต่ งั้ ขึน้ ตามกฎหมายอืน่ นอกจากนี้ ได้มกี ารปรับปรุงกฎหมายเพือ่ ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจดิจทิ ลั (
)
จ�าแนกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มกฎหมายส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ได้แก่ พระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๙ และด�าเนินการออกกฎกระทรวงและระเบียบต่าง ๆ เพื่อให้
สอดรับกับการจัดตัง้ กระทรวงใหม่ กลุม่ กฎหมายทีส่ นับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส�านักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อยู่ระหว่างการด�าเนินการของกระทรวงดิจิทัล
เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม และกลุม่ กฎหมายด้านความมัน่ คง ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ. . ซึ่งอยู่ระหว่างการด�าเนินการของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
รั ฐ บาลได้ มี ก ารดำ า เนิ น การ
ด้านอื่น เพื่อส่งเสริมด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม เช่น ๑) การพัฒนาศูนย์กลางบริการ
ภาครัฐสำาหรับประชาชน (
) มีช่องทางในการให้บริการ ๓ ช่องทาง
ได้แก่ การให้บริการผ่านเว็บไซต์ เช่น เว็บไซต์กลาง
บริ ก ารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ าครั ฐ h p
.
o . o. h ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการผ่าน
เว็บไซต์ h p in o. o. h ศูนย์รวมข้อมูลเปิด
ภาครัฐเชิงสถิติ h p da a. o. h การให้บริการผ่านโปรแกรมเข้าถึงจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mo il
ppli a ion) โดยสามารถดาวน์โหลดผ่านทางเว็บไซต์ h p app . o. h และช่องทางอื่น ๆ เช่น การให้
บริการผ่านจุดบริการข้อมูลประชาชนผ่านบัตรประชาชน o n n io และจุดบริการข้อมูลข่าวสาร
Top o หรือ a o ๒) การดำาเนินโครงการก้าวใหม่กระทรวงพาณิชย์สู่
โดยได้
รวบรวมและเชื่อมโยงบริการอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ประชาชนผ่านเว็บไซต์ h p
. o . o. h และพัฒนา
บริการไปสู่ a hon Mo il ppli a ion โดยจัดท�าแอปพลิเคชันเพื่อให้บริการ ๓) การจัดให้มีการค้า
ผ่านช่องทางพาณิชย์ดิจิทัล (
) เช่น การค้าออนไลน์ผ่านช่องทาง
. hai ad . o
และ ๔) การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่ภาคธุรกิจ โดยน�าเทคโนโลยี
ด้านดิจทิ ลั มาปรับปรุงบริการต่าง ๆ เช่น การให้บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ( - ilin ) การออกใบรับรอง
มาตรฐานสินค้าทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (มส.๒๔) และการบริการออกหนังสือส�าคัญการส่งออก-น�าเข้าสินค้า
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บทสรุปสำ�หรับผู้บริหาร

		
๓.๔.๕ พัฒนาด้านการท่องเทีย่ ว รัฐบาลตระหนักถึงความส�ำคัญของอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว
ที่ เ ป็ น กลไกส�ำคั ญ ต่ อ ระบบเศรษฐกิ จ ของประเทศ โดยมุ ่ ง ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาในทุ ก ระดั บ ทั้ ง ในมิ ติ ข อง
การสร้างงานในภาคการผลิตและบริการที่เกี่ยวข้อง และสร้างรายได้ให้กระจายไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งที่ผ่านมา
ได้ยกระดับภาพลักษณ์ภายใต้แนวทาง “ปีทอ่ งเทีย่ ววิถไี ทย” เพือ่ น�ำเสนอจุดเด่นและอัตลักษณ์ของการท่องเทีย่ ว
และสามารถดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีคุณภาพ พร้อมกับส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ
ของชาวไทย มุ่งเน้นให้เกิดการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวไปยังเมืองท่องเที่ยวเชื่อมโยงที่มีศักยภาพ โดยการ
ก�ำหนดเขตพัฒนาการท่องเทีย่ ว ๘ เขต ทีค่ รอบคลุมพืน้ ทีส่ �ำคัญทัว่ ประเทศ นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการท่องเทีย่ ว
ในกลุ่มตลาดที่ส�ำคัญ เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มท่องเที่ยวเชิงกีฬา  กลุ่มบริการสุขภาพ ตลอดจนการท่องเที่ยว
โดยชุมชน ในขณะเดียวกันได้ด�ำเนินการแก้ไขปัญหาในภาคการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม ได้แก่
การปรับปรุงกฎ ระเบียบ แผนงานต่าง ๆ ให้ทันสมัย การฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวที่เสื่อมโทรมโดยเฉพาะ
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ รวมถึงมาตรการด้านความปลอดภัยเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นจากนักท่องเที่ยว
		
๓.๔.๖ ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร รัฐบาลได้ด�ำเนินงานในด้านต่าง ๆ ที่ส�ำคัญ
ได้ แ ก่ ๑) ระบบส่ ง เสริ ม การเกษตรแบบแปลงใหญ่ ซึ่ ง ได้ ด�ำเนิ น การตามระบบส่ ง เสริ ม การเกษตร
แบบแปลงใหญ่แล้ว ๖๐๐ แปลง จากทั้งหมด ๖๕๐ แปลง ประกอบด้วย ๙ กลุ่มสินค้า ได้แก่ ข้าว พืชไร่ ไม้ยืนต้น
ผักและสมุนไพร ไม้ผล หม่อนไหม กล้วยไม้ ปศุสตั ว์ และประมง โดย ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชือ่ วงเงิน ๓,๒๕๐ ล้านบาท
แก่สหกรณ์กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ก�ำหนดวงเงินกู้กลุ่มละไม่เกิน ๕ ล้านบาท รัฐบาลรับภาระ
ดอกเบี้ยแทนในอัตราร้อยละ ๓.๕๑ ต่อปี กลุ่มเกษตรกรรับภาระในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ ต่อปี ๒) การจัดตั้ง
ศูนย์การเรียนรูก้ ารเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรทีม่ เี กษตรกรต้นแบบเป็นผูถ้ า่ ยทอดความรูแ้ ละสร้าง
เครือข่ายศูนย์เรียนรู้ของชุมชนที่เชื่อมโยงการผลิต ปัจจัยการผลิต และการตลาด เป้าหมายอ�ำเภอละ ๑ ศูนย์
รวม ๘๘๒ ศูนย์ทวั่ ประเทศ ปัจจุบนั วิเคราะห์ศกั ยภาพแล้ว ๘๘๒ ศูนย์ ขยายองค์ความรูแ้ ก่เกษตรกร ๑๘,๖๐๒ ราย
และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานวิชาการและสถาบันการศึกษาในพื้นที่ ๕๑๐ ศูนย์ ๓) การด�ำเนินการ
Agri Map โดยจัดท�ำแผนที่ส�ำหรับบริหารจัดการเกษตรไทย โดยมีข้อมูลที่ส�ำคัญ เช่น ขอบเขตการปกครอง
การใช้ทดี่ นิ ในปัจจุบนั ความเหมาะสมของพืน้ ทีป่ ลูกพืชเศรษฐกิจส�ำคัญในจังหวัด ซึง่ ปัจจุบนั สามารถเรียกดูขอ้ มูล
Agri Map ได้จากแอปพลิเคชันโทรศัพท์เคลือ่ นที่ และเริม่ พืน้ ทีน่ �ำร่อง ๓ จังหวัดในการปรับเปลีย่ นพืน้ ทีก่ ารเพาะปลูก
ตัง้ แต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ ได้แก่ จังหวัดอุทยั ธานี ชัยภูมิ และบุรรี มั ย์ ๔) การปรับเปลีย่ นการปลูกข้าวไปปลูกพืช
ที่หลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๐ โดยมีเป้าหมายเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ ๒๒ จังหวัดลุ่มน�้ำเจ้าพระยา 
จ�ำนวน ๖๐,๐๐๐ ครัวเรือน พื้นที่ ๓๐๐,๐๐๐ ไร่ ๕) โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน�้ำในไร่นาของ
สมาชิกสถาบันเกษตรกร เพือ่ ลดความเสีย่ งจากการขาดแคลนน�ำ 
้ โดยมีเป้าหมายสนับสนุนเกษตรกร ๖,๐๐๐ ราย
รายละ ๕๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้มีสมาชิกสถาบันเกษตรกรประสงค์ขอรับการสนับสนุน จ�ำนวน ๔๘๖ แห่ง
แยกเป็น เกษตรกรขอรับการขุดสระ ๘,๘๘๐ ราย และเจาะบ่อบาดาล ๑๘,๑๘๖ ราย ๖) โครงการช่วยชาวนา
ที่อยู่ในพื้นที่ไม่เหมาะสมให้เปลี่ยนไปท�ำอาชีพอื่น ได้แก่ สนับสนุนให้เลี้ยงกระบือ รายละ ๕ ตัว โคเนื้อ
รายละ ๕ ตัว แพะ รายละ ๓๒ ตัว พร้อมทัง้ ปรับเปลีย่ นพืน้ ทีป่ ลูกข้าวทีไ่ ม่เหมาะสมมาปลูกพืชอาหารสัตว์ทดแทน
รายละ ๕ ไร่ สนับสนุนให้ท�ำนาหญ้า โดยลดพื้นที่ปลูกข้าว มาปลูกพืชอาหารสัตว์ทดแทนเพื่อน�ำมาจ�ำหน่าย
รายละ ๕ ไร่ สนับสนุนการท�ำเกษตรกรรมทางเลือก ซึ่งจะมีการให้สินเชื่อผ่าน ธ.ก.ส. อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
๕ ต่อปี ซึ่งรัฐบาลจ่ายดอกเบี้ยให้ร้อยละ ๓ เกษตรกรจ่ายเองร้อยละ ๒ รวมวงเงินสินเชื่อทั้งหมด ๑๐,๖๘๖
ล้านบาท

(24)
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๓.๔.๗ บริหารจัดการนำ้า รัฐบาลได้บูรณาการแผนงานระหว่างหน่วยงานเพื่อให้มีการบริหาร
จัดการน�้าอย่างยั่งยืนโดยจัดท�าแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรนำ้า (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๙)
ซึ่งมีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ได้แก่ ๑) จัดท�าระบบประปาหมู่บ้าน ๕ ๗๒๔ แห่ง ๒) จัดท�าระบบประปา
โรงเรียนและชุมชน ๑ ๓๓๖ แห่ง ได้น�้า ๒๘.๘๑ ล้านลูกบาศก์เมตร ๓) พัฒนาแหล่งน�้าในเขตชลประทาน ๗๐๒
ล้านลูกบาศก์เมตร เพิม่ พืน้ ทีช่ ลประทาน ๑ ๒๕๐ ๒๓๒ ไร่ ๔) การพัฒนาแหล่งน�า้ นอกเขตชลประทาน ๔ ๔๔๒ แห่ง
ได้น�้า ๔๔๑ ล้านลูกบาศก์เมตร ๕) ขุดสระน�้าในไร่นา ๑๓๓ ๓๑๑ สระ ได้น�้า ๑๓๔ ล้านลูกบาศก์เมตร
๖) พัฒนาน�้าบาดาลเพื่อการเกษตร ๑๒๒ ๐๕๐ ไร่ จ�านวน ๒ ๓๖๙ แห่ง ได้น�้า ๕๘.๓๑ ล้านลูกบาศก์เมตร
๗) พัฒนาน�า้ บาดาลเพือ่ แก้ไขปัญหาภัยแล้ง ๒ ๕๖๑ แห่ง พืน้ ที่ ๑๕๖ ๔๕๗ ไร่ ได้นา�้ ๑๐๗.๗๘ ล้านลูกบาศก์เมตร
๘) ขุดลอกล�าน�้าสายหลัก ระยะทาง ๒๖๓.๒๙ กิโลเมตร ๙) ฟื้นฟูปา ๑๖๓ ๗๑๗ ไร่ ๑๐) ป้องกันและลด
การพังทลายของพื้นที่ ๖๗๕ ๐๐๐ ไร่ ๑๑) อนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน�้า ๒๑๔ แห่ง สามารถกักเก็บน�้าได้
๒๖.๑๔ ล้านลูกบาศก์เมตร และ ๑๒) จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการ นหลวง จ�านวน ๑๔ หน่วย ในพื้นที่ ๑๑ จังหวัด
และจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ นหลวง ๑๑ ศูนย์ ท�าให้มีพื้นที่ได้รับประโยชน์ ๑๕๓.๒๔ ล้านไร่
๓.๔.๘ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง รัฐบาลได้เร่งรัดการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานที่ส�าคัญให้สามารถเปิดให้บริการได้โดยเร็ว เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และ
สนับสนุนการขนส่งที่เชื่อมโยงแหล่งผลิต เกษตร อุตสาหกรรมและท่องเที่ยวที่ส�าคัญ รวมทั้งรองรับการขยายตัว
ของเมืองและพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจหลัก และสนับสนุนให้เกิดความเชือ่ มโยงในอนุภมู ภิ าคและในอาเซียนอย่างเป็นระบบ
และได้จัดท�าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๕
เพื่อวางรากฐานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่งให้สามารถสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศในระยะยาว และแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๙ จ�านวน ๒๐
โครงการ วงเงิน ๑.๗๙ ล้านล้านบาท และตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่ง
ทั้งส่วนการพัฒนาระบบรถไฟ รถไฟฟ้าท่าอากาศยาน และท่าเรือชาย ังที่ท่าเรือแหลมฉบังจะต้องเริ่มทยอย
เห็นผลการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมโดยผลการด�าเนินการในช่วงที่ผ่านมาเป็นดังนี้
(๑) โครงการที่อยู่ระหว่าง
ก่อสร้างหรือประกวดราคา จ�านวน ๑๓ โครงการ
คาดว่ า จะเริ่ ม ทยอยเปิ ด ให้ บ ริ การตั้ ง แต่ ป ี ๒๕๖๐
เป็ น ต้ น ไป ประกอบด้ ว ย โครงการพั ฒ นาระบบ
รถ ทางคู่ จ�านวน ๓ โครงการ ได้แก่ ช่วงชุมทาง
ถนนจิ ร ะ-ขอนแก่ น ช่ ว งประจวบคี รี ขั น ธ์ - ชุ ม พร
ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ โครงการพัฒนา
รถ ้า จ�านวน ๔ โครงการ ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้า
สายสี ช มพู ช่ ว งแคราย-มี น บุ รี โครงการรถไฟฟ้ า
สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-ส�าโรง โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี และโครงการรถไฟฟ้า
สายสีแดงอ่อน ช่วงบางซื่อ-พญาไท-มักกะสัน-หัวหมาก และสายสีแดงเข้ม ช่วงบางซื่อ-หัวล�าโพง โครงการ
ก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง จ�านวน ๓ โครงการ ได้แก่ สายพัทยา-มาบตาพุด สายบางปะอิน-สระบุรีนครราชสีมา และสายบางใหญ่-กาญจนบุรี โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ ๒ โครงการ
พัฒนาท่าเทียบเรือชาย ง ทีท่ า่ เรือแหลมฉบัง และโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตูส้ นิ ค้าทางรถ ทีท่ า่ เรือ
แหลมฉบัง (ระยะที่ ๑)

รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
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บทสรุปส�าหรับผู้บริหาร

(๒) โครงการที่อยู่ระหว่าง
การดำาเนินการของกระทรวงคมนาคมก่อนเสนอ
คณะรัฐมนตรี จ�านวน ๕ โครงการ ได้แก่ โครงการ
พัฒนาระบบรถ ทางคู่ จ�านวน ๒ โครงการ ได้แก่
ช่ ว งลพบุ รี - ปากน�้ า โพ และช่ ว งนครปฐม-หั ว หิ น
โครงการพั ฒ นารถ ้ า สายสี ม ่ ว ง ช่ ว งเตาปู น ราษฎร์ บู ร ณะ และโครงการพั ฒ นาระบบรถ
ความเรวสูง จ�านวน ๒ โครงการ ได้แก่ ช่วงกรุงเทพฯระยอง และช่วงกรุงเทพฯ-หัวหิน ทั้งนี้ มีโครงการที่อยู่ระหว่างการศึกษา จัดเตรียม และเจรจา จ�านวน
๒ โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบรถไฟทางคู่ ขนาดทางมาตรฐาน ๑.๔๓๕ เมตร ภายใต้ความร่วมมือ
ก่อสร้างทางรถไฟไทย-จีน (กรุงเทพฯ-หนองคาย) และโครงการพัฒนาระบบรถไฟทางคู่ ขนาดทางมาตรฐาน
๑.๔๓๕ เมตร ภายใต้ความร่วมมือไทย-ญี่ปุน (กรุงเทพฯ-เชียงใหม่)
นอกจากนี้ รัฐบาลได้ให้ความส�าคัญกับการเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่ง
ซึ่งเป็นรากฐานการแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดในระยะยาว โดยมีผลการด�าเนินงานในด้านต่าง ๆ ที่ส�าคัญ ดังนี้
(๑) การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ ประกอบด้วย การจัดหารถโดยสารประจำาทาง
(รถเมล์) ใหม่แทนรถเมล์ทมี่ สี ภาพเก่า โดยคาดว่าจะรับมอบรถเมล์
จ�านวน ๔๘๙ คัน ได้ภายในเดือนธันวาคม
๒๕๕๙ และให้กรมการขนส่งทางบกเป็นหน่วยงานก�ากับดูแล (R la o ) การให้บริการรถเมล์เพื่อปรับปรุง
บริการรถเมล์ การพัฒนาระบบรถ ้าได้ผลักดันให้รถ ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-เตาปูน สามารถเปิดให้
บริการได้เมือ่ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ และเร่งก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีนา�้ เงิน ช่วงบางซือ่ -ท่าพระ และช่วงหัวล�าโพงบางแค สายสีแดง ช่วงบางซือ่ -รังสิต และสายสีเขียว (หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต) ให้สามารถเปิดให้บริการได้โดยเร็ว
รวมทัง้ ติดตามการประกวดราคาสายสีสม้ ช่วงศูนย์วฒ
ั นธรรมฯ-มีนบุรี สายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี และสายสีเหลือง
ช่วงลาดพร้าว-ส�าโรง ให้สามารถเริม่ ก่อสร้างได้ภายในปี ๒๕๖๐ นอกจากนี้ ได้แก้ไขปัญหาระหว่างรถไฟฟ้าสายสีมว่ ง
และสายเฉลิมรัชมงคล พร้อมทั้งเร่งพิจารณาอัตราค่าโดยสารร่วม เพื่อจูงใจให้คนกรุงเทพฯ ใช้บริการในระบบ
ได้ตามเป้าหมาย
(๒) การพัฒนาโครงข่ายทางพิเศษให้สมบูรณ์ครอบคลุมพืน้ ที่ ได้ผลักดันการก่อสร้าง
ทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ่งเปิดบริการแล้วเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
เพือ่ เพิม่ ทางเลือกในการเดินทางในแนวตะวันตก-ตะวันออก นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้เร่งพัฒนาระบบบัตรทางด่วน
ให้สามารถใช้งานร่วมกันกับทางหลวงพิเศษได้ เพือ่ ให้มผี ใู้ ช้บตั รทางด่วนเพิม่ ขึน้ ซึง่ จะช่วยแก้ไขปัญหาติดขัดหน้าด่าน
(๓) การพัฒนาระบบรถ สนับสนุนการพัฒนาระบบรถไฟของประเทศให้ทันสมัย
ทัดเทียมกับนานาประเทศ โดยเร่งด�าเนินโครงการก่อสร้างทางคู่ ระยะเร่งด่วน ๖ เส้นทาง และตั้งแต่
ปี ๒๕๖๐ จะเริ่มทยอยเปิดใช้งานทางคู่เป็นช่วง ๆ ซึ่งจะท�าให้ถึงที่หมายปลายทางได้เร็วขึ้น นอกจากนี้ ที่ผ่านมา
ได้ทยอยรับมอบรถโดยสารรุน่ ใหม่ จ�านวน ๑๑๕ คัน และเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙
ซึ่งการด�าเนินงานดังกล่าวถือเป็น “จุดเปลี่ยน” ครั้งส�าคัญของรถไฟไทย
๓.๔.๙ พั ฒ นาพื้ น ที่ เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษตามแนวชายแดน มี ค วามคื บ หน้ า ในหลายด้ า น
โดยรัฐบาลได้ประกาศพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ๑๐ พื้นที่ ในจังหวัดตาก สระแก้ว ตราด มุกดาหาร
สงขลา หนองคาย นครพนม เชียงราย กาญจนบุรี และนราธิวาส และจัดตั้งศูนย์บริการเบดเสรจด้านการลงทุน
และแรงงานแล้วเสร็จในทุกพืน้ ที่ รวมทัง้ ได้ให้สทิ ธิประโยชน์สง่ เสริมการลงทุน ประกอบด้วย ๑) สิทธิประโยชน์
ของส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ซึ่ง ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ มีเอกชนยื่นขอรับการส่งเสริม
รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
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การลงทุน จ�ำนวน ๔๐ โครงการ รวมวงเงิน ๗,๗๐๕.๖๖ ล้านบาท ๒) มาตรการลดหย่อนอัตราภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล
ของกรมสรรพากร ๓) มาตรการผ่อนปรนของกรมศุลกากร และ ๔) สินเชือ่ เพือ่ การลงทุนของธนาคารเพือ่ การส่งออก
และน�ำเข้าแห่งประเทศไทย (Export-Import Bank of Thailand: EXIM Bank)
นอกจากนี้ รัฐบาลได้จดั ระบบการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวแบบไป-กลับ ซึง่ แรงงาน
กัมพูชาและแรงงานเมียนมาสามารถเข้ามาท�ำงานในลักษณะไป-กลับ ตามมาตรา  ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติ
การท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้แล้ว ส่วนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอยูร่ ะหว่างพิจารณา 
ซึ่งการด�ำเนินการดังกล่าวจะช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ลดปัญหาแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมือง
อย่างผิดกฎหมาย และช่วยลดความเสี่ยงจากปัญหาการค้ามนุษย์
ในด้านการจัดโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
ด่านศุลกากรที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๕๙ สามารถด�ำเนินการได้ตามแผนงาน โดยมีโครงการที่ส�ำคัญ
ได้แก่ ทางเลี่ยงเมืองแม่สอดพร้อมสะพานข้ามแม่น�้ำเมย แห่งที่ ๒ ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตาก-แม่สอด ตอน ๓
และตอน ๔ ลานตรวจสินค้าด้วยระบบ X-Ray จังหวัดตาก การปรับปรุงด่านศุลกากรคลองลึก จังหวัดสระแก้ว
ทางหลวงหมายเลข ๓ ตราด–หาดเล็ก จังหวัดตราด และด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ จังหวัดสงขลา ทัง้ นี้ รัฐบาล
ได้จดั สรรงบประมาณ แผนงานบูรณาการพัฒนาพืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้รบั
งบประมาณ ๖,๑๖๘ ล้านบาท และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้รบั งบประมาณ ๓,๓๐๕ ล้านบาท ประกอบด้วย
โครงการสาธารณูปโภคสาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานการผ่านแดน (Customs-Immigration-Quarantine)
การสาธารณสุขการผังเมือง การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม การบริหารจัดการแรงงาน การบริการด้านการลงทุน
และการค้า ความมั่นคง และการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
		
๓.๔.๑๐ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาตามนโยบายการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจไปด้วยกันกับประเทศเพือ่ นบ้าน โดยเป็นโครงการภายใต้
การเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียนที่จะสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุน สร้างโอกาสในการขยายฐาน
อุตสาหกรรมเชื่อมโยงพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก และเปิดพื้นที่พัฒนาภาคตะวันตกของไทย
ผลการด�ำเนินงานทีส่ �ำคัญ ได้แก่ ๑) การประชุมคณะกรรมการร่วมระดับสูงระหว่างไทยเมียนมา เพือ่ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพืน้ ทีโ่ ครงการทีเ่ กีย่ วข้อง (Joint High-level Committee:
JHC) เมือ่ เดือนธันวาคม ๒๕๕๘ โดยจะอาศัยหลักการพัฒนาทีค่ �ำนึงถึงชุมชน และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ
และการจ้างแรงงานสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ๒) ด�ำเนินการให้ประเทศญีป่ นุ่ เข้าร่วมสนับสนุนโครงการทวาย
อย่างเป็นทางการ โดยการร่วมลงทุนกับประเทศไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในนิติบุคคลเฉพาะกิจ
(Special Purpose Vehicle: SPV) ให้เป็นกลไกความร่วมมือของทั้งสามประเทศเพื่อสนับสนุนคณะกรรมการ
เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ให้การพัฒนาโครงการทวายมีความโปร่งใส เปิดกว้างส�ำหรับนักลงทุนนานาชาติ และ
เป็นไปตามมาตรฐานสากล และ ๓) การพัฒนาโครงข่ายทางถนนเชื่อมต่อโครงการทวายกับพื้นที่เศรษฐกิจ
ของไทย โดยด�ำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ซึง่ คาดว่าจะสามารถ
เปิดให้บริการได้ภายในปี ๒๕๖๓ และมีแผนงานปรับปรุงทางหลวงแผ่นดิน ช่วงกาญจนบุร-ี ชายแดนไทยและเมียนมา
ณ ด่านชายแดนบ้านพุน�้ำร้อน จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้โครงข่ายความเชื่อมโยงทางถนนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
		
๓.๔.๑๑ พั ฒ นาระเบี ย งเศรษฐกิ จ ภาคตะวั น ออก (Eastern Economic Corridor:
EEC) เป็นการพัฒนาต่อยอดการพัฒนาพืน้ ทีบ่ ริเวณชายฝัง่ ทะเลตะวันออกซึง่ เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลัก
ของประเทศ สูก่ ารเป็นพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจชัน้ น�ำของเอเชีย เพือ่ สนับสนุนการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ ส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การจ้างงาน การยกระดับคุณภาพชีวติ และรายได้ของประชาชน
โดยมีวตั ถุประสงค์ทจี่ ะรองรับการลงทุนอุตสาหกรรม Super Cluster ทีใ่ ช้เทคโนโลยีชนั้ สูง และ ๑๐ อุตสาหกรรม
รายงานผลการดำ�เนินงานของรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
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เป้าหมายเพือ่ อนาคตของประเทศ โดยมีพนื้ ทีเ่ ป้าหมาย ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ควบคูก่ บั การ
พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน เชือ่ มโยงระบบคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์ ทางบก ทางราง ทางเรือ และทางอากาศให้เชือ่ มโยง
ทัง้ ระบบและบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาเมืองและสภาพแวดล้อม และการให้สทิ ธิประโยชน์แก่ผลู้ งทุน
ทัง้ นี้ ได้มกี ารด�าเนินโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก และได้จดั ท�าแผนงาน
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ประกอบด้วย ๔ แผนงาน ได้แก่ แผนงานพัฒนา
อุตสาหกรรม โครงการส�าคัญคือ การพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ ๓ แผนงานพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ ฐานคมนาคม โครงการส�าคัญคือ ทางหลวงพิเศษ (พัทยา-มาบตาพุด) รถไฟทางคูฉ่ ะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย
ท่าเรือชาย ัง (ท่าเทียบเรือ ) และศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง การก่อสร้างปรับปรุง
และเพิ่มประสิทธิภาพถนน การติดตั้งระบบอ�านวย
ความสะดวกและความปลอดภัยเดินเรือ การพัฒนา
ท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ ๓ โครงการรถไฟความเร็วสูง
(กรุงเทพฯ-ระยอง) และรถไฟรางเบาพัทยา แผนงาน
พัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ
โครงการส�าคัญคือ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
สิง่ อ�านวยความสะดวกในสนามบินอูต่ ะเภาเพือ่ รองรับธุรกิจการบินและอุตสาหกรรมการบิน การพัฒนาศูนย์ซอ่ ม
อากาศยานทีส่ นามบินอูต่ ะเภา และการพัฒนาท่าเรือพาณิชย์สตั หีบ เพือ่ ใช้ประโยชน์ในการเป็นท่าเรือเฟอร์รรี่ องรับ
การท่องเที่ยวและการขนส่งเชื่อมโยงชาย ังทะเลอ่าวไทย และแผนงานพัฒนาผังเมือง ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ สิ่งแวดล้อมเมือง ท่องเที่ยว และสาธารณสุข โครงการส�าคัญคือ การวางผังเมืองรวมชุมชน
การปรับปรุงระบบส่งและสถานีไฟฟ้า การเพิม่ ความจุอ่างเก็บน�้า การก่อสร้างระบบท่อส่งน�้า ระบบบ�าบัดน�้าเสีย
ระบบประปา ระบบระบายน�้า การจัดการขยะ และการเพิ่มศักยภาพการให้บริการสาธารณสุข นอกจากนี้
ยังได้ด�าเนินการจัดท�าร่างพระราชบัญญัติพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. .... เพื่อให้มีกลไกการพัฒนา
พืน้ ทีท่ มี่ คี วามต่อเนือ่ ง พร้อมทัง้ อยูร่ ะหว่างเตรียมการเพือ่ ขับเคลือ่ นโครงการในระหว่างทีพ่ ระราชบัญญัตยิ ังไม่มี
ผลใช้บังคับ

ผลการด�าเนินการ าม น นโยบายรัฐบาล ๑๑ ดาน
การด�าเนินการตามแนวนโยบายรัฐบาลทั้ง ๑๑ ด้านนั้น นอกจากการด�าเนินการตามความเร่งด่วน
การแก้ไขปัญหาที่สั่งสมคั่งค้าง และการมุ่งเน้นประเด็นหลักเพื่อวางรากฐานส�าหรับการพัฒนาในระยะยาวแล้ว
มีการด�าเนินงานที่ส�าคัญโดยสรุปในแต่ละนโยบายดังนี้
๔.๑ นโยบายที่ ๑ การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
รัฐบาลให้ความส�าคัญสูงสุดต่อการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยแ์ ละเผยแพร่ความรูค้ วามเข้าใจ
ที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน โดยการจัดงาน
เฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมต่ าง ๆ ที่ส�าคัญ เพื่อน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และเผยแพร่พระราชกรณียกิจให้ประชาชนทราบและตระหนักรู้ พร้อมทั้ง
เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี ดังนี้
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ประกอบด้วย การจัดกิจกรรมทางศาสนา
พิธถี วายพระพรชัยมงคล ๕ ศาสนา (ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์- นิ ดู และศาสนาซิกข์)
รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
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ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง พิธีอุปสมบทถวายเป็น
พระราชกุ ศ ล การจุ ด เที ย นถวายพระพรชั ย มงคล
การแสดงถนนสายวัฒนธรรม โดยจัดแสดงนิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติ ศิลปวัฒนธรรม การแสดงพื้นบ้าน
ถนนสายดนตรี แ ละตลาดนั ด ศิ ล ปะ การแสดงโขน
การแสดงหุน่ โจหลุยส์ และวรรณกรรมพืน้ บ้านกิจกรรม
ชาวไทยเชือ้ สายจีน“รวมใจ รวมพลัง เทิดไท้มหาราชา”
ณ บริ เ วณวงเวี ย นโอเดี ย นและถนนเยาวราช
กิ จ ก ร ร ม จ า ก ภ า ค ป ร ะ ช า ช น ที่ น� า โ ด ย มู ล นิ ธิ
๕ ธั น วามหาราช รวมทั้ ง กิ จ กรรมจั ก รยานเฉลิ ม พระเกี ย รติ ฯ “ i o ad” ซึ่ ง รั ฐ บาลได้ ข อ
พระราชทานพระราชานุญาตสนองพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ในการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ ดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยมีผู้ลงทะเบียน
ร่วมกิจกรรมปันจักรยานรวมจ�านวน ๖๐๗ ๙๐๙ คนรวมทั้งมีคณะทูตานุทูต ผู้แทนส่วนราชการและองค์กร
ต่าง ๆ ตัวแทนผูท้ พุ พลภาพร่วมกิจกรรม การจัดกิจกรรมประกวดภาพถ่าย และจัดท�าหนังสือบันทึกประวัตศิ าสตร์
“ปั นเพื่อพ่อ” เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเผยแพร่แก่ประชาชนด้วย นอกจากนี้ ได้จัดนิทรรศการการแสดง
และจั ด ท� า สื่ อ สารคดี เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ประกอบด้ ว ย
๑) นิทรรศการ “ท�าดีแบบพ่อ” ณ บริเวณสนามเสือปา ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ เพื่อน�าเสนอ
เนื้อหาที่มุ่งเน้นให้ประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนรุ่นใหม่ได้รับรู้และเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชประวัติ
การทรงงานตัง้ แต่ทรงครองราชย์ งานวิจยั ส่วนพระองค์ทนี่ า� มาใช้พฒ
ั นาประเทศ และสามารถน�าแนวพระราชด�าริ
ไปประยุกต์ใช้เพือ่ ความเจริญรุง่ เรืองและด�ารงชีวติ ทีม่ คี วามสุขต่อไป ๒) การแสดงโขนพระราชทานเฉลิมพระเกียรติฯ
ณ พระลานพระราชวังดุสิต เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด “พระกฤดารามาวตาร” ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๘
และ ๓) สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช “เอกกษัตริย์อัครศิลปิน”
รวมทั้งจัดงานแสดงวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ “ถนนสายวัฒนธรรมไทยใต้ร่มพระบารมี” จัดมหกรรมสร้างงาน
สร้างอาชีพ จ�านวน ๘ ครั้ง ได้แก่ จังหวัดเชียงราย ขอนแก่น อุบลราชธานี กาญจนบุรี ปราจีนบุรี ปัตตานี ลพบุรี
และสงขลา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒๐ ๙๙๕ คน นอกจากนี้ ได้จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐาน ีมือแรงงาน
ในสถานประกอบกิ จ การเทิ ด ไท้ พ ระบิ ด าแห่ ง มาตรฐานช่ า งไทย โดยส่ ง เสริ ม ให้ ส ถานประกอบกิ จ การ
เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐาน ีมือแรงงาน เพื่อขยายการให้บริการการทดสอบฯ สู่ประชาชนอย่างทั่วถึง ทั้งนี้
ได้จดั ตัง้ ศูนย์ทดสอบฯ ในสถานประกอบกิจการแล้ว จ�านวน ๘๑ แห่ง
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาส
มหามงคลเสดจเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยจัดกิจกรรมศาสนพิธี และรัฐพิธี
ประกอบด้วย ๑) โครงการบรรพชาอุปสมบท ๗๗๐ รูป ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤษภาคม-๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙
๒) พิธถี วายพระพรและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช วันที่ ๙ มิถนุ ายน ๒๕๕๙
พร้อมกันทั่วประเทศ ๓) จัดสร้างถาวรวัตถุน้อมเกล้าฯ ถวาย ประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าเพื่อประโยชน์
ของแผ่ น ดิ น และเรื อ นยอดบรมมั ง คลานุ ส รณี ย ์ ๔) โครงการ “ปลู ก ไทย...ในแบบพ่ อ ” ประกอบด้ ว ย
การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสญ
ั จร การจัดท�าภาพยนตร์สนั้ “ค่าของแผ่นดิน id and i ni o Thai ”
ละครเวที “เสียงแห่งความจงรักภักดี o nd o o ” และโครงการเยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท

รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

บทสรุปส�าหรับผู้บริหาร

ก า ร เ ต รี ย ม ง า น พ ร ะ บ ร ม ศ พ
พระบาทสมเดจพระเจ้ า อยู ่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
เมื่ อ วั น ที่ ๑๓ ตุ ล าคม ๒๕๕๙ ส� า นั ก พระราชวั ง
ได้ มี ป ระกาศเรื่ อ ง พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทร
มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มหิ ต ลาธิ เ บศรรามาธิ บ ดี
จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต
ยั ง ความสู ญ เสี ย และความวิ ป โยคที่ สุ ด ในชี วิ ต ของ
พสกนิ ก รทั้ ง ประเทศ การเตรี ย มงานพระบรมศพ
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
ให้ ส มพระเกี ย รติ ต ามโบราณขั ต ติ ย ราชประเพณี
และสมกั บ ความจงรั ก ภั ก ดี ข องประชาชนชาวไทย
จึงถือเป็นภารกิจที่ส�าคัญยิ่งของรัฐบาล รัฐบาลได้
ประกาศให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงาน
ของรัฐและสถานศึกษาลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา ๓๐ วัน
ให้ขา้ ราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
ไว้ทกุ ข์มกี า� หนด ๑ ปี ประกาศให้วนั ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
เป็ น วั น หยุ ด ราชการ เพื่ อ เป็ น การไว้ อ าลั ย และให้
ประชาชนเข้าถวายน�้าสรงพระบรมศพเพื่อน้อมเกล้า
น้อมกระหม่อมถวายสักการะ การจัดให้ขา้ ราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานองค์การมหาชนไปเข้าเ า้ ฯ
ในพระพิธธี รรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพและจัดตัง้ ศูนย์บญ
ั ชาการติดตามสถานการณ์เพือ่ ติดตามสถานการณ์
ด�าเนินการด้านต่าง ๆ ให้เกิดความสงบเรียบร้อย และประสานงานหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ เตรียมงานพระราชพิธี
พระบรมศพ รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช โดยรัฐบาลได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็น
องค์ทปี่ รึกษา และแต่งตัง้ คณะกรรมการ ายต่าง ๆ นอกจากนี้ ได้มอบหมายหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องด�าเนินการด้านต่าง ๆ
เช่น การจัดกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์หรือถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อให้ประชาชนร่วมในการถวาย
สักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช การจัดให้มีบริการสายด่วนเพื่อให้ประชาชนใช้เป็น
ช่องทางในการแจ้งเหตุฉกุ เฉินหรือสอบถามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ตลอด ๒๔ ชัว่ โมง การเพิม่ บริการขนส่งสาธารณะและ
จัดการจราจรเพือ่ อ�านวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ ตลอดจนการจัดงาน
ธงฟ้าลดราคาเสื้อด�า และการจัดให้บริการย้อมผ้าสีด�าให้แก่ประชาชนทั่วประเทศ
การจัดกิจกรรมปณิธานความดี ปีมหามงคล รัฐบาลได้เปิดให้ประชาชนทุกหมูเ่ หล่าได้รวมใจถวาย
ของขวัญแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ และพระบรมวงศ์
ทุกพระองค์ ระหว่างปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ซึ่งเป็นช่วงเวลาอันเป็นมหามงคลของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อเนื่องกัน
๓ ปี โดยได้ด�าเนินกิจกรรม ๒ กิจกรรม คือ โครงการภาคภูมิแผ่นดิน ทย เป็นโครงการที่รวบรวมสิ่งมีค่าของ
แผ่นดินไทย จ�านวน ๙ หัวข้อ ได้แก่ ๑) Ro al o pli h n ๒) บุคคล ๓) สถานที่และสถาปัตยกรรม
๔) อาหารไทย ๕) ศิลปะ ๖) งาน มี อื และหัตถกรรม ๗) ประเพณี วัฒนธรรม และวิถชี วี ติ ๘) ภูมปิ ญ
ั ญา การศึกษา
นวัตกรรม และ ๙) กีฬาและเบ็ดเตล็ด เพื่อน�ามาจารึกเป็นคลังสมบัติดิจิทัลของชาติเป็นครั้งแรกในประเทศไทย
โดยเก็บรักษาไว้เป็นแหล่งความรู้ส�าหรับเยาวชน นักศึกษา ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
และรวมไปถึงชาวต่างชาติที่สนใจเข้ามาชม หรือน�าไปใช้เป็นเอกสารอ้างอิงทางวิชาการ และโครงการกิจกรรม
“เจ้าพระยาใสสะอาด” เพื่อบ�ารุงรักษาแม่น�้าเจ้าพระยา ในบริเวณท่าช้าง วัดอรุณราชวราราม และโรงพยาบาล
ศิริราช ให้มีความสะอาด ปราศจากขยะมูล อย เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย
รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

บทสรุปสำ�หรับผู้บริหาร

		
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ เนือ่ งในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ประกอบด้วย ๑) กิจกรรมทางศาสนา 
๒) กิจกรรมการแสดงด้านวัฒนธรรม ๓) พิธจี ดุ เทียนถวายพระพรชัยมงคล รัฐบาลได้จดั สร้างถาวรวัตถุนอ้ มเกล้าฯ
ถวาย โดยขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดสร้างพระพุทธรูปประจ�ำพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินนี าถ และได้รบั พระราชทานนามพระพุทธรูปประจ�ำพระชนมพรรษาว่า “พระสัมพุทธโคดม สิรกิ ติ
บรมราชินนี าถจตุราสีตวิ รรษมงคล” รวมทัง้ ได้นอ้ มเกล้าฯ ถวาย “เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย”์ ตลอดจนจัดสร้างถวาย
“พิพธิ ภัณฑ์ไม้มคี า่ เพือ่ ประโยชน์ของแผ่นดิน” นอกจากนี้ ได้ด�ำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ๙ ด้าน
ได้แก่ ๑) ด้านการสร้างถาวรวัตถุและสาธารณประโยชน์ ๒) ด้านการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๓) ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและจิตใจ ๔) ด้านการส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม ๕) ด้านการ
ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ๖) ด้านการส่งเสริมการศึกษา  ๗) ด้านมหกรรมการแสดง
การประกวด และนิทรรศการ ๘) ด้านการจัดท�ำเอกสารวีดิทัศน์ และของที่ระลึก และ ๙) ด้านอื่น ๆ รวม ๒๙๘
โครงการ/กิจกรรม
		
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ประกอบด้วย ๑) พิธีทางศาสนา  พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องด้วยนพเคราะห์
และพิธีสืบดวงพระชาตา รวมพลังทางศาสนามหามงคล ๕ ศาสนา ๒) การตามหาบุคคลในภาพที่เคยถวายงาน
ตามพระราชกรณียกิจจ�ำนวน ๗ ภาพ ๓) การแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติฯ และ ๔) การจัดนิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง “สยามมกุฎพิสุทธิ์ศิลป์ และเจ้าฟ้านักบิน” จัดพิมพ์หนังสือพระไตรปิฎกฉบับประชาชน
หนังสือสมุดภาพพระราชกรณียกิจ และจัดท�ำสารคดีเฉลิมพระเกียรติฯ
		
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนือ่ งในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๙ โดยจัดกิจกรรมจัดเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก
เฉลิมพระเกียรติฯ ทัว่ ประเทศ จ�ำนวน ๗๗ แห่ง การบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณภี าคฤดูรอ้ น
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จัดนิทรรศการศิลปะไทยร่วมสมัย Thailand Eye ณ หอศิลป์ซัทชี่ (Saatchi)
กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร และหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพฯ เพือ่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และเฉลิมฉลอง ๑๖๐ ปี
การสถาปนาความสั ม พั น ธ์ ท างการทู ต ไทย-สหราชอาณาจั ก ร นอกจากนี้ ได้ จั ด เสวนาและนิ ท รรศการ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรือ่ ง “เจ้าฟ้านักพัฒนาแห่งแผ่นดิน” การตามหา
บุคคลในภาพ การจัดมหกรรมศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ การแสดงดนตรีไทยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์
การแสดง “ศิลป์-พัฒน์เฉลิมรัตนราชศิลปิน” ณ โรงละครแห่งชาติ
		
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์
เนื่องด้วยนพเคราะห์ สืบพระชาตาเฉลิมพระเกียรติฯ การตามหาบุคคลในภาพแห่งความทรงจ�ำ จ�ำนวน ๕ ภาพ
การจัดท�ำสารคดีเฉลิมพระเกียรติฯ และการแสดงดนตรีกู่เจิงเฉลิมพระเกียรติฯ ณ โรงละครแห่งชาติ
		
การเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยความจงรักภักดีและปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ
รัฐบาลได้ด�ำเนินงานเกีย่ วกับการปกป้องรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยติดตามและตรวจสอบผูก้ ระท�ำความผิด
ทางคอมพิวเตอร์ทเี่ ผยแพร่ขอ้ มูล รูปภาพ หรือการโฆษณาทีไ่ ม่เหมาะสมบนเว็บไซต์ สือ่ ออนไลน์ตา่ ง ๆ ตลอด ๒๔
ชัว่ โมง โดยได้ตรวจพบเว็บไซต์เข้าข่ายล่วงละเมิดสถาบันและไม่เหมาะสมทีก่ ระท�ำความผิด จ�ำนวน ๑๔,๐๔๒ URLs
รวมทัง้ มีค�ำสัง่ ศาลอาญา (หมายเลขคดีด�ำ) ให้ระงับการท�ำให้แพร่หลายซึง่ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ จ�ำนวน ๑๐๕ URLs
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การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจ
ุ และพระอัจฉริยภาพ โดยจัดแสดงนิทรรศการสร้างต้นแบบและ
แก่ประชาชน ประกอบด้วย ๑) เผยแพร่พระเกียรติคณ
ฐานการเรียนรู้ เพือ่ เผยแพร่พระเกียรติคณ
ุ และพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช
ในด้านการเกษตร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
โดยมีเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา  และประชาชนทั่วไป เข้าชมพิพิธภัณฑ์และเรียนรู้ จ�ำนวน ๓๕๔,๗๔๗ คน
รวมทั้งด�ำเนินการร่วมกับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ หน่วยงาน องค์กร ร้านค้า  จัดแสดงนวัตกรรมเกษตร กิจกรรม
การเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงแก่นักเรียน นักศึกษา  และประชาชนที่มาเรียนรู้และเข้าชม
พิพิธภัณฑ์ฯ ๒) ด�ำเนินโครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชด�ำริ รุ่นที่ ๔ โดยมีเยาวชนที่ได้รับ
คัดเลือกจากทั่วทุกภูมิภาคทั้งไทยและต่างประเทศ จ�ำนวน ๖๓ คน เข้าร่วมโครงการฯ ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ภูพานอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ ๖-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เพือ่ สร้างประสบการณ์
การเรียนรูว้ ถิ ชี วี ติ พึง่ พาตนเองตามแนวพระราชด�ำริให้แก่เยาวชน ผ่านการเรียนรูแ้ ละปฏิบตั จิ ริงร่วมกับเกษตรกร
ผู้น้อมน�ำแนวพระราชด�ำริมาปฏิบัติ และสร้างพลังจิตอาสาสู่การพัฒนาสังคม
		
การส่งเสริมการมีวิถีชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย ๑) การด�ำเนินงาน
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยอบรมให้ความรู้การจัดท�ำบัญชีต้นทุนอาชีพ จ�ำนวน ๒๐๑,๒๖๕ ราย สร้างและ
พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี จ�ำนวน ๒๕,๖๔๓ ราย จัดประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการเรียนรู้
การด�ำเนินงานตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๔,๙๔๖ ราย ฝึกอบรมเกษตรกรเพือ่ ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจ
ในการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฏีใหม่โดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จ�ำนวน ๑๕,๗๘๒ ราย และ
คัดเลือกศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน (ศูนย์หลัก) เป็นสถานที่ฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติ โดยได้ฝึกอบรม
เกษตรกร จ�ำนวน ๓,๔๒๗ ราย ๒) การส่งเสริมการน�ำมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม
สู่ภาคปฏิบัติ เพื่อน้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมไทย
๓) การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคการศึกษา  โดยพัฒนา  “สถานศึกษาพอเพียง” ให้เป็น
“ศูนย์การเรียนรูต้ ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา” เพือ่ เป็นแกนน�ำในการขับเคลือ่ นขยายผล
เศรษฐกิจพอเพียงสูส่ ถานศึกษาทัว่ ประเทศ และเปิดศูนย์เรียนรูป้ รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
ประจ�ำต�ำบล จ�ำนวน ๗,๔๒๔ แห่ง และ ๔) การด�ำเนินโครงการประชาสัมพันธ์บทบาทของไทยในฐานะ
ประธานกลุ่ม ๗๗ และเผยแพร่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในช่วงการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้า
และการพัฒนา สมัยที่ ๑๔ (United Nations Conference on Trade and Development: UNCTAD XIV)
ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ กรุงไนโรบี สาธารณรัฐเคนยา
		
การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณเพื่อสนับสนุน
โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ด�ำเนินโครงการส�ำคัญ ดังนี้ ๑) การพัฒนา
พื้นที่โครงการหลวง ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกร จ�ำนวน ๗๗,๖๘๕ ราย การเสริมสร้างและพัฒนา
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ซึ่งมีประชาชนและผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม จ�ำนวน ๘๑๙,๑๐๓ คน รวมทั้งการจัดท�ำระบบ
อนุรกั ษ์ดนิ และน�ำ้ เกษตรพืน้ ทีส่ งู โครงการขยายผลโครงการหลวง และโครงการขยายผลโครงการหลวงเพือ่ แก้ไข
ปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน จ�ำนวน ๑๑,๗๙๑ ไร่ ๒) การฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริ เพื่อให้ประชาชนวัยแรงงานมีความรู้ความเข้าใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทักษะฝีมือ
ในสาขาอาชีพต่าง ๆ มีผู้เข้าร่วมโครงการ ๕,๓๕๓ คน รวมทั้งฝึกอบรมร่วมกับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี จ�ำนวน ๒๔ คน นอกจากนี้ ได้มีการฝึกอาชีพแรงงานกลุ่มเฉพาะ เช่น ทหารก่อน
ปลดประจ�ำการ ผูผ้ า่ นการบ�ำบัดยาเสพติด ผูต้ อ้ งขังก่อนพ้นโทษ ผูส้ งู อายุ ผูพ้ กิ าร ผูป้ ระสบภัยธรรมชาติ เยาวชน
ในสถานพินิจ และชนกลุ่มน้อย เพื่อให้เป็นก�ำลังแรงงานตามความต้องการของตลาดแรงงาน และเป็นกลไก
ด้านก�ำลังแรงงานที่รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ๑๑,๐๗๙ คน ๓) การส่งเสริม
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ศลิ ปาชีพตามแนวพระราชด�ำริ โดยฝึกอบรมให้แก่ผปู้ ระกอบการและราษฎรในหลักสูตรต่าง ๆ
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เช่น ช่างบาติก งานโภชนาการ ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า  โดยมีผู้ประกอบการและราษฎรได้รับการพัฒนาแล้ว จ�ำนวน
๙๔๐ ราย รวมทั้งพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจชุมชนและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน
ตามแนวพระราชด�ำริ โดยฝึกอบรมให้แก่ผู้ประกอบการใหม่หรือผู้ที่ผ่านหลักสูตรศิษย์พระดาบส เพื่อให้มี
ทักษะความรู้ในการประกอบสัมมาชีพได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ มีการฝึกอบรมด้านการพัฒนาทักษะ การผลิต
ผลิตภัณฑ์ชมุ ชน เช่น การซ่อมแซมไฟฟ้าเบือ้ งต้น การตัดเย็บเสือ้ ผ้าเบือ้ งต้น การพัฒนาบุคลากรด้านงานหัตถศิลป์
เพื่อยกระดับรายได้และความเป็นอยู่ อันเป็นการน้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทาง
ในการส่งเสริมและพัฒนา มีราษฎรได้รับการพัฒนาแล้วจ�ำนวน ๑,๐๐๐ คน
๔.๒ นโยบายที่ ๒ การรักษาความมั่นคงของรัฐและต่างประเทศ
รัฐบาลให้ความส�ำคัญกับการรักษาความมั่นคงของรัฐภายในประเทศ โดยด�ำเนินการดังนี้
การแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย การขับเคลือ่ นงานการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแผนปฏิบตั กิ ารการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๘๒๕๖๐ โดยใช้การปฏิบัติการทางทหาร การเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชน การเปิดโอกาสให้บุคคลที่มี
หมายอาญา  และบุคคลต้องสงสัยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม และการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ พร้อมทั้ง
สร้างความเข้าใจทัง้ ในและต่างประเทศ ท�ำให้เลขาธิการองค์การความร่วมมืออิสลาม (Organization of the Islamic
Cooperation: OIC) ชื่นชมการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยพร้อมให้ความช่วยเหลือ โดยสร้าง
พืน้ ทีท่ างการเมืองเพือ่ สนับสนุนการพูดคุยกับผูท้ มี่ คี วามคิดเห็นแตกต่าง ส่งเสริมคุณภาพและขยายโอกาสทางการศึกษา
ให้สอดคล้องตามหลักการศาสนา  พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้แก่ทายาทผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในระดับอาชีวศึกษา ภายใต้แนวคิด “เด็กทุนอาชีวะ ชายแดนใต้ ’๕๙ โตไปไม่โกง..”
รวมทั้งทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ ๓ นอกจากนี้ รัฐบาลได้ด�ำเนินโครงการ
เสริมสร้างสังคมพหุวฒ
ั นธรรมระดับต�ำบล (ตามแนวทางทุง่ ยางแดงโมเดล) โดยพัฒนาศักยภาพแกนน�ำในการร่วมคิด
และก�ำหนดแนวทางด�ำเนิ น งานตามกรอบกิ จ กรรมตามหลั ก ปฏิ บั ติ ศ าสนา  ประเพณี แ ละวั ฒ นธรรม
พร้อมทั้งพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่เพื่อคุณภาพชีวิตประชาชน โดยน�ำนโยบายประชารัฐกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาร่วมกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเศรษฐกิจ
เช่น โครงการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการจ้างงานในเขตพัฒนาพิเศษ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้   การก่อสร้างนิคม
อุตสาหกรรมยางพารา  การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ
ด�ำเนิ น การเพื่ อ ให้ ป ระชาชนมี อ าชี พ และรายได้ เ พิ่ ม ขึ้ น การจั ด ท�ำนโยบายการบริ ห ารและการพั ฒ นา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ ซึง่ ให้ความส�ำคัญกับการแปลงนโยบายไปสูก่ ารปฏิบตั แิ ละส่งเสริม
ให้กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขเป็นวาระแห่งชาติ โดยก�ำหนดให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและ
การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพิม่ เติมอ�ำนาจของกองอ�ำนวยการรักษาความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร
เพื่อให้การรักษาความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นไปอย่างมีเอกภาพ รวมทั้งจัดท�ำร่างแผนปฏิบัติการ
การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในระยะต่อไป คือ ช่วง พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓ เพื่อรองรับ
การน�ำนโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่การปฏิบัติในระยะ ๓ ปีต่อไป และการด�ำเนิน
นโยบายด้านการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวธิ ี โดยให้กลุม่ ผูม้ คี วามคิดเห็นแตกต่างจากภาครัฐ
เข้ามาพูดคุยกับฝ่ายไทย ท�ำให้เหตุการณ์ความรุนแรงลดลงอย่างมีนยั ส�ำคัญ ทัง้ นี้ ประชาชนในพืน้ ทีแ่ ละนานาชาติ
ได้ให้การสนับสนุนกระบวนการพูดคุยเพือ่ ลดความขัดแย้งโดยสันติวธิ ี และเห็นพ้องในการหารือเรือ่ งการก�ำหนด
พื้นที่ปลอดภัยร่วมกันตามข้อเสนอของภาคประชาสังคมและประชาชนในพื้นที่ในการพูดคุยครั้งต่อไป
ส่วนการด�ำเนินการด้านความมัน่ คงของรัฐทีส่ มั พันธ์กบั งานต่างประเทศนัน้ รัฐบาลด�ำเนินการดังนี้
๑) การบริหารจัดการชายแดนเพือ่ เตรียมความพร้อมสูป่ ระชาคมการเมืองและความมัน่ คงอาเซียน โดยจัดท�ำ
แผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔ เพื่อให้พื้นที่ชายแดนมีความมั่นคง ปลอดภัย
รายงานผลการดำ�เนินงานของรัฐบาล
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และส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน พร้อมกับด�าเนินโครงการเชื่อมโยงข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ
ทั่ ว ประเทศ ( - in p in ) และด�า เนิน ความร่ ว มมื อ เกี่ ย วกั บจุ ด ผ่ า นแดนกั บประเทศเพื่ อ นบ้ า น เช่ น
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ๒) การสร้าง
ความรู้ความเข้าใจของประชาชนในพื้นที่ติดชายแดน โดยเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย
ยุทธศาสตร์ และแนวทางการปฏิบตั ใิ ห้เกิดเครือข่ายและกลไกการปฏิบตั งิ านในระดับพืน้ ทีข่ องอ�าเภอและหมูบ่ า้ น
ทีต่ ดิ ชายแดน ทัง้ นี้ ทีผ่ า่ นมาได้มกี ารจัดประชุมคณะอนุกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทัว่ ไป
ไทย-ลาว ครั้งที่ ๒ ๒๕๕๙ เพื่อหารือถึงแนวทางความร่วมมือทางการแพทย์ทหารระหว่างสองประเทศ
๓) การสร้างความมัน่ คงทางทะเล ได้กา� หนดกรอบการด�าเนินการแผนความมัน่ คงแห่งชาติทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘๒๕๖๔ และเสนอร่างพระราชบัญญัตกิ ารรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล พ.ศ. .... เพือ่ บูรณาการความร่วมมือ
ในการรั ก ษาผลประโยชน์ ข องชาติ ท างทะเลให้ มี เ อกภาพ ควบคู ่ ไ ปกั บ การให้ ค วามส� า คั ญ กั บ การพั ฒ นา
การบริหารจัดการทางทะเล พร้อมทั้งเ ้าระวังและป้องกันการรุกล�้าเขตแดนตามแนวชายแดนทางทะเล เช่น
การคุ้มครองแท่นขุดเจาะน�้ามันในอ่าวไทย การจับกุมเรือประมงที่ลักลอบเข้ามาท�าการประมงในน่านน�้าไทย
และจัดชุดประสานงานประจ�าพื้นที่กองทัพเรือเพื่อสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อย เช่น การจับกุม
การลักลอบน�าเข้ายาเสพติดและจับกุมผู้หลบหนีเข้าเมือง พร้อมก�าหนดให้มีการตรวจโรงงานและสถานแปรรูป
สั ต ว์ น�้ า เบื้ อ งต้ น รวมทั้ ง จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ค วบคุ ม การแจ้ ง เรื อ เข้ า -ออก ทั้ ง ๒๒ จั ง หวั ด ชายทะเลของไทย
และศูนย์ o a d n p ion oin เพิม่ เติม เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการติดตาม ควบคุม และเ า้ ระวังการท�า
การประมงของไทย รวมทั้ ง พิ จ ารณาแนวทางการส� า รวจเรื อ ประมงที่ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตท� า การประมง
๔) การแก้ ขป ญหาอาชญากรรมข้ า มชาติ
เช่น ปัญหาค้างาช้างของกลาง ตามความในอนุสัญญา
ว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์ของสัตว์ปา
และพื ช ปาที่ ใ กล้ จ ะสู ญ พั น ธุ ์ ( on n ion on
n na ional T ad in ndan d p i
o ild a na and lo a T ) โดยการผลักดัน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าสัตว์ป าและพืชปา
เช่น พระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อควบคุม
การครอบครองการค้ า งาช้ า งทั้ ง ภายในและ
ระหว่างประเทศ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ปา ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อรองรับการก�าหนด
ให้ช้างแอฟริกาเป็นสัตว์ป าคุ้มครองตามกฎหมาย ด�าเนินการตามแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย
ปี ๒๕๕๘ ซึง่ ท�าให้ T มีมติไม่ระงับการค้าสัตว์ปาและพืชปาในบัญชี T กับประเทศไทย รวมทัง้ เร่งด�าเนิน
มาตรการป้องกันการน�าช้างปามาสวมสิทธิเป็นช้างบ้าน การดำาเนินการตามยุทธศาสตร์และการปรับปรุงกฎหมาย
ด้านความมั่นคงของประเทศ เช่น การด�าเนินการตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
ข้ามชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔ โดยจัดตั้งคณะท�างานร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศต่าง ๆ
และจั ด ท� า ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ด้ า นความมั่ น คงในรู ป แบบบั น ทึ ก ความเข้ า ใจ การปรั บ ปรุ ง กฎหมาย
ด้านความมัน่ คงให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปจั จุบนั ได้แก่ พระราชบัญญัตสิ ภาความมัน่ คงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙
และก�าหนดประเด็นเร่งด่วนด้านความมั่นคง ซึ่งประกอบด้วย การปฏิรูประบบข่าวกรอง การจัดท�าฐานข้อมูล
ด้านความมั่นคง การพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยบุคคล เอกสาร และสถานที่ส�าคัญ การปฏิรูประบบงาน
ด้านการป้องกันประเทศและการปฏิบตั ภิ ารกิจอืน่ ทีไ่ ม่ใช่การสงคราม และการพัฒนาระบบงานบริการประชาชน
รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
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นอกจากนี้ ได้ก�ำหนดนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔ เป็นกรอบใหญ่ในการก�ำหนดทิศทางที่มี
ความพร้อมต่อความเปลีย่ นแปลงของบริบทความมัน่ คง เพือ่ พร้อมเผชิญวิกฤตการณ์ดา้ นต่าง ๆ เช่น การก�ำหนด
ยุทธศาสตร์ความมัน่ คงแห่งชาติของไทยต่อประเทศรอบบ้าน พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ภายใต้วสิ ยั ทัศน์ “ประเทศไทย
อยู่ร่วมกับประเทศรอบบ้านอย่างฉันท์มิตรบนผลประโยชน์ร่วมกันในทุกด้าน” ๕) การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศให้ทนั สมัย โดยก�ำหนดร่างยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔ เพือ่ เป็นกรอบและทิศทางการเตรียมพร้อมแห่งชาติในภาพรวมของประเทศ การด�ำเนินงาน
ตามกรอบอาเซี ย นในการเข้ า ร่ ว มประชุ ม รั ฐ มนตรี ก ลาโหมอาเซี ย นและจั ด ตั้ ง ศู น ย์ แ พทย์ ท หารอาเซี ย น
พร้อมจัดการฝึกร่วมทางการทหารของกองทัพ เช่น การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ การฝึกร่วมกองทัพไทย
ปี ๒๕๕๙ และจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารแม่นำ�้ โขงปลอดภัย ๖ ประเทศ ระยะเวลา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) ร่วมกัน
ระหว่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง ๖) การเสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั นานาประเทศ โดยในกรอบทวิภาคีได้ด�ำเนิน
ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศในภูมิภาค และประเทศนอกภูมิภาค เช่น
การประชุมหารือแนวทางเพื่อกระชับและขยายความสัมพันธ์ในด้านต่าง ๆ เช่น การประชุมคณะกรรมการร่วม
ระหว่างไทย-ลาว และไทย-มาเลเซีย การประชุม Strategic Dialogue กับสหรัฐอเมริกา การประชุม Political
Consultation กับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ
การค้า  และวิชาการกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และการประชุม Political Dialogue กับสาธารณรัฐโปรตุเกส
รวมทั้งได้จัดท�ำความตกลงความร่วมมือกับนานาประเทศในทุกมิติ เช่น ความร่วมมือด้านการแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์ การเกษตร การพัฒนาระบบราง ธุรกรรมการเงินและการธนาคาร ทางวิชาการ การท่องเที่ยว
และวัฒนธรรม ๗) การส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือในระดับภูมิภาคและอาเซียน เช่น เพิ่มพูน
ความร่วมมือกับประเทศ CLMV การเตรียมความพร้อมประชาชนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่เข้มแข็ง
และส่งเสริมบทบาทที่แข็งขันและสร้างสรรค์ของไทยในประชาคมอาเซียน โดยการเข้าร่วมการประชุมต่าง ๆ
ในกรอบอาเซียน การประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ ๒๗-๒๙ การประชุมอาเซียนบวก ๓
(ASEAN+3) รวมทั้งการประชุมสุดยอดอาเซียนกับสหรัฐอเมริกาและสหพันธรัฐรัสเซีย ๘) การส่งเสริมบทบาท
ประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ รัฐบาลได้ด�ำเนินบทบาทที่สร้างสรรค์และรักษาผลประโยชน์ของชาติ
โดยเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศส�ำคัญ ๆ เช่น การประชุมผู้น�ำเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ ๑๑ การประชุมรัฐภาคี
กรอบอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้วยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ สมัยที่ ๒๑ การประชุมสมัชชาสหประชาชาติ
สมัยสามัญครั้งที่ ๗๐ และ ๗๑ การประชุมผู้น�ำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๓ การประชุม International
Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue ครั้งที่ ๑๕ การประชุมระดับผู้น�ำว่าด้วย
ความมั่นคงทางนิวเคลียร์ การประชุม International Conference on Blue Ocean Strategy และ
การประชุมผู้น�ำ  G20 รวมทั้งด�ำเนินการเชิงรุกเพื่อส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยในประเด็นที่ประชาคมโลก
ให้ความส�ำคัญ เช่น การน�ำเสนอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึง่ เป็นแนวทางหนึง่ ส�ำหรับการบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ โดยขับเคลื่อนในกลุ่ม ๗๗ และกรอบความร่วมมือไตรภาคี และผลักดัน
การแก้ไขปัญหาการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ และขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบความร่วมมือ
ทวิภาคีและไตรภาคี นอกจากนี้ รัฐบาลได้ช่วยเหลือและคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ เพื่อคุ้มครอง ดูแล
ผลประโยชน์ และให้ความช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศทุกกรณี เช่น การช่วยเหลือและส่งกลับลูกเรือประมงไทย
จากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย การช่วยเหลือและคุ้มครองคนไทยที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ที่ราชอาณาจักร
ซาอุดีอาระเบีย การช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เดินทางไปแสวงบุญที่พุทธคยา  สาธารณรัฐอินเดีย การจัดตั้ง
ศูนย์บริการ Call Center แบบ ๒๔ ชั่วโมง เพื่อให้บริการข้อมูลด้านกงสุลแก่ประชาชน รวมทั้งการท�ำงานของ
สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยทั่วโลกที่ท�ำหน้าที่ศูนย์ด�ำรงธรรมในการรับเรื่องร้องเรียน
รายงานผลการดำ�เนินงานของรัฐบาล
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๔.๓ นโยบายที่ ๓ การลดความเหลื่อมลำ้า
ของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
รัฐบาลได้ดา� เนินการใน ๕ ด้านหลัก ได้แก่
๑) การเร่งสร้างโอกาส การมีอาชีพ และการมีรายได้
ที่ มั่ น คง เพื่ อ ให้ ค นไทยทุ ก คนได้ มี ง านท� า และ
มีรายได้ ๒) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
แรงงานต่างด้าว คนขอทาน ๓) การพัฒนาระบบ
การคุ้มครองทางสังคมซึ่งให้ความส�าคัญกับการดูแล
ผู ้ สู ง อายุ เด็ ก สตรี คนพิ ก าร และผู ้ ด ้ อ ยโอกาส
๔) การพัฒนาระบบการออมและพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชนเพือ่ การมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ใี นช่วงวัยหลังเกษียณ และ
๕) การจัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและความสงบสุข
ในการอยู่ร่วมกันในสังคม
การเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีราย ด้ที่มั่นคง ประกอบด้วย ๑) ให้บริการจัดหางาน
ผ่ า นศู น ย์ บ ริ ก ารจั ด หางานเพื่ อ คนไทย ( a o
n ) โดยมี ก ารจั ด ตั้ ง ศู น ย์ บ ริ ก ารจั ด หางาน
เพื่อคนไทย จ�านวน ๔๔ แห่ง มีนายจ้างมาลงทะเบียนรับสมัครงาน ๓๓๗ ๐๕๗ อัตรา มีผู้ลงทะเบียนสมัครงาน
ในประเทศ ๙๕ ๒๐๑ คน และได้รับการบรรจุงานแล้วจ�านวน ๖๗ ๐๑๐ คน ๒) เพิ่มผลิตภาพแรงงานและพัฒนา
แรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยพัฒนา ีมือแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ
ในทุกพืน้ ที่ ซึง่ มีผเู้ ข้ารับการ กอบรมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จ�านวน ๓ ๘๑๕ ๑๓๖ คน ๓) พัฒนาระบบการ
ให้บริการด้านแรงงาน โดยพัฒนาแอปพลิเคชัน “ a a o ” เพื่อประโยชน์ในการค้นหาต�าแหน่งงานว่าง
ตรวจสอบเงินสะสมของผู้ประกันตนกรณีชราภาพ ร้องเรียนหรือร้องทุกข์ด้านสวัสดิการแรงงาน และค้นหา
หลักสูตรการ กอบรมและสาขาอาชีพทีเ่ ปิดทดสอบมาตรฐาน มี อื แรงงาน มีผเู้ ข้าใช้บริการจ�านวน ๓๗๗ ๘๔๗ ครัง้
๔) ให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างและผู้ประกันตน โดยมีผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙
ของพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ จ�านวน ๑๑ ๖๙๗ ๙๓๔ คน และมีผขู้ นึ้ ทะเบียนลูกจ้างตามกฎหมาย
เงินทดแทน จ�านวน ๙ ๔๐๗ ๙๐๗ คน และ ๕) ด�าเนินโครงการตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ซึ่งด�าเนินการไปแล้ว
จ�านวนทั้งสิ้น ๑๔ ตลาด มีผู้เข้าชมงานรวม ๑ ๓๐๖ ๐๑๑ คน และมียอดจ�าหน่ายรวม ๑ ๐๐๔ ๔๘๐ ๖๘๑ บาท
ส่วนการป้องกันและแก้ ขปญหาการค้ามนุษย์ แรงงานต่างด้าว คนขอทาน รัฐบาลได้ดา� เนินการ
ดังนี้ ๑) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ โดยมีสถานประกอบกิจการได้รับการตรวจสอบ ตรวจคุ้มครอง
แรงงาน แรงงานเด็ก และแรงงานบังคับในกิจการกลุ่มเสี่ยง จ�านวน ๑ ๘๔๒ แห่ง มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง จ�านวน
๑๓๒ ๐๒๑ คน รวมถึงบูรณาการจัดชุดตรวจปฏิบตั กิ าร (Ta o ) เข้าตรวจแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบกิจการ
ทั่วประเทศ จ�านวน ๖ ๐๕๔ แห่ง โดยมีลูกจ้างเกี่ยวข้อง จ�านวน ๑๐๕ ๑๒๐ คน พบการท�าผิดกฎหมาย
ด้านแรงงาน ด�าเนินคดีนายจ้าง จ�านวน ๕๔๙ ราย และด�าเนินคดีแรงงานต่างด้าว จ�านวน ๓ ๒๖๖ คน นอกจากนี้
ยังด�าเนินความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการค้ามนุษย์ ติดตามการด�าเนินงานปรับปรุงสภาพการจ้างและ
สภาพการท�างานตาม
( ood a o
a i ) ของสถานประกอบกิจการ ส่งผลให้กระทรวง
การต่างประเทศสหรัฐอเมริกาปรับสถานะประเทศไทยจากกลุ่ม Ti
หรือประเทศที่ด�าเนินการไม่สอดคล้อง
กับมาตรฐานขั้นต�่าของกฎหมายสหรัฐอเมริกาและไม่มีความพยายามแก้ไขปัญหาเลื่อนขึ้นไปอยู่ในกลุ่ม Ti
a h i คือประเทศทีต่ อ้ งจับตามอง ๒) ป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย โดยการจดทะเบียน
แรงงานต่างด้าวและผู้ติดตาม ซึ่งมีแรงงานต่างด้าวมารายงานตัวเพื่อต่ออายุใบอนุญาตท�างานระหว่างวันที่
รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
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๑ เมษายน-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ จ�านวน ๑ ๒๐๑ ๕๔๖ คน แรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล
และในกิจการแปรรูปสัตว์น�้าในพื้นที่ติดทะเลจดทะเบียน จ�านวน ๓๘๓ ๗๓๐ คน ตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้าว
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยมีแรงงานต่างด้าวเข้าสู่กระบวนการตรวจสัญชาติ
จ�านวน ๖๑๔ ๕๑๔ คน ได้รับหนังสือเดินทาง หนังสือรับรองสภาพบุคคล ( ) จ�านวน ๑๔๑ ๒๒๖ คน และ
น�าเข้าแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ โดยนายจ้างแจ้งความต้องการน�าเข้าแรงงานต่างด้าวจ�านวน ๓๕๑ ๖๔๑
ได้รบั พิจารณาอนุญาตให้นา� เข้า จ�านวน ๑๙๖ ๙๔๑ คน และได้เปิดให้มกี ารจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวเวียดนาม
ระหว่างวันที่ ๑-๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ ซึง่ มีนายจ้างจ�านวน ๖๙๗ ราย แจ้งรายชือ่ แรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม
จ�านวน ๑ ๕๖๙ ราย และ ๓) ด�าเนินการจัดระเบียบคนขอทาน มีการจัดระเบียบคนขอทาน รวม ๔ ๙๔๐ ราย
เป็นขอทานไทย ๓ ๑๕๒ ราย และขอทานต่างด้าว ๑ ๗๘๘ ราย และได้ดา� เนินการคุม้ ครองและพัฒนาคุณภาพชีวติ
ผ่าน “โครงการธัญบุรีโมเดล” และ “โครงการบ้านน้อยในนิคม” รณรงค์ให้ประชาชนเกิดความรับรู้เข้าใจ
ในการ “ให้ทานถูกวิธี ลดวิถีการขอทาน” เพื่อการแก้ไขปัญหาการขอทานอย่างยั่งยืน
การพัฒนาระบบการคุม้ ครองทางสังคม
ในการดูแลผูส้ งู อายุ เดก สตรี คนพิการ และผูด้ อ้ ยโอกาส
นั้ น รั ฐ บาลได้ ด� า เนิ น มาตรการต่ า ง ๆ เช่ น
๑) โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
โดยขยายระยะเวลาการให้เงินอุดหนุนจาก ๑ ปี เป็น ๓ ปี
(๓๖ เดือน) และขยายวงเงินจาก ๔๐๐ บาทต่อคน
ต่อเดือน เป็น ๖๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน ซึง่ มีผลู้ งทะเบียน
จ�านวน ๑๕๔ ๘๕๕ คน จ่ายเงินอุดหนุนแล้วจ�านวน
๙๐ ๒๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๒๗ ๒) รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว
โดยจัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการกระท�าความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และ
บุคคลในครอบครัวในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค ๗๖ จังหวัด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น ๒๐ ๓๗๓ คน
๓) ส่งเสริมการจัดการศึกษาส�าหรับคนพิการ ได้จัดท�าแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
ส�าหรับคนพิการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จ�านวนทั้งสิ้น ๒๐๗ ๐๔๑ ๓๗๙ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการสนับสนุนโครงการหน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคเอกชน รวมถึงส่งเสริมให้มีการจ้างงานคนพิการ
อย่างจริงจังและทั่วถึง และให้บริก ารกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อประกอบอาชีพส�า หรับคนพิก าร ๓ ๑๕๘ ราย
เป็นเงิน ๑๒๓ ๒๔๘ ๙๐๐ บาท และ ๔) ให้การช่วยเหลือด้านการสวัสดิการสังคม เป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัว
ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง (เงินอุดหนุน) ในอัตราไม่เกินครั้งละ ๓ ๐๐๐ บาทต่อครอบครัว และช่วยเหลือ
ติดต่อกันได้ไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปีงบประมาณ โดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีเป้าหมาย ๑๙๙ ๙๑๕ ราย
สามารถด�าเนินการช่วยเหลือได้ ๓๒๕ ๖๐๙ ราย เป็นเงินรวม ๕๙๓ ๑๐๑ ๙๗๘ บาท
นอกจากนี้ รัฐบาลได้ดา� เนินงานด้านการพัฒนาระบบการออมและพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชน
โดยสนับสนุนการออมภาคประชาชนผ่านกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ปัจจุบันมีจ�านวนเงินกองทุนรวม
๑ ๓๖๔ ล้านบาท จ�านวนสมาชิก ๔๔๐ ๖๖๘ ราย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) รวมถึงการสร้างช่องทาง
การออมเพื่อการเกษียณส�าหรับผู้ที่อยู่ในวัยท�างาน และจัดตั้งกองทุนการออมเพื่อการชราภาพส�าหรับแรงงาน
นอกระบบ ด�าเนินโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผสู้ งู อายุ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มอบเบีย้ ยังชีพ
ให้แก่ผู้สูงอายุ จ�านวน ๗.๔๑ ล้านคน งบประมาณ ๕๘ ๙๐๒.๒๓ ล้านบาท
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ในส่วนของการจัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม นั้น รัฐบาลได้ด�าเนิน
โครงการต่าง ๆ ที่ส�าคัญ เช่น ๑) ปราบปรามผู้มีอิทธิพลทุกพื้นที่ทั่วประเทศโดยจับกุม ๖๑๕ ๘๘๒ คดี ผู้ต้องหา
รวม ๕๐๓ ๗๗๒ คน ๒) จัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่ แผงลอย เพื่อคืนทางเท้าให้แก่ประชาชน ด�าเนินการแล้วเสร็จ
จ�านวน ๔๕ แห่ง ในพื้นที่ ๒๒ เขต รวมจ�านวนผู้คา้
๑๖ ๔๖๙ ราย ๓) การจัดระเบียบขนส่งสาธารณะ
โดยจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะ จ�านวน ๑๙๙
เส้ น ทาง จั ด ระเบี ย บรถจั ก รยานยนต์ ส าธารณะ
โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด รวมถึงจัดระเบียบ
รถแท็กซี่มิเตอร์ โดยตั้งศูนย์ประวัติผู้ขับรถ ซึ่งปัจจุบัน
มีขอ้ มูล ๑๑๑ ๘๔๓ คน และจัดท�าระบบ T h -in
ท�าให้แท็กซี่ต้องอยู่ในรูปแบบนิติบุคคล และปัจจุบัน
มีรถแท็กซี่ในระบบนิติบุคคล จ�านวน ๗๔ ๒๕๙ คัน
และรถแท็กซี่ส่วนบุคคลจ�านวน ๔๕ ๐๖๗ คัน และ ๔) พัฒนาพื้นที่สาธารณะ เช่น ด�าเนินโครงการพัฒนา
ริม ังแม่น�้าเจ้าพระยา รักษาความสะอาดและปรับปรุงสวนวชิรเบญทัศ (สวนรถไฟ) ก่อสร้างสวนสาธารณะ
อเนกประสงค์ พัฒนาห้องน�้าภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารทั่วประเทศ รวมถึงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศ
เป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ติดตั้งไฟสาธารณะจุดเสี่ยงและกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ( T ) ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ
ชนิดหลอด
ตลอดจนจัดท�าคู่มือการตรวจสอบความปลอดภัยอาคาร ๙ ประเภท และอาคารที่ไม่เข้าข่าย
ต้องตรวจสอบ โดยด�าเนินการตรวจสอบความปลอดภัยของอาคาร ๑๐ จังหวัด ซึง่ มีจา� นวนอาคารทีต่ อ้ งตรวจสอบ
จ�านวน ๑๑ ๘๙๑ อาคาร ตรวจสอบแล้วเสร็จ จ�านวน ๗ ๙๒๐ อาคาร
๔.๔ นโยบายที่ ๔ การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
รัฐบาลให้ความส�าคัญกับการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เกิดความทั่วถึงและเท่าเทียมดังนี้
นำาเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาการเรียนการสอนและส่งเสริมภาคส่วนทางสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วมในการผลิต
และพัฒนาก�าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ การยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ด้วยการด�าเนินการด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย ๑) ปรับหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ โดยด�าเนินโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ปรับตารางเรียนหลักสูตรและการสอนโดยเน้น
การปฏิบัติจริง ทั้งนี้ ในปี ๒๕๕๘ มีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ๔ ๑๐๐ แห่ง และปี ๒๕๕๙ จ�านวน ๑๗ ๓๑๗ แห่ง
โดยโรงเรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน ( - T) โดยรวมสูงขึน้ ทุกวิชา
ในระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ ๒) ส่งเสริมการสอนรูปแบบ T M
ในสถานศึกษา รวม ๕ ๗๑๐ แห่ง รวมทั้ งยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ โดยพั ฒนาครูภ าษาอังกฤษ
( oo a p) ๓๕๐ คน ปรับเพิม่ ชัว่ โมงภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา และปรับแนวทางการเรียนภาษาอังกฤษ
ระดับอาชีวศึกษาให้เน้นวิชาชีพมากขึ้น ๓) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมการอ่านโดยผลการด�าเนินการ
ที่ส�าคัญ คือ การเร่งรัดและพัฒนาให้นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ อ่านออกเขียนได้
โดยจ� า นวนนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ ๑-๖ อ่ า นไม่ อ อก เขี ย นไม่ ไ ด้ ล ดลง ๔) ปรั บ ระบบทดสอบ
- T จาก ๘ กลุ่มสาระวิชาเหลือ ๕ กลุ่มสาระวิชา เสริมสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
เช่น ก�าหนดให้รัฐมีหน้ าที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บค่ าใช้จ่าย ซึ่งจะช่วยให้ประชาชน
เกิดความเชื่อมั่นว่า รัฐบาลจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมเด็กทุกคน
รวมถึงเด็กทีม่ คี วามสามารถพิเศษ เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ส่งเสริมการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ด้วยการจัดการศึกษา
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นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ ๒๗๗ ๙๖๘ คน ในลักษณะโรงเรียนผู้สูงอายุ ซึ่งมีโรงเรียน
น�าร่อง ๔๓ แห่ง นอกจากนี้ ได้ กอาชีพให้แก่ประชาชนผ่านระบบการศึกษานอกโรงเรียน โดยในปี ๒๕๕๘
มีประชาชนร่วมโครงการ จ�านวน ๔๔๕ ๘๙๒ คน ปี ๒๕๕๙ จ�านวน ๓๐๖ ๖๓๑ คน ผลิตและพัฒนาคุณภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา เช่น โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายและบรรจุ
เข้ารับราชการครูในปี ๒๕๕๙ จ�านวน ๔ ๐๗๙ คน โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจ
และพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ T
nlin และการออกหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อพัฒนาระบบ
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านต่าง ๆ รวมทัง้ สร้างขวัญและก�าลังใจ เช่น ปรับปรุงบ้านพักครู
การแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ยกระดับการผลิตกำาลังคนให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ เช่น การปรับ
ภาพลักษณ์อาชีวศึกษาและส่งเสริมอาชีวศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมาตรฐานสูค่ วามเป็นเลิศเฉพาะทาง จัดการเรียน
การสอนในสาขาวิชาเฉพาะทางและสาขาวิชาทีม่ คี วามโดดเด่น โดยปี ๒๕๕๙ ก�าหนดสาขาวิชาเฉพาะทาง ๗ สาขา
มีสถานศึกษาน�าร่อง ๗ แห่ง นอกจากนี้ ยังด�าเนินโครงการทวิศกึ ษาเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดยในปี ๒๕๕๙ มีผู้เรียน ๕๔ ๖๓๔ คน รวมทั้งมีการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ซึ่งในปี ๒๕๕๙ อาชีวศึกษา
ภาครัฐมีนกั เรียน ๑๑๓ ๗๒๙ คน สถานประกอบการ ๒๑ ๐๑๙ แห่ง นอกจากนัน้ รัฐบาลยังด�าเนินโครงการควบรวม
สถาบันอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชนและจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมอาชีวศึกษาเอกชน จัดเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษา โดยด�าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในโรงเรียนขนาดเล็ก
๑๕ ๓๖๙ แห่ง ปรับเพิม่ ประสิทธิภาพความเร็วระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตรองรับการใช้งานเพือ่ การจัดการเรียน
การสอนและการบริหารจัดการ ๓๕ ๐๐๐ แห่ง และปรับโครงสร้างการบริหารใหม่ โดยก�าหนดกลไกคณะกรรมการ
ขับเคลือ่ นการปฏิรปู การศึกษาในภูมภิ าค คณะกรรมการการศึกษาจังหวัด และมีสา� นักงานศึกษาธิการภาค ๑-๑๘
ส่วนการทะนุบำารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม นั้น รัฐบาลให้การสนับสนุนองค์กรทางศาสนา
ให้มบี ทบาทส�าคัญในการปลูก งั คุณธรรม จริยธรรม และการเสริมสร้างสันติสขุ และความปรองดองในสังคมไทย
อย่างยัง่ ยืน ตลอดจนการมีสว่ นร่วมในการพัฒนาสังคม โดยการด�าเนินงานทีส่ า� คัญ เช่น โครงการหมูบ่ า้ นรักษาศีล ๕
ชาวประชาเป็นสุข ๗ ๑๐๐ หมู่บ้านทั่วประเทศ โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ค่ายครอบครัว ชุมชน สังคม
เป็นสุข คลินกิ คุณธรรมในสถานศึกษา รวมทัง้ การขับเคลือ่ น “ชุมชนคุณธรรม” โดยพลัง “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)
หรือ “บรม” (บ้าน-โรงเรียน-มัสยิด) การอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน พัฒนา และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมที่ส�าคัญ
ได้แก่ ๑) อนุรักษ์ ฟื้นฟู มรดกทางศิลปวัฒนธรรม จัดงานมหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นล้านนา โครงการเยาวชน
รักบ้านเกิด โครงการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรีและนาฏศิลป์ จัดการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ
ทัง้ ในและต่างประเทศ ๒) พัฒนาแหล่งเรียนรูท้ างศิลปวัฒนธรรม เช่น การเปิดศูนย์ประวัตศิ าสตร์พระราชวังจันทน์
การพัฒนาหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
น� า เยาวชนสู ่ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ” ๓) เพิ่ ม มู ล ค่ า ทางธุ ร กิ จ
ด้านวัฒนธรรม ด้วยการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์
และวีดิทัศน์ ซึ่งสร้างรายได้กว่า ๕๗ ๐๐๐ ล้านบาท
จัดตั้งศูนย์บันดาลไทย ๓ แห่ง เพื่อการท่องเที่ยว
ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ a i in
และผลิตภัณฑ์
ทางวัฒนธรรม l al od o Thailand
T) ๔) ใช้เทคโนโลยีสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม
เช่น การพัฒนาระบบ a ional in l indo
การให้บริการระบบน�าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
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อัจฉริยะ พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง ( i al M
)
การพัฒนาระบบคลังข้อมูลดิจทิ ลั ทางมรดก และจัดท�า
โปรแกรม Thai l
Mo il ppli a ion
ซึ่งเป็นแผนที่แหล่งท่องเที่ยวบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
๕) น�าความเป็นไทยสู่สากลและประชาคมอาเซียน
โดยมี ก ารเจรจาความร่ ว มมื อ กั บ ๑๕ ประเทศ
มี ก ารจั ด แสดงดนตรี ไ ทย ดนตรี น าฎศิ ล ป์ ไ ทย
และศิลปวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ปี ๒๕๕๘๒๕๕๙ มีการจัดงาน ๑๑๕ ครั้ง ใน ๔๗ ประเทศ
๖ ทวีปทั่วโลก ๖) ส่งเสริมอัตลักษณ์และสังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
เช่น โครงการวัฒนธรรมเชื่อมใจชายแดนใต้สันติสุข “รักษ์วิถีถิ่น วิถีไทย ก้าวไกลสู่สากล” การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์
มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอ่าน ศูนย์การเรียนรู้ทางวัฒนธรรมท้องถิ่น (ศูนย์วัฒนธรรม
เฉลิมราช) และ ๗) พัฒนากฎหมายและกลไกเพือ่ ส่งเสริมงานวัฒนธรรม โดยการประกาศใช้กฎหมาย จ�านวน ๒ ฉบับ
ได้แก่ พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษามรดกภูมปิ ญ
ั ญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมทัง้ ได้กา� หนดมาตรการภาษีเพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้มีการบริจาคเงินแก่งานวัฒนธรรมและงานด้านการพัฒนาการเรียนรู้ทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
๔.๕ นโยบายที่ ๕ การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
รัฐบาลได้ด�าเนินการเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของ
ประชาชน ดังนี้ การสร้างระบบหลักประกันสุขภาพ โดยประชาชนร้อยละ ๙๙.๙๕ เข้าถึงหลักประกันสุขภาพ
จากการด�าเนินนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งครอบคลุมการให้บริการผู้ติดเชื้อ
โดยให้ยา
ต้านไวรัสอย่างต่อเนื่อง และให้บริการผู้ปวยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงตามเป้าหมาย รวมถึงให้บริการ
ผู้ปวยไตวายเรื้อรัง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๘๒ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ มีการพัฒนาคลินิกหมอครอบครัว
( i a a l ) โดยด�าเนินการในโรงพยาบาลเขตเมือง ๔๘ แห่ง มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ๒๙๒ คน
เพื่อดูแลประชาชนในความรับผิดชอบ การพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวสำาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
โดยในปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ได้พัฒนาศักยภาพผู้ดูแล ( a i ) และผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ ( a Mana )
จ�านวน ๒ ๕๙๖ คน และ ๒๔ ๖๖๙ คน ตามล�าดับ นอกจากนี้ ได้จัดบริการด้านสุขภาพและสังคมแก่ผู้สูงอายุ
ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง จ�านวน ๑๙๗ ๕๘๔ คน ทั้งนี้ มีต�าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๗.๑๓ จากเป้าหมายร้อยละ ๔๐ การสนับสนุนบริการการแพทย์แผน ทยและการแพทย์
ทางเลือกคู่ขนานกับการแพทย์แผนปจจุบัน โดยมีการด�าเนินการแล้วคิดเป็นร้อยละ ๖๗.๒๗ ของเป้าหมาย
๕) การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพสำ าหรั บ ประชาชนทุ ก กลุ ่ ม วั ย โดยรั ฐ บาลให้ ค วามส� า คั ญ กั บ การจั ด กิ จ กรรม
ทางกีฬาและนันทนาการแก่ประชาชนทุกกลุม่ วัยทัง้ ในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค เช่น จัดการแข่งขันกีฬาผูส้ งู อายุ
แห่งประเทศไทย และสนับสนุนงบประมาณส�าหรับการบริหารจัดการศูนย์ กกีฬาแห่งชาติและสนามกีฬาจังหวัด
ควบคู่ไปกับการเสริมความเข้มแข็งของระบบเ ้าระวังโรคระบาด โดยเน้นพัฒนาระบบควบคุมโรคติดต่อร้ายแรง
และภัยสุขภาพที่เกิดขึ้นเฉพาะพื้นที่และในกลุ่มเป้าหมายพิเศษ เช่น วัณโรคในเขตเมือง โรคเมอร์ส โรคติดเชื้อ
ไวรัสซิกา รวมถึงด�าเนินงานยุติการถ่ายทอดเชื้อ และซิฟิลิสจากแม่สู่ลูกอย่างต่อเนื่อง การดำาเนินมาตรการ
ป้องกันการบาดเจบและเสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุทางถนน โดยเตรียมความพร้อมของระบบการแพทย์ฉกุ เฉิน ได้แก่
การบูรณาการฐานข้อมูลและแก้ไขจุดเสีย่ ง การเตรียมความพร้อมของหน่วยบริการ ระบบรับแจ้งและส่งต่อ และ
รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
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มาตรฐานความปลอดภัยของรถพยาบาล และการพัฒนางานวิจยั และเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข
เพื่อสร้างนวัตกรรมในการป้องกันและรักษาโรคระบาด เช่น กับดักก�าจัดลูกน�้ายุงลาย เทคนิคการตรวจวินิจฉัย
วัณโรคจากการท�างานของยีนในเลือด การตรวจหาเชื้อ ด้วยกระดาษซับเลือด
๔.๖ นโยบายที่ ๖ การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
รัฐบาลได้ด�าเนินนโยบายด้านการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อสร้างพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจให้เศรษฐกิจมีความมั่นคง แข่งขันได้ดีขึ้น และสามารถขยายตัวได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยที่
ประชาชนได้รับผลประโยชน์และโอกาสทางเศรษฐกิจกันอย่างทั่วถึงมากขึ้น มีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญดังนี้
๔.๖.๑ การดูแลเกษตรกรและการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร รัฐบาลได้ด�าเนิน
มาตรการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มต่าง ๆ เช่น การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั้งระบบ ด้วยมาตรการ
สนับสนุนสินเชื่อการประกันภัยและการบริหารจัดการข้าวในสต็อกของรัฐ โดยด�าเนินโครงการต่าง ๆ เช่น
โครงการประกันภัยข้าวนาปีปกี ารผลิต ๒๕๕๘ ๕๙ กรอบวงเงิน ๖๓๑.๓๒ ล้านบาท มีเกษตรกรได้รบั การช่วยเหลือ
๙๒ ๐๖๔ ราย ครอบคลุมพื้นที่ ๑.๕ ล้านไร่ โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๙ ๖๐ กรอบวงเงิน
๒ ๐๗๑.๑๓ ล้านบาท มีเกษตรกรได้รบั การช่วยเหลือ ๑ ๕๔๗ ๒๕๔ ราย ครอบคลุมพืน้ ที่ ๒๖.๗ ล้านไร่ โครงการ
ลดดอกเบีย้ เงินกูใ้ ห้เกษตรกรผูป้ ลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๘ ๕๙ วงเงิน ๙๗๕.๕๗ ล้านบาท ได้ดา� เนินการลดดอกเบีย้
เงินกูใ้ ห้แก่เกษตรกรจ�านวน ๖๐๙ ๕๙๔ ราย เป็นเงิน ๔๕๖.๙๗ ล้านบาท โครงการสินเชือ่ เพือ่ รวบรวมข้าวและ
สร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต ๒๕๕๘ ๕๙ วงเงิน ๑๒ ๕๐๐ ล้านบาท สถาบันเกษตรกร
แจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการ ๔๓๔ แห่ง วงเงินที่จะขอกู้ ๑๔ ๑๐๒.๒๐ ล้านบาท ได้รับอนุมัติเงินกู้แล้ว
๒๔๗ แห่ง วงเงินทีอ่ นุมตั ิ ๙ ๓๘๖.๔๕ ล้านบาท เบิกเงินกูแ้ ล้ว ๒๔๖ แห่ง จ�านวนเงินจ่ายสะสม ๘ ๐๒๐.๙๑ ล้านบาท
และต้นเงินกูค้ งเหลือ ๑๗๓ แห่ง จ�านวนเงิน ๔ ๔๖๓.๕๗ ล้านบาท โครงการสินเชือ่ ชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี
ปีการผลิต ๒๕๕๘ ๕๙ วงเงินสินเชื่อ ๒๖ ๗๔๐ ล้านบาท ให้แก่เกษตรกร ๗๔ ๓๔๓ ราย สหกรณ์ ๔๒ ราย รวม
ทั้งสิ้น ๖ ๙๐๙.๔๘ ล้านบาท โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเกบสตอก ปีการผลิต
๒๕๕๘ ๕๙ ได้พิจารณาชดเชยดอกเบี้ยรวม ๑๔๘ ราย ๓๐ จังหวัด มูลค่า ๑๔๐ ล้านบาท รวมทั้งโครงการ
การระบายข้าวในสตอกของรัฐ ปี ๒๕๕๙ ซึง่ มีขา้ วในสต็อกรวมปริมาณ ๒ ๙๖๒ ๘๗๓.๙ ตัน มูลค่า ๒๘ ๖๕๖.๘
ล้านบาท และโครงการจัดตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๘ ๕๙ มีการจัดตลาดนัดข้าวเปลือกแล้ว ๙๒ ครัง้
๓๓ จังหวัด ปริมาณซื้อขายรวม ๕๙ ๔๒๐ ตัน คิดเป็นมูลค่า ๕๘๐ ล้านบาท เกษตรกรสามารถจ�าหน่ายข้าวได้
ในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดตันละ ๑๐๐-๘๐๐ บาท
ในส่วนของการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยาง รัฐบาลได้ด�าเนินโครงการสนับสนุน
เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นแก่ ส ถาบั น เกษตรกรเพื่ อ รวบรวมยาง วงเงิ น ๑๐ ๐๐๐ ล้ า นบาท โดยมี ว งเงิ น ขอกู ้
๕ ๐๕๕.๔๕ ล้านบาท อนุมัติเงินกู้ ๓๘๐ แห่ง วงเงินอนุมัติ ๔ ๘๘๘.๒๗ ล้านบาท เบิกเงินกู้แล้ว ๓๖๖ แห่ง
จ�านวนเงิน ๕ ๙๒๔.๖๖ ล้านบาท โครงการสนับสนุน
สินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพารา ภายใต้
แนวทางพั ฒ นายางพาราทั้ ง ระบบ วงเงิ น สิ น เชื่ อ
๕ ๐๐๐ ล้านบาท อนุมัติเงินกู้จ�านวน ๑๔๖ แห่ง
วงเงินอนุมัติ ๑ ๔๑๗.๖๓ ล้านบาท เบิกเงินกู้แล้ว
๑๔๐ แห่ง จ่ายเงินกู้สะสม ๑ ๑๒๔.๖๐ ล้านบาท
โครงการชดเชยราย ด้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง
วงเงิน ๘ ๒๐๐ ล้านบาท จ่ายเงินให้เกษตรกรชาวสวนยาง
รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
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จ�านวน ๘๒๑ ๒๒๗ ราย จ�านวน ๘.๒๘๘ ล้านไร่ จ�านวนเงิน ๘ ๒๘๗.๙๓ ล้านบาท โครงการสนับสนุนสินเชื่อ
เกษตรกรชาวสวนยางรายย่ อ ยเพื่ อ ประกอบอาชี พ เสริ ม วงเงิ น รวม ๑๕ ๐๐๐ ล้ า นบาท จ่ า ยสิ น เชื่ อ
แก่เกษตรกร จ�านวน ๑๓๑ ๓๒๔ ราย เป็นเงิน ๑๑ ๙๗๕ ล้านบาท โครงการสร้างความเข้มแขงให้แก่เกษตรกร
ชาวสวนยาง วงเงินรวม ๑๓ ๑๒๔ ล้านบาท โดยโอนเงินให้เกษตรกรชาวสวนยาง (เจ้าของสวนยาง) จ�านวน
๗๑๑ ๑๗๓ ราย พื้นที่ ๗.๑๑ ล้านไร่ จ�านวนเงิน ๖ ๔๐๑.๗๗ ล้านบาท และโอนเงินให้เกษตรกรชาวสวนยาง
(ผู้กรีดยาง) จ�านวน ๖๗๓ ๘๓๕ ราย พื้นที่ ๖.๗๘ ล้านไร่ จ�านวนเงิน ๔ ๐๖๗.๐๒ ล้านบาท และโครงการ
ส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ โดยมีการรับซื้อยางไปแล้ว ๒ ๘๙๒.๑๙ ตัน มูลค่า ๑๒๑.๕ ล้านบาท
รวมถึงการจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ ( in Ma hin ) ผลิตภัณฑ์ยางระหว่างผู้น�าเข้าจากประเทศต่าง ๆ
ทั่วโลก โดยมีมูลค่าการซื้อขายยางพาราจ�านวน ๑๙ ๖๖๐ ล้านบาท
ส่วนพืชเศรษฐกิจอื่น ทั้งมันสำาปะหลัง อ้อย และปาล์มนำ้ามันนั้น รัฐบาลได้ด�าเนิน
โครงการให้ความช่วยเหลือด้านปจจัยการผลิตแก่
ชาว ร่อ้อยฤดูการผลิตปี ๒๕๕๘ ๕๙ ในอัตราตัน
อ้อยละ ๑๖๐ บาท จากปริมาณอ้อยรวมทัง้ สิน้ ๙๔.๐๔๗
ล้ า นตั น ค่ า ความหวานเฉลี่ ย ที่ ๑๑.๙๕ ซี . ซี . เอส.
คิ ด เป็ น มู ล ค่ า อ้ อ ยที่ ช าวไร่ อ ้ อ ยได้ รั บ รวมทั้ ง สิ้ น
ประมาณ ๑๕ ๐๔๗ ล้านบาท โครงการส่งเสริมสินเชือ่
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร
ได้อนุมัติวงเงินกู้ปีละ ๓ ๐๐๐ ล้านบาท จากธนาคาร
เพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร (ธ.ก.ส.)
โดยใช้จากวงเงิน ๑๐ ๐๐๐ ล้านบาท ของเงินกู้ยืม
สินเชื่อเพื่อส่งเสริมการปลูกอ้อย (เงินเกียว) เป็นระยะ
เวลา ๓ ปี โดยก�าหนดอัตราดอกเบี้ยให้ชาวไร่อ้อย
ผู้กู้ช�าระในอัตราร้อยละ ๒ การออกใบรับรองให้ตั้ง
และขยายโรงงานนำ้าตาลทรายเพิ่ม ได้ออกใบรับรอง
ให้ตั้งโรงงานน�้าตาลใหม่จ�านวน ๒๒ โรงงาน ในพื้นที่
๑๕ จังหวัด จะมีกา� ลังการผลิตรวม ๔๒๑ ๐๐๐ ตันอ้อย
ต่อวัน และมีวงเงินลงทุนไม่ตา�่ กว่า ๑๑๑ ๐๐๐ ล้านบาท
และออกใบรับรองให้ขยายโรงงานน�้าตาลจ�านวน ๑๗ โรงงาน ในพื้นที่ ๑๔ จังหวัด จะมีก�าลังการผลิตรวม
๒๓๖ ๓๓๔ ตันอ้อยต่อวัน และจะมีวงเงินลงทุนไม่ต�่ากว่า ๔๒ ๕๐๐ ล้านบาท การกำาหนดแนวทางการบริหาร
จัดการตลาดมันสำาปะหลัง ปี ๒๕๕๙ ๖๐ จ�านวน ๔ โครงการ ได้แก่ โครงการลดดอกเบีย้ เงินกูใ้ ห้เกษตรกรผูป้ ลูก
มันส�าปะหลัง ปี ๒๕๕๙ ๖๐ โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันส�าปะหลังในระบบน�า้ หยด ปี ๒๕๕๙ ๖๐
โครงการสินเชือ่ เพือ่ ยกระดับมาตรฐานการผลิตและการแปรรูปมันส�าปะหลัง ปี ๒๕๕๙ ๖๐ และโครงการสินเชือ่
เพือ่ รวบรวมมันส�าปะหลังและสร้างมูลค่าเพิม่ โดยสถาบันเกษตรกร ปี ๒๕๕๙ ๖๐ การออกประกาศราคาแนะนำา
(เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙) รับซื้อผลปาล์มอัตรานำ้ามัน ร้อยละ ๑๘ ราคาไม่ต�่ากว่ากิโลกรัมละ ๕.๙๐ บาท
ให้ปรับเพิ่มราคารับซื้อไม่น้อยกว่า กิโลกรัมละ ๓๐ สตางค์ต่ออัตราน�้ามันที่เพิ่มขึ้นทุกร้อยละ ๑ และก�าหนดให้
โรงงานสกัดน�้ามันปาล์มแสดงอัตราน�้ามันที่ผลิตได้ในวันล่าสุดควบคู่กับการแสดงราคารับซื้อ

รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

บทสรุปสำ�หรับผู้บริหาร

			
รัฐบาลได้แก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรรายย่อย โดยด�ำเนินการผ่าน ธ.ก.ส. จ�ำนวน
๓ โครงการย่อย ได้แก่ โครงการปลดเปลื้องหนี้สิน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ เกษตรกรรายย่อยที่ไม่มีศักยภาพ
หรือมีเหตุผิดปกติจนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ประมาณ ๒๘,๐๐๐ ราย หนี้สินประมาณ ๔,๐๐๐ ล้านบาท
สามารถด�ำเนินการปลดเปลื้องหนี้ให้ลูกค้าแล้ว จ�ำนวน ๒๘,๖๔๓ ราย รวมวงเงิน ๒,๒๘๙.๘๖ ล้านบาท
โครงการปรับโครงสร้างหนี้ให้กับเกษตรกรรายย่อยที่มีศักยภาพต�ำ่ ที่ประเมินศักยภาพแล้วยังมีความสามารถ
ในการประกอบอาชีพแต่มปี ญ
ั หาในการช�ำระหนี้ จากเหตุสจุ ริตจ�ำเป็นและเป็นภาระหนัก ประมาณ ๓๔๐,๐๐๐ ราย
หนี้สินประมาณ ๔๘,๐๐๐ ล้านบาท สามารถปรับโครงสร้างหนี้ให้กับลูกค้าแล้ว จ�ำนวน ๒๕๗,๗๔๘ ราย
รวมวงเงิน ๔๒,๑๐๕.๑๗ ล้านบาท โครงการขยายเวลาช�ำระหนี้ให้กับเกษตรกรรายย่อยที่มีศักยภาพ
ในการประกอบอาชีพแต่ได้รบั ผลกระทบจากการงดท�ำนาปรังและราคายางพาราตกต�ำ่ ประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ ราย
หนี้สินประมาณ ๖๔,๐๐๐ ล้านบาท ได้ขยายเวลาช�ำระหนี้แล้ว จ�ำนวน ๔๕๕,๖๕๑ ราย รวมวงเงินสินเชื่อ
๖๓,๗๖๖.๘๗ ล้านบาท
ในส่วนของการช่วยเหลือด้านหนี้สินเกษตรกรนั้น รัฐบาลได้ด�ำเนินโครงการที่เกี่ยวข้อง
เช่น การชดเชยดอกเบี้ยให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและมีปัญหาการส่งช�ำระหนี้
โดยหนีป้ กติจา่ ยชดเชยดอกเบีย้ ให้รอ้ ยละ ๓ จ�ำนวน ๓ ปี และหนีค้ า้ งช�ำระจ่ายชดเชยดอกเบีย้ ร้อยละ ๔ จ�ำนวน ๓ ปี
และจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อฟื้นฟูอาชีพแก่สมาชิกจนถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ เบิกเงินเพื่อชดเชยดอกเบี้ยแก่
เกษตรกรแล้ว ๑๔๔,๑๑๔ ราย วงเงิน ๓๖๙.๔๐ ล้านบาท กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรผู้ยากจน
อนุมตั เิ งินกูใ้ ห้แก่เกษตรกรและผูย้ ากจน จ�ำนวน ๑,๘๙๑ ราย วงเงิน ๖๖๐.๗๖ ล้านบาท จ�ำนวนทีด่ นิ ทีช่ ว่ ยไถ่ถอน
หรือซือ้ คืน ๙,๒๕๓-๒-๗๙ ไร่ โครงการแก้ไขปัญหาหนีส้ นิ เกษตรกรด้วยการจ�ำหน่ายหนีเ้ ป็นศูนย์ในกองทุนหรือ
เงินทุนในก�ำกับดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหนีส้ นิ โครงการส่งเสริมหรือสงเคราะห์ของรัฐซึง่ ไม่ได้
เกิดขึน้ จากความผิดพลาดของเกษตรกร ซึง่ มีเกษตรกร รวม ๒๗,๗๗๐ ราย ต่อองค์กรเกษตรกร ๑ แห่ง รวมเป็นเงิน
๔,๕๕๖ ล้านบาท ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ ได้ด�ำเนินการจ�ำหน่ายหนี้สูญตามขั้นตอน จ�ำนวน ๑๐,๘๘๖ ราย
ต่อองค์กรเกษตรกร ๑ แห่ง วงเงิน ๑,๐๙ ล้านบาท และการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตร (หนี้นอกระบบ)
โดยสามารถเจรจาส�ำเร็จ ๖๕,๗๗๙ ราย มูลหนี้ ๑๐,๕๓๓.๗๙ ล้านบาท และปลดเปลื้องหนี้สินแล้ว ๗๔๑ ราย
มูลหนี้ ๑๙๕.๘๔ ล้านบาท
รัฐบาลได้พฒ
ั นาประสิทธิภาพและคุณภาพสินค้าเกษตรสูม่ าตรฐาน โดยมีการตรวจประเมิน
มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ ำ  ตรวจวิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพสิ น ค้า ปศุสั ต ว์ ตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก�ำหนด
ตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชในระบบ GAP ทั้งในส่วนของผักและผลไม้ และไม่ใช่ผักและผลไม้ โครงการ
ตลาดเกษตรกรเพื่อพัฒนาสินค้าในตลาดเกษตรกรสู่ระดับสินค้าพรีเมี่ยม โครงการตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ
ระดับพื้นที่ ในพื้นที่ส�ำนักงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรพื้นที่ต่าง ๆ และการจัดตั้งศูนย์บริการด้านกล้วยไม้
			
การจัดที่ดินท�ำกินให้เกษตรกร รัฐบาลได้ด�ำเนินการสอบสวนสิทธิ การจัดที่ดินชุมชน
(สอบสวนสิทธิ) การตรวจสอบการถือครองทีด่ นิ การออกหนังสืออนุญาตให้เข้าท�ำประโยชน์ในทีด่ นิ ท�ำกิน (กสน. ๓)
ให้แก่สมาชิกนิคมสหกรณ์ที่แสดงความประสงค์และการออกหนังสือแสดงการท�ำประโยชน์ (กสน. ๕) ให้แก่
สมาชิกนิคมสหกรณ์ที่ปฏิบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก�ำหนด ส่วนการฟื้นฟูและปรับปรุงคุณภาพดิน รัฐบาลได้
ด�ำเนินการ เช่น ปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดินเบือ้ งต้นลงบนภาพถ่ายออร์โธสี ระยะที่ ๓ จ�ำนวน ๔๔.๒๐ ล้านไร่
ปรับปรุงคุณภาพดินโดยส่งเสริมการใช้ปนู มาร์ลในการพัฒนาพืน้ ทีด่ นิ เปรีย้ ว ส่งเสริมการใช้หนิ ปูนฝุน่ ในการปรับปรุง
พื้นที่ดินเปรี้ยวดินเค็มภาคใต้ และปรับปรุงพื้นที่ดินกรดโดยการใช้โดโลไมท์ และส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ดินเค็ม
จ�ำนวน ๑๙๓,๔๐๐ ไร่ ฟืน้ ฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดินโดยการรณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก
เพื่อการอนุรักษ์ดินและน�้ำ ในพื้นที่ ที่ มี ป ั ญ หาการชะล้ างพั ง ทลายของดิ น จั ด ระบบอนุ รั ก ษ์ ดิ น และน�้ำ บน
พืน้ ทีล่ มุ่ -ดอน จ�ำนวน ๓,๐๑๓,๘๐๐.๑๖ ไร่ พัฒนาทีด่ นิ ในพืน้ ทีเ่ ฉพาะ โดยด�ำเนินโครงการเพิม่ ผลผลิตข้าวหอมมะลิ
มาตรฐานเพื่อการส่งออกในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ และการปรับปรุงบ�ำรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด
รายงานผลการดำ�เนินงานของรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

(43)

บทสรุปส�าหรับผู้บริหาร

นอกจากนี้ รัฐบาลได้ส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่โดยด�าเนินโครงการ
สนับสนุนสินเชือ่ ให้กลุม่ ชาวนาผูผ้ ลิตข้าวแบบแปลงใหญ่ ปี ๒๕๕๙ ๖๐ โดย ธ.ก.ส. จะสนับสนุนสินเชือ่ วงเงิน
๓ ๒๕๐ ล้านบาท แก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ก�าหนดวงเงินกู้กลุ่มละไม่เกิน ๕ ล้านบาท
โดยรัฐบาลรับภาระดอกเบี้ยแทนในอัตราร้อยละ ๓.๕๑ ต่อปี แต่คิดดอกเบี้ยจากสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และ
วิสาหกิจชุมชน ในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ ต่อปี ก�าหนดระยะเวลาช�าระคืนเงินกูไ้ ม่เกิน ๑๒ เดือนนับจากเดือนทีร่ บั เงินกู้
คิดเป็นวงเงินทีร่ ฐั บาลต้องชดเชยดอกเบีย้ จ�านวนเงิน ๗๔.๕๕ ล้านบาท โดยเริม่ โครงการตัง้ แต่วนั ที่ ๑ พฤษภาคม
๒๕๕๙-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ (จ่ายเงินกู้ถึงเดือนตุลาคม ๒๕๕๙) การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพื่อเปนแหล่งเรียนรู้
ด้านการเกษตรของชุมชน ปัจจุบันได้วิเคราะห์ศักยภาพแล้ว ๘๘๒ ศูนย์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ๔๗ ๘๔๕ ครั้ง
ให้บริการด้านการเกษตร ๔๕ ๔๙๕ ครั้ง ขยายองค์ความรู้แก่เกษตรกร ๑๘ ๖๐๒ ราย และประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงานวิชาการและสถาบันการศึกษาในพืน้ ที่ ๕๕๔ ศูนย์ การดำาเนินการ
ปัจจุบนั สามารถเรียกดู
ข้อมูล i Map ได้จากแอปพลิเคชันและเริ่มพื้นที่น�าร่อง ๓ จังหวัด ในการปรับเปลี่ยนพื้นที่การเพาะปลูก
ตัง้ แต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ จ�านวน ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุทยั ธานี ชัยภูมิ และบุรรี มั ย์ โครงการปรับเปลีย่ น
การปลูกข้าว ปปลูกพืชที่หลากหลายฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๐ ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดท�าบัญชีรายชื่อชาวนา
ผู้ปลูกข้าวนาปรังปี ๒๕๕๖-๒๕๕๘ ให้จังหวัดติดประกาศและด�าเนินการจัดเวทีชุมชน ประชาคม และรับสมัคร
ชาวนา จ�านวน ๖๖ ๘๐๐ ราย พื้นที่ ๓๒๓ ๐๐๐ ไร่ และโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบนำ้าใน ร่นา
ของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ขณะนี้ได้เปิดให้สมาชิกสถาบันเกษตรกรยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการ
มีสมาชิกสถาบันเกษตรกรประสงค์ขอรับการสนับสนุน จ�านวน ๔๘๖ แห่ง แยกเป็นเกษตรกรขอรับการขุดสระ
๘ ๘๘๐ ราย และเจาะบ่อบาดาล ๑๘ ๑๘๖ ราย
๔.๖.๒ การสนับสนุนและพัฒนากองทุนหมูบ่ า้ นและชุมชนเมือง รัฐบาลได้ดา� เนินมาตรการต่าง ๆ
เช่น มาตรการเพื่อสนับสนุนและพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส.
ได้สนับสนุนวงเงินสินเชื่อรวม ๔๐ ๐๐๐ ล้านบาท ระยะเวลาการสนับสนุน ๒ ปี แก่กองทุนหมู่บ้านฯ ที่ได้รับ
การประเมินศักยภาพในระดับดีมาก ( ) หรือระดับดี ( ) เมื่อสิ้นสุดโครงการ มีการเบิกจ่ายไปแล้ว ๓๓ ๘๙๘.๗
ล้านบาท โครงการเพิม่ ความเข้มแขงของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ กองทุนละไม่เกิน ๕๐๐ ๐๐๐ บาท
ภายใต้วงเงินรวม ๓๕ ๐๐๐ ล้านบาท เพื่อใช้ในการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน เช่น ยุ้งฉางชุมชน
โรงตากพืชผลทางการเกษตร โรงสีชมุ ชน โรงงานผลิตปุยประจ�าชุมชน การจัดท�าแหล่งเก็บน�า้ ชุมชน และเครือ่ งจักร
ส�าหรับแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ณ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ อนุมัติโครงการและงบประมาณโครงการแล้ว
จ�านวน ๖๑ ๓๒๘ กองทุน เป็นเงินรวม ๓๐ ๕๙๒ ล้านบาท โอนเงินให้กองทุนหมู่บ้านแล้ว ๒๒ ๙๔๔ ล้านบาท
เบิกจ่ายแล้ว ๒ ๕๓๘ ล้านบาท และโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
ตามแนวทางประชารัฐ วงเงินไม่เกิน ๑๕ ๐๐๐ ล้านบาท (หมู่บ้านละไม่เกิน ๒๐๐ ๐๐๐ บาท จ�านวน ๗๔ ๕๘๘
หมูบ่ า้ น) ทัง้ นี้ ณ วันสิน้ สุดโครงการ (วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙) มีโครงการทีห่ มูบ่ า้ นด�าเนินการแล้วเสร็จ ๘๕ ๓๙๓
โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๑๔ ๘๘๘.๕๖ ล้านบาท
๔.๖.๓ การดู แ ลรั ก ษาเสถี ย รภาพ
ราคาและลดภาระค่าครองชีพประชาชน โดยดูแล
ราคาสิ น ค้ าและบริก ารให้มีร าคาที่เหมาะสมและ
เปนธรรม นอกจากนี้ ได้ด�าเนินมาตรการลดภาระ
ค่ า ครองชี พ ของประชาชน เช่ น ๑) โครงการ
ร้านจ�าหน่ายอาหารปรุงส�าเร็จเพื่อคืนความสุขทุกจาน
ให้ประชาชน (ถูก สะอาด ดี อร่อย) “หนูณชิ ย์...พาชิม”
รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
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ในราคาไม่เกินจานละ ๒๕-๓๕ บาท จ�ำนวน ๑๑,๖๙๔ แห่ง สามารถลดภาระค่าครองชีพได้ประมาณ
ร้อยละ ๑๐-๓๕ ของเงินค่าใช้จา่ ยในการซื้ออาหารต่อวัน หรือประมาณวันละ ๑๐ ล้านบาท ๒) โครงการธงฟ้า
ราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน จัดงานรวม ๖๖๘ ครั้ง สามารถลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนกว่า 
๒ ล้านคน ๓) โครงการเพื่อชุมชน เพื่อลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและสร้างความเข้มแข็ง
ผ่านระบบสหกรณ์หรือวิสาหกิจชุมชน โดยน�ำข้าวในสต็อกรัฐบาลมาจัดท�ำข้าวสารถุงจ�ำหน่ายในราคาถูก ด�ำเนินการแล้ว
๒ ครั้ง (ครั้งที่ ๑ มีสหกรณ์เข้าร่วม ๑๒๔ สหกรณ์ ๕๘ จังหวัด ครั้งที่ ๒ มีสหกรณ์เข้าร่วม ๔๒๙ แห่ง
๗๖ จังหวัด) และ ๔) การขยายระยะเวลาด�ำเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง
เพื่อให้บริการแก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายออกไปอีก ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
		
๔.๖.๔ การส่งเสริมภาคการพาณิชย์ การค้า และขยายฐานการส่งออก โดยในส่วนของ
การส่งเสริมการพาณิชย์ มีการด�ำเนินการ เช่น ๑) โครงการหนึ่งต�ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Tambon One
Product: OTOP) ปัจจุบนั มีผปู้ ระกอบการและสมาชิกผลิตภัณฑ์ชมุ ชนและผลิตภัณฑ์ OTOP กว่า ๕๕,๐๐๐ ราย
และมีรายได้จากการจ�ำหน่ายสะสมกว่า  ๑๑๖,๐๐๐ ล้านบาท ๒) ด�ำเนินมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมสินค้า
ท้องถิ่นไทย (OTOP Extravaganza) โดยให้ผู้มีเงินได้หักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส�ำหรับการซื้อสินค้า 
OTOP ตามจ�ำนวนที่จ่ายจริง แต่รวมกันทั้งหมดแล้วไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท ๓) ส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์
ชุมชนด้วยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication: GI) โดยขึ้นทะเบียนสินค้า  GI ไทยทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ มีการจดทะเบียนในต่างประเทศ รวม ๒ สินค้า ได้แก่ ผ้าไหมยกดอกล�ำพูน (สาธารณรัฐอินเดีย)
และข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง (สหภาพยุโรป) รวมทั้งส่งเสริมการรับรองมาตรฐานสินค้า  GI ในระดับสากล
รวม ๖ สินค้า  ๔) ด�ำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญา  เช่น ปรับปรุงระบบการจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญาให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น และให้บริการยื่นค�ำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
และสิทธิบัตรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filling) อย่างเต็มรูปแบบเมื่อต้นปี ๒๕๕๙ ส่วนการส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ มีการด�ำเนินการทีส่ �ำคัญ เช่น ๑) เจรจาความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement: FTA)
และเจรจาการค้าระดับพหุภาคีภายใต้องค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) ปัจจุบนั ประเทศไทย
มี FTA ในระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาคที่มีผลใช้บังคับแล้วกับ ๑๗ ประเทศ ภายใต้ความตกลง ๑๒ ฉบับ
ส่วนความร่วมมือกับประเทศอาเซียนได้จัดท�ำความตกลง FTA กับคู่คา 
้ ๖ ประเทศ และยังมี FTA ที่อยู่ระหว่าง
เจรจา เช่น อาเซียน-ฮ่องกง และความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive
Economic Partnership: RCEP) ๒) เร่งรัดขยายตลาดส่งออกเชิงรุก เพือ่ ขยายความสัมพันธ์การค้าการลงทุน และ
การแก้ไขปัญหาอุปสรรค ได้แก่ เจาะตลาดในกลุม่ ประเทศศักยภาพใหม่ เช่น รัฐสุลต่านโอมาน สาธารณารัฐอิสลามอิหร่าน
สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐเบลารุส และสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลงั กา และเตรียมการจัดท�ำ FTA
กับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย รวมทั้งเจาะลึกตลาดอาเซียนถึงระดับเมือง ด้วยการจัดงาน “TOP THAI BRANDS”
จ�ำนวน ๕ ครัง้ และจัดงาน Mini Thailand Week จ�ำนวน ๑๖ ครัง้ สร้างมูลค่ากว่า ๒,๐๐๐ ล้านบาท นอกจากนี้ ยังเจาะ
ตลาดเฉพาะ (niche market) เน้นกลุม่ เป้าหมาย Super Rich และเจาะตลาดใหม่เป็นผลส�ำเร็จ เช่น ตลาดสัตว์เลีย้ ง
ตลาดผูส้ งู อายุ และตลาดฮิสแปนิก ๓) เร่งขยายการส่งออกไปกลุม่ ประเทศ CLMV เช่น สร้างเครือข่ายผูป้ ระกอบการ
รุน่ ใหม่ของไทยกับประเทศเพือ่ นบ้าน ภายใต้โครงการ YEN-D (Young Entrepreneur Network Development
Program) ปีที่ ๑ และในปีที่ ๒ มียอดการค้ากว่า ๑,๕๐๐ ล้านบาท นอกจากนี้ รัฐบาลได้ส่งเสริมการค้าบริการ
และการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ๑) ส่งเสริมธุรกิจบริการไทยสู่ตลาดโลกในสาขาเป้าหมาย เช่น ธุรกิจสุขภาพ
และความงาม ธุรกิจโรงแรมและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ธุรกิจก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจสิ่งพิมพ์ และ
ธุรกิจซอฟต์แวร์ ๒) ขยายภารกิจผลักดันการลงทุนในต่างประเทศคู่ค้า เช่น จัดตั้งศูนย์ AEC Business Support
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n เพื่อเป็นศูนย์การกลางการให้บริการข้อมูลและค�าปรึกษาแก่ผู้ประกอบการไทยไปด�าเนินธุรกิจ
ในต่างประเทศ ๓) ด�าเนินโครงการ M o-a i สนับสนุนผู้ประกอบการ M ไทย ร่วมงานแสดงสินค้า
และเจรจาธุรกิจในตลาดต่างประเทศ จ�านวน ๒ ๖๐๒ บริษัท รวมกว่า ๔๐๐ กิจกรรม รวมทั้งการดำาเนินการ
ด้านกฎหมายเพื่อการค้า เช่น กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งนิติบุคคลคนเดียว เพื่อสนับสนุน M ให้เข้าสู่ระบบ
มากขึ้น และปรับปรุงประเภทธุรกิจบริการที่ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เนื่องจาก
เป็นธุรกิจที่มีกฎหมายเฉพาะของหน่วยงานก�ากับดูแลอยู่แล้ว จ�านวน ๔ ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจธนาคารพาณิชย์
ธุรกิจส�านักงานผู้แทนธนาคาร ธุรกิจประกันชีวิต และธุรกิจประกันวินาศภัย
๔.๖.๕ การส่งเสริมการลงทุน รัฐบาลได้ดา� เนินการเพือ่ อ�านวยความสะดวกด้านการประกอบธุรกิจ
ปรับปรุงการด�าเนินงานต่าง ๆ รวมทั้งกระบวนการพิจารณาอนุญาต เพื่อให้การด�าเนินธุรกิจมีความง่ายยิ่งขึ้น
มีการด�าเนินงานที่ส�าคัญดังนี้ การจัดทำาคู่มือบริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมทัง้ สิน้ ๒๖๙ คูม่ อื และกระบวนงาน การปรับลดขัน้ ตอน
การพิจารณาอนุญาต โดยพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.๔) ลดจาก ๙๐ วัน เหลือ ๓๐ วัน เร่งรัด
การด�าเนินการออกประทานบัตรหรืออาชญาบัตรเหมืองแร่ การด�าเนินการดังกล่าวส่งผลให้เกิดการกระตุ้น
เศรษฐกิจ ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ เช่น ออกใบอนุญาตประกอบหรือขยายโรงงาน
จ�านวน ๑๐ ๕๑๒ โรงงาน มูลค่าการลงทุนกว่า ๑ ๑๔๒ ๒๔๓ ล้านบาท ออกใบอนุญาตประทานบัตรหรืออาชญาบัตร
เหมืองแร่ จ�านวน ๓๖๙ กิจการ มูลค่าการลงทุน ๔ ๔๐๐ ล้านบาท และออกใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (มอก.) จ�านวน ๑๓ ๙๕๘ ฉบับ การปรับปรุงแก้ ขกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัตมิ าตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. ๒๕๕๘ และพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ การยื่นใบอนุญาตผ่านระบบอิเลกทรอนิกส์ โดยผู้ประกอบการสามารถยื่นต่ออายุหรือ
ขออนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการขยายบทบาทภาคเอกชนเข้ามาทำางานแทนภาครัฐ (
) ได้แก่ การปรับกระบวนการตรวจสอบและการต่ออายุใบอนุญาตแทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม
โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นการเพิ่มบทบาทภาคเอกชน บุคคลที่ ๓ ด�าเนินการแทนพนักงาน
เจ้าหน้าที่ได้
๔.๖.๖ การส่งเสริมการท่องเทีย่ วในประเทศ ทย โดยด�าเนินนโยบายเพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ ดูแลความปลอดภัย อ�านวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือนักท่องเทีย่ ว
ตลอดการเดินทางท่องเทีย่ วในประเทศไทย รวมทัง้ พัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงคุณภาพ เจาะตลาดกลุม่ นักท่องเทีย่ ว
ระดั บ บน สนั บสนุน และพัฒนาบุคลากรด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว ตลอดจนด� า เนิ น การเพื่ อ แก้ ไขปั ญหาต่ า ง ๆ
ด้านการท่องเทีย่ ว เช่น บริษทั ทัวร์และมัคคุเทศก์ผดิ กฎหมาย การเอารัดเอาเปรียบนักท่องเทีย่ ว และปลูก งั การเป็น
เจ้าบ้านทีด่ ี เพือ่ สร้างภาพลักษณ์และยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วให้มคี วามยัง่ ยืน นอกจากนี้ ได้ขบั เคลือ่ น
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ซึ่งเน้นส่งเสริมตลาดท่องเที่ยววิถีไทย คาดว่าในปี ๒๕๕๙
จะมีนักท่องเที่ยวจ�านวน ๓๓ ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐.๒๘ จากปี ๒๕๕๘ สร้างรายได้ ๒.๔ ล้านล้านบาท
๔.๖.๗ การส่งเสริมการบริหารจัดการ
พลังงาน รัฐบาลได้ขับเคลื่อนและด�าเนินการจัดท�า
ion lan ประจ�าปี ๒๕๕๙ ตามแผนบูรณาการ
พลั ง งานระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๙)
ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยแผนย่ อ ยที่ ค รอบคลุ ม มิ ติ ท าง
พลั ง งานอย่ า งครบถ้ ว น ทั้ ง การเสริ ม ความมั่ น คง

รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
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บทสรุปสำ�หรับผู้บริหาร

ของระบบการผลิตและขนส่งน�้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และไฟฟ้า  การเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้และอนุรักษ์
พลังงาน และการส่งเสริมพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก รวมถึงได้ปรับปรุงนโยบายพลังงานต่าง ๆ
ให้มีประสิทธิภาพและเป็นธรรมมากขึ้น ทั้งนี้ ในปี ๒๕๕๙ รัฐบาลได้ผลักดันการพัฒนาโรงไฟฟ้าและระบบ
ส่ ง ไฟฟ้ า ตามแผนพั ฒ นาก�ำลั ง ผลิ ต ไฟฟ้ า ของประเทศไทย รวมถึ ง ได้ มี ก ารลงนามบั น ทึ ก ความเข้ า ใจ
เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ ซึ่งจะขยายปริมาณการรับซื้อไฟฟ้าจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เป็น ๙,๐๐๐ เมกะวัตต์ เพื่อเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าและรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศ
ที่เพิ่มขึ้น
ในการบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ รัฐบาลได้เปิดให้มีการประมูลแข่งขันยื่นข้อเสนอ
ล่วงหน้าก่อนสัมปทานจะสิ้นอายุในปี ๒๕๖๕-๒๕๖๖ ส�ำหรับกลุ่มแหล่งก๊าซธรรมชาติเอราวัณและข้างเคียง
และกลุ่มแหล่งก๊าซธรรมชาติบงกช ซึ่งเป็นแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้าของประเทศ
นอกจากนี้ รัฐบาลได้ส่งเสริมการลงทุนโครงการระบบท่อก๊าซธรรมชาติตามแผนแม่บทฉบับที่ ๓ เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการจัดหาก๊าซธรรมชาติส�ำหรับภาคการผลิตไฟฟ้า และได้พฒ
ั นาโครงสร้างพืน้ ฐานในการน�ำเข้า
ก๊าซธรรมชาติเหลว ตลอดจนการสร้างและขยายสถานีรับก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG Receiving Terminal)
เพื่ อ รองรั บ ความต้ อ งการการใช้ ก ๊ า ซธรรมชาติ ใ นประเทศที่ เ พิ่ ม ขึ้ น การบริ ห ารจั ด การน�้ ำ มั น เชื้ อ เพลิ ง
รั ฐ บาลได้ เ ปิ ด ให้ เ อกชนเป็ น ผู ้ พั ฒ นาโครงการก่ อ สร้ า งระบบส่ ง น�้ ำ มั น ทางท่ อ ไปยั ง ภาคเหนื อ และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งน�้ำมันของประเทศ ลดความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
ในการขนส่ง และลดปัญหาอุบัติเหตุ นอกจากนี้ ได้ผลักดันให้ด�ำเนินโครงการส�ำรองน�้ำมันทางยุทธศาสตร์
เพื่อรองรับปัญหาการขาดแคลนน�้ำมันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านในการด�ำเนินการ
ก�ำหนดมาตรฐานคุ ณ ภาพน�้ ำ มั น เชื้ อ เพลิ ง ของภู มิ ภาคอาเซี ย น โดยในด้า นราคาพลั ง งาน รั ฐ บาลได้ ป รั บ
โครงสร้างราคาน�้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ก๊าซ NGV และโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าให้เกิด
ความเป็นธรรมและสะท้อนต้นทุนมากขึ้น อย่างไรก็ดี รัฐบาลยังคงให้การอุดหนุนราคาก๊าซ LPG ส�ำหรับ
ผู ้ มี ร ายได้ น ้ อ ย ในการส่ ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ พ ลั ง งาน รั ฐ บาลได้
ด�ำเนินมาตรการการจัดการโรงงานและอาคารควบคุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง
และก่อให้เกิดผลการประหยัดพลัง งาน (ณ เดื อ นกรกฎาคม ๒๕๕๙) แล้ ว ๒๕๑.๔๑ พั น ตั น เที ย บเท่ า
น�้ำมันดิบ นอกจากนี้ รัฐบาลได้ผลักดันร่างกฎกระทรวงก�ำหนดเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุ
อุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพิ่มในปี ๒๕๕๙ อีก ๒๐ ฉบับ เพื่อส่งเสริม
ให้ผู้ประกอบการและประชาชนใช้อุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานเพิ่มมากขึ้น
รัฐบาลได้ปรับระบบการส่งเสริมพลังงานทดแทนโดยใช้ระบบ Feed in Tariff (FiT)
ในการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ท�ำให้ภาครัฐสามารถวางแผนการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
ได้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับต้นทุนการผลิต และเกิดความเป็นธรรมต่อผู้ประกอบการและผู้ใช้ไฟฟ้ามากขึ้น
รวมทั้งได้สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชนในการพัฒนาพลังงานทดแทน เช่น โครงการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินส�ำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๘
สหกรณ์ภาคการเกษตร โครงการผลิตไฟฟ้าบนหลังคาอาคารและบ้านเรือน (Solar Rooftop) และโครงการ
ชีวภาพและชีวมวล (ภาคใต้) นอกจากนี้ รัฐบาลได้ก�ำหนดแผนการด�ำเนินงานส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า
เพื่อเพิ่มทางเลือกการใช้พลังงานและลดการพึ่งพาน�้ำมันเชื้อเพลิง โดยรัฐบาลได้ผลักดันโครงการน�ำร่อง
สาธิตการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า  และการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า เช่น การก�ำหนดมาตรฐานความปลอดภัย
การตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า  มาตรฐานการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า  และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า 
การก�ำหนดอัตราค่าไฟฟ้า และการออกใบอนุญาตในการจ�ำหน่ายไฟฟ้า
รายงานผลการดำ�เนินงานของรัฐบาล
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๔.๖.๘ การบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ รัฐบาลได้มงุ่ เน้นพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการ
รัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อให้รัฐวิสาหกิจเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ
โดยได้ด�ำเนินการ ดังนี้ การส่งเสริมความโปร่งใสในโครงการลงทุนของภาครัฐ โดยน�ำโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่
เข้าร่วมในโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency Initiative:
CoST) ท�ำให้สาธารณะได้รับทราบผลการด�ำเนินโครงการและสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การด�ำเนินโครงการ การยกระดับการปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจให้มีศักยภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล
โดยจัดท�ำร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการก�ำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... ซึ่งเป็นเครื่องมือส�ำคัญ
ในการปฏิ รู ป รั ฐ วิ ส าหกิ จ ทั้ ง ระบบ และป้ อ งกั น การแทรกแซงจากภาคการเมื อ ง รวมทั้ ง ก�ำหนดให้ มี
การจั ด ตั้ ง บรรษั ท วิ ส าหกิ จ แห่ ง ชาติ เ พื่ อ ท�ำหน้ า ที่ “เจ้ า ของ” ของรั ฐ วิ ส าหกิ จ แทนประชาชน และ
ดู แ ลประโยชน์ ส าธารณะ การแก้ ไขปั ญ หารั ฐ วิ ส าหกิ จ ประกอบด้ ว ย ๑) การแก้ ไขปั ญ หาของบริ ษั ท
การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) ที่มีผลการด�ำเนินการขาดทุนและความสามารถในการแข่งขันลดลง ส่งผลให้
ผลประกอบการเพิ่มขึ้นสูงกว่าเป้าหมายและมากกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา  โดยจากผลส�ำรวจ
ความพึงพอใจลูกค้าของ The International Air Transport Association (IATA) ส�ำหรับการปรับปรุง
การให้บริการชั้นธุรกิจพบว่า  ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการให้บริการเพิ่มขึ้น ๒) การแก้ไขปัญหาระบบ
การพิจารณาสินเชื่อและระบบติดตามหนี้ที่เป็นมาตรฐานของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ปัญหาดังกล่าวท�ำให้เกิดหนีท้ ไี่ ม่กอ่ ให้เกิดรายได้และผลประกอบการขาดทุน
จากการปล่อยสินเชือ่ ในวงเงินทีส่ งู กว่าขนาดของธุรกิจ SMEs จากการแก้ปญ
ั หาส่งผลให้หนีเ้ ดิมทีไ่ ม่กอ่ ให้เกิดรายได้
สามารถกลับมาสร้างรายได้ให้กับธนาคาร และธนาคารสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายและลดต้นทุนทางการเงินลง
๓) การแก้ไขปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้และผลประกอบการขาดทุนของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
(ธอท.) โดยให้ธนาคารจัดท�ำแผนเพื่อรองรับการด�ำเนินการในอนาคต รวมถึงแผนการร่วมใช้ทรัพยากรกับ
สถาบันการเงินของรัฐอืน่ ๆ เพือ่ ลดต้นทุนการด�ำเนินการ รวมทัง้ ได้ก�ำหนดให้ด�ำเนินการหาพันธมิตรควบคูไ่ ปกับ
การปรับโครงสร้างทางการเงินและการจัดท�ำแผนการด�ำเนินงานในอนาคต ๔) การแก้ไขปัญหาความซ�ำ้ ซ้อน
ในการด�ำเนินงาน ของ บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) โดยให้มี
การจัดตัง้ บริษทั เพือ่ บริหารจัดการทรัพย์สนิ ของบริษทั ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด
(มหาชน) ๕) การแก้ไขปัญหาของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เนื่องจากมีปัญหาการขาดความสามารถ
ในการลงทุนผลประกอบการที่ขาดทุน ปัญหาหนี้สิน และขาดความสามารถในการหารายได้ โดยด�ำเนินการ
ปรับโครงสร้างองค์กร ปรับปรุงประสิทธิภาพการเดินรถ และการให้บริการ รวมทัง้ การเพิม่ ปริมาณการขนส่งสินค้า 
และเร่งจัดท�ำแผนการพัฒนาที่ดินตามแนวเส้นทางรถไฟโครงการต่าง ๆ และ ๖) การแก้ปัญหาขององค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ด้านคุณภาพการให้บริการ การขาดสามารถในการควบคุมการให้บริการของ
รถร่วมเอกชน ผลประกอบการขาดทุนและหนีส้ นิ จ�ำนวนมาก และขาดความสามารถในการหารายได้ ซึง่ อยูร่ ะหว่าง
การปรับปรุงกระบวนการท�ำงานขององค์กรเพือ่ เตรียมความพร้อมส�ำหรับรองรับการเปลีย่ นแปลงบทบาทองค์กร
ให้เป็นเพียงผู้ให้บริการเดินรถ (Operator) และให้กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ก�ำกับดูแล (Regulator) รวมถึง
ปรับปรุงเส้นทางการเดินรถ จัดหาและพัฒนารถโดยสาร และจัดท�ำศูนย์บริหารจัดการรายได้กลางและระบบตัว๋ ร่วม
และการสนับสนุนบทบาทของภาคเอกชนในการร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ โดยเพิ่มมูลค่าของโครงการ
ทีต่ อ้ งด�ำเนินการตามหลักเกณฑ์และขัน้ ตอนทีก่ �ำหนดไว้ในพระราชบัญญัตกิ ารให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๕๖ จากโครงการทีม่ มี ลู ค่าตัง้ แต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาท ขึน้ ไป เป็นโครงการทีม่ มี ลู ค่าตัง้ แต่ ๕,๐๐๐ ล้านบาท ขึน้ ไป
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๔.๖.๙ การบริหารจัดการเศรษฐกิจ โดยด�าเนินการดังนี้ ๑) การป ิรูปการเงินการคลัง
ภาครั ฐ และการป ิ รู ป โครงสร้ า งภาษี ได้ จั ด ท� า แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานระบบ
การช� า ระเงิ น แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ห่ ง ชาติ ( a ional - a n Ma
lan) เพื่ อ พั ฒ นาระบบ
การช�าระเงินของประเทศไทยให้เข้าสู่ระบบการช�าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ ( - a n ) อย่างครบวงจร
ซึง่ เป็นการส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน อ�านวย
ความสะดวก ลดขั้นตอน และลดต้นทุนการเสียภาษี
ของผู้มีหน้าที่เสียภาษี รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถ
ในการการแข่ ง ขั น และส่ ง เสริ ม การเป็ น เศรษฐกิ จ
ดิ จิ ทั ล ของประเทศไทย ทั้ ง นี้ ในปั จ จุ บั น ได้ เริ่ ม
ด�าเนินโครงการ เช่น ระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์
( o p a ) และโครงการบูรณาการฐานข้อมูล
สวั ส ดิ ก ารสั ง คมซึ่ ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของโครงการ
- a
n ภาครั ฐ โดยได้ มี ก ารลงทะเบี ย น
เพื่ อ สวั ส ดิ ก ารแห่ ง รั ฐ ของประชาชนผู ้ มี ร ายได้ น ้ อ ยท� า ให้ รั ฐ บาลมี ฐ านข้ อ มู ล รองรั บ การก� า หนดนโยบาย
เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ได้ อ ย่า งถู ก ต้ อ งและเหมาะสม นอกจากนี้ รั ฐ บาลได้ ป ฏิ รู ป โครงสร้ า งภาษี เ พื่ อ แก้ ป ั ญ หา
เชิงโครงสร้างและวางระบบโครงสร้างการจัดเก็บภาษีในระยะยาว โดยมีการด�าเนินการ เช่น การจัดเกบภาษี
เพื่อลดความเหลื่อมลำ้าทางสังคม เช่น จัดเก็บภาษีมรดกและภาษีการให้ ผลักดันกฎหมายล�าดับรองออก
ตามความในพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. ๒๕๕๘ และพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
รัษฎากร (ฉบับที่ ๔๐) พ.ศ. ๒๕๕๘ และการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจ เช่น มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้ส�าหรับเงินส่วนแบ่งก�าไรจากห้างหุ้นส่วนสามัญหรือ
คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลบางกรณี มาตรการปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นการถาวร การให้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส�าหรับการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว การจัดเก็บภาษีรถยนต์
จากการปล่อยกาซคาร์บอนไดออกไซด์ และการขอป้ายข้อมูลรถยนต์ตามมาตรฐานสากล ( o i )
ซึ่งการปฏิรูปโครงสร้างภาษีผ่านการด�าเนินการดังกล่าว ท�าให้การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
และ ๒) การบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ โดยรัฐบาลได้ปรับปรุงแผนบริหารหนี้สาธารณะ ประจ�าปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ วงเงิน รวม ๑.๕๔๕ ล้ า นบาท และจั ด ท� า แผนบริ ห ารหนี้ ส าธารณะ ประจ� า ปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ วงเงินรวม ๑.๕๖๐ ล้านบาท โดยการก่อหนี้ใหม่เป็นการก่อหนี้เพื่อการลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐานของประเทศ โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน การก่อสร้างรถไฟทางคู่ และโครงการ
ปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้า ทั้งนี้ การบริหารหนี้ดังกล่าวส่งผลให้ระดับหนี้สาธารณะต่อ
ณ สิ้นปี
งบประมาณอยู่ที่ร้อยละ ๔๔.๒ และร้อยละ ๔๕.๕ ตามล�าดับ ซึ่งยังคงอยู่ภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลัง
นอกจากนี้ รัฐบาลได้บริหารจัดการหนี้เงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(Th inan ial n i ion
lop n nd
) โดยได้ชา� ระเงินกูไ้ ปแล้วทัง้ สิน้ ๒๗๐ ๗๗๑ ล้านบาท
ท�าให้ ณ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๘ หนี้
คงเหลือ ๙๙๘ ๗๙๑ ล้านบาท ลดลงจาก ณ สิ้นปีงบประมาณ
๒๕๕๗ จ�านวน ๗๕ ๐๖๑ ล้านบาท
นอกเหนือจากผลงานด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจดังกล่าวแล้ว รัฐบาลได้มีการด�าเนิน
มาตรการระยะปานกลาง-ระยะยาวเพื่อวางรากฐานการพัฒนาประเทศ เช่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านคมนาคมขนส่งการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสู่ Thailand 4.0 การขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจดิจิทัล และการพัฒนา
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งได้กล่าวถึงผลการด�าเนินงานในเรื่องดังกล่าวไว้แล้วในหัวข้อ ๓.๔ การวางรากฐาน
การพัฒนาประเทศในระยะยาว
รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
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๔.๗ นโยบายที่ ๗ การส่ ง เสริ ม บทบาท
และการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
รั ฐ บาลได้ ขั บ เคลื่ อ นการดำ า เนิ น งาน
ใน ๓ เสาของประชาคมอาเซียนภายหลังเข้าสูป่ ระชาคม
อาเซียนอย่างเป็นทางการและการมีปฏิญญาอาเซียน
รั บ รองวิ สั ย ทั ศ น์ ป ระชาคมอาเซี ย น ๒๐๒๕ แล้ ว
โดยเสาการเมืองและความมั่นคง ได้ก�าหนดประเด็น
เร่งด่วน ได้แก่ การบริหารจัดการชายแดน เสริมสร้าง
ความมัน่ คงทางทะเล แก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ
สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและการทูตเชิงป้องกัน และ
เสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบตั กิ ารทางทหารร่วมกัน
ของอาเซียน และในระดับภูมิภาคได้จัดตั้งเครือข่าย
ขององค์ ก รหรื อ หน่ ว ยราชการของอาเซี ย นด้ า น
การควบคุมพัฒนาการของการใช้นิวเคลียร์ในทางสันติ การขจัดทุ่นระเบิดในอาเซียน สนับสนุนการมีสันติภาพ
และความปรองดองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ส่งเสริมเรื่องสิทธิมนุษยชน
ความมัน่ คงทางทะเล และบริหารจัดการชายแดน เสาเศรษฐกิจ ได้กระชับความสัมพันธ์กบั ประเทศคูค่ า้ และยังคง
ยึดมั่นต่อพันธกรณีระหว่างประเทศในระดับพหุภาคี ภูมิภาค และทวิภาคี ขยายขอบเขตการเปิดเสรี การอ�านวย
ความสะดวกทางการค้าของอาเซียน (
T ad a ili a ion ann o T ) การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ
Mini o Mi o all and M di n p i (M M ) ของอาเซียน และการพัฒนาและความร่วมมือ
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเสาสังคมและวัฒนธรรม ได้ขับเคลื่อนการเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
อาเซียน โดยส่งเสริมความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ด�าเนินการตาม
พันธกรณี ข้อตกลง อนุสัญญาด้านวัฒนธรรม และสนับสนุนการด�าเนินงานศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน
ด้านการส่งเสริมความเชือ่ มโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ในอาเซียนและขยายความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบ้าน รัฐบาลได้สง่ เสริมบทบาทของประเทศไทยและใช้โอกาสจากความเชือ่ มโยง
และความร่วมมือในประชาคมอาเซียน โดยเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน ครัง้ ที่ ๒๗ เมือ่ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘
ณ ประเทศมาเลเซีย ซึง่ ได้มกี ารประกาศวิสยั ทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ และแผนงานประชาคมอาเซียน
ทั้งสามเสาในอีก ๑๐ ปีข้างหน้า เข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๗-๒๘ เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕๙
ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้เน้นย�า้ ความส�าคัญของการส่งเสริมความเป็นเอกภาพและความเป็น
แกนกลางของอาเซียนในโครงสร้างสถาปัตยกรรมในภูมิภาค การเสริมสร้างขีดความสามารถของอาเซียน
ในการรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ เช่น ปัญหาการก่อการร้าย ปัญหาการท�าประมงผิดกฎหมาย การเคลื่อนย้าย
ถิ่นฐานที่ไม่ปกติ โรคระบาด อาชญากรรมข้ามชาติ อาชญากรรมไซเบอร์ ยาเสพติด การลดความเหลื่อมล�้า
ทางเศรษฐกิจและสังคม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบริหารจัดการภัยพิบัติ และความมั่นคงทางทะเล
และเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีตา่ งประเทศอาเซียน ครัง้ ที่ ๔๙ เมือ่ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ เวียงจันทน์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึง่ มีการประชุมรัฐมนตรีตา่ งประเทศอาเซียนกับคูเ่ จรจา เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐอินเดีย ประเทศแคนาดา ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศญีป่ นุ สาธารณรัฐอิตาลี สหรัฐอเมริกา สหพันธรัฐ
รัสเซีย และสหภาพยุโรป โดยประเทศไทยได้มุ่งเน้นความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
สังคมและวัฒนธรรม และบทบาทที่สร้างสรรค์ของอาเซียน ด้านความแข็งแกร่ง มีความเป็น l - a d
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community เป็นกลาง และธ�ำรงไว้ซงึ่ สันติภาพและเสถียรภาพ โดยอาเซียน-จีน ได้รบั รองแถลงการณ์รว่ มว่าด้วย
การปฏิบัติตามปฏิญญาว่าด้วยแนวปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้ และเห็นชอบต่อข้อเสนอของจีนในการก�ำหนด
ให้ปี ๒๕๖๐ เป็นปีแห่งความร่วมมือด้านการท่องเทีย่ วอาเซียน-จีน และเฉลิมฉลองครบรอบ ๒๕ ปี ความสัมพันธ์
อาเซียน-จีน และให้ความส�ำคัญต่อการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน-สหภาพยุโรป ครั้งที่ ๒๑ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔
ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ กรุงเทพมหานคร
รัฐบาลได้เร่งผลักดันความเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยกับประเทศในภูมิภาคโดยพัฒนา
ความเชือ่ มโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภมู ภิ าคและภูมภิ าคอาเซียนตามกรอบข้อตกลงของ
ประชาคมอาเซียนอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ ในการด�ำเนินการตามกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอ�ำนวยความสะดวก
ในการขนส่งสินค้าผ่านแดนประเทศไทยในพิธสี าร ๒ พิธสี าร ๗ และ ๙ การด�ำเนินโครงการภายใต้แผนงานการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ได้แก่ ทางพิเศษระหว่างเมืองหาดใหญ่-สะเดา จังหวัด
สงขลา ท่าเทียบเรือนาเกลือ จังหวัดตรัง สะพานข้ามแม่นำ�้ โกลกแห่งใหม่ระหว่างอ�ำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสเมืองตุมปัต รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย และการเดินเรือขนส่งสินค้าและผู้โดยสารระหว่างเบลาวัน-ปีนัง-ตรัง
การจัดท�ำร่างกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอ�ำนวยความสะดวกในการขนส่งผู้โดยสารข้ามพรมแดน
ซึ่งประเทศสมาชิกอาเซียนอยู่ระหว่างการพิจารณาร่างกรอบความตกลงฯ โดยคาดว่าจะสามารถได้ข้อยุติ
ภายในปี ๒๕๕๙ การด�ำเนินแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภมู ภิ าคลุม่ แม่นำ�้ โขง ๖ ประเทศ (Greater Mekong
Subregion: GMS) โดยเฉพาะอย่างยิ่งความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง
(GMS Cross-Border Transport Agreement: CBTA) ทีป่ ระเทศไทยได้ให้สตั ยาบันภาคผนวกและพิธสี ารแนบท้าย
ครบทั้ง ๒๐ ฉบับแล้ว
รัฐบาลได้สนับสนุนการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิต
สู่แหล่งแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าในประเทศและเชื่อมโยงกับอาเซียน โดยได้พัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยง
ระหว่างประเทศ ได้แก่ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ (โพนพิสัย-บึงกาฬ จังหวัดหนองคาย) ทางหลวงหมายเลข ๑๒
(ตาก-แม่สอด จังหวัดตาก) ทางหลวงหมายเลข ๑๒ (กาฬสินธุ์-สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์) ทางหลวงหมายเลข ๓
(ตราด-หาดเล็ก จังหวัดตราด) ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ (นาทวี-บ้านประกอบ จังหวัดสงขลา) ทางหลวงหมายเลข ๒
(วงแหวนรอบเมือง จังหวัดนครราชสีมา  และทางหลวงหมายเลข ๓ (ทางเลี่ยงเมืองแกลง จังหวัดระยอง)
รวมทั้งยังได้ด�ำเนินความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน และความร่วมมือในการพัฒนาระบบรางระหว่าง
ไทย-ญี่ปุ่น อย่างต่อเนื่อง
รัฐบาลส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
โดยได้ขับเคลื่อนการสร้างกลไกการท�ำงานด้านการทูตวิทยาศาสตร์ที่เน้นประเทศหุ้นส่วน การจับคู่ความร่วมมือ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การขยายความร่วมมือกับหน่วยงานของต่างประเทศ การหารือภายใน
ประเทศและกับประเทศอาเซียนด้านระบบโครงสร้างพืน้ ฐานและนโยบายการเคลือ่ นย้ายบุคลากรระดับอาเซียน
จัดประชุมให้ข้อคิดเห็นต่อข้อเสนอแนะในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา  (UNCTAD)
ในรายงานทบทวนนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย เพื่อปรับปรุงและขับเคลื่อน
นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔) และประเทศไทย
ได้ท�ำหน้าที่ประธานของคณะที่ปรึกษาแผนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของอาเซียน (ABAPAST)
รอบปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐ เพื่อก�ำกับและติดตามการด�ำเนินกิจกรรมตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ
อาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (APASTI 2016-2020)
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ส่วนด้านการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผูป้ ระกอบการไทยทุกระดับนัน้ รัฐบาลได้พฒ
ั นา
และเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของผูป้ ระกอบการไทยและเจ้าหน้าทีภ่ าครัฐ โดยเพิม่ ศักยภาพของภาคเกษตร
และภาคประมง เช่น การตรวจวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ การอบรมเกษตรกรสู่มาตรฐาน ASEAN GAP การพัฒนา
ด่านตรวจสัตว์น�้ำในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และศึกษาวิจัยสินค้าเกษตร ๖ ชนิด  การวิจัยและพัฒนาระบบ
การจัดการด้านฐานข้อมูลและด้านอุตสาหกรรมและการเกษตร เช่น ฝึกอบรมการจัดท�ำเอกสารคุณภาพมาตรฐาน
ISO/IEC 17025 และอบรมค่าความไม่แน่นอนของการวัด จัดสัมมนาอบรมด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร ทักษะ
การตรวจสอบเฝ้าระวังสินค้าเกษตร และปรับปรุงระบบการขึน้ ทะเบียนวิศวกรด้านความปลอดภัยและข้อก�ำหนด
มาตรฐานความปลอดภัยเครื่องจักรรองรับประชาคมอาเซียน
รัฐบาลได้พิจารณาถึงศักยภาพการค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทยกับอาเซียน ๔ เส้นทาง ได้แก่
เส้นทางที่ ๑ จังหวัดสงขลา-ด่านสะเดา-กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และสาธารณรัฐสิงคโปร์ ซึง่ ได้ด�ำเนินการ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว เส้นทางที่ ๒ จังหวัดระนอง-เกาะสอง-ตะนาวศรี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เส้นทางที่ ๓
อ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก-ท่าเรือย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  และเส้นทางที่ ๔ อ�ำเภอแม่สอด
จังหวัดตาก-เมียวดี-ย่างกุ้ง-เนปิดอว์-มัณฑะเลย์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา-อินเดีย
รัฐบาลได้เสริมสร้างความรูเ้ พือ่ เตรียมความพร้อมสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการจัดท�ำ
เขตการค้าเสรี โดยด�ำเนินการส่งเสริมการเผยแพร่ความรูเ้ รือ่ งสิทธิประโยชน์กบั ประเทศต่าง ๆ แก่ผปู้ ระกอบการ
พัฒนาผูน้ �ำสหกรณ์ จัดฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเป็น Logistics Hub แห่งอาเซียน และธุรกิจบริการของประเทศ
รวมทัง้ พัฒนาความรูเ้ ยาวชน รวมทัง้ เผยแพร่ความรูเ้ กีย่ วกับกฎระเบียบของความตกลงการค้าเสรี GSP การขอ
หนังสือรับรองถิ่นก�ำเนิดสินค้า  และหนังสือรับรองด้วยระบบดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาและส่งเสริม
ผูป้ ระกอบการโดยให้ค�ำแนะน�ำ รวมทัง้ สร้างเครือข่ายและเป็นพีเ่ ลีย้ งทางธุรกิจผ่านชมรมนักธุรกิจไทยในประชาคมอาเซียน
การจัดงานแสดงสินค้าไทยและกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจ จัดสัมมนาการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรจาก
ความตกลง ขัน้ ตอนและแนวปฏิบตั ใิ นการขอหนังสือรับรองแหล่งก�ำเนิดสินค้า และความรูเ้ กีย่ วกับการรับรองถิน่
ก�ำเนิดสินค้าด้วยตัวเองและการสร้างเครือข่ายผูป้ ระกอบการไทยรุน่ เยาว์กบั ประเทศเพือ่ นบ้าน และสร้างเครือข่าย
ผู้ประกอบการไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนี้ ได้ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพือ่ เข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน ด้านการบริหารจัดการการตลาด การค้าการลงทุน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างภาวะผู้น�ำ กลยุทธ์การตลาดรุกและรับ การเจรจาปิดการขาย การสร้างเครือข่าย
สถานประกอบการเป้าหมายการเชือ่ มโยงธุรกิจ และการเพิม่ ศักยภาพด้านการค้าและการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่
และอุตสาหกรรมพื้นฐานของไทย
รัฐบาลได้เตรียมความพร้อมภาคอุตสาหกรรมโดยสนับสนุนงบประมาณให้สถาบันเครือข่ายต่าง ๆ
เพื่อจัดซื้อเครื่องมือทดสอบผลิตภัณฑ์ในสาขาที่อาเซียนให้ความส�ำคัญ และทดสอบผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน
เพื่อยกระดับความสามารถของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบเพื่อรองรับกฎระเบียบของประเทศคู่ค้าที่ส�ำคัญ
ซึง่ จะช่วยอ�ำนวยความสะดวกทางการค้าโดยไม่ตอ้ งส่งผลิตภัณฑ์ไปทดสอบยังต่างประเทศ ทัง้ นี้ เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถ
ในการแข่งขันเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค และเพื่อพัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมส�ำหรับรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน โดยเตรียมพร้อมแรงงานในการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนด้านทักษะภาษา โดยเน้นภาษาอังกฤษ
รวมทัง้ จัดอบรมตามเกณฑ์มาตรฐานฝีมอื แรงงานแห่งชาติ เน้นเมนูอาหารไทย และเพิม่ ศักยภาพฝีมอื แรงงานไทย
ในอุตสาหกรรมทีข่ าดแคลน นอกจากนี้ ยังพัฒนาแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิน้ ส่วน ภาคบริการและการท่องเทีย่ ว
และอุ ต สาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง รวมทั้งแรงงานในเขตเศรษฐกิ จ ชายแดน ในธุ ร กิ จที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน และการคมนาคมขนส่ง โดยได้ฝกึ อบรมฝีมอื แรงงานรองรับระบบขนส่งด้านโลจิสติกส์
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และก่อสร้างจ�ำนวน ๒๕,๔๐๖ คน นอกจากนี้ รัฐบาลได้พฒ
ั นาฝีมอื และศักยภาพกลุม่ เครือข่ายแรงงานนานาชาติ
เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน โดยมุ่งเน้นแรงงานในกลุ่มประเทศ CLMV โดยมีผู้เข้าอบรม จ�ำนวน ๒,๐๒๗ คน
ควบคู่กับการเสริมสร้างความรู้ด้านแรงงานสัมพันธ์ โดยมีผู้เข้าอบรม จ�ำนวน ๒,๑๙๗ คน
		
ด้านการเตรียมความพร้อมให้แก่ภาคประชาชนนั้น รัฐบาลได้พัฒนาศักยภาพและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของเยาวชนในประชาคมอาเซียน โดยจัดกิจกรรมต่อเนื่อง เช่น ประกวดภาพวาด และเขียน
บทความภาษาอังกฤษ พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ยกระดับทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษแก่นักเรียน ครู ผู้บริหาร และประชาชนทั่วไป จัดตั้งศูนย์เสริมสร้างความเข้มแข็งการจัด
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้เรียนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในระดับเขตพื้นที่และภูมิภาค
จัดท�ำหลักสูตร Echo Hybrid ผ่านแอปพลิเคชันเรียนรูภ้ าษาอังกฤษ โดยมีเป้าหมายด�ำเนินการให้ครอบคลุมโรงเรียน
ทุกแห่งในปีการศึกษา  ๒๕๖๐ และพัฒนาทักษะการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพื่อนบ้าน
รวมทั้งได้จัดท�ำกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ซึ่งคาดว่าแล้วเสร็จภายใน ๒ ปี นอกจากนี้ รัฐบาลได้ด�ำเนินการ
พัฒนาข้าราชการพลเรือนเพื่อเตรียมความพร้อมในการท�ำงานบริบทอาเซียนในระดับคลื่นลูกใหม่และผู้บริหาร
ส่วนราชการ รวมทั้งสนับสนุนงานด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนในส่วนภูมิภาค เพื่อสนับสนุน
การด�ำเนินงานในด้านเด็กและเยาวชน สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ และจัดตั้ง
ศู น ย์ อ าเซี ย นศึ ก ษา  จ�ำนวน ๔๔๗ ศู น ย์ ทั่ ว ประเทศ เพื่ อ พั ฒ นาหลั ก สู ต รและการจั ด การเรี ย นการสอน
และการเรียนรู้เพื่อเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๔.๘ นโยบายที่ ๘ การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย
และพัฒนา และนวัตกรรม
รัฐบาลได้ด�ำเนินงานที่ส�ำคัญเพื่อส่งเสริมการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาและการใช้ประโยชน์จาก
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การวิจยั และพัฒนา และนวัตกรรม ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ดังนี้
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ และจัดระบบการบริหารงานวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจยั และนวัตกรรม ให้มเี อกภาพและประสิทธิภาพและมีความเชือ่ มโยงกับภาคเอกชน เช่น การเปิดตัว
ศูนย์ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนในประเทศไทยหรือศูนย์ (Company
R&D Centers: CRDC) การสนับสนุน SMEs พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต โครงการหิ้งสู่ห้าง ๓๐,๐๐๐ บาท ทุก IP
โครงการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ หรือ Startup Voucher เพื่อผลักดันธุรกิจให้เข้าสู่
กระบวนการเร่งการเจริญเติบโตทางธุรกิจ การจัดงานมหกรรม Startup Thailand 2016 การยกระดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของผู้ประกอบการหนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ในโครงการคูปองวิทย์ เพื่อโอทอป และการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและพัฒนา เช่น Active PAKTM
ถุงหายใจได้ Agri-Map Online การเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยง
ระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (Science Technology Engineering and
Mathematics: STEM) การผลิตก�ำลังคนในสาขาทีข่ าดแคลนภายใต้โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ ๓ และ ๓+ การเชือ่ มโยงระหว่างการเรียนรูก้ บั การท�ำงาน (Work-integrated
Learning: WiL) การให้บคุ ลากรด้านการวิจยั ของรัฐสามารถไปท�ำงานในภาคเอกชน (Talent Mobility) การพัฒนา
และส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และการสร้างความตระหนัก
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านกิจกรรมและงานมหกรรมต่าง ๆ เช่น มหกรรมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ งานวันนักประดิษฐ์ การปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรค
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ต่อการน�ำงานวิจัยและพัฒนา เพื่อการวิจัยต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ โดยส่งเสริมการจัดท�ำแผนพัฒนาการวิจัย
และพัฒนาในระดับภาคหรือกลุม่ จังหวัด รวมทัง้ ผลักดันงานวิจยั และพัฒนาไปสูก่ ารใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เช่น
การผลักดันมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลส�ำหรับค่าใช้จา่ ยด้านการวิจยั และพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ร้อยละ ๓๐๐ การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผูจ้ ดั การนวัตกรรม การสนับสนุนเงินทุนส�ำหรับผูป้ ระกอบการ
SMEs ในการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมที่เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือเชิงสังคมภายใต้โครงการคูปอง
นวัตกรรมเพื่อยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถของ SMEs ไทยไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ระยะที่ ๒
(พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙) การผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม โดยจัดตั้งศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจ�ำภูมิภาค ๕ แห่ง การส่งเสริม
ให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมของไทย
และการใช้เครื่องมือ วัสดุ และสินค้าอื่น ๆ ที่เป็นผลจากการวิจัยและพัฒนาภายในประเทศในวงกว้าง เช่น
การพัฒนาก�ำลังคน เทคโนโลยี และอุตสาหกรรมสนับสนุนภายในประเทศ เพือ่ รองรับการพัฒนาด้านระบบขนส่งทางราง
การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางยานยนต์ไฟฟ้าในอาเซียน โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร และ
การจัดท�ำบัญชีนวัตกรรม และการปรับปรุงและจัดเตรียมให้มโี ครงสร้างพืน้ ฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ด้านการวิจัยและพัฒนา และด้านนวัตกรรม เช่น การพัฒนาระบบการบริการเทคนิคด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแบบเบ็ดเสร็จ หรือ Metrology Standardization Testing Quality (MSTQ) การจัดท�ำฐานข้อมูล
ห้องปฏิบัติการเชิงบูรณาการทดสอบมาตรฐานสินค้าเพื่อการส่งออก การจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
การพัฒนาระบบสารสนเทศการวิจยั ของประเทศ การพัฒนาระบบคลังข้อมูลน�ำ้ และภูมอิ ากาศแห่งชาติ การพัฒนา
ระบบและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ และการสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมกับต่างประเทศ เช่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐอินเดียสหพันธรัฐรัสเซีย และสหรัฐอเมริกา 
๔.๙ นโยบายที่ ๙ การรักษาความมัน่ คงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรกั ษ์
กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
รัฐบาลให้ความส�ำคัญกับการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ เพือ่ เป็นรากฐานทีม่ นั่ คงของการพัฒนา
ประเทศ และการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยด�ำเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุกท�ำลายป่า  ซึ่งเป็น
ปัญหาทีส่ ะสมมานาน ภายใต้นโยบาย “พลิกฟืน้ ผืนป่า สูก่ ารพัฒนายัง่ ยืน” จัดตัง้ หน่วยเฉพาะกิจเพือ่ เรียกคืนผืนป่า
จากนายทุน ด�ำเนินการปรับปรุงแผนทีแ่ นวเขตทีด่ นิ ของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑ ต่อ ๔,๐๐๐ (One Map)
เพื่อจัดท�ำแนวเขตที่ดินของรัฐให้ชัดเจน ถูกต้อง และมีการใช้แผนที่กลางเป็นมาตราส่วนเดียวกัน สร้างความรู้
ความเข้ า ใจให้ ทุ ก ฝ่ า ยมี ส ่ ว นร่ ว มตามแนวทางประชารั ฐ คุ ้ ม ครองพื้ น ที่ ป ่ า ไม้ โ ดยการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย
(แผนปฏิบัติการและมาตรการป้องกันและปราบปรามการลักลอบบุกรุกพื้นที่ป่า  และการทวงคืนพื้นที่ป่าไม้
ทีถ่ กู บุกรุกปลูกยางพารา) การจัดการป่าต้นน�ำ้ เสือ่ มสภาพบนพืน้ ทีส่ งู ชัน (เขาหัวโล้น) และการส่งเสริมการมีสว่ นร่วม
ของประชาชนในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ ได้พนื้ ทีค่ นื จ�ำนวน ๙๖,๓๙๘.๗๘ ไร่ ก�ำหนดเป้าหมายในการรักษา
พื้นที่ป่าไม้ที่มีอยู่ ๑๐๒.๔ ล้านไร่ อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมทั้งเพิ่มพื้นที่ป่าไม้จากการฟื้นฟูสภาพป่า 
จ�ำนวน ๘๑,๖๐๖.๓๑ ไร่ ปลูกป่าเศรษฐกิจ จ�ำนวน ๕๑,๓๓๐ ไร่ และแจกจ่ายกล้าไม้จ�ำนวน ๓๔ ล้านกล้า
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การปกป้ อ งและ น ู พื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรปา ม้และสัตว์ป า รัฐบาลได้พัฒนาระบบ
บริ ห ารจั ด การที่ ดิ น และแก้ ไขปั ญ หาการบุ ก รุ ก ที่ ดิ น
ของรัฐตามแนวพระราชด�าริที่ให้ประชาชนสามารถ
อยู่ร่วมกับปาได้ ด�าเนินการออกหนังสืออนุญาตให้เข้า
ท�าประโยชน์ในเขตนิคมสร้างตนเอง (น.ค.๓) ๑ ๒๑๖ ราย
รวม ๑ ๕๒๐ แปลง ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ
อุทยานแห่งชาติ จ�านวน ๑๕๐ แห่ง (ประกาศจัดตั้ง
ตามกฎหมายแล้ว ๑๒๘ แห่ง และอยู่ระหว่างเตรียม
ประกาศจัดตั้งอีก ๒๒ แห่ง) จัดท�าแนวทางการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ ๒๐ ปี (ปี ๒๕๖๐-๒๕๗๙)
เพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ แ ละใช้ ป ระโยชน์ ร ่ ว มกั น ได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้สู่มาตรฐานสากล
ในส่วนปัญหาทรัพยากรทางทะเลและชาย ัง ที่ผ่านมาประสบปัญหาการบุกรุกหรือเปลี่ยนแปลง
สภาพพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ ท�าให้ทรัพยากรทางทะเลและชาย ังเปลี่ยนแปลงและเสื่อมโทรมทั้งจากธรรมชาติ
และการกระท�าของมนุษย์ รวมถึงปัญหาการกัดเซาะชาย ั ง รัฐบาลจึงได้ด�าเนินการป้องกันการกัดเซาะ
ชาย งโดยวิธีปก ม้ ผ่เพื่อชะลอความรุนแรงของคลื่นลมและให้เกิดตะกอนเลนขึ้นหลังแนว ม้ ผ่ และจัดท�า
มาตรการเพื่อเตรียมรับมือและบรรเทาผลกระทบจากปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว โดยก�าหนดมาตรการ
เพื่อส่งเสริมการฟื้นตัวของแนวปะการัง และมาตรการการใช้ประโยชน์แนวปะการัง ควบคุมเ ้าระวัง ฟื้นฟู
แนวปะการังและสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการบริหารจัดการแนวปะการัง รวมทั้งจัดท�าร่างพระราชกฤษฎีกา
ก�าหนดให้สัตว์ป าบางชนิดเป็นสัตว์ป าสงวน พ.ศ. .... โดยก�าหนดให้สัตว์ทะเลหายาก จ�านวน ๔ ชนิด
เป็นสัตว์ปาสงวน ได้แก่ ปลาฉลามวาฬ (Rhin odon p ) วาฬบรูด้า ( ala nop a d ni) วาฬโอมูระ
( ala nop a o ai) และเต่ามะเฟือง (
o h l o ia a) เพื่อปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วย
การค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป าและพืชปาที่ใกล้สูญพันธุ์ ( on n ion on n na ional
T ad in ndan d p i o ild a na and lo a T ) รวมทั้งน�าเสนอร่างกฎกระทรวง
ก�าหนดให้สัตว์ป าบางชนิดเป็นสัตว์ป าคุ้มครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อให้สัตว์ทะเลหายาก ๑๒ ชนิด
เป็นสัตว์ปาคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ปาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
รัฐบาลได้จดั ท�าแผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔
เพื่อใช้ในการก�าหนดทิศทางและกรอบการด�าเนินงานบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของหน่วยงาน
และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย โดยได้ผนวกแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙ เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืน
ส่ว นเรื่องทรัพยากรน�้ า รั ฐบาลได้ จั ด ท� า แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรนำ้า
(พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๙) เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน�้าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณ
และคุณภาพ ก�าหนดมาตรการการควบคุมการระบายน�้าและการจัดสรรน�้า แก้ไขปัญหาภัยแล้ง และอยู่ระหว่าง
ด�าเนินการจัดท�าแผนปฏิบัติการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน�้า (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๙)
รายลุ่มน�้า จ�านวน ๒๕ ลุ่มน�้า และแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน�้าในลุ่มน�้า พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ และ
แผนปฏิ บั ติ ก าร พ.ศ. ๒๕๖๑ ด� า เนิ น การอนุ รั ก ษ์ ฟ ื ้ น ฟู แ หล่ ง น�้ า บริ ห ารจั ด การน�้ า ตามแผนการพั ฒ นา
แหล่งน�้าบาดาล และบริหารจัดการน�้าให้เกษตรกรในพื้นที่ชลประทาน
รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
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ในขณะทีป่ ญ
ั หามลพิษ รัฐบาลได้เร่งรัดการควบคุมมลพิษทัง้ ทางอากาศ ขยะ และน�ำ้ เสีย ทีเ่ กิดจาก
การผลิตและบริโภค เพือ่ สร้างคุณภาพสิง่ แวดล้อมทีด่ ใี ห้แก่ประชาชน ประกอบด้วย การยกระดับความสามารถ
ในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมให้มีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการอุตสาหกรรมทั่วไทย
ร่วมใจจัดการขยะอุตสาหกรรม โครงการเร่งรัดการน�ำกากอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบ โครงการแก้ไขปรับปรุงและ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิลเพื่อจัดการสภาพแวดล้อมพร้อมก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวอย่างยั่งยืน
และโครงการเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะปัญหาหมอกควัน
ภาคเหนือ ได้จัดท�ำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า  การเผาในที่โล่ง และหมอกควันภาคเหนือ
ปี ๒๕๕๙ ยกร่างแผนปฏิบัติการอาเซียนปลอดหมอกควัน (ASEAN Haze Free Road Map) ในส่วนของมลพิษ
ทางอากาศจากการจราจร ได้จัดท�ำแผนปฏิบัติการก�ำกับดูแล ติดตามและควบคุมคุณภาพรถโดยสารประจ�ำทาง
ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ   ส่วนปัญหามลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม ได้ด�ำเนินมาตรการ
ลดและควบคุมฝุน่ ละอองจากแหล่งก�ำเนิดหลักในพืน้ ทีค่ วบคุมมลพิษ เช่น ต�ำบลหน้าพระลาน อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสระบุรี รวมทัง้ ก�ำหนดมาตรการควบคุมและติดตามการแก้ไขปัญหาสารอินทรียร์ ะเหยง่าย (VOC) ในพืน้ ที่
เขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด จังหวัดระยองอย่างต่อเนือ่ ง และ การแก้ไขปัญหามลพิษทางน�ำ้ จากแหล่งก�ำเนิดหลัก
ได้แก่ น�ำ้ เสียชุมชน ได้สง่ เสริมให้มรี ะบบบ�ำบัดน�ำ้ เสียรวม และยกร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการน�ำ้ เสียชุมชน
ของประเทศ น�ำ้ เสียอุตสาหกรรม อยูร่ ะหว่างจัดท�ำกรอบแนวทางการอนุญาตระบายมลพิษ และจัดท�ำ Road Map
การผลักดันภาษีมลพิษทางน�้ำ  น�้ำเสียเกษตรกรรม อยู่ระหว่างปรับปรุงร่างหลักเกณฑ์การจัดการฟาร์มสุกรที่ดี
และเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม นอกจากนี้ ได้ก�ำหนดมาตรฐานและประเภทของแหล่งก�ำเนิดมลพิษทีต่ อ้ งถูกควบคุม
การระบายน�้ำทิ้ง ๑๐ ประเภท รวมทั้งแก้ไขปัญหาคุณภาพน�้ำในพื้นที่ลุ่มน�้ำวิกฤติหรือพื้นที่เสี่ยง ซึ่งอยู่ระหว่าง
การปรับปรุงร่างแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข และฟื้นฟูพื้นที่ลุ่มน�้ำท่าจีนและเจ้าพระยา 
๔.๑๐ นโยบายที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
รัฐบาลได้มกี ารด�ำเนินงานทีส่ �ำคัญ เช่น การพัฒนาการปฏิบตั ภิ ารกิจของหน่วยงานรัฐให้ตอบสนอง
ต่อนโยบายรัฐบาล โดยได้จัดท�ำแบบประเมินและก�ำหนดแนวทางด�ำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามค�ำสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๕/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ซึ่งจะ
ส่งผลให้มกี ารปรับปรุงระบบการประเมินส่วนราชการและข้าราชการพลเรือนในความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร
นอกจากนี้ ยังปรับปรุงระบบบริการประชาชนในเชิงรุก โดยมีการมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจ�ำปี ๒๕๕๙
ให้แก่หน่วยงานที่สามารถพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การไปสู่องค์การที่เป็นเลิศในแต่ละด้ าน
เทียบเท่ามาตรฐานสากล และมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการบริหารราชการได้อย่างโดดเด่น
จ�ำนวนทั้งสิ้น ๑๑๙ รางวัล รวมทั้งส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติเสนอผลงาน
เพื่อรับรางวัล United Nations Public Service Awards ขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งจะส่งผลถึงศักยภาพ
และภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศต่อไป ล่าสุดในปี ๒๕๕๘ มีหน่วยงานภาครัฐไทยได้รับรางวัล United Nations
Public Service Awards 2015 จ�ำนวน ๒ หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ สาขาการส่งเสริมแนวทางการด�ำเนินการของภาครัฐโดยรวมในยุคข้อมูลข่าวสาร จากผลงาน Holistic
School in Hospital (HSH) และโรงพยาบาลขอนแก่น ได้รบั รางวัลรองชนะเลิศ สาขาการส่งเสริมการตอบสนอง
ความเสมอภาคทางเพศในการส่งมอบบริการสาธารณะ จากผลงาน Fast-track Service for High-risk
Pregnancies
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บทสรุปส�าหรับผู้บริหาร

การจัดทำาบัตรประจำาตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (
) ได้ด�าเนินการไปแล้ว
รวมทัง้ สิน้ ๙ ๕๖๙ ๘๘๔ บัตร รวมทัง้ ดำาเนินการตามพระราชบัญญัตกิ ารอำานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้จัดท�าคู่มือส�าหรับประชาชนผ่านทางเว็บไซต์ และจัดท�าระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานตามพระราชบัญญัติฯ เพื่อให้ประชาชนสามารถสืบค้นบริการของ
ภาครัฐได้งา่ ยผ่านทางเว็บไซต์ศนู ย์รวมข้อมูลเพือ่ ติดต่อราชการ ( .in o. o. h) ซึง่ มีคมู่ อื ทีเ่ ผยแพร่บนเว็บไซต์แล้ว
จ�านวน ๓๒ ๖๖๑ คู่มือ และสามารถสืบค้นผ่านแอปพลิเคชัน “คู่มือประชาชน”
รัฐบาลได้ให้ความส�าคัญกับการดำาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน โดยได้เปิด
ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์จากประชาชน ได้แก่ ๑) ศูนย์บริการประชาชนในฐานะศูนย์รับเรื่องราว
ร้ อ งทุ ก ข์ ข องรั ฐ บาล มี ป ระชาชนแจ้ ง เรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ แสดงความคิ ด เห็ น ผ่ า นช่ อ งทางการร้ อ งทุ ก ข์ ข อง
ศูนย์บริการประชาชน ภายใต้ชื่อ ๑๑๑๑ (๔ ช่องทาง
ได้แก่ สายด่วนของรัฐบาล ๑๑๑๑ เว็บไซต์
. .
o. h ตู ้ ปณ. ๑๑๑๑ และจุ ด บริ ก ารประชาชน
๑๑๑๑) จ�านวน ๒๓๖ ๔๔๗ เรื่อง ด�าเนินการจนได้
ข้อยุติ ๒๑๖ ๓๔๒ เรื่อง (ร้อยละ ๙๑.๕๐) อยู่ระหว่าง
ด�าเนินการ ๒๐ ๑๐๕ เรื่อง (ร้อยละ ๘.๕๐) ๒) ศูนย์
ดำารงธรรม มีการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ จ�านวน
๑๓๘ ๕๙๗ เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ จ�านวน ๑๑๔ ๗๙๑
เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๘๒ อยู่ระหว่างด�าเนินการ
จ�านวน ๒๓ ๘๐๖ เรื่อง และการรับฟังความเห็นเรื่องการปฏิรูป จ�านวน ๑๕๘ เรื่อง และ ๓) ศูนย์รับเรื่องราว
ร้องทุกข์ของส่วนราชการต่าง เช่น การรับแจ้งเรื่องร้องเรียนและการคุ้มครองผู้บริโภคผ่านสายด่วน
๑๑๖๖ ของส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) โดยมีการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ให้ผู้บริโภค
จ�านวน ๒๘๖ ราย (เป็นเงิน ๗๖๔ ๐๐๐ บาท) รวมทั้งมีศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้บริการประชาชน
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ผ่านสายด่วน ๑๕๗๙ หรือ
.
. o . o. h ซึ่งมีทั้งหมด ๓ ๐๒๙ เรื่อง
ยุติเรื่องแล้ว ๒ ๒๕๐ เรื่อง และอยู่ระหว่างการด�าเนินการ ๗๗๙ เรื่อง
ทั้งนี้ รัฐบาลได้ก�าหนดกรอบอัตรากำาลังของส่วนราชการ และการส่งเสริมการวางแผนและ
บริหารกำาลังคนในส่วนราชการ โดยมีส่วนราชการที่ด�าเนินการแล้ว ๕ หน่วยงาน ได้แก่ ส�านักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้ ยังดำาเนินการเพื่อเตรียมกำาลังคนคุณภาพเข้าสู่ระบบ
ราชการ ด้วยการจัดสรรทุนรัฐบาลระดับต่าง และจัดการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่ว ป (ภาค ก)
เพื่อเตรียมกำาลังคนเข้าสู่ระบบราชการ เช่น ทุนรัฐบาลระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทุนเล่าเรียนหลวง และ
ทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ) ประจ�าปี ๒๕๕๙ จ�านวน ๕ ประเภททุน
รวม ๙๐ ทุน ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา ประจ�าปี ๒๕๕๙ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) จ�านวน ๖ ประเภท
ทุน ๒๔๕ หน่วย ๒๕๕ ทุน และทุนดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่ก�าลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ
( nd ad a n li n
hola hip ) ประจ�าปี ๒๕๕๙ จ�านวน ๖๕ ทุน
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บทสรุปสำ�หรับผู้บริหาร

นอกจากนี้ รัฐบาลได้ท�ำการส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนเพื่อประเมินผลการด�ำเนินงาน
ของรัฐบาลในเรื่องต่าง ๆ เช่น ๑) การส�ำรวจความพึงพอใจต่อร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อใช้เป็น
แนวทางประกอบการร่างรัฐธรรมนูญที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ๒) การส�ำรวจความคิดเห็น
ของประชาชนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันและการปราบปรามผู้มีอิทธิพล พ.ศ. ๒๕๕๙ และ ๓) การส�ำรวจ
สถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด รวมทั้งได้ส่งเสริมการกระจายอ�ำนาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
บริการสาธารณะ โดยได้มกี ารจัดท�ำแผนการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และแผนปฏิบตั กิ าร
กําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๓) เพื่อถ่ายโอนภารกิจ
งบประมาณและบุคลากรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้ ได้มีการคัดเลือกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อรับเงินรางวัลจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น เพื่อส่งเสริม
และกระตุน้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้ความส�ำคัญกับการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้รบั รางวัลการบริหารจัดการทีด่ ี ปี ๒๕๕๙ จ�ำนวน ๔๙ แห่ง
รวมทั้งได้มีการเสริมสร้างความรู้การกระจายอ�ำนาจและสร้างเครือข่ายการกระจายอ�ำนาจภาคประชาชน
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด�ำเนินงานและตรวจสอบการบริหารงาน โดยด�ำเนินการ
จัดฝึกอบรมไปแล้ว จ�ำนวน ๕ รุ่น จ�ำนวนทั้งสิ้น ๗๗๑ คน
รัฐบาลได้ด�ำเนินการยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มปี ระสิทธิภาพ โดยปรับการให้
บริการประชาชนในลักษณะศูนย์บริการร่วม (One Stop Service) เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
ในการติดต่อขอรับบริการในหลายงาน ณ สถานทีแ่ ห่งเดียว เช่น ศูนย์บริการร่วมในห้างสรรพสินค้า (Government
Service Point: G-Point) โดยมีการจัดตั้ง จ�ำนวน ๓ แห่ง ได้แก่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และศูนย์การค้า
ธัญญาพาร์ค ในกรุงเทพมหานคร และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา  ศาลายา  จังหวัดนครปฐม โดยเน้นให้มี
การกระจายการจัดตั้งให้ครอบคลุม ๔ มุมเมืองของกรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการประชาชน ส�ำนักงาน
ปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี จัดตั้ง ณ อาคารส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ส�ำนักงาน ก.พ.) เดิม
และศูนย์บริการร่วมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
ที่มาติดต่อ รวมทั้งรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ขอความเป็นธรรม ที่เกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รัฐบาลได้ปรับปรุงการบริการเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จากรายงาน
ผลการวิจัยเรื่อง Doing Business ของธนาคารโลก ประเทศไทยยังคงอยู่ใน ๓๐ อันดับแรกของโลกในการเป็น
ประเทศที่มีความสะดวกในการลงทุน อย่างไรก็ตาม การส�ำรวจล่าสุดจากรายงาน Doing Business 2016
(เก็บข้อมูลในช่วงปี ๒๕๕๘ เป็นการจัดอันดับล่วงหน้า  ๑ ปี) ธนาคารโลกได้เปลี่ยนวิธีการวัดและรายละเอียด
ของดัชนีการส�ำรวจให้มีความเข้มข้นขึ้น โดยในรายงาน Doing Business 2016 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ ๔๙
จาก ๑๘๙ ประเทศ ซึง่ หากน�ำเกณฑ์การวัดใหม่นไี้ ปเทียบกับผลการจัดอันดับในรายงาน Doing Business 2015
ประเทศไทยจะอยู่อันดับที่ ๔๖ (เกณฑ์วัดเดิมอยู่อันดับที่ ๒๖) ดังนั้น ประเทศไทยจึงมีอันดับลดลง ๓ อันดับ
หากพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  ประเทศไทยมีอันดับที่ดีขึ้น ๑ ด้าน คือ ด้านการขอใช้ไฟฟ้า  (จากอันดับที่ ๑๒
เป็น ๑๑) เนื่องจากค่าใช้จา่ ยในการขอติดตั้งไฟฟ้าของประเทศไทยลดลง
รัฐบาลยังให้ความส�ำคัญกับการเสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตัง้ และโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ
โดยจัดท�ำร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือน พ.ศ. .... ตามมาตรา ๖๓  แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และร่างหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการย้าย

(58)
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การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญประกอบร่างกฎ ก.พ. ดังกล่าว รวมทั้งจัดท�ำเกณฑ์การประเมิน
และวิธกี ารประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมของผูท้ ไี่ ด้รบั การพิจารณาคัดเลือกเพือ่ เลือ่ นข้าราชการพลเรือนสามัญ
ขึ้นแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง พร้อมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ โดยด�ำเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตต่อหน้าที่ราชการผ่านกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ เช่น การจัดสัมมนาหัวหน้าส่วนราชการประจ�ำปีตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยและป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
กระท�ำผิดวินัย การจัดท�ำคู่มือการรักษาวินัยข้าราชการพลเรือน การศึกษาการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการด�ำเนินการทางวินยั เพือ่ พัฒนาศักยภาพในกระบวนการยุตธิ รรม การเสริมสร้างองค์ความรูแ้ ละความเข้าใจ
เกี่ยวกับการด�ำเนินงานด้านการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบราชการ และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
กลไกการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมในภาครัฐ
๔.๑๑ นโยบายที่ ๑๑ การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
รัฐบาลได้ปรับปรุงกฎหมายทีล่ า้ สมัย ไม่เป็นธรรม ด�ำเนินการผลักดันกฎหมาย ปรับปรุงและจัดท�ำ
กฎหมายที่มีความส�ำคัญให้ทันสมัย มีมาตรฐานตามหลักสากล และเป็นธรรม รวมทั้งให้สอดคล้องกับแผน
การเสนอร่างกฎหมายของทุกส่วนราชการอันจะเป็นประโยชน์ตอ่ การด�ำเนินนโยบายของรัฐบาลและแผนการปฏิรปู
ประเทศของรัฐบาล (Road Map) ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศตามนโยบายส�ำคัญของรัฐบาล
ส�ำเร็จลุล่วงไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มกฎหมายต่าง ๆ ดังนี้ ๑) กฎหมายด้านเศรษฐกิจ
๒) กฎหมายทีอ่ อกตามพันธกรณีระหว่างประเทศ ๓) กฎหมายทีล่ ดความเหลือ่ มล�ำ 
้ ๔) กฎหมายเกีย่ วกับสวัสดิการ
และมนุษยธรรม และ ๕) กฎหมายเพือ่ แก้ปญ
ั หาสังคมและกฎหมายเกีย่ วกับการรักษาความสงบเรียบร้อย นอกจากนี้
รัฐบาลได้เพิม่ ศักยภาพหน่วยงานทีม่ หี น้าทีใ่ ห้ความเห็นทางกฎหมายและจัดท�ำกฎหมายให้สามารถปฏิบตั งิ าน
ได้อย่างรวดเร็ว สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ภาคเอกชนและประชาชนได้ตามหลักเกณฑ์ที่จะเปิดกว้างขึ้น
และให้ บุ ค ลากรของหน่ ว ยงานทางกฎหมายมี ส ่ ว นให้ ค วามรู ้ เ สริ ม ศั ก ยภาพในทางกฎหมายมหาชน
การด�ำเนินคดีปกครอง การยกร่างกฎหมาย และการตีความกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานต่าง ๆ
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพและเกือ้ กูลการปฏิบตั ริ าชการเพือ่ ประชาชน มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยงาน
ทางกฎหมาย โดยได้จัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายบูรณาการร่วมกับส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ส�ำนักงานศาลปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รวมจ�ำนวน ๑๔ หลักสูตร มีผู้เข้าร่วม จ�ำนวน ๑,๒๐๙ คน
รัฐบาลได้น�ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้และมีระบบข้อมูล
ที่เชื่อมโยงกัน สามารถใช้ติดตามผลและน�ำไปใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่
ในกระบวนการยุติธรรมได้ โดยการสนับสนุนการอ�ำนวยความยุติธรรม ดังนี้ ๑) การตรวจสารพันธุกรรม
เพื่อแก้ปัญหาสถานะบุคคล ๒) การตรวจพิสูจน์และจัดการข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
๓) การจั ด เก็ บ สารพั น ธุ ก รรม (DNA) ผู ้ ต ้ อ งโทษเพื่ อ จั ด ท�ำฐานข้ อ มู ล ของสถาบั น นิ ติ วิ ท ยาศาสตร์ และ
๔) การสนับสนุนการตรวจพิสูจน์สารเสพติดในเส้นผมของผู้ถูกคุมประพฤติ ผู้ต้องขัง เด็กและเยาวชน
ส่วนการปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายโดยให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้โดยง่าย นั้น
รัฐบาลได้ด�ำเนินการ ดังนี้ ๑) การช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความเป็นธรรม การช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหาย
และจ�ำเลยในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�ำเลย
ในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ ๒) การคุม้ ครองพยาน มีผยู้ นื่ ค�ำร้อง ๓๐๒ ราย อยูร่ ะหว่างการคุม้ ครองพยาน ๓๑๖ ราย
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๓) การพัฒนาระบบการบังคับคดีแพ่ง คดีลม้ ละลายและการฟืน้ ฟูกจิ การของลูกหนี้ ได้แก่ การไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท
ชั้นบังคับคดีเพื่อยุติข้อพิพาทในชั้นบังคับคดีและเพิ่มปริมาณเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ การให้ความรู้
แก่ประชาชนและเจ้าหน้าทีโ่ ดยการจัดอบรมให้ความรูด้ า้ นกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายด้านการบังคับคดี
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และขั้นตอนกระบวนงานตามภารกิจของกรมบังคับคดีให้แก่ประชาชนทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมภิ าค ๔) การพัฒนารูปแบบการให้บริการแก่คคู่ วามและประชาชน เพือ่ ประหยัดค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง
เพิ่มช่องทางการเปิดให้บริการข้อมูลผ่านทางสายด่วนกรมบังคับคดี ๑๑๑๑ กด ๗๙ ส�ำหรับสอบถามข้อมูล
ผลการขายทอดตลาด ความคืบหน้าของคดีและการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท ๕) การแก้ไขฟืน้ ฟูผกู้ ระท�ำผิด ด�ำเนินการ
แก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิดในเรือนจ�ำ  และแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชน และ ๖) การสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการ
ของรัฐ โดยการเปิดคลินกิ ให้ค�ำปรึกษาเด็กและครอบครัวอบอุน่ เพือ่ ให้ค�ำปรึกษาด้านพฤติกรรมเด็กและเยาวชน
ปัญหาด้านครอบครัวและปัญหากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็ก เยาวชนและผู้เยาว์แก่บิดามารดาหรือผู้ปกครอง
เด็กและเยาวชน รวมทั้งประชาชนทั่วไป

(60)
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การ ก ขปญ าเรงด น
ส�ำ ั

ร

การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่ส�าคัญของประเทศ

การ ก ขปญ าเรงด น
ที่ส�าคัญของประเทศ
การขั บ เคลื่ อ นประเทศในปี ที่ ส อง รั ฐ บาลยั ง คงให้ ค วามส� า คั ญ กั บ การแก้ ป ั ญ หาเร่ ง ด่ ว นที่ ส� า คั ญ
ของประเทศที่สะสมมาเป็นเวลานาน เช่น ความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจและสังคม การทุจริต การค้ามนุษย์
ยาเสพติด การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ปัญหาชายแดนภาคใต้ เพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชน
และสามารถขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ และสั ง คมไปสู่เป้าหมาย “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” โดยได้ด�าเนินการ
แก้ปัญหาเร่งด่วนของประเทศ ดังนี้

๑ การ ก ขปญ าค ามเ ล่อมล�าโดยมงด ลผมีราย ดนอยทังทางเศร ฐกิ
ละสังคมอยางเปนระบบ
รัฐบาลตระหนักดีว่าความเหลื่อมล�้ามิใช่เป็น
เพี ย งปั ญ หาในมิ ติ ท างเศรษฐกิ จ หรื อ สั ง คมเท่ า นั้ น
แต่ยังเป็นรากฐานของความขัดแย้งในสังคมที่ควรเร่ง
แก้ไข โดยเฉพาะในสภาวะที่บ้านเมืองต้องการมุ่งสู่
บรรยากาศของความปรองดองอันเป็นเงื่อนไขส�าคัญ
ในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมาย “มั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน” ได้อย่างราบรื่น ขณะเดียวกันการลดความ
เหลื่ อ มล�้ า ก็ เ ป็ น หนึ่ ง ในเป้ า หมายที่ ท ้ า ทายส� า หรั บ
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ( aina l
lop n
oal
) ของสหประชาชาติที่จะต้องเดินหน้าสานต่อจากเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Mill ni
lop n oal M ) ให้บรรลุผลภายใน ๑๕ ปีข้างหน้า
รัฐบาลจึงให้ความส�าคัญกับการแก้ปัญหาความเหลื่อมล�า้ ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม โดยมุ่งสร้างรายได้
สร้างโอกาสในสังคมและการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรของประเทศอย่างทัดเทียมกัน ทั้งโอกาสทางการศึกษา
การมีทอี่ ยูอ่ าศัย ก้าวไปด้วยกันโดยไม่ทงิ้ ใครไว้ขา้ งหลัง
โดยในการแก้ไขปัญหารัฐบาลตระหนักดีว่า รัฐบาล
เพียงล�าพังไม่อาจเข้าถึงสาเหตุและสภาพของปัญหา
ได้อย่างครบถ้วน จึงได้ให้ทุกภาคส่วนทั้งภาคเอกชน
ห้ ำ ส ้ำ ำ ส ร
และภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข
ำร ้
หำ ำ ห
�ำ
ปั ญ หาความเหลื่ อ มล�้ า ในรู ป แบบกลไกประชารั ฐ
ั
ซึ่ ง ในการด� า เนิ น การดั ง กล่ า วได้ ตั้ ง คณะกรรมการ
สานพลังประชารัฐทีป่ ระกอบด้วยคณะท�างานทีมภาครัฐ
”
และภาคเอกชน ๑๒ คณะขึ้ น เพื่ อ ร่ ว มแก้ ป ั ญ หา
ในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย ด้านการยกระดับนวัตกรรมและผลิตภาพ ด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมและวิสาหกิจเริ่มต้น ( M และ a p) ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและ M in
n ni
on n ion and hi i ion M ด้านการส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ

สำ
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รร ำร

การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่ส�าคัญของประเทศ

ด้านการพัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (
) ด้านการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่
ด้านการสร้างรายได้และการยกระดับการใช้จ่ายของประเทศ ด้านการดึงดูดการลงทุนและการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานของประเทศ ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
ด้านการปรับแก้กฎหมาย และด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้น�า ( an api al
lop n )
ซึ่งผลการด�าเนินการในส่วนการลดความเหลื่อมล�้า มีดังนี้
๑.๑ ดูแลผู้มีราย ด้น้อยทางเศรษฐกิจ
๑.๑.๑ แก้ ขป ญหาการ ร้ ที่ ดิ น
ทำากินของเกษตรกรและการรุกลำา้ เขตปาสงวนแห่งชาติ
รับ ผ ำร ั ิ
(๑) โครงการบริหารจัดการ
ห้ รร สิ ิ
ั
การใช้ ป ระโยชน์ ใ นที่ ดิ น สาธารณประโยชน์ ที่ มี
ิ ห้ �ำ ิ �ำห ำ ำ
การบุกรุก เพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท
รั ฐ บาลมี น โยบายที่ จ ะ
หร ห้ ำ
พัฒนาระบบบริหารจัดการทีด่ นิ โดยสร้างความเป็นธรรม
และลดความเหลื่ อ มล�้า ในการใช้ ป ระโยชน์ ใ นที่ ดิ น
ัหั
กระจายการถื อ ครองสิ ท ธิ ใ นที่ ดิ น อย่ า งเป็ น ธรรม
ิ
และยัง่ ยืน จึงได้นา� ทีด่ นิ สาธารณประโยชน์ทปี่ ระชาชน
เลิกใช้ประโยชน์รว่ มกันแล้วมาจัดระเบียบการถือครอง
ให้แก่ราษฎร ซึ่งเป็นผู้ยากจนไม่มีที่ดินท�ากินเป็นของตนเองหรือมีน้อยและไม่เพียงพอที่ครอบครองท�าประโยชน์
อยูต่ ามสภาพเดิม ครอบครัวละไม่เกิน ๑๕ ไร่ และเสียค่าตอบแทนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในอัตราต�่าตาม
ข้อบัญญัติของท้องถิ่น โดยอาศัยอ�านาจตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินและด�าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๗ การด�าเนินการจัดทีด่ นิ
ตามโครงการดังกล่าวเริม่ ด�าเนินการมาตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๗ สามารถด�าเนินการจัดทีด่ นิ ได้ จ�านวน ๘๙ ๒๗๕
ครัวเรือน ๑๐๕ ๙๒๒ แปลง ในพืน้ ที่ ๕๙ จังหวัด โดยเป็นการจัดทีด่ นิ ให้แก่ราษฎรเป็นรายบุคคล ทัง้ นี้ ตัง้ แต่วนั ที่ ๑๙
มีนาคม ๒๕๕๘ ได้ปรับแผนการด�าเนินงาน โดยจัดทีด่ นิ ให้ชมุ ชนในรูปสหกรณ์หรือรูปแบบอืน่ ตามความเหมาะสม
โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์เพื่อป้องกันมิให้มีการน�าที่ดินไปจ�าหน่ายจ่ายโอนหรือให้ผู้อื่นเช่าโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์ท�ากิน
หรื อ อยู ่ อ าศั ย จริ ง ตามแนวนโยบายของรั ฐ บาลและมติ ค ณะกรรมการนโยบายที่ ดิ น แห่ ง ชาติ (คทช.)
ซึ่งมีผลการด�าเนินการ ดังนี้

ั

รำ ร

ิ ห้
รั ร

ผลการจัดที่ดินให้ราษฎร

ปีงบประมาณ

เป้าหมาย (แปลง)

พ.ศ. ๒๕๕๘

๕ ๐๐๐

พ.ศ. ๒๕๕๙

๕ ๐๐๐

อยู่ระหว่างด�าเนินการรังวัดวางผังแนวเขตการครอบครอง
๓ ๙๑๔ แปลง ในพื้นที่ ๑๑ จังหวัด

พ.ศ. ๒๕๖๐

๕ ๐๐๐

-

แปลง

ครัวเรือน

ในพื้นที่ (จังหวัด)

๕ ๕๓๒

๔ ๖๓๖

๒๔

รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่สำ�คัญของประเทศ

ที่ดินแห่งชาติ

(๒) การจัดสรรที่ดินท�ำกินให้ประชาชนตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบาย

ที่ ผ ่ า นมาการจั ด ที่ ดิ น ท�ำกิ น หรื อ ที่ อ ยู ่ อ าศั ย เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ประชาชนผู ้ ย ากไร้
ของหน่วยงานต่าง ๆ ด�ำเนินการในรูปแบบปัจเจกบุคคล กล่าวคือ มอบให้เข้าอยูอ่ าศัยหรือท�ำกินและออกเอกสาร
การอนุญาตให้เป็นรายบุคคล ซึง่ ท�ำให้เกิดปัญหาการจ�ำหน่ายจ่ายโอนเป็นเหตุให้ทดี่ นิ เหล่านีต้ กไปเป็นกรรมสิทธิ์
ของนายทุนหรือกลุ่มทุน ท�ำให้ผู้ยากไร้ยังไม่มีที่ดิน
ท�ำกินและเข้าไปบุกรุกในที่ดินของรัฐประเภทต่าง ๆ
เพิ่มขึ้น รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แห่ ง ชาติ (คทช.) ซึ่ง มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
ท�ำหน้าที่ก�ำหนดนโยบายและแผนการบริหารจัดการ
“
ที่ ดิ น และทรั พ ยากรดิ น ของประเทศ ในเบื้ อ งต้ น
ในชุมชนอย่างทั่วถึง
“มุ ่ ง เน้ น ยุ ท ธศาสตร์ ด ้ า นการจั ด ที่ ดิ น ให้ ป ระชาชน
และเป็นธรรม ๑๐ พื้นที่ ๗ จังหวัด
ผูด้ อ้ ยโอกาสอย่างทัว่ ถึงและเป็นธรรม” ด้วยการจัดทีด่ นิ
๓๕,๓๕๙ ไร่”
ในลักษณะแปลงรวมโดยไม่ให้กรรมสิทธิ์ แต่อนุญาต
ให้เข้าท�ำประโยชน์ ในที่ดินของรัฐเป็นกลุ่มหรือชุมชน
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก�ำหนด ในรูปแบบสหกรณ์หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแห่งชาติจะด�ำเนินการผ่านกลไกการท�ำงานในรูปของคณะอนุกรรมการ รวม ๔ คณะ ประกอบด้วย
คณะอนุ ก รรมการจั ด หาที่ ดิ น คณะอนุ ก รรมการจั ด ที่ ดิ น คณะอนุ ก รรมการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาอาชี พ
และคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช. จังหวัด) โดยมีผลการด�ำเนินการจัดที่ดินท�ำกินให้ชุมชนแล้ว
๑๐ พื้นที่ ๗ จังหวัด รวมเนื้อที่ ๓๕,๓๕๙ ไร่ ดังนี้

จัดที่ดินท�ำกินให้ประชาชน
ผู้ด้อยโอกาส

ปีที่ดำ�เนินการ/พื้นที่
ปี ๒๕๕๘
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่ทา อ�ำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าธาร อ�ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ตาลและป่าแม่ยุย อ�ำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
					
รวม
ปี ๒๕๕๙
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าไผทและป่าโคกไม้งาม อ�ำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน ป่าห้วยระบ�ำ อ�ำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่ม อ�ำเภอแม่แจ่ม และป่าลุ่มน�้ำแม่ฝาง จังหวัดเชียงใหม่
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี อ�ำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกนาโก อ�ำเภอฝาง จังหวัดยโสธร
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหมู จังหวัดนครพนม
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนปากน�้ำ ป่าเลนปากผนังฝั่งตะวันตก
และปากพญายา-ปากนคร อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
					
รวม
					
รวมทั้งสิ้น
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

เนื้อที่ (ไร่)
๗,๒๘๒
๕,๔๙๒
๒,๔๓๔
๑๕,๒๐๘
๑,๗๕๖
๓,๒๓๙
๖,๑๓๖
๓,๑๘๒
๓๐๐
๑,๕๒๔
๓,๙๖๔
๒๐,๑๕๑
๓๕,๓๕๙

การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่สำ�คัญของประเทศ

ทั้งนี้ ในระยะต่อไปจะด�ำเนินการจัดที่ดินท�ำกินให้ชุมชนในพื้นที่เป้าหมายรวม
๘๑ พืน้ ที่ ๔๘ จังหวัด ซึง่ ด�ำเนินการในพืน้ ทีป่ า่ สงวนแห่งชาติ ทีร่ าชพัสดุ ทีด่ นิ ส�ำนักงานปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม
(ส.ป.ก.) และทีด่ นิ สาธารณประโยชน์ โดยจะเร่งรัดให้เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เพือ่ ให้ประชาชน
ที่ได้รับการจัดที่ดินสามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และเกิดความมั่นคงในการด�ำรงชีวิต
โดยยึดแนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
นอกจากนี้ ได้จัดท�ำร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. .... เพื่อเป็นกลไกการบริหาร
จัดการทีด่ นิ ให้มเี อกภาพ โดยทบทวนกฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรีทเี่ กีย่ วกับการบริหารจัดการทีด่ นิ ให้รวมอยูใ่ น
กฎหมายฉบับเดียวกัน และปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ซึง่ ได้ด�ำเนินการรับฟังความคิดเห็น
เรียบร้อยแล้ว
ในส่วนของการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ มีผลด�ำเนินการด้านปศุสัตว์ ๒,๗๓๔ ราย
ด้านประมง ๒,๐๙๐ ครัวเรือน ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การถนอมอาหารและการแปรรูป ๑,๑๓๘ ราย
จัดตั้งสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร ๙ แห่ง สมาชิก ๑,๙๐๘ ราย และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดินแปลงรวม
ในจังหวัดอุทัยธานี นครราชสีมา กาฬสินธุ์ และชุมพร โดยการขุดสระน�้ำเก็บน�้ำสาธารณะ ๒ แห่ง ปรับปรุงถนน
๗,๘๒๗ เมตร ปรับปรุงพื้นที่รองรับการจัดที่ดินตามแผนพัฒนาพื้นที่แปลงรวม ๔,๖๙๐ ไร่ ขุดบ่อบาดาล ๓ แห่ง
ก่อสร้างระบบท่อส่งน�้ำ ๔,๕๐๕ เมตร และก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบโซลาร์เซลล์สูบน�้ำ ๓ แห่ง
(๓) การด�ำเนินมาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบกฎหมาย
ภายหลังจากที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๖/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบกฎหมาย สั่ง ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ รัฐบาลได้ด�ำเนินการใน ๓ กรณี ซึ่งได้
ตรวจสอบที่ดินแล้ว จ�ำนวน ๔๓๘ แปลง เนื้อที่ ๔๔๗,๔๐๘ ไร่ ใน ๒๗ จังหวัด สรุปได้ดังนี้
กรณีที่ ๑ ที่ดินที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่มีเนื้อที่ตั้งแต่
๕๐๐ ไร่ขึ้นไป มี ๔๓๑ แปลง เนื้อที่รวม ๔๔๑,๐๕๔ ไร่ ใน ๒๗ จังหวัด ได้ท�ำการติดประกาศ ซึ่งไม่มีผู้คัดค้าน
๒๘ แปลง ๒๗,๘๗๔ ไร่
กรณีที่ ๒ ที่ดินที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมีมติให้เกษตรกรผู้ได้รับการ
จัดทีด่ นิ สิน้ สิทธิเข้าท�ำประโยชน์แล้ว และครอบครองโดยบุคคลทีม่ ใิ ช่ผไู้ ด้รบั การจัดทีด่ นิ มีเนือ้ ทีต่ งั้ แต่ ๑๐๐ ไร่ขนึ้ ไป
โดยมีเกษตรกรรายย่อย ๒๖ ราย ขายให้นายทุนรายใหญ่ ๒ ราย เนือ้ ทีร่ วม ๔๔๘ ไร่ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และนครราชสีมา ซึ่งได้มีค�ำสั่งให้เกษตรกรเดิมสิ้นสิทธิ และปักป้ายให้ออกจากที่ดินหรือรื้อถอนแล้ว
กรณีที่ ๓ ที่ดินที่ศาลมีค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้ส่งมอบแก่ส�ำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม และมีเนื้อที่ตั้งแต่ ๕๐๐ ไร่ขึ้นไป มีจ�ำนวน ๕ แปลง เนื้อที่รวม ๕,๙๐๖ ไร่ ในจังหวัดกระบี่
สุราษฎร์ธานี และนครราชสีมา ซึ่งยึดคืนแล้ว ๒,๗๒๔ ไร่
		
๑.๑.๒ การสร้างโอกาสในการค้าขายโดยจัดให้มตี ลาดในรูปแบบต่าง ๆ โดยรัฐบาลได้สนับสนุน
ให้เกิดการจัดตั้งตลาดชุมชน ตลาดประจ�ำต�ำบล ตลาดประจ�ำอ�ำเภอ ตลาดกลางระดับจังหวัดกระจายไปยัง
จังหวัดใหญ่ ๆ ทัว่ ประเทศให้มคี วามเชือ่ มโยงกันในชุมชนให้เกิดการรวมกลุม่ เกิดความร่วมมือในระดับชุมชนก่อน
เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้ในท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยว และยังช่วยให้ประชาชนในพื้นที่มีช่องทาง
การน�ำสินค้าของชุมชนมาขายให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งมีผลด�ำเนินการ ดังนี้
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(๑) ตลาดชุมชนและสินค้า
หนึ่งตำาบลหนึ่งผลิตภัณ ์ เพื่อให้เกษตรกรมีพื้นที่มี
ช่องทางในการจ�าหน่ายสินค้าในชุมชนหรือต่างชุมชน
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ตลาดสด ตลาดกลาง ตลาด ๔ มุมเมือง
ั ั
มุง่ ให้เกิดการแลกเปลีย่ นสินค้าชุมชน สินค้าหนึง่ ต�าบล
หนึง่ ผลิตภัณฑ์ ( T ) โดยใช้ความร่วมมือตามแนวทาง
ประชารัฐ ส่งเสริมความรู้ทั้งทางบัญชี การใช้ระบบ
ห้ ิ
บริ ห ารจั ด การที่ มี ม าตรฐาน ให้ มี ก ารบริ ห ารงาน
ำร ร ำ รำ ้ ส สริ
ในรู ป แบบคณะกรรมการของชุ ม ชนเพื่ อ ให้ เ กิ ด
ำร
ร ั
ำ
ความยั่งยืน
ำร �ำห ำ สิ ้ำ
(๒) ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม
เป็นตลาดนัดสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชน ริมคลอง
ผดุงกรุงเกษม ข้างท�าเนียบรัฐบาลเพื่อสร้างโอกาส
ให้เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยได้มีแหล่งจ�าหน่ายสินค้า เพื่อสร้างรายได้และพัฒนาสินค้าด้วยการน�า
สินค้าจากผู้ผลิตมาจ�าหน่ายให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง ได้ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๘
จนถึ ง ปั จ จุ บั น โดยคณะกรรมการด�า เนิน โครงการ
ตลาดคลองผดุงกรุงเกษมได้มอบให้ส่วนราชการและ
หน่วยงานต่าง ๆ ผลัดเปลีย่ นหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพหลัก
ในการจัดแสดงและจ�าหน่ายสินค้าทีส่ ว่ นราชการได้เข้าไป
ส่งเสริมและพัฒนาในแต่ละเดือน ทัง้ นี้ ในห้วงระยะเวลา
ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙
ได้ด�าเนินการไปแล้ว จ�านวนทั้งสิ้น ๑๔ ตลาด เช่น
ย่านธุรกิจสร้างสรรค์ และสินค้า ของกระทรวง
พาณิชย์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ M ของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี T T
มรดกของแผ่ น ดิ น จากท้ อ งถิ่ น สู ่ ส ากล ของกระทรวงมหาดไทย มี ผู ้ เข้ า ชมงานรวม ๑ ๓๐๖ ๐๑๑ คน
และมียอดจ�าหน่าย ๑ ๐๐๔ ๔๘๐ ๖๘๑ บาท ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีการค้าขาย และจะได้มุ่งขยายผล
ให้เกิดการสัญจรทางเรือบริเวณดังกล่าวต่อไป
(๓) ตลาดประชารัฐ รัฐบาลได้ด�าเนินการ โครงการตลาดประชารัฐเพื่อชุมชน
เพือ่ สนับสนุนด้านการตลาดให้แก่ผทู้ ไี่ ด้รบั เงินจากกองทุนหมูบ่ า้ น และเป็นการกระตุน้ การจับจ่ายใช้สอยในท้องถิน่
โดยเป็นลักษณะของการจัดตลาดแบบเคลือ่ นทีเ่ พือ่ เป็นการแลกเปลีย่ นสินค้าของแต่ละชุมชน เชือ่ มโยงตลาดชุมชน
ในแต่ละพื้นที่ให้สามารถเข้าถึงกันได้หมด ทั้งนี้ โครงการตลาดประชารัฐเพื่อชุมชนเป็นการสนับสนุนนโยบาย
ของรัฐบาลที่ต้องการให้เกษตรกรได้จ�าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางการตลาดใน ๔ ช่องทาง คือ ตลาดประชารัฐ
เพื่อชุมชนขั้นที่ ๑ เป็นตลาดที่มีการซื้อขายสินค้าระหว่างสมาชิกภายในชุมชน ตลาดประชารัฐเพื่อชุมชนขั้นที่ ๒
เป็นตลาดทีม่ กี ารซือ้ ขายสินค้าจากชุมชนสูช่ มุ ชน หรือเชือ่ มโยงจากชุมชนไปสูส่ หกรณ์ ตลาดประชารัฐเพือ่ ชุมชน
ขัน้ ที่ ๓ เป็นตลาดทีม่ กี ารซือ้ ขายเชือ่ มโยงระหว่างชุมชนหรือสหกรณ์ผา่ นระบบ - o
หรือระบบ onlin
และตลาดประชารัฐเพื่อชุมชนขั้นที่ ๔ เป็นตลาดที่มีการซื้อขายเชื่อมโยงสากลไปสู่ระบบการค้าแบบสมัยใหม่
เช่น การน�าสินค้าไปวางจ�าหน่ายในห้างสรรพสินค้า และการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังตลาดภายนอกประเทศ

ำ
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๑.๑.๓ มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่
ของประชาชนผู้มีรายได้น้อยและมาตรการกระตุ้น
การลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ
(๑) ม า ต ร ก า ร ส ่ ง เ ส ริ ม
“ดูแลประชาชนผู้มีรายได้น้อย
ความเป็นอยู่ระดับต�ำบล
รัฐบาลอนุมตั งิ บประมาณ ผ่าน
ในการด�ำเนิ น มาตรการเป็ น วงเงิ น รวมไม่ เ กิ น
๓๖,๒๗๕ ล้ า นบาท เพื่ อ ให้ เ กิ ด การจ้ า งแรงงาน
หรือก่อให้เกิดการจัดจ้างสินค้าและบริการในจังหวัด
เพื่อให้เกิด
โดยจัดสรรเงินงบประมาณให้ต�ำบลละ ๕ ล้านบาท ให้แก่
การจ้างงาน การซื้อขายสินค้า
๗,๒๕๕ ต�ำบลทั่วประเทศ ทั้งนี้ ได้สิ้นสุดการด�ำเนิน
และบริการในพื้นที่”
โครงการฯ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ โดย ณ วันที่
๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ได้จดั สรรงบประมาณให้กระทรวง
มหาดไทย (จังหวัด) แล้ว จ�ำนวน ๓๖,๔๓๖ ล้านบาท
มีการก่อหนี้แล้ว จ�ำนวน ๓๔,๕๑๔ ล้านบาท หรือร้อยละ ๙๔.๗๓ และเบิกจ่ายแล้ว จ�ำนวน ๓๓,๘๙๐ ล้านบาท
หรือร้อยละ ๙๓.๐๑
(๒) มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ
รัฐบาลอนุมัติกรอบวงเงินรวมทั้งสิ้น ๔๐,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อเติมเต็มการใช้จ่าย
ของรัฐบาลขณะทีร่ อการลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐาน รายการละไม่เกิน ๑ ล้านบาท ทัง้ นี้ ได้สนิ้ สุดการด�ำเนินโครงการฯ
เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยผลการด�ำเนินงาน ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ มีการจัดสรรงบประมาณแล้ว
๓๙,๗๙๔ ล้านบาท โอนงบประมาณคืน ๑,๙๓๖ ล้านบาท คงเหลือจัดสรร ๓๗,๘๗๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว
๓๔,๗๓๒ ล้านบาท หรือร้อยละ ๙๑.๗๑ มีการก่อหนีแ้ ล้ว จ�ำนวน ๓๕,๓๑๕ ล้านบาท หรือร้อยละ ๙๓.๒๕ แบ่งเป็น
(๒.๑) งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการ
เงินส�ำรองจ่ายเพือ่ กรณีฉกุ เฉินหรือจ�ำเป็น เดิมจัดสรรงบประมาณแล้ว จ�ำนวน ๒๒,๘๕๗ ล้านบาท โอนงบประมาณคืน
๘๔๗ ล้านบาท คงเหลืองบประมาณที่จัดสรร ๒๒,๐๑๐ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว ๒๑,๗๙๒ ล้านบาท
หรือร้อยละ ๙๙.๐๑ และเบิกจ่ายแล้ว จ�ำนวน ๒๑,๗๓๓ ล้านบาท หรือร้อยละ ๙๙.๐๑
(๒.๒) งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จัดสรรงบประมาณแล้ว
๑๖,๙๓๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑,๐๘๙ ล้านบาท คงเหลืองบประมาณที่จัดสรร ๑๕,๘๖๐ ล้านบาท
มีการก่อหนีแ้ ล้ว ๑๓,๕๒๒ ล้านบาท หรือร้อยละ ๘๕.๒๖ และเบิกจ่ายแล้ว ๑๒,๙๙๘ ล้านบาท หรือร้อยละ ๘๑.๙๖
(๓) มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ในระดับหมู่บ้าน
เพื่ อ ให้ ป ระชาชนผู ้ มี ร ายได้ น ้ อ ยในแต่ ล ะท้ อ งถิ่ น สามารถเข้ า ถึ ง แหล่ ง เงิ น ทุ น
ในการประกอบอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิต โดยให้ธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) สนั บ สนุ น สิ น เชื่ อ ดอกเบี้ ย ต�่ำ เป็ น ระยะเวลา ๗ ปี แก่ ก องทุ น หมู ่ บ ้ า นที่ มี ศั ก ยภาพ
กองทุนละไม่เกิน ๑ ล้านบาท วงเงินรวม ๖๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยกองทุนสามารถน�ำเงินไปให้สนิ เชือ่ ปลอดดอกเบีย้
ใน ๒ ปีแรก และสินเชือ่ ดอกเบีย้ ต�ำ่ ในช่วงทีเ่ หลือของระยะเวลาการให้สนิ เชือ่ ทัง้ นี้ ได้สนิ้ สุดการด�ำเนินโครงการฯ
เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยผลการด�ำเนินงาน ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ธนาคารออมสินและธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเบิกจ่ายสินเชื่อให้กองทุนหมู่บ้านฯ แล้ว ๔๕,๒๕๙ กองทุน เป็นเงิน
๔๔,๘๑๖ ล้านบาท หรือร้อยละ ๗๔.๖๙ ของกรอบวงเงิน

มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่
ระดับต�ำบลและระดับหมู่บ้าน
มาตรการกระตุ้นการลงทุน
ขนาดเล็กทั่วประเทศ

รายงานผลการดำ�เนินงานของรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

7

การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่สำ�คัญของประเทศ

๑.๑.๔ มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมืองตามแนวทางประชารัฐ
(๑) มาตรการสินเชื่อประชารัฐเพื่อประชาชน โดยให้สินเชื่อผู้ประกอบอาชีพอิสระ
รายย่อยทัว่ ไป เพือ่ เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ แก้ปญ
ั หาและบรรเทาความเดือดร้อนในการด�ำรงชีพ
ช�ำระหนี้สิน/หนี้นอกระบบ ระยะเวลาช�ำระคืนเงินกู้ ๕ ปี อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในปีที่ ๑ ร้อยละ ๐ ต่อเดือน
และในปีที่ ๒-๕ ร้อยละ ๑ ต่อเดือน โดยเงื่อนไขนี้จะสิ้นสุดในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
(๒) มาตรการประชารัฐเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินประชาชนภายใต้นโยบายรัฐบาล
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ลูกค้าของธนาคารออมสินที่ใช้บริการสินเชื่อและอยู่ในระหว่างการผ่อนช�ำระคืน
ที่มีความประสงค์จะขอพักช�ำระหนี้ชั่วคราวหรือขอขยายระยะเวลาช�ำระหนี้เพื่อลดภาระรายจ่าย โดยพักช�ำระ
เงินต้นและช�ำระเฉพาะดอกเบีย้ ได้นานสูงสุดเป็นระยะเวลา ๓ ปี ขยายระยะเวลาช�ำระหนีเ้ พิม่ ได้เท่ากับระยะเวลา
พักช�ำระเงินต้นหรือขยายเวลาการช�ำระหนี้ได้ ๒ เท่าของระยะเวลาคงเหลือตามสัญญาเงินกู้ สูงสุดไม่เกิน ๒๐ ปี
ตามเงื่อนไขของสินเชื่อแต่ละประเภท
(๓) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาชีพและสร้างความรู้ทางการเงินแก่
ผู้ประกอบอาชีพรายย่อยในชุมชนเมือง โดยจัดอบรมหลักสูตรการให้ความรู้ทางการเงินแก่บุคคลในครอบครัว
ของประชาชนฐานราก และการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
หรือผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรม จ�ำนวน ๑๕๐,๐๐๐ ครอบครัว ครอบครัวละ ๑ คน กระจายตามพื้นที่ทุกจังหวัด
ทั่วประเทศ โดยจะมีการจัดอบรมในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๙
		
๑.๑.๕ มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย โดยธนาคารออมสิน จ�ำนวน ๓ โครงการย่อย ได้แก่
๑) โครงการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยในการช�ำระหนี้ทั้งในระบบและนอกระบบ (ระยะเวลาด�ำเนินงานภายใน
เดือนมีนาคม ๒๕๕๙) โดยให้สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยในการช�ำระหนี้ทั้งในระบบและนอกระบบ
และจ�ำกัดวงเงินกู้ต่อรายไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท กรอบวงเงินทั้งสิ้น ๕๐๐ ล้านบาท ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดโครงการ
ธนาคารออมสินได้อนุมัติสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยจ�ำนวน ๑๓ ราย วงเงินรวม ๓.๙ ล้านบาท
๒) มาตรการแก้ปัญหาหนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษา (ระยะเวลาด�ำเนินงานตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม
๒๕๕๘-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙) เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มลูกหนี้ที่เป็นข้าราชการครูที่ถูกฟ้องร้องด�ำเนินคดี
และมีปัญหาเรื่องการผ่อนช�ำระ รวมทั้งลดภาระการผ่อนช�ำระเงินกู้ให้แก่ลูกหนี้ชั้นดี โดยไม่จ�ำกัดวงเงิน ทั้งนี้
เมือ่ สิน้ สุดมาตรการ ธนาคารออมสินได้อนุมตั พิ กั ช�ำระหนีใ้ ห้กลุม่ ลูกหนีท้ เี่ ป็นข้าราชการครูจ�ำนวน ๒๙,๔๔๙ ราย
วงเงินรวม ๔๔,๒๒๖.๒๕ ล้านบาท และ ๓) มาตรการบรรเทาความเดือดร้อนให้กบั ลูกค้าธนาคาร (พักช�ำระหนี)้
(ระยะเวลาด�ำเนินงานภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙) เพือ่ บรรเทาความเดือดร้อนให้กบั ลูกหนีท้ ไี่ ด้รบั ผลกระทบจาก
ภาวะเศรษฐกิจ ภาระหนี้ครัวเรือนและภัยธรรมชาติ ที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดมาตรการ
ธนาคารออมสินได้พักช�ำระหนี้ให้กับลูกหนี้จ�ำนวน ๔๗,๒๐๙ ราย วงเงิน ๒๔,๕๗๐ ล้านบาท
		

๑.๒ การดูแลผู้มีรายได้น้อยทางสังคม
		
๑.๒.๑ จัดหาที่อยู่อาศัยให้ผู้มีรายได้น้อย
(๑) จัดท�ำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๘)
เพื่อส่งเสริมความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย และพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการอยู่อาศัย พร้อมระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการที่จ�ำเป็นให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อย โดยกลุ่มเป้าหมายแบ่งเป็น ๔ โครงการ คือ ๑) การแก้ไขปัญหา
ชุมชนแออัด “โครงการบ้านมั่นคง” โดยเป็นการจัดการที่อยู่อาศัยโดยชุมชน ผ่านการรวมกลุ่มจัดตั้งสหกรณ์
ออมทรัพย์ จัดระบบการบริหารจัดการ รับรองสิทธิ์ผู้เดือดร้อน จัดหาที่ดินและร่วมกันออกแบบวางผังชุมชน
โดยมีการพัฒนาที่อยู่อาศัยหลากหลายรูปแบบตามความเหมาะสมและความต้องการของชุมชน มีเป้าหมาย
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การด�าเนินงาน ๖๘๐ ๘๐๘ ครัวเรือน ๒) โครงการ
พัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง เพื่อแก้ไขปัญหา
ที่อยู่อาศัยรุกล�้ าล�าคลองในกรุงเทพมหานคร และ
พัฒนาระบบสาธารณูปโภค รวมถึงสภาพแวดล้อม
ชุมชน จ�านวน ๑๑ ๐๐๔ ครัวเรือน ๓) การพัฒนา
คุ ณ ภาพชี วิ ต กลุ ่ ม คน ร้ บ ้ า น เป็ น การสนั บ สนุ น
ศูนย์คนไร้บ้านเพื่อเป็นสถานที่ฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพ
และคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มคนไร้บ้าน จ�านวน ๖๙๘
ครัวเรือน ๑ ๓๙๕ คน ๔) การพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มี
รายได้น้อยในชนบท โครงการบ้านพอเพียงชนบท
ด� า เนิ น การร่ ว มกั บ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
เพื่อสนับสนุนการซ่อมแซม ปรับปรุงบ้าน หรือสร้าง
บ้านใหม่แทนบ้านเดิมทีม่ สี ภาพทรุดโทรม โดยครัวเรือน
ผู้เดือดร้อนได้ร่วมจัดการแก้ไขปัญหา มีเป้าหมาย
การด�าเนินงาน จ�านวน ๓๕๒ ๐๐๐ ครัวเรือน
(๒) บริหารจัดการสิง่ ก่อสร้าง
รุ ก ลำ้ า ลำ า นำ้ า สาธารณะ ได้ ด� า เนิ น การจั ด ระเบี ย บ
และพั ฒ นาที่ อ ยู ่ อ าศั ย ชุ ม ชนริ ม คลอง มี เ ป้ า หมาย
ในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยรุกล�้าล�าคลอง เพื่อปรับ
สภาพแวดล้ อ มชุ ม ชนในพื้ น ที่ ค ลองลาดพร้ า วและ
คลองเปรมประชากร จ�านวน ๗๔ ชุมชน ๑๑ ๗๑๒
ครัวเรือน งบประมาณ ๔ ๐๖๑.๔๔ ล้านบาท มีการจัดชุด
ปฏิบตั งิ าน ๖ ชุด และปฏิบตั กิ ารมวลชนสัมพันธ์รว่ มกับ
เจ้ า หน้ า ที่ ทหาร ต� า รวจ และเครื อ ข่ า ยองค์ ก ร
ในชุมชน เพื่อสร้างความเข้าใจ สร้างกระบวนการ
มีส่วนร่วม และได้ด�าเนินการแล้ว จ�านวน ๒๗ ชุมชน
ซึ่งส่งมอบบ้านแล้ว จ�านวน ๓ ชุมชน รื้อย้ายหรือ
ก่อสร้าง จ�านวน ๔ ชุมชน เช่าหรือซื้อที่ดินจ�านวน
๑๒ ชุ ม ชน และจั ด ตั้ ง สหกรณ์ จ� า นวน ๘ ชุ ม ชน
ซึ่งคาดว่าจะสามารถด�าเนินการได้แล้วเสร็จภายใน
ปี ๒๕๖๐ และแก้ ไขปั ญ หาการรุ ก ล�้า ริ ม ั งแม่ น�้ า
เจ้ า พระยา โดยมี เ ป้ า หมายด� า เนิ น การ จ� า นวน
๑๒ ชุมชน ๓๐๙ ครัวเรือน อยู่ระหว่างการจัดหา
ที่ อ ยู ่ ใ หม่ ใ น ๓ แนวทาง คื อ ซ่ อ มแซมอาคาร
กรมการขนส่งทางบก (ขส.ทบ.) ซื้อที่ดินใหม่หรือสร้าง
ชุมชนใหม่ และย้ายเข้าไปโครงการเอือ้ อาทร นครชัยศรี
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(๓) ดำาเนินโครงการ น ูเมืองชุมชนดินแดง ซึ่งอาคารและสภาพแวดล้อมล้วนมี
สภาพทรุดโทรม ไม่ปลอดภัยต่อการพักอาศัย เนื่องจากก่อสร้างมานานกว่า ๕๐ ปี นั้น รัฐบาลได้ด�าเนินการ
อย่างจริงจัง อันเป็นจุดเริ่มในการพลิกฟื้นชุมชนเมืองดินแดง มีเป้าหมายจ�านวน ๓๖ อาคาร ๒๐ ๒๙๒ หน่วย
งบประมาณ ๓๕ ๗๕๔.๒๕ ล้านบาท ระยะเวลาด�าเนินการ ๘ ปี เพื่อรองรับผู้อยู่อาศัยเดิมจ�านวน ๖ ๕๔๖ หน่วย
และผู้อาศัยใหม่ จ�านวน ๑๓ ๗๔๖ หน่วย คาดว่ามี
ประชาชนได้รบั ประโยชน์กว่า ๓๐ ๐๐๐ คน และได้จดั
ชุดส�ารวจข้อมูลและมวลชน จ�านวน ๖ ชุด เพือ่ ส�ารวจ
ข้อมูลและความคิดเห็นของผูอ้ ยูอ่ าศัยทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
�ำ ิ
จากโครงการ ซึ่ ง จากผลส� า รวจข้ อ มู ล ผู ้ พั ก อาศั ย
และพิสูจน์ทราบผู้พักอาศัย รวม ๕ ๘๔๖ หน่วย พบว่า
ผู้อยู่อาศัยส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโครงการฟื้นฟูเมือง
ร รับผู้ ู ำ ั ิ
รั ร
ชุมชนดินแดง ซึ่งจะเริ่มก่อสร้างแปลง ภายในเดือน
ร บ รั ำ
รั ร
ตุลาคม ๒๕๕๙ จ�านวน ๓๓๔ หน่วย รองรับผูอ้ ยูอ่ าศัยเดิม
จ�านวน ๒๘๐ ครัวเรือน และครอบครัวขยาย ๕๔ ครัวเรือน

ร ำร

ิ

ู

(๔) ดำาเนินโครงการบ้านประชารัฐ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อย
มีทอี่ ยูอ่ าศัยเป็นของตนเอง ประกอบกับเป็นการกระตุน้ เศรษฐกิจผ่านการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ โดยให้
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทยฯ สนับสนุนสินเชื่อเงื่อนไขผ่อนปรน ระยะเวลา
การยืน่ ความจ�านงขอรับสินเชือ่ ๒ ปี นับตัง้ แต่วนั ทีค่ ณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมือ่ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ครอบคลุม
ที่อยู่อาศัยทุกประเภท ในราคาไม่เกิน ๑.๕ ล้านบาทต่อหน่วย ทั้งที่สร้างใหม่สร้างเสร็จพร้อมอยู่ และทรัพย์สิน
รอการขาย ทั้งที่สร้างบนที่ดินของตนเอง ที่ดินของ
ผู้ประกอบการ และที่ดินของรัฐ รวมถึงการซ่อมแซม
หรือต่อเติมทีอ่ ยูอ่ าศัย โดยมาตรการสินเชือ่ แบ่งออกเป็น
๑) มาตรการสินเชื่อเพื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย
ั ิสิ
ำ
(
inan ) วงเงินสินเชื่อ ๓๐ ๐๐๐ ล้านบาท
ห้ผู้ รำ ้ ้
ส�าหรับผู้ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และ
การเคหะแห่ ง ชาติ ระยะเวลากู ้ เ งิ น ไม่ เ กิ น ๒ ปี
ู ำั
รำ
๒) มาตรการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ( o inan )
ิ
้ำ บำ
วงเงินสินเชื่อ ๔๐ ๐๐๐ ล้านบาท ระยะเวลากู้เงิน

บ้ำ ร ำรั
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ร ำร

การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่ส�าคัญของประเทศ

ไม่เกิน ๓๐ ปี แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ไม่เคย
มีกรรมสิทธิใ์ นทีอ่ ยูอ่ าศัยมาก่อน (ยกเว้นกรณีซอ่ มแซม
หรือต่อเติม) ทัง้ นี้ ผลการด�าเนินการ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน
๒๕๕๙ มีดังนี้ ๑) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้อนุมัติ
สินเชื่อ o inan แล้วจ�านวน ๖ ๓๐๑ ราย
วงเงิน ๕ ๓๗๒ ล้านบาท และ ๒) ธนาคารออมสิน
ได้อนุมัติสินเชื่อ
inan แล้ว ๒ ราย วงเงิน
๖๕ ล้านบาท และอนุมัติสินเชื่อ o inan แล้ว
จ�านวน ๓ ๑๒๔ ราย วงเงิน ๓ ๒๕๕ ล้านบาท

(๕) ดำาเนินโครงการบ้านประชารัฐบนที่ดินราชพัสดุซึ่งมีหลักการเดียวกับโครงการ
บ้านประชารัฐ โดยด�าเนินโครงการบนที่ดินราชพัสดุ ซึ่งโครงการน�าร่องในปี ๒๕๕๙ ด�าเนินการบนที่ดิน ๖ แปลง
เนื้อที่ ๑๐๕-๐-๘๖ ไร่ ดังนี้
แปลงที่

หมายเลขทะเบียน

แขวง ตำาบล

เขต อำาเภอ

จังหวัด

เนื้อที่ ( ร่-งาน-วา)

๑

กท. ๕๐๕๐

สามเสนใน

พญาไท

กรุงเทพมหานคร

๓-๐-๑๐

๒

กท. ๒๖๑๕

สานเสนใน

พญาไท

กรุงเทพมหานคร

๒-๑-๔๘

๓

ชม. ๓๕ ๑๖๙๘

ช้างคลาน

เมือง

เชียงใหม่

๙-๓-๓๓

๔

อ.ชร. ๓๑

ศรีค�้า

แม่จัน

เชียงราย

๓๐-๐-๐๐

๕

พบ. ๒๖๐

ชะอ�า

ชะอ�า

เพชรบุรี

๒๙-๓-๙๕

๖

พบ. ๒๖๑

ชะอ�า

ชะอ�า

เพชรบุรี

๓๐-๐-๐๐

โดยมาตรการสินเชือ่ แบ่งออกเป็น ๑) มาตรการสินเชือ่ เพือ่ พัฒนาโครงการทีอ่ ยูอ่ าศัย ( inan ) วงเงินสินเชือ่
๔ ๐๐๐ ล้านบาท ส�าหรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ และบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด
ระยะเวลาเงินกู้ไม่เกิน ๒ ปี ๒) มาตรการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ( o inan ) วงเงินรวม ๕ ๐๐๐ ล้านบาท
ระยะเวลาเงินกู้ไม่เกิน ๓๐ ปี ส�าหรับเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนที่ไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยมาก่อน
(รายละไม่เกิน ๑ ล้านบาท) รวมทั้งผู้ที่ต้องการซ่อมแซมและหรือต่อเติมที่อยู่อาศัยที่ปลูกสร้างบนที่ดินราชพัสดุ
(รายละไม่เกิน ๕ แสนบาท)
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ทัง้ นี้ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ มีผลการด�ำเนินงาน ดังนี้ ๑) กรณีสร้างทีอ่ ยูอ่ าศัย  
มีเจ้าหน้าทีร่ ฐั และประชาชนลงทะเบียนจองโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ จ�ำนวน ๒,๓๒๒ ราย คิดเป็นร้อยละ
๑๖๑.๐๓ เกินกว่าจ�ำนวนหน่วยที่เปิดรับจอง (จ�ำนวนหน่วยที่เปิดรับจอง ๑,๔๔๒ หน่วย) ๒) กรณีกู้ซ่อมแซม
และหรือต่อเติมทีอ่ ยูอ่ าศัยบนทีด่ นิ ราชพัสดุ ในวงเงินไม่เกิน ๕ แสนบาท มีผเู้ ช่าสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียด
โครงการประมาณ ๒,๑๘๐ ราย และธนารักษ์พื้นที่ออกหนังสือรับรอง ๑๖๔ ราย และได้รับอนุมัติการกู้เงิน
จากธนาคารแล้ว จ�ำนวน ๔ ราย
(๖) ด�ำเนินโครงการบ้านเคหะประชารัฐ เพื่อสนับสนุนสินเชื่อเงื่อนไข ผ่อนปรน
ให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ครอบคลุมทั้งผู้มีรายได้ประจ�ำและผู้มีรายได้ไม่แน่นอนหรืออาชีพอิสระ ที่ไม่เคย
มีกรรมสิทธิใ์ นทีอ่ ยูอ่ าศัยมาก่อนให้มที อี่ ยูอ่ าศัยเป็นของตนเอง ทัง้ นีใ้ ห้รวมถึงการกู้ เพือ่ ซ่อมแซม ต่อเติมทีอ่ ยูอ่ าศัย
ผ่านการสนับสนุนสินเชื่อที่อยู่อาศัย เงื่อนไขผ่อนปรนจากภาครัฐ การเคหะแห่งชาติได้น�ำโครงการที่อยู่อาศัย
พร้อมอยูท่ มี่ รี าคาตามเกณฑ์ฯ เข้าร่วมโครงการบ้านประชารัฐ เพือ่ ให้ผมู้ รี ายได้นอ้ ยได้สทิ ธิประโยชน์ตามนโยบาย
รัฐบาล มีเป้าหมาย ๒๒,๘๘๔ หน่วย และมียอดขาย ๑๑,๔๘๗ หน่วย คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๑๙ (ข้อมูล ณ วันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)
(๗) ด�ำเนินโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยเพื่อคนยากจนที่บุกรุกที่ดินสาธารณะ
จังหวัดปทุมธานี “ปทุมธานีโมเดล” มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกชุมชนริมคลองหนึ่ง อ�ำเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในเรือ่ งการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดรุกล�ำ้ แนวคลองและทางระบายน�ำ้
และเพื่อสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ให้กับผู้อยู่อาศัยในชุมชนคลองหนึ่งเดิม พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนทุก ๆ ด้านอย่างทัว่ ถึงและเป็นธรรม โดยผ่านกระบวนการมีสว่ นร่วมอย่างบูรณาการ ซึง่ มีระยะเวลา
การด�ำเนินโครงการในปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ๑๖ ชุมชน ๑,๔๓๓ ครัวเรือน โดยขณะนี้
ได้ด�ำเนินการแล้ว ๒ รูปแบบตามความต้องการของชุมชน คือ การพัฒนาที่อยู่อาศัยในที่ดินราชพัสดุ ๓๐ ไร่
ด�ำเนินการเช่าทีด่ นิ กรมธนารักษ์ รูปแบบบ้านอาคารสูง ๒-๓ ชัน้ จะเริม่ ก่อสร้างระยะที่ ๑ จ�ำนวน ๒๗๕ ครัวเรือน
ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ คาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งโครงการในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ การพัฒนาที่อยู่อาศัย
ในทีด่ นิ ใหม่ใกล้ชมุ ชน จ�ำนวน ๑๐๐ ครัวเรือน ได้ด�ำเนินการซือ้ ทีด่ นิ เอกชน ๔๒ ตารางวา รูปแบบบ้านเป็นบ้านแถว
คาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งโครงการในเดือนเมษายน ๒๕๖๐
(๘) ด�ำเนินโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวติ กลุม่ คนไร้บา้ น เพือ่ ฟืน้ ฟูศกั ยภาพบุคคล
และสร้างชุมชนคนไร้บ้าน ช่วยเหลือให้คนไร้บ้าน
กลั บ คื น สู ่ สั ง คม สามารถเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของชุ ม ชน
“สร้าง
และสังคม รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของเครือข่าย
ที่จังหวัดเชียงใหม่และขอนแก่น
คนไร้บ้านให้มีความเข้มแข็ง มีการสร้างและพัฒนา
มีกลุ่มเป้าหมาย ๑๕๑ ครัวเรือน”
ศูนย์คนไร้บ้านที่ด�ำเนินการโดยเครือข่ายคนไร้บ้าน
เพื่ อ ด�ำเนิ น กิ จ กรรมฟื ้ น ฟู ศั ก ยภาพ และพั ฒ นา
คุณภาพชีวิตด้านต่าง ๆ ร่วมกัน โดยเป็นแผนงานระยะ ๒ ปี ด�ำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายจ�ำนวน ๖๙๘ ครัวเรือน ๑,๓๙๕ คน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จะด�ำเนินการ
สร้างศูนย์คนไร้บ้านจ�ำนวน ๒ แห่ง ในจังหวัดเชียงใหม่และขอนแก่น มีกลุ่มเป้าหมายจ�ำนวน ๑๕๑ ครัวเรือน
และจัดท�ำข้อมูลความรู้เชิงวิชาการเพื่อน�ำมาสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตคนไร้บ้าน ส่งเสริมและพัฒนากองทุน
พัฒนากลุ่มคนไร้บ้าน

ศูนย์คนไร้บ้าน
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๑.๒.๒ พัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
เพิ่มโอกาสทางการศึกษา
รั ฐ บาลให้ ค วามส� า คั ญ กั บ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศเป็นอย่างยิง่
ั ำร
ผ่านการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาที่ต้องเกิดผล
บ ำ ้ำ
ชัดเจนต่อเด็กไทยทุกระดับทั้งระยะสั้นและระยะยาว
ร บ
ภายใต้วสิ ยั ทัศน์ “คุณภาพการศึกษาดี ลดความเหลือ่ มล�า้
และตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน” รัฐบาล
ได้ ป รั บ ระบบการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน โดยเน้ น ให้ มี
การจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จา่ ย
เพื่ อ สร้ า งความเชื่ อ มั่ น ให้ ป ระชาชนว่ า รั ฐ บาลจะ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายเรียนฟรีอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุม
เด็กทุกคนทั้งเด็กที่มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษ เด็กที่
มีความสามารถพิเศษ เด็กพิการ และเด็กด้อยโอกาส
ตลอดจนเร่งรัดโครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน
และสภาพสั ง คมของแต่ ล ะพื้ น ที่ เพื่ อ เพิ่ ม โอกาส
ทางการศึกษาให้แก่เด็กในถิ่นทุรกันดารด้วย
ที่ผ่านมารัฐบาลได้ปรับเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ในการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ
นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยให้สถานศึกษาปรับลดเวลาเรียนในห้องเรียนลง และเพิ่มเวลาในการท�า
กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ เพิ่มเติมความรู้ และ กทักษะต่าง ๆ ให้แก่เด็กมากขึ้น ภายใต้กิจกรรม 4 ได้แก่
ad a and และ al h ส่วนด้านอาชีวศึกษา เน้นจัดการเรียนรู้ที่ได้ทดลองปฏิบัติจริงหรือการศึกษา
แบบทวิภาคี โดยสถานประกอบการเข้ามามีบทบาทในการจัดการศึกษามากขึ้นตั้งแต่การวางแผนผลิตก�าลังคน
มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ ส่งผลให้ผู้เรียนมีเป้าหมายที่ชัดเจน มีทักษะ ีมือที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานประกอบการ และท�างานได้จริงในสถานประกอบการทันทีที่ส�าเร็จการศึกษา ส�าหรับ
ระดับอุดมศึกษาได้เน้นผลิตก�า ลังคนให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมทั้งในปัจจุบันและอนาคต
เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ

ำั

๒

การสรางค ามเขม ขง ก ิสา กิ ขนาดกลาง ละขนาดยอม (

ำ

)

รัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ “ประเทศไทย ๔.๐” (Thailand 4.0) ซึ่งเป็นการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศ
ด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม และเปลี่ยนจาก
การเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น ดังนั้น M ซึ่งเป็นกลไกส�าคัญทางเศรษฐกิจ
จึงต้องเปลี่ยนจาก M ที่รัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ไปสู่การเป็น a n p i
และ a p ที่มีศักยภาพสูงให้ได้ในระยะอันใกล้นี้ รัฐบาลจึงได้ด�าเนินมาตรการส่งเสริม M ซึ่งปรากฏผล
ดังนี้
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๒.๑ มาตรการการเงินเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
		
๒.๑.๑ โครงการสินเชือ่ ดอกเบีย้ ต�่ำเพือ่ เป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผปู้ ระกอบกิจการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (Soft Loan SMEs) โดยก�ำหนดให้ธนาคารออมสินให้สินเชื่อดอกเบี้ยต�่ำ
แก่ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ซึ่งธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่เข้าร่วม
โครงการฯ ให้สนิ เชือ่ แก่ผปู้ ระกอบการในอัตราร้อยละ ๔ ต่อปี ระยะเวลาให้สนิ เชือ่ ๗ ปี รวมวงเงิน ๑๕๐,๐๐๐ ล้านบาท
โดยผลการด�ำเนินงาน ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
จัดสรรวงเงินครบจ�ำนวนแล้ว ๑๕๐,๐๐๐ ล้านบาท
ให้กับลูกค้า SMEs จ�ำนวน ๒๑,๕๐๔ ราย (เฉลี่ยได้
สินเชื่อรายละประมาณ ๗ ล้านบาท)
“สนับสนุน SMEs ให้มีเงินทุน
		
๒.๑.๒ โครงการค�้ ำ ประกั น สิ น เชื่ อ
ผ่านการให้
PGS ระยะที่ ๕ (ปรับปรุงใหม่) มีวงเงินค�้ำประกัน
๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ระยะเวลาการค�้ำประกัน ๗ ปี
๒๑,๕๐๔ ราย ๑๕๐,๐๐๐ ล้านบาท
และก�ำหนดให้จ่ายค่าประกันชดเชยกรณีที่เป็นภาระ
ค�้ำประกันที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing
๓,๙๙๗ ราย ๑๒,๑๐๐ ล้านบาท
Guarantee: NPGs) ทั้งโครงการรวมทั้งสิ้นไม่เกิน
และ
ร้อยละ ๓๐ ของวงเงินค�ำ้ ประกัน โดยผลการด�ำเนินงาน
๒๔,๗๙๗ ราย ๙๒,๘๘๙ ล้านบาท”
ณ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ บรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค�้ำประกันสินเชื่อแล้ว
จ�ำนวน ๙๒,๘๘๙ ล้านบาท ให้กับ SMEs จ�ำนวน ๒๔,๗๙๗ ราย
		
๒.๑.๓ โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต�่ำ (Policy Loan) ด�ำเนินโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต�่ำ 
(Policy Loan) วงเงิน ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ประสบปัญหาสภาพคล่อง
รวมทัง้ ส่งเสริมให้ผปู้ ระกอบการ SMEs ทีม่ ศี กั ยภาพให้มสี ภาพคล่องส�ำหรับปรับปรุงกิจการ เพิม่ ขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน เพื่อให้ SMEs สามารถเติบโตได้ต่อไป โดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย (ธพว.) ให้สนิ เชือ่ กับ SMEs ในอัตราดอกเบีย้ ปีที่ ๑-๓ ร้อยละ ๔ ต่อปี ส่วนปีที่ ๔-๕ เป็นไปตามที่
ธพว. ก�ำหนด ระยะเวลากู้ยืมไม่เกิน ๕ ปี และให้ บสย. ค�้ำประกันสินเชื่อ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ ดังนี้
๑) ธพว. อนุมัติสินเชื่อแล้ว จ�ำนวน ๑๒,๑๐๐ ล้านบาท ให้กับ SMEs จ�ำนวน ๓,๙๙๗ ราย ๒) บสย. ค�้ำประกัน
สินเชื่อแล้วจ�ำนวน ๑๑,๒๔๘ ล้านบาท ให้กับ SMEs จ�ำนวน ๓,๙๓๓ ราย
		
๒.๑.๔ โครงการค�ำ้ ประกันสินเชือ่ เพือ่ ผูป้ ระกอบการ Micro Entrepreneurs ด�ำเนินโครงการ
ค�้ำประกันสินเชื่อในลักษณะ Package Guarantee Scheme ส�ำหรับผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs
วงเงิน ๕,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจ
ชะลอตั ว ให้ มี โ อกาสเข้ า ถึ ง แหล่ ง เงิ น ทุ น จากระบบสถาบั น การเงิ น รวมถึ ง เพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาการกู ้ ยื ม เงิ น
นอกระบบของผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ให้ลดลง ในวันสิ้นสุดโครงการ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
โดย บสย. อนุมัติค�้ำประกันสินเชื่อเต็มวงเงิน ๕,๐๐๐ ล้านบาท ให้กับผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs
เป็นจ�ำนวนถึง ๔๙,๙๕๐ ราย แต่ยังมีผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs อีกจ�ำนวนมากที่ยังไม่สามารถ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนจากระบบสถาบันการเงินได้ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ
Micro Entrepreneurs และช่วยลดปัญหาการกู้ยืมเงินนอกระบบของผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs
รัฐบาลจึงมีโครงการค�้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ ๒ วงเงิน ๑๓,๕๐๐
ล้านบาท โดยก�ำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมคือต้องเป็นผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ที่มีทรัพย์สินถาวร

สินเชื่อ Soft Loan

สินเชื่อ Policy Loan

ค�้ำประกันสินเชื่อ PGS-5
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(ไม่รวมที่ดิน) ไม่เกิน ๕ ล้านบาท เพื่อให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น โดย บสย.
รับค�้ำประกันต่อรายสูงสุดไม่เกิน๒๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาการค�้ำประกัน ๑๐ ปี จ่ายค่าประกันชดเชยสูงสุด
ไม่เกินร้อยละ ๒๐ บวกกับค่าธรรมเนียมที่ได้รับ และรัฐบาลจ่ายค่าธรรมเนียมแทนผู้ประกอบการในปีแรก
ซึ่งผู้ประกอบการสามารถรับค�ำขอค�้ำประกันได้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
ทั้งนี้ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ บสย. ได้ค�้ำประกันสินเชื่อแล้วจ�ำนวน ๑,๐๙๗
ล้านบาท ให้กับ SMEs จ�ำนวน ๙,๘๙๐ ราย
		
๒.๑.๕ มาตรการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมผ่านการร่วมลงทุน (Venture
Capital) รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้มีการลงทุนของบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและทรัสต์ให้ประกอบ
กิจการเงินร่วมลงทุนให้มากยิ่งขึ้นเพื่อพัฒนาตลาดการลงทุนในประเทศไทย โดยได้รับความร่วมมือจากธนาคาร
ออมสิน ธพว. และธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ในการจัดตัง้ กองทุนร่วมลงทุนแห่งละ ๒,๐๐๐ ล้านบาท
รวม ๖,๐๐๐ ล้านบาท
ทั้ ง นี้ มี ผ ลการด�ำเนิ น งาน
“จัดตั้ง
ณ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ ดังนี้ ๑) ธนาคารออมสิน
อนุมัติหลักการร่วมลงทุน ๓ ราย วงเงิน ๗๐ ล้านบาท
อนุมัติเบิกเงินลงทุน ๒ ราย วงเงิน ๑๕ ล้านบาท
โดยความร่วมมือจากธนาคารออมสิน
๒) ธพว. อนุมัติหลักการร่วมลงทุน ๘ ราย วงเงิน
ธนาคาร SMEs และธนาคารกรุงไทย
๙๕.๕ ล้านบาท อนุมัติเบิกเงินลงทุน ๓ ราย วงเงิน
แห่งละ ๒,๐๐๐ ล้านบาท”
๔๖ ล้านบาท ๓) ธนาคารกรุงไทยฯ ส�ำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ร่วมกันจัดตั้งกองทุนวงเงิน ๒,๓๐๐ ล้านบาท (ประกอบด้วยธนาคาร
กรุงไทยฯ ๒,๐๐๐ ล้านบาท ตลท. ๒๐๐ ล้านบาท และ สวทช. ๑๐๐ ล้านบาท) ซึง่ อยูร่ ะหว่างแต่งตัง้ คณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาร่วมลงทุนต่อไป
นอกจากนี้ ได้ก�ำหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้แก่กจิ การเงินร่วมลงทุนส�ำหรับการลงทุน
ในกิจการที่ใช้เทคโนโลยีหลักเป็นฐานในการประกอบธุรกิจ เพื่อสนับสนุนให้เกิดกิจการเงินร่วมลงทุนที่สามารถ
เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการประกอบการที่มีการสร้างนวัตกรรมเพื่อน�ำไปสู่การผลิตและการบริการที่ทันสมัย
ก่อให้เกิดการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของระบบเศรษฐกิจ และเพื่อเป็นการสนับสนุนกิจการเงินร่วมลงทุน
ในการเป็นแหล่งเงินทุนให้กับกิจการที่มีการใช้เทคโนโลยีหลักเป็นฐานในการสร้างมูลค่าเพิ่ม อันจะท�ำให้เกิด
การกระตุน้ การลงทุนและการสร้างนวัตกรรมในภาคการผลิตและการบริการ โดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความ
ในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๙๗) พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
		
๒.๑.๖ การจัดตั้งกองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs (SMEs Private Equity Trust Fund)
เพื่อสนับสนุนด้านแหล่งเงินทุนให้แก่ SMEs ผ่านกองทุนร่วมลงทุน ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ขนาดของ
กองทุน ๑๐,๐๐๐-๒๕,๐๐๐ ล้านบาท มีสดั ส่วนการร่วมลงทุนจากภาครัฐร้อยละ ๑๐-๕๐ ส่วนทีเ่ หลือจะเปิดโอกาส
ให้ภาคเอกชนไทยเข้าร่วมลงทุน โดยจะแบ่งการลงทุนเป็นกองทุนย่อย ๆ และเรียกระดมทุนครั้งละไม่เกิน
๑,๐๐๐ ล้านบาทต่อกองทุนย่อย และกองทุนย่อยแต่ละกองทุนมีนโยบายในการลงทุนตามแต่ละประเภท SMEs
ที่มีศักยภาพในการเติบโตทั้งขนาดเล็กและขนาดกลางเป็นหลัก

กองทุนร่วมลงทุน
เพื่อพัฒนาตลาดการลงทุน
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ทั้งนี้ สถาบันการเงินของรัฐ ๓ แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทยฯ ธนาคารออมสิน และ ธพว.
ได้จดั ตัง้ กองทุนในรูปแบบกองทรัสต์เพือ่ ร่วมทุน ( i a
i T ) จ�านวน ๓ กองทุน เพือ่ ร่วมลงทุนกับ M
วงเงินลงทุนเริ่มแรกกองทุนละ ๕๐๐ ล้านบาทเรียบร้อยแล้ว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘
ที่ให้จัดตั้งกองทุนร่วมลงทุนแห่งละ ๒ ๐๐๐ ล้านบาท รวมจ�านวน ๖ ๐๐๐ ล้านบาท โดยมีความคืบหน้า
การด�าเนินงานล่าสุด (ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) ดังนี้
(๑) ธนาคารกรุงไทยฯ มีจ�านวน M ที่มาติดต่อกองทุนร่วมลงทุนทั้งสิ้น ๓ ราย
(๒) ธนาคารออมสิน มีจ�านวน M ที่มาติดต่อกองทุนร่วมลงทุนทั้งสิ้น ๑๕๑ ราย
(๓) ธพว. มีจ�านวน M ที่มาติดต่อกองทุนร่วมลงทุนทั้งสิ้น ๒๕๖ ราย
๒.๑.๗ มาตรการสินเชือ่ เพือ่ สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนรายย่อย (สินเชือ่
) มีวตั ถุประสงค์เพือ่ น�าไปใช้ในการประกอบอาชีพ โดยการเปิดโอกาสให้นติ บิ คุ คลทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ
ตามเกณฑ์ ที่ ก� า หนดสามารถให้ สิ น เชื่ อ รายย่ อ ย
เพื่ อ การประกอบอาชี พ ส� า หรั บ บุ ค คลธรรมดาได้
ในวงเงินไม่เกิน ๑๐๐ ๐๐๐ บาทต่อราย และคิดอัตรา
ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมใด ๆ
�ำ ิ ำ ร ำร
ทีเ่ รียกเก็บจากลูกหนีร้ วมกันแล้วไม่เกินร้อยละ ๓๖ ต่อปี
ส�ำหรับ ร ำ
ซึ่ ง จะเป็ น การส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนที่ มี ร ายได้ น ้ อ ย
รำ
ร บ ำ
สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้มากขึ้น ตั้งแต่
ิ
ิ
บำ
รำ
วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘-สิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙
มีการให้สินเชื่อแล้ว ๔๐ ๕๔๗ ราย เป็นวงเงินรวม ร
รำ
้ำ บำ
๑ ๐๕๓.๕ ล้านบาท (วงเงินเฉลี่ย ๒๐ ๐๐๐ บาท
ต่อราย)

สิ
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๒.๑.๘ โครงการคำ้ าประกันสินเชื่อ
เพื่อผู้ประกอบการใหม่และนวัตกรรม (
) เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ M
ทีร่ ฐั ให้การส่งเสริมเป็นพิเศษ ทัง้ กลุม่ ผูป้ ระกอบการใหม่
( a p M ) กลุ ่ ม ผู ้ ป ระกอบการนวั ต กรรม
และเทคโนโลยี ( nno a ion T hnolo M )
ที่มีศักยภาพให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงิน
ได้เพิ่มขึ้นและเพื่อเพิ่มผลิตภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ M และ
เสริมสร้างความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมในประเทศ รวมทั้งเพื่อบูรณาการเชื่อมโยงเครือข่ายของภาครัฐ
และเอกชนเพื่อให้การช่วยเหลือ M ในกลุ่มนวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยมี
วงเงินค�า้ ประกันโครงการรวม ๑๐ ๐๐๐ ล้านบาท ประเภทบุคคลธรรมดาวงเงินค�า้ ประกันต่อรายไม่เกิน ๑ ล้านบาท
ประเภทนิตบิ คุ คลวงเงินไม่เกิน ๕ ล้านบาท กรณีผปู้ ระกอบการนวัตกรรมและเทคโนโลยี วงเงินไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท
ระยะเวลาการค�้าประกันโครงการไม่เกิน ๑๐ ปี ทั้งนี้ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ สถาบันการเงินทีเ่ ข้าร่วม
โครงการอยูร่ ะหว่างด�าเนินการพิจารณาสินเชือ่ เพือ่ จะได้นา� ส่งลูกค้าให้ บสย. ด�าเนินการค�้าประกันต่อไป
๒.๑.๙ โครงการสิ น เชื่ อ ดอกเบี้ ย ตำ่ า เพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย นเครื่ อ งจั ก รและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
การผลิตสำาหรับผูป้ ระกอบกิจการ
ด�าเนินการโดยธนาคารออมสินเป็นการให้สนิ เชือ่ ดอกเบีย้ ต�่าแก่ธนาคาร
พาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่เข้าร่วมโครงการฯ และธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ที่เข้าร่วมโครงการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบกิจการ M เฉพาะการปล่อยสินเชื่อใหม่ วงเงินรวม
ทั้งโครงการ ๓๐ ๐๐๐ ล้านบาท ทั้งนี้ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ กระทรวงการคลังโดยธนาคารออมสิน
ได้อนุมัติสินเชื่อแล้ว จ�านวน ๗๗๒ ล้านบาท ให้กับ M จ�านวน ๖๖ ราย
๒.๑.๑๐ มาตรการ น กู จิ การวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (
) ผ่านกองทุนส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การด�าเนินมาตรการฟื้นฟูกิจการ M โดยอุดหนุนเข้ากองทุนส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จากงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง
รายการเงินส�ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ�าเป็น ภายในกรอบวงเงิน ๒ ๐๐๐ ล้านบาท ตามนัยมาตรา ๓๒
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งในปัจจุบันส�านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) อยู่ระหว่างจัดท�ารายละเอียดแผนงานเพื่อเสนอคณะกรรมการ สสว.
(เฉพาะกิจ) พิจารณาต่อไป
๒.๒ มาตรการด้ า นภาษี เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม
ผู ้ ป ระกอบวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม
(
)
๒.๒.๑ มาตรการลดอัตราภาษีเงิน ด้
“
นิติบุคคลสำาหรับผู้ประกอบการ
เป็นเวลา
ส�ำหรับผู้ ร บ ำร
๒ รอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกันส�าหรับรอบระยะ
ร บร
ำบั
ั
เวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘
จนถึงรอบระยะเวลาบัญชีวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
ทั้งนี้ พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๐๓) พ.ศ. ๒๕๕๙
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ โดยมีสาระส�าคัญ ดังนี้

ั รำ ำ ิ

้ ิ ิบ
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(๑) ก�าหนดให้มีการจัดเก็บอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลซึ่งมีทุนที่ช�าระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน ๕ ล้านบาท และมีรายได้จากการขาย
สินค้าและการให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน ๓๐ ล้านบาท ส�าหรับช่วงก�าไรสุทธิส่วนที่เกิน ๓๐๐ ๐๐๐
บาทขึ้นไป ให้จัดเก็บในอัตราร้อยละ ๑๐ ของก�าไรสุทธิเป็นระยะเวลา ๒ รอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกัน ส�าหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ แต่ไม่เกินวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
(๒) ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีหลังจากรอบระยะเวลาตามข้อ (๑) ให้จัดเก็บในอัตรา
ดังต่อไปนี้ ๑) ร้อยละ ๑๕ ของก�าไรสุทธิ ส�าหรับก�าไรสุทธิเฉพาะส่วนที่เกินสามแสนบาท แต่ไม่เกินสามล้านบาท
๒) ร้อยละ ๒๐ ของก�าไรสุทธิ ส�าหรับก�าไรสุทธิส่วนที่เกินสามล้านบาท
๒.๒.๒ มาตรการสนับสนุนวิสาหกิจ
เริ่มต้น (
) โดยรัฐบาลให้ความส�าคัญของ
การแก้ไขปัญหาวิสาหกิจเริม่ ต้น ( a p) ของประเทศ
ใน ๔ ประเด็นหลัก คือ ประเด็นที่ ๑ การส่งเสริมให้
ั ั
วิสาหกิจเริม่ ต้น ( a p) สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ได้เพิม่ มากขึน้ ประเด็นที่ ๒ การสนับสนุนวิสาหกิจเริม่ ต้น
ิ
ริ ร ร ำ
( a p) ให้มีความพร้อมในการท�าธุรกิจเชิงพาณิชย์
ประเด็นที่ ๓ การส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการเป็น
้ำ บำ
ส ับส
เจ้าของกิจการ ( n p n hip) และประเด็นที่ ๔
ห ิ ห้ ิสำห ิ ริ ้
การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้น ( a p) ดังนั้น
เพือ่ เป็นการแก้ไขปัญหาและสนับสนุนวิสาหกิจดังกล่าว
กระทรวงการคลังได้แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริม
วิสาหกิจเริม่ ต้นแห่งชาติ ( a ional a p o i )
ร่วมกันก�าหนดยุทธศาสตร์หลัก ( and a )
เพื่อมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาวิสาหกิจเริ่มต้น ( a p)
ของประเทศ ใน ๔ ประเด็นหลักดังกล่าวข้างต้น และ
จัดตัง้ กองทุนเพือ่ ร่วมลงทุนกับวิสาหกิจเริม่ ต้น ( a p)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนในด้านแหล่งเงินทุน
ให้กับวิสาหกิจเริ่มต้น ( a p) เป็นการเฉพาะ ซึ่งจะจัดตั้งกองทุนเพื่อร่วมลงทุนกับวิสาหกิจเริ่มต้น ( a p)
มีวงเงินลงทุนเริม่ แรกประมาณ ๓ ๐๐๐ ล้านบาท เป็นแหล่งเงินทุนจากกองทุนรวมวายุภกั ษ์และธนาคารกรุงไทยฯ
นอกจากนี้ ได้มีการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ส�าหรับผู้ประกอบการ M ในอุตสาหกรรมเป้าหมายหลัก
ที่มีศักยภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่จดทะเบียนพาณิชย์ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
เป็นเวลา ๕ รอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกัน
ทั้งนี้ พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นอากร
(ฉบับที่ ๖๐๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙
๒.๒.๓ มาตรการบัญชีเล่มเดียวและการยกเว้นและลดอัตราภาษีเงิน ด้นติ บิ คุ คลสำาหรับ
(๑) รัฐบาลมีนโยบายในการรวมพลังสร้างความเข้มแขง
ทย ด้วยบัญชีชดุ เดียว
โดยจัดท�าโปรแกรมบัญชีอย่างง่ายเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการ M ที่ไม่มีพื้นฐานด้านบัญชี สามารถลงบัญชีได้
ด้วยตนเองอย่างถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีและกฎหมายภาษี โดยได้แจกแผ่นซีดโี ปรแกรมบัญชีอย่างง่าย จ�านวน

ับ ิสำห ิ ริ ้
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๒ ๐๐๐ แผ่น ให้แก่ผปู้ ระกอบการ M และสามารถดาวน์โหลดได้ผา่ นเว็บไซต์ของกรมสรรพากร
. d. o. h
ทั้งนี้ ได้มีการประกาศพระราชก�าหนดการยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวล
รัษฎากร พ.ศ. ๒๕๕๘ และพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับที่ ๕๙๕) พ.ศ. ๒๕๕๘

สร้ำ ำ ้
้ ร ร
ำ ำ ร ำ บั

บั

ห้
ำ ำ ู ้
ห ำ ำ

สาระสำาคัญโดยสรุปของพระราชกำาหนด และพระราชกฤษฎีกา
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีรายได้ในรอบระยะ ได้รับการยกเว้นจากการตรวจสอบภาษีอากรย้อนหลัง
เวลาบัญชีสิ้นสุดในหรือก่อนวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
ไม่ เ กิ น ๕๐๐ ล้ า นบาท และจดแจ้ ง การจั ด ท� า บั ญ ชี
และงบการเงินให้สอดคล้องกับสภาพทีแ่ ท้จริงของกิจการ
(บัญชีเล่มเดียว) ต่อกรมสรรพากร
กรณีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลใดอยู่ระหว่าง บริษัทฯ ยังคงสามารถจดแจ้งการใช้บัญชีเล่มเดียวต่อ
ถูกการตรวจสอบภาษีอากร เป็นผูอ้ อกใบก�ากับภาษีปลอม กรมสรรพากรได้ โดยกรมสรรพากรจะด� า เนิ น การ
หลีกเลี่ยงภาษีอากร หรืออยู่ในระหว่างการด�าเนินคดี เฉพาะกรณีนั้น ๆ ต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ
ก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙
กรณี บ ริ ษั ท หรื อ ห้ า งหุ ้ น ส่ ว นนิ ติ บุ ค คลที่ เ ป็ น วิ ส าหกิ จ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ซึง่ มีทนุ ช�าระแล้วในวันสุดท้าย
ของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน ๕ ล้านบาท และมีรายได้
จากการขายสินค้าและการให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชี
ไม่เกิน ๓๐ ล้านบาทในรอบระยะเวลาบัญชีปี ๒๕๕๘
และได้ มี ก ารจดแจ้ ง ต่ อ กรมสรรพากรในการใช้ บั ญ ชี
เล่มเดียว

จะได้รับสิทธิประโยชน์ในการยกเว้นและลดอัตราภาษี
เงินได้นิติบุคคล ๒ รอบระยะเวลาบัญชี ดังนี้
- ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิ ในรอบ
ระยะเวลาบัญชีปี ๒๕๕๙
- ยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ในรอบระยะ
เวลาบัญชีปี ๒๕๖๐ ดังนี้ ๑) ส�าหรับก�าไรสุทธิส่วนที่
ไม่เกิน ๓๐๐ ๐๐๐ บาท ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
และ ๒) ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล เหลือร้อยละ ๑๐
ของก�าไรสุทธิสา� หรับก�าไรสุทธิสว่ นทีเ่ กิน ๓๐๐ ๐๐๐ บาท
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)
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ทัง้ นี้ ในการด�ำเนินการตามมาตรการบัญชีเล่มเดียวและการยกเว้นและลดอัตราภาษี
เงินได้นิติบุคคลส�ำหรับ SMEs คาดว่าจะท�ำให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ได้จัดท�ำบัญชีและงบการเงิน
สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์และวางแผนการด�ำเนินธุรกิจ
สร้างความน่าเชื่อถือในการประกอบกิจการเป็นการสร้างฐานภาษีที่ยั่งยืน สะท้อนสภาพกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ และการท�ำธุรกรรมทางการเงินโดยรวม ซึ่งในส่วนการยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ที่ท�ำบัญชีเล่มเดียวจะช่วยส่งเสริมศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ให้ผปู้ ระกอบการ SMEs โดยใช้เป็นเครือ่ งมือเพือ่ วิเคราะห์และวางแผนการด�ำเนินธุรกิจและสร้างความน่าเชือ่ ถือ
ในการขยายกิจการ
(๒) มาตรการภาษีเพือ่ สนับสนุนการจัดท�ำบัญชีของ SMEs รัฐบาลเห็นชอบมาตรการ
ภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดท�ำบัญชีของ SMEs ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม
๒๕๕๙ แต่ไม่เกินวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เพื่อช่วยลดภาระให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่ไม่มีพื้นฐาน
ด้านบัญชีให้สามารถลงบัญชีได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีและกฎหมายภาษี รวมทั้งยังมีส่วน
ในการสร้างโอกาส สร้างประสบการณ์และสร้างรายได้ให้แก่นักเรียนนักศึกษาไปพร้อมกัน ซึ่งเป็นการสนับสนุน
นโยบายปฏิรูปการศึกษาตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (Moderate Class More Knowledge)” ของ
รัฐบาล โดยการยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลส�ำหรับรายจ่ายในการจ้างนักเรียน นักศึกษาทีอ่ ยูร่ ะหว่างศึกษาแผนก
วิชาบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสถาบันการศึกษาในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการได้สองเท่าของที่จ่ายจริง
เป็นระยะเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชี ทั้งนี้ พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๐๗) พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมือ่ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙
		
๒.๒.๔ มาตรการภาษีเพือ่ สนับสนุนวิสาหกิจเพือ่ สังคม รัฐบาลเห็นชอบหลักการมาตรการภาษี
เพื่อสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยเป็นการสนับสนุนการจัดตั้งกิจการที่ท�ำประโยชน์ให้แก่คนในชุมชน เช่น
การสร้างงาน การช่วยเหลือสังคม โดยไม่มีการแบ่งปันผลก�ำไร และจะต้องน�ำผลก�ำไรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
ไปลงทุนในกิจการ หรือใช้เพื่อผลประโยชน์ของเกษตรกร ผู้ยากจน คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส หรือใช้เพื่อประโยชน์
ส่วนรวมอื่น ๆ โดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถหักรายจ่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของวิสาหกิจ
เพื่ อ สั ง คมตามจ�ำนวนที่ ล งทุ น จริ ง และสามารถหั ก รายจ่ า ยเงิ น ที่ ม อบให้ ห รื อ ทรั พ ย์ สิ น ที่ โ อนให้ วิ ส าหกิ จ
เพือ่ สังคมน�ำไปใช้ในกิจการหรือใช้เพือ่ ประโยชน์ของสังคมโดยไม่มคี า่ ตอบแทนตามจ�ำนวนทีจ่ า่ ยจริง แต่เมือ่ รวมกับ
รายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะแล้วต้องไม่เกินร้อยละ ๒ ของก�ำไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะ
ทั้งนี้ พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๙
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙
		
๒.๒.๕ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ส�ำหรับค่าใช้จา่ ยด้านการวิจยั และพัฒนา เทคโนโลยี
และนวั ต กรรม รั ฐ บาลให้ ค วามส�ำคั ญ กั บ การวิ จั ย
และพัฒนา ทัง้ การสนับสนุนจัดตัง้ ศูนย์วจิ ยั และพัฒนา
การให้ผปู้ ระกอบการ OTOP และ SMEs สามารถน�ำเอา “
นิติบุคคลส�ำหรับ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมไปปรับใช้
ในการพัฒนาสินค้าและบริการของตนเองให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาด จึงได้ผลักดันมาตรการ
โดยเพิ่มจาก ๒๐๐% เป็น ๓๐๐%”
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ส�ำหรับค่าใช้จ่ายด้าน
การวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยเพิ่ม

ยกเว้นภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
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จากร้อยละ ๒๐๐ เป็นร้อยละ ๓๐๐ มีระยะเวลาการให้สทิ ธิประโยชน์ทางภาษีเป็นเวลา ๕ ปี (ตัง้ แต่วนั ที่ ๑ มกราคม
๒๕๕๘-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒) ทัง้ นี้ พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
(ฉบับที่ ๕๙๘) พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
		
๒.๒.๖ มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ (New Startup) โดยที่รัฐบาล
มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายใหม่
ทีน่ าํ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมายทีม่ ศี กั ยภาพในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ
เพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยรวม สมควรยกเว้นภาษีเงินได้
สําหรับกําไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘
ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่มีทุนที่ชําระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกินห้าล้านบาท
และมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกินสามสิบล้านบาท เป็นเวลาห้ารอบ
ระยะเวลาบัญชี ทัง้ นี้ พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๐๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙
		
๒.๒.๗ มาตรการภาษี เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม
การด�ำเนินธุรกิจของ SMEs (มาตรการพี่ช่วยน้อง)
และมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในชนบท
เพื่อเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ เพิ่มขีดความ “ด�ำเนินมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริม SMEs
สามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ SMEs
และมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในชนบท
และมาตรการภาษี
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาเชิ ง เศรษฐกิ จ และสั ง คม
โดยเริ่มใช้
ในโครงการทีท่ อ้ งถิน่ มีความต้องการ โดยให้สทิ ธิประโยชน์
ทางภาษีส�ำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ดังนี้
ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน
(๑) มาตรการภาษีเพือ่ ส่งเสริม
หรือหลังวันที่ ๑ ม.ค. ๒๕๕๙
การด�ำเนินธุรกิจของ SMEs (มาตรการพี่ช่วยน้อง)
แต่ ไม่เกินวันที่ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๑”
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามกฎหมายไทยที่มี
สินทรัพย์ถาวรเกิน ๒๐๐ ล้านบาท และการจ้างแรงงาน
เกิน ๒๐๐ คน (พี่) หักรายจ่าย ๒ เท่า แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของก�ำไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะ
หรือเพื่อการสาธารณประโยชน์ และรายจ่ายเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬาตามมาตรา ๖๕ ตรี (๓) ส�ำหรับ
รายจ่ายที่ได้จ่ายเพื่อการส่งเสริมการด�ำเนินธุรกิจของ SMEs เช่น การถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหาร การตลาด
การบัญชี การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ลดต้นทุนการผลิต
เพิม่ ก�ำไร การส่งเสริมการตลาด ทีเ่ ป็นบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คลตามกฎหมายไทยทีม่ สี นิ ทรัพย์ถาวรไม่เกิน
๒๐๐ ล้านบาท และการจ้างแรงงานไม่เกิน ๒๐๐ คน (น้อง) เป็นระยะเวลา ๓ รอบระยะเวลาบัญชี
(๒) มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในชนบท บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หักรายจ่าย ๒ เท่า แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของก�ำไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศล
สาธารณะหรือเพื่อการสาธารณะประโยชน์ และรายจ่ายเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬาตามมาตรา ๖๕ ตรี (๓)
ส�ำหรับรายจ่ายที่ได้จ่ายให้แก่โครงการ ในการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนน ทางพิเศษ
หรือสัมปทาน โทรคมนาคม หรือโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พลังงานทางเลือก
ระบบบริหารจัดการน�ำ 
้ หรือการชลประทาน ระบบป้องกันภัยธรรมชาติ ซึง่ รวมถึงระบบเตือนภัยและระบบจัดการ

(มาตรการพี่ช่วยน้อง)
เพื่อส่งเสริม
การลงทุนในชนบท

รายงานผลการดำ�เนินงานของรัฐบาล
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เพื่อลดความรุนแรงของภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นด้วย ระบบจัดการของเสีย พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
ในชนบท เช่น อุทยานแห่งชาติ โบราณสถาน แหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ที่อยู่ในการก�ากับดูแลของส่วนราชการ หรือ
องค์การของรัฐ เป็นระยะเวลา ๓ รอบระยะเวลาบัญชี โดยต้องเป็นโครงการที่ท้องถิ่นมีความต้องการจะพัฒนา
ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
ทั้งนี้ มาตรการทั้งสองมาตรการ ให้เริ่มใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ
หลังวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ แต่ไม่เกินวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศก�าหนด ซึ่งในปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายของ
ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒.๓ การดำาเนินงานศูนย์ช่วยเหลือ
(
)
ศูนย์ชว่ ยเหลือ M เปิดตัวอย่างเป็นทางการ
เมื่ อ วั น ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ มี ห น่ ว ยงาน
เครือข่ายทั่วประเทศประมาณ ๓ ๘๐๐ แห่ง เพื่อท�า
หน้าที่ให้การช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ประสบปัญหา
ทางธุรกิจที่มีศักยภาพในการฟื้นฟูธุรกิจให้สามารถ
ห ผู้ ร บ ำร
กลั บ มาด� า เนิ น ธุ ร กิ จ ต่ อ ไปได้ ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์
ร สบ หำ ำ ร ิ
ห
.
n . o รวมทั้ง on d
ตูไ้ ปรษณีย์ และ o ial M dia โดยสถิตกิ ารให้บริการ
ั ร
ผู้ รับบริ ำร
(ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) มีผขู้ อรับบริการทีศ่ นู ย์
ร
รำ
จ�านวน ๓ ๓๗๕ เรื่อง ๑ ๘๖๒ ราย ซึ่งศูนย์ได้ให้
บริการเบื้องต้นและส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เป็นหน่วยงานเครือข่ายเพื่อให้การช่วยเหลือแล้ว
ทั้งนี้ ศูนย์ช่วยเหลือ M ใช้งบประมาณจาก สสว. ภายใต้โครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ
M จ�านวน ๒๓ ล้านบาท

ู

๒.๔ การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจ
เพือ่ สร้างความเข้มแข็งให้แก่ผปู้ ระกอบธุรกิจในประเทศให้บริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน เป็นที่ยอมรับ และเชื่อถือได้ จึงได้มีการส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายธุรกิจ (
)
เพือ่ เป็นเวทีศนู ย์กลางสร้างเครือข่ายผูป้ ระกอบธุรกิจทุกระดับในพืน้ ที่ สร้างพันธมิตรภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบัน
การศึกษา รวมถึงสถาบันการเงิน อีกทั้งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน ปัจจุบันมีการจัดตั้ง i l
รวม ๗๗ แห่ง มีสมาชิกรวมกว่า ๘ ๖๖๐ คน และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจ รวมกว่า ๓๐ ๐๐๐ ราย เช่น
การสร้างผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่ สร้างนักการค้ามืออาชีพ พัฒนาศักยภาพสมาคมการค้า เป็นต้น ส�าหรับ
การส่งเสริม
ตามทีร่ ฐั บาลได้ประกาศ
นโยบายประชารัฐ สานพลังระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชน สังคม เพือ่ สนับสนุน และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ M ในระบบเศรษฐกิจฐานราก
ให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมให้
ชุมชนด�าเนินธุรกิจบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์
นวัตกรรม และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม โดยขับเคลือ่ น
M ผ่านคณะท�างานการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
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และขนาดย่อมและวิสาหกิจเริ่มต้น (SMEs & Startup) โดยลงนามความร่วมมือ “สานพลังประชารัฐ
ส่งเสริมวิสาหกิจ SMEs Startups & Social Enterprises” ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
สถาบันการเงิน และสถาบันการศึกษา รวม ๖๖ องค์กร ภายใต้ ๓ กรอบแนวคิดหลัก คือ คือ SMEs & Startups
และ Social Enterprise (SE) เพื่อให้สามารถเพิ่มศักยภาพ ลดความเหลื่อมล�้ำ และส่งเสริม SMEs ในการเข้าถึง
แหล่งทุน ให้มีการท�ำธุรกิจเพื่อสังคมมากขึ้น และยังสามารถเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
ได้ในอนาคต  รวมทัง้ ได้รว่ มกับภาคเอกชนจัดงาน “SME Market Place ไทยช่วยไทย by ประชารัฐ” เพือ่ เพิม่
ช่องทางการจ�ำหน่ายสินค้าของ SMEs  
๒.๕ การส่งเสริม SMEs และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ
ร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร เช่น หอการค้าไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์ให้ SMEs เข้าสูต่ ลาดจีน โดยธุรกิจชัน้ น�ำอย่างบริษทั เรดดีเ้ พลนเน็ต และ Alibaba
Group ยินดีให้การสนับสนุนการสร้างแรงบันดาลใจและจะน�ำประเด็นการลดค่าธรรมเนียมไปพิจารณาต่อไป อีกทัง้
ได้มกี ารพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ (e–Commerce) ให้แก่ผปู้ ระกอบธุรกิจ SMEs และผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
(OTOP) เพื่อเป็นช่องทางการตลาดสู่ร้านค้าออนไลน์ เว็บไซต์ www.thaicommercestore.com และ
www.alibaba.com รวมถึงยกระดับและสร้างความเชือ่ มัน่ ธุรกิจ e-Commerce ให้มมี าตรฐาน สร้างความเชือ่ มัน่
ให้แก่ผู้บริโภคด้วยการให้เครื่องหมาย DBD Registered และ DBD Verified แก่เว็บไซต์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
และผ่านเกณฑ์ความน่าเชื่อถือระดับสากล ตลอดจนจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เพื่อกระตุ้นการค้าออนไลน์
เช่น “Thailand e-Commerce Day” และ “Thailand Online Mega Sale”   
นอกจากนี้ รัฐบาลยังให้ความส�ำคัญกับการพัฒนานักรบเศรษฐกิจใหม่ ทั้งผู้ประกอบการ SMEs
และกลุ่ม Startups  โดยมีบันได ๔ ขั้นของการพัฒนาไปสู่ “Smart Enterprises” ประกอบด้วย การใช้ตลาดน�ำ 
(Demand Driven) การสร้างแบรนด์และให้ความส�ำคัญกับการออกแบบ (Branding Strategy & Design Thinking)
การปรับให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและสร้างแบรนด์ไทยที่แข็งแกร่ง (Customization &
Thai Brands Heroes) และชักจูงให้เป็นแบรนด์ของอาเซียน และการมุ่งสู่เวทีโลกและสร้างแบรนด์ร่วมกับ
แบรนด์ใหญ่ ๆ ของโลก (Global Presence & Co-Brand with Champions)
๒.๖ แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
เป็นแนวทางในการจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารส่งเสริม SME และการจัดท�ำงบประมาณในลักษณะบูรณาการร่วมกันของ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องต่อไปโดยแผนดังกล่าวมีเป้าหมาย คือ มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของ SME ต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของประเทศมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ภายในปี ๒๕๖๔ ประกอบด้วย ๓ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์

รายละเอียด

๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริม
และพัฒนา SME รายประเด็น

ส่งเสริมและพัฒนา SME เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ SME
โดยแนวทางการดำ�เนินงานประกอบด้วย การพัฒนาวิสาหกิจให้มีทักษะ
ความสามารถเพิ่มขึ้น และการพัฒนาระบบนิเวศที่ช่วยสนับสนุนการเติบโต
และความเข้มแข็งของ SME เช่น ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุน/ตลาด
และการส่งออก

๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้าง
ขีดความสามารถของ SME
เฉพาะกลุ่ม

ส่งเสริมและพัฒนา SME เฉพาะกลุ่ม ซึ่งมีความต้องการความช่วยเหลือ              
ที่แตกต่างกัน จำ�เป็นต้องมีแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาเฉพาะสำ�หรับ
SME ในแต่ละกลุ่ม

๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนากลไกเพื่อ พัฒนาระบบสนับสนุนที่จะช่วยให้การส่งเสริมและพัฒนา SME
ขับเคลือ่ นการพัฒนา SME อย่างเป็นระบบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากขึ้น
รายงานผลการดำ�เนินงานของรัฐบาล
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การ ก ขปญ า ัย ลง ละการบริ าร ัดการน�า
๓.๑ การจัดการภัยแล้ง
จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศไทย รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
อ�านวยการบูรณาการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งปี ๒๕๕๘ ๕๙ เพื่อด�าเนินการในด้านการจัดสรรทรัพยากรน�้า
ให้มปี ระสิทธิภาพ การบริการจัดการพืน้ ทีเ่ พาะปลูกข้าวและพืชฤดูแล้ง รวมถึงการใช้กลไกประชารัฐเป็นแนวทาง
ในการแก้ปัญหาด้านน�้าอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนว่าจะมีน�้าใช้อุปโภคบริโภคและรักษา
ระบบนิเวศอย่างเพียงพอ โดยมีผลการด�าเนินการดังนี้
๓.๑.๑ กำาหนดแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการนำ้าระยะ ๑๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๙)
เพื่อให้การบริหารจัดการน�้าเกิดความสมดุลและยั่งยืน ดังนี้
ปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙
(ระยะสั้น)

ยุทธศาสตร์
๑) จัดการน�้าอุปโภคบริโภค

ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔
(ระยะกลาง)

ปี ๒๕๖๕-๒๕๖๙
(ระยะยาว)

มีน�้าประปาใช้ทุกหมู่บ้าน
(ปี ๒๕๖๐)

๒) ความมั่นคงของน�้าภาคการผลิต

ศึกษาความเป็นไปได้และ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการเพิ่มน�้าต้นทุนเขื่อนภูมิพล
โครงการเพิ่มน�้าต้นทุนลุ่มน�้าโขง-ชี-มูล

๓) จัดการน�้าท่วมและอุทกภัย

ศึกษาความเป็นไปได้และ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จัดท�าโครงการขนาดใหญ่ เช่น ทางน�้า
หรือทางกั้นน�้า

๔) จัดการคุณภาพน�้า
(น�้าเสีย น�้าเค็ม)

เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
บ�าบัดน�้าเสีย

จัดสรรน�้าเพิ่ม เพื่อผลักดันน�้าเค็มในฤดูแล้ง

๕) อนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพปาต้นน�้า
ที่เสื่อมโทรม
๖) การบริหารจัดการ

ฟื้นฟูปาต้นน�้าที่เสื่อมโทรม ๔.๗ ล้านไร่
บริหารจัดการทรัพยากรน�้าทั้งในภาวะปกติและวิกฤต
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

๓.๑.๒ ดำา เนินมาตรการช่วยเหลือ
เกษตรกรและบรรเทาภัยแล้ง ผ่าน ๘ มาตรการส�าคัญ
และโครงการต่าง ๆ ดังนี้
มาตรการที่ ๑ ส่งเสริมความรู้
�ำ ิ ำ ร ำร ห
รร
และการสนับสนุนปจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่าย
ในครัวเรือน จัดท�าโครงการตามแผนชุมชนเพื่อแก้ไข
ส�ำ ั
ปัญหาภัยแล้งด้านการเกษตร โดยในด้านพืช ส่งมอบ
ปั จ จั ย การผลิ ต แล้ ว จ� า นวน ๑๕๓ ๕๕๒ ราย
ร ำร ำ
ด้านปศุสัตว์ มอบพันธุ์สัตว์พร้อมอาหารสัตว์แล้ว
จ�านวน ๑๕๕ ๖๔๒ ราย ด้านประมง ส่งมอบปัจจัยการผลิตแล้ว จ�านวน ๖๖ ๗๔๘ ราย และด้านดิน ส่งเสริม
การท�าปุยหมัก น�้าหมักชีวภาพ ปุยพืชสด จ�านวน ๕ ๐๑๗ ราย รวมทั้งจัดจ�าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค “ธงฟ้า
สูภ้ ยั แล้ง” รวม ๖๐๙ ครัง้ ประชาชนเข้าร่วมงาน จ�านวน ๒๗๗ ๓๓๖ คน คิดเป็นมูลค่าการจ�าหน่าย ๖๓.๒๓ ล้านบาท
สามารถลดภาระค่าครองชีพได้ จ�านวน ๓๘.๕๕ ล้านบาท

ผำ

รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

บรร ำ ั ้
ำ ร ำร

การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่ส�าคัญของประเทศ

มาตรการที่ ๒ ชะลอหรือขยาย
ระยะเวลาชำาระหนี้ที่เกษตรกรมีภาระหนี้กับสถาบัน
การเงิน ด�าเนินการลดหรือยกเว้นการเก็บค่าเช่าที่ดิน
ในเขตปฏิรูปที่ดินให้ประชาชน จ�านวน ๒๒ ๗๖๕ ราย
การให้สินเชื่อและขยายระยะเวลาช�าระหนี้ธนาคาร
เพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตรและ
ธนาคารออมสิน โดยให้สินเชื่อเพื่อปรับปรุงระบบ
การผลิ ต ด้ า นการเกษตรจ� า นวน ๑๕๔ ๑๙๑ ราย
วงเงิน ๘ ๕๑๗.๔๖ ล้านบาท และสินเชื่อโครงการ
ธนาคารประชาชน ธุรกิจห้องแถว องค์กรชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ( all and M di
n p i M ) จ�านวน ๗๓ ๗๕๓ ราย วงเงิน ๕ ๗๐๖.๒๒ ล้านบาท และการชดเชยดอกเบีย้ ให้แก่กลุม่ เกษตร
และสมาชิกสหกรณ์ในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี ระยะเวลา ๖ เดือน วงเงิน ๒๐๖.๒๓๓ ล้านบาท
มาตรการที่ ๓ จ้ า งงาน
เพื่อสร้างราย ด้ให้แก่เกษตรกร ด�าเนินการจ้างงาน
ชลประทาน จ�านวน ๑๔๕ ๘๑๒ คน จ้างงานเร่งด่วน
และพัฒนาทักษะ ีมือ จ�านวน ๕๕ ๔๕๒ คน และ
จ้างงานจากเงินเชิงป้องกัน ยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
จ�านวน ๑๘๕ ๖๔๖ คน
มาตรการที่ ๔ เสนอโครงการ
ตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบ
ภัยแล้ง ด�าเนินการพิจารณาโครงการพัฒนาอาชีพ
ตามความต้องการของหมู่บ้านหรือชุมชน เพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง โดยมีการเบิกจ่ายเงินลงศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (ศบกต.) แล้วกว่า ๔ ๕๒๐ ล้านบาท
มาตรการที่ ๕ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้นำ้า ด�าเนินการลงพื้นที่เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่
กลุ่มผู้ใช้น�้าในพื้นที่ลุ่มน�้าเจ้าพระยา ๒๒ จังหวัด รวมทั้งจัดท�าโครงการส่งเสริมการปลูกพืชทนแล้ง การปลูกข้าว
โดยวิธีเปียกสลับแห้ง ๑๐๐ แปลง ในพื้นที่ ๒๐ ศูนย์
มาตรการที่ ๖ เพิ่มปริมาณนำ้าต้นทุน ด�าเนินการปฏิบัติการ นหลวงจ�านวน ๑๗ หน่วย
ท�าให้ นตก ๗๐ จังหวัด และมีปริมาณน�า้ สะสม จ�านวน ๑ ๑๗๑.๘๓๔ ล้านลูกบาศก์เมตร พัฒนาแหล่งน�า้ บาดาล
ในพื้นที่ลุ่มน�้าเจ้าพระยาและนอกลุ่มน�้าเจ้าพระยา จ�านวน ๔ ๕๒๒ แห่ง ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหา
ภัยแล้ง จ�านวน ๑ ๑๕๕ แห่ง และด�าเนินโครงการแก้มลิงกักเก็บน�า้ จ�านวน ๒๘ แห่ง ในพืน้ ที่ ๕ จังหวัด (นครพนม
๙ แห่ง มุกดาหาร ๘ แห่ง หนองคาย ๖ แห่ง บึงกาฬ ๔ แห่ง และเลย ๑ แห่ง) ซึ่งจะเพิ่มความจุเก็บกักน�้า จ�านวน
๑๒.๗๗ ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ได้รับประโยชน์ จ�านวน ๑๔ ๖๘๐ ไร่ ครัวเรือนได้รับประโยชน์ จ�านวน ๖ ๐๓๐
ครัวเรือน ปัจจุบันด�าเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายแล้ว
มาตรการที่ ๗ เสริมสร้างสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด�าเนินการ
ช่วยเหลือด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จ�านวน ๒๑๑ โรงพยาบาล และป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรม โดยการจัดเจ้าหน้าที่สายตรวจลงพื้นที่ จ�านวน ๘๘ ๗๗๑ ครั้ง

รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่ส�าคัญของประเทศ

มาตรการที่ ๘ สนับสนุนอืน่
ด� า เนิ น การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ เกษตรกรผู ้ ป ระสบ
ภัยพิบัติ โดยมีการใช้จ่ายเงินเชิงป้องกันและยับยั้ง
จ�านวน ๑๒๗.๖๔ ล้านบาท การให้บริการข้อมูลและ
บริ ก ารภาครั ฐ ผ่ า นศู น ย์ ก ลางแอปพลิ เ คชั น ภาครั ฐ
การใช้ ร ะบบสารสนเทศติ ด ตามและประเมิ น ผล
โครงการช่วยเหลือต่าง ๆ และการส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
วิ ถี เ กษตรเพื่ อ กระจายรายได้ ไ ปสู ่ ภ าคการเกษตร
โดยสนับสนุนเงินอุดหนุนส�าหรับเครือข่ายพื้นที่ชุมชนในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ๑๖ จังหวัด จังหวัดละ ๑ ชุมชน
ชุมชนละ ๑๐๐ ๐๐๐ บาท
นอกจากมาตรการข้างต้นแล้ว รัฐบาลได้ด�าเนินมาตรการรองรับในพื้นที่วิกฤตนำ้า ๑๖
มาตรการ ดังนี้
(๑) มาตรการช่ ว ยเหลื อ
ในระยะเร่งด่วน ๒ มาตรการ ประกอบด้วย ๑) การแจกจ่าย
น�้าสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค และ ๒) การจ้างงาน
เกษตรกรเพื่อสร้างรายได้ในช่วงหน้าแล้ง
�ำ ิ
(๒) มาตรการบรรเทาปัญหา
อย่างเป็นระบบ เน้นพื้นที่ที่มีการขาดแคลนแหล่งน�้า
ห
บรร ำ
ส�าหรับการอุปโภคและบริโภค หรือการผลิตประปา
ำ
ร้
ร ำ
๓ มาตรการ ประกอบด้วย ๑) การสูบเติมน�้าให้กับ
้ำ รำ
แหล่งน�า้ ชุมชนเพือ่ การอุปโภคและบริโภค ๒) การผลิต
น�้าจืดจากน�้าทะเล และ ๓) การอนุโลมใช้น�้าบาดาล
ในพื้นที่วิกฤตเป็นการชั่วคราว
(๓) มาตรการแก้ไขภัยแล้งอย่างยัง่ ยืนในพืน้ ทีป่ ระสบภัยแล้งซ�้าซาก โดยมี ๑๑ มาตรการ
ประกอบด้วย ๑) การท�าอ่างหมู่บ้าน ( n illa n a
ppl ) ๒) การท�าอ่างเก็บน�้าหรือ
แก้มลิงโดยเลือกพื้นที่ให้เหมาะสม ควบคุมการเก็บน�้าและระบายน�้าได้ ๓) การจัดหาแหล่งน�้าส�ารองส�าหรับ
ผลิตประปาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ๔) การท�า ายชั่วคราวเพื่อเก็บกักน�้าในล�าน�้า ๕) การน�าน�้าเสียชุมชนที่ผ่าน
การบ�าบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ (R lai d a ) ๖) การเพิ่มประสิทธิภาพของเขื่อนและอ่างเก็บน�้าเดิม
ให้เก็บน�้าได้มากขึ้น ๗) การสร้างและซ่อมระบบประปาหมู่บ้าน ๘) การเติมน�้าในเขื่อนขนาดใหญ่ ๙) การควบคุม
การเปิดปิดประตูระบายน�้าให้เหมาะสม ๑๐) การลดการระเหยของน�้าในแหล่งน�้าต่าง ๆ เช่น การก�าจัดวัชพืช
ลอยน�้า และ ๑๑) การรณรงค์การประหยัดน�้าในทุกภาคส่วนโดยการมีส่วนร่วม รวมทั้งช่วยเหลือและบรรเทา
ความเดือดร้อนจากพิบัติภัยให้แก่ประชาชน โดย ๑) แจกจ่ายน�้า ๓๔ ๑๒๐ ๓๑๑ ลิตร ๒) เปาล้างบ่อบาดาล
๓๐ บ่อ ๓) ซ่อมเครือ่ งสูบน�า้ ๒๙ เครือ่ ง ๔) ซ่อมระบบประปา ๖๘ ระบบ และ ๕) สูบเติมน�า้ ในแหล่งน�า้ ๑๘๔ แห่ง
ใน ๔๕ จังหวัด ปริมาณน�้า ๓๖ ๘๕๘ ๐๗๔ ลูกบาศก์เมตร ประชาชนได้รับประโยชน์ ๑ ๑๑๕ ๓๓๗ ราย
นอกจากนี้ รัฐบาลได้ด�าเนินโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร
ที่ ด้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘ ๕๙ และจากปญหาราคาสินค้าเกษตร โดยอบรมเกษตรกร
จ�านวน ๒๒๐ ๕๐๐ คน ด�าเนินมาตรการช่วยเหลือผูป้ ระสบปญหาภัยแล้งและมาตรการเพิม่ ขีดความสามารถ
ภาคการเกษตรผ่านโครงการสินเชื่อเพื่อเปนค่าใช้จ่ายฉุกเฉินและจำา เปนของเกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง

ำ ร ำร
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โดยเบิกจ่ายเงินกู้แล้ว ๑ ๙๒๒ ล้านบาท ให้แก่เกษตรกร จ�านวน ๑๖๒ ๕๗๓ คน โครงการสินเชื่อ ๑ ตำาบล
๑
เกษตร เพือ่ สร้างความยัง่ ยืนของภาคเกษตร ทย โดยเบิกจ่ายเงินกูแ้ ล้ว ๑๐ ๕๑๖ ล้านบาท ให้แก่ M
ภาคเกษตร จ�านวน ๘ ๑๕๑ ราย โครงการชุมชนปรับเปลีย่ นการผลิตสูว้ กิ ฤตภัยแล้งโดยสนับสนุนสินเชือ่ ไปแล้ว
๒๖๔ ราย จ�านวน ๑๖.๒๕ ล้านบาท และด�าเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนผล ม้ที่ประสบภัยแล้ง
ปี ๒๕๕๙ โดยก�าหนดมาตรการขยายระยะเวลาช�าระคืนเงินกู้เดิมของเกษตรกร มาตรการสนับสนุนสินเชื่อ
เพื่อลงทุนสร้างแหล่งน�้าส�ารอง และการบริหารจัดการน�้าและมาตรการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการปลูกใหม่
ทดแทนผลไม้เดิมหรือเป็นประเภทไม้ผลที่เหมาะสมกับพื้นที่ วงเงินสินเชื่อ จ�านวน ๑๒ ๖๓๕ ล้านบาท
๓.๑.๓ แก้ป ญหาภัยแล้งด้วยกล ก ประชารัฐ โดยส�ารวจน�้าต้นทุนที่มีทั้งระบบในเขต
ชลประทาน นอกเขตชลประทาน น�้าใต้ดินหรือน�้าบาดาล และแหล่งน�้าส�ารอง เพื่อวางแผนจัดสรรน�้าให้เพียงพอ
รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�า้ อุปโภคบริโภคแก่
ประชาชนจ�านวน ๓๒๘ หมูบ่ า้ น โดยตัง้ เป้าหมายให้มคี รบทุกหมูบ่ า้ นในปี ๒๕๖๐ นอกจากนี้ ได้รณรงค์การใช้นา�้
อย่างรู้คุณค่าโดยมีผู้ใช้น�้าให้ความร่วมมือประหยัดน�้าได้ตามเกณฑ์เป็นจ�านวน ๔๒๘ ๘๑๙ ราย และปริมาณน�้า
ที่ ใช้ ล ดลงรวม ๘.๙๖ ล้ า นลู ก บาศก์ เ มตร รวมทั้ ง ขยายวงเงิ น งบประมาณช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ป ระสบภั ย พิ บั ติ
กรณีฉกุ เฉินจากเดิมจังหวัดละ ๒๐ ล้านบาท เป็นจังหวัดละ ๕๐ ล้านบาท เพือ่ ให้เกิดความคล่องตัวในการใช้จา่ ยเงิน
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยพิบัติซึ่งรวมถึงภัยแล้ง
๓.๑.๔ กำาหนดมาตรการป้องกันและ
แก้ ขปญหาการขาดแคลนนำ้าในภาคอุตสาหกรรม
แบ่งเปนมาตรการระยะสั้น ประกอบด้วย ๑) ส่งเสริม
ให้ โรงงานใช้ น�้ า อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพด้ ว ยหลั ก การ
�ำ ิ ำ ร ำรร สั
ำ ร ำรร
R ๒) การใช้ประโยชน์จากน�้าบาดาลหรือน�้าใต้ดิน
ำ ำร
ั
และ ๓) การขอความร่วมมือในการลดการระบาย
น�า้ ทิง้ หรือไม่ระบายน�า้ ทิง้ ออกนอกโรงงานในช่วงฤดูแล้ง
ร บ
มาตรการระยะยาว ประกอบด้วย ๑) การเพิ่มบ่อ
ร
กักเก็บน�า้ ส�ารองในโรงงาน และ ๒) การพัฒนาเทคโนโลยี
การผลิตน�้าเพื่อการอุตสาหกรรม อาทิ น�้าทะเล น�้าทิ้ง
โรงงานส�าหรับจังหวัดในภูมิภาค โดยได้ออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การพิจารณาอนุญาตโรงงานอุตสาหกรรมน�าน�้าทิ้งของโรงงานไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เกษตรกรรมในช่วงภัยแล้ง
พ.ศ. ๒๕๕๙ ทัง้ นี้ มีสถานประกอบการเข้าร่วมด�าเนินการตามมาตรการดังกล่าวแล้ว ๒๒ จังหวัด จ�านวน ๑๔๔ คน
คิดเป็นปริมาณน�้าจ�านวน ๑๐๒.๓๕ ล้านล้านลูกบาศก์เมตร ครอบคลุมพื้นที่ ๙๗ ๕๕๐ ไร่

้

ำ

หำ ำร ำ
สำห รร

�ำ

๓.๒ การบริหารจัดการทรัพยากรนำา้ ของประเทศให้เปนเอกภาพในทุกมิตทิ งั้ เชิงปริมาณและคุณภาพ
๓.๒.๑ บริ ห ารจั ด การนำ้ า ตามแผน
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรนำ้ า
(พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๙) มีการด�าเนินการ ดังนี้
(๑) จั ด ท� า แผนยุ ท ธศาสตร์
การบริหารจัดการทรัพยากรน�้า (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๙)
ซึ่งประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ๑) ยุทธศาสตร์
การแก้ ไขปั ญ หาการขาดแคลนน�้ า อุ ป โภคบริ โ ภค
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๒) ยุ ท ธศาสตร์ ก ารแก้ ไขปั ญ หาการขาดแคลนน�้ ำ
เพือ่ การผลิต (เกษตรและอุตสาหกรรม) ๓) ยุทธศาสตร์
การป้ อ งกั น และบรรเทาอุ ท กภั ย ๔) ยุ ท ธศาสตร์
การจัดการคุณภาพน�้ำ ๕) ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูสภาพ
“จัดท�ำระบบประปาหมู่บ้าน
ป่าต้นน�้ำทีเ่ สือ่ มโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน
พัฒนาแหล่งน�้ำ
และ ๖) ยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารจั ด การน�้ ำ  โดยมี
ในและนอกเขตชลประทานท�ำให้ได้น�้ำ
เป้าหมายและผลการด�ำเนินงานดังนี้
เพิ่มขึ้น
(๑.๑) จั ด ท�ำ ร ะ บ บ
ประปาหมู่บ้าน จ�ำนวน ๗,๔๙๐ แห่ง ด�ำเนินการแล้ว
๕,๗๒๔ แห่ง จัดท�ำระบบประปาโรงเรียน/ชุมชน จ�ำนวน
ป้องกันและลดการพังทลายของพื้นที่
๖,๑๓๒ แห่ง ด�ำเนินการแล้ว ๑,๓๓๖ แห่ง ได้นำ 
�้ ๒๘.๘๑
”
ล้านลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ เมื่อด�ำเนินการแล้วเสร็จ
คาดว่าจะได้น�้ำ ๒๑๔.๘๗ ล้านลูกบาศก์เมตร
(๑.๒) พัฒนาแหล่งน�ำ้ ในเขตชลประทาน ๔,๘๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยเพิม่ พืน้ ที่
ชลประทาน ๘,๗๐๐,๐๐๐ ไร่ ด�ำเนินการแล้ว ๗๐๒ ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มพื้นที่ชลประทาน ๑,๒๕๐,๒๓๒ ไร่
และพัฒนาแหล่งน�้ำนอกเขตชลประทาน ๑๐,๙๒๐ แห่ง ปริมาณน�้ำเป้าหมาย ๒,๓๐๔.๕๑ ล้านลูกบาศก์เมตร
ด�ำเนินการแล้ว ๔,๔๔๒ แห่ง ได้น�้ำ ๔๔๑ ล้านลูกบาศก์เมตร
(๑.๓) ขุดสระน�้ ำในไร่นา ๓๓๑,๗๕๐ สระ ปริมาณน�้ ำเป้าหมาย ๓๓๑.๗๕
ล้านลูกบาศก์เมตร ด�ำเนินการแล้ว ๑๓๓,๓๑๑ สระ ได้น�้ำ  ๑๓๔ ล้านลูกบาศก์เมตร และพัฒนาแหล่งน�้ำ 
๒,๒๒๙ แห่ง ปริมาณน�้ำเป้าหมาย ๒๙๔.๕๘ ล้านลูกบาศก์เมตร ด�ำเนินการแล้ว ๒,๐๙๖ แห่ง ได้น�้ำ ๒๖๓.๖๒
ล้านลูกบาศก์เมตร
(๑.๔) พัฒนาน�ำ้ บาดาลเพือ่ การเกษตร ๑,๐๔๒,๐๕๐ ไร่ ๑๘,๕๕๙ แห่ง ปริมาณน�ำ้
เป้าหมาย ๓๑๓.๗๔ ล้านลูกบาศก์เมตร ด�ำเนินการแล้ว ๑๒๒,๐๕๐ ไร่ ๒,๓๖๙ แห่ง ได้นำ 
�้ ๕๘.๓๑ ล้านลูกบาศก์เมตร
และพัฒนาน�้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ๓,๐๘๖ แห่ง ๑๘๘,๕๓๐ ไร่ ปริมาณน�้ำเป้าหมาย ๑๐๗.๔๘
ล้านลูกบาศก์เมตร ด�ำเนินการแล้ว ๒,๕๖๑ แห่ง ๑๕๖,๔๕๗ ไร่ ได้น�้ำ ๑๔๗.๗๘ ล้านลูกบาศก์เมตร
(๑.๕) ขุ ด ลอกล�ำน�้ ำ สายหลั ก ระยะทาง ๘๗๐ กิ โ ลเมตร ด�ำเนิ น การแล้ ว
๒๖๓.๒๙ กิโลเมตร และป้องกันน�้ำท่วมชุมชน ๑๘๕ แห่ง ด�ำเนินการแล้ว ๓๐ แห่ง
(๑.๖) ฟื้นฟูป่า ๔,๗๗๐,๐๐๐ ไร่ ด�ำเนินการแล้ว ๑๖๓,๗๑๗ ไร่ และป้องกัน
และลดการพังทลายของพื้นที่ ๙,๔๗๕,๐๐๐ ไร่ ด�ำเนินการแล้ว ๖๗๕,๐๐๐ ไร่
(๒) ก�ำหนดมาตรการการควบคุมการระบายน�้ำและการจัดสรรน�้ำใน ๔ ประเด็น คือ
๑) กรณีสถานการณ์ใกล้เคียงกับการคาดการณ์ ต้องควบคุมการระบายน�ำ้ โดยเคร่งครัด ๒) กรณีปริมาณน�ำ้ ใช้การได้
ต�่ำกว่าที่คาดการณ์ ต้องพิจารณาปรับลดการใช้น�้ำและควบคุมการจัดสรรน�้ำในแต่ละพื้นที่ ๓) กรณีมีปริมาณ
น�้ำใช้การได้มีมากกว่าที่คาดการณ์เกินกว่าร้อยละ ๒๐ ให้พิจารณาเพิ่มการระบายน�้ำได้เฉพาะที่จ�ำเป็น และ
๔) กรณีชะลอการส่งน�้ำนาปีไปจนถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙
(๓) เตรียมด�ำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและมาตรการรองรับในอนาคต โดยให้ด�ำเนิน
โครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรเพื่อเป็นแหล่งน�้ำดิบและจุดรับน�้ำชั่วคราวรองรับวิกฤตน�้ำแล้งปี ๒๕๕๙
และให้มีการประกาศและประชาสัมพันธ์การควบคุมและขอความร่วมมือในการใช้น�้ำ

๕,๗๒๔ แห่ง

๑,๑๔๓
ล้านลูกบาศก์เมตร
๖๗๕,๐๐๐ ไร่
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(๔) ด�าเนินโครงการแผนพัฒนาลุ่มน�้าห้วยหลวงตอนล่างและด�าเนินโครงการพัฒนา
การใช้น�้าโขงเพื่อบรรเทาวิกฤตภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน�้าข้างเคียง
(๕) จัดท�า แผนปฏิบัติการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน�้ า
(พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๙) รายลุ่มน�้า จ�านวน ๒๕ ลุ่มน�้า โดยอยู่ระหว่างการด�าเนินการ
(๖) จั ด ท� า แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารจั ด การน�้ า ในลุ ่ ม น�้ า พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔
และแผนปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยอยู่ระหว่างการด�าเนินการ
๓.๒.๒ อนุรักษ์ น ูแหล่งนำ้า ได้ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าอย่างบูรณาการ
โดยมีผลการด�าเนินโครงการส�าคัญดังนี้

(๑) โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน�้า เป้าหมาย ๕๙๒ โครงการ (ยกเลิก
โครงการ ๑๐ โครงการ) ขณะนี้ด�าเนินการแล้วเสร็จ ๒๑๔ แห่ง สามารถกักเก็บน�้าได้ ๒๖.๑๔ ล้านลูกบาศก์เมตร
เมือ่ ด�าเนินการแล้วเสร็จคาดว่าจะได้นา�้ เก็บกักเพิม่ ขึน้ ๑๔๓.๘๖ ล้านลูกบาศก์เมตร และประชาชนจะได้รบั ประโยชน์
๔๑๕ ๕๔๑ ครัวเรือน
(๒) โครงการอนุรกั ษ์ฟน้ื ฟูแหล่งน�้าขนาดใหญ่ (ทะเลสาบ หนอง บึง) เป้าหมาย ๑๙ แห่ง
ด�าเนินการแล้ว ๔ แห่ง เมือ่ ด�าเนินการแล้วเสร็จจะมีพนื้ ทีไ่ ด้รบั ประโยชน์ ๑๒๔ ๐๐๐ ไร่ ประชาชนได้รบั ประโยชน์
๑๙ ๒๐๐ ครัวเรือน ได้น�้าปริมาณ ๑๗๖.๑ ล้านลูกบาศก์เมตร
๓.๒.๓ บริหารจัดการนำ้าตามแผนการพัฒนาแหล่งนำ้าบาดาล มีผลการด�าเนินการดังนี้
(๑) น�้าบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�้าอุปโภคบริโภค จ�านวน ๑ ๙๒๓ แห่ง
(๒) น�้าบาดาลเพื่อสนับสนุนน�้าดื่มสะอาดให้แก่โรงเรียนทั่วประเทศ จ�านวน ๖๒๙ แห่ง
(๓) น�้าบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง จ�านวน ๒ ๗๔๑ แห่ง
๓.๒.๔ บริหารจัดการนำ้าให้เกษตรกรในพื้นที่ชลประทาน มีผลการด�าเนินการดังนี้
(๑) บริหารจัดการน�้าชลประทานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทานให้เกษตรกร
ได้รับน�้าอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม มีผลการด�าเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๙๓.๒๑
(๒) จัดหาแหล่งน�้าและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ด�าเนินการก่อสร้างระบบชลประทาน
ขนาดกลาง ๘๓ โครงการ ก่อสร้างแหล่งน�้าและระบบส่งน�้าขนาดเล็กในพื้นที่ชุมชน ชนบท ๑๗๓ โครงการ
มีผลการด�าเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๙๑.๖๐
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(๓) สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ โดยการพัฒนาแหล่งน�้า
ต่าง ๆ มีผลด�าเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๙๗.๕๖
(๔) ป้องกันและบรรเทาภัยจากน�้าในพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่เขตเศรษฐกิจ จ�านวน
๐.๙๑ ล้านไร่ ด้วยการก่อสร้างทางระบายน�้าหลาก ( lood a ) ก่อสร้างแนวระบายน�้าหลากที่เหมาะสมกับ
สภาพภูมิประเทศและปริมาณน�้าที่เกิดขึ้น เพื่อบรรเทาหรือลดการสูญเสียจากการเกิดอุทกภัยแก่เกษตรกร
มีผลการด�าเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๘๐.๕๕
(๕) ก่อสร้างโครงการแหล่งน�้าขนาดใหญ่ต่อเนื่อง จ�านวน ๙ โครงการ เช่น โครงการ
เพิ่มปริมาณน�้าในอ่างเก็บน�้าเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ โครงการพัฒนาลุ่มน�้าตาปี พุมดวง จังหวัด
สุราษฎร์ธานี โครงการเขื่อนทดน�้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี (แผนระยะที่ ๒)
โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดปราจีนบุรี โครงการอ่างเก็บน�้าคลองหลวงรัชชโลทร
จังหวัดชลบุรี
(๖) ก่อสร้างแหล่งน�า้ ในไร่นานอกเขตชลประทาน ๒๐ ๐๐๐ บ่อ รวมทัง้ พัฒนาแหล่งน�า้
ชุมชน ๗ แห่ง และพัฒนาแหล่งน�้าเพื่อการอนุรักษ์ดินและน�้า ๑๕๗ แห่ง
(๗) ปรับปรุงพัฒนาแหล่งน�้าและกระจายน�้าเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ๓๘ แห่ง
ในพื้นที่ ๑๗ จังหวัด
(๘) ปฏิบัติการ นหลวงและบริการด้านการบิน โดยจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการ นหลวง
จ�านวน ๑๔ หน่วย ในพืน้ ที่ ๑๑ จังหวัด ทัง้ นี้ ได้ขนึ้ บินปฏิบตั กิ าร นหลวงเพือ่ ให้ความช่วยเหลือพืน้ ทีข่ าดแคลนน�้า
เพิ่มปริมาณน�้าในอ่างเก็บน�้าที่มีปริมาณน�้าเก็บกักต�่า มีพื้นที่ได้รับประโยชน์ ๑๕๓.๕๒ ล้านไร่
นอกจากนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรน�้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้
จัดท�าร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน�้า พ.ศ. .... ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และ
ร่างพระราชบัญญัติน�้าบาดาล พ.ศ. .... ซึ่งอยู่ระหว่างการเตรียมการเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
๓.๒.๕ จั ด ตั้ ง ศู น ย์ บ ริ ก ารให้ ข ้ อ มู ล นำ้ า เคลื่ อ นที่ ใ นภาวะฉุ ก เฉิ น โดยเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
“คลังข้อมูลน�า้ และภูมอิ ากาศแห่งชาติ” ทีส่ ามารถเคลือ่ นย้ายไปยังพืน้ ทีบ่ ญ
ั ชาการและประมวลผลได้ทกุ สถานการณ์
สามารถสนับสนุนข้อมูลประกอบการตัดสินใจ รวมถึงให้บริการข้อมูลน�า้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อเนือ่ งโดยเฉพาะ
ในภาวะฉุกเฉิน นอกจากนี้ ได้มีการวิเคราะห์และจัดท�ารายงานข้อมูลน�้ารายสัปดาห์และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
. hai a .n
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๓.๒.๖ จัดตัง้ ศูนย์บริหารจัดการน�ำ้ ระดับจังหวัด เพือ่ ให้หน่วยงานท้องถิน่ มีระบบข้อมูลส�ำหรับ
ติดตามสถานการณ์น�้ำประกอบการวางแผนบริหารจัดการน�้ำในพื้นที่ สนับสนุนการแจ้งเตือนภัยน�้ำท่วม และ
สามารถเชือ่ มโยงข้อมูลจากท้องถิน่ เข้าสูส่ ว่ นกลาง โดยเริม่ ต้นน�ำร่อง ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแพร่ สุโขทัย พะเยา
และพิจิตร เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาเรื่องน�้ำมาโดยตลอด
		
๓.๒.๗ พัฒนาระบบข้อมูล เช่น เพิ่มประสิทธิภาพระบบข้อมูลจากสถานีโทรมาตรอัตโนมัติและ
จัดเก็บข้อมูลวัฏจักรของน�้ำด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพิ่มเติม ปรับปรุงประสิทธิภาพและพัฒนาระบบเชื่อมโยง
ข้อมูล เพิ่มประสิทธิภาพระบบให้บริการข้อมูลระหว่างหน่วยงานให้มีความยืดหยุ่น ออกแบบระบบคลังข้อมูล
โดยใช้เทคโนโลยี Big Data เพิม่ ประสิทธิภาพระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพือ่ คาดการณ์นำ�้ ท่วมและบริหารจัดการน�ำ้
ในพื้นที่ลุ่มน�้ำเจ้าพระยา ลุ่มน�้ำมูล ลุ่มน�้ำชี พัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อคาดการณ์น�้ำท่วมและบริหาร
จัดการน�้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศ และจัดท�ำร่างข้อเสนอโครงการ Science and Technology in
Disaster Risk Resilience Water Management for Sustainable Development เพื่อวิจัยและพัฒนา
ฐานข้อมูลในพื้นที่ลุ่มแม่น�้ำโขง
		
๓.๒.๘ สร้ า งแม่ ข ่ า ยการจั ด การทรั พ ยากรน�้ ำ ชุ ม ชนด้ ว ยวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
โดยสนับสนุนให้ชมุ ชนประยุกต์ใช้วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น เครือ่ ง GPS แผนทีภ่ าพถ่ายดาวเทียม อุปกรณ์
โทรมาตร และการใช้งานระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการน�้ำของชุมชนจนเกิดเป็นชุมชนต้นแบบและ
สามารถขยายผลการด�ำเนินงานไปยังชุมชนข้างเคียงจนเกิดเป็นเครือข่ายการจัดการน�้ำ  ทั้งนี้ ในปี ๒๕๕๙
เกิดชุมชนแม่ข่ายใหม่ ๕ ชุมชน ได้แก่ ๑) ชุมชนปากซวด จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒) ชุมชนปะทิว จังหวัดชุมพร
๓) ชุมชนโนนแต้ จังหวัดชัยภูมิ ๔) ชุมชนดอยปู่หมื่น จังหวัดเชียงใหม่ ๕) ชุมชนคลองลัดมะยม จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ปัจจุบนั มีชมุ ชนแม่ขา่ ยและเครือข่าย
๖๐ เครือข่าย มีกจิ กรรมส�ำคัญทีร่ ว่ มด�ำเนินการกับชุมชน
เช่น การท�ำระบบกระจายน�้ำแปลงเกษตรผสมผสาน
ตามแนวทฤษฎีใหม่ การเพาะช�ำกล้าไม้พื้นถิ่นในพื้นที่
“พัฒนา
ป่าอนุรักษ์และชุมชน จัดกิจกรรมต้นกล้าเยาวชน
เพื่อให้หน่วยงานท้องถิ่น
		
๓.๒.๙ พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ
น�ำ้ ต�ำบล โดยได้มกี ารพัฒนาศักยภาพการใช้งานแผนที่
มีข้อมูลแหล่งน�้ำขนาดเล็กที่ถูกต้อง
และจัดเก็บข้อมูลด้วยระบบภูมิสารสนเทศ ท�ำให้มี
น�ำไปใช้แก้ไขปัญหาและวางแผน
ข้อมูลแหล่งน�ำ้ ขนาดเล็กทีถ่ กู ต้องมากยิง่ ขึน้ หน่วยงาน
การบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ
ท้องถิ่นสามารถน�ำข้อมูลที่ได้ไปใช้แก้ไขปัญหาและ
ในพื้นที่ของตนเองได้”
วางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำในพื้นที่ของ
ตนเองได้ ทัง้ นี้ ในปี ๒๕๕๙ ได้จดั ท�ำฐานข้อมูลพืน้ ฐาน
น�้ำระดับต�ำบล ๓๐ ชั้นข้อมูล จ�ำนวน ๖๕๖ ต�ำบล และจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้ภูมิสารสนเทศ
(GIS) ขั้นพื้นฐาน เพื่อการบริหารจัดการน�้ำระดับท้องถิ่น” ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้แผนที่ การดูและตีความหมาย
แผนที่ การใช้โปรแกรมในการจัดท�ำแผนที่ หรือ QGIS จัดท�ำแผนที่น�้ำระดับต�ำบลและต่อยอดองค์ความรู้
ในการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศขั้นพื้นฐานไปสู่ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ ๕ ลุ่มน�้ำ  ได้แก่ ๑) ลุ่มน�้ำปิงลุม่ น�ำ้ วัง ๒) ลุม่ น�ำ้ โขง ๓) ลุม่ น�ำ้ มูล ๔) ลุม่ น�ำ้ ทะเลภาคใต้ชายฝัง่ ตะวันออก ๕) ลุม่ น�ำ้ ยมตอนล่าง โดยมีหน่วยงาน
ท้องถิ่นน�ำข้อมูลไปใช้แล้ว ๓๕๓ ต�ำบล (ร้อยละ ๕๔)

ระบบภูมิสารสนเทศน�้ำ
ต�ำบล
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๓.๓ การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย
จากการประเมินสถานการณ์นา�้ ในปี ๒๕๕๙ รัฐบาลได้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์นา�้
โดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมอุตุนิยมวิทยา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้าและการเกษตร
(องค์การมหาชน) ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ (องค์การมหาชน) ( T ) กรมชลประทาน
กรมทรัพยากรน�า้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยติดตามปริมาณน�า้
ในแหล่งน�้า จัดท�าคาดการณ์สถานการณ์น�้าทั้งกรณีที่มีพายุและกรณีไม่มีพายุ การเ ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยน�้าท่วม
การเตรียมการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยในแต่ละพืน้ ที่ รวมทัง้ สร้างกระบวนการเรียนรูแ้ ละประชาสัมพันธ์หรือชีแ้ จง
ผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้ประชาชนทราบถึงสถานการณ์นา�้ ตลอดจนการบริหารจัดการน�า้ ทีร่ ฐั บาลได้ให้ความส�าคัญ
โดยระบุพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดน�า้ ท่วม การพิจารณาจัดหาพื้นที่รับน�า้ (แก้มลิงธรรมชาติ) แนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน�า้ ท่วมในพืน้ ทีช่ มุ ชน พืน้ ทีเ่ กษตรกรรมและพืน้ ทีร่ าชการ และมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐเมือ่ เกิด
น�า้ ท่วม นอกจากนี้ ได้กา� หนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยบริเวณพืน้ ที่ งซ้
ั ายของคลองชัยนาท-ปาสัก
ทั้งในส่วนของการพร่องน�้าในคลองชัยนาท-ปาสัก การพร่องน�้าเหนือเขื่อนพระรามหกเพื่อรองรับการระบายน�้า
จากด้านเหนือน�้า และการเตรียมความพร้อมของสถานีสูบน�้าในพื้นที่
๓.๔ การแก้ปญหาผักตบชวา
จากการที่ผักตบชวาและวัชพืชในน�้าเป็นสาเหตุส�าคัญประการหนึ่งของปัญหาอุทกภัย ก่อให้เกิด
การตืน้ เขิน เน่าเสีย รวมทัง้ เป็นอุปสรรคต่อการสัญจรทางน�้าและบดบังทัศนียภาพของแหล่งน�้า รัฐบาลได้สา� รวจ
ปริมาณผักตบชวาทั่วประเทศเมื่อต้นปี ๒๕๕๙ มีปริมาณ ๖.๑๙ ล้านตัน ทั้งนี้ ได้ขจัดผักตบชวาไปแล้วกว่า
๓.๖ ล้านตัน พร้อมทั้งเห็นชอบแนวทางสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ๔ แนวทาง ประกอบด้วย
๑) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จ้างคนเก็บซึง่ จะเป็นการกระจายรายได้สชู่ มุ ชน ๒) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
จัดหาสถานที่ทิ้งผักตบชวา ๓) น�าผักตบชวาไปใช้ประโยชน์ เช่น ท�าเป็นปุ ยเพื่อการเกษตรหรือไปถมดิน
เพือ่ ปรับปรุงสภาพดินและการจักสาน และ ๔) ให้สว่ นราชการ สถาบันอุดมศึกษา และภาคเอกชนร่วมกันท�าวิจยั
เกีย่ วกับผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดจากผักตบชวาและการพิจารณาใช้สารอินทรีย์ จุลนิ ทรียช์ วี ภาพ ในการก�าจัด
ผักตบชวา

้

ริ ำ

ผั บ ำ ั ร
้ำ ั ้ ั
้ ำ
้ำ ั

”

การปองกัน ก ขปญ าการบกรกพนที่ปา ม
ในปี ๒๕๕๘ ประเทศไทยมีพื้นที่ปาไม้ จ�านวน ๑๐๒.๔ ล้านไร่ ซึ่งลดลงอย่างต่อเนื่องจากการถูกบุกรุก
และใช้ประโยชน์อย่างผิดกฎหมาย ดังนัน้ รัฐบาลจึงมีนโยบายทีจ่ ะยึดคืนพืน้ ทีป่ าจากกลุม่ นายทุนผูบ้ กุ รุกอย่างจริงจัง
เพื่อฟื้นฟูและคืนความสมบูรณ์ให้แก่ระบบนิเวศโดยใช้มาตรการผ่อนผันและจัดระเบียบเพื่อไม่ให้ประชาชน
ผู้บริสุทธิ์ต้องเดือดร้อนและได้รับผลกระทบ ยึดหลักให้คนอยู่ร่วมกันกับผืนปา ร่วมใจกันฟื้นฟูปาเสื่อมโทรม
รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
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ที่กลายสภาพเป็นภูเขาหัวโล้น ให้กลับมาเป็นป่าต้นน�้ำ  สร้างความชุ่มชื้น และเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
โดยมีการด�ำเนินการที่ส�ำคัญดังนี้
๔.๑ การด�ำเนิ น งานตามแผนแม่ บ ทการท�ำลายทรั พ ยากรป่ า ไม้ การบุ ก รุ ก ที่ ดิ น ของรั ฐ
และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
		
๔.๑.๑ ป้องกันการลักลอบกระท�ำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ โดยจัดท�ำแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการลักลอบตัดไม้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้พะยูง
และไม้ มี ค ่ า ครอบคลุ ม มาตรการ ๗ ด้ า น ได้ แ ก่
ด้านการป้องกันไม่ให้มีการลักลอบตัดไม้ ด้านการ
สกั ด กั้ น ไม่ ใ ห้ มี ก ารเคลื่ อ นย้ า ยไม้ ที่ ถู ก ลั ก ลอบตั ด
ด้านการด�ำเนินการต่อผู้ครอบครองไม้ที่ถูกลักลอบตัด
“จัดท�ำ
ด้านการข่าวและการปฏิบตั กิ ารข่าวสาร ด้านการส่งเสริม
การมีสว่ นร่วมของประชาชน ด้านการเพิม่ ประสิทธิภาพ
ครอบคลุมมาตรการ
การปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ และด้ า นการเตรี ย ม
๗ ด้าน”
ความพร้อมส�ำหรับสถานการณ์เร่งด่วน ทั้งนี้ มีผล
การด�ำเนินคดี ตั้งแต่ตุลาคม ๒๕๕๘-กันยายน ๒๕๕๙
ดังนี้

แผนปฏิบัติการป้องกัน
การลักลอบตัดไม้พะยูง
และไม้มีค่า

ประเภทคดี
คดีบุกรุกพื้นที่ป่า
• ผู้ต้องหา
• พื้นที่ถูกบุกรุก
คดีท�ำไม้
• ผู้ต้องหา
• ไม้ของกลาง
• ปริมาตรไม้
คดีไม้พะยูง
• ผู้ต้องหา
• ไม้ของกลาง
• ปริมาตรไม้
• มูลค่าโดยเฉลี่ย
คดีสัตว์ป่า
• ผู้ต้องหา
• สัตว์ป่าของกลาง
• ซากสัตว์ป่าของกลาง
• น�้ำหนัก
คดีลักลอบลากอวน/ท�ำประมงในเขต ๓,๐๐๐ เมตร
• ผู้ต้องหา

ผลการดำ�เนินการ
๔,๕๑๔ คดี
๙๕๙ คน
๑๒๒,๘๒๘ ไร่
๔,๒๗๔ คดี
๑,๙๘๗ คน
๑๘๓,๔๙๐ ท่อน/แผ่น/เหลี่ยม
๑๐,๓๖๗ ลูกบาศก์เมตร
๕๘๘ คดี
๖๒๗ คน
๘,๓๒๕ ท่อน/แผ่น/เหลี่ยม
๒๘๒ ลูกบาศก์เมตร
๑๔๐,๘๗๒,๕๕๐ บาท
๕๑๕ คดี
๕๖๒ คน
๑๒,๓๕๓ ตัว
๑,๐๘๒ ซาก
๒,๘๗๐ กิโลกรัม
๒๙ คดี
๘๘ คน
รายงานผลการดำ�เนินงานของรัฐบาล
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๔.๑.๒ ป้ อ งกั น และปราบปราม
การลักลอบบุกรุกพื้นที่
รัฐบาลได้ก�ำหนดพืน้ ทีป่ ฏิบตั กิ าร
(Area of Operation: AO) และมาตรการในพื้นที่
๔ พื้ น ที่ รวม ๑๐๘,๕๓๕,๘๙๓.๕๙ ไร่ โดยมี ผ ล
การปฏิบัติงาน จ�ำนวน ๑๐๔,๔๘๒,๖๕๑.๖๒ ไร่ ดังนี้

พื้นที่ปฏิบัติการ (AO)

“ก�ำหนดพื้นที่ปฏิบัติการ

(Area of Operation: AO)

และมาตรการป้องกันการบุกรุกพื้นที่ใน
๔ พื้นที่ ๑๐๘.๕๓ ล้านไร่”
การดำ�เนินงานในภาพรวม

แผนดำ�เนินการ (ไร่)

ผลดำ�เนินการ (ไร่)

ร้อยละ

AO1 พื้นที่ป่าไม้ที่มีการบุกรุก มีการดำ�เนินคดี
กับผู้ที่บุกรุกและคดีได้ถึงที่สุดแล้ว

๗๑,๐๖๒.๕๒

๓๖,๘๓๖.๗๔

๕๑.๘๓

AO2 พื้นที่ป่าไม้ที่มีการบุกรุกและได้แจ้งความ
ดำ�เนินคดีกับเจ้าหน้าที่ไว้แล้ว

๒๒๐,๒๗๓.๕๑

๑๖๑,๓๔๕.๕๕

๗๓.๒๔

๔,๔๕๒,๘๘๕.๑๗

๔๙๒,๗๙๖.๙๔

๑๑.๐๖

๑๐๓,๗๙๑,๖๗๒.๓๙

๑๐๓,๗๙๑,๖๗๒.๓๙

๑๐๐.๐๐

๑๐๘,๕๓๕,๘๙๓.๕๙

๑๐๔,๔๘๒,๖๕๑.๖๒

๙๖.๒๖

AO3 พื้นที่ป่าไม้ที่มีการตรวจพบ
แต่อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิสูจน์สิทธิ
AO4 พื้นที่ป่าไม้ส่วนที่เหลือที่ต้องดูแลรักษา
รวม

ในส่วนของกรณีปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าบริเวณภูทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้าง
ในลักษณะรีสอร์ท ร้านอาหาร และร้านค้า เพือ่ ประโยชน์ทางธุรกิจ ซึง่ เป็นการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ผิดวัตถุประสงค์นนั้
รัฐบาลได้เร่งรัดส�ำรวจรีสอร์ท ๙๕ แห่ง พื้นที่ ๑,๐๐๐ ไร่ คัดกรองผู้เข้าไปใช้ประโยชน์ในที่ดินภูทับเบิก ออกแบบ
แผนผังการใช้ทดี่ นิ (Master Plan) ส�ำรวจท�ำผังภาพรวมทัง้ หมดของทีด่ นิ จ�ำนวน ๔.๗ หมืน่ ไร่เศษ และได้รอื้ ถอน
ท�ำลายสิ่งปลูกสร้างออกจากพื้นที่ภูทับเบิกให้กลับคืนสู่สภาพเดิม
๔.๒ การจัดการป่าต้นน�ำ้ เสือ่ มสภาพบนพืน้ ทีส่ งู ชัน (เขาหัวโล้น) มีผลการด�ำเนินการในแต่ละระยะ ดังนี้
		
๔.๒.๑ ระยะเร่งด่วน ปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙
มีเป้าหมายด�ำเนินการในพื้นที่ ๒ จังหวัด คือ จังหวัด
เชียงใหม่ เนื้อที่รวม ๑๓๔,๑๗๓ ไร่ (ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่ า แม่ แจ่ ม อ�ำเภอแม่ แจ่ ม เนื้ อ ที่ ๑๑๖,๖๗๓ ไร่
และอุทยานแห่งชาติศรีลานนา เนื้อที่ ๑๗,๕๐๐ ไร่)
“ก�ำหนดเป้าหมายการ
และจังหวัดน่าน เนื้อที่รวม ๒๖๖,๕๘๘ ไร่ (ป่าสงวน
แห่งชาติป่าน�้ำยาว น�้ำสวด อ�ำเภอท่าวังผา เนื้อที่
(เขาหัวโล้น) ในเชียงใหม่
๒๕๘,๐๘๘ ไร่ และอุทยานแห่งชาติศรีน่าน เนื้อที่
และน่าน รวม ๔ แสนไร่
๘,๕๐๐ ไร่)  ปัจจุบันได้ด�ำเนินการสร้างความเข้าใจกับ
ได้ส�ำรวจพื้นที่แล้ว ๑.๔ แสนไร่”
ชุมชนในพืน้ ทีน่ �ำร่อง จังหวัดเชียงใหม่และน่าน ส�ำรวจ
พืน้ ทีถ่ อื ครองในพืน้ ทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่ ๑๔๓,๓๕๐.๕๖ ไร่
และจังหวัดน่าน ๕,๘๖๕ ไร่ และอยูร่ ะหว่างเตรียมฟืน้ ฟูระบบนิเวศ ๓ แปลง เนือ้ ที่ ๒,๓๓๗ ไร่ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดน่าน
และเตรียมจัดตั้งป่าชุมชน ๒ แห่ง รวม ๑๔ แปลง เนื้อที่ ๓,๑๓๖ ไร่ ในอ�ำเภอบัวใหญ่ และอ�ำเภอท่าวังผา

จัดการ
ป่าต้นน�้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่
สูงชัน
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จังหวัดน่าน นอกจากนั้น ได้มีการแต่งตั้งคณะท�างาน
ส�ารวจพื้นที่ที่จะขอคืนพื้นที่ปา ระยะที่ ๑ และ ๒ ด้วย
๔.๒.๒ ระยะกลาง ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๙
มีเป้าหมายด�าเนินการใน ๑๓ จังหวัด ปัจจุบนั ได้ดา� เนินการ
จัดท�าฐานข้อมูลพื้นที่ใน ๑๓ จังหวัด ๙๕ พื้นที่อนุรักษ์
๔.๒.๓ ระยะยาว ปี ๒๕๗๐-๒๕๗๘
มีเป้าหมายด�าเนินการในพืน้ ทีเ่ ป้าหมายทีเ่ หลือทัง้ หมด
ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมการจัดท�าแผนที่จ�าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน ( a
๗๐ ลุ่มน�้า

h d p o l ) ในลุ่มน�้าย่อย

๔.๓ การทวงคืนพื้นที่ปา ม้ที่ถูกบุกรุกปลูกยางพารา
รัฐบาลได้ก�าหนดมาตรการและแผนป ิบัติการทวงคืนพื้นที่ป า ม้ที่ถูกบุกรุกปลูกยางพารา
โดยมีผลการด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการทวงคืนพื้นที่ปาไม้ฯ จ�านวน ๑๖๗ ๐๘๐.๔๗ ไร่ (เป้าหมายจ�านวน
๓๒๐ ๐๐๐ ไร่) คาดว่าการด�าเนินงานดังกล่าวจะหยุดยั้งการบุกรุกพื้นที่ปาไม้แบบเป็นขบวนการ ลดอัตรา
การสูญเสียพื้นที่ปา ลดปริมาณน�้ายางพาราประมาณร้อยละ ๒๐ อันจะส่งผลให้ราคายางดีขึ้น และได้พื้นที่ปา
กลับมาฟื้นฟูให้เป็นปาธรรมชาติที่มีความหลากหลายทางชีวภาพจ�านวน ๑.๕ ล้านไร่ ต่อไป

“
ู ำ ำรำ
ำ ำห ำ

ำ ้

ูบร

ส ร
ส ร

๔.๔ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาทรัพยากรปา ม้ มีเป้าหมาย
ในการจัดตั้งปาชุมชนทั่วประเทศ รวม ๒๑ ๘๕๐ หมู่บ้าน พื้นที่ประมาณ ๑๐ ล้านไร่ ทั้งนี้ ได้จัดตั้งปาชุมชนแล้ว
รวมทั้งสิ้น ๙ ๘๗๔ หมู่บ้าน พื้นที่ประมาณ ๔.๗ ล้านไร่ โดยมีการดูแลรักษาปาในรูปแบบของเครือข่ายปาชุมชน
ทั่วประเทศ ชุมชนจะตั้งกฎกติกาในการแบ่งปันการใช้ทรัพยากรธรรมชาติจากปาไม้ และเป็นการดูแลรักษา
ความหลากหลายทางชีวภาพ การสร้างแหล่งศึกษาเรียนรู้
ทางธรรมชาติ รวมทัง้ การอนุรกั ษ์ภมู ปิ ญั ญาท้องถิน่ ท�าให้
ประชาชนได้ประโยชน์จากการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
การเพิม่ รายได้จากการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ และการอยูอ่ าศัย
“
ในสภาพป าที่ ค งความสมบู ร ณ์ ตลอดจนเกิ ด
ห ูบ้ำ
ำ ำห ำ
ความภาคภูมิใจและความหวงแหนจากการมีส่วนร่วม
ในการฟื้นฟู พัฒนา และรักษาพื้นที่ปาในความดูแล
ห ูบ้ำ
้ำ ร
ของตนเอง

ั ั ำ

้ำ ร

รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่ส�าคัญของประเทศ

๔.๕ การบูรณาการเครือข่ายอาสาสมัครด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (ทสม.)
โดยจัดกลุม่ และก�าหนดเครือข่ายตามประเภทและความรุนแรงของปัญหาในพืน้ ที่ ครอบคลุมทุกอายุของเครือข่าย
รวมทั้งให้ทุกหน่วยงานมอบหมายผู้ประสานงานเครือข่ายอาสาสมัครอย่างชัดเจน โดยปัจจุบันมีจ�านวน ทสม.
ทั้งสิ้น ๑๕๔ ๘๖๒ คน และได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลและทะเบียน ทสม. เพื่อรองรับอาสาสมัครที่หลากหลาย
และมีจ�านวนมากขึ้น รวมทั้งได้ออกระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่าด้วยอาสาสมัคร
พิทกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมหมูบ่ า้ น พ.ศ. ๒๕๕๘ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการท�างานของเครือข่าย ทสม.
พร้อมทัง้ จัดท�าหลักสูตรการ กอบรมและกระบวนการแลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ พือ่ ถ่ายทอดให้แก่เครือข่าย ทสม. ต่อไป

๕ การ ดั การขยะมล อย ละของเสีย
อัน ราย
ปัญหาขยะมูล อยมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง ในสั ง คมเมื อ งที่ มี ก ารขยายตั ว ตามจ� า นวน
ั �ำ
ประชากรทีเ่ พิม่ ขึน้ การขยายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และเทคโนโลยี ส่งผลให้ประเทศไทยมีขยะตกค้างสะสม
ผ บิ ั ิ ำร
จ�านวน ๓๐.๔๙ ล้านตัน รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญ
เร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงก�าหนดแนวทาง
ร
ร้
การจัดการขยะมูล อยและของเสียอันตราย โดยผลักดัน
ให้เป็นวาระแห่งชาติ และได้ดา� เนินการตาม Road Map
การจัดการขยะมูล อยและของเสียอันตราย โดยมุ่งก�าจัดขยะมูล อยตกค้างสะสมในสถานที่ก�าจัดขยะมูล อย
ในพืน้ ทีว่ กิ ฤติ (ขยะมูล อยเก่า) สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูล อยและของเสียอันตรายทีเ่ หมาะสม (ขยะมูล อยใหม่)
เน้นการลดและคัดแยกขยะมูล อยตั้งแต่ต้นทาง จัดการขยะมูล อยแบบศูนย์รวม และก�าจัดโดยเทคโนโลยี
แบบผสมผสานเน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน หรือท�าให้เกิดประโยชน์สงู สุด วางระเบียบ มาตรการการบริหารจัดการ
ขยะมูล อยและของเสียอันตราย สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน (ให้ความรู้ประชาชนและ
บังคับใช้กฎหมาย) รวมทัง้ ได้จดั ท�าแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูล อยของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔)
ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติ (๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙) เห็นชอบแผนแม่บทดังกล่าวเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการ
ขยะมูล อยของประเทศให้เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพมากขึน้ และได้บรู ณาการหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องร่วมจัดท�า
แผนป บิ ตั กิ าร ประเทศ ทย ร้ขยะ
ตามแนวทางประชารัฐ ระยะ ๑ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐) ภายใต้
แผนแม่ บ ทดั ง กล่ า วโดยมุ ่ ง เน้ น
การลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะ
ที่ครัวเรือน สถานที่ราชการ สถานที่
สาธารณะ และสถานประกอบการ
รวมทั้ ง การเก็ บ และขนขยะที่ มี
ประสิทธิภาพ และการจัดการขยะ
ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผ
ั ำร ู

รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

บ ำรบริหำร
ร

การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่ส�าคัญของประเทศ

๕.๑ การกำาจัดขยะมูล อยตกค้างสะสม
รัฐบาลได้ก�าจัดขยะตกค้างสะสมซึ่งเริ่มด�าเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ อย่างต่อเนื่องแล้วจ�านวน
๒๒.๔๙ ล้านตัน คงเหลือจ�านวน ๘ ล้านตัน โดยแบ่งเป็น
หน่วย ล้านตัน
การกำาจัดขยะตกค้างสะสม

เป้าหมาย

กำาจัด ปแล้ว

คงเหลือ

๑) ขยะมูล อยตกค้าง ๖ จังหวัดวิกฤต
(จังหวัดนครปฐม ปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี
สมุทรปราการ และสระบุรี)

๑๑.๐๔

๑๐.๒๑

๐.๘๓

๒) ขยะมูล อยตกค้างในพื้นที่
ส่วนที่เหลือ

๑๙.๔๕

๑๒.๒๘

๗.๑๗

ทั้งนี้ ในส่วนของการแก้ไขปัญหาขยะมูล อยในพื้นที่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาถือเป็นโครงการต้นแบบ
ในการก�า จัดขยะมูล อยแบบ ังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล ( ani a and ll) ในพื้นที่ราชพัสดุ
สามารถก�าจัดขยะมูล อยทีต่ กค้างในพืน้ ทีไ่ ด้ ประมาณ
๒.๓ แสนตัน รวมทั้งสามารถรองรับขยะมูล อยได้
วันละ ๑๔๐ ตัน สามารถใช้งานได้ถึง ๑๔ ปี และ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากขยะมูล อย ประกอบด้วย ระบบ
ก�าจัดขยะด้วยเทคโนโลยีผลิตขยะเชื้อเพลิง (R
i d
l R
lan ) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ จ�านวน ๑๔ จังหวัด และการก่อสร้างระบบ
ผลิตไฟฟ้าจากการก�าจัดขยะด้วยเทคโนโลยีการเผา

“ �ำ ั
้ำ ส ส ั
ำ
ห

ู
้ำ ั
้ำ ั

๕.๒ การป ริ ปู กฎหมายและระบบการจัดการ
ขยะมูล อยชุมชนของประเทศ
รัฐบาลได้มุ่งแก้ ขปญหาขยะมูล อย
ขององค์ก รปกครองส่วนท้อ งถิ่นในภาพรวมของ
ประเทศ โดยปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์
ทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ คณะรัฐมนตรีมมี ติ (๑๒ มกราคม ๒๕๕๙)
อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยมีหลักการเป็นการก�าหนดอ�านาจ
หน้าที่ในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูล อยของราชการส่วนท้องถิ่น ก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูล อย ก�าหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูล อย และเสนอ
ขอตั้งงบประมาณด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูล อยในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)
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๕.๓ การนำาหลักการประชารัฐมาใช้ในการ
แก้ ขปญหาขยะมูล อย
รัฐบาลได้ดา� เนินโครงการจังหวัดสะอาด
“ R -ประชารั ฐ ” มุ ่ ง เน้ น ด� า เนิ น การลดปริ ม าณ
�ำ ิ ร ำร
การผลิตขยะจากการบริโภคน้อยลง (R d ) การใช้ซา�้
“
”
ำร
น�ากลับมาใช้ใหม่อย่างคุม้ ค่า (R ) และการแปรรูป
ผิ
ำ ำรบริ
เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างความยั่งยืน (R l ) โดย
ำร ้ �ำ �ำ ับ ำ ้ ห
ยึดหลักการด�าเนินงานแบบ “ประชารัฐ” เน้นการมีสว่ นร่วม
ำร รรู
ิ ู ำ
ของภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคศาสนา
และภาคประชาชน ประชาสังคม ช่วยกันลด คัดแยก
ใช้ประโยชน์จากขยะมูล อยตั้งแต่ต้นทาง รวมทั้ง
ด�าเนินโครงการ “รวมพลังสร้างวินัย ลดการใช้ถุงพลาสติก” โดยรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกในวันพุธ
ซึ่งมีเป้าหมายให้ได้ ๘๘ ล้านใบ ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ และก�าหนดพื้นที่ต้นแบบการจัดการขยะมูล อย
ที่เหมาะสม จ�านวน ๙๗ แห่ง นอกจากนี้ ได้ด�าเนินกิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ”
ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ ๕ ปี โดยให้ทุกหมู่บ้านมีศูนย์เก็บรวบรวมของเสียอันตรายชุมชนและ
ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ัหั ส ำ
ร ำรั

การ ก ขปญ ายาเสพ ิด
รัฐบาลได้ก�าหนดมาตรการในการจัดการกับปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาส�าคัญของประเทศในด้าน
การป้องกัน การปราบปราม และการบ�าบัดฟื้นฟู ดังนี้
๖.๑ การป้องกันปญหายาเสพติด
๖.๑.๑ รณรงค์ส่งเสริมในสถานประกอบการและกลุ่มผู้ใช้แรงงาน โดยสร้างความตระหนัก
และเจตคติทดี่ ใี นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมถึงสนับสนุนและพัฒนาสถานประกอบกิจการให้เข้าสู่
ระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการตามข้อก�าหนดมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหา
รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)
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ยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและสามารถธ�ารงรักษาระบบการจัดการ
ด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ มีสถานประกอบการผ่านเกณฑ์ มยส.
จ�านวน ๕๘๙ แห่ง และผ่านเกณฑ์โรงงานสีขาว จ�านวน ๒ ๑๘๙ แห่ง มีลูกจ้างเกี่ยวข้องรวม ๑๑๕ ๒๕๘ คน
นอกจากนี้ ได้เสริมสร้างองค์ความรูแ้ ก่บคุ ลากรและเจ้าหน้าทีใ่ ห้สามารถน�าความรูไ้ ปส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการ
สามารถจัดท�าระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการได้อย่างถูกต้องต่อไป จ�านวน ๒๑ ๒๗๕ แห่ง
มีลูกจ้างเกี่ยวข้องจ�านวน ๑ ๔๗๙ ๙๘๓ คน
๖.๑.๒ สร้างภูมิคุ้มกันในเดกปฐมวัย โดยผลิตสื่อ “เล่นล้อมรัก” จ�านวน ๑๕๐ ๐๐๐ ชุด และ
จัดส่งชุดการเล่นไปยังเขตพื้นที่การศึกษา และส�านักงานท้องถิ่นจังหวัด ๗๖ จังหวัด แจกจ่ายให้โรงเรียนอนุบาล
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ�านวน ๕๒ ๙๔๓ แห่ง
๖.๑.๓ จัดกิจกรรมป้องกันและเ า้ ระวังปญหายาเสพติดในสถานศึกษา ๗ ๘๗๓ แห่ง นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ๒ ๗๕๑ ๘๘๗ คน
๖.๑.๔ เน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อสร้างหมู่บ้าน ชุมชนเข้มแข็งจ�านวน
๘๑ ๙๐๕ หมู่บ้าน ชุมชน ตามโครงการ ประชารัฐ
ร่วมใจ สร้างหมูบ่ า้ นชุมชนมัน่ คงปลอดภัยยาเสพติด
ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ โดยจ�าแนกเป็นหมู่บ้าน ชุมชน
ทีม่ ปี ญั หามาก ๗ ๗๔๓ แห่ง ปัญหาปานกลาง ๖ ๓๘๓ แห่ง
และปัญหาน้อย ๖๗ ๗๗๙ แห่ง นอกจากนี้ ได้ด�าเนิน
นโยบาย หน้ า บ้ า นปลอดภั ย โดยใช้ ก ลไก
ชุดปฏิบตั กิ ารประจ�าต�าบล (ชปต.) ทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีม่ ภี ารกิจ
สร้างสังคมให้ปลอดภัยยาเสพติด และเน้นการคัดแยก
กลุม่ บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับยาเสพติดออกมาอย่างชัดเจน
๖.๑.๕ พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายยาเสพติดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย
ยาเสพติด โดยคณะรัฐมนตรีมีมติ (๑๒ เมษายน ๒๕๕๙) อนุมัติหลักการร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด
ขณะนี้ อ ยู ่ ร ะหว่ า งส� า นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าตรวจสอบเพื่ อ เสนอต่ อ สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ
ก่อนออกเป็นกฎหมายเพื่อใช้บังคับต่อไปในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีสาระส�าคัญเป็นการน�ากฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ๗ ฉบับ จัดท�าเป็นประมวลกฎหมายยาเสพติด โดยแบ่งแยกบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับยาเสพติดออกเป็นกลุ่ม (เหยื่อ-แรงงาน-นักค้า
รายส�าคัญ) เพื่อบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพทันต่อสภาพการเปลีย่ นแปลงของปัญหา
ในปัจจุบนั รวมทัง้ จัดตัง้ กองทุนป้องกันและปราบปราม
ั �ำรำ
ยาเสพติดเพื่อใช้ประโยชน์ในการป้องกัน ปราบปราม
ั ั
บ�าบัดรักษา ช่วยเหลือฟืน้ ฟูผตู้ ดิ ยาเสพติดและเยียวยา
ตลอดจนก�าหนดกลไกและกระบวนการในการรักษา
การบ� า บั ด พื้ น ฟู และการติ ด ตามช่ ว ยเหลื อ ให้ มี
”
ความเหมาะสม

ร
ห ำ
ำส ิ

รำบ รำ ำ ส ิ

ั

รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่ส�าคัญของประเทศ

๖.๑.๖ จั ด ประชุ ม ระดั บ รั ฐ มนตรี
แผนป บิ ตั กิ ารแม่โขงปลอดภัย ๖ ประเทศ ระยะเวลา ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐ
สั ง คมนิ ย มเวี ย ดนาม และประเทศไทย มี ผู ้ ร ่ ว ม
สังเกตการณ์ ๒ หน่วยงาน คือ ส�านักงานพิทกั ษ์เขตแดน
แห่งออสเตรเลีย ( ) และส�านักงานป้องกันยาเสพติด
และปราบปรามอาชญากรรมแห่ ง สหประชาชาติ
( ni d a ion
on
and i
) เพื่อหารือและพิจารณาให้ความเห็นชอบ
แผนปฏิบัติการแม่น�้าโขงปลอดภัย ๖ ประเทศ ระยะ ๓ ปี ณ จังหวัดเชียงใหม่
๖.๒ การปราบปรามยาเสพติด
๖.๒.๑ ผลการจับกุมคดียาเสพติด (ภาพรวม)
รายการ

ผลการดำาเนินงานสะสม

๑) คดียาเสพติดภาพรวม
- คดี

๑๘๖ ๗๕๐ คดี

- ผู้ต้องหา

๒๐๘ ๕๖๒ คน

๒) คดีฐานความผิดสมคบ สนับสนุน
- คดี

๖๙๕ คดี

- ผู้ต้องหา

๑ ๙๑๔ คน

๓) ของกลางคดียาเสพติด
- ยาบ้า

๗๔ ๙๖๐ ๙๒๒.๐๗ เม็ด

- เ โรอีน

๑๑๐.๑๗ กิโลกรัม

- ไอซ์

๒ ๕๔๐.๙๘ กิโลกรัม

- กัญชา

๗ ๕๒๒.๔๐ กิโลกรัม

ที่มา ส�านักงาน ป.ป.ส. ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ับ

ำส ิ

ผู้ ้ หำ

รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
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”

การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่ส�าคัญของประเทศ

๖.๒.๒ ยึดและอายัดทรัพย์สนิ คดียาเสพติด ๑ ๗๓๐ ราย มูลค่าทรัพย์สนิ ๑ ๐๙๓.๖๖ ล้านบาท
การยึดและอายัดทรัพย์สินโดยการบังคับโทษปรับ ๖๐๙ ราย มูลค่าทรัพย์สิน ๕๒.๔๕ ล้านบาท
๖.๒.๓ ดำ า เนิ น การต่ อ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นเจ้ า หน้ า ที่ รั ฐที่ เข้ า ไปเกี่ ย วข้ อ งกั บยาเสพติ ด โดยผ่ า น
สายด่วน ๑๓๘๖ ตู้ ปณ ๑๒๓ และทางเว็บไซต์ของส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
พบการร้องเรียน จ�านวน ๒๔๔ คน และได้ด�าเนินการจับกุมเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
จ�านวน ๖๔ คน
๖.๒.๔ ปดล้อมและตรวจค้นในเรือนจำาทุกเรือนจำาอย่างน้อยวันละ ๑ ครัง้ สามารถยึดของกลาง
ได้ดังนี้
ของกลาง

ผลการดำาเนินงานสะสม

๑) โทรศัพท์

๖๔๘ เครื่อง

๒) ซิมการ์ด

๖๕๙ ใบ

๓) ยาบ้า

๒ ๘๔๐ เม็ด

๔) ไอซ์

๑๗๑.๔๒ กรัม

๕) กัญชา

๑.๒ กรัม

๖.๒.๕ สกัดกั้นการผลิตการลักลอบลำาเลียงยาเสพติดและสารเคมีตั้งต้นที่ใช้ในการผลิตตาม
แผนป ิบัติการแม่นำ้าโขงปลอดภัย โดยความร่วมมือ ๖ ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม และประเทศไทย สามารถยึดของกลางประกอบด้วย ยาบ้า จ�านวน ๑๒๘ ล้านเม็ด ไอซ์จา� นวน ๑ ๔๕๐
กิโลกรัม เ โรอีน จ�านวน ๕๘๔ กิโลกรัม และกัญชา จ�านวน ๕ ๖๗๑ กิโลกรัม ซึ่งเป็นแผนปฏิบัติการที่ประสบ
ผลส�าเร็จและได้รับการยกย่องจากส�านักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ
( ni d a ion
on
and i
) ว่าเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศที่น�าไปสู่
การปฏิบัติที่เห็นผลได้จริง และจะน�าไปเสนอในที่ประชุมระดับโลกเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ภูมิภาคอื่น ๆ
นอกจากนี้ ไทยยังได้รับการยกย่องจากองค์การสหประชาชาติในการพัฒนาทางเลือกอย่างยั่งยืน
ตามแนวทาง “ศาสตร์ของพระราชา” และยังเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติ “ n na ional on n
on l na i
lop n
” ว่าด้วยการพัฒนาทางเลือกเพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด
อย่างยั่งยืน และได้ผลักดันสู่เวทีโลกผ่านการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษว่าด้วยปัญหายาเสพติดโลก
๒๐๑๖ หรือ Th ni d a ion n al
l p ial
ion on
0
ณ สหรัฐอเมริกา

รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)
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“บ�ำบั

ูผู้

ิ ำส ิ
ิ ำ

ผู้ผำ ำรบ�ำบั
๖.๓ การแก้ปญหาผู้ติดยาเสพติดและการบำาบัด น ู
๖.๓.๑ เน้นการบำาบัดรักษาทุกระบบให้มมี าตรฐานและมีประสิทธิภาพเพือ่ ให้ผผู้ า่ นการบ�าบัดรักษา
สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข และไม่กลับไปเสพซ�้า รวมทั้งป้องกันการเข้าไปเกี่ยวข้องยาเสพติด
รายใหม่ โดยใช้แนวคิดของการใช้ความสามารถของสมองในการบริหารจัดการชีวิต (
i
n ion )
ในกลุม่ ทีย่ งั ไม่เคยใช้ยาเสพติดไม่เกิดการทดลองยาเสพติดและการ กปฏิเสธการเสพยาเสพติดในทีส่ ดุ (
a o)
โดยมีผลการบ�าบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด (ภาพรวม) จ�านวน ๑๓๑ ๖๙๔ คน รวมทั้งติดตามผู้ผ่านการบ�าบัด
จ�านวน ๘๗ ๓๖๘ คน
การบำาบัด น ูผู้ติดยาเสพติด

ผลการดำาเนินงานสะสม (คน)

๑) ระบบสมัครใจ

๗๕ ๑๑๐

๒) ระบบบังคับบ�าบัด

๔๕ ๒๗๗

๓) ระบบต้องโทษ โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์

๑๑ ๓๐๗

รวม

๑๓๑ ๖๙๔

๖.๓.๒ สำารวจคัดกรองนักเรียนออกเป็นกลุ่มเสี่ยงจ�านวน ๑๒๓ ๓๘๘ คน กลุ่มเสพจ�านวน
๑๑ ๑๗๙ คน กลุ่มค้าจ�านวน ๑๗๒ คน โดยจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส�าหรับกลุ่มเสี่ยงจ�านวน ๕๙ ๕๘๑ คน
มีการจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส�าหรับกลุ่มเสพจ�านวน ๒ ๗๙๗ คน ใช้จิตสังคมบ�าบัดในโรงเรียนจ�านวน
๒ ๗๙๔ คน และส่งต่อเข้ารับการบ�าบัด จ�านวน ๑ ๔๐๗ คน
๖.๓.๓ แก้ ขปญหายาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชนเป้าหมาย
ระดับปญหายาเสพติด

ผลการดำาเนินงานสะสม
(หมู่บ้าน ชุมชน)

๑) ปัญหามาก

๖ ๐๙๒

๒) ปัญหาปานกลาง

๔ ๔๗๗

๓) ปัญหาน้อย

๑๒ ๑๖๑

๔) ไม่มีปัญหา

๓๖ ๒๙๑
รวม
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จากการที่ รั ฐ บาลและคณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ใ ห้ ค วามส�ำคั ญ ในเรื่ อ งการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย
เพือ่ จัดการปัญหายาเสพติดอย่างเข้มงวด ท�ำให้กลุม่ นักค้ายาเสพติดยุตบิ ทบาทและชะลอการเคลือ่ นไหว ส่งผลถึง
การลดอุปสงค์และอุปทานด้านยาเสพติด ประชาชนมีความมัน่ ใจและเข้ามาเป็นส่วนหนึง่ ในการแจ้งเบาะแสให้แก่
หน่วยงานภาครัฐเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับรัฐบาลมีมาตรการด�ำเนินการกับเจ้าหน้าที่รัฐที่ปล่อยปละละเลย
การปฏิบัติหน้าที่ออกมาบังคับใช้ และจากการส�ำรวจความพึงพอใจของประชาชนในรอบ ๖ เดือนแรก
ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการด�ำเนินงานโดยรวมของรัฐบาลในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด ในระดับปานกลางถึงมากที่สุด ร้อยละ ๙๗.๓๐

๗. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รัฐบาลได้ให้ความส�ำคัญแก่การป้องกันและ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น มาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
โดยก�ำหนดให้ปี ๒๕๕๙ เป็น “ปีแห่งธรรมาภิบาล”
และให้ทุกส่วนราชการประกาศใช้หลักธรรมาภิบาล
“ไทยได้รับการจัด
ในการด�ำเนินภารกิจส�ำคัญของหน่วยงาน การด�ำเนิน
นโยบายอย่างต่อเนือ่ งดังกล่าวส่งผลให้ไทยได้รบั การจัด
อันดับความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐดีขึ้นจาก
จากอันดับที่ ๕๗
อันดับที่ ๕๗ ในปี ๒๕๕๗ มาเป็นอันดับที่ ๒๕ ในปี ๒๕๕๙
ในปี ๒๕๕๗ มาเป็น
ได้รบั การจัดอันดับดัชนีการรับรูก้ ารทุจริต (Corruption
ในปี ๒๕๕๙”
Perceptions Index: CPI) ดี ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ทุกปี โดยในปี ๒๕๕๖ ไทยอยู่อันดับที่ ๑๐๒ แต่ต่อมา
ในปี ๒๕๕๘ ไทยเลื่อนขึ้นมาเป็นอันดับที่ ๗๖ สถาบันและองค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
ได้ประเมินสถานการณ์คอร์รัปชันของไทยว่าดีที่สุดในรอบ ๖ ปี และมีความโปร่งใสดีที่สุดในรอบ ๑๐ ปี ทั้งนี้
ได้ด�ำเนินนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในเรื่องส�ำคัญ ดังนี้

อันดับ
ความโปร่งใสในการบริหารงาน
ภาครัฐดีขึ้น
อันดับที่ ๒๕

๗.๑ การจัดท�ำกฎหมายและก�ำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน
รัฐบาลได้ให้ความส�ำคัญแก่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รปั ชัน โดยได้จดั ท�ำกฎหมาย
และก�ำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันในหลายประการ ดังนี้
		
๗.๑.๑ ปรับปรุงการพิจารณาคดีเป็นไป
โดยรวดเร็ว โดยการก�ำหนดวิธีพิจารณาคดีทุจริต
และประพฤติมชิ อบขึน้ มาเป็นการเฉพาะ การใช้ระบบ
การไต่สวน การพิจารณาคดีของศาลที่มีความรวดเร็ว
“จัดตั้ง
เสมอภาค และเป็นธรรม ซึ่งจะเป็นการคุ้มครองสิทธิ
ผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยในคดี
		
๗.๑.๒ เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ
เปิดท�ำการเมื่อวันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๕๙”
มาตรการในการด�ำเนินคดีปราบปรามการทุ จ ริ ต
โดยการไม่นับอายุความกรณีผู้ถูกกล่าวหาหรือจ�ำเลย
คดีทุจริตหลบหนี ซึ่งจะท�ำให้ปัญหาคดีขาดอายุความ
หมดสิ้นไป

ศาลอาญาคดีทุจริต
และประพฤติมิชอบกลาง

รายงานผลการดำ�เนินงานของรัฐบาล
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๗.๑.๓ เพิ่มโทษสูงสุดถึงประหารชีวิตในกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐ เรียก รับ หรือยอมจะรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดส�ำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เป็นมาตรการป้องปรามที่จะท�ำให้ผู้กระท�ำ
ความผิดเกรงกลัวโทษที่มีความรุนแรง ส่งผลให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
		
๗.๑.๔ สร้ า งมาตรการริ บ ทรั พ ย์ สิ น ที่ ไ ด้ จ ากการทุ จ ริ ต ไม่ ว ่ า ผู ้ ก ระท�ำจะได้ ท�ำการโอน
เปลี่ยนแปลง หลบเร้นหรือมีการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินไปในทางใด
		
๗.๑.๕ จัดตัง้ ศาลอาญาคดีทจุ ริตและประพฤติมชิ อบ เป็นการยกระดับหน่วยงานด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นอิสระปราศจากการแทรกแซงจากฝ่ า ยการเมื อ งและท�ำให้ เ กิ ด
การพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยผู้พิพากษาที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ อีกทั้งในอนาคตจะมีการจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในส่วนภูมภิ าคต่าง ๆ ขึน้ ด้วย ซึง่ จะท�ำให้การอ�ำนวยความยุตธิ รรมในคดีทจุ ริตและประพฤติมชิ อบ เป็นไปอย่างทัว่ ถึง
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
		
๗.๑.๖ แก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้เป็นมาตรฐานสากล โดยเพิม่
หลักเกณฑ์ในการควบคุมเงินตามทีเ่ ป็นเงินบาทขาเข้าประเทศ และก�ำหนดมาตรการควบคุมตราสารทางการเงิน
ผ่านแดน รวมทัง้ บทก�ำหนดโทษการฝ่าฝืนร่างพระราชบัญญัตแิ ละอนุบญ
ั ญัตทิ อี่ อกตามร่างพระราชบัญญัตคิ วบคุม
การแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ให้เป็นการกระท�ำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรด้วย เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ศุลกากรมีอ�ำนาจในการตรวจค้น ยึด หรืออายัดสิ่งของดังกล่าวได้
จากมาตรการดังกล่าว ท�ำให้การด�ำเนินการมีความรวดเร็วยิง่ ขึน้ และมีการพิจารณาคดีโดยผูพ้ พิ ากษา
ทีม่ คี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญด้านคดีทจุ ริตและประพฤติมชิ อบ โดยการจัดตัง้ ศาลอาญาคดีทจุ ริตและประพฤติมชิ อบกลาง
ซึ่งเปิดท�ำการเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ และในอนาคตจะมีการจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภูมิภาคต่าง ๆ ขึ้นด้วย เพื่อให้การอํานวยความยุติธรรมในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างรวดเร็ว
ทั่ ว ถึ ง และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น ทั้ ง นี้ รั ฐ บาลได้ มี ก ารผลั ก ดั น กฎหมายเกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต ประกอบด้วย ๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อก�ำหนดความผิดเกี่ยวกับการให้หรือรับสินบนของเจ้าหน้าที่ รวมทั้ง
การเพิม่ ประสิทธิภาพและมาตรการในการด�ำเนินคดีปราบปรามการทุจริต ๒) พระราชบัญญัตมิ าตรการของฝ่ายบริหาร
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยการยกระดับหน่วยงานด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตให้มคี วามเป็นอิสระ ปราศจากการแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง การปรับปรุงกระบวนการ
ไต่สวนข้อเท็จจริงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ๓) พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยยกฐานะแผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐในศาลอาญาขึ้นเป็นศาลอาญา
คดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ๔) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘  ๕) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๕๘ และ ๖) ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. .... ซึ่งอยู่ระหว่าง
การพิจารณาของสภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ใช้ในการด�ำเนินคดีของศาลในคดีทจุ ริตและประพฤติมชิ อบ
ให้ได้รับการพิจารณาพิพากษาอย่างเสมอภาค รวดเร็ว และเป็นธรรม
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๗.๒ การปรั บ ปรุ ง กลไกให้ ค รอบคลุ ม การป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต เพื่ อ ยกระดั บ
ความน่าเชื่อถือของหน่วยงานภาครัฐ โดยได้มีการด�ำเนินการ ดังนี้
		
๗.๒.๑ ก�ำหนดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) โดยมีเป้าหมายหลักที่จะยกระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption
Perceptions Index: CPI) ให้สูงกว่าร้อยละ ๕๐ ภายใต้ ๖ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย การสร้างสังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต การยกระดับเจตจ�ำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต การสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก การปฏิรปู กลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต และการยกระดับ
คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย
		
๗.๒.๒ สร้างความโปร่งใสในระบบภาษี ประเทศไทยได้สมัครเป็นสมาชิก Global Forum
on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดัน
ความร่วมมือระหว่างประเทศในการแลกเปลีย่ นข้อมูลทางภาษีตามมาตรฐานสากลขององค์การเพือ่ ความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (The Organisation for Economic Co-operation and Development:
OECD) เพื่อป้องกันการหลบหนีและหลีกเลี่ยงภาษีระหว่างประเทศ ขจัดอาชญากรรมทางภาษีข้ามชาติ และ
แสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในระบบภาษีของแต่ละประเทศ ทั้งนี้ การสมัครเข้าเป็นสมาชิก Global Forum
ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ส�ำหรับประเทศไทยในการเข้าถึงการแลกเปลีย่ นข้อมูลด้านภาษีระหว่างประเทศสมาชิก
ซึง่ จะช่วยป้องกันธุรกิจทีห่ ลบเลีย่ งภาษี โดยเฉพาะธุรกรรมทางการเงินทีก่ ระท�ำผ่านสถาบันการเงินและการถ่ายโอนเงิน
ไปกลุ่มประเทศที่มีอัตราภาษีต�่ำ
		
๗.๒.๓ เสริมสร้างความซือ่ สัตย์สจุ ริตด้านการบริหารงานภาครัฐของประเทศไทยตามแนวทาง
ของ Integrity Review โดย OECD ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างรวบรวมข้อมูลตามกรอบการเสริมสร้างความซือ่ สัตย์สจุ ริต
ใน ๓ มิติ ได้แก่ ๑) การประมวลภาพรวมและการบูรณาการหน่วยงานขับเคลือ่ นการเสริมสร้างความซือ่ สัตย์สจุ ริต
รวมทั้งการป้องกันและปราบปรามทุจริตคอร์รัปชัน โดยครอบคลุมการเปิดเผยและเข้าถึงข้อมูลของภาครัฐด้วย
๒) วัฒนธรรมการเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตภาครัฐของเจ้าหน้าที่รัฐ และ ๓) การควบคุมและการบังคับใช้
กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
		
๗.๒.๔ เพิ่มประสิทธิภาพการด�ำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)
โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙) เห็นชอบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
ของ ศปท. โดยมีสาระส�ำคัญคือ ให้ อ.ก.พ. กระทรวงเกลีย่ อัตราก�ำลังและก�ำหนดต�ำแหน่งของผูป้ ฏิบตั งิ านของ ศปท.
ทุกกระทรวง ยกเว้นส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ให้สอดคล้องกับภารกิจ โดยอย่างน้อยต้องมีผปู้ ฏิบตั หิ น้าที่
รองหัวหน้า ศปท. หัวหน้างานกลุ่มป้องกันและปราบปราม และหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วนั ทีค่ ณะรัฐมนตรีมมี ติ นอกจากนี้ ให้ทกุ ส่วนราชการให้ความร่วมมือในการปฏิบตั งิ านของ
ศูนย์อ�ำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) และ ศปท. เพือ่ ไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รปั ชันในระบบราชการ
และให้ทุกส่วนราชการก�ำกับดูแลบุคลากรในสังกัดที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการและการอ�ำนวย
ความสะดวกแก่ประชาชนให้ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรวดเร็ว เท่าเทียม และเป็นธรรม โดยไม่ให้มกี ารแสวงประโยชน์
จากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว รวมทั้งคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติมีมติเมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙
ให้เพิม่ อ�ำนาจหน้าทีข่ อง ศปท. กระทรวง ให้เป็นศูนย์อ�ำนวยการกลางในการประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตภายในกระทรวง และประสานงาน เร่งรัด ก�ำกับติดตามให้รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนในก�ำกับ
ของกระทรวงด�ำเนินการตามแผนปฏิบตั กิ ารป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ ตลอดจนท�ำหน้าที่
ตรวจสอบเปรียบเทียบผลการด�ำเนินการทางปกครอง วินัย ของหน่วยงานในสังกัด และให้เสนอความเห็นต่อ
ปลัดกระทรวงหรือรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี แล้วแจ้งให้ ศอตช. ทราบ
รายงานผลการดำ�เนินงานของรัฐบาล
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๗.๒.๕ ประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity
and Transparency Assessment: ITA) ซึง่ เป็นการประยุกต์แนวคิดของการประเมินคุณธรรมการด�ำเนินงาน
(Integrity Assessment) ขององค์การต่างประเทศที่ประสบความส�ำเร็จ โดยก�ำหนดเป็นตัวชี้วัดระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด�ำเนินงานให้แก่หน่วยงานภาครัฐรวมทั้งสิ้น ๖๕๗ หน่วยงาน ประกอบด้วยหน่วยงาน
ส่วนกลางระดับกรม จ�ำนวน ๑๔๘ กรม ส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด จ�ำนวน ๒๒๘ หน่วย องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ จ�ำนวน ๒๘๑ หน่วยงาน ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ พบว่าภาพรวมหน่วยงานภาครัฐทีเ่ ข้าร่วมการประเมินจ�ำนวนทัง้ สิน้ ๖๕๖ หน่วยงาน
(กรุ ง เทพมหานครขอชะลอโครงการ) มี ค ่ า เฉลี่ ย คะแนนเท่ า กั บ ๗๕.๔๑ คะแนน เที ย บเท่ า เกณฑ์
การประเมินคุณธรรมและโปร่งใสในระดับสูง ในส่วนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีกลุม่ เป้าหมายในการประเมิน
ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสฯ คือ หน่วยงานระดับกรม ๑๔๘ กรม จังหวัด ๗๖ จังหวัด (ส�ำนักงานจังหวัด
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด) จ�ำนวน ๒๒๘ หน่วย
และองค์การมหาชน จ�ำนวน ๕๓ หน่วย รวมจ�ำนวน ๔๒๙ หน่วย จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ พบว่าหน่วยงานภาครัฐ กลุ่มเป้าหมาย
ที่เข้าร่วมโครงการมีผลคะแนนในภาพรวมเท่ากับ ๘๐.๔๓ คะแนน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์การประเมินระดับสูงมาก
		
๗.๒.๖ จัดท�ำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชนทีส่ นใจเข้ามาเป็นผูเ้ สนอราคาหรือเสนองานกับรัฐว่าจะไม่กระท�ำการทุจริตในกระบวนการจัดซือ้ จัดจ้าง
ภาครัฐ และร่วมกันท�ำให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วย
ความโปร่งใส เป็นธรรม โดยมีบุคคลภายนอกร่วมเป็น
ผูส้ งั เกตการณ์ โดยข้อตกลงดังกล่าวจะมุง่ เน้นการตรวจสอบ
และลงโทษหากเกิ ด การทุ จ ริ ต ทั้ ง นี้ ในปี ๒๕๕๙
“ในปี ๒๕๕๙ มีโครงการจัดซื้อจัดจ้าง
มีโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่จะจัดท�ำข้อตกลงคุณธรรม
ที่จะจัดท�ำ
จ�ำนวน ๑๒ โครงการ โดยคัดเลือกมาจากโครงการ
ที่เป็นภารกิจหลักของแต่ละหน่วยงาน ที่มีมูลค่าตั้งแต่
(Integrity Pact)
”
๕๐๐ ล้านบาทขึน้ ไป ซึง่ อยูร่ ะหว่างการจัดท�ำขอบเขตงาน
(TOR) ประกอบด้วย

ข้อตกลงคุณธรรม
๑๒ โครงการ
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โครงการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)
๑,๐๐๗

๑) โครงการก่อสร้างอาคารที่ท�ำการสถาบัน
นิติวิทยาศาสตร์พร้อมสิ่งประกอบ
ต�ำบลคูบางหลวง อ�ำเภอลาดหลุมแก้ว
จังหวัดปทุมธานี

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
กระทรวงยุติธรรม

๒) โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

ส�ำนักบริหารการสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข

๖๐๗

๓) โครงการจ้างเหมาบริการบ�ำรุงรักษาซ่อมแซม
แก้ไขและปรับเปลี่ยนโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้ว
น�ำแสง

ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

๖๐๐

๔) โครงการก่อสร้างที่ท�ำการใหม่
ของกระทรวงการคลัง

ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

๑,๙๖๖

๕) โครงการสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก
ของกรมบัญชีกลาง ต�ำบลบางปรอก
อ�ำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

๕๙๖

๖) โครงการจัดหารถบรรทุกติดตั้งเครื่องสูบน�้ำ
ระยะไกล

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงมหาดไทย

๘๘๘

๗) โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณ
จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร และอ�ำนาจเจริญ
เพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

๗๗๙

๘) โครงการสถานีเพิ่มความดันก๊าซธรรมชาติ
(Compressor) บนระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
วังน้อย-แก่งคอย

บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)

กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัล
๙) โครงการระบบเครือข่ายสมรรถนะสูง
ตรวจเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ

๔,๘๐๐

๕๕๐

๑๐) โครงการจัดหาเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง

กองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม

๗๐๕

๑๑) โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๔
สายประจวบคีรีขันธ์-แยกปฐมพร ตอน ๓
ระยะทางยาวประมาณ ๒๔.๘๗ กิโลเมตร

กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

๗๗๕

๑๒) โครงการเปลี่ยนผ่านการส่งโทรทัศน์ระบบ
อนาล็อกสู่ระบบดิจิตอล ระยะที่ ๓
จ�ำนวน ๑ ระบบ

กรมประชาสัมพันธ์
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี

๗๐๓
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๗.๓ การปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
		
๗.๓.๑ ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
โดยส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐได้ด�ำเนินการเกีย่ วกับการปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๘กันยายน ๒๕๕๙ ดังนี้
(๑) เรื่องร้องเรียน จ�ำนวน
๖,๖๓๔ เรื่อง
(๒) ตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง
เบื้องต้น จ�ำนวน ๕,๐๘๒ เรื่อง
(๓) ไต่สวนข้อกล่าวหาและ
พิจารณาเรื่องร้องเรียน จ�ำนวน ๔,๐๑๒ เรื่อง
ทั้งนี้ ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติได้ชี้มูลความผิดทางอาญาว่าร�่ำรวย
ผิดปกติและประเมินมูลค่าความเสียหาย ดังนี้

“ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
และได้ชี้มูลความผิดทางอาญาว่า

ร�่ำรวยผิดปกติ ๙๖ เรื่อง
มูลค่าความเสียหาย
๑๖๗,๓๒๓.๔๔ ล้านบาท”

ปีงบประมาณ

จำ�นวนเรื่องร้องเรียน

มูลค่าความเสียหาย (ล้านบาท)

พ.ศ. ๒๕๕๗

๖๓

๓๒๒,๙๑๒.๖๘

พ.ศ. ๒๕๕๘

๙๖

๑๖๗,๓๒๓.๔๔

		
๗.๓.๒ จัดการแก้ไขปัญหาการทุจริตในระบบการศึกษาเพื่อประโยชน์ในการปฏิรูประบบ
การศึกษาโดยเฉพาะคดีที่สังคมให้ความสนใจจะต้องเร่งรัดเป็นพิเศษ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างสนามฟุตซอล
การเรียกร้องเงินเพื่อการโยกย้าย การสอบบรรจุครูผู้ช่วย รวมถึงกรณีการจัดซื้อครุภัณฑ์อาชีวศึกษา เป็นต้น
ทัง้ นี้ มีคดีจ�ำนวนทัง้ สิน้ จ�ำนวน ๖๑๕ เรือ่ ง โดยได้พจิ ารณาไปแล้วจ�ำนวน ๒๐๖ เรือ่ ง เหลืออยูร่ ะหว่างด�ำเนินการ
จ�ำนวน ๔๐๘ เรื่องและยังไม่ได้ด�ำเนินการจ�ำนวน ๑ เรื่อง
๗.๔ การส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อสอดส่อง เฝ้าระวัง
และต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสอดส่องการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐ
ภายในจังหวัด ผ่านกลไกของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) การเสริมสร้างธรรมาภิบาลให้กบั ก.ธ.จ.
และเครือข่าย ซึ่งได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลง (MoU) การปฏิบัติงานร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมชิ อบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ รวมทัง้ สนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่าย
ต่าง ๆ เพื่อสอดส่อง เฝ้าระวัง และต่อต้านการทุจริต ผ่านโครงการและกิจกรรมที่ส�ำคัญ เช่น โครงการเยาวชน
หัวใจใสสะอาด มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน ๖๐๖ คน กิจกรรม “ปั่นกัน กั้นโกง” เพื่อรณรงค์
ต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชันและแสดงพลังการไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รปั ชันในทุกรูปแบบ การอบรมเครือข่ายเจ้าหน้าที่
ภาครัฐด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีผู้เข้าร่วมอบรมจ�ำนวน ๔,๖๒๕ คน
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่ส�าคัญของประเทศ

๘

การปองกัน ละ ก ขปญ าการคามน ย ละการท�าประมงผิดก มาย

๘.๑ การป้องกันและแก้ ขปญหาการค้ามนุษย์
รัฐบาลตระหนักว่าปัญหาการค้ามนุษย์
เป็นอาชญากรรมที่มีความซับซ้อนและเป็นการละเมิด
สิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง จึงได้ประกาศให้ปัญหา
การค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ และ
รำ ำ ำร ้ำ
ได้ด�าเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
อย่างเข้มข้นและต่อเนือ่ งภายใต้นโยบาย “ขจัดการค้ามนุษย์
ั ับ ำ ร ับ
ให้หมดสิ้น ( o Tol an )” และได้ด�าเนินงาน
ำ
้ ับ ำ
ตามหลั ก มาตรฐานสากล ๕ ด้ า น ( ) ได้ แ ก่
ด้านนโยบายและการน�าไปสู่การปฏิบัติ ( oli and
pl n a ion) ด้านการด�าเนินคดีและบังคับใช้
กฎหมาย ( o
ion) ด้านการคุ้มครองช่วยเหลือ
( o ion) ด้านการป้องกัน (
n ion) และ
ด้านความร่วมมือ ( a n hip) ท�าให้ลา่ สุดจากรายงาน
การค้ามนุษย์ (T a in in on R po T
R po ) ปี ๒๕๕๙ ไทยได้เลือ่ นอันดับการแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์จากระดับ ๓ (Ti ) ขึ้นมาเป็นระดับ ๒
ที่ต้องจับตามอง (Ti
a h li ) ทั้งนี้ โดยมีผล
การด�าเนินการในแต่ละด้าน ดังนี้
๘.๑.๑ ด้านนโยบายและกล กการขับเคลือ่ น ปสูก่ ารป บิ ตั ิ (
)
(๑) ประกาศและบังคับใช้กฎหมายเพือ่ ให้การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ดา� เนิน
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกฎหมายและระเบียบทีส่ า� คัญ เช่น พระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับแก้ ขเพิ่มเติม) และกฎระเบียบอื่น เพื่อให้อ�านาจเจ้าหน้าที่ในการปิดสถานประกอบการ
ในทันทีหรือสั่งให้หยุดด�าเนินการเป็นการชั่วคราวหรือยึดใบอนุญาตหากมีหลักฐานว่ามีการค้ามนุษย์ และเพิ่ม
บทลงโทษ พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คดีความที่เกี่ยวข้อง
ได้รับการพิจารณาอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม เพิ่มความเข้มงวดในการพิจารณาอนุญาตประกันตัวผู้ต้องหาคดี
ค้ามนุษย์ และลงโทษผูต้ อ้ งหาทีห่ นีประกันไม่วา่ คดีจะถึงทีส่ ดุ หรือไม่กต็ าม พระราชกำาหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
มีเป้าหมายเพือ่ ขจัดแรงงานบังคับทุกรูปแบบและปรับปรุงสวัสดิการและสภาพการท�างานของคนงานในเรือประมง
ทั้งบน ั งและในทะเล ระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรการทางบริหารในการป้องกันเจ้าหน้าที่
ของรัฐมิให้เกีย่ วข้องกับการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพือ่ ก�าหนดมาตรการในการควบคุมเจ้าหน้าทีข่ องรัฐมิให้เข้าไป
มีสว่ นเกีย่ วข้องหรือคบค้าสมาคมกับบุคคลซึง่ มีพฤติการณ์เกีย่ วข้องกับการค้ามนุษย์ และประกาศคณะกรรมการ
ประสานงานและก�ากับการด�าเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เรื่อง กำาหนดวงเงินและรายการ
ค่าใช้จ่ายเปนเงินรางวัลและค่าตอบแทนในการนำา จับและดำาเนินคดีกับผู้กระทำาความผิดฐานค้ามนุษย์
จากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เพื่อสร้างแรงจูงใจแก่ผู้แจ้งเหตุกรณีการค้ามนุษย์
หรือให้หลักฐานแก่เจ้าหน้าที่ซึ่งจะน�าไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาที่หนีประกัน

ร ับ

รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่สำ�คัญของประเทศ

(๒) จัดท�ำระบบฐานข้อมูลการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์แบบบูรณาการ
เป็นฐานข้อมูลกลางของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ ส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ส�ำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดตามความก้าวหน้า
ทั้งในส่วนของการด�ำเนินคดีและการคุ้มครองผู้เสียหาย
(๓) ปรับปรุงสถานภาพด้านกฎหมายของประชากรกลุ่มคนไร้รัฐ กลุ่มชาติพันธุ์
ชาวไทยภูเขา โดยให้สญ
ั ชาติไทยแก่ประชากรดังกล่าวจ�ำนวน ๘,๐๓๘ คน นอกจากนี้ ได้จดั ตัง้ ศูนย์อาชญากรรม
ความผิดเกี่ยวกับเด็กทางอินเทอร์เน็ตเพื่อปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กโดยด�ำเนินการร่วมกับภาคี
ในต่างประเทศ
		
๘.๑.๒ ด้านการด�ำเนินคดีและบังคับใช้กฎหมาย (Prosecution)
(๑) ใช้ ก ฎหมายเชิ ง รุ ก ในรู ป แบบวิ เ คราะห์ ข ่ า วกรองน�ำการปราบปราม
(Intelligence-Led Response) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการสืบสวนและการด�ำเนินคดี ส่งผลให้ไทย
สามารถทลายเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและตัดการไหลเวียนทางการเงินของเครือข่ายได้มากขึน้ เช่น
การทลายกลุม่ องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติคา้ แรงงานหัวไทร-ปาดังเบซาร์ การค้ามนุษย์เพือ่ การบังคับใช้แรงงาน
บนเรือประมง (คดีเกาะอัมบน/เบนจินา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย)
(๒) จัดตั้งส�ำนักงานคดีค้ามนุษย์ในส�ำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อประสานความร่วมมือ
ในการสืบสวนสอบสวนกับหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งสืบสวนการกระท�ำผิดนอกประเทศ
นอกจากนี้ ได้จัดตั้งแผนกคดีค้ามนุษย์ของศาลอาญา ท�ำให้การด�ำเนินคดีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
ความคืบหน้าของคดีค้ามนุษย์ ในกระบวนการยุติธรรม
ชั้นพนักงานสอบสวน

50

ชั้นอัยการ

ชั้นศาล

ระหว่าง
สั่งไม่ฟ้อง
พิจารณา

สั่งฟ้อง

ไต่สวน
พิจารณา
คดี

ปี

คดี

๒๕๕๗

๒๘๐

๗

๘

๒๖๕

๔๓

๑๗

๒๑๓

๕๓

๒๕๕๘

๓๑๗

๑๔๑

๒

๑๗๔

๖๒

๗

๑๐๗

๖๔

ระหว่าง
ไม่ส่งฟ้อง
สอบสวน
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

ส่งฟ้อง

การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่ส�าคัญของประเทศ

(

)

๘.๑.๓ ด้านการคุ้มครองช่วยเหลือ

(๑) ป ิ รู ป กระบวนการ
คัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รวมถึงปรับปรุง
แบบสัมภาษณ์เพื่อคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ทีม่ รี ายละเอียดมากขึน้ รวมทัง้ เพิม่ โอกาสในการจ้างงาน
และการหารายได้ส�าหรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ที่ไม่มีสัญชาติไทยระหว่างอยู่ในสถานคุ้มครอง
(๒) เยี ย วยาและชดเชย
ความเสี ย หายให้ แ ก่ ผู ้ เ สี ย หายจากการค้ า มนุ ษ ย์
จากกองทุนเพือ่ การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
และค่าชดเชยด้านแรงงาน
ประเภทของการเยียวยา
และการชดเชยค่าเสียหาย
เงินช่วยเหลือจากกองทุนฯ
ค้ามนุษย์
เงินชดเชยด้านแรงงาน
รวม

“

ำ ส หำ

ำ

ห้ ผู้ ส หำ
ำ ำร ้ำ
ำ
ำร
ั
รำบ รำ
ำร ้ำ
ำ
้ำ ร ำ
”

ปี ๒๕๕๗

ปี ๒๕๕๘

สัดส่วนที่เพิ่มขึ้น

๓ ๗๔๘ ๐๓๑ บาท
(๓๘๔ คน)

๗ ๑๗๑ ๕๑๓ บาท
(๔๗๒ คน)

๓ ๔๒๓ ๔๘๒ บาท

๗๕๘ ๕๒๗ บาท
(๓๘ คน)

๓ ๓๔๘ ๗๓๖ บาท
(๗๗ คน)

๒ ๕๙๐ ๒๐๙ บาท

๔ ๕๐๖ ๕๕๘ บาท

๑๐ ๕๒๐ ๒๔๙ บาท

๖ ๐๑๓ ๖๙๑ บาท

(๓) เร่งรัดกระบวนการส่งตัวผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ทมี่ คี วามประสงค์จะกลับคืน
สูภ่ มู ลิ าำ เนาให้เรวขึน้ รวมทัง้ มีแผนจัดท�ากลไกทางกฎหมายเพือ่ ให้ผเู้ สียหายทีม่ คี วามประสงค์จะพ�านักและท�างาน
อยู่ในประเทศไทยสามารถอยู่และท�างานได้อย่างถูกกฎหมาย
๘.๑.๔ ด้านการป้องกัน (
)
(๑) ป ริ ปู ระบบการจดทะเบียน
แรงงานต่างด้าว โดยลดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ในการจดทะเบี ย นแรงงาน และปรั บ ปรุ ง ระบบ
การจดทะเบี ย นแรงงานให้ ส ะดวกมากขึ้ น ส� า หรั บ
แรงงานต่ า งด้ า วและนายจ้ า ง เร่ ง รั ด กระบวนการ
ตรวจพิสูจน์สัญชาติ และให้แรงงานต่างด้าวเข้าถึง
สวัสดิการและความคุ้มครองของรัฐไทย เพื่อป้องกัน
ไม่ให้แรงงานต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารตกเป็นผู้เสียหาย
จากการแสวงประโยชน์และการละเมิดอีกหลากหลาย
รูปแบบ
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ระบบจัดการแรงงานแบบใหม่
การจัดระบบการจัดการแรงงาน
การป้องกัน
ลดความต้องการ
ใช้แรงงานผิดกฎหมาย

วิเคราะห์ความต้องการแรงงาน
ของภาคธุรกิจ
ความร่วมมือกับ
ประเทศส่งออกแรงงาน
ศูนย์ประสานงานด้านแรงงาน
แบบเบ็ดเสร็จ (OSCC)
ลดค่าธรรมเนียม

แรงงานต่างด้าวที่ประสงค์
จะทำ�งานในประเทศไทย
จัดหาแรงงานผ่านระบบ
G2G (๒๑๗,๑๑๑)

การคุ้มครองทางกฎหมาย
ที่มีประสิทธิภาพ
กลไกลติดตาม

ระบบ
การคุ้มครอง

แรงงานต่างด้าวที่อาศัย
อยู่ในประเทศไทย
จดทะเบียน (๑.๖ ล้านบาท)

ข้อมูลไม่ครบ

บังคับใช้กฎหมาย
การสืบสวนเชิงรุก
การร้องเรียน
ข่าวกรองจาก NGOs

ลดความเสี่ยง/
เปราะบาง

ป้องกันการค้ามนุษย์
ด้านแรงงาน

• สายด่วน
• การตรวจเพื่อป้องกัน
• เครือข่ายเฝ้าระวัง

มาตรฐาน
คุัมครอง
แรงงาน

มรส/GLP

กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงาน
ในภาคเกษตร ๒๕๕๗
กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงาน
ในภาคประมง ๒๕๕๗

บริษัทจัดหางาน
คำ�สั่งให้ปรับปรุง

นายหน้าผิดกฎหมาย

ดำ�เนินการตามกฎหมาย

นายจ้าง

ป้องกันผู้ค้ามนุษย์
และผู้กระทำ�ผิดอื่นๆ

ไต้ก๋งเรือ

(๒) ปฏิรปู ระบบการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในภาคประมง โดยด�ำเนินการร่วมกับ
รัฐบาลต่างประเทศเพื่อจัดหาแรงงานภาคประมงผ่านกระบวนการจัดท�ำบันทึกความเข้าใจระหว่างกัน (MoU)
และแก้ ป ั ญ หาการขาดแคลนแรงงานในอุ ต สาหกรรมประมงโดยอนุ ญ าตให้ แรงงานในเรื อ ประมงและ
ในสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น�้ำสามารถเปลี่ยนนายจ้างได้อย่างอิสระเพื่อเพิ่มอ�ำนาจต่อรองของแรงงาน
(๓) เพิม่ จ�ำนวนพนักงานตรวจแรงงานเพือ่ ให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ (International Labour Organisation: ILO) ที่ก�ำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ ๑ คน ต่อแรงงาน
๑๕,๐๐๐ คน และก�ำหนดมาตรการด้านการป้องกันเพือ่ แก้ปญ
ั หาการใช้แรงงานเด็กในสถานประกอบการและ
ในอุตสาหกรรมประมงและการแปรรูปสัตว์นำ 
�้ ได้ตรวจคุม้ ครองแรงงาน แรงงานเด็ก และแรงงานบังคับในกิจการ
กลุม่ เสีย่ ง มีสถานประกอบการได้รบั การตรวจสอบ จ�ำนวน ๑,๘๔๒ แห่ง มีลกู จ้างเกีย่ วข้องจ�ำนวน ๑๓๒,๐๒๑ คน
และได้บูรณาการจัดชุดตรวจปฏิบัติการ (Task Force) เข้าตรวจแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบกิจการ
ทั่วประเทศ จ�ำนวน ๖,๐๕๔ แห่ง มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง ๑๐๕,๑๒๐ คน พบการกระท�ำผิดกฎหมายแรงงานต่างด้าว
โดยด�ำเนินคดีนายจ้างจ�ำนวน ๕๔๙ ราย และด�ำเนินคดีแรงงานต่างด้าวจ�ำนวน ๓,๒๖๖ คน นอกจากนี้
ได้เปิดบริการสายด่วน (hotline) ๑๖๙๔ พร้อมล่ามส�ำหรับแรงงานต่างด้าวโดยมีผู้มาใช้บริการจ�ำนวน
๘๖,๔๕๗ สาย
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่สำ�คัญของประเทศ

(๔) ให้ความรูแ้ ก่นายจ้างและลูกจ้างเกีย่ วกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
ด้านแรงงาน จ�ำนวน ๗,๔๐๐ คน ให้ความรู้แก่ผู้ต้องการไปท�ำงานต่างประเทศเพื่อป้องกันปัญหาการหลอกลวง
จ�ำนวน ๑,๐๔๗,๖๖๙ คน ตรวจสอบควบคุมผูร้ บั อนุญาตจัดหางานในประเทศและต่างประเทศ เพือ่ ไม่ให้คนหางาน
ถูกเอารัดเอาเปรียบและป้องกันไม่ให้ถูกหลอกลวงจากกลุ่มมิจฉาชีพ/สาย/นายหน้าเถื่อน จ�ำนวน ๘๗๔ คน
รับเรือ่ งร้องทุกข์จากคนหางานตามพระราชบัญญัตจิ ดั หางานและคุม้ ครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ จ�ำนวน ๕๔๘ คน
รวมถึงร้องทุกข์กล่าวโทษและด�ำเนินคดีอาญากับผู้กระท�ำความผิดกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครอง
คนหางาน จ�ำนวน ๓๖๘ คน
(๕) จัดตั้งศูนย์แรกรับและสิ้นสุดการจ้างงานในระยะแรก ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
ตาก สระแก้ว และหนองคาย เพื่อเป็นศูนย์อบรมให้ความรู้ในการท�ำงานแก่แรงงานต่างด้าวในการท�ำงานและ
การใช้ชวี ติ ในประเทศไทย การตรวจสอบคัดกรองแรงงานต่างด้าว รวมทัง้ เป็นศูนย์ประสานงานให้ความช่วยเหลือ
และอ�ำนวยความสะดวกแก่นายจ้างและแรงงานต่างด้าวเกี่ยวกับการด�ำเนินการให้เป็นไปตามสัญญาจ้างงาน
		
๘.๑.๕ ด้านความร่วมมือกับทุกภาคส่วนและระหว่างประเทศ (Partnership)
(๑) สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม (Public-PrivateCivil Society Partnership: PPCP) เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมประมง
และการแปรรูปสัตว์น�้ำ  และได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมระหว่างหน่วยงานของรัฐ ผู้ประกอบการ
ด้านอาหารทะเล องค์กรพัฒนาเอกชน ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการด�ำเนินธุรกรรมให้ถูกต้องตาม
พระราชก�ำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และร่วมมือกันต่อต้านการท�ำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน
และไร้การควบคุม และการค้ามนุษย์ ในภาคประมงและอุตสาหกรรมผลิตอาหารทะเล
(๒) สร้ า งความร่ ว มมื อ เพื่ อ แก้ ป ั ญ หาเชิ ง โครงสร้ า งของการอพยพทางทะเล
ทีผ่ ดิ กฎหมาย และความร่วมมือภายใต้กรอบอาเซียน ได้แก้ปญ
ั หาผูอ้ พยพชาวโรฮีนจาโดยจัดประชุมการโยกย้าย
ถิ่ น ฐานแบบไม่ ป กติ ใ นมหาสมุ ท รอิ น เดี ย ครั้ ง ที่ ๒ เมื่ อ วั น ที่ ๔ ธั น วาคม ๒๕๕๘ ที่ กรุ ง เทพมหานคร
เพื่อติดตามความคืบหน้าในการรับมือกับสถานการณ์การโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ ประชุมทวิภาคีกับรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อจัดท�ำแผนปฏิบัติการและก�ำหนด
แนวทางการปฏิบตั งิ านทีเ่ หมาะสมเกีย่ วกับความร่วมมือด้านการค้ามนุษย์ ประชุมระหว่างประเทศระดับภูมภิ าค
ลุ่มแม่น�้ำโขง ครั้งที่ ๖ เรื่อง การช่วยเหลือผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ในการสร้างชีวิตใหม่ : การแบ่งปัน
ประสบการณ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคลุ่มแม่นำ�้ โขง
รวมทัง้ ลงนามในอนุสญ
ั ญาอาเซียนว่าด้วยการค้ามนุษย์
“ลงนามใน
(ASEAN Convention against Trafficking in
Persons, Especially Women and Children: ACTIP)
ACTIP
ในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๗
ในการประชุมสุดยอดอาเซียน
เมือ่ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
ครั้งที่ ๒๗”
ประเทศมาเลเซีย
							

อนุสัญญาอาเซียน
ว่าด้วยการค้ามนุษย์
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(๓) สร้างความร่วมมือภายใต้กระบวนการบาหลี จากการทีป่ ระเทศไทยเป็นสมาชิกผูก้ อ่ ตัง้
กระบวนการบาหลีว่าด้วยการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน การค้ามนุษย์ และอาชญากรรมข้ามชาติที่เกี่ยวข้อง
และมีบทบาทน�ำอย่างต่อเนือ่ ง ไทยได้จดั เวทีและการประชุมสัมมนาในเรือ่ งการต่อต้านการค้ามนุษย์เพือ่ แสวงประโยชน์
ด้านแรงงาน แนวทางนโยบายกระบวนการบาหลีในการคัดแยกและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
และคณะท�ำงานกระบวนการบาหลีเรื่องการค้ามนุษย์ รวมทั้งยังเป็นเจ้าภาพร่วมกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
อินโดนีเซียและเครือรัฐออสเตรเลียในการจัดการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสกลุ่มเฉพาะกิจของกระบวนการ
บาหลี ครั้งที่ ๑๐ ระหว่างวันที่ ๑-๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ที่กรุงเทพมหานคร
นอกจากนี้ ประเทศไทยยังได้มี
ความร่วมมือกับราชอาณาจักรกัมพูชาในการจัดตั้ง
ศู น ย์ แ รกรั บ เหยื่ อ การค้ า มนุ ษ ย์ แ ละกลุ ่ ม เสี่ ย ง
ในปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนเจย ราชอาณาจักร
กัมพูชา โดยคณะรัฐมนตรีมมี ติ (๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙)
“
เห็ น ชอบร่ า งบั น ทึ ก ความเข้ า ใจว่ า ด้ ว ยการจั ด ตั้ ง
ในการจัดตั้ง
ศู น ย์ แ รกรั บ เหยื่ อ การค้ า มนุ ษ ย์ แ ละกลุ ่ ม เสี่ ย ง
และกลุ่มเสี่ยง
ในปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา
ในปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนเจย”
มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเคราะห์จาก
การค้ามนุษย์ชาวกัมพูชา ให้การบ�ำบัดฟืน้ ฟูสภาพจิตใจ
ของผู้เคราะห์ร้ายก่อนกลับเข้าสู่สังคม ผ่านการฝึก
เพือ่ เสริมทักษะ และอบรมด้านอาชีพ ระยะเวลาด�ำเนินการ ๓ ปี โดยรัฐบาลไทยจะให้ความช่วยเหลือในการก่อสร้าง
อาคารศูนย์ฯ พัฒนาบุคลากรกัมพูชา และสนับสนุนอุปกรณ์ที่จ�ำเป็นส�ำหรับการปฏิบัติงาน ส่วนรัฐบาลกัมพูชา
จะอ�ำนวยความสะดวกในการเข้าไปปฏิบตั งิ านภายใต้โครงการของบุคลากรฝ่ายไทย รวมทัง้ ยกเว้นภาษีและอากร
ต่าง ๆ ในการน�ำเครื่องมือและวัสดุเข้า-ออก ส�ำหรับการก่อสร้างและการปฏิบัติงานภายใต้โครงการฯ

สนับสนุนกัมพูชา
ศูนย์แรกรับเหยื่อ
การค้ามนุษย์

๘.๒ การแก้ไขปัญหาการท�ำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal,
Unreported and Unregulated: IUU)
รัฐบาลได้เร่งรัดแก้ไขปัญหาการท�ำประมงผิดกฎหมายฯ โดยก�ำหนดให้เป็น “วาระแห่งชาติ”
มีผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ดังนี้
		
๘.๒.๑ ตราและปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข
กฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ และจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ าร
เพื่ อ เป็ น กรอบในการแก้ ไขปั ญ หาการท�ำประมง
ผิ ด กฎหมายฯ โดยประกาศใช้ พ ระราชก�ำหนด
“ประกาศใช้
การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ปรับปรุงกฎหมายการท�ำประมง
ปรับปรุงกฎหมายให้
ให้สอดคล้องกับหลักสากลระหว่างประเทศ จ�ำนวน
สอดคล้องกับหลักสากล
๙๑ ฉบับ และอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติ
การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. ....
ระหว่างประเทศ ๙๑ ฉบับ”
โดยมีสาระส�ำคัญก�ำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบาย
การรั ก ษาผลประโยชน์ ข องชาติ ท างทะเล (นปท.)

พ.ร.ก. การประมง
พ.ศ. ๒๕๕๘
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่ส�าคัญของประเทศ

คณะกรรมการทีป่ รึกษาและจัดการความรูเ้ พือ่ ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ทจชล.) และจัดตัง้ ศูนย์อา� นวยการ
รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เพื่อท�าหน้าที่วางแผน อ�านวยการ และสนับสนุนการปฏิบัติ
ของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในภารกิจด้านการรักษาผลประโยชน์ทางทะเล รวมถึงเสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักรู้
ถึงความส�าคัญของผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
นอกจากนี้ ได้ประกาศใช้แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ยับยั้ง และขจัด
การท�าการประมงทีผ่ ดิ กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒ (Thailand a ional lan
o ion o
n
and li ina ll al n po d and n la d i hin 0 - 0
- ) และแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย นโยบายแห่งชาติด้านการจัดการประมง
ทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒ (Ma in i h i Mana
n lan o Thailand M )
๘.๒.๒ ดำาเนินการตามแผนป ิบัติการระดับชาติ (
- ) ในมิติต่าง ๆ ได้แก่
(๑) ความรับผิดชอบในฐานะที่เปนรัฐ โดยพัฒนาและปรับปรุงระบบการปฏิบัติการ
ที่เหมาะสมและเป็นไปได้ในการจัดท�าระบบติดตาม ควบคุม และเ ้าระวัง (
) เพื่อการบริหารจัดการและการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดตั้ง
ศูนย์ควบคุมระบบติดตามเรือ ณ ส่วนกลางของกรมประมง และมีแผนทีจ่ ะจัดตัง้ ศูนย์ในระดับภูมภิ าค เพือ่ ท�าหน้าที่
เ ้าระวังการท�าประมงของเรือประมงไทยทั้งในน่านน�้าไทยและนอกน่านน�้าไทย นอกจากนี้ ได้ปฏิเสธไม่ให้
เรือประมงทีไ่ ม่สามารถแสดงสัญชาติของตนได้เข้าเทียบท่าเพือ่ ขนถ่ายสัตว์นา�้ ให้ความร่วมมือในการแลกเปลีย่ น
ข้อมูลเรือประมงที่ไม่มีสัญชาติแก่ประเทศเพื่อนบ้านและองค์การบริหารจัดการประมงระดับภูมิภาค (R ional
i h i Mana
n ani a ion R M )
(๒) ความรับผิดชอบในฐานะ
รัฐเจ้าของธง โดยด�าเนินการจดทะเบียนเรือประมง
และออกใบอนุญาตทำาการประมง มีเรือจดทะเบียน
ในระบบทัง้ สิน้ ๔๙ ๗๑๓ ล�า ออกใบอนุญาตท�าการประมง
ทั้ ง สิ้ น ๑๑ ๒๓๗ ใบ และก� า หนดมาตรการห้ า ม
การขนถ่ายสัตว์น�้าที่เป็น
ในน่านน�้าไทย
(๓) ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ
ในฐานะรัฐชาย ง ได้จดั ท�าฐานข้อมูลเครือ่ งมือประมง
ทุกประเภท ฐานข้อมูลใบอนุญาตท�าการประมง ก�าหนด
มาตรการปิดอ่าวในฤดูสตั ว์นา�้ วางไข่ให้ครอบคลุมแหล่ง
และฤดูกาลวางไข่ของสัตว์นา�้ เพิม่ เติม รวมทัง้ ส่งเสริมให้ชาวประมงปฏิบตั ติ ามระเบียบ ข้อบังคับการท�าการประมง
(๔) มาตรการของประเทศ ทยในฐานะรัฐเจ้าของท่าเรือ โดยก�าหนดท่าเรือส�าหรับ
เรือประมงต่างชาติเข้าเทียบท่า ก�าหนดให้เรือประมงต่างชาติทุกล�าซึ่งรวมถึงเรือขนถ่ายสัตว์น�้าต้องขออนุญาต
เข้าเทียบท่าล่วงหน้า รวมทั้งจัดท�ากฎหมายและข้อก�าหนดส�าหรับเรือประมงต่างชาติในการเข้าเทียบท่าเรือไทย
(๕) มาตรการที่เกี่ยวข้องในด้านการค้าระหว่างประเทศ โดยส่งเสริมการท�างาน
ร่วมกันและความร่วมมือของหน่วยงานและองค์การระหว่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ จัดท�ามาตรการระดับพหุภาคี
และมาตรการทีเ่ กีย่ วข้องทางการค้า โดยให้สอดคล้องกับข้อก�าหนดขององค์การการค้าโลก ( T ) ในการยับยัง้
และผลิตสัตว์น�้าทีม่ าจากการท�าประมง นอกจากนี้ ได้มแี ถลงการณ์รว่ มของประเทศสมาชิกอาเซียน-ซีฟเดค
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่สำ�คัญของประเทศ

ด้านความร่วมมือในภูมภิ าค เพือ่ การต่อต้านการประมงผิดกฎหมายและเพิม่ ความสามารถในการแข่งขันของสัตว์นำ�้
และสินค้าประมงของอาเซียน (Joint ASEAN-SEAFDEC Declaration on Regional Cooperation for
Combating IUU Fishing and Enhancing the Competitiveness of ASEAN Fish and Fisheries Products)
มีสาระส�ำคัญเป็นการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันของประเทศสมาชิกอาเซียน-ซีฟเดค เพื่อป้องกันการประมง
ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเสริมสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของสินค้าสัตว์น�้ำและผลิตภัณฑ์ประมงอาเซียน
		
๘.๒.๓ ด�ำเนินการตามแผนการบริหาร
จั ด การประมงทะเลของประเทศไทย (FMP)
มีผลการด�ำเนินการที่ส�ำคัญ ได้แก่
(๑) ลดศักยภาพในการท�ำ
การประมงและการลงแรงประมง ได้ ล ดขนาด
“
กองเรือประมงโดยถอนทะเบียนเรือประมงผิดกฎหมาย
ผ่านการติดตาม ควบคุม
จ�ำนวน ๘,๐๒๔ ล�ำ  ออกจากระบบและไม่ให้กลับมา
และเฝ้าระวังการประมง ออกหนังสือ
ท�ำประมงได้อกี ทัง้ นี้ เพือ่ ให้การท�ำประมงอยูบ่ นพืน้ ฐาน
คนประจ�ำเรือ (Seaman book)
ของการค�ำนวณค่าศักย์การผลิตสูงสุด (Maximum
และติดตามและควบคุมเรือประมง
Sustainable Yield: MSY) ซึง่ เป็นจ�ำนวนการจับสัตว์นำ�้
สูงสุดที่ท�ำให้การใช้ทรัพยากรประมงมีความยั่งยืน
ด้วยระบบ VMS”
นอกจากนี้ ได้ลดจ�ำนวนวันท�ำการประมงต่อเดือน
โดยหยุดท�ำประมงชั่วคราวส�ำหรับอวนลาก แบ่งเป็น
หยุด ๓ วันต่อช่วง จ�ำนวน ๒ ช่วงต่อเดือน ในเดือนกันยายน ตุลาคม และพฤศจิกายน ส่วนอวนล้อมจับให้หยุด
๘ วันต่อเดือน ในฝั่งอ่าวไทย และ ๕ วันต่อเดือน ในฝั่งทะเลอันดามัน ในเดือนกันยายน ตุลาคม และพฤศจิกายน
(๒) ลดการท�ำประมง IUU ผ่านการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวัง (MCS) ที่มี
ประสิทธิภาพ โดย
(๒.๑) จัดตั้งศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก (Port in-Port out: PIPO)
ในพื้นที่จังหวัดชายทะเลของไทยทั้ง ๒๒ จังหวัดและจัดตั้งศูนย์ Forward Inspection Points เพิ่มเติม เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังการท�ำการประมงของไทย รวมทัง้ พิจารณาแนวทางการส�ำรวจ
เรือประมงที่ได้รับอนุญาตท�ำการประมง
(๒.๒) ควบคุมและเฝ้ า ระวั ง การท�ำประมง ได้ตรวจอาชญาบัตรเรือประมง
จ�ำนวน ๓,๑๖๑ ล�ำ  จับกุมผู้กระท�ำผิด ๓๖๙ คดี ผู้ต้องหาจ�ำนวน ๑,๒๓๕ คน ปฏิบัติการของศูนย์ควบคุม
การแจ้งเรือเข้า-ออก (Port in-Port out) ตัง้ แต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นมา พบว่ามีเรือเข้า-ออก รวม ๙๒,๓๖๙ เทีย่ ว
(๒.๓) ออกหนังสือคนประจ�ำเรือ (Seaman Book) โดยก�ำหนดให้ลูกเรือไทย
และลูกเรือชาวต่างชาติ ซึ่งรวมไปถึงเรือประมงพื้นบ้านต้องมีหนังสือคนประจ�ำเรือ ซึ่งเป็นไปตามประกาศ
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจ�ำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง พ.ศ. ๒๕๕๙
(๒.๔) ติดตามและควบคุมเรือประมง ขนาดตัง้ แต่ ๖๐ ตันกรอสขึน้ ไปอย่างจริงจัง
อยู่ระหว่างการจัดท�ำขอบเขตงาน (TOR) พัฒนาระบบเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลระบบติดตามเรือประมง (Vessel
Monitoring System: VMS) กั บ ฐานข้ อ มู ล อื่ น พั ฒ นาระบบตรวจสอบย้ อ นกลั บ ส�ำหรั บ สั ต ว์ น�้ ำ ที่ จั บ
ภายในประเทศ โดยน�ำร่องในจังหวังสงขลา และอยูร่ ะหว่างการพัฒนาระบบ e-licensing ในการออกใบอนุญาต
การท�ำประมง ทั้งนี้ ได้ก�ำหนดจัดอบรมเจ้าหน้าที่หลักสูตร Observer on board จ�ำนวน ๒๐ คน

ลดการท�ำประมง IUU
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่ส�าคัญของประเทศ

(๒.๕) ดำาเนินการเพื่อรองรับกฎระเบียบของประเทศคู่ค้า โดยควบคุมและ
เ ้าระวังการท�าประมงให้เป็นไปตามกฎหมายภายใต้ระบบติดตามเรือ ( M ) ๗๐ ครั้ง ติดตามการด�าเนินการ
ของศูนย์ควบคุมการน�าเข้า-ส่งออกเรือประมง ( o in- o o ) ๒๖๑ ครั้ง และตรวจเร่งรัดการใช้ใบอนุญาต
ท�าการประมง จ�านวน ๒๔๑ ครั้ง
(๒.๖) ตรวจโรงงานและสถานแปรรูปสัตว์นำ้าเบื้องต้น รัฐบาลได้ก�าหนดให้มี
การตรวจโรงงานและสถานแปรรูปสัตว์น�้าเบื้องต้นรวมทั้งสิ้น ๑๒๐ แห่ง โดยปัจจุบันได้มีการตรวจแล้ว
จ�านวน ๑๐๕ แห่ง พบการกระท�ากฎหมาย จ�านวน ๔๒ แห่ง ซึ่งอยู่ระหว่างการด�าเนินคดีตามกฎหมาย
(๓) ปรับปรุงข้อมูลและสารสนเทศการประมง โดยบูรณาการข้อมูลข่าวสารทางทะเล
เพื่อการแก้ไขปัญหาการท�าการประมงผิดกฎหมายโดยเชื่อมโยงข้อมูลอัตโนมัติระหว่างระบบของศูนย์ประสาน
การปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ระบบติดตามเรือประมงของกรมประมง
และระบบของกรมเจ้าท่า
(๔) บังคับใช้กฎหมายและเร่งรัดคดี โดยมีคดีทั้งสิ้น ๒ ๕๐๖ คดี ซึ่งถึงที่สุดแล้ว
๑๐๘ คดี
๘.๒.๔ ปราบปรามการค้ า มนุ ษ ย์
ในเรือประมง โดยบูรณาการตรวจคุ้มครองแรงงาน
ในเรื อ ประมงทะเลในพื้ น ที่ ๒๒ จั ง หวั ด ติ ด ทะเล
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
และการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย โดยตรวจ
คุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเล จ�านวน ๕๐๒ ล�า
ลูกจ้างเกี่ยวข้องจ�านวน ๗ ๐๓๖ คน
๘.๒.๕ ให้บริการด้านแรงงานประมง
ทะเล ผ่ า นศู น ย์ ป ระสานแรงงานประมงทะเล
๒๒ จังหวัดติดทะเล ในภารกิจ ๕ ด้าน ได้แก่ ๑) จัดระเบียบแรงงานประมง ๒) จัดระเบียบเรือประมง ๓) คุม้ ครอง
แรงงานในเรือประมง ๔) ตรวจสอบนายจ้าง ลูกจ้างประมง และ ๕) ช่วยเหลือ เยียวยา ฟื้นฟู โดยมีผู้มาใช้บริการ
ด้านแรงงาน จ�านวน ๙๑ ๒๘๘ คน
๘.๒.๖ ประชาสัมพันธ์ให้นานาชาติและสหภาพยุโรปเข้าใจความมุง่ มัน่ แนวทาง และความคืบหน้า
ทีเ่ ป็นรูปธรรมในการแก้ไขปัญหาการท�าประมงผิดกฎหมายของประเทศไทย รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ชาวประมง
ผู้ประกอบการ และผู้มีส่วน ด้ส่วนเสีย เข้าใจถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาและให้ความร่วมมือ

รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
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๙ การ ก ขขอบกพรองดานการบิ น พลเรอนของประเทศ ทย เปน ป าม
มา รฐานขององคการการบินพลเรอนระ างประเทศ (
)
จากการทีอ่ งค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
( n na ional i il ia ion ani a ion
)
ได้พบข้อบกพร่องในการก�ากับดูแลความปลอดภัย
( i ni an a
on n ) ในด้านกระบวนการ
ออกใบรับรองผู้ด�าเนินการเดินอากาศ i p a o
i a ( ) และกระบวนการรับรองการขนส่ง
สินค้าอันตรายทางอากาศ และประกาศติ ด ธงแดง
ให้แก่ประเทศไทยเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
ส่ ง ผลกระทบต่ อ สายการบิ น ของประเทศไทย
ทีท่ า� การบินไปยังประเทศต่าง ๆ รัฐบาลได้แก้ไขปัญหาการก�ากับดูแลและพัฒนาการบินพลเรือนของประเทศไทย
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยจัดท�ากรอบความร่วมมือความปลอดภัยการบินกับองค์การก�ากับดูแล
ความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรป ( op an ia ion a
n
) รวมทั้งได้มี
การด�าเนินการ ดังนี้
๙.๑ การแก้ ป ญหาด้ า นกฎหมายหลั ก
ด้านการบินพลเรือน เพื่อปรับปรุงรูปแบบ โครงสร้าง
อ� า นาจหน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงานด้ า นการบิ น พลเรื อ น
ของไทยให้ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐานสากล รวมทั้ ง
ให้เป็นไปตามข้อก�าหนดและข้อเสนอแนะของ
โดยประกาศใช้ พ ระราชก� า หนดการบิ น พลเรื อ น
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึง่ มีผลใช้บงั คับเมือ่ วันที่
๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ และจัดตัง้ ส�านักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย (กพท.) เพื่อท�าหน้าที่เป็นหน่วยงาน
ด้ า นการก� า กั บ ดู แ ล (R la o ) และจั ด ตั้ ง
กรมท่ า อากาศยานเพื่ อ ท� า หน้ า ที่ เ ป็ น หน่ ว ยงาน
ด้านปฏิบัติการ ( p a o )

“
ห

ำ
ห้ส

รับ ร ร สร้ำ
้ำ ำรบิ ร
้

ับ ำ ร ำ สำ
ำ ้ �ำห

้ ส

๙.๒ การแก้ป ญหาด้านโครงสร้างด้านการบิน โดยจัดท�าแผนการแก้ไขปัญหาการบินพลเรือน
เพื่อใช้เป็นกรอบในการด�าเนินการ ติดตาม และเผยแพร่สร้างความเข้าใจกับสาธารณชน รวมทั้งเพื่อใช้รายงาน
ความก้าวหน้าต่อ
องค์การก�ากับดูแลความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรป ( op an ia ion
a
n
) และองค์กร หน่วยงานอื่น ๆ โดยมีการด�าเนินการตามแผนฯ ดังนี้
๙.๒.๑ คัดเลือกและบรรจุบุคลากรของสำานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศ ทย ได้คัดสรร
และบรรจุบุคลากรตามโครงสร้างของส�านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
๙.๒.๒ กอบรมผู้ตรวจสอบความปลอดภัยการบิน ได้ กอบรมผู้ตรวจสอบความปลอดภัย
การบินระยะที่ ๑ จ�านวน ๑๗ คน และมาตรฐานความปลอดภัยด้านอืน่ อีก ๕๒ คน รวมทัง้ จัดท�าแผนพัฒนาคุณสมบัติ
ผู้ตรวจสอบความปลอดภัยการบินโดย กอบรมผู้ตรวจสอบความปลอดภัยการบินทั้งในด้านปฏิบัติการบิน
ของอากาศยาน ด้านการขนส่งสินค้าอันตราย และด้านสมควรเดินอากาศ
รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
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๙.๒.๓ ตรวจสอบและประเมินเพื่อออกใบรับรองผู้ด�ำเนินการเดินอากาศใหม่ ได้ว่าจ้าง
บริษทั CAA International Ltd. (CAAi) ซึง่ เป็นบริษทั ชัน้ น�ำของสหราชอาณาจักรในการให้ค�ำปรึกษาด้านการบิน
ที่ได้รับการยอมรับระดับโลกมาท�ำงานร่วมกับทีมงานฝ่ายไทย เพื่อปรับมาตรฐานการบินของไทยให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากล และด�ำเนินการเพื่อออกใบรับรองผู้ด�ำเนินการเดินอากาศใหม่ [Air Operator Certificate
(AOC) Re-certification] โดยก�ำหนดทีจ่ ะตรวจสอบและประเมินส�ำหรับผูด้ �ำเนินการเดินอากาศทีไ่ ด้รับอนุญาต
ให้ท�ำการบินระหว่างประเทศ จ�ำนวน ๒๘ ราย และผู้ด�ำเนินการเดินอากาศที่ได้รับอนุญาตให้ท�ำการบิน
ภายในประเทศ จ�ำนวน ๑๓ ราย
		
๙.๒.๔ ด�ำเนินความร่วมมือกับต่างประเทศในการปรับปรุงและยกระดับการก�ำกับดูแล
ความปลอดภัยการบินพลเรือนในระยะยาว โดยปรับปรุงและยกระดับระบบการก�ำกับดูแลความปลอดภัย
ด้านการบินในทุกกิจกรรมรวม ๘ ด้าน ได้แก่ ๑) กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ๒) หน่วยงานและหน้าทีก่ ารก�ำกับดูแล
ความปลอดภัย ๓) การออกใบอนุญาตผูป้ ระจ�ำหน้าที่ ๔) การปฏิบตั กิ ารบินของอากาศยาน ๕) สมควรเดินอากาศ
ของอากาศยาน ๖) สอบสวนอุบตั เิ หตุและอุบตั กิ ารณ์ของอากาศยาน ๗) การบริการเดินอากาศ ๘) สนามบินและ
การช่วยเดินอากาศภาคพื้น  ทั้งนี้ ในส่วนของกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ได้แต่งตั้งคณะท�ำงานตรวจพิจารณา
การปรับปรุงกฎหมายด้านการบิน เพือ่ ตรวจพิจารณาและเสนอแนะแนวทางเกีย่ วกับการปรับปรุงพระราชบัญญัติ
การเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ และกฎหมายด้านการบินอื่น และพิจารณาน�ำ Model Law ของ ICAO ทั้ง ๕ ด้าน
คือ ๑) Safety  ๒) Security  ๓) Economic  ๔) Rescue และ ๕) Investigate มาเป็นต้นแบบในการยกร่าง
พระราชบัญญัตฉิ บับใหม่ ในส่วนของการก�ำกับดูแลความปลอดภัยได้จดั ท�ำกรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านความปลอดภัยการบิน (Cooperation Framework Agreement on Aviation Safety) กับองค์การก�ำกับ
ดูแลความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรป (European Aviation Safety Agency: EASA) ในส่วนของ
ความสมควรเดินอากาศของอากาศยานได้มีความร่วมมือทางเทคนิคตามโครงการ “Civil Aviation Safety
Oversight Improvement Project” กับประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะส่งผู้เชี่ยวชาญมาร่วมปรับปรุงระบบตรวจสอบ
ความปลอดภั ย ด้ า นความสมควรเดิ น อากาศ
(Improvement of Safety Audit System)
ซึ่ ง เป็ น การสนั บ สนุ น ผู ้ เชี่ ย วชาญระยะยาว และ
สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญระยะสั้น เพื่อปรับปรุงระบบ
รายงานความปลอดภัยภาคบังคับ (Improvement
“ชี้แจง
of Mandatory Safety Reporting System)
ด้านการบ�ำรุงรักษาอากาศยาน

สร้างความเข้าใจ
ในการแก้ปัญหา
การบินพลเรือนของไทย

แก่นานาประเทศอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้
EASA ไม่บรรจุไทยในรายชื่อสายการบิน
ที่ถูกห้ามด�ำเนินการหรือจ�ำกัด
การด�ำเนินการ ในรอบปลายปี ๒๕๕๘
และกลางปี ๒๕๕๙”

๙.๓ ก า ร ชี้ แ จ ง ส ร ้ า ง ค ว า ม เ ข ้ า ใ จ
ในการด�ำเนินการแก้ปญ
ั หาของไทยแก่นานาประเทศ
โดยแต่งตั้งคณะท�ำงานพิเศษเพื่อหารือกับส�ำนักงาน
บริ ห ารการบิ น แห่ ง ชาติ (Federal Aviation
Administration: FAA) ของสหรัฐอเมริกา และ EASA
รวมทั้ ง ได้ ชี้ แ จงสร้ า งความเข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ งแก่
ประเทศต่าง ๆ เช่น สหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา

รายงานผลการดำ�เนินงานของรัฐบาล
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ราชอาณาจักรเบลเยียม สาธารณรัฐฝรั่งเศส สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ การเจรจา
ชี้ แ จง และท�ำความเข้ า ใจดั ง กล่ า ว แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความมุ ่ ง มั่ น และการด�ำเนิ น การของรั ฐ บาล
ในการแก้ปัญหาการบินพลเรือนซึ่งส่งผลให้ EASA ไม่บรรจุชื่อประเทศไทยไว้ในรายชื่อของสายการบิน
ที่ถูกห้ามด�ำเนินการหรือถูกจ�ำกัดการด�ำเนินการ (Air Safety List) ในรอบปลายปี ๒๕๕๘ และกลางปี ๒๕๕๙
ทั้งนี้ จากการส�ำรวจความพึงพอใจของนักเดินทางทั่วโลกระหว่างเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘-พฤษภาคม ๒๕๕๙
โดยสกายแทรกซ์สายการบินไทยสายการบินแห่งชาติได้รับรางวัลอันดับ ๑ ประเภทสายการบินที่มีการปรับปรุง
คุณภาพการบริการดีขึ้นมากที่สุด และอันดับ ๑ ประเภทสายการบินที่ให้บริการสปาเลาจน์ยอดเยี่ยม รวมทั้ง
ยังเป็น ๑ ใน ๓ ของสายการบินทีใ่ ห้บริการอาหารส�ำหรับชัน้ ประหยัดยอดเยีย่ ม สายการบินทีม่ พี นักงานให้บริการ
ยอดเยี่ยมของเอเชีย และสายการบินที่ให้บริการภาคพื้นที่สนามบินยอดเยี่ยม

๑๐. การเร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
๑๐.๑ การด�ำเนินงานในระดับนโยบาย
รัฐบาลได้ก�ำหนดนโยบายการบริหาร
และการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๐๒๕๖๒ ซึ่ ง เป็ น นโยบายที่ ต ่ อ เนื่ อ งจากฉบั บ
พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ โดยยึดหลัก “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”
“ปรับปรุงการบริหารเพื่อแก้ไขปัญหา
และ “หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” ให้
จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยให้มี
ความส�ำคัญการใช้แนวทางสันติวิธีในการแก้ไขปัญหา
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์เป็น
การใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
การบริหารจัดการบนพื้นฐานของสังคมพหุวัฒนธรรม
เพื่อประสานงานให้เกิดการบูรณาการ”
ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ และการยึดมั่น
ในหลักสิทธิมนุษยชน หลักนิติรัฐ นิติธรรม นอกจากนี้
ได้ปรับปรุงการบริหารเพือ่ แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ โดยให้นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
เป็ น ผู ้ แ ทนพิ เ ศษของรัฐบาล เพื่อท�ำหน้าที่ประสานงานระหว่ า งคณะรั ฐ มนตรี แ ละราชการส่ ว นกลางกั บ
หน่วยงานในพื้นที่ ประสานงานกับรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ก�ำกับและติดตามการปฏิบัติราชการ
ในเขตตรวจราชการจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ และประสานงานกั บ คณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นการแก้ ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) กองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)
และศูนย์อ�ำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จังหวัด ส่วนราชการ และภาคส่วนต่าง ๆ
ในการเชือ่ มโยงงานให้เกิดการบูรณาการ รวมทัง้ ได้ก�ำหนดให้มคี ณะกรรมการทีป่ รึกษาการบริหารและการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งเพิ่มเติมอ�ำนาจของกองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
เพือ่ บูรณาการการบริหาร การพัฒนา และการรักษาความมัน่ คงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพ

ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล
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๑๐.๒ การขับเคลือ่ นงานการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแผนปฏิบตั กิ ารการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐
		
๑๐.๒.๑ กลุ่มภารกิจงานที่ ๑ งานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(๑) จากการใช้ปฏิบตั กิ ารทางทหารเชิงรุก ท�ำให้ปจั จุบนั สามารถควบคุมพืน้ ที่ ควบคุม
ผูต้ อ้ งหา และตรวจยึดอาวุธ ได้เป็นจ�ำนวนมาก รวมทัง้ ได้เสริมสร้างความเข้มแข็งของก�ำลังประชาชนทุกประเภท
ท�ำให้สถิตเิ หตุการณ์และการสูญเสียต�ำ่ ทีส่ ดุ ในรอบ ๑๒ ปี ซึง่ ลดลงอย่างมีนยั ส�ำคัญ ทัง้ นี้ มีสถิตกิ ารก่อเหตุเกีย่ วกับ
ความมั่นคงจ�ำนวนทั้งสิ้น ๓๐๑ เหตุการณ์ (ลดลงจากปี ๒๕๕๘ จ�ำนวน ๒๗ เหตุการณ์) จ�ำแนกเป็นการลอบยิง
๙๐ เหตุการณ์ วางระเบิด ๑๙๖ เหตุการณ์ วางเพลิง ๑๐ เหตุการณ์ และอื่น ๆ อีก ๕ เหตุการณ์ มีการสูญเสีย
๔๕๐ คน มีผู้เสียชีวิต ๙๖ คน บาดเจ็บ ๓๕๔ คน โดยสามารถควบคุมผู้ต้องหาได้ ๒๓ คน ผู้ต้องสงสัยจ�ำนวน
๑๒๘ คน ผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต ๑๒ คน ตรวจยึดอาวุธปืนได้ ๑๒๕ กระบอก เก็บกู้วัตถุระเบิดได้ ๕๗ ครั้ง
(๒) บูรณาการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของส่วนราชการต่าง ๆ ให้เป็น
เครือข่ายเดียวกัน พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์ควบคุมทั้งในระดับส่วนกลาง ระดับจังหวัด และระดับอ�ำเภอ แล้วเสร็จ
๓๐ ศูนย์ และจะจัดตั้งศูนย์ควบคุมระดับอ�ำเภอเพิ่มเติมอีก ๑๑ ศูนย์
		
๑๐.๒.๒ ก ลุ ่ ม ภ า ร กิ จ ง า น ที่ ๒
งานอ�ำนวยความยุตธิ รรม และเยียวยาผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ
(๑) ได้เปิดโอกาสให้บุคคล
ทีม่ หี มายอาญาตามพระราชก�ำหนดการบริหารราชการ
“
ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ประมวลกฎหมาย
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
วิธีพิจารณาความอาญา และบุคคลต้องสงสัย ออกมา
รายงานตัวเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ปัจจุบัน
รวม
”
มีผู้ออกมารายงานตัวรวม ๓,๙๐๐ คน
(๒) เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ รวม ๘,๖๓๒ ราย จ�ำแนกเป็น

เยียวยา

๘,๖๓๒ ราย

การจ่ายเงินเยียวยา

๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)

จำ�นวน (ราย)

กรณีเสียชีวิต รายละ ๖,๐๐๐ บาท
กรณีบาดเจ็บ รายละ ๓,๐๐๐ บาท
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้บาดเจ็บสาหัสหรือพิการ รายละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
เงินยังชีพรายเดือนแก่บุตรผู้เสียชีวิต บาดเจ็บสาหัสหรือพิการ ตามระดับการศึกษา
เงินยังชีพรายเดือนแก่ผู้ที่พิการจากเหตุความไม่สงบ ตามลักษณะความพิการ
เงินอุดหนุนแก่ครอบครัวที่อุปการะเด็กที่ทั้งบิดามารดาเสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบ
แบบครอบครัวอุปถัมภ์ รายละ ๒,๐๐๐ บาทต่อเดือน
๗) เงินช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบปัญหาจากเหตุความไม่สงบ
๘) สนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพครอบครัวละไม่เกิน ๔,๐๐๐ บาท

๘๕
๑๖๗
๑๑๗
๗,๒๗๖
๖๘๒
๖๒
๔
๒๐๐
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ทั้งนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ถือเป็นปีแรกในรอบ ๑๒ ปี ที่ศูนย์อ�ำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
ส่งคืนงบประมาณส�ำหรับจ่ายเงินเยียวยาถึง ๗๐๐ ล้านบาท เนื่องจากไม่เกิดเหตุการณ์รุนแรงจนถึงขั้น
ใช้งบประมาณเยียวยาจนครบจ�ำนวน
		
๑๐.๒.๓ กลุ่มภารกิจงานที่ ๓ งานสร้างความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศและสิทธิมนุษยชน
(๑) การเสริ ม สร้ า งความเข้ า ใจในเวที ร ะหว่ า งประเทศ ได้ ป ระชาสั ม พั น ธ์
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ และความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาของรัฐบาล
ต่อประชาคมระหว่างประเทศที่ส�ำคัญ เช่น การเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมบทบาท
ของไทย และชี้แจงความคืบหน้าการด�ำเนินงานของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ในเวทีระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในกรอบสหประชาชาติ และการประชุมสุดยอดองค์การความร่วมมืออิสลาม
(Organisation of the Islamic Conference: OIC Summit)  การจัดประชุม International Symposium on
Interfaith Dialogue and Peaceful Coexistence in Multicultural Societies ร่วมกับ Research Centre
for Islamic History, Art and Culture (IRCICA) ภายใต้องค์การ OIC ที่กรุงเทพมหานคร
(๒) การสนับสนุนการศึกษาและสวัสดิภาพของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ
โดยจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในประเทศที่มีนักศึกษามุสลิม
เรียนอยู่ ๑๘ ประเทศ ด�ำเนินโครงการต่าง ๆ รวม ๕๑ โครงการ ครอบคลุมการส่งเสริมสวัสดิการนักศึกษา
ไทยมุ ส ลิ ม ในต่ า งประเทศ พั ฒ นาทั ก ษะนั ก ศึ ก ษาในด้ า นอื่ น ๆ นอกเหนื อ จากด้ า นวิ ช าการทางศาสนา
และการสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาไทยมุสลิม
ผลจากการด�ำเนินการดังกล่าวสามารถสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ท�ำให้ประชาคมระหว่างประเทศโดยเฉพาะโลกมุสลิมตระหนักถึงความพยายาม
ในการแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธี มุ่งเน้นการพัฒนาควบคู่กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ โดยเลขาธิการองค์การความร่วมมืออิสลามชื่นชมบทบาทของรัฐบาลไทยที่มีความพยายามและจริงใจ
ในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมให้ความช่วยเหลือรัฐบาลไทย
		
๑๐.๒.๔ กลุ่มภารกิจงานที่ ๔ งานการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
(๑) พัฒนาด้านการศึกษา
(๑.๑) ส่งเสริมคุณภาพและขยายโอกาสทางการศึกษา รวมทัง้ พัฒนาการจัดการศึกษา
ของศูนย์การศึกษาอิสลามประจ�ำมัสยิด สถาบันการศึกษาปอเนาะ และการศึกษาตามอัธยาศัย จนสามารถ
ท�ำให้ภาพรวมของการจัดศึกษาในพื้นที่มีคุณภาพและสอดคล้องตามหลักการศาสนามากยิ่งขึ้น
(๑.๒) ขับเคลือ่ นโครงการสานฝันการกีฬาสูร่ ะบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้
โดยในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ ได้ขยายผลเพิ่มจากปี ๒๕๕๘ อีก ๔ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี
จังหวัดนราธิวาส โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา จังหวัดปัตตานี โรงเรียนละงูพิทยาคม จังหวัดสตูล และโรงเรียน
นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา ท�ำให้ครอบคลุมทั้ง ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถรับนักเรียนได้จ�ำนวน
ทั้งสิ้น ๔๓๐ คน
(๑.๓) มอบทุ น การศึ ก ษาให้ แ ก่ ท ายาทผู ้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากสถานการณ์
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ�ำนวน ๕๖๕ ทุน และมอบทุนการศึกษาให้แก่นกั ศึกษา
อาชีวศึกษาโครงการส่งเสริมทุนการศึกษานักศึกษากลุม่ พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้แนวคิด “เด็กทุนอาชีวะ
ชายแดนใต้ '๕๙ โตไปไม่โกง..” จ�ำนวน ๔๐๐ ทุน แบ่งเป็นทุนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจ�ำนวน ๓๐๐ ทุน
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และทุนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จ�ำนวน ๑๐๐ ทุน รวมทั้งมอบทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ระยะที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ�ำนวน ๒๕๐ ทุน
(๒) พัฒนาด้านศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
(๒.๑) ด�ำเนิ น โครงการเสริ ม สร้ า งสั ง คมพหุ วั ฒ นธรรมระดั บ ต�ำบล
(ตามแนวทางทุง่ ยางแดงโมเดล) โดยคัดเลือกต�ำบลเป้าหมาย พัฒนาศักยภาพแกนน�ำในการร่วมกันคิดวางแผน
แนวทางการด�ำเนินงานกิจกรรมในพืน้ ทีค่ วามคืบหน้า จัดท�ำเวทีประชาคมเพือ่ วางแผนการเรียนรู้ การมีสว่ นร่วม
ความสามัคคีในพื้นที่ตามกรอบกิจกรรม ๔ ด้าน คือ กิจกรรมตามหลักปฏิบัติศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ และกิจกรรมส่งเสริมการละเล่นและศิลปะการแสดงพืน้ บ้าน
ด�ำเนินกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมเพื่อสันติภาพจังหวัดชายแดนใต้ในพื้นที่เป้าหมาย เช่น การละเล่นพื้นบ้าน
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น พิธีเข้าสุนัตหมู่ (ขลิบเด็ก) กีฬาสานสัมพันธ์คนในชุมชน
(๒.๒) ด�ำเนินโครงการเยาวชนสานสัมพันธ์ สร้างสรรค์คนดี โดยจัดตั้งชมรม
เยาวชนคนดีศรีชายแดนใต้ ใน ๔๔ อ�ำเภอ ๕ จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน ๑,๙๒๒ คน
ซึ่งสามารถด�ำเนินการเกินกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
(๒.๓) จัดงานวัฒนธรรมเชื่อมใจชายแดนใต้ สันติสุข “รักษ์วิถีถิ่น วิถีไทย
ก้าวไกลสู่สากล” ประจ�ำปี ๒๕๕๙ ณ จังหวัดปัตตานี โดยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง รวมทั้งเกิดรายได้
ให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน
(๒.๔) ด�ำเนินโครงการมหกรรมว่าว วิถไี ทย วิถถี นิ่ ร่วมกับงาน Malayuday@Yala
โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างสถานกงสุลมาเลเซีย สถานกงสุลอินโดนีเซีย ประจ�ำประเทศไทย จังหวัดยะลา
และสงขลา ด�ำเนินกิจกรรม เช่น การแข่งขันว่าว นิทรรศการว่าวไทยกับพระมหากษัตริย์ และว่าวสามจังหวัด
ชายแดนใต้ มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ ๑๐,๐๐๐ คน มีว่าวเข้าร่วมการแข่งขัน จ�ำนวน ๖๔๒ ตัว
		
๑๐.๒.๕ กลุ่มภารกิจงานที่ ๕ งานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชน
(๑) น�ำนโยบายประชารั ฐ มาประยุ ก ต์ ใช้ กั บ การแก้ ไขปั ญ หาจั ง หวั ด ชายแดน
ภาคใต้และใช้เป็นธงน�ำในการรุกทางการเมืองและการพัฒนา โดยผนึกก�ำลังกลุ่มผู้เห็นต่าง ประชาชน องค์กร
ภาคประชาสังคมและภาครัฐ มาร่วมแก้ปญ
ั หา ส่งเสริมรายได้ คลายความเดือดร้อนความทุกข์ยากของประชาชน
เป็นรายครัวเรือน
(๒) ด�ำเนินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง แก่ประชากรในพืน้ ทีน่ �ำร่อง ๓๗ ต�ำบล ท�ำแผนส่งเสริมกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องและส่งเสริม
การประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ ๗ นิคมสร้างตนเอง ด�ำเนินการแล้ว ๕,๐๐๐ คน
(๓) ด�ำเนินโครงการซ่อมบ้านเรือนราษฎรยากจนและด้อยโอกาส กลุ่มเป้าหมาย
ราษฎรครอบครัวยากจนในพื้นที่จ�ำนวน ๑,๐๐๐ ครอบครัว ด�ำเนินการแล้ว ๑,๐๐๐ ครอบครัว
(๔) ด�ำเนินโครงการสานพลังพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ประชาชน
ในพื้นที่นิคมสร้างตนเอง ๙ แห่ง มีความร่วมมือกันท�ำประโยชนเพื่อชุมชน สังคม และสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุขของคนไทยพุทธ-มุสลิม โดยมีจ�ำนวนกลุม่ เป้าหมายทีไ่ ด้รบั ประโยชน์ จ�ำนวน ๑๐,๐๐๐ คน ซึง่ มีโครงการ
ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสภาผู้น�ำทางสังคม และส่งเสริมอาชีพ
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(๕) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด�ำเนินโครงข่ายทางหลวงชนบทเพื่อพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สามารถด�ำเนินชีวิตได้ตามปกติสุข โดยก่อสร้างถนนและ
สะพานรวม ๕๔ สายทาง ด�ำเนินการแล้วเสร็จ ๔๗ สายทาง และอยู่ระหว่างก่อสร้าง ๗ สายทาง
(๖) พัฒนาเศรษฐกิจ
(๖.๑) ด�ำเนินโครงการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการจ้างงานในเขตพัฒนาพิเศษ
๕ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ได้ แ ก่ จั ง หวั ด ยะลา
ปั ต ตานี นราธิ ว าส สตู ล และสงขลาจ�ำนวน
๕ อ�ำเภอ (อ�ำเภอจะนะ นาทวี สะบ้าย้อย เทพา และ
สะเดา) เพื่อให้ผู้ประกอบการหรือผู้ประกันตนในพื้นที่
“ก่อสร้าง
ดั ง กล่ า วสามารถด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ ต่ อ ไปได้ ลดปั ญ หา
การว่างงาน อาชญากรรมและปัญหาทางสังคมอืน่ ๆ ซึง่ มี
บริษัทเอกชนได้รับการอนุมัติสินเชื่อจ�ำนวน ๖๙ ราย
โดยเปิดขายและเช่าที่ดินในโครงการ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒๓.๒ ล้านบาท
นิคมอุตสาหกรรมยางพารา
(๖.๒) ส่งเสริมอาชีพ/
และจัด Road Show โครงการ
เพิม่ รายได้ตามโครงการแก้ไขปัญหาทีด่ นิ และพัฒนา
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย”
ชุมชนโดยรอบอุทยานแห่งชาติบโู ด-สุไหงปาดี เพือ่ ฝึก
ทักษะอาชีพเสริมให้แก่แรงงานในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนใต้
มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จ�ำนวน ๘๑๑ คน
(๖.๓) ก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) โดยเปิดขาย
และเช่าที่ดินในโครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา ซึ่งท�ำสัญญาแล้ว ๒ ราย เนื้อที่ ๑๗.๘๒ ไร่ และอยู่ระหว่าง
การตัดสินใจของลูกค้า จ�ำนวน ๖๑ แปลง เนือ้ ที่ ๔๓๑.๐๘ ไร่ และจะจัด Road Show โครงการ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
ประเทศมาเลเซีย
(๖.๔) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเพือ่ เพิม่ รายได้และการลงทุน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด�ำเนินการฝึกอบรมในหลักสูตรเทคนิคการผลิตเสื้อยืดคอโปโลและเสื้อกีฬา
ให้แก่ราษฎรแล้ว จ�ำนวน ๓๐๐ คน
(๖.๕) พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิมในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (ระยะที่ ๔) โดยด�ำเนิ น งานผ่ า น ๔ กิ จ กรรม ได้ แ ก่ กิ จ กรรมการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ สิ่ ง ทอและ
เครือ่ งแต่งกายมุสลิมสูเ่ ชิงพาณิชย์ กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรูด้ า้ นเทคโนโลยี กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านมาตรฐาน และกิจกรรมการจัดท�ำฐานข้อมูลสิง่ ทอ ผลของการพัฒนาก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์สงิ่ ทอและเครือ่ งแต่งกาย
มุสลิมกว่า ๖๐ ผลิตภัณฑ์ เช่น ชุดเสื้อผ้าบุรุษ สตรี ฮิญาบ ภายใต้แบรนด์ LAWA@THTI ซึ่งเป็นการออกแบบ
ร่วมกันของ ๒ ประเทศ คือ มาเลเซีย และไทย ผูป้ ระกอบการสิง่ ทอและเครือ่ งแต่งกายมุสลิมใน ๕ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ จ�ำนวน ๖๓๕ คน ได้รับการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ในด้านการออกแบบ เทคโนโลยี มาตรฐาน
การตลาด และข้อมูลประกอบในการด�ำเนินธุรกิจ ผลจากการเข้าร่วมโครงการท�ำให้สมาชิกมีรายได้ประจ�ำ
เพิ่มขึ้นเฉลี่ย ๑๓,๗๙๐ บาทต่อเดือน และมีรายได้เสริมเพิ่มขึ้นเฉลี่ย ๒,๙๔๐ บาทต่อเดือน ท�ำให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

นิคมอุตสาหกรรม
ยางพารา (Rubber City)
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(๖.๖) ด�ำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
เช่น จัดตลาดน�้ำยางสดท้องถิ่นโดยดูแลกลุ่มเดิมต่อเนื่อง จ�ำนวน ๔๕๒ กลุ่ม ปริมาณน�้ำยางสดผ่านตลาด
๓๐,๑๒๐.๒๙ ตัน ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง ๓,๐๐๐ ราย รวมทั้งจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์น�้ำทางทะเล
ใน ๓ จังหวัด ๕ แห่ง ได้แก่ จังหวัดสงขลา ๑ แห่ง ปัตตานี ๒ แห่ง และนราธิวาส ๒ แห่ง ถ่ายทอดความรูห้ ลักสูตร
เทคโนโลยีการลดต้นทุนอาหารสัตว์ (โคเนื้อ/ประมง) ๑๐๕ ราย อุดหนุนอุปกรณ์การตลาดและปัจจัยการผลิต
ยางพาราเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดยะลา ๓ แห่ง มูลค่า ๗.๖๒ ล้านบาท รวมทั้งอุดหนุน
อุปกรณ์การตลาดและปัจจัยการผลิต การแปรรูปแก่สหกรณ์จงั หวัดสงขลา จ�ำนวน ๓ แห่ง มูลค่า ๙.๓๑ ล้านบาท
ตลอดจนจัดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ๓,๓๙๑ ราย จัดท�ำหลักสูตรการอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร
โดยน�ำแนวคิดจากโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริทเี่ หมาะสมกับพืน้ ที่ มาผนวกกับแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเน้นการมีส่วนร่วมของเกษตรกร จ�ำนวน ๗,๖๐๐ ราย ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตพืช ๑๓,๑๐๘ ราย และจัดท�ำแปลงต้นแบบ ๑,๐๘๒ แปลง ปรับปรุงฟื้นฟูนาร้าง จัดระบบอนุรักษ์ดิน
และน�้ำ  ขุดคู ยกร่อง เพื่อปลูกปาล์มน�้ำมัน และปรับปรุงพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกข้าว จ�ำนวน ๓๐,๓๓๖.๒๕ ไร่
ส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ ๘,๑๕๐ ครัวเรือน
(๖.๗) ด�ำเนินการเพื่อให้ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่มีอาชีพและรายได้
เพิ่มขึ้น โดยให้บัณฑิตแรงงานเป็นสื่อกลางน�ำประชาชนในพื้นที่ได้การพัฒนาทักษะฝีมือ ความคุ้มครอง
ด้านแรงงาน ตลอดจนสิทธิประโยชน์จากการเป็นผู้ประกันตน ทั้งนี้ บัณฑิตแรงงาน จ�ำนวน ๓๘๐ คน สามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงได้จัดตั้งศูนย์แรงงานประจ�ำอ�ำเภอ
เพื่อเป็นศูนย์กลางของบัณฑิตแรงงานประจ�ำต�ำบล และเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านแรงงานระดับอ�ำเภอ ตลอดจน
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ เช่น การฝึกอบรมภาษาก้าวทันประชาคมอาเซียน
กิจกรรมหนึ่งอ�ำเภอหนึ่งกลุ่มอาชีพ และโครงการส�ำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจพัฒนาชุมชน โดยได้ให้บริการ
ด้านแรงงานแก่ประชาชน จ�ำนวน ๔๖,๗๙๑ คน
(๗) ด�ำเนินโครงการประชารัฐร่วมใจ สร้างอ�ำเภอสันติสุข โดยน�ำก�ำลังอาสาสมัคร
และก�ำลังประชาชนที่ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถแล้ว จ�ำนวนทั้งสิ้น ๓๔,๒๔๖ คน มาสนับสนุนภารกิจ
เชิงรับโดยเฉลี่ยวันละ ๒๕,๐๐๐ คน
		
๑๐.๒.๖ กลุ่มภารกิจงานที่ ๖ งานเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐและการขับเคลื่อนนโยบาย
(๑) เสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของข้าราชการในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ จ�ำนวน ๓๑ รุ่น มีผู้เข้าร่วม จ�ำนวน ๒,๘๕๒ คน
(๒) จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ด�ำรงธรรมประจ�ำอ�ำเภอและจั ง หวั ด เป็ น กลไกในการขั บ เคลื่ อ น
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้
จ�ำนวน ๑๙๕,๐๕๕ ครัวเรือน
		
๑๐.๒.๗ กลุ่มภารกิจงานที่ ๗ งานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี
คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้พูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐ
มีความคืบหน้าทีส่ �ำคัญ เช่น ท�ำให้กลุม่ ผูเ้ ห็นต่างจากรัฐกลุม่ ต่าง ๆ รวมตัวกันเข้ามาพูดคุยกับฝ่ายไทยได้ตามนโยบาย
ของรัฐบาล กลุม่ ผูเ้ ห็นต่างจากรัฐเริม่ ตอบรับการลดเหตุรนุ แรง ท�ำให้เหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ในภาพรวมลดลงอย่างมีนยั ส�ำคัญ และประชาชนในพืน้ ทีแ่ ละนานาชาติให้การสนับสนุนกระบวนการพูดคุยเพือ่ สันติ
ทัง้ นี้ ความคืบหน้าการพูดคุยเพือ่ สันติสขุ ล่าสุดทัง้ สองฝ่ายได้เห็นพ้องรับรองกติการ่วมทางธุรการ และการสนับสนุน
การพูดคุยเพื่อสันติ เพื่อใช้เป็นกรอบการท�ำงานระหว่างรัฐและผู้เห็นต่างจากรัฐ และเห็นพ้องจะหารือ
เรือ่ งการก�ำหนดพืน้ ทีป่ ลอดภัยร่วมกันตามข้อเสนอของภาคประชาสังคมและประชาชนในพืน้ ที่ ในการพูดคุยครัง้ ต่อไป
รายงานผลการดำ�เนินงานของรัฐบาล
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นอกจากนี้ ได้ ม อบให้ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาด�ำเนิ น การจั ด ท�ำกรอบแนวทางการติ ด ตาม
ผลการด�ำเนินงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และติดตามความก้าวหน้าของโครงการ
ทีส่ �ำคัญและโครงการหลักตามกลุม่ ภารกิจงานภายใต้แผนปฏิบตั กิ ารการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ รวมทั้งจัดท�ำร่างแผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓
ให้เป็นแผนรองรับการน�ำนโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไปสูก่ ารปฏิบตั ใิ นระยะ ๓ ปีตอ่ ไป
๑๐.๓ การขับเคลือ่ นเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ผา่ นโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลีย่ ม มัน่ คง
มั่งคั่ง ยั่งยืน”
รัฐบาลได้จับมือภาคธุรกิจ ภาคเอกชน
และทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องร่วมกันก�ำหนดกรอบการพัฒนา
โครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลีย่ ม มัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน”
ภายใต้แนวคิด “สานพลังประชารัฐ” ผ่านการลงทุน
“ด�ำเนินโครงการเมืองต้นแบบ
ขนาดใหญ่ของธุรกิจเอกชน พัฒนาเมืองเศรษฐกิจ
เพื่อสร้างบ้านเมืองต้นแบบการพัฒนาที่มีเอกลักษณ์
ภายใต้แนวคิด
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๓ แห่ง ได้แก่ ๑) เมืองหนองจิก
จั ง หวั ด ปั ต ตานี พั ฒ นาขึ้ น เป็ น เมื อ งต้ น แบบ
ผ่าน
อุตสาหกรรมเกษตร รองรับภาคธุรกิจเอกชนที่สนใจ
การลงทุนขนาดใหญ่ของธุรกิจเอกชน
ทั้ ง ในและต่ า งประเทศที่ พ ร้ อ มเข้ า มาลงทุ น
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๓ แห่ง”
๒) เมื อ งเบตง จั ง หวั ด ยะลา พั ฒ นาขึ้ น เป็ น
เมืองต้นแบบการพัฒนาที่พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
เป็นเมืองหลักที่มีรายได้ส่วนใหญ่จากการท่องเที่ยว
และการค้ า ชายแดน โดยตั้ ง เป้ า หมายให้ เ ป็ น อุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วแบบครบวงจร เน้ น การสร้ า ง
การมีส่วนร่วมจากชุมชนโดยรอบ และ ๓) เมืองสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส พัฒนาขึ้นเป็นศูนย์กลาง
การค้าชายแดนระหว่างประเทศ เป็นประตูการค้าชายแดนสู่อาเซียน และการเป็นศูนย์กลางการกีฬา
การจัดประชุมและนันทนาการ เพื่อเป็น Landmark แห่งใหม่ด้วยการลงทุนเขตการค้าพิเศษและเพื่อขับเคลื่อน
การด�ำเนินโครงการดังกล่าว รัฐบาลได้ประกาศให้พนื้ ทีเ่ ป้าหมายทัง้ ๓ แห่งดังกล่าวเป็นพืน้ ทีพ่ ฒ
ั นาพิเศษเฉพาะ
และเห็นชอบหลักการโครงการลงทุนภายใต้โครงการเมืองต้นแบบฯ จ�ำนวน ๖๓ โครงการ กรอบวงเงิน ๕,๑๗๕.๓๘๙
ล้านบาท ตัง้ ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ก�ำหนดพืน้ ทีป่ ลอดภัย รวมทัง้ ด�ำเนินมาตรการภาษี
เพื่อส่งเสริมการลงทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยยกเว้นภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในทรัพย์สินของกิจการ
ในท้องที่ ส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ (New Startup) ในท้องที่ และส่งเสริมให้บุคลากรผู้มีความสามารถสูง
นอกท้องที่ไปท�ำงานในท้องที่และส่งเสริมการลงทุนร่วมกันระหว่างกิจการที่มีศักยภาพนอกท้องที่กับกิจการ
ที่มีศักยภาพในท้องที่

“สามเหลี่ยม มั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน”
“สานพลังประชารัฐ”
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

ผลการดำาเนินงาน

ตามแนวนโยบายรัฐบาล ๑๑ ด้าน

นโยบายขอ ๑
ำร

ิ ูส ำบั ร หำ ั ริ

สถาบันพระมหากษัตริย์เปนองค์ประกอบสำาคัญ
ของการปกครองในระบอบประชาธิป ตยตามประเพณีการปกครองของ ทย
รัฐบาลจึงถือเปนหน้าที่สำาคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ ว้
ด้วยความจงรักภักดี และปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ...

นโยบายข้อ ๑

นโยบายข้อ ๑
การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประกอบส�ำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ตามประเพณีการปกครองของไทย รัฐบาลจึงถือเป็นหน้าที่ส�ำคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้
ไว้ด้วยความจงรักภักดีและปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย
มาตรการทางสั ง คมจิ ต วิ ท ยา และมาตรการทางระบบสื่ อ สารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ในการด�ำเนินการกับผู้คะนองปาก ย่ามใจหรือประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติ
โดยไม่ค�ำนึงถึงความรู้ส�ำนึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจ� ำนวนมาก ตลอดจนเผยแพร่
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจ
เพื่อประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชด� ำริ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่
สถานศึ ก ษา ตลอดจนหน่ ว ยงานทั้ ง หลายของรั ฐ เรี ย นรู ้ เข้ า ใจหลั ก การทรงงาน สามารถน� ำ
หลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการ
และแบบอย่างทีท่ รงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นทีป่ ระจักษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้างอันจะช่วย
สร้างความสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชนในที่สุด
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นโยบายข้อ ๑

๑

การเทิดทนส าบันพระม าก ั ริย

ปี ๒๕๕๙ นับเป็นปีมหามงคลของพสกนิกร
ทุกหมูเ่ หล่าเนือ่ งจากเป็นปีทพี่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ภูมพิ ลอดุลยเดช เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัตคิ รบ ๗๐ ปี
ในวันที่ ๙ มิถนุ ายน ๒๕๕๙ และเป็นปีทสี่ มเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินนี าถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ
ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ยังความปลาบปลืม้ ปีตยิ นิ ดี
ที่ รั ฐ บาลและทุ ก ภาคส่ ว นจะร่ ว มกั น แสดงออกถึ ง
การเทิ ด ทู น และจั ด งานเฉลิ ม พระเกี ย รติ ใ นโอกาส
มหามงคลดังกล่าว แต่เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙
ส�านักพระราชวังได้มีประกาศเรื่อง พระบาทสมเด็จ
พระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิ ต ลาธิ เ บศร
รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
สวรรคต ยังความสูญเสียและความวิปโยคที่สุดในชีวิต
ของพสกนิกรทั้งประเทศ การเตรียมงานพระบรมศพ
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
ให้ ส มพระเกี ย รติ ต ามโบราณขั ต ติ ย ราชประเพณี
และสมกั บ ความจงรั ก ภั ก ดี ข องประชาชนชาวไทย
จึงถือเป็นภารกิจที่ส�าคัญยิ่งของรัฐบาล
๑.๑ การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
๑.๑.๑ จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช เนือ่ งในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เพื่อน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
และเผยแพร่ พ ระราชกรณี ย กิ จ ให้ ป ระชาชน เด็ ก
และเยาวชน ทราบ และตระหนักรู้ พร้อมทัง้ เปิดโอกาส
ให้ ทุ ก ภาคส่ ว นร่ ว มแสดงออกถึ ง ความจงรั ก ภั ก ดี
โดยกิจกรรมส�าคัญ ประกอบด้วย ๕ กิจกรรม คือ
๑) กิ จ กรรมทางศาสนาพิ ธี ถ วายพระพรชั ย มงคล
๕ ศาสนา (ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์
ศ า ส น า พ ร า ห ม ณ ์ - ิ น ดู แ ล ะ ศ า ส น า ซิ ก ข ์ )
ณ มณฑลพิ ธี ท ้ อ งสนามหลวง และพิ ธี อุ ป สมบท
ถวายเป็นพระราชกุศล ๒) จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ๓) จัดงาน “ถนนสายวัฒนธรรมไทย ใต้ร่มพระบารมี”
โดยจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม (การแสดงพื้นบ้าน ดนตรี การแสดงโขน
การแสดงหุ่นโจหลุยส์ วรรณกรรมพื้นบ้าน) ตลาดนัดศิลปะและจ�าหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม “ของดีบ้านฉัน”
๔ ภาค ตั้งแต่ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ จนถึงท้องสนามหลวง ๔) กิจกรรมชาวไทยเชื้อสายจีน
“รวมใจ รวมพลัง เทิดไท้มหาราชา” ณ บริเวณวงเวียนโอเดียนและถนนเยาวราช และ ๕) กิจกรรมจาก
ภาคประชาชนที่น�าโดยมูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช
รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

นโยบายข้อ ๑

๑.๑.๒ จัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
รัฐบาล
ได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตสนองพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ในการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ “ i o ad” เมือ่ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
โดยมีผู้ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมปั นจักรยาน รวมจ�านวน ๖๐๗ ๙๐๙ คน ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จ�านวน
๙๙ ๙๙๙ คน ภูมิภาค จ�านวน ๗๖ จังหวัด ๔๙๘ ๑๐๕ คน และต่างประเทศ จ�านวน ๖๖ ประเทศ ๙ ๘๐๕ คน
มีคณะทูตานุทูต ผู้แทนส่วนราชการ และองค์กรต่าง ๆ รวมทั้งตัวแทนผู้ทุพพลภาพ ร่วมกิจกรรมปันจักรยาน
ในกรุงเทพมหานคร จ�านวนกว่า ๖ ๐๐๐ คน นอกจากนี้ ได้จดั กิจกรรมประกวดภาพถ่าย และจัดท�าหนังสือบันทึก
ประวัติศาสตร์ “ปันเพื่อพ่อ” เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเผยแพร่แก่ประชาชนด้วย
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๑.๑.๓ จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช เนือ่ งในโอกาส
มหามงคลเสดจเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยด�าเนินกิจกรรมศาสนพิธี และรัฐพิธี
ประกอบด้วย ๑) โครงการบรรพชาอุปสมบท ๗๗๐ รูป
ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤษภาคม-๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙
๒) พิธถี วายพระพรและถวายพระราชกุศลแด่พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช วันที่ ๙ มิถนุ ายน
๒๕๕๙ พร้อมกันทัว่ ประเทศ ประกอบด้วยพิธตี กั บาตร
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีสวดถวายพระพร โดยผู้น�า
ศาสนาทุกศาสนา พิธเี จริญจิตภาวนาและถวายพระพร
ในภาคประชาชนชาวไทยทั่วโลก ๓) จัดงานมหกรรม
รามายณะอาเซียนเฉลิมพระเกียรติ ๔) ตามหาบุคคล
ในภาพ “ภาพแห่ ง ความจงรั ก ภั ก ดี ” จ� า นวน ๗ ภาพ ๕) จั ด งานมหกรรมวั ฒ นธรรม วิ ถี ถิ่ น วิ ถี ไ ทย
ทั้งในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค ๔ ภูมิภาค ๖) จัดสร้างถาวรวัตถุน้อมเกล้าฯ ถวาย ประกอบด้วย
พิพธิ ภัณฑ์ไม้มคี า่ เพือ่ ประโยชน์ของแผ่นดิน และเรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์ ๗) ด�าเนินโครงการ “ปลูกไทย...ในแบบพ่อ”

รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

นโยบายข้อ ๑

ประกอบด้วยการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสญ
ั จร
“บัวบาทยาตรา” ใน ๕ ภาคของประเทศไทย จัดท�า
ภาพยนตร์สั้น “ค่าของแผ่นดิน id and i ni
o Thai ” ละครเวที “เสียงแห่งความจงรักภักดี
o nd o o ” และด�าเนินโครงการเยาวชนอาเซียน
เรียนรู้หลักปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งตามรอย
พระยุคลบาท
๑.๑.๔ จัดกิจกรรมปณิธานความดี
ปีมหามงคล รัฐบาลได้เปิดให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า
ได้รวมใจถวายของขวัญแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ภูมพิ ลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ
และพระบรมวงศ์ทกุ พระองค์ ระหว่างปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐
ซึ่ ง เป็ น ช่ ว งเวลาอั น เป็ น มหามงคลของสถาบั น
พระมหากษัตริยต์ อ่ เนือ่ งกัน ๓ ปี โดยการตั้งปณิธาน
ความดีจะเป็นประโยชน์แก่ตนเองและสังคมทางอ้อม
สามารถสร้างพลังแผ่นดินในการปฏิรูปประเทศต่อไป
ทั้งนี้ ในปี ๒๕๕๙ ได้ด�าเนินกิจกรรมปณิธานความดี
ปีมหามงคล จ�านวน ๒ โครงการ ประกอบด้วย โครงการ
“ภาคภูมิแผ่นดินไทย” เป็นโครงการที่รวบรวมสิ่งมีค่า
ของแผ่นดินไทย จ�านวน ๙ หัวข้อ ได้แก่ ๑) Ro al
o pli h n ๒) บุ ค คล ๓) สถานที่ แ ละ
สถาปัตยกรรม ๔) อาหารไทย ๕) ศิลปะ ๖) งาน ีมือ
และหัตถกรรม ๗) ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
๘) ภูมิปัญญา การศึกษา นวัตกรรม และ ๙) กีฬา
และเบ็ดเตล็ด เพื่อน�ามาจารึกเป็นคลังสมบัติดิจิทัล
ของชาติเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยเก็บรักษาไว้
เป็นแหล่งความรู้ส�าหรับเยาวชน นักศึกษา ประชาชน
หน่ ว ยงานภาครั ฐ และภาคเอกชน และรวมไปถึ ง
ชาวต่ า งชาติ ที่ ส นใจเข้ า มาชม หรื อ น� า ไปใช้ เ ป็ น
เอกสารอ้ า งอิ ง ทางวิ ช าการและด� า เนิ น กิ จ กรรม
“เจ้าพระยาใสสะอาด” เพือ่ บ�ารุงรักษาแม่นา�้ เจ้าพระยา
ในบริเวณท่าช้าง วัดอรุณราชวราราม และโรงพยาบาล
ศิ ริ ร าช ให้ มี ค วามสะอาด ปราศจากขยะมู ล อย
เพื่ อ สร้ า งภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี ด ้ า นการท่ อ งเที่ ย วของ
ประเทศไทย
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รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

นโยบายข้อ ๑

๑.๑.๕ จัดนิทรรศการ การแสดง และจัดทำ าสื่อสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ประกอบด้วย
(๑) นิทรรศการ ทำาดีแบบพ่อ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมพิ ลอดุลยเดช เนือ่ งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณสนามเสือปา
ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ เพือ่ น�าเสนอเนือ้ หาทีม่ งุ่ เน้นให้ประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนรุน่ ใหม่ได้รบั รู้
และเกิดความเข้าใจโดยง่ายในเรือ่ งเกีย่ วกับพระราชประวัติ การทรงงานตัง้ แต่ทรงครองราชย์ งานวิจยั ส่วนพระองค์
ทีน่ า� มาใช้พฒ
ั นาประเทศ การเสด็จพระราชด�าเนินแปรพระราชฐาน การพระราชทานศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาทัง้ ๖ แห่ง
และแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพือ่ ให้ประชาชนเกิดความซาบซึง้ และสามารถน�าหลักแนวคิดไปประยุกต์ใช้
เพือ่ ความเจริญรุง่ เรืองและด�ารงชีวติ ทีม่ คี วามสุขต่อไป
(๒) โ ข น พ ร ะ ร า ช ท า น
เฉลิมพระเกียรติ ณ พระลานพระราชวังดุสิต เรื่อง
รามเกียรติ์ ชุด “พระกฤดารามาวตาร” จ�านวน ๕ องก์
ประกอบด้วย องก์ที่ ๑ นารายณ์ปราบนนทก องก์ที่ ๒
ทศกัณฑ์ลักสีดาหนุมานถวายพล องก์ที่ ๓ จองถนน
องก์ที่ ๔ ยกรบ และองก์ที่ ๕ พระรามคืนนคร ระหว่าง
วันที่ ๑๑-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ เพือ่ ให้แง่คดิ ในการส่งเสริม
คุณธรรม คุณงามความดี ความรักสามัคคี ความสงบสุข
ของบ้านเมือง เพื่อให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา
ได้มีโอกาสชื่นชมการแสดงศิลปะชั้นสูงประจ�าชาติ
ของไทย
(๓) สารคดีเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเดจพระเจ้ า อยู ่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
เอกกษัตริย์อคั รศิลปน รวมทัง้ จัดงานแสดงวัฒนธรรม
เฉลิมพระเกียรติ “ถนนสายวัฒนธรรมไทยใต้รม่ พระบารมี”
๑.๑.๖ จัดมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพเฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว
ภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ จ�านวน ๘ ครั้ง ได้แก่
จังหวัดเชียงราย ขอนแก่น อุบลราชธานี กาญจนบุรี ปราจีนบุรี ปัตตานี ลพบุรี และสงขลา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
๒๐ ๙๙๕ คน รวมทั้งจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐาน
ี มื อ แรงงานในสถานประกอบกิ จ การเทิ ด ท้
พระบิ ด าแห่ ง มาตรฐานช่ า ง ทย โดยส่ ง เสริ ม
ใ ห ้ ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก า ร เ ป ็ น ศู น ย ์ ท ด ส อ บ
มาตรฐาน ี มื อ แรงงาน เพื่ อ ขยายการให้ บ ริ ก าร
การทดสอบฯ สูป่ ระชาชนอย่างทัว่ ถึง ทัง้ นี้ มีการจัดตัง้
ศูนย์ทดสอบฯ ในสถานประกอบกิจการแล้ว จ�านวน
๘๑ แห่ง

รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
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นโยบายข้อ ๑

๑.๒ การเตรียมงานพระบรมศพพระบาทสมเดจพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
รัฐบาลได้ดา� เนินการในเรือ่ งต่าง ๆ ดังนี้
๑.๒.๑ ประกาศให้ ส ถานที่ ร าชการ
รั ฐ วิ ส าหกิ จ หน่ ว ยงานของรั ฐ และสถานศึ ก ษา
ลดธงครึง่ เสาเป็นเวลา ๓๐ วัน ตัง้ แต่วนั ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
เป็นต้นไป และให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์มีก�าหนด ๑ ปี ตั้งแต่วันที่
๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป และประกาศให้วันที่
๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นวันหยุดราชการ เพื่อเป็นการ
ไว้อาลัยและให้ประชาชนเข้าถวายน�้าสรงพระบรมศพ
เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายสักการะ การจัดให้
ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานองค์การ
มหาชนไปเข้าเ ้าฯ ในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม
พระบรมศพ รวมทั้งได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการติดตาม
สถานการณ์ เ พื่ อ ติ ด ตามสถานการณ์ ด� า เนิ น การ
ด้านต่าง ๆ ให้เกิดความสงบเรียบร้อย และประสานงาน
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ เตรี ย มงานพระราชพิ ธี
พระบรมศพ
๑.๒.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมพิ ลอดุลยเดช โดยรัฐบาลได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ทปี่ รึกษา
และแต่งตัง้ คณะกรรมการ ายต่าง ๆ เช่น ายอ�านวยการจัดงานพระราชพิธี ายจัดการพระราชพิธี ายจัดสร้าง
พระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้าง ราชรถ พระยานมาศ ายประชาสัมพันธ์ ายรักษาความปลอดภัย
๑.๒.๓ มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�าเนินการด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย การจัดกิจกรรม
เป็นพระบรมราชานุสรณ์หรือถวายเป็นพระราชกุศลเพือ่ ให้ประชาชนร่วมในการถวายสักการะแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช การจัดให้มีบริการสายด่วน (ศูนย์บริการประชาชน สายด่วน ๑๑๑๑ และ
ศูนย์ดา� รงธรรม สายด่วน ๑๕๖๗) เพือ่ ให้ประชาชนใช้เป็นช่องทางในการแจ้งเหตุฉกุ เฉินหรือสอบถามข้อมูลข่าวสาร
ต่าง ๆ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง การเพิ่มบริการขนส่งสาธารณะและจัดการจราจรบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง
เพือ่ อ�านวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ การตัง้ ศูนย์บริการทางการแพทย์
รอบสนามหลวง ตลอดจนการจัดงานธงฟ้าลดราคาเสื้อด�า และการจัดให้บริการย้อมผ้าสีด�าให้แก่ประชาชน
ทั่วประเทศ
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๑.๓ การจัด งานเฉลิม พระเกีย รติสมเดจ
พระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ประกอบด้วย ๑) กิจกรรม
ทางศาสนา ได้แก่ พิธเี จริญพระพุทธมนต์และตักบาตร
พระสง ์ ๑๗๐ รูป ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
และส่วนภูมิภาค พิธีทางศาสนามหามงคล ๕ ศาสนา
(ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนา
พราหมณ์- ินดู และศาสนาซิกข์) โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศ ๒) ตามหาบุคคลในภาพ
ที่เคยถวายงานตามพระราชกรณียกิจ จ�านวน ๘ คน ๓) จัดท�าสารคดีเฉลิมพระเกียรติ ๔) การแสดงโขนของ
มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ชุด ศึกอินทรชิต ตอนพรหมาศ ๕) พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล รัฐบาลได้จัดสร้าง
ถาวรวัตถุนอ้ มเกล้าฯ ถวาย โดยขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดสร้างพระพุทธรูปประจ�าพระชนมพรรษา
ส ม เ ด็ จ พ ร ะ น า ง เจ ้ า ฯ พ ร ะ บ ร ม ร า ชิ นี น า ถ
เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา
๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ และได้รบั พระราชทานนาม
พระพุทธรูปประจ�าพระชนมพรรษาว่า “พระสัมพุทธโคดม
สิริกิตบรมราชินีนาถจตุราสีติวรรษมงคล” รวมทั้ง
ได้น้อมเกล้าฯ ถวาย “เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์”
และด�าเนินโครงการจัดสร้างสวนปาเบญจกิตติ ตลอดจน
จัดสร้างถวาย “พิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของ
แผ่นดิน” นอกจากนี้ ได้ด�าเนินโครงการและกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ ๙ ด้าน ได้แก่ ด้านการสร้างถาวรวัตถุและสาธารณประโยชน์ ด้านการส่งเสริมวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและจิตใจ ด้านการส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
ด้านการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการส่งเสริมการศึกษา ด้านมหกรรมการแสดง
การประกวด และนิทรรศการ ด้านการจัดท�าเอกสาร วีดทิ ศั น์ และของทีร่ ะลึก และด้านอืน่ ๆ รวม ๒๙๘ โครงการ
หรือกิจกรรม และจัดท�าหนังสือจดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติฯ โดยรวบรวมเกี่ยวกับพระราชประวัติ
พระราชกรณียกิจ พระเกียรติคุณ การจัดเตรียมงานเฉลิมพระเกียรติฯ พระราชพิธี รัฐพิธี รวมทั้งโครงการ
และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ศาสนาพิธีและกิจกรรมฉลองต่าง ๆ
๑.๔ การจัด งานเฉลิม พระเกีย รติสมเดจ
พระบรมโอรสาธิ ร าช สยามมกุ ฎ ราชกุ ม าร
เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
ทั้ ง ในส่ ว นกลางและส่ ว นภู มิ ภ าคทั่ ว ประเทศ
เพื่อถวายความจงรักภักดี และเผยแพร่พระเกียรติคุณ
พระมหากรุณาธิคณ
ุ และพระราชกรณียกิจในด้านต่าง ๆ
ประกอบด้ ว ย ๑) พิ ธี ท างศาสนา โดยจั ด พิ ธี
เจริ ญ พระพุ ท ธมนต์ เนื่ อ งด้ ว ยนพเคราะห์ และ
รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
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พิธสี บื ดวงพระชาตา รวมทั้งพิธีทางศาสนามหามงคล
๕ ศาสนา ๒) การตามหาบุคคลในภาพทีเ่ คยถวายงานตาม
พระราชกรณียกิจ จ�านวน ๗ ภาพ ๓) การแสดง
โขนเฉลิ ม พระเกี ย รติ ฯ ๔) การจั ด นิ ท รรศการ
เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง “สยามมกุฎพิสุทธิ์ศิลป์ และ
เจ้ า ฟ้ า นั ก บิ น ” จั ด พิ ม พ์ ห นั ง สื อ พระไตรปิ ฎ กฉบั บ
ประชาชน หนั ง สื อ สมุ ด ภาพพระราชกรณี ย กิ จ
และจัดท�าสารคดีเฉลิมพระเกียรติฯ
๑.๕ การจัด งานเฉลิม พระเกี ย รติ ส มเดจ
พระเทพรั ต นราชสุ ด า สยามบรมราชกุ ม ารี
เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา
๒ เมษายน ๒๕๕๙ โดยจัดกิจกรรมจัดเทศน์มหาชาติ
เวสสั น ดรชาดก เฉลิ ม พระเกี ย รติ ฯ ทั่ ว ประเทศ
จ�านวน ๗๗ แห่ง การบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร
และบวชศี ล จาริ ณี ภ าคฤดู ร ้ อ น ทั้ ง ในส่ ว นกลาง
และส่วนภูมิภาค จัดนิทรรศการศิลปะไทยร่วมสมัย
Thailand ณ หอศิลป์ซทั ชี่ ( aa hi) กรุงลอนดอน
สหราชอาณาจักร และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ
๒ เมษายน ๒๕๕๘ และเฉลิมฉลอง ๑๖๐ ปี การสถาปนา
ความสั ม พั น ธ์ ท างการทู ต ไทย-สหราชอาณาจั ก ร
นอกจากนี้ ได้จดั เสวนาและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เรื่อง “เจ้าฟ้านักพัฒนาแห่งแผ่นดิน” ตามหาบุคคลในภาพที่ได้มีโอกาสถวายงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาท
จ�านวน ๖ ภาพ การจัดมหกรรมศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ การแสดงดนตรีไทยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์
และการแสดง “ศิลป์-พัฒน์เฉลิมรัตนราชศิลปิน” ณ โรงละครแห่งชาติ
๑.๖ การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเดจ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้า า้ จุ าภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เนือ่ งในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙
โดยจั ด พิ ธี เจริ ญ พระพุ ท ธมนต์ น วั ค คหายุ ส มธั ม ม์
เนื่องด้วยนพเคราะห์สืบพระชาตาเฉลิมพระเกียรติฯ
ตามหาบุคคลในภาพแห่งความทรงจ�า จ�านวน ๕ ภาพ
การจัดท�าสารคดีเฉลิมพระเกียรติฯ และการแสดง
ดนตรีกู่เจิงเฉลิมพระเกียรติฯ ณ โรงละครแห่งชาติ
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๑.๗ การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศ์ในต่างประเทศ
		
๑.๗.๑ จัดพิธีถวายพระพรและเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช เนือ่ งในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัตคิ รบ ๗๐ ปี ๙ มิถนุ ายน ๒๕๕๙
โดยสถานเอกอั ค รราชทู ต สถานกงสุ ล ใหญ่ ร่ ว มกั บ ที ม ประเทศไทยในพื้ น ที่ เชิ ญ ชวนชุ ม ชนไทยร่ ว มพิ ธี
แสดงความจงรักภักดี ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เช่นเดียวกับประเทศไทย และวันใกล้เคียง เพื่อให้ชุมชนไทย
สามารถเข้าร่วมพิธีดังกล่าวได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของสถานเอกอัครราชทูต
สถานกงสุลใหญ่ โดยยึดแนวทางของรัฐบาลที่เน้นความพอเพียง สมพระเกียรติ และการบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ตามหลักประชารัฐ เช่น การแสดงดนตรีพระราชนิพนธ์เฉลิมพระเกียรติ การจัดนิทรรศการ
เผยแพร่แนวทางการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การจัดแสดงผลงานศิลปะเพือ่ เผยแพร่
พระอัจฉริยภาพ และโครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
		
๑.๗.๒ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ของสถานเอกอัครราชทูต
สถานกงสุลใหญ่ โดยจัดพิธถี วายพระพรชัยมงคลในต่างประเทศ ในวันและเวลาทีใ่ กล้เคียงกับวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
ตามความเหมาะสมของแต่ ล ะประเทศ จั ด นิ ท รรศการภาพเขี ย นและประติ ม ากรรม “แม่ ลู ก ผู ก พั น ”
(Mother and Child) ที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี นิทรรศการเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านผ้าไหมไทย
ในประเทศต่าง ๆ เช่น สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐอิตาลี
ราชอาณาจักรนอร์เวย์ และสหรัฐอเมริกา การแสดงโขนและนาฏศิลป์ไทยในเทศต่าง ๆ เช่น Llewellyn Hall
กรุงแคนเบอร์รา เครือรัฐออสเตรเลีย และกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เช่น โครงการ
ตรวจสุขภาพแรงงานไทยในสาธารณรัฐเกาหลี

๒. การเชิ ด ชู ส ถาบั น พระมหากษั ต ริ ย ์ ด ้ ว ยความจงรั ก ภั ก ดี แ ละปกป้ อ งรั ก ษา
พระบรมเดชานุภาพ
รัฐบาลได้ดำ� เนินงานเกีย่ วกับการปกป้องรักษา
สถาบันพระมหากษัตริย์ โดยติดตามและตรวจสอบ
ผู้กระท�ำความผิดทางคอมพิวเตอร์ที่เผยแพร่ข้อมูล
รู ป ภาพ หรื อ การโฆษณาที่ ไ ม่ เ หมาะสมในเว็ บ ไซต์
สื่อออนไลน์ต่าง ๆ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ได้ตรวจพบ
เว็บไซต์ที่เข้าข่ายล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์
บ่อนท�ำลายสถาบันฯ และไม่เหมาะสม โดยส่งเรื่องให้
ฝ่ายกฎหมายด�ำเนินการกับเว็บไซต์ที่กระท�ำความผิด
จ� ำ นวน ๑๔,๐๔๒ URLs และมี ค� ำ สั่ ง ศาลอาญา
(หมายเลขคดีดำ� ) ให้ระงับการท�ำให้แพร่หลายซึง่ ข้อมูล
คอมพิวเตอร์ จ�ำนวน ๑๐๕ URLs
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“ด�ำเนินการทางกฎหมายกับเว็บไซต์
ที่เข้าข่ายล่วงละเมิดและบ่อนท�ำลาย
สถาบันพระมหากษัตริย์

๑๔,๐๔๒ URLs

และมีค�ำสั่งศาลอาญาให้ระงับ
การท�ำให้แพร่หลาย ๑๐๕ URLs”

นโยบายข้อ ๑

การเผย พรค ามร ค ามเข า เกี่ ย กั บ ส าบั น พระม าก ั ริ ย
ละพระราชกร ียกิ กประชาชน
๓.๑ การเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพ โดยจัดแสดงนิทรรศการสร้างต้นแบบและ
ฐานการเรียนรู้ เพือ่ เผยแพร่พระเกียรติคณ
ุ และพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช
ในด้านการเกษตร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
มีเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าชมพิพิธภัณฑ์และเรียนรู้ จ�านวน ๓๕๔ ๗๔๗ คน รวมทั้ง
ด�าเนินการร่วมกับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ หน่วยงาน องค์กร ร้านค้า จัดแสดงนวัตกรรมเกษตร กิจกรรมการเรียนรู้
และ กปฏิบัติ เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่มาเรียนรู้และเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ
มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ�านวน ๔๘ ๘๖๕ คน
๓.๒ การจัดนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติ
บั ว บาทยาตรา และนิ ท รรศการ การเจริ ญ
พระราชสัมพันธ มตรี ณ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ
ครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ เนือ่ งในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ประกอบด้วย เนื้อหาและภาพถ่าย รวมทั้งสิ่งของ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชกรณียกิจในการเจริญพระราชสัมพันธไมตรีของพระมหากษัตริย์ไทย ทั้งในอดีต
และปัจจุบัน โดยจัดแสดง ณ พระที่นั่งสโมสรเสวกามาตย์ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน และเปิดให้ผู้สนใจเข้าชม
จนถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๙
๓.๓ การจั ด นิ ท รรศการพระอั จ ฉริ ย ภาพราชสกุ ล มหิ ด ล ครอบครั ว แห่ ง แรงบั น ดาลใจ
ด้านศิลปวัฒนธรรม เพือ่ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประกอบด้วย นิทรรศการพระอัจฉริยภาพราชสกุลมหิดล
ครอบครัวแห่งแรงบันดาลใจ ด้วยความรักศิลปะและประชาชน โดยรวบรวมเรื่องราวของพระบรมวงศานุวงศ์
ในราชสกุลมหิดล ๑๔ พระองค์ ทีท่ รงเป็นต้นแบบแห่งการใ ศึกษาเรียนรู้ ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเกีย่ วกับ
งานศิ ล ปวั ฒ นธรรมหลากหลายสาขา ที่ เ กิ ด ประโยชน์ แ ก่ ป ระเทศชาติ แ ละพสกนิ ก รชาวไทย เริ่ ม ตั้ ง แต่
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จพระเจ้า
พี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ โดยจัดแสดงทีห่ อศิลป์รว่ มสมัยราชด�าเนิน
ตลอดปี ๒๕๕๙ รวมทั้งจัดนิทรรศการ ทรงเปนมหาราชาที่โลกแซ่ซ้องสรรเสริญ มีเนื้อหาครอบคลุม
พระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศในการต้อนรับพระราชอาคันตุกะและบุคคลส�าคัญจากต่างประเทศ
การทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลจากองค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งการน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกต์ใช้ในต่างประเทศ
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๓.๔ การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี โดยน�าเสนอผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม สะท้อน
พระราชกรณียกิจ ๗๐ เหตุการณ์ ๗๐ ผลงาน ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ภายใต้หัวข้อ
ผลงานศิลปะร่วมสมัยเฉลิมฉลองการครองราชย์ครบ
๗๐ ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช
ที่สะท้อนผ่านภาพมุมของพระราชกรณียกิจต่าง ๆ
โดยเยาวชนที่เคยผ่านโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะร่วมสมัย รุ่นที่ ๑-๗ ประมาณ ๕๐๐ คน
รวมทั้ ง จั ด สั ม มนาทางวิ ช าการเฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเดจพระเจ้ า อยู ่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ
ครบ ๗๐ ปี ๙ มิถนุ ายน ๒๕๕๙ เรือ่ ง ใต้รม่ พระบารมี
๗๐ ปี แห่งการครองราชย์ มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการจากหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน ครู อาจารย์ และนักเรียน ประมาณ ๓๐๐ คน
๓.๕ การดำาเนินโครงการเยาวชนจิตอาสา
เพือ่ เรียนรูต้ ามแนวพระราชดำาริ รุน่ ที่ ๔ โดยมีเยาวชน
ที่ ไ ด้ รั บ คั ด เลื อ กจากทุ ก ภู มิ ภ าค จ� า นวน ๕๑ คน
และต่างประเทศ จ�านวน ๑๒ คน ร่วมโครงการฯ
ที่ ศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นาภู พ านอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชด�าริ จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ ๖-๒๙
กรกฎาคม ๒๕๕๙ เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้
วิ ถี ชี วิ ต พึ่ ง พาตนเองตามแนวพระราชด� า ริ ใ ห้ แ ก่
เยาวชน ผ่านการเรียนรูแ้ ละปฏิบตั จิ ริงร่วมกับเกษตรกร
ผู้น้อมน�าแนวพระราชด�าริมาปฏิบัติ และสร้างพลัง
จิตอาสาสู่การพัฒนาสังคม

การสงเสริมการมี ิ ีชี ิ ามปรัชญาของเศร ฐกิ พอเพียง ละการสงเสริม
สนับสนนโครงการอันเน่องมา ากพระราชด�าริ
๔.๑ การส่งเสริมการมีวิถีชีวิตตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
๔.๑.๑ ดำาเนินงานตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพี ย ง โดยอบรมให้ ค วามรู ้ ก ารจั ด ท� า บั ญ ชี
ต้นทุนอาชีพ จ�านวน ๒๐๑ ๒๖๕ ราย สร้างและพัฒนา
อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี จ�านวน ๒๕ ๖๔๓ ราย
จัดประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการเรียนรู้

รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

นโยบายข้อ ๑

การด�าเนินงานตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๔ ๙๔๖ ราย กอบรมเกษตรกรให้ความรู้ความเข้าใจ
ในการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฏีใหม่โดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จ�านวน ๑๕ ๗๘๒ ราย
และคัดเลือกศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน (ศูนย์หลัก) เป็นสถานที่ กอบรมและ กปฏิบัติ โดยได้ กอบรม
เกษตรกร จ�านวน ๓ ๔๒๗ ราย
๔.๑.๒ ส่ ง เสริ ม การนำ า มาตรฐาน
แนวทางเศรษฐกิ จ พอเพี ย งภาคอุ ต สาหกรรม
สูภ่ าคป บิ ตั ิ (มอก.๙๙๙๙) เพือ่ น้อมนำาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในการเสริมสร้างความเข้มแขง
ของสั ง คม ทย โดยจั ด สั ม มนาผู ้ ป ระกอบการ
อุตสาหกรรม ส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และ
ส่ ว นราชการที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ณ จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร
พิษณุโลก สุราษฎร์ธานี ราชบุรี และอุดรธานี มีผเู้ ข้าร่วม
รวมทั้งสิ้น ๗๖๒ คน จัดกิจกรรมน�าผู้ประกอบการ
ศึกษาดูงานผู้ประกอบการที่ประสบความส�าเร็จในการจัดท�าระบบ จ�านวน ๕ ครั้ง ผู้เข้าร่วมรวมทั้งสิ้น ๒๐๘ คน
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาองค์กรเข้าสู่มาตรฐานเศรษฐกิจพอเพียง
ภาคอุตสาหกรรมสู่ภาคปฏิบัติ รวมทั้ง กอบรมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการประเมิน
โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมรวมทั้งสิ้น ๓๖๔ คน
๔.๑.๓ ขั บ เ ค ลื่ อ น ป รั ช ญ า ข อ ง
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งภาคการศึ ก ษา โดยพั ฒ นา
“สถานศึกษาพอเพียง” ให้เป็น “ศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา”
เพื่อท�าหน้าที่เป็นแกนน�าในการขับเคลื่อนขยายผล
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาทั่วประเทศ และเปิด
ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
ทฤษฎีใหม่ประจ�าต�าบล จ�านวน ๗ ๔๒๔ แห่ง
๔.๑.๔ ดำาเนินโครงการประชาสัมพันธ์
บทบาทของ ทยในฐานะประธานกลุ ่ ม ๗๗ และ
เผยแพร่ ป รั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในช่ ว ง
การประชุมสหประชาชาติวา่ ด้วยการค้าและการพัฒนา
สมัยที่ ๑๔ ( ni d a ion on n on T ad
and
lop n
T
) ระหว่างวันที่
๑๕-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ กรุงไนโรบี สาธารณรัฐ
เคนยา และเผยแพร่สปอต “ o
a n hip”
ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ l a a รวมทั้งได้เผยแพร่
บทความเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหนังสือพิมพ์ ail a ion ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
ที่มียอดจ�าหน่ายสูงที่สุดในเคนยา ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นวันเปิดการประชุม
T
ด้วย
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นอกจากนี้ ได้เผยแพร่บทความหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “Thailand a h To a d
aina l
lop n oal
in
ono
hilo oph ” เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์
o Ti
ฉบับวันที่ ๒๒ และ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๙
๔.๒ การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
๔.๒.๑ สนั บ สนุ น โครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชดำา ริ โ ดยรั ฐ บาลได้ อ นุ มั ติ ง บประมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จ�านวน ๒๐๒ โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒ ๖๓๐ ๖๗๓ ๙๕๐ บาท
(๑) โครงการที่ ด้รับการจัดสรรงบประมาณแบ่งตามภาค
ภาค
ภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
ภาคใต้
อื่น ๆ
รวม

จำานวน (โครงการ)
๔๔
๔๐
๗๔
๓๒
๑๒
๒๐๒

งบประมาณ (บาท)
๔๙๐ ๒๕๗ ๒๙๗
๕๖๑ ๒๒๑ ๒๖๓
๗๑๕ ๘๑๙ ๘๗๐
๔๐๒ ๗๙๐ ๘๑๐
๔๖๐ ๕๘๔ ๗๑๐
๒ ๖๓๐ ๖๗๓ ๙๕๐

ที่มา ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

(๒) โครงการที่ ด้รับการจัดสรรงบประมาณแบ่งตามประเภท
ประเภท
ด้านการเกษตร
ด้านการพัฒนาแหล่งน�้า
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านส่งเสริมอาชีพ
ด้านคมนาคม สื่อสาร
ด้านสาธารณสุข
อื่น ๆ
รวม

จำานวน (โครงการ)
๓
๘๐
๔๗
๘
๕
๒
๕๗
๒๐๒

ที่มา ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

งบประมาณ (บาท)
๑๐ ๓๗๓ ๙๒๖
๑ ๓๕๗ ๐๙๐ ๒๐๐
๑๒๕ ๕๔๕ ๒๙๐
๓๖๙ ๔๐๓ ๐๔๖
๖๗ ๓๙๗ ๕๐๐
๓ ๗๗๗ ๓๘๒
๖๙๗ ๐๘๖ ๖๐๖
๒ ๖๓๐ ๖๗๓ ๙๕๐

นโยบายข้อ ๑

๔.๒.๒ ขยายผลการดำ า เนิ น การของศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นาอั น เนื่ อ งมาจากพระราชดำา ริ
โดยแต่ละศูนย์ฯ มีผลการด�าเนินการที่ส�าคัญ ดังนี้
(๑) ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนือ่ งมาจากพระราชดำาริ อำาเภอพนมสารคาม
จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นตัวอย่างแห่งความส�าเร็จที่เกษตรกรสามารถน�าไปปฏิบัติตามจนเกิดผลส�าเร็จในอาชีพ
มีการจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อท�าหน้าที่เป็นเครือข่าย
เพื่อขยายผลองค์ความรู้ ศึกษาวิจัย จ�านวน ๑๑ เรื่อง
แบ่งเป็น ด้านปรับปรุงบ�ารุงดิน ๓ เรือ่ ง ด้านเกษตรกรรม
๕ เรื่อง ด้านปาไม้ ๒ เรื่อง และด้านปศุสัตว์ ๑ เรื่อง
และได้ น� า ผลส� า เร็ จ จากการวิ จั ย ขยายผลไปสู ่
เกษตรกรพื้ น ที่ ร อบศู น ย์ ฯ จ� า นวน ๔๓ หมู ่ บ ้ า น
๑๒ ๔๐๓ ครัวเรือน สร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจนมี
รายได้เฉลี่ย ๖๐ ๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี และจัดตั้ง
กลุม่ อาชีพโดยสนับสนุนให้เกษตรกรท�าเกษตรอินทรีย์
ผลิตถ่านชีวภาพเพือ่ การเกษตร และส่งเสริมให้ปลูกมะนาวในสวนหลังบ้าน ส่งผลให้เกษตรกร ๔๒๐ รายในพืน้ ที่
รอบศูนย์ฯ มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีรายได้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ได้ขยายผลความส�าเร็จไปสู่เด็กและเยาวชน
ในโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและสระแก้ว รวม ๑๔ แห่ง ซึ่งช่วยสร้างโอกาสให้เด็ก
เกิดการเรียนรูว้ ธิ กี ารท�าการเกษตร ทัง้ ยังช่วยให้โรงเรียนมีวตั ถุดบิ เพือ่ ประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน
อย่างเพียงพอ
(๒) ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาอ่าวคุง้ กระเบนอันเนือ่ งมาจากพระราชดำาริ อำาเภอท่าใหม่
จังหวัดจันทบุรี ได้ท�าการศึกษา วิจัย ทดลองตามแนว
พระราชด�าริทั้งในด้านประมงและการเกษตร และน�า
ผลการศึกษาวิจยั ถ่ายทอดสูป่ ระชาชน เช่น การเพาะเลีย้ ง
สั ต ว์ น�้ า ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม อี ก ทั้ ง ส่ ง เสริ ม
การแปรรู ป ผลผลิ ต ทางการเกษตรเพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า
และเพิม่ ช่องทางการตลาดสินค้าเกษตร มีการ กอบรม
ในหลักสูตรต่าง ๆ รวม ๒๗ หลักสูตร มีผู้เข้ารับ
การอบรม ๒ ๐๖๓ คน และส่งเสริมการจัดตัง้ กลุม่ อาชีพ
ในด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติได้จัดกิจกรรมเพาะขยายพันธุ์สัตว์น�้าและปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
เช่น การจัดตั้งธนาคารปูไข่ของกลุ่มชาวประมงพื้นบ้าน ส่งผลให้ทรัพยากรสัตว์น�้าในอ่าวคุ้งกระเบนคงความ
อุดมสมบูรณ์ รวมทั้งฟื้นฟูและรักษาพื้นที่ปาชายเลน รวม ๑ ๓๐๐ ไร่ และปาคุ้งกระเบน รวม ๑๑ ๓๗๐ ไร่

รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
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นโยบายข้อ ๑

(๓) ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนือ่ งมาจากพระราชดำาริ อำาเภอชะอำา จังหวัด
เพชรบุ รี โดยให้ ค วามส� า คั ญ กั บ การเป็ น ต้ น แบบ
การพัฒนา การเป็นแหล่งถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยจัดท�า
เป็นเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ จ�านวน ๓๗ เรื่อง
และน�าไปจัดท�าเป็นหลักสูตรการ กอบรม จ�านวน
๘ หลักสูตร เช่น หลักสูตรการปลูกผักปลอดภัยจาก
สารพิษ หลักสูตรการเลี้ยงโค จัด กอบรมเกษตรกร
และนั ก เรี ย น โดยมี ผู ้ เข้ า รั บ การ กอบรม จ� า นวน
๑ ๙๒๗ คน และส่ ง เสริ ม อาชี พ ที่ เ หมาะสมให้ กั บ
เกษตรกรและประชาชนทีส่ นใจ นอกจากนี้ ยังท�าหน้าที่
เป็นแหล่งอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพปาไม้โดยผลิตกล้าหญ้าแ กเพื่อแจกจ่าย ๓๕๐ ๐๐๐ กล้า และใช้ปลูกภายใน
พื้นที่ศูนย์ฯ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน�้า จ�านวน ๑๕๐ ๐๐๐ กล้า ปลูกปาเสริมและปรับเปลี่ยนพันธุ์ไม้ในแปลง
ปลูกปาเดิม รวม ๕๐๐ ไร่ และก่อสร้าง ายชะลอความชุ่มชื้น จ�านวน ๑๔ แห่ง
(๔) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ อำาเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร เปิดให้เกษตรกร หน่วยงาน ประชาชน
ทั่ ว ไป ตลอดจนเยาวชน ได้ เข้ า มาเรี ย นรู ้ แ นวทาง
การด�าเนินชีวติ โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มีเกษตรกรและผูท้ สี่ นใจเข้ารับการ กอบรมด้านต่าง ๆ
จ�านวน ๒ ๘๗๖ คน สนับสนุนส่งเสริมเกษตรกรตัวอย่าง
ในพื้ น ที่ ร อบศู น ย์ฯ ๒๒ หมู่บ ้าน และได้เพิ่ม พื้นที่
ขยายผลในทุกอ�าเภอของจังหวัดสกลนคร อ�าเภอละ
๒ แห่ง รวมเป็น ๓๖ แห่ง เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้จาก
วิถีชีวิตและประสบการณ์ของเกษตรกรในพื้นที่จริง
ส่วนภายในศูนย์ฯ ได้จัดแสดงตัวอย่างพันธุ์ไม้ ๑๕๐ ชนิด และปา ๕ ชั้น เพื่อเป็นต้นแบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรปาไม้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
(๕) ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาห้วย อ่ ง คร้อนั เนือ่ งมาจากพระราชดำาริ อำาเภอดอยสะเกด
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นแหล่งเรียนรูผ้ ลการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริ โดยเฉพาะการสร้าง ายชะลอความชุม่ ชืน้
ตลอดจนการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านอื่น ๆ โดย กอาชีพให้แก่เกษตรกร ๓ ๐๐๐ ราย เพื่อน�าไปประยุกต์
ใช้ในการประกอบอาชีพ สามารถสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนในพืน้ ทีเ่ ป้าหมายมีอาชีพทีม่ นั่ คง ตลอดจนมีชวี ติ
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

นโยบายข้อ ๑

(๖) ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาพิกลุ ทองอันเนือ่ งมาจากพระราชดำาริ อำาเภอเมืองนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส มีการศึกษาทดลองและวิจัย จ�านวน ๙ เรื่อง เช่น การศึกษาการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรด
ของดินกรดก�ามะถัน สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจาก
เชื้อราดิน สนับสนุนให้ราษฎรในพื้นที่ จ�านวน ๕๒๔
ครั ว เรื อ น มี อ งค์ ค วามรู ้ แ ละทั ก ษะในการพั ฒ นา
พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพและการ
ด�าเนินชีวิต เช่น โครงการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด
เพือ่ ปลูกพืชไร่และไม้ผล โครงการพัฒนาพืน้ ทีด่ นิ ทราย
จัดเพือ่ ปลูกพืชผักพืชไร่และไม้ผล โครงการพัฒนาพืน้ ที่
ดินเปรีย้ วจัดเพือ่ ปลูกพืชไร่เพือ่ การค้า โครงการพัฒนา
พื้นที่นาร้างเพื่อปลูกข้าว
๔.๒.๓ พัฒนาพืน้ ทีโ่ ครงการหลวง โดยถ่ายทอดองค์ความรูแ้ ก่เกษตรกร จ�านวน ๗๗ ๖๘๕ ราย
เสริมสร้างและพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์ซึ่งมีประชาชนและผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม จ�านวน ๘๑๙ ๑๐๓ คน
จั ด ท� า ระบบอนุ รั ก ษ์ ดิ น และน�้ า เกษตรพื้ น ที่ สู ง โครงการขยายผลโครงการหลวง และโครงการขยายผล
โครงการหลวงเพือ่ แก้ไขปัญหาการปลูก นอย่
ิ างยัง่ ยืน
จ�านวน ๑๑ ๗๙๑ ไร่ แนะน�าส่งเสริมสหกรณ์หรือกลุ่ม
เกษตรกร จ�านวน ๕๓ แห่ง สนับสนุนและจัดหาปัจจัย
การผลิตและการตลาด จ�านวน ๑๓ แห่ง วงเงิน ๙.๐๔
ล้านบาท ส�ารวจและวิเคราะห์ดา้ นข้าว จ�านวน ๖๒๐ ราย
รวมทัง้ จัดท�าเวทีชมุ ชน จ�านวน ๓๑๕ ราย จัดท�าแปลง
เรียนรู้สาธิตและศึกษาและพัฒนาพันธุ์ข้าว จ�านวน
๓๒๘ ไร่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้บริการวิชาการ
จ�านวน ๓๐๙ ราย ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช
และจัดท�าพืชบนพื้นที่สูงให้เกษตรกร จ�านวน ๑ ๕๐๐ ราย ส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ ๑ ๔๑๓ ราย ถ่ายทอด
ความรู้ให้กับเกษตรกรและสนับสนุนพันธุ์สัตว์น�้า จ�านวน ๒ ๐๑๐ ๓๐๐ ตัว และอบรมการจัดท�าบัญชีต้นกล้า
และรับจ่ายในครัวเรือนให้แก่เกษตรกรและนักเรียนในพื้นที่ จ�านวน ๗๐๕ ราย
๔.๒.๔ กอบรม ีมือแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ เพื่อให้ประชาชน
วัยแรงงานมีความรู้ความเข้าใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทักษะ ีมือในสาขาอาชีพต่าง ๆ ที่ประยุกต์
กั บ ภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น หรื อ ตามความต้ อ งการ
ของแรงงาน มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ�านวน ๕ ๓๕๓ คน
รวมทั้ ง กอบรมร่ ว มกั บ มู ล นิ ธิ ข าเที ย มในสมเด็ จ
พระศรี น คริ น ทราบรมราชชนนี จ� า นวน ๒๔ คน
นอกจากนี้ ยังได้มีการ กอาชีพแรงงานกลุ่มเฉพาะ
ได้แก่ ทหารก่อนปลดประจ�าการ ผู้ผ่านการบ�าบัด
ยาเสพติด ผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ผู ้ ป ระสบภั ย ธรรมชาติ เยาวชนในสถานพิ นิ จ
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และชนกลุม่ น้อย ให้มคี วามรู้ ความสามารถ มีทกั ษะ มี อื แรงงาน และเป็นการเตรียมความพร้อมด้านจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองได้ และสังคมให้การยอมรับในศักยภาพการท�างาน ตลอดจนเป็นการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพกลุม่ เป้าหมายเฉพาะให้เป็นก�าลังแรงงานตามความต้องการของตลาดแรงงานและเป็นกลไก
ด้านก�าลังแรงงานที่รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ�านวน ๑๑ ๐๗๙ คน
๔.๒.๕ ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณ ์ศิลปาชีพตามแนวพระราชดำาริ เป้าหมาย ๘๓๐ ราย
๓๐ ผลิตภัณฑ์ โดย กอบรมให้แก่ผู้ประกอบการและราษฎรในหลักสูตรต่าง ๆ เช่น ช่างบาติก โภชนาการ
ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพของไทยให้ตรงตามความต้องการของตลาด
และไปสู่เชิงพาณิชย์ และเพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ โดยมีผู้ประกอบการและราษฎร
ได้รับการพัฒนาแล้ว จ�านวน ๙๔๐ ราย และอยู่ระหว่างด�าเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ�านวน ๓๐ ผลิตภัณฑ์
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๔.๒.๖ พัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้มแขงแก่ธุรกิจชุมชนและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณ ์
ชุมชนตามแนวพระราชดำ าริ โดย กอบรมให้กับผู้ประกอบการใหม่หรือผู้ที่ผ่านหลักสูตรศิษย์พระดาบส
จ�านวน ๒๕๐ ราย เพื่อให้มีทักษะความรู้ในการประกอบสัมมาชีพได้อย่างยั่งยืนตามแนวพระราชด�าริ รวมทั้ง
กอบรมด้านการพัฒนาทักษะ การผลิตผลิตภัณฑ์ชมุ ชน เช่น การซ่อมแซมเครือ่ งใช้ไฟฟ้าเบือ้ งต้น การตัดเย็บเสือ้ ผ้า
เบื้องต้น การพัฒนาบุคลากรด้านงานหัตถศิลป์ เพื่อยกระดับรายได้และความเป็นอยู่ อันเป็นการน้อมน� า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนา มีราษฎรได้รับการพัฒนาแล้ว
จ�านวน ๑ ๐๐๐ คน
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...รัฐบาลให้ความสำาคัญต่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมือง
และความมั่นคงอาเซียน...เร่งแก้ ขปญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้...
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศให้ทันสมัย...
เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ...

นโยบายข้อ ๒

นโยบายข้อ ๒
การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ

๒.๑ ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลให้ความส�ำคัญต่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมือง
และความมั่นคงอาเซียนในกิจการ ๕ ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการชายแดน การสร้างความมั่นคง
ทางทะเล การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพื่อนบ้าน
และการเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหารร่วมกันของอาเซียน โดยเน้นความร่วมมือ
เพื่อป้องกัน แก้ไขข้อพิพาทต่าง ๆ และการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไกทั้งระดับทวิภาคี
และพหุภาคี ทั้งจะจัดระเบียบการพัฒนาตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการบริหาร
จัดการพื้นที่ชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน
โดยใช้ระบบเฝ้าตรวจที่มีเทคโนโลยีทันสมัย ก�ำหนดให้ปัญหายาเสพติด การค้าอาวุธ การค้ามนุษย์
การกระท�ำอันเป็นโจรสลัด การก่อการร้ายสากลและอาชญากรรมข้ามชาติ เป็นปัญหาเฉพาะหน้า
ทีต่ อ้ งได้รบั การป้องกันและแก้ไขโดยการบังคับใช้กฎหมายทีเ่ ข้มงวด และจัดการปัญหาอืน่ ๆ ทีเ่ ชือ่ มโยง
ต่ อ เนื่ อ งให้ เ บ็ ด เสร็ จ เช่ น ปั ญ หาสถานะและสิ ท ธิ ข องบุ ค คล การปรั บ ปรุ ง ระบบการเข้ า เมื อ ง
การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว เป็นต้น
๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน�ำยุทธศาสตร์
เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุยสันติสุข
กั บ ผู ้ มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ า งจากรั ฐ สร้ า งความเชื่ อ มั่ น ในกระบวนการยุ ติ ธ รรมตามหลั ก นิ ติ ธ รรม
และหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประชาชนในพืน้ ทีซ่ งึ่ เป็นพหุสงั คม ขจัดการฉวยโอกาสก่อความรุนแรงแทรกซ้อน
เพือ่ ซ�ำ้ เติมปัญหาไม่วา่ จากผูม้ อี ทิ ธิพลในท้องถิน่ หรือเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยบ้านเมือง ทัง้ จะเพิม่ ระดับปฏิสมั พันธ์
กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้
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๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศให้ทันสมัย
มีความพร้อมในการรักษาอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติ ปลอดพ้นจากการคุกคามทุกรูปแบบ
ส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนา
และการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพือ่ น�ำไปสูก่ ารพึง่ พาตนเองในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ สามารถบูรณาการ
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศได้ พร้อมทั้งน� ำศักยภาพ
ของกองทัพในยามปกติมาสนับสนุนการพัฒนาประเทศ การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ และการรักษาความมั่นคงภายในโดยมุ่งระดมสรรพก�ำลังจากทุกภาคส่วน
ทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น ภูมิภาค และนานาชาติ โดยเฉพาะอาเซียนและประชาคมโลก ให้สามารถ
ด�ำเนินงานร่วมกันเป็นเครือข่ายได้
๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั นานาประเทศบนหลักการทีว่ า่ นโยบายการต่างประเทศ
เป็นส่วนประกอบส�ำคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผ่นดิน ไม่ว่าในด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม โดยจะน�ำกลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การคุ้มครองดูแลคนไทยและผลประโยชน์ของคนไทย
ในต่างแดน การแลกเปลีย่ นทางการศึกษา วัฒนธรรม การค้า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการเปิด
โลกทัศน์ให้มีลักษณะสากล เป็นต้น
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นโยบายข้อ ๒

๑

การเ รียมค ามพรอมสประชาคมการเมอง ละค ามมั่นคงอาเ ียน

๑.๑ การบริหารจัดการชายแดน
๑.๑.๑ จั ด ทำ า แผนบริ ห ารจั ด การ
ชายแดนด้ า นความมั่ น คง พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔
เพือ่ ให้พนื้ ทีช่ ายแดนเป็นพืน้ ทีท่ มี่ คี วามมัน่ คง ปลอดภัย
และส่ง เสริ ม การพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการลงทุน
ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในฐานะหุ้นส่วน
ทางยุทธศาสตร์ โดยมีแนวทางด�าเนินงาน คือ ๑) จัดระบบ
ป้องกันพืน้ ทีช่ ายแดน ๒) พัฒนาระบบการแจ้งเตือนภัย
ความมัน่ คง ๓) เชือ่ มโยงฐานข้อมูลการสัญจรข้ามแดน
ประกอบด้วยสินค้าและยานพาหนะ ๔) พัฒนาระบบ
การสัญจรข้ามแดนให้สามารถป้องกันและควบคุม
การลักลอบเข้าเมืองและปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ
๕) จัดระบบแรงงานต่างด้าวข้ามแดน ๖) พัฒนาระบบ
การตรวจโรคระบาดและระบบส่งต่อผูป้ วยข้ามพรมแดน
๗) จัดระเบียบพื้นที่ที่มีเงื่อนไขของปัญหาความมั่นคง
หรือควบคุมการใช้พนื้ ทีท่ มี่ ปี ญ
ั หาเส้นเขตแดนทับซ้อน
๘) พัฒนาระบบการข่าว ๙) สนับสนุนและพัฒนา
ปฏิบัติการจิตวิทยาในพื้นที่ชายแดน และ ๑๐) จัดเ ้า
ตรวจพื้นที่ชาย ังทะเล
๑.๑.๒ ดำ า เนิ น โครงการเชื่ อ มโยง
ข้ อ มู ล ลายพิ ม พ์ นิ้ ว มื อ อั ต โนมั ติ ทั่ ว ประเทศ
() เพือ่ รวบรวม ตรวจสอบ ข้อมูลลายพิมพ์
นิ้วมือคนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
โดยใช้บัตรผ่านแดนและผู้ต้องกักที่อยู่ในการควบคุม
ของส�านักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อรอการส่งกลับ
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๑.๑.๓ ดำาเนินความร่วมมือเกี่ยวกับจุดผ่านแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน
(๑) ทย-กัมพูชา สืบเนื่อง
จากได้ มี ก ารลงนามความตกลงระหว่ า งรั ฐ บาล
แห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร
กัมพูชาว่าด้วยการข้ามแดนเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม
๒๕๕๘ ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ได้มี
การลงนามบันทึกความเข้าใจเพือ่ การพัฒนาจุดผ่านแดน
แห่งใหม่บ้านหนองเอี่ยน จังหวัดสระแก้ว-สตึงบท
จังหวัดบันเตียเมียนเจย ในระหว่างการประชุมร่วม
อย่างไม่เป็นทางระหว่างคณะรัฐมนตรี ( oin a in
R a R) ไทย-กัมพูชา ครัง้ ที่ ๒ เพือ่ เร่งรัดการเริม่ งานก่อสร้างและการเตรียมความพร้อม ส�าหรับจุดผ่านแดน
ดังกล่าวให้ทันในปี ๒๕๖๑ และเห็นพ้องที่จะเริ่มการเจรจาเกี่ยวกับจุดผ่านแดนถาวรบ้านปาไร่ จังหวัดสระแก้ว
ของไทยกับเขตเศรษฐกิจพิเศษโอเนียง จังหวัดบันเตียเมียนเจยของกัมพูชาโดยเร็วที่สุด
(๒) ทย-ลาว เมื่ อ วั น ที่
๑๗ ธัน วาคม ๒๕๕๘ ได้มีก ารลงนามความตกลง
ว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงบริเวณชายแดน
ระหว่ า งรั ฐ บาลแห่ ง ราชอาณาจั ก รไทยกั บ รั ฐ บาล
แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวฉบับใหม่
ทดแทนฉบับเดิมทีห่ มดอายุลงเมือ่ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖
เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือทั้งสอง าย
ร่วมกันอย่างใกล้ชดิ ในด้านความมัน่ คงบริเวณชายแดน
ระหว่างสองประเทศ เช่น ความร่วมมือด้านความมัน่ คง
การรักษาเส้นเขตแดนไทย-ลาว การป้องกันรักษาชายแดน การรักษาความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
การรักษาสิง่ แวดล้อมและการร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน บนพื้นฐานของความเสมอภาค การเคารพอธิปไตย
ของกันและกัน และมีผลประโยชน์ร่วมกัน
๑.๑.๔ ดำ า เนิ น โครงการสั ม มนาข้ า ราชการและผู ้ นำ า ท้ อ งที่ ใ นการดู แ ลรั ก ษาเขตแดน
และความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน ทย-เมียนมา (ตอนล่าง) ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจถึงนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางการปฏิบัติงานในการดูแลรักษาเขตแดนและความมั่นคง
ในพืน้ ทีช่ ายแดน และเพือ่ ให้เกิดการสร้างเครือข่ายและกลไกการปฏิบตั งิ านในระดับพืน้ ทีข่ องอ�าเภอและหมูบ่ า้ น
ทีต่ ดิ ชายแดน มีผเู้ ข้าร่วมโครงการ รวม ๒๐๔ คน จาก ๖ จังหวัด ๒๓ อ�าเภอ ๑๘๑ หมูบ่ า้ น นอกจากนี้ ยังได้จดั ประชุม
คณะอนุกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่ว ป ทย-ลาว ครั้งที่ ๒ ๒๕๕๙ ระหว่าง
วันที่ ๑๐-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เพื่อหารือถึงแนวทางการจัดกิจกรรมความร่วมมือทางการแพทย์ทหาร
โดย ายลาวได้รับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ครั้งที่ ๑ ๒๕๖๐ ต่อไป
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๑.๒ การสร้างความมั่นคงทางทะเล
๑.๒.๑ รักษาผลประโยชน์แห่งชาติ
ทางทะเล รั ฐ บาลได้ ด� า เนิ น การขั บ เคลื่ อ นแผน
ความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔
ที่ ใช้ เ ป็ น กรอบแนวทางให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ด�าเนินการปกป้องรักษาและแสวงหาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเลได้อย่างสมดุล ยั่งยืน และมีเอกภาพ
นอกจากนี้ คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ อ นุ มั ติ ห ลั ก การร่ า ง
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารรั ก ษาผลประโยชน์ ข องชาติ
ทางทะเล พ.ศ. .... ซึ่ ง มี ส าระส�า คั ญ ก� า หนดให้ มี
คณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเล (นปท.) คณะกรรมการที่ปรึกษาและจัดการ
ความรู้เพื่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ทจชล.)
และให้ จั ด ตั้ ง ศู น ย์ อ� า นวยการรั ก ษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เพือ่ ดูแลและรักษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล
๑.๒.๒ เ า้ ระวังและป้องกันการรุกลำา้
เขตแดนตามแนวชายแดนทางทะเล รั ฐ บาลได้
ด�าเนินการเพือ่ คุม้ ครองแท่นขุดเจาะนำา้ มันในอ่าว ทย
จ�านวน ๕๕๔ ครั้ง จับกุมเรือประมงที่ลักลอบเข้ามา
ท� า การประมงในน่ า นน�้ า ไทย จ� า นวน ๓๙ ครั้ ง
เรือประมง จ�านวน ๘๒ ล�า ลูกเรือ จ�านวน ๕๗๙ คน
จัดชุดประสานงานประจำาพืน้ ทีก่ องทัพเรือ สนับสนุน
การรักษาความสงบเรียบร้อย โดยได้จับกุมผู้กระท�า
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ได้แก่ ยาบ้า จ� านวน
๘๔๑ ๘๕๗ เม็ด กัญชา จ�านวน ๑๐ ๕๒๒.๖ กิโลกรัม
พืชกระท่อม จ�านวน ๒๑.๔๕ กิโลกรัม ยาไอซ์ จ�านวน
๔ ๕๓๗ กรัม ไม้พะยูง จ�านวน ๓ ๑๒๖ ท่อน และจับกุม
ผู้หลบหนีเข้าเมือง จ�านวน ๑ ๓๗๗ คน

ับ

ำ

ผ ำ ั
ห ำ ิ ำ
ั ิห ั ำรรำ

ำรรั ำผ ร
ห ำ ิ ำ

รบ

๑.๓ การแก้ ขปญหาอาชญากรรมข้ามชาติ
รัฐบาลได้เห็นชอบยุทธศาสตร์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘๒๕๖๔ โดยให้ความส�าคัญกับแนวคิดการทบทวน การป้องกัน การตอบโต้ และการเตรียมพร้อม ประกอบด้วย
๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ ๑) การเสริมสร้างความเข้มแข็งภาครัฐ ด้านกฎหมาย ข่าวกรอง เสริมสร้างศักยภาพ
องค์ความรู้ ๒) การเสริมสร้างความร่วมมือนอกภาครัฐ และ ๓) การเสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ
โดยมีสาขาความเร่งด่วน คือ การก่อการร้าย อาชญากรรมสิง่ แวดล้อม การละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญา การลักลอบ
ค้ามนุษย์ การลักลอบค้ายาเสพติด ตามล�าดับ และมีการด�าเนินงานที่ส�าคัญ เช่น
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๑.๓.๑ แก้ไขปัญหาค้างาช้างของกลาง
ตามความในอนุสญ
ั ญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ
ซึง่ ชนิดพันธุข์ องสัตว์ปา่ และพืชป่าทีใ่ กล้จะสูญพันธุ์
(Convention on International Trade
in Endangered Species of Wild Fauna and “ประเทศไทยได้รบั การยอมรับจาก CITES ว่า
แม้จะเป็น ๑ ใน ๕ ของกลุ่มประเทศ
Flora: CITES)
			
(๑) ผลักดันพระราชบัญญัติ
ที่น่ากังวลอย่างมาก (Primary
งาช้าง พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อควบคุมการครอบครอง
Concern) แต่สามารถด�ำเนินการ
การค้างาช้าง ทั้งภายในและระหว่างประเทศ และ
เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ๓)
”
พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อรองรับการก�ำหนดให้ช้างแอฟริกา
เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามกฎหมาย
			
(๒) ด� ำ เนิ น การตามแผน
ปฏิ บั ติ ก ารงาช้ า งแห่ ง ประเทศไทย ปี ๒๕๕๘
ซึ่งจากการด�ำเนินการตามแผนอย่างเคร่งครัด และเป็นไปตามอนุสัญญา CITES ท�ำให้ CITES มีมติไม่ระงับ
การค้าสัตว์ป่าและพืชป่าในบัญชี CITES กับประเทศไทย และให้ประเทศไทยเป็น ๑ ใน ๕ ของกลุ่มประเทศ
ที่น่ากังวลอย่างมาก (Primary Concern) ที่ดำ� เนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการฯ ในระดับที่ส�ำเร็จอย่างมาก
โดยระยะต่อไปจะขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย ปี ๒๕๕๙ ต่อไป ทั้งนี้ ได้มีคำ� สั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๐/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการป้องกันการน�ำช้างป่ามาสวมสิทธิเป็นช้างบ้าน
เพื่อเร่งด�ำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งชาติ โดยเฉพาะการป้องกัน ระงับ และปราบปรามการน�ำ
ช้างป่ามาสวมสิทธิเป็นช้างบ้านให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เช่น ให้เจ้าของช้างน�ำช้างที่อยู่ในครอบครองไปจดทะเบียน
ท�ำตั๋วรูปพรรณและท�ำการเก็บตัวอย่างเลือดตรวจสอบรหัสพันธุกรรม (DNA) ณ ท้องที่ที่ช้างนั้นอยู่
		
๑.๓.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ ๓ ลักษณะ คือ
๑) ก�ำหนดยุทธศาสตร์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔ ๒) ด�ำเนินมาตรการ
ที่สำ� คัญเพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ และ ๓) ร่วมมือกับ
ต่างประเทศในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ โดยจัดตั้งคณะท�ำงานร่วม
ว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศต่าง ๆ เช่น คณะท�ำงานร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคง
ระหว่างไทยกับอินเดีย (Joint Working Group on Security Cooperation between Thailand and India:
JWG Thailand-India) คณะท�ำงานร่วมว่าด้วยการหารือด้านความมัน่ คงระหว่างไทยกับรัสเซีย (Thailand-Russia
Joint Working Group on Security Consultations: JWG-SC) และคณะท�ำงานร่วมว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านการเมืองและความมั่นคงระหว่างไทยกับเวียดนาม (Thailand–Viet Nam Joint Working Group on
Political and Security Cooperation: JWG–PSC)

แผนปฏิบัติการงาช้าง
ในระดับที่ส�ำเร็จอย่างมาก

๑.๔ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
		
รายละเอี ย ดผลการด� ำ เนิ น การในเรื่ อ งนี้ ป รากฏอยู ่ ใ นการแก้ ไขปั ญ หาเร่ ง ด่ ว นที่ ส� ำ คั ญ
ของประเทศ ข้อ ๖ การแก้ไขปัญหายาเสพติด
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๑.๕ การดำาเนินงานตามกรอบความร่วมมือ
อาเซียน
๑.๕.๑ เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรี
กลาโหมอาเซียน (
) และรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน
กั บ ประเทศคู ่ เจรจา ( MM l ) เข้ า ร่ ว มการ
ปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพในกรอบขององค์การ
สหประชาชาติ โดยล่าสุดได้เข้าร่วมการประชุมเกีย่ วกับ
ระบบก� า ลั ง เตรี ย มความพร้ อ มของสหประชาชาติ
ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร และปัจจุบันอยู่ใน
ระหว่างการเตรียมการส่งก�าลังเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจ
ณ สาธารณรัฐเซาท์ซูดาน
๑.๕.๒ จัดตั้งศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน (
)
ได้เริ่มทดลองปฏิบัติงานตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ โดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙
โดย MM จะมีการทดสอบการปฏิบัติงานผ่านการ กร่วมระหว่างคณะท�างานผู้เชี่ยวชาญด้านแพทย์ทหาร
กับคณะท�างานผู้เชี่ยวชาญด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติภายใต้กรอบ
การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา ( MM- l Mili a M di in - ani a ian i an
and i a R li oin
i 0
M0 ) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑-๑๑ กันยายน ๒๕๕๙
ณ จังหวัดชลบุรี

๒

การเรง ก ขปญ าการ ชค ามรน รง น ัง ัดชาย ดน าค

รายละเอียดผลการด�าเนินการในเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่ส�าคัญของประเทศ
ข้อ ๑๐ การเร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
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นโยบาย ละการบริ ารงานดานค ามมั่นคง
๓.๑ การป ิ รู ป กฎหมายและระบบงานความมั่ น คง โดยได้ ปรั บปรุ ง กฎหมายด้ า นความมั่ นคง
ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้การรักษาความมั่นคงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและพร้อมรองรับ
ต่ อ สถานการณ์ แ ละภั ย คุ ก คามด้ า นความมั่ น คงและเพื่ อ สนั บ สนุ น ความเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ และ
ความผาสุ ก ของสั ง คม ได้ แ ก่ ๑) พระราชบั ญ ญั ติ
สภาความมัน่ คงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๒) ร่างพระราชบัญญัติ
ข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. .... และ ๓) ร่างพระราชบัญญัติ
การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. ....
นอกจากนี้ ได้จัดท�าฐานข้อมูลด้านความมั่นคง พัฒนา
ระบบรักษาความปลอดภัยบุคคล เอกสาร และสถานที่
ส�าคัญ การเสริมสร้างศักยภาพของชาติในการป้องกัน
ประเทศ การแก้ไขปัญหาผูห้ นีภยั การสูร้ บและผูห้ ลบหนี
เข้าเมืองทั้งระบบ
๓.๒ การกำ า หนดนโยบายความมั่ น คง
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔ ได้ให้ความส�าคัญแก่
การเสริมสร้างความมั่นคงภายใน ความมั่นคงในพื้นที่
ชายแดน (รวมพื้นที่ทางทะเล) และความมั่นคงในมิติ
ภายนอกประเทศ โดยมีเป้าหมายให้ มีเสถียรภาพ
ภายในประเทศ ลดภั ย ข้ า มแดน และก่ อ เกิ ด
ความเชื่ อ ใจในอาเซี ย นและประชาคมโลก
เพือ่ เป็นการวางรากฐานการพัฒนาประเทศอย่างมัน่ คง
มั่งคั่ง และมีความยั่งยืน
๓.๓ การกำาหนดยุทธศาสตร์ความมั่นคง
แห่งชาติของ ทยต่อประเทศรอบบ้าน พ.ศ. ๒๕๖๐๒๕๖๔ ภายใต้วิสัยทัศน์ ประเทศ ทยอยู่ร่วมกับ
ประเทศรอบบ้ า นอย่ า งฉั น มิ ต รบนผลประโยชน์
ร่วมกันในทุกด้าน มีแนวทางการด�าเนินการในภาพรวม
ดังนี้ ๑) เสริมสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจ
ระหว่างผู้น�าระดับสูงของไทยกับประเทศรอบบ้าน
๒) ไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศรอบบ้าน
๓) ด�าเนินการผ่านกลไกความร่วมมือด้านความมั่นคง
ในทุกระดับเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสานงาน ด�าเนินงาน และแก้ไขปัญหาความมั่นคงร่วมกัน ๔) พัฒนาระบบ
ตรวจคนเข้าเมืองและระบบศุลกากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบและติดตามการเข้า-ออกประเทศ
๕) ร่วมมือกับประเทศรอบบ้านในการน�าแรงงานเข้ามาท�างานในประเทศไทยโดยถูกกฎหมายและปฏิบัติต่อ
แรงงานประเทศรอบบ้านอย่างทัดเทียม ๖) ร่วมมือกับประเทศรอบบ้านในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ
และ ๗) พัฒนาและส่งเสริมการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนกับประเทศรอบบ้าน
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๓.๔ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศให้ทันสมัย
๓.๔.๑ ดำาเนินการด้านการเตรียมพร้อมแห่งชาติ
(๑) ทบทวนยุ ท ธศาสตร์
การเตรี ย มพร้ อ มแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑
ที่ มุ ่ ง เน้ น ให้ ค นในชาติ มี ภู มิ คุ ้ ม กั น มี ส ่ ว นร่ ว มและ
ผนึกก�าลังทุกภาคส่วน ในการป้องกัน (
n ion)
�ำห
การเตรี ย มพร้ อ ม ( pa dn ) การบริ ห าร
จั ด การขณะเกิ ด เหตุ (R pon ) และการฟื ้ น ฟู
(R o ) ภายใต้การบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จ
( o p h n i Mana
n ) ได้ อ ย่ า งมี
ับ ำร
ประสิทธิภาพและทันท่วงที โดยกำาหนดร่างยุทธศาสตร์
บรร ำสำ ำร
การเตรี ย มพร้ อ มแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔
ำร
ั ร
ำร
ั
ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ แ ละเชื่ อ มโยงกั บ การป้ อ งกั น
ำร ำรร้ำ ส�ำ
และบรรเทาสาธารณภั ย การป้ อ งกั น ประเทศ
(แผนผนึกก�าลังและทรัพยากรเพือ่ การป้องกันประเทศ)
และการป้องกันภัยการก่อการร้าย เป็นส�าคัญ
(๒) จัดการแข่งขัน
ครั้ ง ที่ ๒ โดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ ร ะบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
และการสื่ อ สารของกองทั พ อากาศมี ค วามมั่ น คง
ปลอดภัยในการปฏิบตั กิ ารทีใ่ ช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง
(๓) จั ด งาน
ของเครื่องบินแบบ
(
) หมายเลขเครื่อง
๖๐๓๑๗ และ ๖๐๓๑๘ เมือ่ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ณ p n na ional an สนามบิน Ma o
olo i po เมืองเวนิส สาธารณรัฐอิตาลี ซึง่ จะเข้ามา
ประจ�าการที่ ูงบิน ๖๐๓ กองบิน ๖
(๔) จัดการทดสอบชุดป บิ ตั ิ
การช่วยเหลือฉุกเฉิน เมือ่ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ณ ูงบิน ๖๐๑ กองบิน ๖ ประกอบด้วย การจัดแสดง
อุปกรณ์และยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และ
ชุดปฏิบตั กิ ารช่วยเหลือฉุกเฉิน ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย
กองทั พ อากาศ รวมทั้ ง ทดสอบปั ญ หาที่ บั ง คั บ การ
ผ่านการเชื่อมโยงระบบการตรวจจับและเครือข่าย
(
o
n i p a ion
) ซึ่ ง มี
การทดสอบควบคูไ่ ปกับการทดสอบภาคสนาม ณ พืน้ ที่
จ�าลองสถานการณ์ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ำร ร
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ร้

ำส ร
ห ำ ิ
ั
ั
ั

ั

นโยบายข้อ ๒

กองทัพ

๓.๔.๒

กร่ ว มทางการทหารของ

(๑) จั ด การ กการบริ ห าร
วิ ก ฤตการณ์ ร ะดั บ ชาติ (
) ระหว่างวันที่ ๔-๕
กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ พื้นที่การ กบริเวณแหลมพันวา
และท่ า อากาศยานนานาชาติ ภู เ ก็ ต จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต
เพื่ อ กกระบวนการวางแผนและปฏิ บั ติ ต ามแผน
ของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ แนวความคิดในการจัดการ ก
การบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจ�าปี ๒๕๕๙ ( M
) ได้ก�าหนดหัวข้อการ กหลักในเรื่องของ
ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางทะเลและภัยจากการก่อการร้ายสากล
(๒) จัดการ กร่วมกองทัพ ทย ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ สนาม ก
ทางยุทธวิธี กองทัพภาคที่ ๒ จังหวัดนครราชสีมา เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถด้านการปฏิบตั กิ ารร่วมของกองทัพไทย
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยบูรณาการการ กตามวงรอบประจ� าปีของเหล่าทัพ การระดมสรรพก� าลัง
เพื่อการทหาร การพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง และการรักษาความมั่นคงภายใน เพื่อทดสอบแผนป้องกันประเทศ
ด้านตะวันออก มีก�าลังพลเข้ารับการ กจ�านวนกว่า ๕ ๐๐๐ นาย

๓.๔.๓ บูรณาการฐานข้อมูลด้านความมั่นคง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูล
ด้ า นความมั่ น คง เพื่ อ จั ด ท� า ระบบฐานข้ อ มู ล ด้ า นความมั่ น คงและฐานข้ อ มู ล อั ต ลั ก ษณ์ บุ ค คลให้ ส ามารถ
บู ร ณาการการท� า งานได้ อ ย่ า งมี เ อกภาพ โดยเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ด้ า นความมั่ น คงของหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
จ�านวน ๕๕ หน่วยงาน
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๓.๔.๔ จัดทำาแผนป ิบัติการแม่นำ้าโขงปลอดภัย ๖ ประเทศ ระยะเวลา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙๒๕๖๑) ร่วมกันระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา ราชอาณาจักรไทย ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมีกรอบ
การท�างานร่วมกันตามแผนงาน ได้แก่ ๑) แผนควบคุม สกัดกั้นสารตั้งต้นเคมีภัณฑ์ ๒) แผนสกัดกั้นการล�าเลียง
ยาเสพติดผ่านแม่น�้าโขงและพืน้ ทีส่ า� คัญ ๓) แผนสกัดกัน้ การล�าเลียงยาเสพติดทางบก ๔) แผนสืบสวน ปราบปราม
กลุ่มผลิตและค้าที่ส�าคัญ ๕) แผนสนับสนุนมาตรการ
และพื้นที่ และ ๖) แผนพัฒนาการบริหารจัดการ
และอ�านวยการ

ั �ำ

�ำ

รห ำ
ั ูำ

ผ

ิบั ิ ำร
ั
ร
ร
ำ

ำ

ั

ำ

การเสริมสรางค ามสัมพัน อันดีกับนานาประเทศ
๔.๑ การดำาเนินความสัมพันธ์ในกรอบทวิภาคี
รัฐบาลเสริมสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับนานาประเทศอันเป็นพื้นฐานที่ส�าคัญ
ทีช่ ว่ ยเปิดประตูให้กบั การเพิม่ พูนความร่วมมือในด้านต่าง ๆ และการปฏิสมั พันธ์ระหว่างกันทัง้ ในด้านความมัน่ คง
เศรษฐกิจ สังคม การพัฒนา และความสัมพันธ์ระดับประชาชนสู่ประชาชน โดยมีการด�าเนินงานที่ส�าคัญดังนี้
๔.๑.๑ ไทยได้ด�าเนินความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศสมาชิกอื่น ๆ ในอาเซียน
ประเทศในภูมิภาค และประเทศที่มีความส�าคัญทางยุทธศาสตร์ในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง โดยได้หารือและพัฒนา
ความร่วมมือกับทุกประเทศ ตลอดจนขับเคลื่อนการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง โดยในช่วงปีที่ ๒ ของรัฐบาล
นอกเหนือจากการเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศแล้ว นายกรัฐมนตรีได้เดินทางเยือนสหพันธรัฐรัสเซีย
และสาธารณรัฐอินเดียอย่างเป็นทางการ
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๔.๑.๒ รั ฐ บาลได้ ต ้ อ นรั บ ผู ้ น� า และ
ผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่าง ๆ ที่มาเยือนไทย เช่น
ประธานาธิบดีสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตย
ศรีลังกา ประธานาธิบดีรัฐปาเลสไตน์ นายกรัฐมนตรี
ราชอาณาจักรกัมพูชา รองประธานาธิบดีสาธารณรัฐ
อินเดีย ผูช้ ว่ ยรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการต่างประเทศ
ของสหรั ฐ อเมริ ก า รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวง
การต่างประเทศญี่ปุน ที่ปรึกษาแห่งรัฐและรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา นายกรั ฐ มนตรี ส าธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตย
ประชาชนลาว และนายกรัฐมนตรีประเทศมาเลเซีย
๔.๑.๓ ไทยได้จดั ประชุมหารือทวิภาคี
กั บ ประเทศในภู มิ ภ าคต่ า ง ๆ เพื่ อ หารื อ แนวทาง
การกระชั บ และขยายความสั ม พั น ธ์ ใ นด้ า นต่ า ง ๆ
รวมทั้ ง แลกเปลี่ ย นความเห็ น ในประเด็ น ภู มิ ภ าค
และระหว่างประเทศที่เป็นผลประโยชน์หรือสนใจ
ร่วมกัน เช่น การประชุมคณะกรรมการร่วม ( oin
o i ion ) ระหว่างไทย-ลาว และไทย-มาเลเซีย
เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ จัดการประชุมร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทยกับนายกรัฐมนตรี
แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เมือ่ เดือนธันวาคม ๒๕๕๘ การประชุม a i ialo กับสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่
๑๕-๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ การประชุม oli i al on l a ion กับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เมือ่ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙
การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า และวิชาการกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และการประชุม oli i al ialo กับสาธารณรัฐโปรตุเกส
เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙
๔.๑.๔ รัฐบาลได้เจรจาและจัดท�าความตกลงความร่วมมือกับนานาประเทศในทุกมิติ เช่น
ความร่ ว มมื อ ด้ า นการแก้ ไขปั ญ หาการค้ า มนุ ษ ย์ กั บ ราชอาณาจั ก รกั ม พู ช า ความร่ ว มมื อ ด้ า นการเกษตร
กับประเทศบรูไนดารุสซาลามและสหพันธรัฐรัสเซีย ความร่วมมือด้านการค้าและสินค้าเกษตรกับสาธารณรัฐ
อิสลามอิหร่าน ความร่วมมือด้านการพัฒนาระบบรางกับประเทศญี่ปุ น ความร่วมมือด้านธุรกรรมการเงิน
และการธนาคารกับสาธารณรัฐประชาชนจีนและสหพันธรัฐรัสเซีย ความร่วมมือทางวิชาการกับสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนและสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวกับสาธารณรัฐ
สิงคโปร์ ราชอาณาจักรกัมพูชา และสหพันธรัฐรัสเซีย ความร่วมมือทางวัฒนธรรมกับสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม สาธารณรัฐประชาชนจีน สหพันธรัฐรัสเซีย และสาธารณรัฐเปรู และการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่
เมืองน้องกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
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๔.๑.๕ รั ฐ บาลได้ เ พิ่ ม พู น การใช้
ประโยชน์จากกรอบความตกลงต่าง ๆ ที่ไทยมีกับ
ต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความตกลงการค้าเสรี
(
T ad
a T ) ที่ไทยมีจ�านวน ๑๒ ฉบับ
ร รั ำร ร ำ ำ
ห้ ส
กับคู่ภาคี ๑๗ ประเทศ ครอบคลุมมูลค่าการค้ากว่า
ำ ร ิ ร ับ ู ิ ำ
๘.๓๔ ล้านล้านบาท เพื่อกระชับความสัมพันธ์กับ
ประเทศคู่ค้าและลดอุปสรรคเพื่อช่วยให้สินค้าไทย
เข้าสูต่ ลาดต่างประเทศมากยิง่ ขึน้ รวมทัง้ ไทยอยูร่ ะหว่าง
เจรจาจั ด ท� า ความตกลงหุ ้ น ส่ ว นทางเศรษฐกิ จ
รห ำ ร ส ำ ิ
ระดับภูมภิ าค (R ional o p h n i ono i
ำ
ร
ู รำ ร
a n hip R ) ซึ่งเป็นความตกลงระหว่าง
ประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคูเ่ จรจา ๖ ประเทศ
ได้แก่ เครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเทศญี่ ปุ น สาธารณรั ฐ อิ น เดี ย สาธารณรั ฐ เกาหลี และประเทศนิ ว ซี แ ลนด์ ความตกลงการค้ า เสรี
ระหว่างอาเซียน- อ่ งกง และความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทย-ปากีสถาน รวมทัง้ จะเปิดเจรจากับสาธารณรัฐตุรกี
๔.๒ การส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือในระดับภูมิภาคและอาเซียน
๔.๒.๑ ไทยได้เพิ่มพูนความร่วมมือกับประเทศ M (ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม) รวมทั้ง
ประเทศมาเลเซียในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความมั่นคงบริเวณชายแดน การค้าการลงทุน ความเชื่อมโยง
โดยการเปิดจุดผ่านแดนกับประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มเติม การก่อสร้างถนนและสะพานข้ามแดน ด้านแรงงาน
โดยจัดท�าบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนา
โดยให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาแก่ประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งในด้านสาธารณสุข การเกษตร การศึกษา
และการด� า รงชี พ ตามแนวทางปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง นอกจากนี้ ได้ ร ่ ว มมื อ กั บ ประเทศ M
ผ่านกรอบความร่วมมือลุม่ น�า้ โขงกับประเทศต่าง ๆ เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญีป่ นุ สาธารณรัฐเกาหลี
และสหรัฐอเมริกา
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๔.๒.๒ รั ฐ บาลได้ เ ตรี ย มความพร้ อ มในการเข้ า สู ่ ป ระชาคมอาเซี ย นที่ เข้ ม แข็ ง และส่ ง เสริ ม
บทบาทที่แข็งขันและสร้างสรรค์ของไทยในประชาคมอาเซียน โดยเข้าร่วมการประชุมต่าง ๆ ในกรอบอาเซียน
อย่างสม�า่ เสมอ ซึง่ ในช่วงปีที่ ๒ ของรัฐบาล นายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน (
i)
ครัง้ ที่ ๒๗ ณ ประเทศมาเลเซีย และครัง้ ที่ ๒๘-๒๙ ณ สาธาณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว การประชุมอาเซียน
บวก ๓ (
) และการประชุมที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ รวมทั้งการประชุมสุดยอดอาเซียนกับสหรัฐอเมริกา
และสหพันธ์รัฐรัสเซีย

๔.๒.๓ ไทยมี บ ทบาทที่ แข็ ง ขั น และ
สร้างสรรค์ในการส่งเสริมความมั่นคงและการพัฒนา
ในภูมิภาค โดยได้เพิ่มพูนความร่วมมือกับอาเซียน
ในด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ
และการสร้างความมัน่ คงทางทะเล รวมทัง้ ได้รบั เลือก
ให้ เ ป็ น ประเทศผู ้ ป ระสานงานระหว่ า งอาเซี ย นสหภาพยุโรป ( op an nion ) ระหว่าง
ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๑ และได้รับมอบหมายจากอาเซียน
เป็ น ผู ้ ป ระสานงานในเรื่ อ งการเชื่ อ มโยงระหว่ า ง
การขับเคลือ่ นประชาคมอาเซียนภายใต้กรอบวิสยั ทัศน์
ประชาคมอาเซี ย น ๒๐๒๕ กั บ การบรรลุ ว าระ
ด้านการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ ของสหประชาชาติ

ำร ับ

้รับ บห ำ ำ ำ
ผู้ ร สำ ำ ำร

ร ำ

ำ

ำ

้ ร บ ิสั ั

ร ำ ำ
ำรบรร ำร ้ำ ำร ั ำ ั
สห ร ำ ำ ิ
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๔.๓ การส่งเสริมบทบาทประเทศ ทยในเวที
ระหว่างประเทศ
๔.๓.๑ รั ฐ บาลได้ ด� า เนิ น บทบาท
ที่ ส ร้ า งสรรค์ แ ละรั ก ษาผลประโยชน์ ข องชาติ
ในเวทีระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ
โดยเห็นได้จากที่นายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมการประชุม
ระหว่างประเทศส�าคัญ ๆ ในช่วงปีที่ ๒ ของรัฐบาล
เพื่ อ แสดงบทบาทและท่ า ที ที่ ส ร้ า งสรรค์ ข องไทย
ซึ่งเป็นการเสริมสร้างสถานะและการเป็นที่ยอมรับ
ให้แก่ประเทศ เช่น การประชุมผูน้ า� เอเชีย-ยุโรป ( ia- op M in
M) ครัง้ ที่ ๑๑ ณ ประเทศมองโกเลีย
การประชุ ม รั ฐ ภาคี ก รอบอนุ สั ญ ญาสหประชาชาติ ว ่ า ด้ ว ยการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ สมั ย ที่ ๒๑
( on n o a i
) ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐ รั่งเศส การประชุมสมัชชาสหประชาชาติ
สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๐ และครั้งที่ ๗๑ ณ สหรัฐอเมริกา การประชุมผู้น�าเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๓
ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๗ ณ ประเทศมาเลเซีย และครั้งที่ ๒๘-๒๙
ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว การประชุม n na ional n i
o a i
di ( )
han i- a ialo ครั้งที่ ๑๕ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ การประชุมระดับผู้น�าว่าด้วยความมั่นคงทางนิวเคลียร์
ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา การประชุม n na ional on n on l
an a
และการประชุมผู้น�า 0 ( 0
i)
๔.๓.๒ ไทยได้ เ ป็ น เจ้ า ภาพจั ด การประชุ ม ระหว่ า งประเทศหลายครั้ ง เช่ น การประชุ ม
Thailand a i o n i o (T ) ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ การประชุม
ว่าด้วยการโยกย้ายถิน่ ฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย ครัง้ ที่ ๒ เมือ่ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ และการประชุม
รัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชีย ( ia oop a ion ialo
) ครัง้ ที่ ๑๔ เมือ่ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙
นอกจากนี้ ไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้น�ากรอบความร่วมมือเอเชีย (
i ) ระหว่างวันที่
๙-๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นการประชุมครั้งส�าคัญ โดยเชิญผู้น�าจาก ๓๔ ประเทศสมาชิก
เข้าร่วม
และเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน-สหภาพยุโรป ครั้งที่ ๒๑ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
๔.๓.๓ รั ฐ บาลได้ ด� า เนิ น การเชิ ง รุ ก
เพื่อส่งเสริมบทบาทไทยในประเด็นที่ประชาคมโลก
ให้ความส�าคัญ และสะท้อนแนวปฏิบัติที่ดีของไทย
ในเวทีระหว่างประเทศ เช่น การน�าเสนอหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งซึ่ ง เป็ น แนวทางหนึ่ ง ส�า หรั บ
การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนของสหประชาชาติ
ับ
ำร ั ำ ั
โดยขับเคลื่อนในกลุ่ม ๗๗ ( o p o and hina
ร ำ
หรือ ) และกรอบความร่วมมือไตรภาคี และผลักดัน
�ำ
การแก้ไขปัญหาการอพยพโยกย้ายถิน่ ฐานแบบไม่ปกติ
้
การที่ ไ ทยได้ รั บ เลื อ กเป็ น
ำร ั ำ ั ร ับ ร ำ
ประธานกลุ่ม ๗๗ วาระปี ๒๕๕๙ สะท้อนความเชื่อมั่น
ต่อบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศ และเป็น
ำ ริ
การเสริมสร้างภาพลักษณ์ และยกระดับความก้าวหน้า

ร บ
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ห ั รั
ร ิ

ำ

นโยบายข้อ ๒

เชิงการทูตและการเมืองระหว่างประเทศของไทยในเวทีโลก รวมทั้งนายกรัฐมนตรียังได้รับเชิญให้เข้าร่วม
การประชุมผู้น�า 0 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในนามของกลุ่ม ๗๗ ด้วย ซึ่งไทยได้แสดงบทบาทที่สร้างสรรค์
ในฐานะผู้สร้างสะพานเชื่อมระหว่างประเทศก�าลังพัฒนากับประเทศพัฒนาแล้ว
ไทยขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบกลุ่ม ๗๗ ซึ่งไทยเป็นประธานตลอดปี ๒๕๕๙
โดยจัดประชุมเกี่ยวกับการน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการพัฒนาทั้งในระดับประชาชน
และภาคธุรกิจภายใต้กรอบกลุ่ม ๗๗ ในปี ๒๕๕๙ จ�านวน ๓ ครั้ง ได้แก่ การประชุม an o Ro nd a l on
in
ono an pp oa h o pl n in h
aina l
lop n oal
ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ การประชุม in in
- o on h pl n a ion
o
ระหว่างวันที่ ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ และจัดการประชุม
o
a n hip - o
o pl n h
เมื่ อ วั น ที่ ๒๓ กั น ยายน ๒๕๕๙ ณ สหรั ฐ อเมริ ก า รวมทั้ ง จั ด การหารื อ
ดูงานและกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความรับรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แก่นานาประเทศ เพือ่ เพิม่ ความตระหนักรู้ ความเข้าใจ และกระตุน้ ให้เกิดการน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกต์ใช้ในประเทศต่าง ๆ
๔.๓.๔ รั ฐ บาลได้ ขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ในกรอบความร่ ว มมื อ ทวิ ภ าคี แ ละไตรภาคี
โดยให้ความร่วมมือทางวิชาการทั้งในกรอบทวิภาคีและไตรภาคีแก่ประเทศเพื่อนบ้านและประเทศก�าลังพัฒนา
ในภูมิภาคอื่น ๆ ด้วยการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์การพัฒนาในสาขาต่าง ๆ ที่ไทย
มีความเชี่ยวชาญและประเทศผู้รับมีความต้องการ ได้แก่ ด้านการเกษตร การศึกษา สาธารณสุข การท่องเที่ยว
การพัฒนาชนบท และการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔.๓.๕ รัฐบาลได้แสดงบทบาทน� าในการแก้ไขปัญหาการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ
โดยเฉพาะปัญหาชาวโร ีนจา โดยไทยได้ริเริ่มและเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐาน
แบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย จ�านวน ๒ ครัง้ เมือ่ วันที่
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และวันที่ ๓-๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
และการหารือกลุม่ เล็กระหว่างประเทศทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
โดยตรง เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ตามล�าดับ
“
เพื่อตอบสนองวิกฤตสถานการณ์การโยกย้ายถิ่นฐาน
ที่ ไ ม่ ป กติ อ ย่ า งทั น ท่ ว งที โดยไทยได้ เชิ ญ ประเทศ
ั ำร ร ำ ้
และองค์การระหว่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้องมาแลกเปลีย่ น
ข้อมูลข่าวสารและก�าหนดมาตรการเร่งด่วนในการ
ป้องกัน แก้ไขปัญ หาร่ว มกัน อย่างยั่ ง ยื น บนพื้ น ฐาน
รั
้ หำ ำ ร ำ
ของการแบ่งเบาภาระระหว่างประเทศ

ริ ริ

้ำ ำ

ำร ้ำ ิ ำ บบ
ิ หำส ร ิ
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๔.๔ การเสริมสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่น และทัศนคติที่ดีต่อ ทย
๔.๔.๑ เสริมสร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศ ทย รัฐบาลได้พบปะพูดคุย
บรรยายสรุป ให้ข้อมูล และชี้แจงท�าความเข้าใจกับต่างประเทศเกี่ยวกับสถานการณ์ของประเทศ การด�าเนินการ
ตาม Road Map สู่ประชาธิปไตยที่ยั่งยืนและเข้มแข็ง กระบวนการปฏิรูป และนโยบายของรัฐบาลที่ขับเคลื่อน
ให้ประเทศไทยเดินหน้า รวมทั้งความพยายามมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาที่กระทบต่อประชาชน และด� าเนินการ
ตามมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ โดยยึดกฎหมายและเคารพสิทธิมนุษยชน
๔.๔.๒ สร้างความนิยม ทยและโอกาสของ ทยในต่างประเทศ ได้ส่งเสริมความนิยมไทย
รวมถึงชีช้ อ่ งทางและสร้างโอกาสให้กบั ภาคเอกชนไทยในต่างประเทศ ดังนี้
(๑) ส ่ ง เ ส ริ ม ค ว า ม เข ้ ม แข ง แ ล ะ ขี ด ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ท ย
โดยขับเคลื่อนธุรกิจบริการและการลงทุนใน ๖ กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ สุขภาพและความงาม โรงแรมและอุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวเนื่อง ก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ บันเทิงและคอนเทนท์ไทย สิ่งพิมพ์ และซอฟต์แวร์ ท�าให้เกิดมูลค่า
ซื้อขายกว่า ๕ ๕๐๐ ล้านบาท รวมทั้งขยายช่องทางการตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ( - o
)
ผ่านเว็บไซต์ Thai ad . o ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ
i
0 จากองค์การ
สหประชาชาติ ( ) ในฐานะทีป่ ระยุกต์ใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการพัฒนา
ศั ก ยภาพผู ้ ป ระกอบการในการท� า การค้ า ออนไลน์
ได้ดีที่สุดในโลก ช่วยภาคเอกชนแสวงหาโอกาสขยาย
ความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนกับต่างประเทศ
ผ่ า นศู น ย์ ธุ ร กิ จ สั ม พั น ธ์ (เว็ บ ไซต์ Thai i .n )
และโครงการ M
o ซึง่ เชิญนักธุรกิจแนวหน้าของไทยมาให้ขอ้ มูล และแลกเปลีย่ นกับเอกอัครราชทูต
ต่างประเทศประจ�าประเทศไทย เพือ่ สร้างเครือข่ายและเปิดโอกาสให้มกี ารสร้างความร่วมมือด้านการค้าการลงทุน
ในไทยเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ มีแผนผลักดันการส่งออกที่ส�าคัญ เช่น น�าทีมเศรษฐกิจบุกเจาะตลาดที่มีศักยภาพ
ผลักดันภายใต้คณะท�างานประชารัฐ
(๒) ขยายตลาดสินค้าเกษตร โดยเฉพาะข้าว ยางพารา และผลไม้ไทย ซึ่งรัฐบาล
ประสบความส� าเร็จในการเจรจากับประเทศญี่ปุ นให้เพิ่มโควตาการน� าเข้าเนื้อหมูจากไทยเป็นกรณีพิเศษ
และตอบรับการน�าเข้ามะม่วงจากไทย ๒ สายพันธุ์ คือ เขียวเสวยและโชคอนันต์ รวมทัง้ ด�าเนินโครงการและกิจกรรม
ตามนโยบายเศรษฐกิจหลัก ๆ เช่น ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์อาหารไทย (ครัวไทยสู่ครัวโลก) ส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสินค้าและอาหาร าลาล และส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงด้านพลังงานและความมั่นคง
ด้านอาหารผ่านการจัดเทศกาลไทยในประเทศต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมน� าคณะนักธุรกิจไทย
เยือนประเทศที่มีศักยภาพและน�านักธุรกิจต่างชาติเยือนไทย
(๓) ส่ ง เสริ ม ความนิ ย ม ทย ทั้ ง ในเรื่ อ งสิ น ค้ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ บริ ก ารและท่ อ งเที่ ย ว
ไปพร้อม ๆ กับการส่งเสริมให้นานาประเทศรูจ้ กั และชืน่ ชมวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ไทย โดยจัดงานเทศกาลไทย
ในประเทศต่าง ๆ กว่า ๕๐ เมือง ประสบความส�าเร็จอย่างสูง ในหลายเมืองมีผู้เข้าร่วมงานเกินกว่าหนึ่งแสนคน
เช่น เทศกาลไทยที่กรุงโตเกียว (ประมาณ ๓๖๐ ๐๐๐ คน) เทศกาลไทยที่โอซากา (ประมาณ ๑๐๐ ๐๐๐ คน)
นาโงยา (ประมาณ ๑๒๐ ๐๐๐ คน) และที่กรุงลอนดอน (ประมาณ ๑๕๐ ๐๐๐ คน) จนบางงานได้กลายเป็น
กิจกรรมประจ�าปีในปฏิทินท้องถิ่นของเมืองด้วย งานเทศกาลไทยท�าให้ต่างชาติรู้จักประเทศไทย สินค้า
และบริการไทย ส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวและค้าขาย
รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
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นโยบายข้อ ๒

			
(๔) น� ำ องค์ ค วามรู ้ ท าง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้ามาช่วย
พัฒนาประเทศด้วยนโยบาย “การทูตวิทยาศาสตร์”
โดยสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์
และแนวทางปฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น เลิ ศ (Best Practices)
“ด�ำเนินนโยบาย
กั บ ผู ้ เชี่ ย วชาญต่ า งประเทศในสาขาต่ า ง ๆ เช่ น
วิศวกรรม วิทยาศาสตร์ทางทะเล พลังงานสะอาด
โดยแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์
และพลังงานทดแทน Startup และเทคโนโลยีชีวภาพ
และแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ
และมี ก ารด� ำ เนิ น โครงการต่ า ง ๆ เช่ น โครงการ
ความร่ ว มมื อ ไทย-นอร์ เวย์ เพื่ อ อบรมเชิ ง วิ ช าการ
(Best Practices) กับผู้เชี่ยวชาญ
และเชิงปฏิบัติการด้านการปลูกถ่ายหมู่เลือด ส่งผลให้
ต่างประเทศในสาขาต่าง ๆ”
ทีมแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ประสบความส�ำเร็จ
ในการปลูกถ่ายไตข้ามหมูเ่ ลือด ด้วยเทคนิคล้างน�ำ้ เหลือง
ปลูกถ่ายไตโดยไม่ท�ำลายภูมิคุ้มกันทั้งหมด ส�ำเร็จ
เป็นรายแรกในอาเซียน
			
(๕) ด�ำเนินการเชิงรุกด้าน Soft Diplomacy ในทุกมิติ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์
และความนิยมไทยผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ การให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ การแลกเปลี่ยนในระดับ
ประชาชน การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม (นาฏศิลป์ มวยไทย ภาพยนตร์ ฯลฯ) ความร่วมมือด้านศาสนา รวมทั้ง
การสนับสนุนการด�ำเนินงานขององค์กรด้านการทูตวัฒนธรรมและการทูตสาธารณะ โดยในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙ ได้ริเริ่มโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศแบบบูรณาการ โดยน� ำ
คณะนาฏศิลป์และคณะสาธิตทางวัฒนธรรมเดินทางไปแสดงในประเทศเป้าหมายต่าง ๆ ในลักษณะ Roadshow
เพื่อสร้างความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างสูงสุด

การทูตวิทยาศาสตร์

๔.๕ การช่วยเหลือและคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ รัฐบาลได้ขับเคลื่อนการทูตเพื่อประชาชน
โดยให้การคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศและคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ
ในทุกกรณี รวมทั้งให้ความส�ำคัญกับการพัฒนา การให้บริการแก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีความอุ่นใจ
ได้รับข้อมูลที่จ�ำเป็น รวมทั้งมีความพอใจจากบริการที่ทันสมัย สะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยมีการ
ด�ำเนินงานที่สำ� คัญ ดังนี้
		
๔.๕.๑ ช่ ว ยเหลื อ คนไทยที่ ต กทุ ก ข์ ไ ด้ ย ากในต่ า งประเทศในกรณี ต ่ า ง ๆ เช่ น ช่ ว ยเหลื อ
ลู ก เรื อ ประมงไทยจากเกาะอ� ำ บนและบริ เ วณใกล้ เ คี ย งสาธารณรั ฐ อิ น โดนี เซี ย ซึ่ ง ด� ำ เนิ น การตั้ ง แต่
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ จนถึงปัจจุบัน สามารถด�ำเนินการช่วยเหลือและส่งกลับลูกเรือประมงไทยได้แล้ว
๑,๘๗๑ คน ช่วยเหลือคนไทยในกรณีเหตุแผ่นดินไหวในประเทศญี่ปุ่นเมื่อเดือนเมษายน ๒๕๕๙ และช่วยเหลือ
คนไทยในเหตุการณ์ความพยายามก่อรัฐประหารในสาธารณรัฐตุรกีเมือ่ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ นอกจากนี้ รัฐบาล
ได้ชว่ ยเหลือดูแลและอ�ำนวยความสะดวก ให้แก่ผแู้ สวงบุญชาวไทยในต่างประเทศ ได้แก่ ผูแ้ สวงบุญชาวไทยมุสลิม
ที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย เป็นประจ�ำทุกปี ปีละกว่า ๑ หมื่นคน และชาวไทย
ที่ไปแสวงบุญ ณ พุทธคยา ในฤดูแสวงบุญ (ช่วงเดือนพฤศจิกายน-มีนาคม) ปีละกว่า ๖ หมื่นคน
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๔.๕.๒ สถานเอกอั ค รราชทู ต และ
สถานกงสุลใหญ่ของไทยทั่วโลกท�ำหน้าที่คล้ายกับ
ศูนย์ด�ำรงธรรมที่รับเรื่องร้องเรียนหรือเรื่องร้องขอ
ความเป็นธรรมจากคนไทยในต่างประเทศ และจัดตั้ง
“หมายเลข Hotline เปิด ๒๔ ชั่วโมง” จ�ำนวน ๑๓๒
“สถานเอกอัครราชทูต
หมายเลขทั่ ว โลก เพื่ อ รั บ เรื่ อ งและประสานงาน
และสถานกงสุลใหญ่ของไทยทั่วโลกเปิด
กั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ด� ำ เนิ น การต่ อ ไป
หมายเลข
ซึ่ ง ในช่ ว งปี ที่ ผ ่ า นมา สถานเอกอั ค รราชทู ต และ
สถานกงสุ ล ใหญ่ ได้ รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นหรื อ ขอ
เพื่อรับเรื่องร้องเรียนหรือร้องขอ
ความเป็ น ธรรม และด� ำ เนิ น การช่ ว ยเหลื อ แล้ ว
ความเป็นธรรมจากคนไทย
ประมาณ ๓,๐๐๐ ราย
		
๔.๕.๓ พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ
ในต่างประเทศ ซึ่งช่วยเหลือแล้ว
การให้ บ ริ ก ารด้ า นกงสุ ล อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้
”
ประชาชนชาวไทยได้รับการบริการที่ดีขึ้นและทั่วถึง
โดยเพิ่ ม บริ ก ารใหม่ ๆ ให้สะดวกรวดเร็ว และน�ำ
เทคโนโลยี ม าใช้ แ ละอธิ บ ายเนื้ อ หาให้ เข้ า ใจได้ ง ่ า ย เช่ น การเปิ ด บริ ก ารท� ำ หนั ง สื อ เดิ น ทางเล่ ม ด่ ว น
การเปิดสายด่วน (Call Center) ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ เพื่อให้บริการข้อมูล
ด้านการกงสุลทุกมิติ และเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ข้อมูลส�ำหรับคนไทยที่จะเดินทางไปต่างประเทศ เช่น
ช่องทางแอปพลิเคชันโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Application) ภายใต้ชื่อ “Thaiconsular” และช่องทาง
สื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ Facebook LINE We Chat และ Twitter

Hotline
๒๔ ชั่วโมง ๑๓๒ หมายเลข
ประมาณ ๓,๐๐๐ ราย
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นโยบายขอ
ำร

ำ ห
�ำ สั
ำรสร้ำ ำส ำร ้ำ บริ ำร

“...จะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน
รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาส...พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออม
และระบบสวัสดิการชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน...
เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ...”

รั

นโยบายข้อ ๓

นโยบายข้อ ๓
การลดความเหลื่อมล�้ำของสังคม และการสร้างโอกาส
การเข้าถึงบริการของรัฐ
ความเหลือ่ มล�ำ้ ในสังคมเป็นอีกสาเหตุหนึง่ ของปัญหาความขัดแย้งและความเดือดร้อนทัง้ หลาย
ของประชาชน จึงมีนโยบายที่จะด�ำเนินการดังนี้
๓.๑ ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่
ตลาดแรงงาน รวมทัง้ สตรี ผูด้ อ้ ยโอกาส และแรงงานข้ามชาติทถี่ กู กฎหมาย พร้อมทัง้ ยกระดับคุณภาพ
แรงงาน โดยให้แรงงานทั้งระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับ
อย่างมีมาตรฐาน ทั้งจะเชื่อมโยงข้อมูลและการด�ำเนินการระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน เพื่อให้
ตรงกับความต้องการของพื้นที่และของประเทศโดยรวม นอกจากนี้ จะส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบ
เข้าสู่ระบบที่ถูกกฎหมายมากขึ้น
๓.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึงปัญหาผูห้ ลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรม
ต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเทีย่ วทีเ่ น้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทาน โดยการปรับปรุง
กฎหมายข้อบังคับที่จ�ำเป็นและเพิ่มความเข้มงวดในการระวังตรวจสอบ
๓.๓ ในระยะต่อไป จะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออม และระบบ
สวัสดิการชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการดูแลให้มีระบบการกู้ยืม
ที่เป็นธรรมและการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ตามอัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ
จัดสวัสดิการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก
๓.๔ เตรี ย มความพร้ อ มเข้ า สู ่ สั ง คมผู ้ สู ง อายุ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต และการมี ง าน
หรือกิจกรรมทีเ่ หมาะสม เพือ่ สร้างสรรค์และไม่กอ่ ภาระต่อสังคมในอนาคต โดยจัดเตรียมระบบการดูแล
ในบ้าน สถานพักฟืน้ และโรงพยาบาล ทีเ่ ป็นความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว
รวมทั้งพัฒนาระบบการเงินการคลังส�ำหรับการดูแลผู้สูงอายุ
๓.๕ เตรียมความพร้อมเข้าสูส่ งั คมทีม่ คี วามหลากหลายเนือ่ งจากการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
โดยสร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทยและร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคม
ของแรงงานอาเซียน
๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติที่ได้ประกาศไว้แล้ว
๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท�ำกินของเกษตรกรและการรุกล�้ำเขตป่าสงวน โดยการกระจาย
สิทธิการถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รุกล�้ำ และออกมาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือไปอยู่
ในครอบครองของผูท้ มี่ ใิ ช่เกษตรกร ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมส�ำรวจและวิธกี ารแผนทีท่ ที่ นั สมัย แก้ไขปัญหา
เขตที่ ดิ น ทั บ ซ้ อ นและแนวเขตพื้ น ที่ ป ่ า ที่ ไ ม่ ชั ด เจน อั น ก่ อ ให้ เ กิ ด ข้ อ ขั ด แย้ ง ระหว่ า งประชาชน
กับเจ้าหน้าที่รัฐ
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

นโยบายข้อ ๓

๑

การเรงสรางโอกาส อาชีพ ละการมีราย ดที่มั่นคง

๑.๑ การดำาเนินการเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มได้รับการบริการส่งเสริมการมีงานทำา
๑.๑.๑ จัดตัง้ ศูนย์บริการจัดหางานเพือ่ คนไทย (Smart Job Center) เพือ่ เป็นกลไกส�าคัญ
ในการขับเคลื่อนนโยบาย “คนไทยทุกคนมีงานท�า” โดยมุ่งเน้นการให้บริการเพื่อให้คนไทยทุกคน ทุกกลุ่ม
ให้มงี านท�า ด้วยบริการแบบครบวงจร ซึง่ มีการจัดตัง้ ศูนย์บริการจัดหางานเพือ่ คนไทยแล้ว จ�านวน ๓๔ จังหวัด
๔๔ แห่ง (กรุงเทพมหานคร ๑๑ แห่ง) มีผลการด�าเนินการ ดังนี้
การดำาเนินการ

จำานวน (อัตรา/คน)

๑) มีนายจ้างและสถานประกอบการลงทะเบียนรับสมัครงาน
๒๑,๔๕๓ แห่ง

ต�าแหน่งงานว่าง ๕๑,๗๐๐ ต�าแหน่ง
(๓๓๗,๐๕๗ อัตรา)

๒) มีผู้ได้รับการบรรจุงานจากผู้ลงทะเบียนสมัครงานในประเทศ
๙๕,๒๐๑ คน

๖๗,๐๑๐ คน

๓) ให้บริการแนะแนวอาชีพและให้ค�าปรึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา
และประชาชนทั่วไป

๘๕,๙๔๗ คน

๔) มีผู้แจ้งความประสงค์เดินทางไปท�างานต่างประเทศ

๔๐,๐๑๕ คน

๕) มีผู้ได้รับการบรรจุงานจากผู้ประกันตนมาขึ้นทะเบียนการว่างงาน
๓๕๗,๐๖๓ คน รายงานตัว ๘๕๖,๓๐๒ ครั้ง

๑๕๓,๔๙๕ คน

นอกจากนี้ ประชาชนทัว่ ไปสามารถเข้าใช้บริการศูนย์บริการจัดหางานเพือ่ คนไทยทาง http://smartjob.doe.go.th/
และแอปพลิเคชันในชือ่ “Smart Job Center” ได้อกี ด้วย โดยมีการเข้าใช้งานเว็บไซต์ จ�านวน ๕,๔๘๗,๖๘๐ ครัง้
และมีการสมัครงานผ่านแอปพลิเคชัน จ�านวน ๒๙,๗๓๕ ครัง้
ในระยะต่อ ไปจะมี ก ารพั ฒ นา Smart Job Center ก้ า วสู ่ ง านที่ ดี คนมี คุ ณ ภาพ
ให้เป็น “Smart Jobs Smart Workers Center” โดยการสร้างความร่วมมือตามนโยบายประชารัฐซึง่ ภาครัฐ
และภาคเอกชนจะรวมพลังเพือ่ ให้คนไทยมีงานท�าในทุกพืน้ ที่ ทุกกลุม่ และทุกช่วงวัย
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

นโยบายข้อ ๓

๑.๑.๒ ส่งเสริมการมีงานทำา โดยมีผลการด�าเนินการ ดังนี้
(๑) ให้บริการจัดหางานในประเทศ ได้รบั ลงทะเบียนผูห้ างานท�าและนายจ้าง เพือ่ ส่งเสริม
ให้ผทู้ ตี่ อ้ งการมีงานท�าในระบบและนายจ้างหรือสถานประกอบการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต�าแหน่งงานว่าง
ความต้องการแรงงานได้โดยสะดวก รวมถึงส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบมีงานท�าที่เหมาะสมกับความต้องการ
ซึง่ มีผมู้ าใช้บริการจัดหางานทัว่ ประเทศ จ�านวน ๘๙๙,๕๔๗ คน ผูไ้ ด้รบั การบรรจุงาน จ�านวน ๕๖๓,๗๒๘ คน
(๒) ให้บริการจัดหางานต่างประเทศ ได้ด�าเนินการที่ส�าคัญ เช่น พิจารณาค�าขอ
การจัดส่งคนหางานและพาลูกจ้างไปท�างานต่างประเทศหรือฝึกงานในต่างประเทศ รับแจ้งการเดินทางด้วยตนเอง
และเดินทางกลับไปท�างานต่างประเทศ (Re-entry) จัดส่งคนหางานไปท�างานต่างประเทศโดยรัฐ ซึง่ มีผรู้ บั บริการ
จัดหางานต่างประเทศ จ�านวน ๑๑๔,๐๐๓ คน และพัฒนาศักยภาพคนหางานก่อนไปท� างานต่างประเทศ
ตามความต้องการของตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ โดยการฝึกอบรมให้แก่ผทู้ อี่ ยูร่ ะหว่างรอเดินทางไปท�างาน
ต่างประเทศ จ�านวน ๑,๐๗๓ คน
(๓) แนะแนวอาชีพให้แก่ผู้ที่กำาลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูล
ข่าวสารตลาดแรงงาน สถานการณ์ตลาดแรงงานในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต การเตรียมตัวก่อนเข้าสู่
ตลาดแรงงาน การประกอบอาชีพอิสระ รวมถึงกิจกรรมอืน่ ๆ เช่น การให้คา� ปรึกษาด้านอาชีพ การทดสอบความพร้อม
ทางอาชีพ การจัดนิทรรศการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระและการทดลองปฏิบตั ิ มีผมู้ ารับบริการแนะแนวอาชีพ
ทัว่ ประเทศ จ�านวน ๖๓๑,๓๕๒ คน
(๔) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อการมีงานทำาให้แก่ประชาชนผู้สนใจทั่วไป ได้พัฒนา
และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน จัดท�าทะเบียนก�าลังแรงงาน โดยเน้นนักเรียน นักศึกษา ที่จะส�าเร็จ
การศึกษา และทหารกองประจ�าการ เพื่อเพิ่มโอกาสในการมีงานท�าแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาใหม่ในแต่ละจังหวัด
เป็นข้อมูลให้นายจ้างและสถานประกอบการในการคัดเลือกบุคคลเข้าท�างาน ตลอดจนเป็นข้อมูลก�าลังแรงงาน
ของประเทศ ซึ่งจะน�าไปใช้วิเคราะห์ วิจัยตลาดแรงงาน และสนับสนุนการวางแผนการด�าเนินงานด้านแรงงาน
ทัง้ ในปัจจุบนั และอนาคต ซึง่ มีผไู้ ด้รบั ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน จ�านวน ๑๓,๘๙๐,๗๗๓ คน
๑.๑.๓ จัดตัง้ ศูนย์ประสานงานและสนับสนุนเครือข่ายแรงงานนอกระบบ ณ ส�านักงานแรงงาน
จังหวัดทั่วประเทศ โดยมีภารกิจในการจัดท�าเรื่องแรงงานนอกระบบในพื้นที่ เน้นการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล
และให้ความช่วยเหลือแรงงานดังกล่าวให้ได้รับความคุ้มครองดูแลและสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
สร้างความเข้มแข็งมัน่ คงทางอาชีพและรายได้แก่แรงงานนอกระบบ โดยได้มกี ารปรับปรุงข้อมูลแรงงานนอกระบบ
ให้เป็นปัจจุบัน จัดท�าแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัด และแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุม้ ครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบจังหวัด
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
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๑.๒ การพัฒนาศักยภาพฝีมอื แรงงานทัง้ ระบบ
๑.๒.๑ เพิม่ ผลิตภาพแรงงาน
(๑) พัฒนาฝีมอื แรงงาน ทัง้ แรงงานใหม่ แรงงานเดิมทีต่ อ้ งการเพิม่ ศักยภาพในการท�างาน
แรงงานที่ต้องการเปลี่ยนงาน ตลอดจนแรงงานนอกระบบ โดยเน้นสาขาอาชีพที่เป็นความต้องการของตลาด
แรงงานในทุกพื้นที่ เช่น พื้นที่อุตสาหกรรม พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ เพื่อให้มีแรงงานที่มีทักษะฝีมือตรงตามความต้องการของนายจ้าง ทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อม
ให้แก่แรงงานที่จะเข้าสู่กระบวนการทดสอบมาตรฐานฝีมืออีกด้วย นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้สถานประกอบการด�าเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยใช้มาตรการจูงใจทางภาษีและสิทธิประโยชน์ดา้ นต่าง ๆ ในการสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงานมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
จ�านวน ๔,๔๘๓,๒๑๐ คน และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จ�านวน ๓,๘๑๕,๑๓๖ คน
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(๒) ทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน ได้ให้ความส�าคัญในการพัฒนาให้แรงงาน
มีมาตรฐานฝีมือแรงงานที่สูงขึ้น โดยสร้างแรงจูงใจ
ให้แรงงานที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือได้ค่าจ้าง
ทีส่ งู กว่าแรงงานทีไ่ ม่ได้ผา่ นการทดสอบมาตรฐานฝีมอื
เพื่อให้แรงงานเกิดความต้องการที่จะพัฒนาตนเอง
ให้มีความรู้ความสามารถเป็นไปตามมาตรฐานฝีมือ
ซึง่ มีผเู้ ข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมอื แรงงาน จ�านวน
๗๒,๐๒๕ คน
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

นโยบายข้อ ๓

			
(๓) จั ด ท�ำมาตรฐานค่ า จ้ า งตามมาตรฐานฝี มื อ ปั จ จุ บั น ได้ ก�ำ หนดอั ต ราค่ า จ้ า ง
ตามมาตรฐานฝีมอื แล้ว ครอบคลุม ๕๕ สาขาอาชีพ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ประกาศอัตราค่าจ้าง
ตามมาตรฐานฝีมอื ใน ๕ กลุม่ อุตสาหกรรม รวม ๒๐ สาขาอาชีพ ดังนี้
กลุ่มอุตสาหกรรม

สาขาอาชีพ

อัตราค่าจ้าง
(บาทต่อวัน)

๑) กลุ่มไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑)
๑.๒)
๑.๓)
๑.๔)

พนักงานประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและแสงสว่าง
พนักงานประกอบมอเตอร์ส�ำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า
ช่างเทคนิคบ�ำรุงรักษาเครื่องจักรกล
ช่างเทคนิคระบบรักษาความปลอดภัย

๓๖๐–๔๙๐

๒) กลุ่มชิ้นส่วนและอะไหล่
ยานยนต์

๒.๑)
๒.๒)
๒.๓)
๒.๔)

ช่างกลึง
ช่างเชื่อม มิกแม็ก
ช่างเทคนิคบ�ำรุงรักษาเครื่องจักรกล
ช่างเทคนิคเครื่องกลึงอัตโนมัติ

๔๐๐–๔๘๐

๓) กลุ่มยานยนต์

๓.๑)
๓.๒)
๓.๓)
		
๓.๔)

ช่างเทคนิคพ่นสีตัวถัง
ช่างเทคนิคพ่นซีลเลอร์ตัวถัง
พนักงานประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ยานยนต์
(ขั้นสุดท้าย)
ช่างเทคนิคเชื่อมสปอตตัวถัง

๔๐๐-๔๘๐

๔) อัญมณี

๔.๑)
๔.๒)
๔.๓)
๔.๔)

ช่างเจียระไนพลอย
ช่างหล่อเครื่องประดับ
ช่างตกแต่งเครื่องประดับ
ช่างฝังอัญมณีบนเครื่องประดับ

๔๒๐-๕๕๐

๕) โลจิสติกส์

๕.๑)
๕.๒)
๕.๓)
๕.๔)

นักบริหารการขนส่งสินค้าทางถนน
ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน ๑๐ ตัน
ผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง
ผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า

๓๔๐-๕๐๐

นอกจากนี้ ได้พิจารณาสาขาอาชีพที่มีความพร้อมในการก�ำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ซึ่งแบ่งเป็น
๓ กลุม่ อุตสาหกรรม ๑๒ สาขาอาชีพ ประกอบด้วย กลุม่ จักรกลและโลหะการ กลุม่ เครือ่ งปรับอากาศและเครือ่ งท�ำความเย็น
และกลุม่ แม่พมิ พ์ ซึง่ จะได้มกี ารพิจารณาก�ำหนดแนวทางการก�ำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมอื ในแต่ละสาขา
อาชีพ และส�ำรวจข้อมูลการจ่ายค่าจ้างจากสถานประกอบการและลูกจ้างต่อไป
			
(๔) เพิ่มผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบการ เพื่อให้ลูกจ้างในสถานประกอบการ
มีความรู้และทักษะจากการให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำในเชิงลึกและสามารถน�ำแนวทางไปปฏิบัติเพื่อเพิ่มผลิตภาพ
และลดการสูญเสียในวงจรการผลิต รวมถึงสามารถน�ำแนวปฏิบตั ไิ ปเป็นต้นแบบในสายการผลิตอืน่ ต่อไป เพือ่ เพิม่
ผลิตภาพแรงงานและลดการสูญเสียในวงจรการผลิตของสถานประกอบการ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ได้ด�ำเนินการในสถานประกอบการทั่วประเทศ จ�ำนวน ๒๖๐ แห่ง เน้นที่อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) โดยสถานประกอบการที่ เข้ า ร่ ว มโครงการนี้ ส ามารถลดความสู ญ เสี ย ในวงจรการผลิ ต ได้
๖๐๓,๓๓๘,๗๑๕ บาท มีแรงงาน จ�ำนวน ๑๖,๗๙๖ คน ได้รับการเพิ่มผลิตภาพแรงงานส่งผลให้สามารถท�ำงาน
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

นโยบายข้อ ๓

ได้เร็วขึ้น แรงงานได้รับรายได้เพิ่มและมีคุณภาพชีวิตที่ดี และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ด�าเนินการ
ในสถานประกอบการ จ�านวน ๒๖๐ แห่ง สถานประกอบการสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ไม่น้อยกว่า
๑,๑๓๕ ล้านบาท มีแรงงานได้รับการพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน จ�านวน ๒๔,๘๖๒ คน
(๕) พัฒนาแรงงานเพือ่ รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน รัฐบาลได้ดา� เนินการเพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพของแรงงาน ทัง้ แรงงานวิชิ าชีพ แรงงานมีทกั ษะ และแรงงานไม่มที กั ษะ ซึง่ รายละเอียดผลการด�าเนินการ
ในเรือ่ งนีป้ รากฏอยูใ่ นนโยบายข้อ ๗ การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน ข้อ ๔ การพัฒนา
แรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพือ่ รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
๑.๒.๒ พัฒนาฐานข้อมูลด้านแรงงาน ด้วยการบูรณาการและได้จดั ท�าข้อมูลความต้องการแรงงาน
และการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ประกอบด้วย ข้อมูลตัวเลขแรงงานที่กลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ
ขาดแคลน โดยค�านึงถึงความสอดคล้องของภาวะเศรษฐกิจของประเทศด้วย ทัง้ นี้ สถานประกอบการสามารถบันทึก
ข้อมูลความต้องการแรงงานผ่านระบบ Smart Job Center เพือ่ ทราบความต้องการแรงงานในต�าแหน่งงานว่าง
รายละเอียดของแรงงานที่นายจ้างต้องการ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะสามารถเชื่อมโยงไปสู่กระบวนการสร้างความรู้
ของสถานศึกษาและการพัฒนาทักษะฝีมอื ให้แก่แรงงานต่อไปด้วย
๑.๓ การเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุม้ ครองแรงงาน
๑.๓.๑ พัฒนาระบบการให้บริการด้านแรงงาน เพือ่ ให้ประชาชนทัว่ ไปหรือผูใ้ ช้แรงงานเข้าถึงบริการ
ของภาครัฐได้งา่ ยและรวดเร็วมากยิง่ ขึน้ ซึง่ จะเป็นส่วนหนึง่ ในการพัฒนาให้ประเทศไทยก้าวเข้าสูก่ ารพัฒนาดิจทิ ลั
เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม โดยได้พฒ
ั นาแอปพลิเคชันในชือ่ “Smart Labour” โดยในระยะแรกได้ให้บริการข้อมูลข่าวสาร
๔ บริการหลัก ได้แก่ การค้นหาต�าแหน่งงานว่างทัว่ ประเทศ การตรวจสอบเงินสะสมของผูป้ ระกันตนกรณีชราภาพ
การร้องเรียนหรือร้องทุกข์ดา้ นสวัสดิการแรงงานและติดตามผลการด�าเนินการ และการค้นหาหลักสูตรการฝึกอบรม
และสาขาอาชีพช่างทีเ่ ปิดทดสอบมาตรฐานฝีมอื แรงงาน มีผเู้ ข้าใช้บริการ จ�านวน ๘๗,๕๘๒ ครัง้ ในระยะต่อไป
จะพัฒนาให้สามารถสมัครงาน ตรวจสอบสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙
ของพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ได้ด้วย รวมทั้ง พัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ
(National Labour Information Center: NLIC) ซึง่ ได้เชือ่ มโยงข้อมูลด้านแรงงานกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ท�าให้
มีฐานข้อมูลทีจ่ า� เป็นต่อการด�าเนินนโยบายด้านแรงงาน เช่น ข้อมูลเชิงสถิติ ซึง่ ได้เผยแพร่ทาง http://nlic.mol.go.th
เพือ่ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านแรงงานดังกล่าวด้วย
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๑.๓.๒ ให้บริการด้านแรงงานในพืน้ ทีช่ มุ ชนทัว่ ประเทศ ได้แต่งตัง้ อาสาสมัครแรงงานขึน้ ในพืน้ ที่
ทัว่ ประเทศ จ�านวน ๑๙,๕๘๑ คน เพือ่ เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารด้านแรงงานให้แก่ประชาชนในพืน้ ที่ รวมทัง้ ประสานงาน
ระหว่างประชาชนกับหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ ในเรือ่ งปัญหาด้านแรงงาน ความต้องการมีงานท�าและการพัฒนาทักษะ
ฝีมอื ความคุม้ ครองด้านแรงงาน ตลอดจนสิทธิประโยชน์จากการเป็นผูป้ ระกันตน นอกจากนี้ ยังมีศนู ย์บริการร่วม
กระทรวงแรงงาน จ�านวน ๖๔ แห่ง ใน ๖๓ จังหวัด ซึง่ ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน รับเรือ่ งและวินจิ ฉัยเพือ่
ส่งต่อไปยังหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง และให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ เช่น การทดสอบความพร้อมทางอาชีพ การตรวจสอบ
สิทธิประโยชน์เบือ้ งต้นของผูป้ ระกันตนตามมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙ รวมถึงการให้บริการสายด่วน ๑๕๐๖
ซึง่ ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน ให้คา� แนะน�าเรือ่ งข้อกฎหมายแรงงาน และรับเรือ่ งราวร้องทุกข์หรือร้องเรียน
ปัญหาอันเนือ่ งมาจากการท�างาน โดยมีผใู้ ช้บริการ ดังนี้
ช่องทางการให้บริการ

จำานวนประชาชนที่ใช้บริการ (ราย)

อาสาสมัครแรงงาน

๒๓๙,๑๒๐

ศูนย์บริการร่วม

๓๗๗,๘๔๗

สายด่วน ๑๕๐๖

๒,๙๓๐,๐๓๕
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

นโยบายข้อ ๓

		

๑.๓.๓ ให้ความคุม้ ครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางานและคุม้ ครองคนหางาน		
การดำ�เนินการ

จำ�นวน (คน)

ให้ความรู้แก่ผู้ต้องการไปทำ�งานต่างประเทศ เพื่อป้องกันปัญหาการหลอกลวง

๑,๐๔๗,๖๖๙

ตรวจสอบควบคุมผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศหรืือต่างประเทศ

๘๗๔

รับเรื่องร้องทุกข์จากคนหางานตามพระราชบัญญัติจัดหางาน
และคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘

๕๔๘

ร้องทุกข์กล่าวโทษและดำ�เนินคดีทางอาญาแก่ผู้กระทำ�ผิดกฎหมายว่าด้วยการจัดหางาน
และคุ้มครองคนหางาน

๓๖๘

		

๑.๓.๔ ให้ความคุม้ ครองแก่ลกู จ้างและผูป้ ระกันตน
จำ�นวน
ผู้ขึ้นทะเบียน (คน)

ได้รับสิทธิประโยชน์
(ล้านบาท)

ผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙ จะได้รับ
สิทธิประโยชน์ในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
กรณีคลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ
และว่างงาน : สิทธิประโยชน์
จากเหตุไม่เนื่องจากการทำ�งาน (จากกองทุนประกันสังคม)

๑๑,๖๙๗,๙๓๔

๕๐,๒๓๐.๘๑๗
(๓๒,๑๕๐,๖๔๑ ราย)

ลูกจ้างตามกฎหมายเงินทดแทน : สิทธิประโยชน์
จากเหตุเนื่องจากการทำ�งาน (จากกองทุนเงินทดแทน)

๙,๔๐๗,๙๐๗

๑,๐๑๕.๙๓๙
(๙๐,๕๕๖ ราย)

ผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ [แรงงานนอกระบบ
(ผู้ประกอบอาชีพอิสระ)]

๒,๒๒๕,๒๐๕

๓๘๓.๕๔๗
(๑๓๐,๖๘๔ ราย)

ลูกจ้างและผู้ประกันตน

			
นอกจากนี้ ได้ อ อกหน่ ว ย
เคลื่อนที่เพื่อให้บริการงานประกันสังคมแบบเบ็ดเสร็จ
(Service Delivery Unit) แก่ ป ระชาชนในพื้ น ที่
ซึ่ง ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ให้บริการ จ�ำนวน
๑๐,๔๘๒ ครัง้ มีผเู้ ข้ารับการบริการ จ�ำนวน ๕๒๖,๐๘๕
ราย
		
๑.๓.๕ ให้ความคุม้ ครองแรงงานไทย
ในต่างประเทศ ส�ำนักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ
ได้เข้าตรวจเยี่ยมแรงงานในสถานประกอบการ ที่พัก
โรงพยาบาล และสถานกักกัน จ�ำนวน ๒๑,๔๖๗ คน
รวมทั้งติดตามช่วยเหลือและเรียกร้องสิทธิประโยชน์
ให้แรงงานไทย จ�ำนวน ๔,๔๑๗ ราย เป็นเงินรวม
ทัง้ สิน้ ๗๖,๑๐๗,๒๕๙.๑๑ บาท

“ติดตามช่วยเหลือ

และเรียกร้องสิทธิประโยชน์

ให้แรงงานไทย ๔,๔๑๗ ราย

เป็นเงิน ๗ ๖.๑๐ ล้านบาท”

รายงานผลการดำ�เนินงานของรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
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นโยบายข้อ ๓

		
๑.๓.๖ ด�ำเนินการให้แรงงานได้รับความเป็นธรรมและเกิดความสมานฉันท์ระหว่างนายจ้าง
และลูกจ้างด้วยระบบทวิภาคี เพือ่ สร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง รวมถึงการร่วมกันแก้ไขปัญหา
การขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นภายในสถานประกอบการให้ยุติลงได้ก่อนจะเกิดความรุนแรง ทั้งนี้ ได้เข้าตรวจเยี่ยม
สถานประกอบการ จ�ำนวน ๑๑,๓๙๑ แห่ง มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง จ�ำนวน ๖๖๘,๐๖๐ คน รวมถึงสนับสนุนให้
สถานประกอบการจั ด สวั ส ดิ ก ารอื่ น ที่ น อกเหนื อ กฎหมายก�ำ หนดให้ แ ก่ ส ถานประกอบการเพื่ อ ยกระดั บ
คุณภาพชีวติ แรงงาน ครอบครัว และความมัน่ คงของสังคม ทัง้ นี้ มีสถานประกอบการได้รบั การส่งเสริมสวัสดิการ
เพือ่ แรงงาน ครอบครัว และสังคม จ�ำนวน ๑๑,๔๕๑ แห่ง มีลกู จ้างเกีย่ วข้อง จ�ำนวน ๖๐๑,๕๓๘ คน
		
๑.๓.๗ สนับสนุนสถานประกอบการให้มีการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดมาตรฐานด้านแรงงาน
ไทยและมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน (Corporate Social Responsibility: CSR) เพื่อให้
สถานประกอบการมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถน�ำไปพัฒนาองค์กรให้มกี ารปฏิบตั ติ อ่ ผูใ้ ช้แรงงานได้อย่างถูกต้อง
มีสถานประกอบการได้รบั การส่งเสริมความรู้ จ�ำนวน ๕,๕๒๐ แห่ง มีลกู จ้างเกีย่ วข้อง จ�ำนวน ๖๑๗,๘๘๙ คน
		
๑.๓.๘ ตรวจแรงงานในสถานประกอบการ เพื่อให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครอง
แรงงานและคุ้มครองให้ลูกจ้างได้รับค่าตอบแทนในการท�ำงาน สิทธิประโยชน์ไม่ต�่ำกว่าที่กฎหมายก�ำหนด
โดยเน้นในสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ สถานประกอบการที่มีการใช้แรงงานเด็กและแรงงานต่างด้าว
ที่อาจน�ำไปสู่การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน สถานประกอบการที่ไม่เคยผ่านการตรวจแรงงานภายใน ๕ ปี และ
สถานประกอบการขนาดเล็กที่มีลูกจ้าง ๑-๔๙ คน ที่ไม่ผ่านการตรวจแรงงาน สถานประกอบการรายใหม่
และสถานประกอบการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยในปีที่ผ่านมาได้ตรวจสถานประกอบการ จ� ำนวน
๓๙,๙๙๕ แห่ง มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง จ�ำนวน ๑,๔๒๗,๑๐๕ คน พบสถานประกอบการปฏิบัติไม่ถูกต้อง จ�ำนวน
๗๒ แห่ง ทั้งนี้ ได้ตรวจแรงงานนอกระบบ จ�ำนวน ๓๐,๗๗๘ คน และได้ให้ความรู้ด้านการคุ้มครองแรงงาน
แก่แรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ นักเรียน นักศึกษาทีจ่ ะเข้าสูต่ ลาดแรงงาน ผูป้ กครองแรงงานเด็ก และแรงงาน
ในภาคเกษตรกรรม มีผไู้ ด้รบั ความรู้ จ�ำนวน ๔๒๙,๘๖๒ คน
			
นอกจากนี้ ได้ก�ำกับดูแลสถานประกอบการให้ปฏิบัติต่อแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน
ตามมาตรฐานแรงงาน โดยมีแรงงานโยกย้ายถิน่ ฐานได้รบั ความรูเ้ กีย่ วกับสิทธิของตน จ�ำนวน ๒,๕๘๐ คน มีแรงงาน
ได้รบั การเสริมสร้างวินยั การท�ำงานในภาคอุตสาหกรรม จ�ำนวน ๒,๗๘๒ คน
		
๑.๓.๙ ให้ความรู้และตรวจก�ำกับสถานประกอบการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ให้ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน เพือ่ การปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงานให้มีความเหมาะสมและปลอดภัย รวมทั้งลดการเกิดอุบัติเหตุจากการท�ำงาน ในสถานประกอบ
กิจการ จ�ำนวน ๑๖,๒๙๑ แห่ง มีลกู จ้างเกีย่ วข้อง จ�ำนวน ๙๙๑,๓๘๖ คน พบสถานประกอบการทีไ่ ม่ถกู ต้อง
จ�ำนวน ๒๖๐ แห่ง เร่งรัดลดการเกิดอุบตั เิ หตุจากการท�ำงานในสถานประกอบการ จ�ำนวน ๓๓๔ แห่ง มีลกู จ้าง
ทีเ่ กีย่ วข้อง จ�ำนวน ๑๗,๒๓๒ คน อบรมให้ความรูเ้ รือ่ งความปลอดภัยในการท�ำงานให้นายจ้าง ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยในการท�ำงานระดับบริหาร และผูท้ เี่ กีย่ วข้อง จ�ำนวน ๔,๓๗๒ คน
		
๑.๓.๑๐ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาแรงงานตลอดช่ ว งชี วิ ต โดยด�ำ เนิ น การจั ดสวัส ดิก ารแรงงาน
เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ ผูใ้ ช้แรงงานทีศ่ นู ย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรนิ ธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม
และสมุทรปราการ เพือ่ แบ่งเบาภาระค่าใช้จา่ ยการเลีย้ งดูบตุ รของผูใ้ ช้แรงงาน ให้แรงงานสามารถท�ำงานได้เต็มที่
ไม่มคี วามกังวลใจและห่วงใยบุตรหลาน ส่งผลให้บตุ รผูใ้ ช้แรงงานในระดับปฐมวัยได้รบั การพัฒนาทางด้านร่างกาย
อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และความปลอดภัยเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การศึกษาภาคบังคับ ตลอดจน
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

นโยบายข้อ ๓

เป็ น ต้ น แบบการจั ด สวั ส ดิ ก ารแรงงานเพื่ อ ครอบครั ว ของลู ก จ้ า งที่ น ายจ้ า งน� ำ ไปจั ด ตั้ ง ศู น ย์ เ ลี้ ย งเด็ ก
ในสถานประกอบการ ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ปัจจุบันมีเด็กเล็กที่อยู่
ในความดูแล จ�ำนวน ๑,๕๘๐ คน
		
๑.๓.๑๑ พัฒนาปรับปรุงกฎหมายเพือ่ คุม้ ครองสิทธิแรงงานให้ได้มาตรฐานสากล เช่น กฎกระทรวง
ก�ำหนดสถานที่ที่ห้ามให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต�่ำกว่าสิบแปดปีท�ำงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ พระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมถึงการก�ำหนดแนวปฏิบัติของพนักงานตรวจแรงงานในการตรวจ
แรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้ การก�ำหนดให้เจ้าหน้าทีล่ งโทษปรับในอัตราโทษสูงสุดแก่ผกู้ ระท�ำความผิด ฝ่าฝืน
ตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ในฐานความผิดทีม่ ผี ลกระทบต่อสังคม เช่น การใช้แรงงานเด็ก
อายุตำ�่ กว่า ๑๕ ปี ทัง้ นี้ ได้มกี ารด�ำเนินคดีแล้ว ๑,๖๗๔ คดี เปรียบเทียบปรับกว่า ๖.๗๓ ล้านบาท และขณะนี้
อยูร่ ะหว่างด�ำเนินการยกร่างพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างกฎกระทรวงก�ำหนดงาน
ทีม่ ลี กั ษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของหญิงมีครรภ์หรือเด็กซึง่ มีอายุตำ�่ กว่าสิบห้าปี พ.ศ. ....
นอกจากนี้ ได้จดั ท�ำประกาศมาตรฐานสวัสดิการแรงงานทีพ่ กั ส�ำหรับลูกจ้างประเภทกิจการก่อสร้าง โดยนายจ้าง
ได้จดั ทีพ่ กั ตามมาตรฐานให้แก่ลกู จ้างฯ แล้ว จ�ำนวน ๒,๔๐๘ ห้อง ลูกจ้างได้รบั ประโยชน์ ๓,๕๘๗ คน

๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ แรงงานต่างด้าว คนขอทาน
๒.๑ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ และแรงงานประมงผิดกฎหมาย
		
รัฐบาลได้เร่งรัดการด�ำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ และแรงงานประมง
ผิดกฎหมาย โดยก�ำหนดให้เป็น “วาระแห่งชาติ” ซึ่งรายละเอียดผลการด�ำเนินการในเรื่องนี้ปรากฏอยู่ใน
การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนทีส่ ำ� คัญของประเทศ ข้อ ๘.๒ การแก้ไขปัญหาการท�ำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน
และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated: IUU)
๒.๒ การป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
		
ในการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท� ำงานในประเทศไทยได้ด�ำเนินการโดยค�ำนึงถึง
การรักษาผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ โดยก�ำหนดหลักเกณฑ์
และกระบวนการอนุญาตให้มีการจ้างงานและน�ำแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบภายใต้ความร่วมมือกับประเทศ
เพือ่ นบ้าน รวมถึงการให้ความเป็นธรรม ความคุม้ ครอง ปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของแรงงานต่างด้าว โดยยึดมัน่
ในหลักนิตธิ รรม หลักสิทธิมนุษยชนขัน้ พืน้ ฐานและกติการะหว่างประเทศ โดยมีผลการด�ำเนินการ ดังนี้
		
๒.๒.๑ จัดท�ำข้อตกลงกับประเทศคูเ่ จรจาเกีย่ วกับความร่วมมือด้านแรงงาน
			
(๑) ไทย-เมียนมา โดยได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานระหว่าง
รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึง่ ครอบคลุมความร่วมมือทางวิชาการ
การพัฒนาฝีมอื แรงงาน การจ้างงานระหว่างสองประเทศ และความร่วมมือด้านวิชาการอืน่ ๆ ทีค่ เู่ จรจามีความสนใจ
และบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน เพือ่ พัฒนาและขยายความร่วมมือระหว่างคูภ่ าคี และอ�ำนวยความสะดวก
ในการจ้างแรงงานในเขตแดนของคูภ่ าคี
			
(๒) ไทย-ลาว โดยได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานระหว่าง
รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพือ่ ก�ำหนดหลักการพืน้ ฐาน
เกีย่ วกับความร่วมมือด้านแรงงานร่วมกัน โดยมีกรอบความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาฝีมอื แรงงาน การจ้าง
แรงงาน การคุม้ ครองแรงงาน และการประกันสังคม
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(๓) ไทย-กัมพูชา โดยได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานระหว่าง
รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ซึง่ ครอบคลุมความร่วมมือทางวิชาการ ความร่วมมือ
ด้านการพัฒนาฝีมอื แรงงาน ความร่วมมือด้านการจ้างงานระหว่างสองประเทศ ความร่วมมือด้านวิชาการอืน่ ๆ ทีค่ เู่ จรจา
มีความสนใจ และบันทึกข้อตกลงด้านการจ้างแรงงาน ซึง่ มีจะอ�ำนวยความสะดวกในการจ้างแรงงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
โปร่งใส ค�ำนึงสิทธิของแรงงาน และขจัดปัญหาการจ้างงานผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ดา้ นแรงงาน		
		
๒.๒.๒ จัดระเบียบแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ (เมียนมา ลาว และกัมพูชา)
			
(๑) จดทะเบี ย นแรงงาน
ต่ า งด้ า ว ณ ศู น ย์ บ ริ ก ารจดทะเบี ย นแรงงาน
ต่ า งด้ า วแบบเบ็ ด เสร็ จ (One Stop Service:
OSS) ซึง่ มีในทุกจังหวัด เพือ่ ท�ำหน้าทีใ่ นการพิจารณา
ออกใบอนุญาตท�ำงานชัว่ คราวให้แก่คนต่างด้าวสัญชาติ
“
เมียนมา ลาว และกัมพูชา โดยมีผลการจดทะเบียน ดังนี้
(เมียนมา ลาว และกัมพูชา)

แรงงานต่างด้าว

และผู้ติดตามมารายงานตัว เพื่อต่ออายุ
ใบอนุญาตท�ำงาน ๑.๒๐ ล้านคน”
กิจกรรม/ช่วงเวลา

จำ�นวนแรงงานต่างด้าว
และผู้ติดตาม (คน)

๑) 		จดทะเบียน
			 ช่วงที่ ๑ วันที่ ๒๖ มิถุนายน-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗

๑,๖๒๖,๒๓๕

			 ช่วงที่ ๒ วันที่ ๑ เมษายน-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘

๑,๐๔๙,๓๒๖

๒)		แรงงานต่างด้าวมารายงานตัวเพื่อต่ออายุใบอนุญาตทำ�งาน
		(จากเดิมที่กำ�หนด ๑ ปี เป็นผ่อนผันให้อยู่อาศัยและทำ�งานในประเทศไทยได้อีก ๒ ปี)
			 ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

๑,๒๐๑,๕๔๖

			
(๒) จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเลและในกิจการแปรรูปสัตว์น�้ำ
ในพืน้ ทีต่ ดิ ทะเล ในพืน้ ที่ ๒๒ จังหวัดติดทะเล โดยมีผลการจดทะเบียน ดังนี้
ประเภทแรงงาน/ช่วงเวลา

จำ�นวน (คน)

๑) แรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล
		 ช่วงที่ ๑ วันที่ ๒๖ มิถุนายน-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗

๕๘,๕๐๘

		 ช่วงที่ ๒ วันที่ ๑ เมษายน-๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘

๕๔,๔๐๒

		 ช่วงที่ ๓ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘-๒๘ มกราคม ๒๕๕๙

๒๑,๕๓๕

		 ช่วงที่ ๔ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

๔๕,๔๔๑

๒) แรงงานต่างด้าวในกิจการแปรรูปสัตว์น�้ำในพื้นที่ติดทะเล
		 ช่วงที่ ๑ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
		 ช่วงที่ ๒ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์-๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
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(๓) ตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้าวเพื่ออนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการ
ชั่วคราวและอนุญาตท�ำงานตามกฎหมาย ซึ่งแรงงานต่างด้าวที่ผ่านการตรวจสัญชาติจะได้รับหนังสือเดินทาง
หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง ได้รบั การตรวจลงตรา (VISA) และประทับตราอนุญาตให้อยูใ่ นราชอาณาจักร
และได้รับอนุญาตท�ำงานถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยมีการตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้าว ระหว่างวันที่ ๑
ตุลาคม ๒๕๕๗-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ดังนี้
จำ�นวนแรงงานต่างด้าว
และผู้ติดตาม (คน)

การดำ�เนินการ
๑) นายจ้างแจ้งบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าวเพื่อเข้ารับการตรวจสัญชาติ

๖๘๙,๙๗๗

๒) แรงงานต่างด้าวเข้าสู่กระบวนการตรวจสัญชาติ

๖๑๔,๕๑๔

๓) แรงงานต่างด้าวที่ได้รับหนังสือเดินทางหรือหนังสือรับรองสภาพบุคคล (CI)

๑๔๑,๒๒๖

			
(๔) น�ำเข้าแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านการจ้างแรงงานระหว่างประเทศไทยกับประเทศคู่ภาคี (ตามข้อ ๒.๒.๑) การน�ำแรงงานต่างด้าวรายใหม่
เข้ามาท�ำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพือ่ เป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานให้กบั นายจ้างและเป็นการ
ลดการใช้แรงงานต่างด้าวทีผ่ ดิ กฎหมาย โดยมีการอนุญาตให้แรงงาน ๓ สัญชาติ เข้ามาท�ำงานในต�ำแหน่งกรรมกร
และรับใช้ในบ้าน มีผลการด�ำเนินการระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ดังนี้
จำ�นวนแรงงานต่างด้าว
(คน)

การดำ�เนินการ
๑) นายจ้างแจ้งความต้องการนำ�เข้าแรงงานต่างด้าวตามบันทึกความเข้าใจ

๓๕๑,๖๔๑

๒) อนุญาตให้นำ�เข้าแรงงานต่างด้าวตามบัญชีรายชื่อมาตรา ๑๑

๑๙๖,๙๔๑

๓) อนุญาตให้แรงงานต่างด้าวทำ�งาน

๓๐๔,๙๗๓

			
นอกจากนี้ ในส่วนของการแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม ได้เปิดให้มกี ารจดทะเบียน
แรงงานต่างด้าวเวียดนาม ระหว่างวันที่ ๑-๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ ซึง่ มีนายจ้างจ�ำนวน ๖๙๗ ราย แจ้งรายชือ่ แรงงาน
ต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม จ�ำนวน ๑,๕๖๙ คน
		
๒.๒.๓ ตรวจสอบการท�ำงานของแรงงานต่างด้าวและสถานประกอบการที่มีการจ้างงาน
แรงงานต่างด้าว โดยมีผลการด�ำเนินการ ดังนี้
ปีงบประมาณ

จำ�นวนสถานประกอบการ (แห่ง)

จำ�นวนลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง (คน)

๒๕๕๘

๕๑,๑๒๐

๓๔๕,๗๗๙

๒๕๕๙

๔๗,๔๐๓

๓๖๗,๕๑๓

			
นอกจากนี้ ได้ขับเคลื่อนความปลอดภัยและชีวอนามัยในสถานประกอบการที่มีการ
ใช้แรงงานต่างด้าว โดยจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
รวมทัง้ เข้าตรวจเยีย่ มเพือ่ ก�ำกับดูแลให้นายจ้างและผูป้ ระกอบกิจการ เจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในสถานประกอบการ
สามารถน�ำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีผู้เข้ารับอบรมแบ่งเป็น ๑) ผู้แทน
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จากสถานประกอบกิจการ จ�านวน ๕๒๐ คน และ ๒) เจ้าหน้าที่เครือข่ายความปลอดภัยในการท�างาน จ�านวน
๑,๓๓๒ คน รวมทั้งได้ออกพระราชก�าหนดการน�าคนต่างด้าวมาท�างานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙
และออกกฎกระทรวงจ�านวน ๓ ฉบับ เพื่อก�าหนดค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การขอและ
ออกใบอนุญาต และการก�าหนดหลักประกันในการน�าคนต่างด้าวมาท�างานกับนายจ้างในประเทศด้วย
๒.๒.๔ ดำาเนินการกับชาวโรฮีนจาที่อพยพย้ายถิ่นและลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย
ได้ด�าเนินการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยใช้แบบสัมภาษณ์ในรูปแบบทีมสหวิชาชีพ เช่น เจ้าหน้าที่
ต�ารวจ นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา และล่ามแปลภาษา จัดบริการปัจจัยสี่ ดูแลด้านสุขภาพ สุขอนามัย
การท�ากิจกรรมต่าง ๆ เช่น การละหมาด การประกอบอาหาร การฝึกอาชีวบ�าบัด รวมทั้งกระบวนการ
ให้ความช่วยเหลือด้านคดี และกระบวนการรับไป
ตัง้ ถิน่ ฐานทีป่ ระเทศทีส่ าม ทัง้ นี้ ได้ประสานความร่วมมือ
กั บ สถานเอกอั ครราชทูต สหรัฐ อเมริก า ส� านัก งาน
ข้ า หลวงใหญ่ ผู ้ ลี้ ภั ย แห่ ง สหประชาชาติ (United
Nations High Commissioner for Refugees:
“
UNHCR) และองค์การระหว่างประเทศเพือ่ การโยกย้าย
้ำ ิ ำ
้ำ
ถิน่ ฐาน (International Organization for Migration:
ำ ผิ ห ำ
IOM) โดยได้รับกลุ่มโรฮีนจามาดูแลทั้งหมด จ�านวน
”
๓๒๙ คน และส่ ง กลุ ่ ม โรฮี น จาไปตั้ ง ถิ่ น ฐานใหม่
ในประเทศที่ ๓ แล้ว จ�านวน ๙๒ คน (ข้อมูลระหว่าง
ปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙)

ส

ร

ร

สำ

ำ

ั ิ ำ

๒.๓ การจัดระเบียบคนขอทาน
รัฐบาลได้ใช้แนวทางการจัดระเบียบคนขอทานภายใต้กระบวนงาน 3P ได้แก่ ๑) การบังคับ
ใช้กฎหมาย (Policy) ๒) การคุ้มครองช่วยเหลือ (Protection) และ ๓) การป้องกัน (Prevention) โดยให้
ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการขอทานและคนไร้ที่พึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติการด้านการส�ารวจ
และลงพื้นที่เพื่อสืบเสาะข้อเท็จจริง จากข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ ได้มีการจัดระเบียบคนขอทาน รวม
๔,๙๔๐ ราย เป็นขอทานไทย ๓,๑๕๒ ราย และขอทานต่างด้าว ๑,๗๘๘ ราย และได้ด�าเนินการคุ้มครองและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ผ่าน “โครงการธัญบุรีโมเดล” และ “โครงการบ้านน้อยในนิคม” รณรงค์ให้ประชาชน
เกิดความรับรู้เข้าใจในการ “ให้ทานถูกวิธีลดวิถีการขอทาน” เพื่อการแก้ไขปัญหาการขอทานอย่างยั่งยืน ทั้งนี้
ในส่วนของโครงการธัญบุรีโมเดล เป็นโปรแกรมรูปแบบหนึ่งของการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพครบวงจรส�าหรับ
บุคคลขอทานคนไร้ที่พึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งทางจิตใจ สังคม
สุขภาพ และอาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ผ่านกิจกรรมด้านการเกษตรนิเวศ ในการ
ปรับเปลีย่ นทัศนคติ โดยมีผใู้ ช้บริการทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
ประจ�าเดือนเมษายน ๒๕๕๙ จ�านวนทัง้ หมด ๙๔๑ คน
เป็นคนไร้ที่พึ่ง จ�านวน ๘๖๒ คน และคนขอทาน
จ�านวน ๗๙ คน
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๒.๔ การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
ให้ทนั สมัยและสามารถบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
ได้แก่ พระราชก�ำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
มี ผ ลใช้ บั ง คั บ เมื่ อ วั น ที่ ๑๔ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๘
“คุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิต
รวมทั้ ง ได้ ย กร่ า งกฎหมายล� ำ ดั บ รองที่ จ� ำ เป็ น
ขอทานและคนไร้ที่พึ่งผ่าน
แ ล ะ เร ่ ง ด ่ ว น แ ล ะ ป ร ะ ก า ศ แ ล ้ ว ๘ ๗ ฉ บั บ
และ
พระราชบั ญ ญั ติ แรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘
มี ผ ลใช้ บั ง คั บ เมื่ อ วั น ที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๙
”
พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙
มี ผ ลใช้ บั ง คั บ เมื่ อ วั น ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรการทางบริหารในการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้อง
กับการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๘

โครงการธัญบุรีโมเดล
โครงการบ้านน้อยในนิคม

๓. การพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออม และระบบสวัสดิการ
ชุมชน
๓.๑ พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม
		
๓.๑.๑ ดูแลผูส้ งู อายุ เด็ก สตรี คนพิการ และผูด้ อ้ ยโอกาส
			
(๑) กลุม่ เด็กและเยาวชน
				 (๑.๑) ด�ำเนินโครงการเงินอุดหนุนเพือ่ การเลีย้ งดูเด็กแรกเกิด มีวตั ถุประสงค์หลัก
เพื่ อ ให้ เ ด็ ก แรกเกิ ด ได้ รั บ การเลี้ ย งดู ใ ห้ มี พั ฒ นาการที่ ดี เป็ น การจั ด สวั ส ดิ ก ารพื้ น ฐานและสร้ า งระบบ
การคุ้มครองทางสังคมให้เด็กแรกเกิดได้รับการเลี้ยงดูอย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมให้มีพัฒนาการสมวัย รวมทั้ง
เป็นการเข้าถึงบริการของรัฐและเป็นการประกันสิทธิ
ด้านการอยูร่ อด โดยให้แก่เด็กแรกเกิดทีอ่ ยูใ่ นครัวเรือน
ยากจน และเสีย่ งต่อความยากจน ทัง้ นี้ ได้ขยายระยะ
เวลาการให้เงินอุดหนุนจาก ๑ ปี เป็น ๓ ปี (๓๖ เดือน)
“ขยายเวลาการให้
และขยายวงเงิ น จาก ๔๐๐ บาท ต่ อ คนต่ อ เดื อ น
เป็น ๖๐๐ บาท ต่อคนต่อเดือน ซึ่งมีผู้ลงทะเบียน
จ�ำนวน ๑๕๔,๘๕๕ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน
จาก ๑ ปี เป็น ๓ ปี และขยายวงเงิน
๒๕๕๙) จ่ายเงินอุดหนุนแล้วจ�ำนวน ๙๐,๒๑๖ คน
จาก ๔๐๐ บาท/คน/เดือน
คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๒๔ (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙)
เป็น ๖๐๐ บาท/คน/เดือน มีผู้รับเงิน
					

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

อุดหนุนแล้ว ๗๔,๔๕๓

คน”
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(๑.๒) ดำ า เนิ น โครงการเสริ ม สร้ า งชุ ม ชนในการคุ ้ ม ครองเด็ ก และเยาวชน
ด้วยการสร้างความรูค้ วามเข้าใจรูปแบบการคุม้ ครองเด็กและเยาวชนในชุมชนโดยด�าเนินการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
จ�านวน ๖ รุ่น ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อบรมสร้างความตระหนักเรื่อง
การคุ้มครองเด็กและเยาวชนในชุมชนให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองเด็ก
ในต�าบล ๔ พืน้ ที่ ใน ๔ จังหวัด (เชียงราย กาฬสินธุ์ ราชบุรี และนครศรีธรรมราช) จัดกิจกรรมในการคุม้ ครอง
เด็กและเยาวชนในชุมชน พัฒนาและผลิตสื่อการเรียนรู้หรือองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติการคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนในชุมชน
(๑.๓) ดำาเนินโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชน ส่งเสริม
บทบาทและพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนหรือเครือข่ายเด็กและเยาวชน โดยมีเด็กและเยาวชนที่ได้รับ
การพัฒนา จ�านวน ๑๕,๘๕๑ คน ทัง้ นี้ ได้สนับสนุนงบประมาณแก่สภาเด็กและเยาวชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
องค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนรวมถึงพืน้ ที่ บุคคล และเครือข่ายเยาวชนในการท�ากิจกรรมทีส่ ร้างสรรค์ในทุกระดับ
จ�านวน ๗๗ จังหวัด และมีระบบการรายงานผลการด�าเนินกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนทีไ่ ด้รบั การสนับสนุน
งบประมาณ จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย มีกลุม่ เป้าหมาย จ�านวน ๑๑๕ คน
จัดงานรวมพลังเยาวชนไทย ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย สภาเด็กและเยาวชนและเครือข่ายด้านเด็กและ
เยาวชนทีเ่ กีย่ วข้อง จ�านวน ๗๐๐ คน
รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
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(๒) กลุ่มสตรี ได้มีการด�าเนินการเพื่อคุ้มครองดูแลสตรี โดยมีโครงการและกิจกรรม

(๒.๑) รณรงค์ยตุ คิ วามรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว โดยจัดกิจกรรม
รณรงค์และประชาสัมพันธ์เพือ่ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกระท�าความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว
ในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมภิ าค ๗๖ จังหวัด ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมรวมทัง้ สิน้ ๒๐,๓๗๓ คน
(๒.๒) เสริ ม สร้ า งและพั ฒ นากลไกต้ น แบบลดความรุ น แรง ผ่ า นโครงการ
“ต�าบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง” มีพื้นที่สมัครใจเข้าร่วม ๓,๐๐๐ แห่ง เสริมสร้างและเพิ่มศักยภาพวิทยากร
(ครู ก และ ครู ข) จ�านวน ๖,๐๗๖ คน
(๒.๓) สร้างพืน้ ทีป่ ลอดภัยสำาหรับสตรีในชุมชน เพือ่ วางระบบในการป้องกันสตรี
จากการถูกท�าร้ายทางเพศ และความรุนแรงต่อสตรีในทุกรูปแบบ ทัง้ พืน้ ทีส่ าธารณะ ชุมชน และในครอบครัว ให้สตรี
ทุกคนสามารถใช้ชวี ติ ได้อย่างมีอสิ ระและมีความมัน่ คงปลอดภัย และสามารถอาศัยอยูใ่ นชุมชนได้อย่างมีความสุข
โดยมีพื้นที่น�าร่อง ๖ ชุมชน ได้แก่ ๑) ชุมชนสวนอ้อย เขตคลองเตย ๒) ชุมชนอ่อนนุช ๑๔ ไร่ เขตประเวศ
๓) ชุมชนหลังโรงกรองน�า้ ภาษีเจริญ เขตบางกอกใหญ่ ๔) ชุมชนริมคลองบางซือ่ รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง ๕) ชุมชน
หน้าวัดโคนอน เขตภาษีเจริญ และ ๖) ชุมชนประดิษฐ์โทรการ เขตจตุจกั ร
(๒.๔) พัฒนาศักยภาพสตรีตามวิถีอิสลามในภูมิภาค ให้มีความรู้เกี่ยวกับสิทธิ
กฎหมาย ทักษะภาวะการเป็นผูน้ า� โดยสตรีมสุ ลิมในพืน้ ทีภ่ าคเหนือ มีสตรีมสุ ลิม คณะกรรมการอิสลามประจ�าจังหวัด
และมูลนิธเิ พือ่ ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย จ�านวน ๑๓๕ คน ได้รบั ความรูส้ ทิ ธิสตรี
(๒.๕) จัดงานวันสตรีสากล เพื่อยกย่องเชิดชูผู้ท�าประโยชน์แก่สตรี และสตรีที่มี
ผลงานดีเด่น โดยมีผรู้ ว่ มงานกว่า ๑,๔๐๐ คน ได้รบั ทราบและเห็นความส�าคัญของบทบาทสตรีในสังคม
(๒.๖) ส่งเสริมให้สตรีมีความรู้เกี่ยวกับนโยบาย กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวกับ
การส่งเสริมความเสมอภาคและการคุม้ ครองสิทธิสตรี โดยผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๑,๕๐๐ คน ได้รบั ความรูเ้ รือ่ งสิทธิ
และสามารถใช้สทิ ธิได้อย่างถูกต้อง
(๒.๗) สร้างเครือข่ายและอาสาสมัครเพือ่ ช่วยเหลือผูห้ ญิงไทยในยุโรป มากกว่า
๑๐ ประเทศ และในภูมิภาคอื่น ๆ และให้ความช่วยเหลือผู้หญิงไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศผ่านเว็บไซต์
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“ศูนย์ช่วยเหลือหญิงไทยในต่างประเทศ” yingthai.net ซึ่งได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วข้อง ให้คา� ปรึกษา ร่วมกับศูนย์ชว่ ยเหลือสังคมในการประสานส่งต่อ กรณีปญ
ั หาทีเ่ กิดในต่างประเทศ จัดท�า
ร่างหลักสูตรเพือ่ อบรมให้ความรูแ้ ก่ผหู้ ญิงไทยทีแ่ ต่งงานกับชาวต่างประเทศ เพือ่ เตรียมความพร้อมในการด�ารงชีวติ
ในต่างประเทศ
(๒.๘) ขับเคลื่อนพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยจัดท�าอนุบญ
ั ญัตเิ พือ่ เป็นแนวทางในการด�าเนินการตามพระราชบัญญัติ จ�านวน ๙ ฉบับ จัดท�าบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือกับสภาทนายความ สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมาย สมาคมฟ้าสีรุ้ง จัดท� าพระราชบัญญัติ
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ฉบับประชาชนเพือ่ เผยแพร่แก่เจ้าหน้าทีภ่ าครัฐ องค์กรเอกชน เครือข่ายสตรี
กลุม่ ผูม้ คี วามหลากหลายทางเพศ แรงงานในและนอกระบบ สือ่ มวลชน ในทุกจังหวัด และรณรงค์ตอ่ สือ่ สาธารณชน
รวมทัง้ ด�าเนินโครงการเสริมพลังสตรีและส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ระดมความคิดเห็นในการจัดท�าหนังสือ
กรณีศกึ ษาการเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
นอกจากนี้ ได้ผลักดันมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด
และคุกคามทางเพศในการท�างาน และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการดังกล่าวแก่บุคลากรและผู้ปฏิบัติงาน
ใน ๔ ภูมภิ าค รวมจ�านวน ๖๕๐ คน
(๒.๙) คุ้มครองพิทักษ์สิทธิสตรีและกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ
โดยขับเคลือ่ นมาตรการในการแก้ปญ
ั หาการล่วงละเมิดทางเพศหรือคุกคามทางเพศในการท�างานแก่หน่วยงานองค์กร
ต่าง ๆ ให้ความรูแ้ ก่พนักงานเจ้าหน้าทีใ่ นการปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูถ้ กู กระท�าความรุนแรงในครอบครัว
พ.ศ. ๒๕๕๐
(๓) กลุม่ ผูพ้ กิ าร ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษา
ส�าหรับคนพิการก�าหนดให้เป็นปีแห่งการมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาส�าหรับเด็กทีม่ คี วามต้องการจ�าเป็นพิเศษ
ซึง่ มีผลการด�าเนินการ ดังนี้
(๓.๑) มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและบูรณาการอย่างยั่งยืนในการบริหารจัดการ
ศึกษาแก่เด็กพิการทุกช่วงวัย ตัง้ แต่ ๐-๓ ปี เด็กปฐมวัย การศึกษาภาคบังคับ (ประถมศึกษาปีที่ ๑-มัธยมศึกษา
ปีที่ ๓) การศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาปีที่ ๖) และอุดมศึกษา จัดสรรงบประมาณสนับสนุนเงินอุดหนุน
ทางการศึกษาให้กับสถาบันอุดมศึกษาส�าหรับนิสิต นักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี
จ�านวน ๑,๐๗๗ คน พัฒนาระบบบริการส�าหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการจัดการศึกษาส�าหรับคนพิการในสถาบันอุดมศึกษากว่า ๓๐๐ คน โดยจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรภาษามือ
ส�าหรับเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านให้บริการนักศึกษาพิการทางการได้ยนิ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องกับนักศึกษาพิการทางออทิสติก และโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
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ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการศึกษาส�ำหรับคนพิการ จ�ำนวน ๔ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรส�ำหรับผูบ้ ริหาร หลักสูตร
ส�ำหรับคณาจารย์ผสู้ อน หลักสูตรส�ำหรับผูป้ ฏิบตั งิ าน และหลักสูตรส�ำหรับเจ้าหน้าทีเ่ ทคโนโลยีสารสนเทศ จัดตัง้
ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ (Disability Support Service: DSS Center) จ�ำนวน ๓๔ ศูนย์ รวมทัง้ สนับสนุน
ค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานส�ำหรับนักเรียนโรงเรียนการกุศลหรือ
ด้อยโอกาส จ�ำนวน ๓๘๔,๙๙๕ คน และนักเรียนโรงเรียนการศึกษาพิเศษและนักเรียนพิการในโรงเรียนเรียนร่วม
๔,๕๙๘ คน สนับสนุนค่าใช้จา่ ยเป็นค่าตอบแทนพิเศษครูทสี่ อนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชนคนละ ๒,๐๐๐ บาท
ต่อเดือน ๑๓๗ คน และสนับสนุนสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและสื่อบริการให้แก่นักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน
จ�ำนวน ๖๘๖ คน
				 (๓.๒) ส่ ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษาส�ำหรั บ คนพิ ก าร ได้ จัดท� ำ แผนการใช้ จ่าย
เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาส�ำหรับคนพิการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จ�ำนวนทั้งสิ้น
๒๐๗,๐๔๑,๓๗๙ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการหน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคเอกชน
ในการจัดการศึกษาส�ำหรับคนพิการ จ�ำนวน ๑๙๘,๐๔๕,๘๓๙ บาท และค่าใช้จา่ ยในการบริหารจัดการตามแผน
ด�ำเนินงาน จ�ำนวน ๘,๙๙๕,๕๔๐ บาท
				 (๓.๓) ด�ำเนินโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มอบเบีย้ ยังชีพให้แก่ผพู้ กิ ารและทุพพลภาพ จ�ำนวน ๑.๖๗ ล้านคน งบประมาณ
๑๕,๒๘๘.๒๑ ล้านบาท โดยมีอตั ราการจ่ายเบีย้ ยังชีพต่อเดือน คือ ๘๐๐ บาท ส่วนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
จะมีการจ่ายเบีย้ ยังชีพให้แก่ผพู้ กิ ารและทุพพลภาพในระบบ National e-Payment ด้วยระบบ Any ID แก่ผทู้ ไี่ ด้
ยื่นความจ�ำนงขอรับเงินสวัสดิการผ่านระบบบัญชี โดยจะขยายให้ครอบคลุมทุกรายในอนาคต ซึ่งได้จัดเตรียม
งบประมาณส�ำหรับเบีย้ ยังชีพผูพ้ กิ ารและทุพพลภาพ จ�ำนวน ๑.๔๒ ล้านคน เป็นเงิน ๑๓,๖๗๘.๓๖ ล้านบาท ไว้แล้ว
				 (๓.๔) ส่งเสริมให้มีการจ้างงานคนพิการอย่างจริงจังและทั่วถึง โดยบูรณาการ
กับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในด้านการส่งเสริมความตระหนักรู้ ส่งเสริมการขับเคลื่อนเชิงสัญลักษณ์ เพื่อสร้าง
การมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วน โดยใช้กลไกส�ำคัญใน ๓ มิติ ได้แก่ ๑) การสร้างองค์ความรูแ้ ละส่งเสริมแนวทางปฏิบตั ิ
ที่เหมาะสม ๒) การส่งเสริมการตระหนักรู้และมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคมไทยในความสามารถในการ
ท�ำงานของคนพิการ และ ๓) การส่งเสริมภาคีความร่วมมือเพือ่ บูรณาการการด�ำเนินงาน โดยระหว่างเดือนตุลาคม
๒๕๕๘-กันยายน ๒๕๕๙ มีแรงงานคนพิการขึน้ ทะเบียน จ�ำนวน ๓,๙๕๓ คน และคนพิการได้รบั การบรรจุงาน
จ�ำนวน ๒,๐๘๔ คน ท�ำให้มีรายได้จากการบรรจุงาน จ�ำนวน ๒๐,๙๗๓,๕๐๐ บาท หรือคิดเป็นรายได้
จ� ำ นวน ๒๕๑,๖๘๒,๐๐๐ บาทต่ อ ปี นอกจากนี้ ได้ ด�ำ เนิ น การเพื่ อ ให้ ค นพิ ก ารที่ ไ ม่ ส ามารถท� ำ งานใน
สถานประกอบกิจการได้และผู้ดูแลคนพิการมีอาชีพ
หรื อ มี ร ายได้ โดยมี น ายจ้ า งให้ สิ ท ธิ ค นพิ ก ารและ
ผูด้ แู ลคนพิการ จ�ำนวน ๖,๓๑๙ คน สร้างรายได้ให้แก่
คนพิ ก าร จ� ำ นวน ๖๙๑,๙๓๐,๕๐๐ บาทต่ อ ปี
ส่วนหน่วยงานของรัฐซึง่ มีผปู้ ฏิบตั งิ านตัง้ แต่ ๑๐๐ คน
“
ขึ้ นไป มี ก ารจ้า งงานคนพิ ก ารในหน่ วยงานภาครัฐ
ขึ้นทะเบียน ๓,๙๕๓ คน
๒,๓๔๓ คน

มีแรงงานคนพิการ

ได้รับการบรรจุงาน
๒,๐๘๔ คน”
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นอกจากนี้ ได้ให้บริการกูย้ มื เงินกองทุนเพือ่ ประกอบอาชีพสำาหรับคนพิการ
๓,๑๕๘ คน เป็นเงิน ๑๒๓,๒๔๘,๙๐๐ บาท
(๓.๕) ดำาเนินโครงการสร้างชุมชนต้นแบบที่เอื้อต่อการดำารงชีวิตของทุกคน
“ชุมชนต้นแบบอารยสถาปัตย์” เพือ่ ท�าให้เกิดต้นแบบชุมชนทีค่ นพิการและทุกคนในสังคม สามารถด�ารงชีวติ และ
เดินทางได้อย่างอิสระ สะดวก ปลอดภัย และเพือ่ ให้เป็นรูปแบบตัวอย่างทีส่ ามารถน�าไปขยายผลยังชุมชนต่าง ๆ
โดยชุมชนต้นแบบเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ได้ปรับปรุงในพืน้ ทีเ่ ทศบาลปากเกร็ด ๕๕ จุด และพืน้ ทีอ่ งค์การบริหาร
ส่วนต�าบลเกาะเกร็ด ๙๐ จุด เช่น ปรับปรุงรถเมล์ประจ�าทาง ปรับปรุงทางเท้าเชือ่ มระหว่างป้ายรถเมล์และท่าเรือ
ทีจ่ อดรถคนพิการ ป้ายสัญลักษณ์หรือป้ายชีน้ า� ทาง ป้ายแผนผังต่างสัมผัส ห้องน�า้ คนพิการ ทางลาดและทางลาดลง
โป๊ะเรือท่าปากเกร็ดและท่าครูทวิ ปรับปรุงเรือต้นแบบและปรับปรุงทางเดินเท้าให้มลี กู ระนาด
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นอกจากนี้ ได้จดั ท�ำสิง่ อ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับคนพิการ ๒๒,๒๕๙ แห่ง
(ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๙) มีจ�ำนวนคนพิการและทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากอาคารสถานที่
ของหน่วยงานราชการและบริการสาธารณะ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๘-สิงหาคม ๒๕๕๙ จ�ำนวน ๒๑,๔๓๓ คน
การปรับปรุงสิ่งอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับคนพิการในสถานที่ส�ำคัญ ได้แก่ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
ได้จดั ท�ำทางลาดแบบยกเก็บได้ทางเข้าอุโบสถ ห้องน�้ำคนพิการ ทีจ่ อดรถคนพิการ ทางลาดทางเดินเชือ่ มอาคาร
ไปยังอุโบสถ ซึง่ ปัจจุบนั มีผสู้ งู อายุและคนพิการเข้าวัดไม่นอ้ ยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ คนต่อปี รวมทัง้ ได้ขยายพืน้ ทีน่ �ำร่อง
การจัดสิง่ อ�ำนวยความสะดวก จ�ำนวน ๑๐ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครพนม ตาก ขอนแก่น พิษณุโลก กาญจนบุรี
น่าน กระบี่ พังงา ภูเก็ต และชลบุรี ด�ำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
				 (๓.๖) จัดตัง้ ศูนย์บริการคนพิการทัว่ ไป จ�ำนวน ๙๒๒ ศูนย์ จ�ำแนกเป็นองค์กร
ด้านคนพิการ จ�ำนวน ๕๙ ศูนย์ และราชการส่วนท้องถิน่ หรือหน่วยงานภาครัฐ จ�ำนวน ๘๖๓ ศูนย์
				 (๓.๗) พัฒนาศักยภาพนักร้องตาบอดในทีส่ าธารณะ : จากถนนสูด่ วงดาว (From
Street to Stars) เพือ่ ยกระดับการประกอบอาชีพของนักร้องนักดนตรีคนตาบอด (วณิพก) ทัว่ ประเทศโดยมี
ผูพ้ กิ ารทางสายตาสมัครเข้าร่วมโครงการ ๘๐๐ คน และผ่านการคัดเลือก ๕๐ คน และจะผลักดันนักร้องนักดนตรี
ตาบอดทีผ่ า่ นการคัดเลือกดังกล่าวให้มผี ลงานเพลงและเป็นศิลปินมืออาชีพในอนาคต
			
(๔) กลุม่ ผูด้ อ้ ยโอกาสและผูม้ รี ายได้นอ้ ย
				 (๔.๑) ให้การช่วยเหลือด้านการสวัสดิการสังคม เป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัว
ผูม้ รี ายได้นอ้ ยและผูไ้ ร้ทพี่ งึ่ (เงินอุดหนุน) ด�ำเนินการให้ความช่วยเหลือตามหลักและกระบวนการทางสังคมสงเคราะห์
เฉพาะรายโดยนักสังคมสงเคราะห์หรือเจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายเป็นผู้ดำ� เนินการศึกษา พิจารณา วินิจฉัย
ปัญหา และติดตามผล เพือ่ ขออนุมตั กิ ารจ่ายเงินในอัตราไม่เกินครัง้ ละ ๓,๐๐๐ บาทต่อครอบครัว และช่วยเหลือ
ติดต่อกันได้ไม่เกิน ๓ ครัง้ ต่อปีงบประมาณ ช่วยเหลือเป็นเงินหรือสิง่ ของ โดยมีผลการด�ำเนินการ ดังนี้
ปีงบประมาณ

จำ�นวน (ราย)

งบประมาณ (บาท)

๒๕๕๘

๔๘๘,๔๙๗

๖๓๗,๘๐๐,๐๐๐

๒๕๕๙

๓๒๕,๖๐๙

๕๙๓,๑๐๑,๙๗๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙

				 (๔.๒) ส่งเสริมทักษะอาชีพแก่ราษฎรบนพื้นที่สูง ในศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวติ ชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู (ศรส.) ซึง่ เป็นสถานทีจ่ ดั กระบวนการเรียนรูแ้ ละถ่ายทอดความรู้ เกีย่ วกับการส่งเสริม
ทักษะชีวติ อาชีพ ความมัน่ คงทางอาหารทีเ่ หมาะสมตามภูมสิ งั คมให้แก่ราษฎรบนพืน้ ทีส่ งู โดยมีการจัดฐานเรียนรู้
ในศูนย์เรียนรูเ้ พือ่ การพัฒนาคุณภาพชีวติ ชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู ได้แก่ ๑) การเลีย้ งหมูหลุม ๒) การเลีย้ งไก่พนื้ เมืองและ
ไก่กระดูกด�ำ ๓) การปลูกพืชในแปลง Watershed แบบผสมผสานในพืน้ ทีต่ ามระดับความลาดชัน ๔) การเพาะเห็ด
๕) การปลูกกาแฟ ๖) การท�ำปุย๋ หมัก และ ๗) การท�ำปุย๋ น�ำ้ ชีวภาพ
				 (๔.๓) ด�ำเนินการให้ความช่วยเหลือดูแลในเรือ่ งเกีย่ วกับการศึกษา มีการด�ำเนินการ
ที่ส�ำคัญ เช่น ด�ำเนินมาตรการประกันโอกาส มาตรการประกันคุณภาพ และมาตรการประกันประสิทธิภาพ
ไม่วา่ จะเป็นการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ซึง่ ได้จดั สรร
งบประมาณเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ รวมกว่า ๓๐,๐๐๐ แห่ง ทั้งค่าจัดการเรียนการสอน
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ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน ค่าหนังสือเรียน ตลอดจนค่าเสือ้ ผ้า ท�ำให้นกั เรียนได้รบั ประโยชน์
รวม ๗,๒๔,๑๖๖ คน โครงการติวเตอร์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้สูงขึ้นใน ๕ วิชาหลัก ได้แก่
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาไทย จ�ำนวน ๕ ศูนย์ มีนกั เรียนเข้าร่วมโครงการ
จ�ำนวน ๗,๐๖๕ คน มีโรงเรียนเข้าร่วมแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาสัญจร สานฝันสูน่ อ้ ง จ�ำนวน ๓๖ แห่ง
ผู้เข้าร่วมอบรม จ�ำนวน ๑,๒๕๐ คน และมีนักเรียนเข้าร่วมติวเข้มความรู้ แนะแนวการศึกษาต่อและแนวทาง
ในการประกอบอาชีพให้นกั เรียน ด�ำเนินการจัดกิจกรรมแล้ว ๓ รุน่ ๆ ละ ๒๕๐ คน รวม ๗๕๐ คน รับรองความรู้
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู รวมทั้งรับรองความรู้ในการเข้าสู่วิชาชีพด้วย ด�ำเนินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
(กศน. ฝึกอาชีพให้ประชาชน หนึ่งคนหนึ่งอาชีพ) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอาชีพมีช่องทางในการประกอบอาชีพ
มีรายได้ มีคณ
ุ ภาพชีวติ ดีขนึ้ โดยการสร้างอาชีพใหม่ตอ่ ยอดอาชีพเดิม หรือท�ำเป็นอาชีพเสริมได้ ซึง่ ผลการด�ำเนินงาน
สามารถจัดหลักสูตรให้ผู้เข้ารับการฝึกอาชีพได้ จ�ำนวน ๕ หลักสูตร มีผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ ๑๑๓,๙๐๘ คน
และจากการส�ำรวจการน�ำความรู้ไปใช้พบว่า หลักสูตรที่มีการน�ำความรู้ไปใช้มากที่สุด คือ หลักสูตรกลุ่มอาชีพ
พาณิชยกรรมและบริการ ร้อยละ ๔๙ ด�ำเนินโครงการส่งเสริมการศึกษานอกระบบผ่านทีวสี าธารณะ (ติวเข้ม
เติมเต็มความรู)้ โดยจัด ผลิต และออกอากาศรายการโทรทัศน์เพือ่ การศึกษา รายการโทรทัศน์เพือ่ การศึกษานอกระบบ
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย ระดับประถม
ศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ รายการโทรทัศน์เพือ่ การศึกษาเพือ่ พัฒนาคนตลอดช่วงชีวติ โดยครอบคลุม
๕ ช่วงวัย ได้แก่ ช่วงแรกเกิด-ปฐมวัย (๐-๕ ปี) ช่วงวัยนักเรียน (๕-๑๔ ปี) ช่วงวัยรุ่น-นักศึกษา (๑๕-๒๑ ปี)
ช่วงแรงงาน (๑๕-๕๙ ปี) และช่วงผูส้ งู อายุ (๖๐ ปีขนึ้ ไป)
				 (๔.๔) ให้บริการสังคมและสังคมสงเคราะห์ด้านโรคเอดส์ ได้จดั สรรเงินอุดหนุน
ประกอบด้วย ๑) การสงเคราะห์ดา้ นเงินทุนการประกอบอาชีพ จ�ำนวน ๔๗ คน เป็นเงินจ�ำนวน ๒๓๕,๐๐๐ บาท
มียอดสะสมประจ� ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จ� ำนวน ๖๕๑ คน เป็นเงินจ� ำนวน ๓,๒๕๓,๐๐๐ บาท
๒) เงินสงเคราะห์ผตู้ ดิ เชือ้ เอดส์และครอบครัว จ�ำนวน ๑๙๑ คน เป็นเงินจ�ำนวน ๓๘๒,๐๐๐ บาท มียอดสะสม
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จ�ำนวน ๔,๗๕๒ คน เป็นเงินทัง้ สิน้ จ�ำนวน ๙,๕๐๔,๐๐๐ บาท
				 นอกจากนี้ ยังมีการด�ำเนินการเกีย่ วกับการจัดทีอ่ ยูอ่ าศัยส�ำหรับผูด้ อ้ ยโอกาส ได้แก่
จัดท�ำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัย ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๘) บริหารจัดการสิง่ ก่อสร้างรุกล�ำ้ ล�ำน�ำ้
สาธารณะ เพือ่ จัดระเบียบและพัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัยชุมชนริมคลอง ด�ำเนินโครงการฟืน้ ฟูเมืองชุมชนดินแดง ด�ำเนิน
โครงการบ้านประชารัฐ ด�ำเนินโครงการบ้านประชารัฐบนทีด่ นิ ราชพัสดุ ด�ำเนินโครงการบ้านเคหะประชารัฐ ด�ำเนิน
โครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยเพื่อคนยากจนที่บุกรุกที่ดินสาธารณะจังหวัดปทุมธานี “ปทุมธานีโมเดล” และ
ด�ำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน ซึ่งรายละเอียดผลการด�ำเนินการในเรื่องเหล่านี้ปรากฏอยู่ใน
การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนทีส่ ำ� คัญของประเทศ ข้อ ๑.๒.๑ การจัดหาทีอ่ ยูอ่ าศัยให้ผมู้ รี ายได้นอ้ ย
		
๓.๑.๒ ให้ความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ผ่านการให้บริการของ
ศูนย์ชว่ ยเหลือสังคม (One Stop Crisis Center: OSCC) สายด่วน ๑๓๐๐ เป็นช่องทางในการเข้าถึงบริการทางสังคม
จากภาครัฐส�ำหรับประชาชนทุกกลุม่ เป้าหมายทีป่ ระสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคมในการเข้าถึงบริการต่าง ๆ
โดยระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ มีผใู้ ช้บริการรวม ๙๘,๑๓๒ ราย
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๓.๑.๓ พัฒนาและส่งเสริมระบบการเงินการคลังภาคประชาชน
(๑) ดำาเนินมาตรการเพือ่ ส่งเสริมการให้สนิ เชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยแก่ผมู้ รี ายได้นอ้ ยและปานกลาง
เพื่อเป็นการสนับสนุนกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและปานกลางให้สามารถกู้ซื้อที่อยู่อาศัยในวงเงินที่สูงขึ้นด้วยเงื่อนไข
ผ่อนปรน อันจะท�าให้กลุ่มผู้ที่ถูกปฏิเสธสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ รวมทั้งยังช่วยกระตุ้น
ตลาดสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยและภาคอสังหาริมทรัพย์ของประเทศ โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซึง่ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน
๒๕๕๙ ได้อนุมตั สิ นิ เชือ่ แล้ว ๑๖,๗๑๗ ราย วงเงินอนุมตั ิ ๒๒,๔๗๔ ล้านบาท
(๒) ดำาเนินโครงการบ้าน ธอส. เพือ่ สานรัก ปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ เริม่ เปิดให้บริการสินเชือ่
ตัง้ แต่วนั ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ อนุมตั สิ นิ เชือ่ แล้วจ�านวน ๗,๐๕๖ บัญชี วงเงินท�านิตกิ รรม
๖,๐๗๙.๒๗ ล้านบาท
(๓) ให้สทิ ธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดาสำาหรับการลงทุนในกองทุนรวมหุน้
ระยะยาว รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมการให้สทิ ธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา ส�าหรับการลงทุน
ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
ประชาชนมีการลงทุนในระยะยาวและรักษาเสถียรภาพของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงได้ปรับปรุง
หลักเกณฑ์การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีดังกล่าว โดยขยายระยะเวลาการยกเว้นเงินได้พึงประเมินที่ไม่ต้องรวม
ค�านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส�าหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ซื้อตั้งแต่วันที่ ๑
มกราคม ๒๕๕๙-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ และเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ทีไ่ ด้รบั เนือ่ งจากการขายหน่วยลงทุนคืน
รวมทั้งปรับปรุงหลักเกณฑ์การถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
โดยผูม้ เี งินได้ตอ้ งถือหน่วยลงทุนมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดปีปฏิทนิ
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๓.๒ พัฒนาระบบการออม
๓.๒.๑ ส่งเสริมการออมภาคประชาชน
ผ่านกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
รั ฐ บาลได้ ส ่ ง เสริ ม การออม
“
ภาคประชาชนและให้ความส�าคัญกับการพัฒนาระบบ
ผู้ส ั ร ส ำ ิ
หลักประกันทางสังคมเพื่อการชราภาพเพื่อรองรับ
การที่ ป ระเทศไทยจะเข้ า สู ่ สั ง คมผู ้ สู ง อายุ รวมทั้ ง
�ำ
ิ
สร้ า งช่ อ งทางการออมเพื่ อ การเกษี ย ณส�า หรั บ ผู ้ ที่
ร
้ำ บำ
อยู่ในวัยท�างาน ซึ่งมีจ�านวนประมาณ ๓๙ ล้านคน
ในจ�านวนนี้ประกอบด้วยแรงงานในระบบ จ�านวน
๑๔ ล้านคน และแรงงานนอกระบบ จ�านวน ๒๕ ล้านคน
ทั้งนี้ ระบบการออมเพื่อการเกษียณที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ได้แก่ กองทุนประกันสังคม กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญ
ข้าราชการ กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ และกองทุนรวม
เพื่ อ การเลี้ ย งชี พ นั้ น ครอบคลุ ม แรงงานในระบบ
เป็นส่วนใหญ่ ขณะที่แรงงานนอกระบบมีการออม
เพื่ อ การเกษี ย ณน้ อ ยมากและมี ค วามเสี่ ย งที่ จ ะ
ตกสู่ภาวะยากจนในวัยชรา ทั้งนี้ พระราชบัญญัติ
กองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งได้จัดตั้ง
กองทุ น การออมเพื่ อ การชราภาพส� า หรั บ แรงงาน
นอกระบบ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม การออม
และเป็นหลักประกันการจ่ายบ�านาญให้แก่แรงงาน
นอกระบบ ๒๕ ล้านคน ที่มีอายุ ๑๕-๖๐ ปี ให้มี
โอกาสสะสมเงินออมตั้งแต่วัยท�างาน และมีรายได้
ในลักษณะเงินบ�านาญ ตัง้ แต่อายุ ๖๐ ปีไปจนตลอดชีวติ รวมทัง้ จะรับโอนผูป้ ระกันตนและเงินของผูป้ ระกันตน
ตามมาตรา ๔๐ กรณีบ�านาญชราภาพทั้งหมดที่แสดงความจ�านงเป็นสมาชิกของกองทุนการออมแห่งชาติ
ส่วนผู้ประกันตนที่ไม่ประสงค์จะเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ จะได้รับเงินที่ผู้ประกันตนส่งเข้ากองทุน
เงินสมทบจากรัฐและดอกผลคืนทั้งจ�านวน นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการให้สิทธิแก่ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก
ของกองทุนการออมแห่งชาติบางกรณีและการโอนเงิน จากกองทุนประกันสังคมในกรณีชราภาพไปยังกองทุน
การออมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ กองทุน
การออมแห่งชาติได้เปิดรับสมัครสมาชิกแล้วตัง้ แต่วนั ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นมา ซึง่ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม
๒๕๕๙ มีจา� นวนเงินสะสม ๙๗๖ ล้านบาท เงินสมทบ ๓๘๗ ล้านบาท เงินกองทุนรวมทัง้ สิน้ ๑,๓๖๔ ล้านบาท
และมีจา� นวนสมาชิก ๔๔๐,๖๖๘ คน
๓.๒.๒ จำาหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ครัง้ ที่ ๒
รัฐบาลออกพันธบัตรวงเงินไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท รุ่นอายุ ๕ ปี และ ๑๐ ปี
อัตราดอกเบีย้ ขัน้ บันได แบบไร้ใบตราสาร (Scripless) จ�าหน่ายระหว่างวันที่ ๑๒ พฤษภาคม-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

ำร

ห ำ ิ

รำ
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เพือ่ เป็นการส่งเสริมการออมทีม่ นั่ คงและการได้รบั การคุม้ ครองเงินต้นของประชาชนรายย่อย ทัง้ นี้ ผลการจ�ำหน่าย
พันธบัตรออมทรัพย์ดงั กล่าว ได้จำ� หน่ายเสร็จสิน้ แล้วเมือ่ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยผลการจ�ำหน่ายมีดงั นี้

หน่วย : ล้านบาท

วงเงิน
ที่ได้รับจัดสรร

ยอดสะสมตั้งแต่วันที่
๑๒ พฤษภาคม–๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

ร้อยละของวงเงิน
ที่ได้รับจัดสรร

วงเงินจำ�หน่ายคงเหลือ
ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม
๒๕๕๙

๒๐,๐๐๐

๑๙,๐๗๒.๕๗๑

ร้อยละ ๙๕

๙๒๗.๔๒๙

๓.๓ พัฒนาระบบสวัสดิการชุมชน
		
๓.๓.๑ พัฒนาชุมชนต้นแบบชุมชนเข้มแข็งพึง่ พาตนเองอย่างยัง่ ยืน โดยได้จดั ระดับความเข้มแข็ง
ของชุมชนทีส่ ามารถบริหารจัดการ และพัฒนาตนเองให้เข้มแข็ง พึง่ พาตนเองได้อย่างยัง่ ยืน จ�ำนวน ๑๖๔ ชุมชน
จ�ำแนกตามระดับความเข้มแข็งของชุมชน ดังนี้
ระดับความเข้มแข็งของชุมชน

จำ�นวน (ชุมชน)

ชุมชนที่ผ่านเกณฑ์ระดับ ๑ : ชุมชนเข้มแข็ง

๙๖

ชุมชนที่ผ่านเกณฑ์ระดับ ๒ : ชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเอง

๕๐

ชุมชนที่ผ่านเกณฑ์ระดับ ๓ : ชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

๑๘

		
๓.๓.๒ ด�ำเนินโครงการลงทะเบียนเพือ่ สวัสดิการแห่งรัฐ ทีผ่ า่ นมาภาครัฐใช้งบประมาณจ�ำนวนมาก
เพื่อสนับสนุนสวัสดิการสังคมช่วยเหลือประชาชนตลอดช่วงชีวติ ตัง้ แต่เกิดจนตาย ไม่วา่ จะเป็นสวัสดิการส�ำหรับ
เด็กและครอบครัว สวัสดิการด้านการศึกษา สวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย สวัสดิการคนพิการ สวัสดิการผูด้ อ้ ยโอกาส
และสวั ส ดิ ก ารผู ้ สู ง อายุ อี ก ทั้ ง ยั ง มี ก ารให้ เ งิ น ช่ ว ยเหลื อ อื่ น ๆ ตามนโยบายในแต่ ล ะรั ฐ บาล อย่ า งไรก็ ดี
การจัดสวัสดิการสังคมและการให้เงินช่วยเหลือของภาครัฐยังมีข้อจ�ำกัด โดยภาครัฐไม่สามารถก�ำหนดนโยบาย
การให้เงินช่วยเหลือต่าง ๆ ได้อย่างตรงกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากข้อมูลที่จำ� เป็นส�ำหรับการก�ำหนดนโยบาย
กระจัดกระจายอยู่หลายแห่ง และขาดข้อมูลผู้มีรายได้น้อยเป็นรายบุคคลที่บูรณาการข้ามหน่วยงาน ดังนั้น
จึงได้ด�ำเนินโครงการลงทะเบียนเพือ่ สวัสดิการแห่งรัฐ เพือ่ ให้รฐั บาลมีขอ้ มูลทีถ่ กู ต้องและน�ำข้อมูลดังกล่าวไปใช้
ในการจัดสวัสดิการเพือ่ ช่วยเหลือผูม้ รี ายได้นอ้ ยอย่างเหมาะสมต่อไป โดยตัง้ แต่วนั ที่ ๑๕ กรกฎาคม-๑๕ สิงหาคม
๒๕๕๙ มีผลู้ งทะเบียนในโครงการดังกล่าว จ�ำนวน ๘,๓๒๑,๗๗๕ คน

๔. การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนอกจากที่รัฐบาลได้ตระหนักว่าประเทศไทยมีจ� ำนวน
ผู้สูงวัยเพิ่มมากขึ้นเป็นล�ำดับ โดยจะก้าวสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในปี ๒๕๖๔ คือ มีประชากร
อายุ ๖๐ ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ ๒๐ จึงได้ดำ� เนินนโยบายในการส่งเสริมการออมภาคประชาชนผ่านกองทุน
การออมแห่งชาติ (กอช.) โดยให้ความส�ำคัญแก่การพัฒนาระบบหลักประกันทางสังคมเพือ่ การชราภาพเพือ่ รองรับ
การทีป่ ระเทศไทยจะเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุ รวมทัง้ สร้างช่องทางการออมเพือ่ การเกษียณส�ำหรับผูท้ อี่ ยูใ่ นวัยท�ำงาน
ดังปรากฏรายละเอียดผลการด�ำเนินการที่กล่าวมาข้างต้นตามข้อ ๓.๒ พัฒนาระบบการออมแล้ว รัฐบาล
ยังได้พฒ
ั นาคุณภาพชีวติ ผูส้ งู อายุทสี่ ำ� คัญ ดังนี้

รายงานผลการดำ�เนินงานของรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

131

นโยบายข้อ ๓

๔.๑ การดำาเนินโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผสู้ งู อายุ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มอบเบีย้ ยังชีพให้แก่ผสู้ งู อายุ จ�านวน ๗.๓๔ ล้านคน งบประมาณ
๕๗,๙๗๒.๒๐ ล้านบาท โดยมีอัตราการจ่ายเบี้ยยังชีพต่อเดือน คือ อายุ ๖๐-๖๙ ปี จะได้รับ ๖๐๐ บาท
อายุ ๗๐-๗๙ ปี จะได้รบั ๗๐๐ บาท อายุ ๘๐-๘๙ ปี จะได้รบั ๘๐๐ บาท และอายุ ๙๐ ปีขนึ้ ไป จะได้รบั ๑,๐๐๐ บาท
ส่วนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จะมีการจ่ายเบีย้ ยังชีพให้แก่ผสู้ งู อายุในระบบ National e-Payment ด้วยระบบ
Any ID แก่ผู้ที่ได้ยื่นความจ�านงขอรับเงินสวัสดิการผ่านระบบบัญชีโดยจะขยายให้ครอบคลุมทุกรายในอนาคต
ซึง่ ได้จดั เตรียมงบประมาณส�าหรับเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุ จ�านวน ๗.๔๑ ล้านคน เป็นเงิน ๕๘,๙๐๒.๒๓ ล้านบาท ไว้แล้ว
๔.๒ การจัดตัง้ ศูนย์พฒ
ั นาคุณภาพชีวติ และส่งเสริมอาชีพผูส้ งู อายุ (ศพอส.)
เพื่อเป็นกลไกในการจัดสวัสดิการส�าหรับผู้สูงอายุในชุมชน โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ซึ่งได้จัดตั้ง
ครบทัว่ ประเทศแล้ว รวมจ�านวน ๘๗๘ ศูนย์ (โดยเป็นการจัดตัง้ ระหว่างปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ จ�านวน ๔๒๘ ศูนย์
ซึ่งรวมกับศูนย์เดิมเมื่อปี ๒๕๕๗ จ�านวน ๔๕๐ ศูนย์) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์ฯ
๗๖ จังหวัด จังหวัดละ ๑๕,๐๐๐ บาท ส่งเสริมระบบการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว โดยใช้กลไกระดับพื้นที่
เป็นหลัก เพื่อช่วยดูแลผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิง ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิผู้สูงอายุ การคุ้มครองทางสังคม การดูแล
ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะยากล�าบาก การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม การขับเคลื่อนชมรมผู้สูงอายุ โรงเรียน
ผู้สูงอายุ และสนับสนุนการประกอบอาชีพและการถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุแก่ประชาชนทั่วไป ให้ผู้สูงอายุ
สามารถใช้ประโยชน์จากภูมปิ ญั ญาเพือ่ การประกอบอาชีพมากขึน้ ทัง้ นี้ โดยให้การสนับสนุนการรวมกลุม่ ประกอบอาชีพ
ผ่านกองทุนผูส้ งู อายุ
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๔.๓ การให้เงินทุนกู้ยืมผ่านกองทุนผู้สูงอายุ
		
เพื่อเป็นเงินทุนกู้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ยใช้จ่ายเกี่ยวกับการประกอบอาชีพคุ้มครอง ส่งเสริม
และสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีศักยภาพ ความมั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเพื่อสนับสนุนกิจกรรมขององค์กร
ที่ด�ำเนินงานเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง โดยผลการด� ำเนินงาน
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๘-กันยายน ๒๕๕๙ ให้บริการกูย้ มื เงินทุนประกอบอาชีพ จ�ำนวน ๑๔,๐๕๒ คน เป็นเงิน
๔๐๔,๘๙๓,๑๒๕ บาท และมีโครงการทีข่ อรับการสนับสนุนฯ จ�ำนวน ๑๐๐ โครงการ เป็นเงิน ๑๑,๖๘๒,๒๘๖ บาท
๔.๔ การสนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
		
เพือ่ ให้การช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนให้ผสู้ งู อายุได้รบั การคุม้ ครองและพิทกั ษ์สทิ ธิขนั้ พืน้ ฐาน
ตามมาตรา ๑๑ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัตผิ สู้ งู อายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ณ เดือนกันยายน ๒๕๕๙ สนับสนุนค่าจัดการศพ
ผู้สูงอายุตามประเพณี ท�ำให้ผู้สูงอายุที่เสียชีวิตได้รับการคุ้มครองช่วยเหลือตามสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย
ก�ำหนด จ�ำนวน ๑๙,๖๕๒ คน เป็นเงิน ๓๙,๓๐๔,๐๐๐ บาท
๔.๕ การให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะยากล�ำบาก
		
เพื่อให้การช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ
ขัน้ พืน้ ฐานตามมาตรา ๑๑ (๘) (๙) (๑๐) แห่งพระราชบัญญัตผิ สู้ งู อายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ณ เดือนกันยายน ๒๕๕๙
ยอดสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จ�ำนวน ๑๒,๔๐๐ คน เป็นเงิน ๒๖,๓๙๔,๒๐๐ บาท (ข้อมูลระหว่างวันที่
๑ ตุลาคม ๒๕๕๙-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)
๔.๖ การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุในชุมชน
		
เพื่อให้ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ จัดบริการสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ
ในชุมชนแก่ผู้ที่มีอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป ได้รับการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ และเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมาย
ก�ำหนด โดยถ่ายทอดความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาการของผู้สูงอายุ เพื่อให้สามารถปรับตัว
ในการเตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคมในพื้นที่ศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวติ และส่งเสริมอาชีพผูส้ งู อายุ (ศพอส.) ๘๗๘ แห่ง โดยได้ด�ำเนินการขับเคลือ่ นการถ่ายทอดความรูแ้ ละ
สร้างความเข้าใจเกีย่ วกับการปรับตัวในการเตรียมพร้อมก่อนเข้าสูว่ ยั ผูส้ งู อายุให้แก่เครือข่าย จ�ำนวน ๒๒,๐๘๕ คน
๔.๗ การปรับปรุงสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย
		
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบ้านพักอาศัยของผูส้ งู อายุในชุมชนให้มคี วามเหมาะสมและปลอดภัย
ให้ผู้สูงอายุสามารถด�ำรงชีวิตอยู่ในครอบครัวและชุมชนได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี และส่งเสริม
การมี ส ่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนในการจั ด กิ จ กรรมแก่ ผู ้ สู ง อายุ แ ละสร้ า งสรรค์ สิ่ ง ใหม่ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต ่ อ ชุ ม ชน
โดยจัดสรรงบประมาณให้แก่ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ๗๖ จังหวัด
และศูนย์พฒ
ั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ งู อายุจำ� นวน ๑๒ แห่ง ซึง่ มีผลการด�ำเนินงานประจ�ำเดือนกันยายน ๒๕๕๙
จ�ำนวน ๒,๗๒๕ หลัง
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๔.๘ การก�ำหนดมาตรการในการจัดทีพ่ กั อาศัยส�ำหรับผูส้ งู อายุ (Senior Complex) บนทีร่ าชพัสดุ
[เดิมชื่อโครงการบ้านพักเพื่อผู้สูงอายุ (Retirement Home)]
		
ได้สนับสนุนที่ดินราชพัสดุ จ�ำนวน ๕ พื้นที่ เพื่อจัดให้เป็นที่พักอาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุ ดังนี้
อำ�เภอ

จังหวัด

หมายเลขทะเบียน

เนื้อที่ประมาณ (ไร่)

บางละมุง

ชลบุรี

ชบ.๒๑๙

๕๐

เมือง

เชียงใหม่

อ.ชม.๒๐

๗-๒-๗๖

แม่จัน

เชียงราย

อ.ชร.๓๐

๖๔-๓-๙๘

ปากพลี

นครนายก

นย.๒๘๗

๑๔-๑-๕๙

ตำ�บลพะวง อำ�เภอเมือง

สงขลา

สข.๑๑๐๑ (บางส่วน)

-

ทัง้ นี้ จะก�ำหนดอัตราค่าเช่า ค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่าตามรูปแบบโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ และผูเ้ ช่าจะได้
รับสิทธิในการเช่าเป็นระยะเวลา ๓๐ ปี
๔.๙ การขยายผลระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
		
เพื่อสร้างเสริมความรู้ด้านการดูแลผู้สูงอายุให้แก่บุคลากรศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุ เพื่อสามารถให้บริการแก่ผู้สูงอายุในรูปแบบที่เหมาะสมตามบริบททางสังคมของผู้สูงอายุ และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี และวิธกี ารด�ำเนินงานศูนย์ดแู ลผูส้ งู อายุในชุมชน (บ้านกลางของผูส้ งู อายุ) ให้แก่หน่วยงาน
ส่วนภูมภิ าค และเครือข่ายผูส้ งู อายุให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีเ่ ป็นพืน้ ทีด่ ำ� เนินงานศูนย์พฒ
ั นาคุณภาพชีวติ
และส่งเสริมอาชีพผูส้ งู อายุ จ�ำนวน ๑,๐๒๘ แห่ง ประกอบด้วย พืน้ ทีเ่ ก่า ๘๗๘ แห่ง พืน้ ทีใ่ หม่ ๑๕๐ แห่ง

๕. การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่หลากหลายจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๕.๑ การเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่หลากหลายจากการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
		
เข้าร่วมประชุมในเวทีต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่หลากหลายจากการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน เช่น การประชุมหารือเพือ่ จัดท�ำท่าทีไทยในการยกร่างวาระด้านความเชือ่ มโยงระหว่างกัน
ในอาเซียนภายหลังปี ค.ศ. ๒๐๑๕ (ASEAN Connectivity Coordinating Committee: ACCC) เมือ่ วันที่
๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ซึ่งประเทศไทยได้เสนอความเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับการเคลื่อนย้าย
ของประชากร (People mobility) ว่า ในสาขาดังกล่าวควรมีความครอบคลุมไปถึงความร่วมมือด้านอื่น ๆ
นอกเหนือจากความร่วมมือและแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาเพียงด้านเดียว เช่น การแลกเปลี่ยนและร่วมมือ
ด้านวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ การร่วมมือด้านงานอาสาสมัครและความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate
Social Responsibility: CSR) และประเด็นเรือ่ งการจัดการภัยพิบตั ริ ว่ มกันในภูมภิ าค การประชุมเตรียมความพร้อม
เพื่อศึกษาวิจัยในเรื่องสถานการณ์การมีส่วนร่วมของเด็กในประเทศสมาชิกอาเซียน ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๗
พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลปิ ปินส์ เพือ่ พิจารณาจัดท�ำเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องการวิจยั การประชุม
คณะกรรมาธิการอาเซียนเพือ่ คุม้ ครองและส่งเสริมสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ASEAN Commission on the Promotion
and Protection of the Rights of Women and Children: ACWC) สมัยพิเศษ ซึง่ ได้หารือถึงความร่วมมือ
ในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนและการคุม้ ครองทางสังคม รวมถึงการพัฒนาความร่วมมือในสาขาทีเ่ กีย่ วข้องในประเด็น
คนพิการอาเซียน และการพัฒนาแผนปฏิบตั กิ ารภูมภิ าคอาเซียนในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนของคนพิการ รวมถึง
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“เปิดตัวโครงการศูนย์ข่าว

เด็กและเยาวชนอาเซียน :
รู้เท่าทันสื่อ (ASEAN Children

ความร่วมมือในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน การพัฒนา
ความร่วมมือในสาขาทีเ่ ป็นไปได้ ซึง่ มีประเด็นหลัก ได้แก่
การค้ามนุษย์ คนพิการ การศึกษา เพศสภาพ สันติภาพ
และความปลอดภัย RPA on EVAW RPA on EVAC และ
การบูรณาการสิทธิของคนพิการ

๕.๒ โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของเยาวชนในประชาคมอาเซียน
and Youth News Center:
		
จั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเด็ ก และ
Media Literacy) เพื่อส่งเสริม
เยาวชนอาเซียนกับการรูเ้ ท่าทันสือ่ (ASEAN Children
and Youth Workshop on Media Literacy) และ
การมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน
เปิดตัวโครงการ “ศูนย์ข่าวเด็กและเยาวชนอาเซียน :
ในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
รูเ้ ท่าทันสือ่ (ASEAN Children and Youth News
การรู้เท่าทันสื่อ”
Center: Media Literacy)” กลุม่ เป้าหมายประกอบด้วย
ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเยาวชนอาเซียน
กับการรูเ้ ท่าทันสือ่ จ�ำนวน ๑๒๐ คน เด็กและเยาวชน
ท้องถิน่ จ�ำนวน ๘๐ คน โครงการจัดตัง้ ศูนย์ขา่ วเด็ก
และเยาวชนอาเซียน ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน
ในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อในกลุ่มเด็กและเยาวชน รวมทั้งการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริม
การมีสว่ นร่วมของเด็กและเยาวชนในการขับเคลือ่ นการน�ำวาระการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนสูก่ ารปฏิบตั ิ รุน่ ที่ ๑ ทีม่ วี ตั ถุประสงค์
เพือ่ ให้ความรูแ้ ละสร้างความเข้าใจแก่กลุม่ เป้าหมายต่อวาระการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน โดยผูเ้ ข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
ผู้แทนสภาเด็กและเยาวชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้แทนกลุ่มเด็กและเยาวชน ๓๘ องค์กร จ� ำนวน
ทัง้ สิน้ ๗๐ คน

๖. การปราบปรามผู้มีอิทธิพล จัดระเบียบสังคม และพัฒนาพื้นที่สาธารณะ
๖.๑ การปราบปรามผู้มีอิทธิพลและจัดระเบียบสังคม
		
๖.๑.๑ ปราบปรามผู ้ มี อิ ท ธิ พ ล ได้ ด� ำ เนิ น การจั ด การกั บ ผู ้ มี อิ ท ธิ พ ลเรี ย กรั บ ผลประโยชน์
เสื้อวินมอเตอร์ไซค์ สลากกินแบ่งรัฐบาล ยาเสพติด บ่อนการพนัน ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยมีผลการจับกุม
จ�ำนวน ๖๑๕,๘๘๒ คดี ผูต้ อ้ งหารวม ๕๐๓,๗๗๒ คน
		
๖.๑.๒ จัดระเบียบผูค้ า้ หาบเร่-แผงลอย เพือ่ คืนทางเท้าให้แก่ประชาชนพัฒนาให้กรุงเทพมหานคร
เป็นมหานครทีน่ า่ อยู่ มีสภาพแวดล้อมทีส่ วยงาม มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดภัย การสัญจร
สะดวก สบาย ประชาชนมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี มีวนิ ยั เคารพกฎหมายและกติกาของสังคม โดยด�ำเนินการจัดระเบียบ
ผูค้ า้ ได้ ๔๕ จุด ในพืน้ ที่ ๒๒ เขต จ�ำนวนผูค้ า้ ๑๖,๔๖๙ ราย เช่น ตลาดคลองถม ริมถนนบริเวณหน้ามหาวิทยาลัย
รามค�ำแหง รอบอนุสาวรียช์ ยั สมรภูมิ
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๖.๑.๓ จัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะ จ�านวน ๑๙๙ เส้นทาง โดยมีผลการด�าเนินการ ดังนี้

๖.๑.๔ จั ด ระเบี ย บรถจั ก รยานยนต์ ส าธารณะ ได้ มี ก ารบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายจริ ง จั ง เช่ น
น�ารถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมาใช้รับ-ส่งผู้โดยสาร ปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท แต่งกาย ไม่ถูกต้อง (ไม่ใส่
เสือ้ วินทีก่ า� หนดหรือไม่ตดิ บัตร) ปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท และไม่แสดงใบอนุญาตขับรถ ปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท
ทั้งนี้ การจัดระเบียบดังกล่าวจะท�าให้สามารถตรวจสอบได้ทั้งระบบ วิน-รถ-คน และก�าหนดต�าแหน่งจุดจอด
ให้เหมาะสม ก�าหนดแนวทางร่วมกับคณะกรรมการวินให้เกิดความยัง่ ยืนสนับสนุนระบบ Mass Transit โดยมี
ผลการด�าเนินการ ดังนี้
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๖.๑.๕ จัดระเบียบรถแท็กซีม่ เิ ตอร์ ได้ตงั้ ศูนย์ประวัตผิ ขู้ บั รถ ซึง่ ปัจจุบนั มีขอ้ มูล ๑๑๑,๘๔๓ คน
และจัดท�าระบบ DLT Check-in ทัง้ นี้ การจัดระเบียบดังกล่าวจะท�าให้แท็กซีต่ อ้ งอยูใ่ นรูปแบบนิตบิ คุ คล เพือ่ ให้
ก�ากับดูแลและให้บริการมีประสิทธิภาพ ใช้กลไกบริหารจ�านวน (Managed Float) ให้เหมาะสม โดยคัดกรอง
ผูข้ บั ขีท่ มี่ คี ณ
ุ ภาพเข้าสูร่ ะบบ โดยมีผลการด�าเนินการ ดังนี้

๖.๑.๖ พั ฒ นาห้ อ งนำ้ า ภายในสถานี ข นส่ ง ผู ้ โ ดยสารทั่ ว ประเทศ จากจ�า นวนสถานี ข นส่ง
ผูโ้ ดยสารทีใ่ ห้บริการในปัจจุบนั ทัง้ หมด ๑๑๗ แห่ง ได้ดา� เนินการปรับปรุง ซ่อมแซม และได้รบั การรับรองมาตรฐาน
จากกระทรวงสาธารณสุขแล้ว จ�านวน ๒๕ แห่ง อยูร่ ะหว่างซ่อมแซม ปรับปรุง และออกใบรับรอง จ�านวน ๗๑ แห่ง
และอยูร่ ะหว่างรวบรวมพิจารณารายละเอียดงบประมาณ จ�านวน ๒๑ แห่ง
๖.๑.๗ นำาระบบ GPS มาติดตัง้ ในรถ บริษทั ขนส่ง จำากัด เพือ่ ควบคุมการขับรถโดยสารประจ�าทาง
ของบริษทั ฯ โดยจะมีศนู ย์ควบคุมการเดินรถด้วยระบบ GPS ทีค่ อยควบคุมการท�างาน ภายในศูนย์ควบคุมจะมีจอต่าง ๆ
ทีแ่ สดงข้อมูลของรถ บริษทั ขนส่ง จ�ากัด ทุกคัน แบบ Real time ซึง่ จะแสดงข้อมูลต�าแหน่งของรถ ความเร็วทีข่ บั
และลักษณะของรถทีม่ กี ารขับผิดปกติ ทัง้ นี้ ได้ตดิ ตัง้ ระบบ GPS บนรถโดยสารแล้ว จ�านวน ๖๑๘ คัน
๖.๒ การพัฒนาพื้นที่สาธารณะ
๖.๒.๑ ดำาเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่นำ้าเจ้าพระยา เพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณริมฝั่งแม่น�้า
เจ้าพระยาให้เป็นพืน้ ทีส่ า� หรับประชาชนใช้เป็นช่องทางส�าหรับจักรยานและทางเดินเท้า ใช้ในการพักผ่อนหย่อนใจ
เป็นสวนสาธารณะ ลานสันทนาการ ศาลาพักผ่อนริมแม่นา�้ โดยให้สอดคล้องและสัมพันธ์กบั สภาพพืน้ ทีแ่ ต่ละพืน้ ที่
ค�านึงถึงประโยชน์ใช้สอยทีค่ มุ้ ค่า อ�านวยความสะดวกแก่สาธารณะ นักท่องเทีย่ ว ประชาชนและคนพิการ ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ วริมแม่นา�้ เจ้าพระยา เสริมภาพลักษณ์แก่กรุงเทพมหานคร โดยจะสร้างพืน้ ทีส่ าธารณะเลียบแม่นา�้ เจ้าพระยา
ทัง้ สองฝัง่ รวมระยะทางประมาณ ๑๔ กิโลเมตร
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นอกจากนี้ ได้จัดหาที่อยู่อาศัยชุมชนผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาริมฝั่ง
แม่นาำ้ เจ้าพระยา โดยได้ลงพืน้ ทีท่ า� ความเข้าใจแนวทางการช่วยเหลือชุมชนครบถ้วนทัง้ ๑๒ ชุมชน จ�านวน ๓๐๙
ครัวเรือนแล้ว ซึง่ มีทางเลือกในการแก้ไขปัญหา ๕ แนวทาง คือ ๑) ย้ายขึน้ แฟลตกรมการขนส่งทางบก (ขส.ทบ.)
ซึง่ เป็นอาคารราชพัสดุ จ�านวน ๖๔ ครัวเรือน โดยมีเป้าหมายทีช่ มุ ชนสามารถเข้าอยูอ่ าศัยได้ภายในเดือนกันยายน
๒๕๕๙ ๒) ย้ายเข้าอยู่อาศัยในโครงการบ้านเอื้ออาทร จ�านวน ๕๐ ครัวเรือน โดยคาดว่าผู้เข้าอยู่อาศัยชุดแรก
จะสามารถย้ายเข้าอยูไ่ ด้ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ และชุดทีส่ องภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ ๓) ให้ชมุ ชน
รวมกลุม่ ซือ้ ทีด่ นิ เพือ่ สร้างทีอ่ ยูอ่ าศัยใหม่ตามแนวทางบ้านมัน่ คง จ�านวน ๓๖ ครัวเรือน โดยจัดตัง้ กลุม่ ออมทรัพย์
เพื่อตั้งเป็นสหกรณ์และเข้าสู่กระบวนการพัฒนาที่อยู่อาศัยอย่างมีส่วนร่วม ซึ่งชุมชนพิจารณาที่ดินเพื่อด� าเนิน
โครงการในเขตเทศบาลบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เนื้อที่ประมาณ ๒ ไร่ ๒ งาน ซึ่งจะสามารถรองรับการสร้าง
ทีอ่ ยูอ่ าศัยชุมชนใหม่ได้ประมาณ ๗๓ ครัวเรือน ๔) ขอย้ายออกจากพืน้ ที่ จ�านวน ๔๕ ครัวเรือน ๕) อาศัยอยูใ่ น
ทีด่ นิ เดิม จ�านวน ๑๑๔ ครัวเรือน
๖.๒.๒ รักษาความสะอาดและปรับปรุงสวนวชิรเบญทัศ (สวนรถไฟ) โดยมุ่งเน้นพัฒนา
และปรับปรุงสวนวชิรเบญจทัศให้มคี วามเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และปลอดภ ยั โดยได้กอ่ สร้างสุขาสาธารณะ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ใช้งบประมาณ จ�านวน ๘.๙๑ ล้านบาท และอยู่ระหว่างด�าเนินการออกแบบทางจักรยาน
แยกต่างหากจากถนนคนเดิน-วิง่ ระยะทางประมาณ ๓.๕ กิโลเมตร งบประมาณจ�านวน ๒๑.๓๐ ล้านบาท
๖.๒.๓ ก่อสร้างสวนสาธารณะอเนกประสงค์ เพื่อรองรับความต้องการของประชาชนในด้าน
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การออกก�าลังกาย การจัดกิจกรรมนันทนาการ และกิจกรรมสาธารณประโยชน์
ในชุมชน โดยได้ด�าเนินการก่อสร้างสวนสาธารณะเพิ่มเติม จ�านวน ๗ แห่ง ได้แก่ สวนสาธารณะใต้ทางแยก
ต่างระดับวัชรพล (สวนวัชราภิรมย์) สวนสาธารณะซอยสุวินทวงศ์ ๔๗ (สวนราษฎร์ภิรมย์) สวนสาธารณะ
บึงล�าพระยา (สวนพระยาภิรมย์) สวนสาธารณะบึงล�าไผ่ เขตมีนบุรี สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั เนือ่ งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ บริเวณเขตบางบอน
สวนสาธารณะภายในสถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ กรุงเทพมหานคร (ถนนบางขุนเทียนชายทะเล) และสวนสาธารณะบริเวณ
ซอยเพชรเกษม ๖๙ (บางบอน ๓)
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๖.๓ การเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน
		
มุ ่ ง เน้ น ให้ ป ระชาชนได้ รั บ บริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพและความมั่ น คงของระบบไฟฟ้ า ตลอดจนมี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอันเนื่องมาจากไฟฟ้าเพิ่มขึ้น และช่วยลดอุบัติเหตุจากกรณีรถชนเสาไฟฟ้า
โดยอยู่ระหว่างด�ำเนินการน�ำสายไฟฟ้าลงดินจ�ำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ ๑) โครงการสุขุมวิท (ส่วนที่เหลือ)
ระยะทาง ๕.๖ กิโลเมตร ขณะนี้อยู่ระหว่างด�ำเนินการใน ๒ จุดสุดท้าย คือ ที่โรงแรมซีนิส ซอยสุขุมวิท ๓
ระยะทาง ๐.๐๖ กิโลเมตร โดยจะเร่งด�ำเนินการให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายภายในปี ๒๕๕๙ และทีซ่ อยสุขมุ วิท ๒๒
ระยะทาง ๐.๓๐ กิโลเมตร ด�ำเนินการในปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒ และ ๒) โครงการจิตรลดา ปทุมวัน และพญาไท
(เพิ่มเติม) ระยะทาง ๖.๐ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างด�ำเนินการน�ำสายไฟฟ้าพร้อมสายสื่อสารทั้งหมด
ลงใต้ดนิ ในถนนราชวิถี จากสีแ่ ยกตึกชัยถึงอนุสาวรียช์ ยั สมรภูมิ ทัง้ นี้ ในระยะต่อไปจะด�ำเนินโครงการเปลีย่ นระบบ
สายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดนิ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ประกอบด้วย โครงการนนทรี โครงการพระราม ๓ โครงการ
รัชดาภิเษก-อโศก และโครงการรัชดาภิเษก-พระราม ๙ ระยะทางรวม ๓๓.๔๐ กิโลเมตร
๖.๔ การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว
		
๖.๔.๑ ติดตัง้ ไฟสาธารณะจุดเสีย่ งและกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ได้สำ� รวจบริเวณท่าเรือ
ต่าง ๆ เพือ่ ติดตัง้ และเปลีย่ นดวงโคมไฟส่องสว่างจุดเสีย่ ง ประกอบด้วย ท่าเรือตามแนวคลองแสนแสบ ท่าเรือ
ตามแนวแม่นำ�้ เจ้าพระยา และบริเวณจุดขนส่งทีส่ ำ� คัญ
เช่น ท่าเรือเจริญผล ท่าเรือหัวช้าง ท่าเรือพระอาทิตย์
ท่าเรือเทเวศร์ สถานีขนส่งหมอชิต ฯลฯ
		
๖.๔.๒ ติ ด ตั้ ง โคมไฟฟ้ า สาธารณะ
ชนิ ด หลอด LED เพื่ อ ความปลอดภั ย ในชี วิ ต
“
และทรั พ ย์ สิ น ของประชาชน รวมทั้ ง เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
การท่องเที่ยวในพื้นที่ ผ่านโครงการ “เมืองสว่างไสว
บริเวณจุดเสี่ยง จุดขนส่ง
ประชาชนปลอดภัย ด้วยหลอดไฟ LED” ในบริเวณ
และสถานีขนส่งที่ส�ำคัญ
ซอยสุ ข าประชาสรรค์ ๒ ตั้ ง แต่ บ ริ เวณหน้ า วั ด กู ้
เพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิต
(วั ด พระนางเรื อ ล่ ม ) ไปทางห้ า แยกปากเกร็ ด
และทรัพย์สินให้แก่ประชาชน
จ�ำนวน ๑๐๐ ดวงโคม และที่บริเวณถนนเจริญกรุง
ตั้ ง แต่ แ ยกสี ล มไปตามถนนเจริ ญ กรุ ง ไปสิ้ น สุ ด ที่
และส่งเสริมการท่องเที่ยว”
วงเวียนโอเดียน จ�ำนวน ๑๐๐ ดวงโคม โดยด�ำเนินการ
แล้วเสร็จเมือ่ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘
		
๖.๔.๓ จัดท�ำมาตรฐานด้านความปลอดภัยเครือ่ งเล่น ได้จดั ท�ำคูม่ อื เอกสารแนะน�ำการปฏิบตั ิ
ตามกฎกระทรวงเผยแพร่ส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ประกอบการ และอยู่ระหว่างจัดท�ำมาตรฐาน
ด้านความปลอดภัยเครื่องเล่นส�ำหรับประเทศไทยและปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงให้ครอบคลุมเครื่องเล่นที่อาจ
ก่อให้เกิดอันตราย รวมทัง้ มีการจัดอบรมให้ความรูด้ า้ นความปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าทีท่ อ้ งถิน่ ในการอนุญาตใช้เครือ่ งเล่น
ทีต่ งั้ อยูใ่ นสวนสนุกครบทุกพืน้ ที่ จ�ำนวน ๗๓ แห่ง และทีไ่ ม่ได้ตงั้ อยูใ่ นสวนสนุกไปแล้วทัง้ สิน้ ประมาณ ๑,๐๐๐ คน
และได้มีการก�ำชับเจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบความปลอดภัยเครื่องเล่นในพื้นที่อย่างสม�ำ่ เสมอ หากพบว่า
มีความไม่ปลอดภัย ให้สงั่ ระงับห้ามใช้เครือ่ งเล่น และสัง่ ให้แก้ไขจนกว่าจะมีความปลอดภัยจึงอนุญาตให้ใช้

ติดตั้งไฟสาธารณะ
และกล้อง CCTV
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๖.๔.๔ ตรวจสอบความปลอดภั ย อาคาร ได้ จั ด ท� ำ คู ่ มื อ การตรวจสอบความปลอดภั ย
อาคาร ๙ ประเภท และอาคารที่ ไ ม่ เข้ า ข่ า ยต้ อ งตรวจสอบ ทั้ ง ที่ ก ่ อ สร้ า งก่ อ นและหลั ง พระราชบั ญ ญั ติ
ใช้บงั คับ ส่งให้ทอ้ งถิน่ ทัว่ ประเทศ พร้อมทัง้ มีการจัดอบรมเรือ่ งการตรวจสอบอาคารให้กบั เจ้าพนักงานท้องถิน่ และ
ผูท้ เี่ กีย่ วข้อง โดยได้ดำ� เนินการตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารตามข้อสัง่ การของกระทรวงมหาดไทยด�ำเนินการ
ตรวจสอบแล้ว ๑๐ จังหวัด มีจำ� นวนอาคารทีต่ อ้ งตรวจสอบ จ�ำนวน ๑๑,๘๙๑ อาคาร ตรวจสอบแล้วเสร็จ จ�ำนวน
๗,๙๒๐ อาคาร

๗. การแก้ ไขปัญหาการไร้ที่ดินท�ำกินของเกษตรกรและการรุกล�้ำเขตป่าสงวน
แห่งชาติ
รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินโดยสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล�้ำ
ในการใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ กระจายการถือครองสิทธิในทีด่ นิ อย่างเป็นธรรมและยัง่ ยืน จึงได้นำ� ทีด่ นิ สาธารณประโยชน์
ที่ประชาชนเลิกใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้วมาจัดระเบียบการถือครองให้แก่ราษฎร โดยได้ด�ำเนินโครงการบริหาร
จัดการการใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ สาธารณประโยชน์ทมี่ กี ารบุกรุก เพือ่ ขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท จัดสรรทีด่ นิ
ท�ำกินให้ประชาชนตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายทีด่ นิ แห่งชาติ และด�ำเนินมาตรการในการแก้ไขปัญหา
การครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบกฎหมาย ซึ่งรายละเอียดผลการด�ำเนินการ
ในเรือ่ งเหล่านีป้ รากฏอยูใ่ นการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนทีส่ ำ� คัญของประเทศ ข้อ ๑.๑.๑ การแก้ไขปัญหาการไร้ทดี่ นิ ท�ำกิน
ของเกษตรกร และการรุกล�ำ้ เขตป่าสงวนแห่งชาติ นอกจากนี้ ได้มกี ารด�ำเนินการ ดังนี้
๗.๑ การรังวัดและจัดท�ำแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ
		
ได้ด�ำเนินการรังวัดออกหนังสือส�ำคัญส�ำหรับที่หลวง (นสล.) ในที่ดินสาธารณประโยชน์เพื่อให้
แนวเขตทีด่ นิ สาธารณประโยชน์มคี วามชัดเจน อันเป็นแนวทางในการป้องกันการบุกรุกทีด่ นิ ของรัฐหรือไม่ให้เกิด
ข้อพิพาทระหว่างรัฐกับราษฎร ก�ำหนดด�ำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐)
จ�ำนวน ๑๐,๙๖๗ แปลง
๗.๒ โครงการเดินส�ำรวจเพือ่ แก้ไขปัญหาการออกหนังสือแสดงสิทธิในทีด่ นิ ในพืน้ ทีส่ ามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้และบริเวณพืน้ ทีน่ อกเขตอุทยานแห่งชาติบโู ด-สุไหงปาดี
		
มุง่ เน้นให้ประชาชนได้ถอื ครองสิทธิและใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ สร้างโอกาสให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน และ
ลดปัญหาความขัดแย้งเรือ่ งแนวเขตทีด่ นิ มีผลการด�ำเนินการ ดังนี้
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นโยบายขอ
ำร
ำร

ำ ร รู้
บ�ำร ำส ำ ิ
ั

“รัฐบาลจะนำาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทย
มาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กัน...”

รร

นโยบายข้อ ๔

นโยบายข้อ ๔
การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ�ำรุงศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม
รั ฐ บาลจะน� ำ การศึ ก ษา ศาสนา ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ความภาคภู มิ ใ จในประวั ติ ศ าสตร์
และความเป็นไทยมาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กันดังนี้
๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส�ำคัญทั้งการศึกษาในระบบ
และการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตน
ได้เต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและด�ำรงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดี
มีคณ
ุ ธรรม สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรูเ้ พือ่ สร้างสัมมาชีพในพืน้ ที่ ลดความเหลือ่ มล�ำ้
และพัฒนาก�ำลังคนให้เป็นทีต่ อ้ งการเหมาะสมกับพืน้ ที่ ทัง้ ในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ
๔.๒ ในระยะเฉพาะหน้ า จะปรั บ เปลี่ ย นการจั ด สรรงบประมาณสนั บ สนุ น การศึ ก ษา
ให้สอดคล้องกับความจ�ำเป็นของผูเ้ รียนและลักษณะพืน้ ทีข่ องสถานศึกษา และปรับปรุงและบูรณาการ
ระบบการกูย้ มื เงินเพือ่ การศึกษาให้มปี ระสิทธิภาพเพือ่ เพิม่ โอกาสแก่ผยู้ ากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบ
การสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียน
และนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง
๔.๓ ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และประชาชนทัว่ ไป
มีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
กระจายอ�ำนาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ตามศักยภาพและความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิตบิ คุ คลและบริหารจัดการ
ได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น
๔.๔ พั ฒ นาคนทุ ก ช่ ว งวั ย โดยส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ ต ลอดชี วิ ต เพื่ อ ให้ ส ามารถมี ค วามรู ้
และทั ก ษะใหม่ ที่ ส ามารถประกอบอาชี พ ได้ ห ลากหลายตามแนวโน้ ม การจ้ า งงานในอนาคต
ปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรม
เข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหา
การรับฟังความเห็นผู้อื่น การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือ
ระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน
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๔.๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะ
โดยเฉพาะในท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยง
กับมาตรฐานวิชาชีพ
๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู
เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน น�ำเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้
ในการเรียนการสอนเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล
การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อน
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
๔.๗ ทะนุบำ� รุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอืน่ ๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนา
มีบทบาทส�ำคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุข
และความปรองดองสมานฉั น ท์ ใ นสั ง คมไทยอย่ า งยั่ ง ยื น และมี ส ่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาสั ง คม
ตามความพร้อม
๔.๘ อนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิน่ ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
รวมทัง้ ความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพือ่ การเรียนรู้ สร้างความภาคภูมใิ จในประวัตศิ าสตร์
และความเป็นไทย น�ำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค
และระดับนานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ
๔.๙ สนับสนุนการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพือ่ นบ้าน และวัฒนธรรม
สากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพื่อเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรม
ของประชาคมอาเซียนและเพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก
๔.๑๐ ปลูกฝังค่านิยมและจิตส�ำนึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ เพื่อเปิดพื้นที่
สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
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๑. การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
๑.๑ การปฏิรูประบบการบริหารจัดการการศึกษา ได้แก้ไขปัญหาในการจัดการศึกษาในส่วนภูมิภาค
ที่เกิดจากการสั่งการและการบริหารจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพและไม่เป็นเอกภาพ ให้สามารถขับเคลื่อน
การปฏิ รู ป ระบบการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่การพัฒนาประเทศ โดย
ก�ำหนดให้มี ๑) คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึ ก ษาของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารในภู มิ ภ าค
ท�ำหน้าที่ก�ำหนดทิศทาง วางแผนเกี่ยวกับการบริหาร
“ขับเคลื่อนการปฏิรูประบบการศึกษา
งานบุคคล พิจารณาจัดสรรงบประมาณ แต่งตั้ง โอน
โดยตั้ง
หรื อ ย้ า ย ๒) ส� ำ นั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารภาค ๑-๑๘
เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาในระดับพื้นที่และส�ำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับการบริหาร
และการจัดการศึกษา ๓) คณะกรรมการศึกษาธิการ
และคณะกรรมการศึกษาธิการ
จั ง หวั ด (กศจ.) ท� ำ หน้ า ที่ ขั บ เคลื่ อ นงานด้ า น
จังหวัด (กศจ.)”
การศึกษาของจังหวัด และ ๔) คณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.) เพื่อบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด

คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาค

๑.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
		
๑.๒.๑ ด�ำเนินโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เพื่อให้นักเรียนเรียนในห้องเรียนน้อยลง
แต่เรียนนอกห้องเรียนมากขึ้นและเพิ่มเวลาเพื่อจัดกิจกรรมเสริมสร้างสมอง (Head) คุณธรรม จริยธรรม
(Heart) ทักษะ (Hand) รวมทั้งสุขภาพ (Health) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อน� ำไปสู่
การคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้ ซึ่งเริ่มด�ำเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘
โดยมีโรงเรียนน�ำร่อง ๔,๑๐๐ แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.) จ�ำนวน ๓,๘๓๑ แห่ง สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ๑๖๑ แห่ง
และสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จ�ำนวน ๑๐๘ แห่ง ผลการด�ำเนินงานโครงการลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ ในปี ๒๕๕๘ นอกจากจะลดเวลาเรียน
ในห้องเรียนให้น้อยลง เพื่อช่วยลดความเครียดของ
นั ก เรี ย น รวมทั้ ง มี ก ารพั ฒ นาทั ก ษะใหม่ ๆ ตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน การสร้างความรัก
ความผูกพันระหว่างนักเรียนกับครูจากการท�ำกิจกรรม
“โครงการ
ร่วมกันแล้ว ผลส� ำเร็จจากการปรับโครงสร้างและ
มีการขยายโรงเรียน
กระบวนการสอนของครูยังท�ำให้โรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
มีผลการทดสอบ O-NET
ขั้ น พื้ น ฐาน (Ordinary National Educational
โดยรวมสูงขึ้นทุกรายวิชา”
Test: O-NET) คะแนนเฉลี่ ย สู ง กว่ า โรงเรี ย น
ที่ ไ ม่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการทุ ก กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และเกือบทุกกลุ่ม

ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้
๑๕,๘๙๗ แห่ง
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สาระการเรี ย นรู ้ ใ นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๓ ยกเว้ น วิ ช าภาษาอั ง กฤษ อี ก ทั้ ง ยั ง พบว่ า เด็ ก ส่ ว นมาก
มีความสุขกับกระบวนการเรียนการสอน ส่วนในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ขยายผลโรงเรียนเพิม่ เติมเป็น ๑๗,๓๑๗ แห่ง
และจากการติดตามประเมินผลการด�ำเนินงาน พบว่า สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดกิจกรรม ร้อยละ ๘๙.๗๖
นักเรียนมีความสุข ตืน่ ตัว ต้องการเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๙๗.๑๓ นักเรียนกับครูรว่ มกิจกรรมได้อย่างมีความสุข
ร้อยละ ๙๕.๕๒ ชุมชนและหน่วยงานอื่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม การด�ำเนินงาน ร้อยละ ๔๗.๗๘
และผูป้ กครอง ชุมชนตืน่ ตัวและให้ความสนใจในกิจกรรมทีโ่ รงเรียนด�ำเนินการ ร้อยละ ๖๕.๙๑ ซึง่ ในปีการศึกษา ๒๕๖๐
มีแผนด�ำเนินการต่อเนือ่ งอีกในโรงเรียนสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานประมาณ ๕,๐๐๐ แห่ง
ตามความสมัครใจ
		
๑.๒.๒ แ ก ้ ไ ข ป ั ญ ห า นั ก เ รี ย น
อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ประกาศให้ “ปี ๒๕๕๘
เป็นปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้”
“พัฒนาวิธีการสอนภาษาไทย
โดยก� ำ หนดให้ นั ก เรี ย นประถมศึ ก ษาปี ที่ ๑ (ป.๑)
อ่านออก เขียนได้ ใน ๑ ปี ตามแนวทางการส่งเสริม
โดยใช้ภาษาถิ่นร่วมจัดการเรียนรู้
ให้จัดการเรียนการสอนแบบแจกลูกสะกดค�ำ การจัด
ท�ำให้
การเรีย นการสอนที่ส อดคล้อ งกับ การพั ฒ นาสมอง
(Brain-based Learning: BBL) จั ด ท� ำ แผนการ
ตั้งเป้าหมายนักเรียน
เรี ย นรู ้ ก ลางและจั ด ท� ำ ต้ น ฉบั บ หนั ง สื อ คู ่ มื อ การใช้
ป. ๑ ทุกคนต้องอ่านออก เขียนได้”
หนั ง สื อ เรี ย นกลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ภ าษาไทยตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ พัฒนาวิธีการสอนภาษาไทยโดยใช้ภาษาถิ่น ร่วมจัด
การเรียนรู้ ผลิตสื่อวีดิทัศน์การสอนภาษาไทย-ท้องถิ่น เพื่อเตรียมการขยายผลครูต้นแบบการสอน โดยใช้
ช่องทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี (DLIT) ในการยกระดับการเรียนการสอนแก่เด็ก
ในพื้นที่แนวชายแดน พื้นที่สูง และพื้นที่พิเศษ และจากการติดตามประเมินผลพบว่า นักเรียนอ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้ มีจ�ำนวนลดลงดังต่อไปนี้ และการด�ำเนินการในระยะต่อไป มีเป้าหมายคือในปี ๒๕๖๐ นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ทุกคนต้องอ่านออก เขียนได้

นักเรียนชั้น ป. ๑-๖
อ่านไม่ออก เขียนไม่ ได้
ลดลง

ผลการประเมิน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ร้อยละ)
รายการ

ภาคเรียนที่ ๑
(สิงหาคม ๒๕๕๘)

ภาคเรียนที่ ๒
(มกราคม ๒๕๕๙)

ลดลง

๗.๓๗

๔.๐๔

๓.๓๓

๑๕.๕๑

๖.๑๕

๙.๓๖

อ่านไม่ออก
• ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
เขียนไม่ได้
• ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
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๑.๒.๓ ยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน โดยได้ด�าเนินการพัฒนาแอปพลิเคชัน “Echo English” เพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนสามารถ
เรียนภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษาได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต จ� านวน
๒๐๐ บทเรียน ซึง่ จ�าลองสถานการณ์ทตี่ อ้ งใช้ในชีวติ จริง ให้ผเู้ รียนได้ฝกึ ฟัง พูด อ่าน เขียน และจัดการเรียนรูด้ ว้ ย
โปรแกรมพัฒนาการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษด้วยหลักสูตร Echo Hybrid ทีม่ กี ารน�าร่องใช้ในปีแรกจ�านวน ๖ โรงเรียน
และมีเป้าหมายพัฒนาไปยังโรงเรียนกว่า ๑๐,๐๐๐ แห่ง ในปี ๒๕๕๙ ได้พัฒนาครูแกนน�าด้านการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษด้วยค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น ( oot camp) จ�านวน ๓๕๐ คน และจะมีการขยายผล
การพัฒนาไปยังครูใน ๔ ภูมิภาคทั่วประเทศ อันจะส่งผลการพัฒนาไปยังนักเรียนในโรงเรียนที่ครูแกนน� า
ปฏิบัติการสอน ประมาณ ๓๕,๐๐๐ คน และได้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครูแกนน�าด้านการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค ( oot Camp) จ�านวน ๘ ศูนย์ โดยใช้โรงเรียนรัฐบาลในแต่ละภูมิภาคเป็นศูนย์
ซึ่งในปี ๒๕๖๐ จะมีการอบรมครูภาษาอังกฤษ จ�านวน ๑๐ รุ่น รุ่นละ ๓ สัปดาห์ จ�านวนครูที่เข้าอบรม รุ่นละ
๗๕ คนต่อศูนย์ รวมเป้าหมายทั้งหมด ๕,๑๐๐ คน ในระดับอาชีวศึกษา จะน�านวัตกรรมการเรียนภาษาอังกฤษ
ผ่านแอปพลิเคชัน Echo Hybrid มาใช้โดยเน้นพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพือ่ ใช้ในวิชาชีพ ส่วนในระดับอุดมศึกษา
จะวัดความสามารถภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาราชภัฎทั่วประเทศ พร้อมทั้งก�าหนดให้มีการแสดงผลคุณวุฒิ
ภาษาอังกฤษในใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ตามความสมัครใจของบัณฑิต เพื่อสร้างแรงจูงใจให้บัณฑิต
จบใหม่พยายามพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษของตนให้เป็นที่ดึงดูดในตลาดแรงงาน และในส่วนของ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้ผลิตและพัฒนาสือ่ เทคโนโลยีเพือ่ การศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ
ผ่านรายการวิทยุและโทรทัศน์เพือ่ การศึกษาส่งเสริมความรูเ้ กีย่ วกับภาษาอาเซียน ซึง่ สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
ประกอบการรับฟังรายการได้ด้วย รวมถึงสื่อการศึกษาอาเซียนส�าหรับคนพิการ
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๑.๒.๔ ทดสอบ ประเมิ น ประกั น
คุณภาพและพัฒนามาตรฐานการศึกษา ได้ชะลอ
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ ๔ (ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) ของส�ำนักงานรับรองมาตรฐาน
“
และประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา (สมศ.) โดยตั้ ง
คณะท�ำงานเพื่อจัดท�ำ Road Map ๑ ปี ในการพัฒนา
ให้เป็นที่ยอมรับ
ระบบการประเมิ น ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและปรั บ ปรุ ง
จัดท�ำ Road Map ๑ ปี
การประเมินหลักสูตร ได้ลดจ�ำนวนวิชาสอบประเมิน
เพื่อปรับปรุงระบบประเมิน”
การทดสอบทางการเรียนระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน (O-NET)
จาก ๘ วิชา ให้เหลือ ๕ วิชา ออกข้อสอบอัตนัยวิชา
ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ในสัดส่วนร้อยละ ๒๐ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป เปิดเผยข้อสอบ
พร้อมเฉลยค�ำตอบ O-NET ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ จัดท�ำโครงการพัฒนา
สมรรถนะของครูดา้ นการวัดและประเมินผลการเรียนรูต้ ามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑
และโครงการน�ำผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มาเป็นกลไกในการปรับปรุงการเรียน
การสอนและการบริหาร เพือ่ ยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียน จัดอบรมพัฒนาผูป้ ระเมินโดยวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในประเทศและต่างประเทศ ยกเลิกการเขียนมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.)
๓-๖ และจัดท�ำประชาพิจารณ์แนวทางการประเมินเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูให้สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์
ของผู้เรียน ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักเกณฑ์
		
๑.๒.๕ ด� ำ เนิ น โครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาและการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น โดยมี ส ถาบั น
อุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ได้ด�ำเนินการน�ำร่องโดยส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประสานความร่วมมือ
ในการก�ำหนดเขตพื้นที่จังหวัดและโรงเรียนที่จะเข้าไปดูแลคุณภาพการศึกษาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น มุ่งเน้น
การแก้ไขปัญหาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสและโรงเรียนขนาดเล็กเป็นกลุ่มเป้าหมายน�ำร่องผ่าน
“โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง” โดยก�ำหนด
กิจกรรมส�ำหรับการด�ำเนินการโดยสถาบันอุดมศึกษาสมาชิกเครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งเน้นใน
๔ เรื่อง คือ ๑) ส่งเสริมนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ๒) การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ๓) การพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม และการรู้เท่าทันไม่เป็นเหยื่อสังคม และ ๔) การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ ทั้งนี้
จากรายงานผลของเครือข่ายอุดมศึกษาภูมภิ าค ๙ เครือข่าย ในภาพรวมพบว่ามีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมด�ำเนินการ
จ�ำนวน ๑๒๕ สถาบัน (จาก ๑๗๐ สถาบัน) ใน ๕๗ จังหวัด (จาก ๗๗ จังหวัด) มีโรงเรียนเข้าร่วมด�ำเนินการ
จ�ำนวน ๑๔๗ แห่ง ใน ๑๓๓ กิจกรรมหรือโครงการ โดยมีครู จ�ำนวน ๑,๕๐๔ คน และนักเรียน จ�ำนวน ๑๘,๓๔๙ คน
เข้าร่วมโครงการฯ

ปรับระบบการสอบ
O-NET
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๑.๒.๖ ดำาเนินโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการสอนแบบบูรณาการข้ามกลุ่มสาระวิชา
หรือสะเต็มศึกษา (STEM Education) สืบเนือ่ งจากปัญหากระบวนการเรียนการสอนทีไ่ ม่มงุ่ เน้นให้เด็กใช้ทกั ษะ
การคิดวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้ ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในสายวิทยาศาสตร์และนักวิจัยซึ่งเป็นก�าลัง
ส�าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในศตวรรษที่ ๒๑ จึงได้ด�าเนินการแก้ไขปัญหาโดยปรับหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนการสอนทีใ่ ห้ความส�าคัญกับกระบวนการเรียนรูท้ บี่ รู ณาการทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อน�ามาแก้ปัญหา
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในชี วิ ต ประจ� า วั น และรองรั บ การพั ฒ นา
ประเทศ ซึ่งในปี ๒๕๕๗ ด�าเนินกิจกรรมสะเต็มศึกษา
ในสถานศึกษา จ�านวน ๙๑ แห่ง ปี ๒๕๕๘ จ�านวน ๒๐๙ แห่ง
และปี ๒๕๕๙ จ�านวน ๕,๗๑๐ แห่ง ส่วนการด�าเนินการ
ในระยะต่ อ ไปจะขยายให้ ค รบทุ ก โรงเรี ย นภายใน
ปี ๒๕๖๔

ับ

ร ร

ห ั สู ร

ห

๑.๓ การเสริมสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้แก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส
๑.๓.๑ เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กทีม่ คี วามต้องการจำาเป็นพิเศษ ได้ดา� เนินการ
ส่งเสริมดูแลเด็กที่มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษ ตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการจนถึงตลอดชีวิต โดยเน้น
ด�าเนินการใน ๔ ด้าน คือ ด้านครอบครัวและชุมชน ท้องถิ่น ด้านสังคม ด้านการแพทย์ และด้านโอกาส
ทางการศึกษา เพื่อให้เด็กที่มีความต้องการจ�าเป็นพิเศษทุกคนได้รับบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early
Intervention: EI) ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพและเสมอภาค โดยการศึกษาแบบเรียนรวม
(Inclusive Education) และมีความพร้อมในการด�ารงชีวิต ตลอดถึงการประกอบอาชีพ โดยการจัดการศึกษา
เพื่อการมีงานท�า ซึ่งด�าเนินการส่งเสริมในกลุ่มเป้าหมาย ๙ ประเภท ที่มีความบกพร่องด้านต่าง ๆ รวมจ�านวน
๔๕๗,๘๘๖ คน
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๑.๓.๒ ขยายผลโครงการพั ฒ นา
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาด้ ว ยเทคโนโลยี ท างไกล
ผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television:
DLTV) ได้ จั ด การเรี ย นการสอนตามแนวทาง
พระราชด�ำริภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
“ขยายผลโครงการพัฒนา
ทางไกลผ่ า นดาวเที ย ม (DLTV) เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หา
คุณภาพ
ขาดแคลนครู ลดความเหลื่อมล�้ำ และสร้างโอกาส
เพิ่มเป็น
ทางการศึกษา ซึ่งตั้งแต่เริ่มโครงการ DLTV ในปี
๑๕,๓๖๙ แห่ง”
๒๕๓๘-๒๕๕๗ มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ ๖,๐๐๐ แห่ง
ปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ได้ขยายโครงการฯ ในโรงเรียน
ขนาดเล็ ก เพิ่ ม ขึ้ น เป็ น ๑๕,๓๖๙ แห่ ง และพบว่ า
ผลคะแนนทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ภาพรวมทั่วประเทศ
ของโรงเรียนในโครงการ มีคะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓.๐๕ และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ก�ำหนดจะขยายผล
ห้องเรียนเพิ่ม ๑๕,๐๐๐ ห้อง พร้อมทั้งจัดสรรอุปกรณ์ปลายทางเพิ่ม ๑๑๐,๒๓๐ ชุด และในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๙ จะพัฒนาคุณภาพโรงเรียนต้นทางและโรงเรียนปลายทาง และพัฒนาระบบการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี (DLIT) แบบครบวงจร
		
๑.๓.๓ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐบาลได้ยกระดับการจัด
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จา่ ย ให้เป็นหน้าทีข่ องรัฐตามกฎหมาย เพือ่ เป็นหลักประกันความยัง่ ยืน
มั่นคง และเพื่อให้สามารถจัดงบประมาณสนับสนุนได้อย่างต่อเนื่อง ท�ำให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นว่า รัฐบาล
จะสนับสนุนให้เรียนฟรีอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล�ำ้ สร้างโอกาสทางการศึกษาและความเป็นธรรม
ในสังคม แก้ไขปัญหาความยากจน ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชน โดยอยู่ระหว่างรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียน เพื่อน� ำมาปรับแก้
รายการเรียนโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน
ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และค่าใช้จ่ายอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
		
๑.๓.๔ ด� ำ เนิ น โครงการกองทุ น เงิ น กู ้ ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษา (กยศ.) และกองทุ น เงิ น กู ้ ยื ม
เพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) มีผลการด�ำเนินงาน ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ ดังนี้
			
(๑) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

การศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม

หน่วย : ล้านบาท

ปี

งบประมาณ
ได้รับจัดสรร

กองทุนสมทบ
รวมเงินให้กู้ยืม ใช้จ่ายเงิน
(เงินนอก
ทั้งสิ้น
ให้กู้ยืมไปแล้ว
งบประมาณ)

๒๕๕๘

๑๔,๓๙๔.๐๐

๒๒,๒๒๙.๓๒

๓๖,๖๒๓.๓๒

๒๕,๗๕๔.๑๑

๒๕,๔๕๖.๘๒
(๖๒๖,๗๘๑ ราย
สถานศึกษา ๔,๐๑๕ แห่ง)

๒๕๕๙

๑๓,๐๐๐.๐๐

๑๖,๘๙๘.๕๙

๒๙,๘๙๘.๕๙

๑๒,๙๓๐.๗๐

๑๘,๖๐๕.๔๙
(๔๕๘,๓๘๙ ราย
สถานศึกษา ๓,๗๐๒ แห่ง)

จำ�นวนผู้กู้และเงินกู้
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(๒) กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
กองทุนสมทบ
รวมเงินให้กู้ยืม ใช้จ่ายเงิน
(เงินนอก
ทั้งสิ้น
ให้กู้ยืมไปแล้ว
งบประมาณ)

หน่วย : ล้านบาท

ปี

งบประมาณ
ได้รับจัดสรร

๒๕๕๘

๒,๐๐๐.๐๐

๖,๖๒๙.๗๖

๘,๖๒๙.๗๖

๔,๘๘๔.๒๐

๖,๑๖๙.๐๙
(๙๑,๖๘๒ ราย
สถานศึกษา ๓๑๐ แห่ง)

๒๕๕๙

๕,๕๐๐.๐๐

๓,๖๗๒.๑๕

๙,๑๗๒.๑๕

๒,๘๘๕.๕๐

๓,๘๙๑.๖๕
(๕๘,๙๔๙ ราย
สถานศึกษา ๒๕๕ แห่ง)

จำ�นวนผู้กู้และเงินกู้

			
เมื่อปี ๒๕๕๗ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาก�ำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหากองทุน
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ และให้มีการกู้และส่งคืนเงินอย่างรัดกุม เหมาะสม รวมทั้ง
ไม่เกิดปัญหาความซ�ำ้ ซ้อนในการกูย้ มื โดยขยายเวลาการด�ำเนินงานโครงการกองทุนเงินกูย้ มื เพือ่ การศึกษาทีผ่ กู กับ
รายได้ในอนาคต (กรอ.) ต่อในปีการศึกษา ๒๕๕๘ และในปีการศึกษาต่อ ๆ ไป จนกว่าร่างพระราชบัญญัตกิ องทุน
เพือ่ การศึกษา พ.ศ. .... จะมีผลใช้บงั คับ ซึง่ ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติพจิ ารณาร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว โดยมีหลักการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาด้วยการให้เงินกูย้ มื เพือ่ การศึกษาแก่นกั เรียนหรือนักศึกษา
ทีข่ าดแคลนทุนทรัพย์ หรือนักเรียนหรือนักศึกษาในสาขาวิชาทีเ่ ป็นความต้องการหลัก และนักเรียนหรือนักศึกษา
ผู้ได้รับเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษามีหน้าที่ต้องคืนเงินให้กองทุน
		
๑.๓.๕ การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ภายใต้โครงการ “โรงเรียนดีใกล้บ้าน” ปัจจุบัน
มีโรงเรียนขนาดเล็ก รวม ๑๕,๗๑๖ แห่ง โดยมีโรงเรียนขนาดเล็กที่มีขนาดไม่เกิน ๒๐ คน จ�ำนวน ๙๑๗ โรงเรียน
แบ่งเป็น ๑) โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษ ได้แก่ เกาะ พื้นที่สูง ถิ่นทุรกันดาร ห่างไกล มีปัญหาในการคมนาคม
จ�ำนวน ๙๐ แห่ง และ ๒) โรงเรียนทีต่ งั้ อยูใ่ นพืน้ ทีป่ กติ จ�ำนวน ๘๒๗ แห่ง ได้ดำ� เนินการเกีย่ วกับการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็กมาอย่างต่อเนื่อง มีการประกาศนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่ชัดเจน แต่งตั้ง
คณะท�ำงานเพื่อจัดท�ำข้อมูลพื้นฐานตามบริบทของพื้นที่ โรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนใดเป็นโรงเรียนที่ต้องคงอยู่
(ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษ ได้แก่ เกาะ พื้นที่สูง ถิ่นทุรกันดาร ห่างไกล มีปัญหาในการคมนาคม) ไม่สามารถเคลื่อนย้าย
นักเรียนไปเรียนรวมกับโรงเรียนใดได้ ให้จดั การเรียนการสอนตามปกติและพัฒนาให้มคี ณ
ุ ภาพ โรงเรียนขนาดเล็ก
ทีส่ ามารถควบรวมได้ ให้รวม โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กทีม่ นี กั เรียนตัง้ แต่ ๒๐ คนลงมา ให้นำ� นักเรียนไปเรียนรวม
กับโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงกัน เพื่อให้จำ� นวนนักเรียนต่อห้องเพิ่มขึ้น และโรงเรียนมีครูครบชั้น ส�ำหรับเป้าหมาย
การด�ำเนินการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน ไม่เกิน ๒๐ คน จ�ำนวน ๘๒๗ โรงเรียน แบ่งเป็นด�ำเนิน
การในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐ จ�ำนวน ๔๒๑ แห่ง ด�ำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ�ำนวน
๔๐๖ แห่ง ทั้งนี้ ผลการด�ำเนินงานปัจจุบันมีโรงเรียนแม่เหล็กจ�ำนวน ๓๑๐ แห่ง มาจับคู่ (Map) พัฒนาร่วมกับ
โรงเรียนขนาดเล็กอื่น ๆ ที่ใกล้เคียง ซึ่งขณะนี้มีโรงเรียนเครือข่ายที่มายุบรวมแล้ว จ�ำนวน ๕๙๖ แห่ง
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๑.๓.๖ ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
			
(๑) ปรั บ ปรุ ง หลั ก เกณฑ์ จั ด การศึ ก ษานอกระบบระดั บ พื้ น ฐาน โดยได้ ป รั บ ปรุง
และเพิม่ เติมหลักเกณฑ์การด�ำเนินงานตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ใน ๓ ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
เพือ่ ให้เป็นหลักสูตรทีม่ โี ครงสร้างยืดหยุน่ ทัง้ เนือ้ หาสาระการเรียนรู-้ เวลา-การจัดการเรียนรูท้ มี่ คี วามหลากหลาย
เน้นบูรณาการให้สอดคล้องกับการท�ำงานของผู้เรียนและวิถีชุมชนมากขึ้น ส่งเสริมให้มีการเทียบโอน ส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้พัฒนาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายได้มีส่วนร่วม
			
(๒) ยกระดั บ การศึ ก ษาของพนั ก งานรั ก ษาความปลอดภั ย ซึ่ ง มี อ ยู ่ จ� ำ นวนกว่ า
๓,๐๐๐ คน ให้ จ บการศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ พระราชบั ญ ญั ติ ธุ ร กิ จ
รักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ก�ำหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.)
ต้องส�ำเร็จการศึกษาภาคบังคับ (มัธยมศึกษาปีที่ ๓) และเป็นการตอบสนองนโยบายด้านการศึกษาในการ
ปรับรูปแบบการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้ อ งการที่ แ ท้ จ ริ ง ของประชาชนและชุ ม ชนมากขึ้ น ทั้งนี้
ได้เปิดรับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ยังไม่มี
วุฒกิ ารศึกษาเพือ่ เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรการศึกษา
นอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑
ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เป็ น ต้ น ไป
โดยมีแนวทางด�ำเนินงานใน ๒ ส่วน คือ ๑) การเทียบโอน
“
ความรู้และประสบการณ์ ใช้เวลา ๑ ปี ๒) การเทียบ
ของ รปภ. ให้สอดคล้อง
ระดับการศึกษา ใช้เวลา ๖ เดือน โดยมีพนักงาน
กับกฎหมายที่ก�ำหนดให้ต้อง
รั ก ษาความปลอดภั ย ให้ ค วามสนใจสมั ค รเข้ า ร่ ว ม
ส�ำเร็จการศึกษาภาคบังคับ ม.๓”
ยกระดับการศึกษา ในปีการศึกษา ๑/๒๕๕๙ จ�ำนวน
๒,๗๑๖ คน

ยกระดับการศึกษา

๑.๔ การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
		
๑.๔.๑ ด�ำเนินโครงการบรรณสัญจร
(Book Voyage) ได้จัดแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ
พร้ อ มจั ด พิ ธี ล งนามความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงาน
เครือข่ายกว่า ๑๐ แห่ง เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙
เพื่ อ เป็ น การเฉลิ ม พระเกี ย รติ ใ นโอกาสวั น คล้ า ย
วั น พระราชสมภพสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี เป็นวันรักการอ่าน โดยจัดกิจกรรม
ส่ ง เสริ ม ประชาสั ม พั น ธ์ รณรงค์ เชิ ญ ชวนภาครั ฐ
และเอกชน ทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนการด�ำเนินงาน

“โครงการบรรณสัญจร

Book Voyage

รับบริจาคหนังสือ และส่งไปยัง
แหล่งการเรียนรู้ ๒๓,๔๘๒ แห่ง”
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

151

นโยบายข้อ ๔

ส่งเสริมการอ่านทั่วประเทศ ด้วยการบริจาคหนังสือและสื่อไม่น้อยกว่า ๑๐ ล้านเล่ม เพื่อสนับสนุนให้แก่
บ้านหนังสือชุมชน มีภาคีเครือข่ายส่งเสริมการอ่านร่วมบริจาคหนังสือหลายแห่ง สรุปยอดการรับบริจาคหนังสือ
และสื่อ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ จ�านวนทั้งสิ้น ๗,๑๐๓,๓๔๙ เล่ม คิดเป็นมูลค่า ๒๑๓,๒๒๒,๘๑๕ บาท
ซึ่งส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้ส่งหนังสือเหล่านี้ให้ห้องสมุดประชาชน
๙๑๒ แห่ง กศน. ต�าบล ๗,๔๒๔ แห่ง และบ้านหนังสือชุมชน ๑๕,๑๔๖ แห่ง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
มีผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชน จ�านวน ๕,๓๔๙,๒๐๓ คน กศน. ต�าบล จ�านวน ๘๙๐,๘๘๐ คน และบ้านหนังสือ
ชุมชน จ�านวน ๑,๑๓๕,๙๕๐ คน รวมทั้งสิ้น จ�านวน ๗,๓๗๖,๐๓๓ คน
๑.๔.๒ ส่งเสริมการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนในทุกตำาบล เพื่อสร้างและกระจายโอกาส
ในการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่ประชาชน โดยได้จัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ใน กศน. ต�าบล จ�านวน ๗,๔๒๔ แห่ง และ
จัดกิจกรรมการเรียนรูร้ ว่ มกับแหล่งการเรียนรูใ้ นชุมชน เช่น การเรียนรูห้ ลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมูบ่ า้ น
เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ชุมชนรักการอ่าน การเรียนรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสม การก�าจัดและคัดแยกขยะ
ในชุมชน การส่งเสริมการอ่านเคลือ่ นทีส่ เู่ ด็กก่อนวัยเรียน (๐-๖ ปี) และกิจกรรมการเรียนรูข้ นบธรรมเนียมประเพณี
และวัตถุโบราณ สมุนไพรแปรรูป ดนตรีพื้นบ้าน ธรรมชาติของพืชและสัตว์ ระบบนิเวศน และอื่น ๆ
๑.๕ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
๑.๕.๑ ให้ ก ารอุ ด หนุ น การจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานของโรงเรี ย นเอกชนอย่ า งยั่ ง ยื น
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ ประหยัดงบประมาณด้านการศึกษาของประเทศ และช่วยเหลือ
เด็กไทยที่เรียนในโรงเรียนเอกชนให้ได้รับการอุดหนุนค่าใช้จ่ายที่เพียงพอแก่การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
รัฐบาลได้ปรับโครงสร้างเงินอุดหนุนรายบุคคลส�าหรับนักเรียนโรงเรียนเอกชนให้เป็นตามอัตราที่ภาครัฐก�าหนด
เพือ่ ให้เงินอุดหนุนรายบุคคลไม่ผกู พันภาระงบประมาณรัฐแบบตายตัว รัฐบาลสามารถก�าหนดการให้เงินอุดหนุน
รายบุคคลโดยพิจารณาจากเหตุผลด้านอื่นได้ เช่น การเพิ่มคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ โรงเรียนที่รับเงินอุดหนุน
รายบุคคลสามารถเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ และส่วนทีย่ งั ได้รบั การอุดหนุนไม่เต็มอัตราค่าใช้จา่ ยรายบุคคล
ที่ก�าหนด จะด�าเนินการใน ๒ ระยะ คือ ระยะที่ ๑ ปรับอัตราเงินอุดหนุนรายบุคคลเพื่อช่วยเหลือครูและเพื่อเพิ่ม
คุณภาพการศึกษา ตัง้ แต่ปงี บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙) ระยะที่ ๒ ต้องมีคณ
ุ ภาพ
การศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนดและมีการก�าหนดมาตรการควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษา หากโรงเรียน
ที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มคุณภาพในระยะที่ ๒ แล้วจัดการศึกษามีคุณภาพต�่ากว่าเกณฑ์ตามเงื่อนไขการรับเงิน
อุดหนุนทีก่ า� หนด ให้ปรับลดเงินอุดหนุนรายบุคคลลงเหลือเท่าอัตราทีไ่ ด้รบั ในระยะที่ ๑ และเมือ่ ปรับปรุงคุณภาพ
ได้ตามเกณฑ์แล้วจึงให้ได้รับการอุดหนุนเท่าอัตราในระยะที่ ๒ ต่อไป
๑.๕.๒ ใช้กลไกประชารัฐเพื่อขับเคลื่อนด้านการศึกษา รัฐบาลได้มุ่งขับเคลื่อนนโยบาย
การสานพลังประชารัฐเพือ่ เศรษฐกิจฐานราก ซึง่ เป็นการรวมพลังระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

นโยบายข้อ ๔

เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยได้แต่งตั้งคณะท�างานภาครัฐและเอกชน จ�านวน ๒ คณะ ประกอบด้วย
คณะทีเ่ กีย่ วกับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและการพัฒนาผูน้ �า (Human Capital Development) และคณะทีเ่ กีย่ วกับ
การยกระดับคุณภาพวิชาชีพ (Competitive Workforce) นอกจากนี้ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสานพลัง
ประชารัฐภาครัฐของทั้งสองด้านข้างต้นด้วย ซึ่งผลของการขับเคลื่อนการน�านโยบายไปสู่การปฏิบัติ สรุป
การด�าเนินงานได้ดังนี้
(๑) ด้านการศึกษาพืน้ ฐานและการพัฒนาผูน้ ำา จัดท�าบันทึกข้อตกลงสานพลังประชารัฐ
ร่วมกับภาคเอกชน ๑๙ หน่วยงาน ๔ ภาคประชาสังคม และระหว่างภาครัฐ ๓ หน่วยงาน ด�าเนินการโครงการ
โรงเรียนประชารัฐในทุกต�าบล ต�าบลละ ๑ แห่ง โดยก�าหนดโรงเรียนเป้าหมาย ๗,๔๒๔ แห่ง ระยะเริม่ แรกในปี ๒๕๕๙
ด�าเนินการก่อนในโรงเรียน ๓,๓๔๒ แห่ง ใน ๑๐ ด้าน เช่น พัฒนาระบบข้อมูลและการแสดงผลข้อมูลสารสนเทศ
ของโรงเรียนทีเ่ ปิดเผยสูส่ าธารณะ พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานดิจทิ ลั และการเชือ่ มต่อระบบอินเทอร์เน็ต โดยในปี ๒๕๕๙
จัดท�าห้องเรียน IT ในโรงเรียนประชารัฐ จ�านวนประมาณ ๓๐,๐๐๐ ห้อง และพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
การรวบรวมสือ่ การเรียนการสอนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการน�าต้นแบบผลสัมฤทธิข์ องการจัดการเรียน
การสอนจากสถาบันชัน้ น�ามาปรับใช้ในโรงเรียน เป็นต้น ทัง้ นี้ ในการขับเคลือ่ น ภาคเอกชน ๑๒ บริษทั ร่วมจัดท�า
โครงการผูน้ า� เพือ่ การพัฒนาการศึกษาทีย่ งั่ ยืน (Conne t ED) เพือ่ ร่วมขับเคลือ่ นการพัฒนาโรงเรียน โดยในระยะ
เริม่ ต้นส่งผูน้ า� รุน่ ใหม่ (School Partner) จ�านวน ๖๐๙ คน เข้าร่วมวางแผนพัฒนาโรงเรียนกับผูอ้ �านวยการและครู
และจัดท�าแผนพัฒนาโรงเรียนเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณผ่าน School Sponsor (ผู้ให้ข้อเสนอแนะ
ด้านยุทธศาสตร์) โดยก�าหนดแผนขยายผลให้ครบ
๗,๔๒๔ แห่ง ในปี ๒๕๖๐ และทุกโรงเรียนในสังกัด
ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานด�าเนินการ
ในรูปแบบประชารัฐในปี ๒๕๖๔
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(๒) ด้านยกระดับวิชาชีพอาชีวศึกษา ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ๑๓ องค์กร และภาคประชาสังคม เพื่อร่วมมือยกระดับคุณภาพวิชาชีพ เมื่อวันที่
๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ รวมทั้งมีการก�าหนดแนวทางการขับเคลื่อนการยกระดับวิชาชีพอาชีวศึกษา และได้น�าร่อง
กิจกรรมการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ ๔ กิจกรรม ได้แก่ ๑) Re-branding: จัดท�าสื่อเพื่อปรับภาพลักษณ์และ
สร้างแรงจูงใจในการศึกษาต่อด้านอาชีวศึกษา พร้อมทั้งเตรียมจัดโครงการศึกษาเยี่ยมชมโรงเรียนอาชีวศึกษา
ต้นแบบ ๒) Excellent odel School: จัดท�า Road Map เพื่อขยายความร่วมมือไปสู่บริษัทเครือข่าย
ที่เกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ (E ) ร้อยละ ๔๕ หรือคิดเป็นจ�านวน ๘,๗๘๙ แห่ง ภายในปี ๒๕๕๙ และ
ในปี ๒๕๖๐ จะเริ่มต้นสร้างความร่วมมือกับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-curve) พร้อมขยายความร่วมมือไป
รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

นโยบายข้อ ๔

สู่บริษัทเครือข่ายและกลุ่มอุตสาหกรรม รวมจ�ำนวน ๑๓,๑๘๔ แห่ง ๓) Database (Demand and Supply):
พัฒนาฐานข้อมูลก�ำลังคน ทัง้ ความต้องการใช้ก�ำลังคนและความสามารถในการผลิตก�ำลังคน จับคูค่ วามต้องการ
ก�ำลังคนของภาคอุตสาหกรรม ๑๘ กลุม่ กับปริมาณการผลิตก�ำลังคนของส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รวมทัง้ จัดท�ำ Web-Based Survey เพือ่ ส�ำรวจความต้องการก�ำลังคนของสภาหอการค้าไทยและสภาการท่องเทีย่ ว
และจัดท�ำระบบ Integrated Database System เพื่อจับคู่ข้อมูลความต้องการและการผลิตก�ำลังคนทั้งหมด
ในภาพรวม และ ๔) Standard and Certification Center: สร้างมาตรฐานวิชาชีพอาชีวศึกษาให้เป็น
ที่ยอมรับและน�ำไปใช้อย่างทั่วถึง ทั้งในภาครัฐและเอกชน ลดความซ�ำ้ ซ้อนด้านมาตรฐานวิชาชีพ ลดจ�ำนวนครั้ง
ในการทดสอบ/ประเมินมาตรฐานวิชาชีพให้เหมาะสม สร้างความยอมรับระหว่างนายจ้าง สถานศึกษา ผูป้ ระเมิน
และผู้ถูกประเมิน และจัดท�ำมาตรฐานวิชาชีพให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ส่วนการด�ำเนินงานในระยะ
ต่อไปเป็นการแก้ไขกฎหมายที่สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพวิชาชีพ การสร้างความยั่งยืน
ด้วยการบรรจุประเด็นการยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการจัดตั้ง
ส�ำนักงานหรือองค์กรกลางที่รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีความทันสมัยตามสถานการณ์
๑.๖ การส่งเสริมการอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์ และเร่งผลิตและพัฒนาก�ำลังคนเพื่อตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาประเทศ
		
๑.๖.๑ ส่งเสริมการอาชีวศึกษาและเร่งผลิตและพัฒนาก�ำลังคนเพื่อตอบสนองความต้องการ
พัฒนาประเทศ มีการด�ำเนินการดังนี้
			
(๑) ควบรวมอาชีวะของภาครัฐกับเอกชน ได้เร่งผลิตก�ำลังคนเพือ่ ตอบสนองความต้องการ
ในภาคเศรษฐกิจของประเทศและปรับโครงสร้างการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาโดยการควบรวมสถาบันอาชีวะ
ของภาครัฐเข้ากับเอกชน โดยหลังจากควบรวมอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชน จะมีวิทยาลัยอยู่ในก�ำกับดูแลของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทัง้ สิน้ ๘๘๖ แห่ง มีนกั เรียนทัง้ สิน้ ๙๗๖,๖๑๑๕ คน แบ่งเป็นวิทยาลัยอาชีวะ
ของรัฐ จ�ำนวน ๔๒๕ แห่ง นักศึกษา จ�ำนวน ๖๗๓,๑๑๓
คน และวิทยาลัยอาชีวะของเอกชน จ�ำนวน ๔๖๑ แห่ง
นักศึกษา จ�ำนวน ๓๐๒,๕๐๒ คน วิทยาลัยแต่ละแห่ง
จะมีความถนัดเฉพาะทาง ไม่ซ�้ำซ้อนกัน และผู้เรียน
สามารถเลือกเรียนตามความถนัดของตนเอง และ
“
จะต้องร่วมกันวางแผนการรับนักเรียน นักศึกษา และ
ของภาครัฐ
ร่วมกันสร้างความเป็นเลิศแต่ละด้านในสถานศึกษา
กับเอกชน รวม
”
เพื่ อ เพิ่ ม สั ด ส่ ว นผู ้ เ รี ย นสายอาชี ว ศึ ก ษาให้ ม ากขึ้ น
และมีทักษะฝีมือเพียงพอแก่การพัฒนาประเทศ
			
(๒) ด� ำเนินโครงการเรียนร่ ว มหลั ก สู ต รอาชี ว ศึ ก ษาและมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย
(ทวิศกึ ษา) เพือ่ เพิม่ ปริมาณผูเ้ รียนอาชีวศึกษาและเพือ่ ให้ผสู้ �ำเร็จมัธยมศึกษามีทกั ษะวิชาชีพติดตัว สามารถเข้าสู่
ตลาดแรงงานและประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้เรียนสามารถสมัครเรียนได้ ๒ แห่ง เมื่อเรียนจบ
๓ ปี จะได้วุฒิการศึกษา ๒ ฉบับ ทั้งนี้ การรับสมัครในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีจ�ำนวนผู้เรียน ๕๔,๖๓๔ คน
และมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ ๙๗๖ แห่ง

ควบรวมสถาบัน
อาชีวศึกษา
๘๘๖ แห่ง
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

นโยบายข้อ ๔

(๓) จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ได้จัดงาน “อาชีวศึกษาทวิภาคีไทย” เมื่อ
วันที่ ๒๙-๓๐ มกราคม ๒๕๕๙ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความส�าเร็จของการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี ความส�าเร็จของผู้เรียนและผู้ประกอบการในระบบทวิภาคี ทั้งนี้ มีผู้ร่วมจัดงานจากภาครัฐและเอกชน
๖๓๔ แห่ง ประมาณ ๑,๔๒๕ คน และผู้เข้าชมงาน รวมทั้งสิ้น ๑๓๐,๗๑๒ คน และสร้างความเข้มแข็งและ
ขยายองค์ความรู้ให้แก่สถานศึกษาและสถานประกอบการเครือข่าย โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ๕ ภูมิภาค ทั้งนี้ ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ได้มกี ารจัดตัง้ ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเพือ่ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พร้อมทัง้ พัฒนา
มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ขยายการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีโดยการเพิ่มจ� านวน
สาขาวิชา จากเดิม ๙๐ สาขา เป็น ๑๒๔ สาขา พัฒนาครูประจ�าการ ครูนิเทศ และครูฝึกในสถานประกอบการ
รวมทัง้ ส่งเสริม สนับสนุนสถานประกอบการทีร่ ว่ มจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีโดยให้สทิ ธิประโยชน์ทางภาษี
และด�าเนินการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่สถานประกอบการ ซึ่งผลส�าเร็จในการเพิ่มปริมาณ
ผู้เรียนและสถานประกอบการเข้าร่วมจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่ผ่านมา มีดังนี้
กลุ่มเป้าหมาย

อาชีวศึกษาภาครัฐ

อาชีวศึกษาภาคเอกชน

ปี ๒๕๕๖

ปี ๒๕๕๗

ปี ๒๕๕๘

ปี ๒๕๕๙

ปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙

นักเรียน (คน)

๔๓,๓๗๕

๖๑,๗๐๔

๙๑,๔๔๘

๑๑๓,๗๒๙

๙๗

สถานประกอบการ
(แห่ง)

๗,๘๒๖

๘,๐๙๘

๑๐,๕๒๗

๒๑,๐๑๙

๒๗๐

สถานศึกษา (แห่ง)

๓๑๖

๓๘๒

๔๐๓

๔๑๔

๙,๙๖๑
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

นโยบายข้อ ๔

			
(๔) จัดการศึกษาวิชาชีพ “ทวิวุฒิ” ได้ลงนามความร่วมมือด้านเทคนิคอาชีวศึกษา
และการฝึกอบรมวิชาชีพระหว่างส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับเขตพื้นที่การศึกษามหานครแทกู
สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ในเบื้องต้นจะด�ำเนินการแลกเปลี่ยนครู อาจารย์ และ
นักศึกษา โดยจะตัง้ คณะท�ำงานร่วมเพือ่ ศึกษาและวิเคราะห์ความสอดคล้องของมาตรฐานสมรรถนะตามหลักสูตร
ของทั้งสองประเทศเพื่อจัดหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ และในอนาคต
จะร่วมกันจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขา
ทีส่ าธารณรัฐเกาหลีมคี วามเชีย่ วชาญเป็นพิเศษ เช่น การท่องเทีย่ ว เทคโนโลยีความงาม และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เมื่อนักศึกษาส�ำเร็จหลักสูตรจะได้รับวุฒิการศึกษา ๒ ฉบับ จากทั้งสองประเทศ หรือเรียกว่า “ทวิวุฒิ (Dual
Degree)”
			
(๕) ส่งเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ
เฉพาะด้าน ตามนโยบาย “การส่งเสริมอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะด้าน” ได้คัดเลือกสถานศึกษา
อาชีวศึกษาที่มีความพร้อมระดับหนึ่ง ทั้งด้านบุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ มีการ
จั ด การเรี ย นการสอนในสาขาวิ ช าเฉพาะทางและ
ในสาขาวิ ช าที่ มี ค วามโดดเด่ น ได้ มี ก ารพิ จ ารณา
กรอบแนวทางการสร้ า งความเป็ น เลิ ศ เฉพาะด้ า น
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายรั ฐ บาลในการส่ ง เสริ ม
การลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายใน Super Cluster
“
และสอดคล้องกับกลุ่ม Cluster ที่เป็นความต้องการ
ให้มีคุณภาพ
ของประเทศ จ�ำนวน ๖ Cluster ซึ่งเริ่มด�ำเนินการ
และมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยก�ำหนดสาขาวิชา
เฉพาะด้าน
เฉพาะทาง ๗ สาขา สถานศึกษาน�ำร่อง ๗ แห่ง และ
ในการ
ได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนต้นแบบห้องเรียน
เฉพาะทางให้แก่สถานศึกษาดังกล่าวแล้ว ส่วนระยะ
ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม
ที่ ๒ จะด�ำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เป้าหมาย Super Cluster”
โดยก� ำ หนดสาขาวิ ช าเฉพาะทางเพิ่ ม อี ก ๕ สาขา
สถานศึกษาน�ำร่อง ๕ แห่ง
			
(๖) พัฒนาเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ จัดท�ำหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ พร้อมทั้งชี้แจงให้สถานศึกษาทราบเพื่อให้มีแนวทางด� ำเนินการที่เป็นระบบเดียวกัน
และพัฒนาเครือ่ งมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๕๗ จัดส่งให้ศูนย์ประเมินสมรรถนะผู้เรียนอาชีวศึกษาที่จัดตั้ง
ในแต่ละจังหวัด จ�ำนวน ๗๘ ศูนย์ น�ำไปด�ำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษาในแต่ละจังหวัด
			
(๗) วางแผนและพัฒนาก�ำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มอาชีพและ
ความต้องการของตลาดแรงงานอย่างครอบคลุม โดยด�ำเนินโครงการพัฒนากลุม่ อาชีพตามกรอบการด�ำเนินงาน
เพื่อผลิตและพัฒนาก�ำลังคนที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงานและความต้องการของประเทศ
			
(๘) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
โดย ๑) พัฒนาระบบงานศูนย์ก�ำลังคนอาชีวศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจับคู่การหางานและหาคนของ
นักเรียน นักศึกษา และสถานประกอบการ พร้อมทัง้ ขยายพืน้ ทีก่ ารจัดเก็บข้อมูลไปยังกลุม่ สถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชน ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และ

ส่งเสริมสถานศึกษา
อาชีวศึกษา

ให้สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

นโยบายข้อ ๔

ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ๒) ผลิตสื่อโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและ
สือ่ สารสนเทศ (ICT) เพือ่ น�ำเข้าระบบคลังสือ่ การเรียนการสอนอาชีวศึกษา จ�ำนวน ๘๐ ชิน้ โดยรณรงค์ให้มกี ารใช้
สื่อโทรทัศน์จัดการเรียนการสอนผ่านระบบการน�ำเทคโนโลยีโทรทัศน์มาประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา (IPTV) และ
๓) ผลิตสือ่ วิทยุเพือ่ การศึกษาและพัฒนาอาชีพ จ�ำนวน ๒๔๑ เรือ่ ง เพือ่ เผยแพร่ความรูด้ า้ นอาชีพและพัฒนาต่อยอด
อาชีพแก่ประชาชนผ่านทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-radio Network จ�ำนวน ๑๔๒ สถานี
		
๑.๖.๒ ผลิตก�ำลังคนในระดับอุดมศึกษารองรับความต้องการของประเทศ
			
(๑) จั ด ท� ำ เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ แ ก่
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึง่ มีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยมีประเด็นส�ำคัญทีป่ รับปรุง เช่น ให้หลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นคุณภาพให้เข้มข้นมากยิง่ ขึน้ และก�ำหนดมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์
ประจ�ำที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่และผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ทั้งนี้ ได้จัดประชุมชี้แจงแก่สถาบัน
อุดมศึกษาทั่วประเทศเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
			
(๒) ด� ำ เ นิ น โ ค ร ง ก า ร
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้
กับการท�ำงาน (Work Integrated Learning: WIL)
“จัดท�ำเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
หรือโครงการสหกิจศึกษา โดยส่งเสริมให้ผปู้ ระกอบการ
มี ส ่ ว นร่ ว มในการสนั บ สนุ น จั ด การศึ ก ษา และให้
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ
และด�ำเนิน
เพื่ อ สร้ า งความพร้ อ มและสมรรถนะที่ ดี เ มื่ อ ส� ำ เร็ จ
การศึกษา ให้เป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ
ในปี ๒๕๕๘ มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จ� ำนวน
(Work
๓๗,๔๓๗ คน สถานศึกษาเข้าร่วม ๑๒๑ แห่ง และ
Integrated Learning: WIL)”
สถานประกอบการเข้าร่วมจัดการศึกษา ๑๔,๔๒๘ แห่ง
และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ อยูร่ ะหว่าการเปิดรับ
ข้อเสนอโครงการจากเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ๙ เครือข่าย เพื่อด�ำเนินโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุน
การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการท� ำงาน (WIL) จ�ำนวน ๑๘ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น
๖,๘๔๙,๓๐๐ บาท และได้ จั ด การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ (วั น สหกิ จ ศึ ก ษาไทย ครั้ ง ที่ ๗/๒๕๕๙)
เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙
			
(๓) จัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ด�ำเนินการ
จัดการเรียนการสอน ๒๕ สาขา ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ในสถาบันการอาชีวศึกษา จ�ำนวน ๒๓ สถาบัน และ
มีสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา ๒๐๒ แห่ง ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี
จ�ำนวน ๖,๙๑๖ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙) และผู้ส�ำเร็จการศึกษา ๑,๔๙๘ คน (ข้อมูล ณ วันที่
๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙)
		
๑.๖.๓ ส่งเสริมการฝึกทักษะฝีมือด้านอาชีวศึกษา
			
(๑) เข้ า ร่ ว มการประกวดสุ ด ยอดสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ อ าชี ว ศึ ก ษา ในงาน 27 th
International Invention & Innovation Exhibition (ITEX’16) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ พฤษภาคม
๒๕๕๙ ณ ประเทศมาเลเซีย โดยมีนักศึกษาไทยได้รับรางวัล ๓ ผลงาน ได้แก่ ๑) ผลงาน “เตาชีวมวลไฮบริด”
ได้รับรางวัลเหรียญทอง ๒) ผลงาน “เครื่องรีไซเคิลขยะขวดแก้วแทนทราย ท�ำอิฐสร้างบ้าน” ได้รับรางวัล

โครงการ
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
เชิงบูรณาการการเรียนรู้
กับการท�ำงาน
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เหรียญทอง และ ๓) ผลงาน “การพัฒนาคอมพิวเตอร์จวสำ
ิ าหรับนักประดิษฐ์ตวั น้อย” ได้รบั รางวัลเหรียญทอง
นอกจากนี้ มีผลงานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาของวิทยาลัยต่าง ๆ ซึ่งเตรียมที่จะส่งต่อให้วิทยาลัยทุกแห่ง
ทัว่ ประเทศใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อยอด ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ จ�านวน ๓ ผลงาน คือ
๑) เครือ่ งป้องกันเด็กติดในรถ ทีจ่ ะตรวจจับและแจ้งเตือนสิง่ เคลือ่ นไหวภายในรถผ่านล�าโพงไซเรนและโทรศัพท์
เคลือ่ นที่ ๒) ชุดควบคุมกาซคาร์บอนไดออกไซด์ในรถยนต์ โดยมีการแจ้งเตือนเมือ่ มีปริมาณกาซสูงเกินทีร่ ะบบ
ก�าหนด และ ๓) เครื่องทุบทำาลายกระจกรถยนต์ กรณีรถยนต์ตกนำ้า
(๒) ดำาเนินโครงการอาชีวะ สร้างคน สร้างชาติ โดยจัดตัง้ ศูนย์บริการประชาชน ซ่อมแซม
เครื่องใช้ต่าง ๆ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามพื้นที่ต่าง ๆ ช่วยเหลือกลุ่มผู้ยากไร้และขาดโอกาสทางการศึกษา
ให้ความรูเ้ พือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ แก่ประชาชนทัว่ ไป จัดกิจกรรมพัฒนาสิง่ แวดล้อมสาธารณูปโภคต่าง ๆ ระหว่าง
วันที่ ๑-๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ มีสถานศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น จ�านวน ๑๓๐ แห่ง รวมผู้เข้าร่วมโครงการ จ�านวน
๑๘,๐๓๐ คน และจัดกิจกรรมค่ายจิตอาสา “อาชีวะ สร้างคน สร้างชาติ” ซึ่งเป็นค่ายจิตอาสา บ�ารุงรักษาและ
ท�าความสะอาดบริเวณวัด จัดตั้งศูนย์บริการประชาชน ซ่อมแซมเครื่องใช้ต่าง ๆ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ ธันวาคม
๒๕๕๘ ณ กรุงเทพมหานคร และระหว่างวันที่ ๕-๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ จังหวัดอ่างทอง
(๓) ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ด�าเนินการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน จ�านวน ๑,๐๙๐ ศูนย์ และยกระดับช่างชุมชน จ�านวน ๓,๗๗๑ คน โดยมี
นักเรียน นักศึกษาได้รบั การพัฒนาทักษะให้มสี มรรถนะในงานอาชีพ จ�านวน ๑๗,๖๒๐ คน และมีหมูบ่ า้ นเข้าร่วม
กิจกรรม จ�านวน ๑๘,๒๘๓ แห่ง ประชาชนผูร้ บั บริการ จ�านวน ๒๒๖,๓๗๖ คน และดำาเนินโครงการอาชีวะอาสา
ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙ และเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๙ ในช่วง ๑) เทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่
๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘-๔ มกราคม ๒๕๕๙ ให้บริการตรวจสภาพรถและบริการอืน่ ๆ จ�านวน ๒๕๐ จุด มีประชาชน
น�ารถประเภทต่าง ๆ มาใช้บริการในศูนย์อาชีวะอาสา รวม ๔๐,๙๔๓ คัน ๒) เทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๙ ระหว่าง
วันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๕๙ โดยให้บริการตรวจสภาพรถและบริการอื่น ๆ จ�านวน ๒๕๐ จุด มีผู้ใช้บริการ
ศูนย์อาชีวะอาสา รวมรถประเภทต่าง ๆ จ�านวน ๓๗,๔๑๗ คัน นอกจากนี้ ได้จดั กิจกรรมศูนย์ซอ่ มสร้างเพือ่ ชุมชน
(Fi it Center) ช่วยเหลือภัยแล้ง ในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม ๒๕๕๙ พร้อมกันทั่วประเทศ

๑.๖.๔ แก้ไ ขปัญ หาการทะเลาะวิ ว าท ได้จัดประชุมชี้แจงท� าความเข้าใจแนวทางในการ
ท�างานร่วมกับวิทยาลัยทั่วประเทศตามค�าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๐/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษา โดยให้ทุกสถานศึกษาสร้างความรู้
ความเข้าใจให้แก่พอ่ แม่ ผูป้ กครอง ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา นอกจากนี้ ได้ดา� เนินงานเพือ่ ป้องกันและแก้ไขปัญหา
โดย ๑) จัดอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ครบทั้ง ๕๐,๐๐๐ คน เพื่อปฏิบัติงานตามค�าสั่งดังกล่าว
๒) จัดอบรมนักเรียน นักศึกษา โดยมาตรการป้องกันได้จดั อบรม “โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมอาชีวศึกษา
รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
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(Pre.Voc.Ed) รุ่นที่ ๓” เพื่อเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และทักษะชีวิตใหแก่นักศึกษา
อาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน จ�ำนวน ๘๕๐ คน จาก ๔๓ วิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ระหว่างวันที่ ๒๗ มิถุนายน-๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ส่วนมาตรการป้องปราม จัดอบรมเพื่อปรับพฤติกรรมนักเรียน
นักศึกษา กลุ่มเสี่ยงในวิทยาลัยที่ก่อเหตุต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
๑.๗ การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
		
๑.๗.๑ ผลิตและพัฒนาครู
			
(๑) ด� ำ เนิ น โครงการผลิ ต ครู เ พื่ อ พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๗๒)
เป็นการน�ำร่องผลิตครูในระบบจ�ำกัด รับบรรจุตามภูมิล�ำเนา เพื่อยกระดับการศึกษาของท้องถิ่นให้มีคุณภาพ
ลดการโยกย้าย และพัฒนาสถาบันฝ่ายผลิตครู เพิ่มคุณภาพและผลิตตามความเชี่ยวชาญ ตรงตามความต้องการ
ของท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายคัดเลือกคนดี คนเก่ง เข้าสู่วิชาชีพครู จ�ำนวน ๔๘,๓๗๔ คน ในระยะเวลา ๑๐ ปี
เริ่มบรรจุตั้งแต่ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๘ ซึ่งได้ด�ำเนินการ
คั ด เลื อ กนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาครู ตั้ ง แต่ ชั้ น ปี ที่ ๑-๕ และ
ผู ้ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๖ เข้ า ร่ ว ม
โครงการฯ และเมื่อได้รับการบรรจุและท� ำงานรับ
ราชการครู ค รบ ๓ ปี จะมี ทุ น การศึ ก ษาต่ อ ระดับ
“โครงการ
ปริญญาโททั้งในและต่างประเทศ โครงการนี้แบ่งเป็น
๒ ประเภท คือ ๑) รับประกันการมีงานท�ำ ผู้เข้าร่วม
มีเป้าหมายในปี ๒๕๕๙
โครงการสามารถกูย้ มื เงินจากกองทุนกูย้ มื ๒) รับประกัน
จ�ำนวน ๔,๐๗๙ คน”
การมีงานท�ำและให้ทนุ การศึกษา โดยคัดเลือกร้อยละ ๕
จากภูมิล�ำเนาห่างไกล ทุรกันดาร ในปี ๒๕๕๙ จะเริ่ม
ด�ำเนินการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการและบรรจุเข้ารับราชการครูในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ จ�ำนวน
๔,๐๗๙ คน โดยกลุม่ เป้าหมายการคัดเลือกเฉพาะปีนจี้ ะเปิดโอกาสให้ผทู้ มี่ คี ณ
ุ วุฒวิ ชิ าชีพครูและผูส้ ำ� เร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีสาขาอื่นสมัครเข้าร่วมโครงการด้วย ซึ่งมียอดผู้สมัครทั้งสิ้น ๓๙,๔๐๐ คน และผู้มีสิทธิเข้าสอบ
จ�ำนวน ๓๐,๓๐๕ คน โดยจัดสอบในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ มีผู้เข้าสอบรวมทั้งสิ้น ๒๖,๙๗๐ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๘๙.๐๐ และบรรจุเข้ารับราชการครูในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
			
(๒) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เช่น ๑) โครงการพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา สถาบัน
พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ด�ำเนินการพัฒนาผูอ้ ำ� นวยการสถานศึกษา จ�ำนวน ๑๐ รุน่ จ�ำนวน
๔๒๑ คน และรองผู้อ�ำนวยการสถานศึกษา จ�ำนวน ๓ รุ่น จ�ำนวน ๑๒๖ คน รวมทั้งสิ้น จ�ำนวน ๕๔๗ คน
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตัง้ ให้มแี ละเลือ่ นเป็นวิทยฐานะช�ำนาญการพิเศษ
และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ๒) โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ ๕-๖
มีผเู้ ข้ารับการพัฒนา จ�ำนวน ๕๗ คน และโครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ (นบก.ศธ.)
รุ่นที่ ๓ มีผู้เข้ารับการพัฒนา จ�ำนวน ๓๙ คน ๓) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้างสมรรถนะ
ผูน้ ำ� ทางการศึกษาทีย่ งั่ ยืนเพือ่ เข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนและประชาคมโลก” โครงการพัฒนาสมรรถนะผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาสู่การเป็นประชาคมอาเซียน และพัฒนาสมรรถนะครูสู่การเป็นประชาคมอาเซียน รวมทั้งพัฒนา
บุคลากรเครือข่ายแกนน�ำคุณภาพให้มคี วามรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับเทคนิคการเป็นวิทยากร และส่งเสริมสนับสนุน
งบประมาณให้หน่วยงานเครือข่ายส�ำนักงานศึกษาธิการในภาคพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจพิเศษ ๕ จังหวัด เพือ่ พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และ ๔) โครงการผู้น�ำเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา

ผลิตครู
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
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(๓) เสริมสร้างความเข้มแข็งมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา โดยมีการด�ำเนินการ
ทีส่ �ำคัญ เช่น รับรองปริญญาทางการศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพครู จ�ำนวน ๒๒๐ หลักสูตร รับรองความรู้
ตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยการเทียบโอน จ�ำนวน ๘,๐๘๙ ราย โดยการฝึกอบรม จ�ำนวน ๒๕,๓๐๒ ราย ออกใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ จ�ำนวน ๖๒,๙๓๑ ราย ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จ�ำนวน ๘๑,๑๙๒ ราย พัฒนาผูท้ ไี่ ด้รบั
รางวัลคุรุคุณธรรมเข็มทอง ให้เป็นวิทยากรคุรุคุณธรรมของคุรุสภา ตามหลักสูตรวิทยากร “คุรุคุณธรรม” โดยมี
ผู้ผ่านเกณฑ์การอบรมเป็นวิทยากร จ�ำนวน ๑๓๗ คน และได้น�ำครูอาวุโส ประจ�ำปี ๒๕๕๗ จ�ำนวน ๓,๒๔๔
คน เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร แทนพระองค์ เพื่อรับพระราชทานเครื่องหมาย
เชิดชูเกียรติและเงินช่วยเหลือ
		
๑.๗.๒ สร้างขวัญและก�ำลังใจให้แก่ครู
			
(๑) แก้ไขปัญหาหนี้สินครู ได้ด�ำเนินโครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหา
หนี้สินข้าราชการครู โดยจัดสรรให้ข้าราชการครูผู้สอนกู้ยืม รายละไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท อัตราดอกเบี้ย
MLR-1 ผ่ อ นช� ำ ระคื น ภายใน ๘ ปี (๙๖ งวด)
ผลการด�ำเนินงานมีขา้ ราชการครูได้รบั ความช่วยเหลือ
แล้วจ�ำนวนกว่า ๕๕,๐๐๐ ราย เป็นเงินกว่า ๔,๔๐๐
ล้านบาท โดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้อนุมัติให้
ข้าราชการครูกู้ยืมแล้วจ�ำนวน ๒,๖๕๒ ราย เป็นเงิน
“มาตรการ
๕๒๑,๖๖๗,๔๖๕.๘๒ บาท ส่วนปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ ได้อนุมัติวงเงินเพื่อจัดสรรให้ข้าราชการครู
มีผู้ได้รับการอนุมัติ
กู้ยืมจากกระทรวงการคลัง จ�ำนวน ๕๐๐ ล้านบาท
ช่วยเหลือแล้ว
”
ซึ่ ง อยู ่ ร ะหว่ า งการปรั บ ปรุ ง หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร
ให้กู้ยืม เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ข้าราชการครู ส่วน
มาตรการแก้ ไ ขปั ญ หาหนี้ สิ น ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางกาศึ ก ษา กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารร่ ว มกั บ
ธนาคารออมสิ น ก� ำ หนดมาตรการแก้ ไ ขปั ญ หาหนี้ โดยจ� ำ แนกเป็ น ๔ กลุ ่ ม คื อ ๑) กลุ ่ ม หนี้ วิ ก ฤต
รุ น แรงคื อ อยู ่ ร ะหว่ า งถู ก ฟ้ อ งร้ อ งด� ำ เนิ น คดี หรื อ ถู ก บั ง คั บ คดี ๒) กลุ ่ ม หนี้ ใ กล้ วิ ก ฤตคื อ ค้ า งช� ำ ระ
เกิ น กว่ า ๑๒ งวด ติ ด ต่ อ กั น ๓) ลู ก หนี้ ค ้ า งช� ำ ระไม่ เ กิ น ๑๒ งวด ติ ด ต่ อ กั น และ ๔) ลู ก หนี้ ป กติ
โดยมีผู้ลงทะเบียนขอความช่วยเหลือ จ�ำนวน ๕๖,๐๐๐ ราย ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ มีผู้ได้รับ
การอนุมัติช่วยเหลือแล้ว จ�ำนวน ๒๙,๔๔๙ ราย เป็นเงินกว่า ๔๔,๒๒๖.๒๕ ล้านบาท ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่าง
การพิจารณาช่วยเหลือต่อไป
			
(๒) ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูให้ครบทุกแห่งภายในปี ๒๕๖๐ โดยได้ส�ำรวจ
บ้านพักครูทั้งหมดพบว่า มีจ�ำนวนทั้งสิ้น ๔๔,๓๕๙ หลัง ในจ�ำนวนนี้อยู่ในสภาพที่ดี ไม่ต้องซ่อม จ�ำนวน
๒๗,๔๒๒ หลัง มีสภาพที่จำ� เป็นต้องซ่อมแซม จ�ำนวน ๑๒,๙๒๘ หลัง ขณะนี้มีการซ่อมแซมไปแล้ว ๒,๓๔๕ หลัง
(ร้อยละ ๑๘ ของบ้านที่ต้องซ่อม) ซึ่งได้มีการเร่งรัดการซ่อมแซมบ้านพักครูให้แล้วเสร็จทั้งหมดภายในปี ๒๕๖๐
ตาม Road Map และได้ตั้งงบประมาณเพื่อซ่อมแซมให้แล้วเสร็จในปี ๒๕๖๐ ไว้แล้ว จ�ำนวน ๑,๓๙๕ ล้านบาท
ส่วนที่เหลืออีก ๖๙๕ ล้านบาท จะเสนอขอแปรญัตติการใช้จ่ายงบประมาณต่อไป

แก้ไขปัญหาหนี้สิน
ข้าราชการครูและบุคคลากร
ทางการศึกษา
๒๙,๔๔๙ ราย

๑.๘ การส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
		
๑.๘.๑ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน
ด้วยระบบ TEPE Online (Teachers and Educational Personnels Enhancement Based on
Mission and Functional Areas as Majors) เพื่อช่วยประหยัดงบประมาณจากการพัฒนาแบบเดิม
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ทัง้ การพัฒนาก่อนแต่งตัง้ ให้ด�ารงต�าแหน่งและการพัฒนาครูผชู้ ว่ ยซึง่ มีอยูเ่ ป็นจ�านวนมาก รวมทัง้ ยังช่วยลดภาระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวครูจากการพัฒนาตนเองและแก้ไขปัญหาการดึงครูออกนอกโรงเรียน/นอกพื้นที่ปฏิบัติงาน
ซึ่งได้พัฒนาระบบ TEPE Online ภายใต้หลักการ “พัฒนาครู ก้าวสู่อนาคตชาติ ทุกคนเรียนรู้ได้ ทุกที่
ทุกเวลา” (Anyone Anywhere Anytime) โดยประกาศเริม่ ใช้อย่างเต็มระบบไปแล้วเมือ่ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘
ขณะนี้ได้มีการเปิดระบบพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาแล้ว ๑๓๑ รายวิชา ตั้งแต่วันที่ ๔
มกราคม ๒๕๕๙ พร้อมทัง้ มีการจัดตัง้ ศูนย์ TEPE Online ระดับภาค ๙ ศูนย์ และระดับจังหวัด ๘๔ ศูนย์ ตลอดจน
เตรียมจัดท�าและพัฒนาหลักสูตรเพิม่ เติมอีก ๓๐ รายวิชา จัดท�าและพัฒนาหลักสูตรพัฒนางานครูผชู้ ว่ ย พัฒนาตน
เสร็จเรียบร้อย ๑๓ รายวิชา ซึ่งได้พัฒนาโปรแกรมและเปิดระบบการพัฒนาแล้วเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๕๙
จัดท�าและพัฒนาหลักสูตรก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะช�านาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ส�าหรับผู้บริหาร
การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก์ แล้วเสร็จรวม ๒๗๙ หลักสูตร และอยู่ระหว่าง
ด�าเนินการจัดทำาและพัฒนาหลักสูตรก่อนแต่งตั้ง
ให้ด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถาน
ศึกษา และศึกษานิเทศก์ รวม ๗๘ รายวิชา ในส่วน
การขอมีและขอต่อใบประกอบวิชาชีพอยู่ระหว่าง
ั ำ รู บ ำ ร
ด� า เนิ น การจั ด ท� า และพั ฒ นาหลั ก สู ต รส� า หรั บ
ผูบ้ ริหารการศึกษา ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์
ำ ำร ำ
ำร ิ
และครู ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ รวม ๓๐ รายวิชา
ิบั ิ ำ
ำ
พร้อมทั้งเตรียมหลักสูตรขอต่อใบประกอบวิชาชีพ
้
๓ รายการ เพื่อเสนอคุรุสภาพิจารณา

ร บบ
ำร ำ ้ ำ รู
้ หำ ำร รู
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๑.๘.๒ ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
			
(๑) โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา (Ministry of Education Network:
MOENet) ได้ปรับเพิม่ ประสิทธิภาพความเร็วอินเทอร์เน็ตช่องทางออกต่างประเทศจาก 15 Gbps เป็น 50 Gbps
และช่ อ งทางภายในประเทศ (Domestic) ความเร็ ว 57 Gbps เพื่ อ รองรั บ การใช้ ง านระบบเครื อ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ตของหน่วยงานและสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการทั่วประเทศ ประมาณ
๓๕,๐๐๐ แห่ง และจะท�ำการตัดถ่ายโอนโรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จากเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (UniNet) มายังเครือข่าย MOENet จ�ำนวน ๕,๐๐๐ แห่ง โดย
ได้ตัดถ่ายโอนเรียบร้อยแล้ว จ�ำนวน ๕๓๖ แห่ง และอยู่ระหว่างคัดเลือกโรงเรียนเพื่อตัดถ่ายโอนในระยะต่อไป
จ�ำนวน ๑,๐๐๐ แห่ง
			
(๒) โครงการมหาวิ ท ยาลั ย ไซเบอร์ ไ ทย สนั บ สนุ น การแบ่ ง ปั น ทรั พ ยากร
ในระหว่ า งสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาและระดั บ อื่ น ๆ เพื่ อ ช่ ว ยผลั ก ดั น การยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาไทย
ด้ ว ยการเปิ ด ใช้ เ นื้ อ หาที่ มี โ ดยไม่ เ สี ย ค่ า ใช้ จ ่ า ย และขยายผลสู ่ ก ารศึ ก ษาระดั บ พื้ น ฐานด้ ว ยการจั ด ท� ำ
ระบบกลางในการจั ด เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ที่ ส ามารถแลกเปลี่ ย นกั น ได้ ซึ่ ง มี กิ จ กรรม ๑) พั ฒ นาบทเรี ย น
และหลั ก สู ต รรู ป แบบการศึ ก ษาออนไลน์ แ บบเปิ ด (Massive open online courses: MOOCs)
๒) พั ฒ นาอาจารย์ บุ ค ลากรในสถาบั น การศึ ก ษาให้ มี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจ สามารถผลิ ต บทเรี ย นและ
หลั ก สู ต รรู ป แบบ MOOCs ๓) จั ด การความรู ้ แ ละพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นการศึ ก ษาในการด� ำ เนิ น งาน
ด้ า นการศึ ก ษาออนไลน์ (Online Education)
๔) วิจัยและจัดท�ำเกณฑ์เพื่อพัฒนาคุณภาพหรือสร้าง
ระบบการบริการ ระบบการตรวจสอบ และมาตรฐาน
ส�ำหรับการศึกษาออนไลน์ทคี่ รอบคลุมทัง้ กระบวนการ
ตัง้ แต่การผลิต การจัดการเรียนการสอน และการบริการ
“
การศึ ก ษา และ ๕) ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละเผยแพร่
แบ่งปันทรัพยากร
การให้ บ ริ ก ารด้านการศึกษาออนไลน์ เพื่อรองรับ
และเปิดใช้เนื้อหาที่มีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ผูเ้ ข้าศึกษาทัว่ ประเทศและทัว่ โลก โดยในปีงบประมาณ
พร้อมใช้งานทั้งระบบ Android
พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้มีการพัฒนาระบบแอปพลิเคชัน และ
และ iOS ในปี ๒๕๕๙”
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ด�ำเนินการพร้อมใช้งานแล้ว
ทั้งระบบ Android และ iOS
			
(๓) โครงการพั ฒ นาและขยายบริ ก ารของศู น ย์ เ รี ย นรู ้ ดิ จิ ทั ล ระดั บ ชาติ
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (IPST Learning Space) ได้จัดตั้งศูนย์บริการครบวงจร
ของศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี หรือ IPST Learning Space
เพือ่ ดูแลในด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน รวมถึงการบริหารจัดการระบบต่าง ๆ ทัง้ ระบบโรงเรียน ระบบอบรมครู ระบบคลัง
สือ่ ดิจทิ ลั ระบบการสอบออนไลน์ ระบบเรียนรูร้ ว่ มกัน และระบบส�ำนักพิมพ์อเิ ล็กทรอนิกส์ เพือ่ ให้การด�ำเนินงาน
ระบบเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบต่าง ๆ ได้
โดยไม่จำ� กัดเวลาและสถานทีอ่ ย่างแท้จริง ซึง่ ในปีทผี่ า่ นมาได้มกี ารลงนามความร่วมมือกับโรงเรียน จ�ำนวน ๑๑ แห่ง
เพื่อสร้างความร่วมมือในการด�ำเนินงานเกี่ยวกับศูนย์ ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสและความเท่าเทียมในการเข้าถึง
สื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพ รวมถึงการจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีจ�ำนวนผู้ใช้บริการระบบต่าง ๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ
ในระดับดี

โครงการมหาวิทยาลัย
ไซเบอร์ ไทย
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ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

นโยบายข้อ ๔

(๔) จัดทำาแอปพลิเคชันกดดูรู้ที่เรียน หรือ Click school เพื่อให้บริการข้อมูล
ด้านการศึกษา โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กา� หนดรายการข้อมูลที่จะน�าเสนอผ่านแอปพลิเคชัน ๕ กลุ่มข้อมูล
ประกอบด้วย ๑) ข้อมูลการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ๒) ข้อมูลอาชีวศึกษา ๓) ข้อมูลอุดมศึกษา ๔) ข้อมูลหลักสูตรระยะสัน้
และ ๕) ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ซึ่งได้เผยแพร่เพื่อการใช้งานผ่าน Apple App Store และ Google App Store แล้ว
นอกจากนี้ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “The ook e-Library : ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อเด็กและเยาวชน” ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับบริษัทเอกชน เพื่อให้นักเรียนในระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา เข้าถึงการอ่านอย่างทัว่ ถึง
ผ่านแอปพลิเคชัน The
ook e-Library โดย
ไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
และประสิ ท ธิ ภ าพการเรี ย นรู ้ ใ นรู ป แบบการอ่ า น
หนังสือออนไลน์ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ให้สามารถ
เข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ด้วยตนเองและไร้ข้อจ�ากัดเรื่อง
สถานที่และเวลา อีกทั้งเพื่อสร้างความร่วมมือและ
แนวทางการท�างานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคสังคม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสนับสนุน
กิจกรรมด้านการศึก ษาให้แ ก่เด็ก และเยาวชนไทย
โดยมีแผนที่จะขยายโครงการไปยังชุมชนทั่วประเทศ
ซึ่งแต่ละโรงเรียนจะได้รหัสผ่านส�าหรับให้นักเรียน
ในสังกัดเข้าระบบเพื่อดาวน์โหลดหรืออ่านหนังสือได้
พร้อมกันในเวลาเดียวถึง ๙ ล้านคน

๒

การทะนบ�ารงศาสนา ศิลปะ ละ ั น รรม

๒.๑ การทะนุบำารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น โดยการสนับสนุนให้องค์กร
ทางศาสนามีบทบาทส�าคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการเสริมสร้างสันติสุขและความปรองดอง
ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม โดยได้เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งมีกิจกรรมที่ส�าคัญ เช่น
๒.๑.๑ ดำาเนินกิจกรรม “ไหว้พระ ๙ วัด สืบสิริสวัสดิ ๙ รัชกาล สืบสานวิถีถิ่น วิถีไทย
ของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลไทย น�าความเป็นไทยสู่ใจประชาชน” ระหว่างวันที่ ๑-๓ มกราคม ๒๕๕๙ จัดงาน
สวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมภิ าค โดยภาครัฐ คณะสง ์ และภาคเอกชน
รวมกว่า ๓๐ หน่วยงาน ในกรุงเทพมหานคร ร่วมกัน
จัดกิจกรรมจ�านวน ๙ วัด และสถานทีอ่ นื่ ๆ เช่น อุทยาน
แห่งชาติ โรงเรียน โรงพยาบาล ส�านักปฏิบัติธรรม
“
ส�านักสง ์ รวมจัดกิจกรรม จ�านวน ๒๓,๔๒๓ แห่ง
มีผเู้ ข้าร่วมสวดมนต์ขา้ มปี จ�านวน ๑๘,๒๗๗,๐๐๐ คน
ส ้ำ ำ ิ
้ รับ ห ิ
โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา จ�านวน
๑.๒ ล้านคน (ปีที่ผ่านมา ๑๗ ล้านคน) และมีวัด

ิ

ผู้ ้ำร
ำ

ำ ส

้ำ

ผำ ำ
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นโยบายข้อ ๔

ที่จัดกิจกรรม จ�านวน ๑๑,๓๖๔ แห่ง นอกจากนี้ ได้ขยายการจัดกิจกรรมโดยมีการสวดมนต์ข้ามปีสานสัมพันธ์
อาเซียนใน ๑๔ จังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านด้วย อีกทั้งได้มีการจัดสวดมนต์ข้ามปีให้แก่
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม สวดมนต์ข้ามปีในรูปแบบของการบูรณาการงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อ
ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับเอกลักษณ์ความเป็นไทย ส่วนผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์และซิกข์ได้จัด
กิจกรรมอธิษฐานขอพรและสวดมนต์ตามศาสนาของตนเอง ซึ่งต่อไปจะขยายการจัดงานไปทั่วโลก
๒.๑.๒ สนับสนุนโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มอบ
แนวคิดในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน จัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม วันธรรมสวนะ ปี ๒๕๕๙
โดยบูรณาการร่วมกับองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาในการส่งเสริมการสวดมนต์ท�าวัตรเช้า ฟังพระธรรม
เพื่อรับฟังและน้อมน�าหลักธรรมค�าสอนของพระพุทธศาสนามากล่อมเกลาจิตใจ น�ามาปรับใช้ในชีวิตประจ�าวัน
และร่วมรณรงค์ให้ประชาชน นุ่งขาว รักษาศีล ๕ ทุกวันพระ รณรงค์ “ประชาสัมพันธ์เนื่องในเทศกาลถือศีล
กินเจ” ผ่านรายการส�าคัญของสถานีโทรทัศน์ช่อง ๓ ช่อง ๙ และช่อง ๑๑ จัดศาสนสัญจรสู่สถานศึกษา
ครั้งที่ ๑๕ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
จัดคลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา ประจำาปี ๒๕๕๙
เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาท�าบุญ ใส่บาตร ฟังธรรมหน้า
เสาธง พบพระพบธรรม ตามแนวทางอาชีวะใต้รม่ ธรรม
ของกรมการศาสนา จัดค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ประจำา
ปี ๒๕๕๙ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดำาเนิน
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ : ชาวประชาเป็นสุข
โดยด�าเนินการทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวม ๗,๑๐๐
หมู่บ้าน และจัดกิจกรรมบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ
สามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมในปี ๒๕๕๙ จ�านวน ๖๒๗,๔๓๐ คน
การขับเคลื่อน “ชุมชนคุณธรรม” โดยพลัง บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) หรือ “บรม” (บ้าน-โรงเรียน-มัสยิด)
ในทุกมิตพิ นื้ ทีข่ องสังคมไทย จากการมีสว่ นร่วมและความเสียสละของคนในชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน โบสถ์ มัสยิด
และศาสนสถานในทุกพื้นที่ ในการส่งเสริม ถ่ายทอด น้อมน�าหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและวิถีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น จนเกิดเป็น “ชุมชนคุณธรรม” โดยศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย์ จ�านวน ๔,๑๓๐ แห่งทั่วประเทศ ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจ�ามัสยิด จ�านวน
๙๖๕ แห่ง ลานธรรม ลานวิถไี ทย จ�านวน ๙๔๐ แห่ง จัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๘ “ร่วมพลังประชารัฐ
ขับเคลือ่ นสังคมคุณธรรม” ระหว่างวันที่ ๑-๒ กันยายน ๒๕๕๙ ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี พร้อมทัง้ เปิดตัว
โครงการ ๗๐ บุคคลต้นแบบ ๗ ล้านความดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ ทั้งนี้ มีองค์กรภาคีเครือข่าย ๗๘ หน่วยงาน
ประชาชนและสื่อมวลชนเข้าร่วมงานกว่า ๒,๐๐๐ คน การจัดโครงการฝึกอบรมแกนน�าศาสนิกสัมพันธ์สา� หรับ
เสริมหลักสูตรว่าด้วยการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช
ประจ�าปี ๒๕๕๙
๒.๑.๓ จั ด โครงการส่ ง เสริ ม พระสง ์ แ ละพุ ท ธศาสนิ ก ชน ไปประกอบศาสนกิ จ
ณ สาธารณรัฐอินเดีย-สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ประจำาปี ๒๕๕๙ จ�านวน ๒ รุ่น โดยพระสง ์
และพุ ท ธศาสนิ ก ชนเดิ น ทางไปประกอบศาสนกิ จ ณ สั ง เวชนี ย สถาน ๔ ต�า บล สาธารณรั ฐ อิ น เดี ย และ
สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ส่งเสริมกิจการฮัจย์โดยการอ�านวนความสะดวกส�าหรับผู้เดินทาง
ไปประกอบพิธีฮัจย์ ปี ๒๕๕๗ จ� านวน ๑๐,๑๔๙ คน ปี ๒๕๕๘ จ� านวน ๑๐,๔๐๐ คน และปี ๒๕๕๙
จ� า นวน ๙,๖๐๒ คน จั ด งานสั ป ดาห์ ส ่ ง เสริ ม พระพุ ท ธศาสนา เนื่ อ งในเทศกาลวั น ส� า คั ญ
ทางพระพุทธศาสนาต่าง ๆ ประจ�าปี ๒๕๕๙ เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้ตระหนักถึงวันส�าคัญทาง
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พระพุ ท ธศาสนาและคุ ณ ค่ า ของหลั ก ธรรม และรั บ รู ้ ว ่ า ประเทศไทยเป็ น ศู น ย์ ก ลางพระพุ ท ธศาสนาโลก
วันมาฆบูชา จัดระหว่างวันที่ ๑๖-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ วันวิสาขบูชา ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
วันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยจัดขึ้นทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค
ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง มีกิจกรรมส�ำคัญ เช่น เพิ่มทักษะความรู้พระพุทธศาสนา สวดมนต์ บทสวด
โอวาทปาติโมกข์ การประกวดแข่งขันกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ไหว้พระ ๙ วัด ส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในมิติศาสนา เช่น จัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันส� ำคัญ
ทางพระพุทธศาสนาต่าง ๆ ประจ�ำปี ๒๕๕๙ ในระดับอาเซียน ในพื้นที่ ๑๕ จังหวัดที่มีชายแดนติดกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน และเชิญเอกอัครราชทูตประเทศที่นับถือศาสนาพุทธเข้าร่วมพิธีทางพระพุทธศาสนา
เพื่ อ ให้ ป ระชาชนมี ส ่ ว นร่ ว มและมี สั ม พั น ธไมตรี
ทั้งระดับรัฐ เอกชน ประชาชน จัดประชุมเสวนา
ทางวิชาการ ชุมชนคุณธรรมพลังบวร (บ้าน วัด
โรงเรี ย น) ภายใต้ โ ครงการศู น ย์ ศึ ก ษาพระพุ ท ธ
ศาสนาวั น อาทิ ต ย์ เมื่ อ วั น ที่ ๓๑ มี น าคม ๒๕๕๙
“จัด
ณ กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมการประชุม จ�ำนวน
จัดศาสนสัญจร
๒๐๐ รู ป /คน จั ด งานรวมใจเป็ น หนึ่ ง เพื่ อ
สู่สถานศึกษา ด�ำเนิน
การศึกษาและมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียน
ที่ จ บหลั ก สู ต รอิ ส ลามศึ ก ษาเบื้ อ งต้ น (ฟั ร ดู อี น )
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ณ กรุงเทพมหานคร
: ชาวประชาเป็นสุข”
จัดพิธีสวดมนต์ข้ามปีจุลศักราช ๑๓๗๘ เถลิงศก
รับปีใหม่ไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจ�ำ
ปี ๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๙ ณ วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร จัดประชุมเสวนา
๕ ศาสนา เรื่อง การเผยแพร่ศาสนาในสังคมที่มีความหลากหลายทางศาสนา ความเชื่อในประเทศไทย
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ ผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย ผู้น�ำทางศาสนา ๕ ศาสนา สื่อมวลชน ผู้บริหาร
ระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และศาสนิกชน
		
นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้กำ� หนดมาตรการอุปถัมภ์และคุม้ ครองศาสนาต่าง ๆ ในประเทศไทยโดยให้
ส่วนราชการทีเ่ กีย่ วข้องร่วมกันก�ำหนดมาตรการและกลไกในการส่งเสริมความเข้าใจอันดีและความสมานฉันท์ของ
ศาสนิกชนของทุกศาสนา การน�ำหลักธรรมค�ำสอนทางศาสนามาปรับใช้ในชีวติ ประจ�ำวันในด้านต่าง ๆ เพือ่ ประโยชน์
ในการปฏิรูปประเทศ และก�ำหนดมาตรการและกลไกในการป้องกันมิให้มีการบ่อนท�ำลายพระพุทธศาสนา
และศาสนาอื่น ตลอดจนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ชาวต่างชาติเกี่ยวกับข้อพึงปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบตั ใิ นเรือ่ งทางศาสนาต่าง ๆ ในประเทศไทย อีกทัง้ หน่วยงานภาครัฐบางหน่วยได้จดั ข้าราชการไปนมัสการ
พระพุทธนวราชบรมบพิตศักดิ์สิทธิชัยมงคลเป็นประจ� ำทุกวันอังคารเพื่อปลูกฝังให้ข้าราชการมีความยึดมั่น
ศรัทธา และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา จัดอบรมศีลธรรมและจัดบรรยายธรรมให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างและ
พนักงานราชการ เพื่อขัดเกลาจิตใจและปลูกจิตส�ำนึกคุณธรรมอันดี ให้สามารถน�ำไปใช้ในการด�ำเนินชีวิตและ
การปฏิบัติงาน

ค่ายเยาวชนไทย
ไร้คอร์รัปชัน
โครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล ๕

๒.๒ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน พัฒนา และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม มีการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ

ดังนี้
		
๒.๒.๑ อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน สร้างสรรค์ และพัฒนามรดกทางศิลปวัฒนธรรม มีกิจกรรม
ที่สำ� คัญ เช่น
รายงานผลการดำ�เนินงานของรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

165

นโยบายข้อ ๔

			
(๑) ประกาศขึ้ น ทะเบี ย น
มรดกทางวัฒนธรรม ได้ด�ำเนินการเพื่อให้มีการขึ้น
ทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรม ได้แก่ ขึน้ ทะเบียนมรดก
ภูมปิ ญ
ั ญาทางวัฒนธรรม ๓๒ รายการ ขึน้ ทะเบียนมรดก
“ขึ้น
ภาพยนตร์แห่งชาติ ปีละ ๒๕ เรื่อง เสนอขึ้นทะเบียน
มรดกโลก ๒ แห่ง ขึน้ ทะเบียนมรดกโลกทางวัฒนธรรม
ในบัญชีชั่วคราว (Tentative List) จ�ำนวน ๔ แห่ง คือ
๓๒ รายการ”
๑) อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จังหวัดอุดรธานี
๒) วัดพระมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช
๓) เส้นทางวัฒนธรรมพิมาย และศาสนสถานที่เกี่ยวข้อง ปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต�ำ่ และ ๔) แหล่ง
วัฒนธรรมเชียงใหม่
			
(๒) จัดงานประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ ครั้งที่ ๕ ประจ�ำปี ๒๕๕๘
เนื่ อ งในวั น อนุ รั ก ษ์ ภ าพยนตร์ ไ ทย เปิ ด นิ ท รรศการศิ ล ปะปู น ปั ้ น แห่ ง ประเทศไทย ครั้ ง ที่ ๑๕ เมื่ อ วั น ที่
๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป คัดเลือกศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๘ จ�ำนวน
๘ คน ได้แก่ ๑) สาขาทัศนศิลป์ จ�ำนวน ๓ คน ๒) สาขาวรรณศิลป์ จ�ำนวน ๒ คน และ ๓) สาขาศิลปะ
การแสดง จ�ำนวน ๓ คน จัดโครงการดูแลทรัพย์สินทางศิลปวัฒนธรรมของชาติของพระสังฆาธิการ
เพื่อถวายความรู้ด้านบทบาทและแนวทางการอนุรักษ์โบราณสถานในเขตวัด และเพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริม
วัดให้มีการด�ำเนินการดูแล ท�ำนุบ�ำรุงทรัพย์สินด้านศิลปวัฒนธรรมที่ยั่งยืน โดยมีพระสังฆาธิการและฆราวาส
ผู้สนับสนุนวัดที่มีโบราณสถานในเขตกรุงเทพมหานครและส�ำนักศิลปากรที่ ๑-๓ เข้าร่วมจ�ำนวน ๔๕๐ รูป/คน
จัดงานมหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นล้านนา “ศรัทธา สักการะ” ความเชื่อ ภูมิปัญญา สู่วิถีชีวิตล้านนา ระหว่าง
วันที่ ๒๗-๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ ณ จังหวัดพะเยา มีกิจกรรม ประกอบด้วย นิทรรศการ เวทีเสวนา การสาธิต
พิธีกรรมในล้านนา ลานพิธีกรรรม และการแสดงจากท้องถิ่น
			
(๓) ด�ำเนินโครงการอนุรกั ษ์ ส่งเสริม สืบสาน เผยแพร่มรดกศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรี
และนาฏศิลป์ “ดนตรีนานาสาระ” เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ส�ำนักหอสมุดแห่งชาติ มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม จ�ำนวน ๔๐๐ คน จัดการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จัดนิทรรศการเชิดชูเกียรติ
“ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๘” ระหว่างวันที่
๒๖ กุมภาพันธ์-๖ มีนาคม ๒๕๕๙ เพื่อยกย่องและ
เผยแพร่ผลงานอันทรงคุณค่าของศิลปินแห่งชาติ จ�ำนวน
๘ ท่าน สู่สาธารณะ เช่น นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
“จัดการแสดง
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ผู้ทรงเป็น
พระปฐมบรมศิลปินแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ นิทรรศการ
เฉลิ ม พระเกี ย รติ “อั ค รศิ ล ปิ น ” พระบาทสมเด็ จ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และนิทรรศการ
และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
เฉลิ ม พระเกี ย รติ “อั ค ราภิ รั ก ษศิ ล ปิ น ” สมเด็ จ
สยามบรมราชกุมารี
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ การสัมมนาผู้น�ำ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ”
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการบริหารจัดการ

ทะเบียนมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

โขนเฉลิมพระเกียรติ
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งานวัฒนธรรม ประจำาปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ คน จัดอบรมบ่มเพาะองค์ความรู้
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย : กิจกรรมการเสวนาวิชาการองค์ความรู้ศิลปะร่วมสมัย ศิลปะร่วมสมัยสู่คุณค่า
งานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ : Practice-led Research โดยการใช้ผลงานศิลปะร่วมสมัยอธิบายงานวิจัย เพื่อบอกเล่า
ถึงความคิด วิธีการและขั้นตอน การท�าวิจัย มอบรางวัลชุมชนต้นแบบสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประจำาปี ๒๕๕๙ โดยในการประกวดมีชุมชนที่ได้รับรางวัลดีเด่น จ�านวน ๔ ชุมชน
จัดนิทรรศการศิลปไทยร่วมสมัย “ไทยเนตร” (Thailand Eye) ระหว่างวันที่ ๑๘ มีนาคม-๗ สิงหาคม ๒๕๕๙
โดยรวบรวมผลงานศิลปะไทยร่วมสมัยที่มีความโดดเด่นและสร้างสรรค์จากรากฐานของศิลปวัฒนธรรมของไทย
จ�านวนกว่า ๖๐ ชิ้น จากศิลปินไทย จ�านวน ๒๓ คน น�ามาจัดแสดง จัดงานเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ ๑
(The st angkok Art Festival) ระหว่างวันที่ ๑๙ มีนาคม-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ มีกจิ กรรม เช่น การแสดงร่วมสมัย
การแสดงอาเซียน การแสดงดนตรีร่วมสมัย-ดนตรีอาเซียน การสาธิตงานศิลปะร่วมสมัย จัดเทศกาลภาพยนตร์
มานุษยวิทยา “ทัศนะ ทัศนา : มานุษยวิทยาแห่งการมองเห็น” ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทางมานุษยวิทยา มีการจัดนิทรรศการภาพถ่ายทางมานุษยวิทยาอีกกว่า
๒๐ หัวเรื่อง รวมถึงจัดฉายภาพยนตร์มานุษยวิทยา มีผู้เข้าร่วมจ�านวน ๔๓๓ คน แต่งตั้งทูตวัฒนธรรม
โดยแต่งตั้งนางสาวรัชนก อินทนนท์ นักกีฬาแบดมินตัน เป็นทูตวัฒนธรรม พร้อมทั้งมอบโล่ทูตวัฒนธรรม
และมอบชุดแต่งกายผ้าไทย เพื่อท�าหน้าที่ในการเผยแพร่ภาพลักษณ์ของประเทศ และส่งเสริมวัฒนธรรม
ความเป็นไทยสูป่ ระชาคมโลก ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมเผยแพร่คณ
ุ ค่าศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย ระหว่างกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม กับบริษทั ไอคอนสยาม จ�ากัด เพือ่ พัฒนาให้มกี าร
จัดแสดงมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติภายในโครงการไอคอนสยาม จัดสัมมนา
เชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมในประเทศไทย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิด
และจัดท�ากรอบการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ มีผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ศิลปินทุกระดับ ปราชญ์ชาวบ้าน นักศึกษา ประมาณ ๗๐๐ คน ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ
“บูรพศิลปินพุทธศักราช ๒๕๕๙” จ�านวน ๒๔๑ คน เพือ่ เผยแพร่เกียรติคณ
ุ และผลงานของบูรพศิลปินให้คนรุน่ หลัง
ได้ซาบซึ้งในผลงานที่บูรพศิลปินได้รังสรรค์ไว้ จัดนิทรรศการดาราภาพยนตร์ไทย เทิดไท้ครองราชย์ ๗๐ ปี
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ ๖-๒๕ กันยายน ๒๕๕๙
ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยได้อญ
ั เชิญภาพถ่ายพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ภูมิพลอดุลยเดช ที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ไทยและรวบรวมภาพถ่ายดาราภาพยนตร์ไทยในอดีตและร่วมสมัย
ที่มีชื่อเสียงกว่า ๑๕๐ ภาพ มาจัดนิทรรศการให้ประชาชนได้ชม
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นโยบายข้อ ๔

(๔) ส่ ง เสริ ม การใช้ ผ ้ า ไทย รั ฐ บาลได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความส� า คั ญ ของผ้ า ไทยซึ่ ง เป็ น
เอกลักษณ์หนึ่งที่บ่งบอกถึงมรดกศิลปวัฒนธรรมไทย โดยนายกรัฐมนตรีได้เชิญชวนข้าราชการแต่งชุดผ้าไทย
และใส่ผ้าซิ่นทุกวันอังคาร และให้ข้าราชการภายในท�าเนียบรัฐบาลสวมใส่ผ้าไทยเป็นการน�าร่อง นอกจากนี้
ได้ด�าเนินการส่งเสริมการใช้ผ้าไทยโดยจัดประชุมสัมมนารณรงค์การใช้ผ้าไทย เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ สร้างความตระหนักถึงคุณค่าและความภาคภูมิใจใน
ผ้าไทยให้แก่เยาวชนและประชาชน รวมถึงการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์และผ้าไทย
จัดทำาแผนรณรงค์เรื่องผ้าไทยเพื่อดำาเนินงานในระยะยาว รณรงค์ส่งเสริมการใช้ผ้าไทยเฉลิมพระเกียรติ เช่น
งานผ้าไทย อัตลักษณ์ความเป็นไทย “นุ่งผ้าไทย ถวายพระราชินี” จัดงาน “มหกรรมวัฒนธรรมผ้าถิ่นไทย
เฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ นี น าถ ๘๔ พรรษา” จั ด โครงการผ้ า ไทยร่ ว มสมั ย
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ด�าเนินการส�ารวจ
สถานการณ์ผ้าไทย รวมทั้งส�ารวจพิพิธภัณฑ์ผ้าหรือสถานที่ที่มีการจัดเก็บและจัดแสดงผ้าพื้นถิ่นหรือผ้าไทย
ทั่วประเทศ จ�านวน ๘๑ แห่ง จัดงานส่งเสริมการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยอัตลักษณ์ไทยร่วมสมัยก้าวไกล
สู่สากล รวมทั้งรณรงค์การแต่งกายโดยใช้ผ้าไทยโดยการผลิตและเผยแพร่สื่อต่าง ๆ
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๒.๒.๒ ปรับปรุง และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม มีกิจกรรมที่ส�าคัญ เช่น
(๑) เปิดอาคารศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
ณ อ�าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนโบราณสถาน เมื่อปี ๒๕๓๗ รวมเนื้อที่
๑๒๘ ไร่เศษ เพือ่ ร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและเป็นอนุสรณ์แสดงความส�าคัญ
และความรุ่งเรืองของประเทศไทยและเมืองพิษณุโลก ซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านส�าคัญในสมัยนั้น ดำาเนินโครงการ
บริหารจัดการไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณ ์ไม้มีค่า ซึ่งได้ด�าเนินการ
ออกแบบโครงสร้าง สถาปัตยกรรม และงานระบบต่าง ๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ จะเริ่มด�าเนินการก่อสร้าง
ในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ และคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๓ โครงการขยายพื้นที่จัดแสดง
เครื่องประดับอัญมณีในพิพิธภัณ ์ศาลาเครื่องราชอิสริยยศและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย โดยจัดท�าข้อมูล
ทรัพย์สินและข้อมูลประกอบการจัดแสดง จ�านวน ๔๐๐ ชิ้น (เปิดให้ประชาชนเข้าชมเมื่อวันที่ ๕-๓๑ ธันวาคม
๒๕๕๘) โครงการก่อสร้างอนุสรณ์สถาน ดร.ปวย อึงภากรณ์ บนพื้นที่ราชพัสดุ กรุงเทพมหานคร ในปี ๒๕๕๙
อยู่ระหว่างด�าเนินการในขั้นตอนการประมูลเพื่อหาผู้ด�าเนินโครงการ ดูแลทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินให้ได้รับ
รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
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การดูแลตามหลักการอนุรักษ์ โดยตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘-๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ได้รับการดูแลตามหลักการอนุรักษ์ จ�านวน ๗,๕๐๙ ชิ้น คิดเป็นร้อยละ ๑๐๑.๖๑ ของเป้าหมายทั้งปี จ�านวน
๗,๓๙๐ ชิน้ นอกจากนี้ มีโครงการบูรณปฏิสงั ขรณ์วดั ในถิน่ ทุรกันดาร จ�านวน ๙ วัด เพือ่ ถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙
ซึ่งด�าเนินการแล้วเสร็จ จ�านวน ๒ วัด และส่งมอบโครงการฯ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ประกอบด้วย
วัดสว่างอารมณ์ อ�าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี และวัดห้วยทราย อ�าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

�ำ ้ ำ สร สิ
ำ สร้ำ ำ ำร

ิ ิ ั

ำ

้

้ ำ

(๒) จั ด โครงการพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม หอสมุ ด แห่ ง ชาติ เ พื่ อ ให้ เ ป็ น แหล่ ง เรี ย นรู ้
ตลอดชีวิต ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีโครงการส�าคัญ เช่น โครงการอ่านเป็น เล่นสนุก สร้างความสุข
ให้ทุกคน ครั้งที่ ๑ และกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “เพลินไปในโลกแฟนตาซี” มีกิจกรรม ประกอบด้วย
การมอบหนังสือ “หนังสือดี หนังสือฟรี” กิจกรรมสาธิต “จารใบลาน” ส่งเสริมการอ่านจากการประดิษฐ์
“สมุดท�ามือ” และ “ไม้หนีบมหัศจรรย์” สาธิตงานช่างศิลปกรรม พิพธิ ภัณฑ์เคลือ่ นที่ มีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน
๘๐๐ คน จัดโครงการพัฒนาหอสมุดแห่งชาติให้เป็นแหล่งเรียนรูต้ ลอดชีวติ งาน “เปิดการอ่าน สร้างสานศิลป
พบศิลปถิ่นใต้” เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินนี าถ จังหวัดตรัง จัดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายพิพธิ ภัณ ์ กิจกรรมอบรมพิพธิ ภัณ สถานวิทยา
(ปีที่ ๑๓) ระหว่างวันที่ ๑-๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป และวัดราชาธิวาสราชวรวิหาร
เป็นการอบรมทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ ระยะเวลา
๑๙ วัน เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับงานพิพิธภัณฑ์
ทุกด้าน เช่น การจัดแสดงนิทรรศการ การท�าทะเบียนวัตถุ
หลักการอนุรกั ษ์โบราณวัตถุ การจัดเก็บโบราณวัตถุ และ
จัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้นำาเยาวชน
ั ร ำร ั ำ
สู ่ พิ พิ ธ ภั ณ ์ ” เมื่ อ วั น ที่ ๑๖ มี น าคม ๒๕๕๙
ส สริ ห ส ห ำ ิ
ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ห้ ห ร รู้
พระนคร มีนักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วม จ� านวน
ิ
ั ิ รร
๔๙๑ คน จั ด มหกรรมพิ พิ ธ ภั ณ ์ ไ ทย ๒๕๕๙
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ิ ำรู้
“อั ศ จรรย์ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ไ ทย” Thailand Museum
E po
ระหว่างวันที่ ๑๖-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
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ประกอบด้วย ๓ กิจกรรมหลัก ได้แก่ การจัดนิทรรศการพิเศษ เรื่อง “ของดีมีมาอวด” ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย
จัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และของสะสมล�า้ ค่าและหาชมได้ยากจากพิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศ ทั้งของรัฐและ
เอกชนกว่า ๖๐ แห่ง จ�านวน ๑๖๖ รายการ เช่น ของเล่นส่วนพระองค์ครั้งทรงพระเยาว์ในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระเก้าอี้สนามในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช นอกจากนี้
ยังมีการออกร้านพิพิธภัณฑ์ เป็นการรวมตัวกันของพิพิธภัณฑ์ชั้นน� าในประเทศไทยทั้งภาครัฐและเอกชน
รวมถึงผูป้ ระกอบการธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้อง และสถานศึกษาด้านพิพธิ ภัณฑ์ รวมทัง้ สิน้ ๔๕ บูธ อีกทัง้ ยังมีการจัดแสดง
ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์ต่อยอดจากมรดกทางศิลปวัฒนธรรม Creative Fine Arts
๒.๒.๓ ส่งเสริมเทศกาลและประเพณี มีการด�าเนินงานทีส่ า� คัญ เช่น จัด “งานสืบสานประเพณี
ลอยผ้าปาทางเรือ ไทย-รามัญ” เมือ่ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณท้องน�า้ ๙ วัด ริมเเม่นา�้ ลพบุรี อ�าเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี จัดงาน “River Festival
สายนำ้าแห่งวัฒนธรรม”ภายใต้แนวคิด “บอกเล่าความเป็นไทย
ไปทั่วโลก” เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย
ประจ�าปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
งานเทิดวัฒนธรรมประเพณีสืบทอดวิถีแห่งปวงประชา ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมใจเที่ยวไทยปลอดภัย
วันลอยกระทง “งานลอยกระทงย้อนยุค” เมื่อวันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ วัดราชาธิวาส เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร จัดงานสงกรานต์อาเซียนและถนนสายวัฒนธรรม ณ วัดพระแก้ว อ�าเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย งานสลุงหลวงกลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครล�าปาง ๒๕๕๙ ณ สวนสาธารณะเขลางค์นคร จังหวัดล�าปาง
งาน “สงกรานต์เมษา ผ้าขาวม้าชะชะช่า” เล่นน�้าแบบไทย ใช้น�้าอย่างรู้คุณค่า

๒.๒.๔ เสริมสร้างค่านิยม ส่งเสริมภาพลักษณ์ อัตลักษณ์ความเป็นไทย และประวัติศาสตร์
ชาติไทย ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการเสริมสร้างค่านิยม ภาพลักษณ์ อัตลักษณ์ และประวัตศิ าสตร์ชาติไทย
เนื่องจากเป็นรากฐานที่ส�าคัญในการพัฒนาสังคมไทยที่สะท้อนภูมิหลัง ความเป็นมา ภูมิปัญญา การสืบสาน
พัฒนา และสร้างสรรค์วัฒนธรรม อันเป็นวิถีการด�ารงชีวิตของคนไทยที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ท�าให้คนไทย
มีความแตกต่างจากคนชาติอื่นโดยการรณรงค์ส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย ใน ๓ ระดับ ได้แก่
๑) วิถถี นิ่ วิถไี ทย ๒) วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมอาเซียน และ ๓) มรดกไทย มรดกโลก โดยมีกจิ กรรมทีส่ �าคัญ ดังนี้
(๑) ส่งเสริมค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ได้ด�าเนินการส่งเสริมค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ ได้แก่ การรณรงค์ค่านิยมความเป็นไทย ยิ้ม ไหว้ สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ
ทั้งในส่วนกลาง และ ๗๖ จังหวัด เปิดตัวเกม “RACE FOR GOOD” เกมคุณธรรมอนิเมชั่นออนไลน์
อีกทั้งยังมีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MoU) “ความเป็นไทย สร้างวินัยจราจร” ร่วมกับ ๑๔ หน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน รณรงค์ “ความเป็นไทย สร้างวินัยจราจร” และการอบรม “ยิ้มทั่วไทยในท้องถนน”
รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
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การเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ส�ำหรับเด็กและเยาวชน “ณ สยาม” จัดตลาดนัดความดี จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ ๓
ภายใต้แนวคิด “วิถีแห่งการพึ่งพาภูมิปัญญาแห่งความพอเพียง” จัดอบรมหลักสูตรคุณธรรม จริยธรรม
สื่อมวลชน รุ่นที่ ๑ จัดค่ายครอบครัว ชุมชน สังคมเป็นสุข ปีที่ ๓ การจัดค่ายเยาวชนอาสาสมัครเฝ้าระวัง
ทางวัฒนธรรม รุ่นที่ ๑๕ การจัดค่าย “โครงการเยาวชนไทยไร้ ค อร์ รั ป ชั น Youth 2020” รุ ่ น ที่ ๔
อบรมแกนน�ำศาสนิกสัมพันธ์ส�ำหรับเสริมหลักสูตรว่าด้วยการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ประจ�ำปี ๒๕๕๙ กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมอันดีในสังคม
เนื่องในวันวาเลนไทน์ และโครงการมหัศจรรย์ สร้างสรรค์ บันทึกฝัน ที่บ้านเกิด และจัดท�ำแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
			
(๒) ส่งเสริมภาพลักษณ์ อัตลักษณ์ และประวัติศาสตร์ไทย เช่น จัดเสวนาเปิดตัว
หนังสือ “ประวัติศาสตร์ชาติไทย” ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ ๒๐ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ประวัติศาสตร์ชาติไทย : รากเหง้าที่คนไทย ควรรู้” ณ โรงละครแห่งชาติ
ผู้เข้าร่วมการสัมมนา จ�ำนวน ๑,๐๐๐ คน รวมทั้งเปิดตัวหนังสือ “วัฒนธรรม วิถีชีวิต และภูมิปัญญา”
ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๙ ณ ศูนย์วัฒนธรรม
แห่งประเทศไทย โดยมีการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติปชู นียบุคคลด้านภาษาไทย ผูใ้ ช้ภาษาไทยดีเด่น ผูใ้ ช้ภาษาไทย
ถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย จ�ำนวน ๒๕ คน/องค์กร และการประกวดเพลง “เพชรในเพลง”
ปีที่ ๑๓ เพื่อยกย่องบุคคลในวงการเพลงที่มีผลงานดีเด่นด้านภาษาไทย จ�ำนวน ๒๔ รางวัล การจัดสนทนา
วิชาการ “นิราศหลากทัศน์” ณ โรงละครแห่งชาติ การประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑
		
๒.๒.๕ จัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม ในการจัดการศึกษาเฉพาะทางศิลปวัฒนธรรม
ได้ให้การศึกษาและส่งเสริมวิชาการตั้งแต่ระดับพื้นฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพชั้นสูงในด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์
คีตศิลป์ ช่างศิลป์ ทัง้ ไทยและสากล รวมทัง้ ศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิน่ และระดับชาติ สอน แสดง วิจยั และให้บริการ
ทางวิชาการ ตลอดจนส่งเสริม สืบสาน สร้างสรรค์ ทะนุบ�ำรุง และเผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ
และศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายของชุมชนในท้องถิ่น โดยจัดการเรียนการสอนทั้งในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ปริญญาตรี (ต่อเนือ่ ง) ปริญญาตรี (๕ ปี) และปริญญาตรี (๔ ปี) ในคณะวิชาในห้องเรียนเครือข่ายภูมภิ าค และการ
จัดการศึกษาระดับพืน้ ฐานวิชาชีพเฉพาะด้านและระดับต�ำ่ กว่าปริญญาตรี (มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ประกาศนียบัตร
ปีที่ ๑-๓ ประกาศนียบัตรชั้นสูงปีที่ ๑-๒) มีส่วนราชการที่จัดการศึกษาในสังกัด จ�ำนวน ๑๘ แห่ง มีคณะวิชา
จ�ำนวน ๓ คณะ ได้แก่ คณะศิลปวิจิตร คณะศิลปนาฏดุริยางค์ และคณะศิลปศึกษา มีโครงการบัณฑิตศึกษา
เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ๒ สาขา คือ สาขานาฏศิลป์ไทยและสาขาดุรยิ างคศิลป์ไทย) มีวทิ ยาลัยช่างศิลป
จ�ำนวน ๓ แห่ง และมีวิทยาลัยนาฏศิลป จ�ำนวน ๑๒ แห่ง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ส่งเสริม
ให้นกั เรียนเข้ารับการศึกษาต่อโดยไม่เสียค่าใช้จา่ ยในวิทยาลัยนาฏศิลปและวิทยาลัยช่างศิลปในสังกัดทัว่ ประเทศ
จ�ำนวน ๑๕ แห่ง นักเรียนได้รับการสนับสนุน จ�ำนวน ๑๐,๕๐๐ คน และในระดับอุดมศึกษามีจ�ำนวนนักศึกษา
ทีเ่ ข้ารับการศึกษาทัง้ หมด ๓,๔๗๐ คน โดยมีผสู้ ำ� เร็จการศึกษาในระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน จ�ำนวน ๒,๑๑๘ คน
ระดับอาชีวศึกษา จ�ำนวน ๒๔๒ คน และระดับอุดมศึกษา จ�ำนวน ๒,๙๓๙ คน ส่วนในปีการศึกษา ๒๕๕๙
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีจ�ำนวนนักเรียน นักศึกษา ทั้งหมดจ�ำนวน ๑๔,๑๙๑ คน และปีการศึกษา ๒๕๕๘
มีผู้ส�ำเร็จการศึกษา จ�ำนวนทั้งหมด ๓,๗๐๐ คน โดยมีผู้ส�ำเร็จการศึกษาทุกระดับที่ศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ
อิสระตรงตามสาขา คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๙
		
๒.๒.๖ เพิม่ มูลค่าทางธุรกิจด้านวัฒนธรรมตามนโยบาย มัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน ได้ดำ� เนินการสร้าง
ความมั่นคงทางภูมิปัญญา มั่งคั่งทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน บนฐานวัฒนธรรม โดยจัดกิจกรรม
ที่สำ� คัญ เช่น
รายงานผลการดำ�เนินงานของรัฐบาล
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(๑) ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ภายใต้การบูรณาการขับเคลื่อน
การด�าเนินงานภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งได้ผลักดันการด�าเนินงานจนในปีที่ผ่านมาสามารถสร้างรายได้ทั้งปี
ไม่นอ้ ยกว่า ๕๗,๐๐๐ ล้านบาท และมีรายได้จากการส่งเสริมการถ่ายท�าภาพยนตร์ตา่ งประเทศกว่า ๓,๐๐๐ ล้านบาท
โดยในรอบปีทผี่ า่ นมามีภาพยนตร์ตา่ งประเทศเข้ามาถ่ายท�ากว่า ๗๐๐ เรือ่ ง ซึง่ น�าไปสูก่ ารสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจ
จากทุนทางวัฒนธรรม นอกจากนี้ได้จัดท�ายุทธศาสตร์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ระยะที่ ๓
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ โดยในอนาคตจะมีการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดีทัศน์ให้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้
ได้ร่วมจัดกิจกรรมในงานตลาดอุตสาหกรรมสารัตถะญี่ปุน (Japan Content Showcase
) งานเทศกาล
ภาพยนตร์นานาชาติโตเกียว ครั้งที่ ๒๘ ประจ�าปี ๒๕๕๘ (Tokyo International Film Festival
)
และร่วมหารือกับคณะผู้บริหารกองทุน Cool Japan Fund เรื่อง การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และ
วีดิทัศน์ระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
เพื่อส่งเสริมเผยแพร่และสนับสนุนการตลาด การซื้อ-ขายภาพยนตร์และวีดิทัศน์ของไทยในต่างประเทศให้เป็น
ทีร่ จู้ กั และท�ารายได้ให้แก่ประเทศชาติ รวมทัง้ เจรจาหารือความร่วมมือเพือ่ การร่วมทุนผลิตหรือร่วมผลิตภาพยนตร์
หรือวีดิทัศน์ระหว่างประเทศ และการสนับสนุนผู้ประกอบการในภาคเอกชนได้ร่วมลงทุนสร้างภาพยนตร์และ
วีดทิ ศั น์ระหว่างประเทศร่วมกันในระดับทวิภาคีและพหุภาคี โดยมีประเทศคูส่ ญ
ั ญา ๓ ประเทศ คือ ประเทศอินเดีย
นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย และได้เข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ สาธารณรัฐฝรัง่ เศส รวมทัง้ ได้หารือ
เรื่องการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของสาธารณรัฐอินเดีย
(๒) ส่งเสริม พัฒนาสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม เช่น จัดตั้งศูนย์บันดาลไทย
๓ แห่ ง ผลิ ต สิ น ค้ า ที่ ร ะลึ ก เพื่ อ การท่ อ งเที่ ย ว ๗๗ แบบ ส่ ง เสริ ม ผลิ ต ภั ณ ์ Creative Fine Arts
และผลิตภัณ ์ทางวัฒนธรรม (Cultural Product of Thailand: CPOT)

ิ ู ำ ำ ร ิ ้ำ ั รร
ผำ สำห รร ำ
ร
ิั
ผ ิ ั ำ ั รร
ั
ิ รร ำร ส
ส ห
ิ ู ำริ
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(๓) จัดนิทรรศการ “สีไทยโทน : เสน่ห์ไทยเพิ่มมูลค่าธุรกิจ” ภายใต้โครงการ
ศูนย์บันดาลไทย (The Center of Thai Inspiration) ระหว่างวันที่ ๑๔ ตุลาคม-๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และ
วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ จัดงานเทศกาลภาพยนตร์โลกแห่งกรุงเทพฯ ครั้งที่ ๑๓ (13th World Film Festival
of Bangkok) และมอบรางวัล “โลตัส อวอร์ด” ประจ�ำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ อบรม
ผู้น�ำหมู่บ้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์ หลักสูตร “รวมพลังผู้น� ำวัฒนธรรมไทยใจรักษ์แผ่นดิน” เมื่อวันที่ ๒๐
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ จังหวัดพิจิตร โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า ๕๐๐ คน
			
(๔) จัดงานเทศกาล “กรุงเทพฯ : เมืองอาหารอร่อย” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
และนิทรรศการ “อาหารไทย ภูมิปัญญาไทย” เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน
		
๒.๒.๗ ใช้เทคโนโลยีสนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรม ได้นำ� เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่มาเป็น
เครือ่ งมือ ช่องทาง และโอกาส เพือ่ ประยุกต์ใช้ในการน�ำเสนอมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้สามารถเผยแพร่ได้อย่าง
กว้างขวางตามสมัยนิยม และสามารถน�ำมรดกทางวัฒนธรรมมาใช้เป็นทุนทางปัญญาเพือ่ สร้างสรรค์ผลผลิตหรือ
บริการที่สามารถสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศได้ มีกิจกรรมที่ส�ำคัญ เช่น
			
(๑) การพัฒนาระบบ National Single Window ของการน�ำเข้าส่งออกโบราณวัตถุ
ศิลปวัตถุ
			
(๒) ระบบน�ำชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอัจฉริยะ โดยใช้เทคโนโลยี QR code
พร้อมทั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณขนาดเล็ก เพื่อบริการข้อมูลโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ พระนคร ให้แก่ผู้เข้าชมผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่
			
(๓) พิพธิ ภัณฑ์เสมือนจริง (Virtual Museum) เพือ่ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่วตั ถุโบราณ
หรือผลงานที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ออกสู่สายตาสาธารณชนผ่านระบบเว็บไซต์ในลักษณะเสมือนจริง
			
(๔) ระบบรากวั ฒ นธรรม
ตามวิถไี ทย เป็นการรวบรวมองค์ความรูร้ ากวัฒนธรรม
โดยคัดสรร “ของดีบ้านฉัน” ๘ วิถีไทย ด้านอาหาร
การแต่งกาย ทีอ่ ยูอ่ าศัย ประเพณี ภาษา อาชีพ ความเชือ่
และศิลปะพื้นถิ่น ในพื้นที่ ๗๗ จังหวัด ๘๗๘ อ�ำเภอ
“พัฒนาระบบ National
และกรุงเทพมหานคร ๕๐ เขต เพือ่ สืบสาน สร้างสรรค์
Single Window ของการ
เพิ่มคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจ ปัจจุบัน
น�ำเข้า-ส่งออกโบราณวัตถุ
ได้น�ำข้อมูลจากระบบข้อมูลรากวัฒนธรรมมาต่อยอด
ศิลปวัตถุ
เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องที่ ร ะลึ ก เพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วใน
ศูนย์บันดาลไทย
			
(๕) ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล
ทางมรดกศิ ล ปวั ฒ นธรรมเพื่ อ การเผยแพร่ ภ าพ
อันทรงคุณค่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งแสดงให้เห็น
และระบบ
วิวัฒนาการและความเป็นมาที่หลากหลายมิติ ทั้งใน
รากวัฒนธรรมตามวิถีไทย”
แง่ของศิลปะ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ ก่อให้เกิด
การซึ ม ซั บ รั บ รู ้ เ พิ่ ม ขึ้ น จากการเขี ย นค� ำ บรรยาย
พรรณนาด้วยตัวอักษรได้อย่างลึกซึ้ง

ระบบน�ำชม
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
อัจฉริยะ พิพิธภัณฑ์
เสมือนจริง (Virtual
Museum)
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(๖) จัดทำาโปรแกรม Thai C lt re obile Application ซึง่ เป็นแอปพลิเคชันแผนที่
แหล่งท่องเทีย่ วด้านศิลปวัฒนธรรม โดยสามารถใช้งานบนโทรศัพท์เคลือ่ นทีท่ งั้ ระบบปฏิบตั กิ าร iOS และ Android
มีระยะใช้งานรัศมี ๑๐ กิโลเมตรจากต�าแหน่งผู้ใช้งาน
โดยในระยะแรกได้พัฒนาข้อมูลของกรุงเทพมหานคร
ให้สามารถแสดงผลได้ทั้งภาษาไทย อังกฤษ และจีน
และจะมีการขยายผลให้ครอบคลุมทั่วประเทศต่อไป
นอกจากนี้ ยังมีระบบสืบค้นองค์ความรู้เรื่อง วิถีถิ่น
วิถไี ทย วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมอาเซียน และมรดกไทย
มรดกโลก ที่มีประสิทธิภาพสูง โดยจะท�าการสืบค้น
ข้ อ มู ล องค์ ค วามรู ้ จ ากทุ ก หน่ ว ยงานภายในสั ง กั ด
กระทรวงวัฒนธรรม จ�านวนกว่า ๗๐,๐๐๐ รายการ
๒.๒.๘ เสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศ นำาความเป็นไทยสู่สากลและประชาคมอาเซียน โดยมี
การเจรจาความร่วมมือ ๑๕ ประเทศ ลงนามความร่วมมือ ๔ ประเทศ ร่วมทั้งเข้าประชุมและแลกเปลี่ยน
ทางวัฒนธรรมกับประเทศต่าง ๆ จัดเทศกาลหรือกิจกรรมทางวัฒนธรรมในต่างประเทศมีการด� าเนินงาน
ที่ส�าคัญ เช่น
(๑) พัฒนาความร่วมมือทางวัฒนธรรมกับสมาชิกอาเซียนและนานาชาติ ทั้งใน
ระดับทวิภาคีและพหุภาคี เช่น การพบปะและหารือแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรม
ระหว่างประเทศกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจ�าประเทศไทย เช่น สาธารณรัฐ
อาหรับอียิปต์ สาธารณรัฐคิวบา ราชอาณาจักรเบลเยียม สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ประเทศ
ญี่ปุ่น สาธารณรัฐอิตาลี สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ
ฝายวัฒนธรรม ในการประชุมใหญ่สมัยสามัญ ครั้งที่ ๓๘ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ณ ส�านักงานใหญ่ยูเนสโก ทั้งนี้ คณะผู้แทนไทยได้กล่าวถ้อยแถลงสนับสนุนแผนงานของยูเนสโกด้านมรดก
วัฒนธรรม ทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมสร้างสรรค์ รวม
ทั้ ง การส่ ง เสริ ม บทบาทของเยาวชน การเข้ า ร่ ว มการประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี วั ฒ นธรรมอาเซี ย น-รั ส เซี ย
(The Meeting of ASEAN-Russia Cultural Minister) เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ สหพันธรัฐรัสเซีย
โดยมี รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงวั ฒ นธรรมสหพั น ธรั ฐ รั ส เซี ย และคณะรั ฐ มนตรี วั ฒ นธรรมในกลุ ่ ม สมาชิ ก
ประชาคมอาเซี ย น จ�า นวน ๑๐ ประเทศ เข้ า ร่ ว มการประชุ ม คณะกรรมการอาเซี ย นว่ า ด้ ว ยวั ฒ นธรรม
และสนเทศ (ASEAN Committee on Culture and Information) ครั้งที่ ๕๐ เข้าร่วมประชุม Asia
Cultural Cooperation Forum (ACCF
)
และเป็ น เจ้ า ภาพการประชุ ม คณะอนุ ก รรมการ
วัฒนธรรมอาเซียน (Sub Committee on Culture:
SCC) และเครือข่ายความร่วมมือ ด้านวัฒนธรรม
อาเซี ย น ๓ (ASEAN Plus Three Cultural
Cooperation Network: APTCCN)
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(๒) เข้าร่วมและจัดกิจกรรม
เพื่อเสริมสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างสมาชิกอาเซียน
และนานาชาติ ในมิติศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
มีกิจกรรมที่ส�ำคัญ เช่น จัดโครงการความร่วมมือ
“พัฒนา
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม
และนิทรรศการการแสดงผลงานทางศิลปะของศิลปิน
๖ ประเทศ ได้แก่ ไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตย
และนานาชาติ
ประชาชนลาว สาธารณรั ฐ สั ง คมนิ ย มเวี ย ดนาม
และด�ำเนินกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ราชอาณาจักรกัมพูชา
สัมพันธไมตรีระหว่างสมาชิก
และสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม
อาเซียนและนานาชาติ ในมิติศาสนา
๒๕๕๘ จังหวัดเชียงราย จัดนิทรรศการต่าง คล้าย
ศิลปะ และวัฒนธรรม”
ใช่ เ ลย ในการแสดงพื้ น บ้ า นอาเซี ย น ระหว่ า ง
วั น ที่ ๑๗ ตุ ล าคม-๓๐ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๘
ณ ศูนย์วฒ
ั นธรรมอาเซียน ประกอบด้วย กิจกรรมพิเศษ
การแสดงพื้นบ้านอาเซียนและกิจกรรมเติมเต็มความรู้แบบ Edutainment จัดกิจกรรมวัฒนธรรมทูตสัญจร
จ�ำนวน ๓ ครั้ง ณ จังหวัดน่าน อุดรธานี และสระแก้ว และจังหวัดบันเตียเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา
เพื่อเผยแพร่แหล่งมรดกทางวัฒนธรรม พร้อมทั้งเชื่อมความสัมพันธ์สู่ประชาคมอาเซียน จัดงาน “ThailandKorea Friendship Festival 2015-Visit and Taste” เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้างเซ็นทรัลเวิลด์
จัดแสดงนาฏศิลป์ไทย-กัมพูชา ระหว่างวันที่ ๑๙-๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ท�ำเนียบรัฐบาล และโรงละครแห่งชาติ
จัดงานเทศกาลเล่านิทานนานาชาติ ครั้งที่ ๔ [The 4th International Storytelling Festival (Bangkok)]
ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์-๓ มีนาคม ๒๕๕๙ และจัดในพื้นที่อื่น
เพิ่มเติมอีกหลายครั้ง มีนักเล่านิทานที่มีชื่อเสียงจากประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกกว่า ๒๐ คน
เข้าร่วม เช่น สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐไต้หวัน สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐเกาหลี
สาธารณรั ฐ ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ สาธารณรั ฐ อิ น โดนี เ ซี ย สาธารณรั ฐ อิ ต าลี และเมี ย นมา ซึ่ ง เป็ น การแลกเปลี่ ย น
วัฒนธรรมประเพณีความเชื่อของประเทศต่าง ๆ ที่สะท้อนออกมาผ่านนิทาน มีผู้เข้าร่วมงานกว่า ๗๐๐ คน
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “คุณธรรมอาเซียนภาคพื้นทวีป : ASEAN Caring and Charing Community”
เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจาก ๕ ประเทศ ได้แก่
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ราชอาณาจักรกัมพูชา และประเทศไทย ซึง่ มีการน�ำเสนองานวิจยั และแลกเปลีย่ นเรียนรูจ้ ากผูท้ รงคุณวุฒิ ผูแ้ ทน
หน่วยงานทีด่ ำ� เนินงานด้านจิตอาสาจากประเทศเพือ่ นบ้าน ๕ ประเทศ เพือ่ พัฒนารูปแบบและแนวทางขับเคลือ่ น
คุณธรรมการอยูร่ ว่ มกันของคนอาเซียนทีส่ อดคล้องเสาหลักที่ ๓ ของอาเซียนทีว่ า่ ด้วยประชาสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน ที่มีเป้าหมายที่จะท�ำให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงความเป็นประชาคมอาเซียน ให้มีหลักของการ
อยู่ร่วมกันและรับผิดชอบต่อสังคม โดยการแสวงหาอัตลักษณ์ร่วม เพื่อที่จะสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันและใส่ใจ
ระหว่างกัน งานมหกรรมเส้นทางสายไหมทางวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่าง
วั น ที่ ๑๙-๒๑ กั น ยายน ๒๕๕๙ โดยผู ้ แ ทนไทยเข้ า ร่ ว มการประชุ ม ระดั บ รั ฐ มนตรี แ ละแถลงย�้ ำ จุ ด ยื น

ความร่วมมือทาง
วัฒนธรรมกับสมาชิก
อาเซียน
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
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ความร่ ว มมื อ ด้ านข้อมูลการอนุรักษ์และพัฒนา น� ำ อดี ต รั บ ใช้ ป ั จ จุ บั น สร้ า งความยั่ ง ยื น ของประเทศบน
เส้นทางสายไหม และร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเส้นทางสายไหม ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รัฐมนตรีช่วยว่าการ จาก ๘๕ ประเทศ และผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ
๕ องค์การ เข้าร่วมงาน รวมผู้ร่วมงานกว่า ๑,๕๐๐ คน สร้างภาพยนตร์ส่งเสริม เผยแพร่ภาพลักษณ์
วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวของประเทศ จ�ำนวน ๓ เรื่อง ด�ำเนินโครงการพัฒนาความร่วมมือและ
เชือ่ มโยงด้านศิลปวัฒนธรรมประเทศอาเซียน สนับสนุนกิจกรรม “การแข่งขันว่าวประเพณีและการแสดงว่าว
นานาชาติ” จังหวัดสตูล การแสดงทางวัฒนธรรมเพือ่ เฉลิมฉลองการครบรอบ ๕๐ ปี และการหารือความร่วมมือ
กับ Nation Art Gallery Singapore การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย-สิงคโปร์ การจัดกิจกรรม
วัฒนธรรมเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย-เวียดนาม
การคืนโบราณวัตถุให้ราชอาณาจักรกัมพูชา การเข้าร่วมงานการแสดงออกทางวัฒนธรรมอาเซียน ประจ�ำ
ปี ๒๕๕๘ “งานเฉลิมฉลองวัฒนธรรมอาเซียน ๒๕๕๘” เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนอาเซียน ระยะที่ ๒
ประจ�ำปี ๒๕๕๘ เข้าร่วมกิจกรรม The Senior Mastercraftsmen Dialogue/Workshop โครงการพัฒนา
บทบาทของผู้ออกแบบผลงานด้านหัตถกรรมแห่งอาเซียน เข้าร่วมงานเทศกาลข้าวอาเซียน (ASEAN Rice
Festival) การประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง “การแสดงพื้นบ้านในอาเซียน” เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
			
นอกจากนี้ มี ก ารจั ด แสดงดนตรี ไ ทย นาฏศิ ล ป์ ไ ทย และศิ ล ปวั ฒ นธรรมไทยอื่ น
ในต่างประเทศ ปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ จ�ำนวน ๑๑๕ ครั้ง ใน ๔๗ ประเทศ ๖ ทวีปทั่วโลก และท�ำข้อตกลง
ด้านวัฒนธรรมไทยกับต่างประเทศแล้ว ๕๙ ประเทศ และด�ำเนินการเพิ่มขึ้นอีก ๗ ประเทศ
		
๒.๒.๙ ส่งเสริมอัตลักษณ์และสังคมพหุวฒ
ั นธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ดว้ ยมิตวิ ฒ
ั นธรรม
เช่น บูรณะโบราณสถานส�ำคัญในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ จ�ำนวน ๔ แห่ง ได้แก่ พลับพลาทีป่ ระทับรัชกาลที่ ๔
ณ จังหวัดสงขลา อุโบสถวัดโคกเคียน ณ จังหวัดนราธิวาส วัดฉัททันต์สนาน ณ จังหวัดนราธิวาส และอุโบสถ
วัดเทพนิมิต ณ จังหวัดปัตตานี งานวัฒนธรรมเชื่อมใจ ชายแดนใต้สันติสุข “รักษ์ วิถีถิ่น วิถีไทย ก้าวไกล
สู่สากล” ประจ�ำปี ๒๕๕๙ ณ จังหวัดปัตตานี โครงการมหกรรมว่าว วิถีไทย วิถีถิ่น จังหวัดยะลา ร่วมกับงาน
Malayuday@Yala โครงการเยาวชนต้นแบบโขน จัดโครงการวัฒนธรรมน�ำความสุขสู่ชายแดนใต้ ณ จังหวัด
สงขลา จัดกิจกรรมอนุรกั ษ์สบื สานวัฒนธรรมท้องถิน่ สูป่ ระชาคมอาเซียนอ�ำเภอหนองจิก “๒๐๘ ปี เมืองหนองจิก
มรดกวัฒนธรรมสู่อาเซียน” ณ จังหวัดปัตตานี งานของดีเจาะไอร้อง ณ จังหวัดนราธิวาส
		
๒.๒.๑๐	 พัฒนากฎหมายและกลไกเพื่อส่งเสริมงานวัฒนธรรม ได้มีการตราและประกาศใช้
กฎหมายแล้ว จ�ำนวน ๒ ฉบับ ได้แก่ ๑) พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๘
และ ๒) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ และได้ปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายทีส่ ำ� คัญ จ�ำนวน ๔ ฉบับ ได้แก่ ๑) พระราชบัญญัตโิ บราณสถาน โบราณวัตถุ และพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๐๔ ๒) พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ๓) พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์
พ.ศ. ๒๕๕๐ และ ๔) พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานและ
เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ประชาชน นอกจากนี้ ได้กำ� หนดมาตรการภาษีเพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกี ารบริจาคเงิน
แก่งานวัฒนธรรมและพัฒนาการเรียนรู้
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

นโยบายขอ ๕
ำร ร ับ
ส ำ

ำ บริ ำร ้ำ สำ ำร ส
ร ำ

“รัฐบาลจะวางรากฐาน พัฒนา และเสริมความเข้มแข็ง
ให้แก่การให้บริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน
โดยเน้นความทั่วถึง ความมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ...”

นโยบายข้อ ๕

นโยบายข้อ ๕
การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข
และสุขภาพของประชาชน
รัฐบาลจะวางรากฐาน พัฒนา และเสริมความเข้มแข็งให้แก่การให้บริการด้านสาธารณสุข
และสุขภาพของประชาชนโดยเน้นความทั่วถึง ความมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ดังนี้
๕.๑ วางรากฐานให้ ร ะบบหลั ก ประกั น สุ ข ภาพครอบคลุ ม ประชากรในทุ ก ภาคส่ ว น
อย่างมีคณ
ุ ภาพโดยไม่มคี วามเหลือ่ มล�้ำของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ และบูรณาการข้อมูลระหว่าง
ทุกระบบหลักประกันสุขภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยเน้นการป้องกันโรคมากกว่ารอให้ป่วยแล้วจึงมารักษา
สร้างกลไกการจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลาง ปรับระบบการจ้างงาน
การกระจายบุคลากรและทรัพยากรสาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้องถิ่น และให้ภาคเอกชนสามารถ
มีสว่ นร่วมในการจ้างบุคลากรเพือ่ จัดบริการสาธารณสุขโดยรัฐเป็นผูก้ �ำกับดูแล สนับสนุนความร่วมมือ
ระหว่ า งรั ฐ และเอกชนในการพั ฒ นาระบบบริ ก ารทางการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข โดยส่ ง เสริ ม
การร่วมลงทุนและการใช้ทรัพยากรและบุคลากรร่วมกันโดยมีขอ้ ตกลงทีร่ ดั กุมและเป็นประโยชน์ตอ่ ทุกฝ่าย
๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบตั ใิ หม่และโรคอุบตั ซิ �้ำ
โดยมีเครือข่ายหน่วยเฝ้าระวัง หน่วยตรวจวินิจฉัยโรค และหน่วยที่สามารถตัดสินใจเชิงนโยบาย
ในการสกัดกั้นการแพร่กระจายได้อย่างทันท่วงที
๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจรอันน�ำไปสู่การบาดเจ็บและ
เสียชีวิต โดยการร่วมมือระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ในการตรวจจับเพื่อป้องกัน การรายงาน และการดูแล
ผู้บาดเจ็บ
๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ ใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัยเยาวชนให้มี
น�ำ้ ใจนักกีฬา มีวนิ ยั ปฏิบตั ติ ามกฎกติกามารยาท และมีความสามัคคี อีกทัง้ พัฒนานักกีฬาให้มศี กั ยภาพ
สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติจนสร้างชื่อเสียงแก่ประเทศชาติ
๕.๖ ประสานการท�ำงานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม เพื่อป้องกันและแก้ปัญหา
การตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่ และปัญหาด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุม้ บุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและ
สเต็มเซลล์ โดยจัดให้มมี าตรการและกฎหมายทีร่ ดั กุม เหมาะสมกับประเด็นทีเ่ ป็นปัญหาใหม่ของสังคม
๕.๗ พั ฒ นาขี ด ความสามารถในการวิ จั ย ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข
โดยจัดให้มบี คุ ลากรและเครือ่ งมือทีท่ นั สมัย และให้มคี วามร่วมมือทัง้ ระหว่างหน่วยงานภายในประเทศ
และหน่วยงานต่างประเทศ โดยเฉพาะในการป้องกันและรักษาโรคที่มีความส�ำคัญ
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นโยบายข้อ ๕

๑. การวางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วน
อย่ า งมี คุ ณ ภาพ เพื่ อ ลดความเหลื่ อ มล�้ ำ ของคุ ณ ภาพบริ ก ารในแต่ ล ะระบบและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
๑.๑ การสร้างความครอบคลุมผูม้ สี ทิ ธิในระบบประกันสุขภาพ (Universal Health Coverage: UHC)
ปัจจุบันประชากรไทยมีหลักประกันสุขภาพ จ�ำนวน ๖๕,๗๗๖,๙๓๓ คน (ร้อยละ ๙๙.๙๕ ของประชากร
ผู้มีสิทธิทั้งประเทศ ๖๕,๘๑๑,๖๐๓ คน) ทั้งนี้ มีหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จ�ำนวน ๔๘,๓๓๐,๔๗๓ คน
(ร้อยละ ๙๙.๙๓ จากประชากรผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จ� ำนวน ๔๘,๓๖๕,๐๕๗ คน) และมี
ผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครองในการรักษาพยาบาล
ตามมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๘ และมาตรา ๓๙ ของ
พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกั น สั ง คม พ.ศ. ๒๕๓๓ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งสิ้น ๑๒.๑๙ ล้านคน (ร้อยละ
๑๐๓.๓๔ จากเป้าหมายทัง้ ปี จ�ำนวน ๑๑.๘๐ ล้านคน)
“ปัจจุบันประชากรไทย
มีหน่วยบริการทีข่ นึ้ ทะเบียนเป็นหน่วยบริการในระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แบ่งเป็น ๓ ประเภท
คือ หน่วยบริการปฐมภูมิ จ�ำนวน ๑๑,๕๖๖ แห่ง
”
หน่ ว ยบริ ก ารประจ� ำ จ� ำ นวน ๑,๓๐๑ แห่ ง และ
หน่วยบริการรับส่งต่อ จ�ำนวน ๑,๑๑๖ แห่ง

มีหลักประกันสุขภาพ
๙๙.๙๕%

๑.๒ การพัฒนาการเข้าถึงบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า มีการให้บริการสาธารณสุข
ของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้
รายการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
เป้าหมาย

ผลงาน

ร้อยละ

๑) บริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว
๑.๑) ผู้ป่วยนอก
๑.๒) ผู้ป่วยใน
๒) บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์
๓) บริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง
๔) บริการควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคเรื้อรัง
(ผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ที่ได้รับการควบคุมป้องกันความรุนแรงของโรค)

๑๕๔,๗๙๖,๑๖๑ ครั้ง ๑๗๒,๑๖๕,๐๑๐ ครั้ง ๑๑๑.๒๒
๕,๗๒๖,๗๘๗ ครั้ง

๔,๙๔๑,๔๔๙ ครั้ง

๘๖.๒๘

๒๑๑,๑๐๐ ราย

๒๓๑,๒๙๒ ราย ๑๐๙.๕๖

๔๔,๔๑๑ ราย

๔๔,๗๗๙ ราย ๑๐๐.๘๒

๒,๘๑๐,๓๐๐ ราย

๓,๓๕๗,๑๖๒ ราย ๑๑๙.๔๕

๕) ค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยบริการ
(หน่วยบริการที่จำ�เป็นต้องให้บริการในพื้นที่
กันดาร พื้นที่เสี่ยงภัย และพื้นที่ ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้)

๑๗๓ แห่ง

๒๐๔ แห่ง

๑๑๘

๖) ค่าตอบแทนกำ�ลังคนด้านการสาธารณสุข
(หน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข)

๘๘๖ แห่ง

๘๘๖ แห่ง

๑๐๐

ที่มา : ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
รายงานผลการดำ�เนินงานของรัฐบาล
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๑.๓ การดำาเนินการระบบการส่งต่อ ใน
ปี ๒๕๕๙ ด� า เนิ น การได้ ค รบร้ อ ยละ ๑๐๐ คื อ มี
ศูนย์ประสานการส่งต่อระดับจังหวัดในโรงพยาบาล
จังหวัดทุกแห่ง มีศูนย์ประสานการส่งต่อระดับเขต
ทุกเขตสุขภาพ มีโปรแกรมระบบส่งต่อเพื่อช่วยในการ
�ำ ิ ำร
ส่ ง ต่ อ ผู ้ ป ่ ว ย ทั้ ง นี้ เพื่ อ ลดความเหลื่ อ มล�้ า ในการ
ใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยให้ประชาชนสามารถ
้ รบ
ใช้บริการเมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตได้ทุกโรงพยาบาล
ทั้งรัฐและเอกชน อย่างไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อจ�ากัด
ด้านสิทธิประโยชน์หรือด้านสถานพยาบาล ด้วยแนวคิด
“ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต สามารถรักษาได้ทุกที่ ได้ทุกสิทธิ
๗๒ ชั่ ว โมงแรกไม่ จ ่ า ยค่ า รั ก ษาเพิ่ ม หรื อ ถู ก เรี ย ก
เก็บก่อน” ซึ่งได้เริ่มจากการพัฒนาระบบการจ่าย
ค่าบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency Claim
Online: EMCO) เพื่อให้ภาครัฐและเอกชนร่วมกัน
ก�าหนดรูปแบบและอัตราจ่ายของกองทุน และพัฒนา
ให้ เ กิ ด ระบบบริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพ ประสิ ท ธิ ภ าพ
ครอบคลุม ทั่วถึง และสามารถรับรองสิทธิของผู้ป่วย
ภายใน ๑๕ นาที ทั้ ง นี้ ระบบการส่ ง ต่ อ คุ ณ ภาพ
ยังหมายรวมถึงระบบการติดต่อเตียงผูป้ ว่ ยในโรงพยาบาลหลังการรักษา ๗๒ ชั่วโมงแรก หรือศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางการแพทย์ส�าหรับผู้ป่วยที่ต้องการการรักษาเฉพาะด้านต่อไปด้วย โดยในปัจจุบันมีโรงพยาบาลเอกชน
เข้าร่วมแล้วประมาณร้อยละ ๗๐ ส่วนระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินได้พัฒนาให้มีความรวดเร็วในการให้บริการ
เพิม่ มากขึน้ ด้วยการเพิม่ ช่องทางการติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ ๑๖๖๙ ซึง่ เป็นความร่วมมือกันตามกลไกประชารัฐ
ทีม่ สี ว่ นร่วมทัง้ โรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชน กองทุน (๓ กองทุน ได้แก่ กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
กองทุนประกันสังคม และสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ) ศูนย์ ๑๖๖๙ จังหวัด และภาคประชาชน

ส

๒

ผู้

ร บบ
ิ

การพั นาระบบบริการสข าพ

รัฐบาลมีนโยบายในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนไทยอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมตามแนวทาง
ประชารัฐ โดยใช้พื้นที่เป็นฐานประชาชนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งมีผลการด�าเนินการ ดังนี้
๒.๑ การเร่งรัดงานพิจารณาอนุญาตผลิตภัณ ส์ ขุ ภาพ เพือ่ ให้ผปู้ ระกอบการได้รบั บริการทีร่ วดเร็วขึน้
รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และสนับสนุนนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ เร่งรัดและปรับปรุง
กระบวนการออกใบอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการอนุญาต
การผลิตหรือน�าเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ แต่ยังคงมาตรฐานการคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค เช่น
การขึน้ ทะเบียนต�ารับยาเพือ่ การส่งออก ลดเวลาจากเดิม ๔๕ วัน เหลือเพียง ๒๐ วันท�าการ การประเมินอย่างย่อ
ของยาใหม่และยาชีววัตถุใหม่ ลดเวลาจากเดิม ๒๘๐ วัน เหลือเพียง ๒๐๐ วันท�าการ และมอบอ�านาจการอนุญาต
ผลิตภัณฑ์อาหารให้ภูมิภาคด�าเนินการ เช่น เครื่องดื่ม ไอศกรีม เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์การ
เช่น ให้ค�าปรึกษาผู้ประกอบการ ประเมินผลิตภัณฑ์ และขึ้นทะเบียนต�ารับยาวิจัยและผลิตภัณฑ์สมุนไพร
รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
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เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้รวดเร็วขึ้น ปรับปรุง checklist ให้ผู้ประกอบการสามารถประเมินตนเองในเบื้องต้นได้
เพื่อความรวดเร็ว และถ่ายโอนภารกิจก�ำกับดูแลด้านยาและเครื่องมือแพทย์บางส่วนให้แก่หน่วยงานภายนอก
ซึ่งผลการให้บริการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (เดือนตุลาคม ๒๕๕๘-กรกฎาคม ๒๕๕๙) สามารถลดจ�ำนวน
ค�ำขออนุญาตที่ล่าช้าและค้างพิจารณาของยาและอาหารได้ดังนี้
ผลการดำ�เนินการ
ประเภทผลิตภัณฑ์

คำ�ขออนุญาตที่ค้าง
ทั้งหมด

ดำ�เนินการพิจารณา
แล้วเสร็จ

เหลือคงค้าง

ยา

๔,๕๗๒ รายการ

๔,๕๔๑ รายการ
(ร้อยละ ๙๙.๓๒)

๓๑ รายการ

อาหาร

๓๒๑ รายการ

๓๒๑ รายการ
(ร้อยละ ๑๐๐)

๐ รายการ

		
ผลการเร่งรัดท�ำให้พจิ ารณาค�ำขออนุญาตผลิตภัณฑ์สขุ ภาพได้รอ้ ยละ ๙๘.๗๓ (๕๗๙,๗๑๒ รายการ)
จากค�ำขอรับทั้งหมด ๕๘๗,๑๖๙ รายการ และพิจารณาค�ำขออนุญาตสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ได้ร้อยละ ๙๕.๗๕ (๒๕,๒๓๙ รายการ) จากค�ำขอรับทั้งหมด ๒๖,๔๕๓ รายการ
๒.๒ การยกระดับมาตรฐานระบบการตรวจและหน่วยตรวจประเมิน GMP ด้านยาให้เป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากล มาตรฐานในกลุม่ ประเทศอาเซียนส�ำหรับผลิตภัณฑ์ยา ประเทศสมาชิกอาเซียนก�ำหนดให้ผผู้ ลิตยา
ต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) จากหน่วยตรวจประเมิน GMP ของ
ประเทศที่ได้มาตรฐาน GMP แบบ PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) หรือ
หน่วยตรวจประเมิน GMP ของประเทศที่เป็น ASEAN Listed Inspection Service ซึ่งเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม
๒๕๕๘ ประเทศไทยได้ผ่านการรับรองให้เป็นหน่วยตรวจประเมิน ASEAN Listed Inspection Service ต่อจาก
สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประเทศมาเลเซีย และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยจะท�ำให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมยาคือสามารถน� ำหนังสือรับรองมาตรฐานสถานที่ผลิตยาแผนปัจจุบันที่ได้รับจากส� ำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาไปประกอบการขึน้ ทะเบียนยาเพือ่ ส่งออกยาไปยังประเทศภาคีสมาชิกได้ โดยจะไม่ถกู
ตรวจประเมินจากประเทศสมาชิกใด ๆ ซ�้ำอีก ส่วนในระดับสากลได้ยกระดับไปสู่ระดับสากลโดยการสมัคร
เป็นสมาชิก PIC/S ซึ่งเป็นหน่วยงานสากลระหว่างประเทศที่มีผลการด�ำเนินการด้าน GMP Harmonization
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ทัง้ ในส่วนของ GMP Guideline และระบบการตรวจ (Inspection System)
เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางในระดับสากล โดยที่ประชุม PIC/S Committee ได้มีมติเห็นชอบการประกาศ
รับรองให้ประเทศไทยเป็นสมาชิก PIC/S และได้ประกาศรับรองอย่างเป็นทางการ ล�ำดับที่ ๔๙ ของโลก เมื่อ
วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ซึง่ จะช่วยยกระดับมาตรฐานระบบการตรวจและพัฒนาศักยภาพของหน่วยตรวจประเมิน
GMP ด้านยาของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ยกระดับมาตรฐานการผลิตยาให้ทัดเทียมกับ
นานาชาติ และสนับสนุนอุตสาหกรรมยาให้สามารถขยายตลาดการส่งออกผลิตภัณฑ์ยาไปจ�ำหน่ายในตลาดโลกได้
มากยิ่งขึ้น เอื้ออ�ำนวยต่อธุรกิจด้านยาและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ
๒.๓ การพัฒนาระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ต�ำบล
(Long Term Care) ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงมีแนวโน้มสูงขึ้น รัฐบาลจึงได้จัดบริการด้านสุขภาพและสังคม
แก่ผู้สูงอายุ โดยการจัดให้มีผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) และผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager)
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อย่างพอเพียง เพื่อช่วยดูแลผู้สูงอายุและผู้อยู่ในระยะพึ่งพิง ซึ่งปัจจุบันยอดสะสมของปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ มีผู้ผ่าน
การพัฒนาศักยภาพ Care Manager จ�านวน ๒,๕๙๘ คน (เป้าหมาย ๒,๐๐๐ คน) และ Care Giver
จ�านวน ๒๔,๖๘๙ คน (เป้าหมาย ๖,๐๐๐ คน) สามารถดูแลผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านหรือติดเตียงและผู้อยู่
ในภาวะพึ่งพิง จ�านวน ๑๙๗,๕๘๔ คน และมีต�าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
(Long Term Care) ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๗.๑๓ จากเป้าหมายร้อยละ ๔๐ นอกจากนี้ ได้คัดเลือกพื้นที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.) เพือ่ ด�าเนินงาน Long Term Care ร่วมกับส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(สปสช.) รวม ๑,๐๖๗ แห่ง รวมทั้งจัด ท� าหลัก สู ต รอาสาสมั ค รดู แลผู ้ สู ง อายุ ใ นครอบครั ว (อสค.) และ
อาสาสมั ค รดู แ ลผู ้ สู ง อายุ ทั่ ว ไป หลั ก สู ต ร ๑๘ ชั่ ว โมง เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรทางการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข
ทั่วประเทศใช้เป็นแนวทางในการฝึกอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวและอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
โดยได้จัดประชุมพัฒนาการด�าเนินงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การด�าเนินงานโครงการพัฒนาระบบดูแลระยะยาว
ด้านสาธารณสุขส�าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ต�าบล Long Term Care “รวมพลังขับเคลื่อน สังคม
ผู้สูงวัย เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้” ๔ ภาค ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง และภาคเหนือ
มีผู้เข้าร่วมประชุมรวม ๕,๓๖๗ คน ส่วนการส�ารวจประเมินคัดกรองผู้สูงอายุได้สนับสนุนพื้นที่ด�าเนินการ
เยี่ยมประเมินคัดกรองดูแลผู้สูงอายุในชุมชน กลุ่มติดบ้านกว่า ๑๖๑,๙๙๖ คน และผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียง
กว่า ๒๙,๓๕๕ คน และได้จดั ท�าชุดสิทธิประโยชน์บริการทางการแพทย์สา� หรับใช้ในการจัดบริการด้านสาธารณสุข
ส�าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลจากทีมสหสาขาวิชาชีพถึงที่บ้านอย่างต่อเนื่อง
สม�่าเสมอ ซึ่งส่งผลให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างถ้วนหน้าและเท่าเทียม
๒.๔ การดูแลผู้ป วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด (STEMI) ประชากรไทยมีอัตราการเสียชีวิต
ด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจ ๓๒.๙ ต่อแสนประชากร เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับที่สาม รองจากโรคมะเร็ง
และอุบัติเหตุ จึงได้มีการขยายบริการโรคหัวใจและหลอดเลือดให้ทั่วถึงมากขึ้น โดยผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อ
หัวใจตายเฉียบพลัน ชนิดเอสทียกสูง (ST Segment Elevation Myocardial Infarction: STEMI) ได้รับ
การรั ก ษาโดยการเปิ ด หลอดเลื อ ดโดยการให้ ย า
ละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) หรือการท� า
บอลลูนขยายหลอดเลือด (Primary Percutaneous
Coronary Intervention: PPCI) โรงพยาบาลระดับ
“
ตัง้ แต่ F (ขนาดกลาง) ขึน้ ไปสามารถให้ยาละลายลิม่ เลือด
้ บ ู
โดยยกระดั บ โรงพยาบาลชุ ม ชนให้ ส ามารถให้ ย า
หร ำ ำ ิ
ละลายลิ่มเลือดได้ทันส�าหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
หัวใจและสมอง จ�านวน ๗๘๐ แห่ง และปัจจุบัน
ำ
โรงพยาบาลในสั ง กั ด ภาครั ฐ มี ร ะบบช่ อ งทางด่ ว น

ผู้
ห

้รับ ำร ำ
ิ
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การรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI Fast Track) ในทุกเครือข่ายบริการ มีบริการ
ห้องสวนหัวใจจ�านวนประมาณ ๘๐ แห่ง ทั่วประเทศ ครอบคลุมประชากร ๗๐ ล้านคน ๗๗ จังหวัด ๑๓ เขต
บริการ มีอายุรแพทย์โรคหัวใจประมาณ ๑,๐๐๐ คน อายุรแพทย์โรคหัวใจที่สามารถท�าหัตถการรักษาผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดหัวใจ (Coronary interventionists) ได้ประมาณ ๒๘๐ คน มีผลการด�าเนินการ ดังนี้

โครงการ

ปี

จำานวน
ผู้ปวย
(ราย)

ผู้ปวยที่ได้รับการขยาย รพ. ระดับ
หลอดเลือดด้วย
F
บอลลูนหรือยาละลาย สามารถ
ลิ่มเลือด (ร้อยละ) ให้ยาละลาย
ลิ่มเลือดได้
ค่า
ผล
(ร้อยละ)
เป้าหมาย

ผู้ปวยที่เสียชีวิต
(ร้อยละ)
ค่า
เป้าหมาย

ผล

๑๐,๐๐๐ ดวงใจ
ปลอดภัยด้วยพระบารมี

๒๕๕๖

๑๑,๐๖๐

๑๐

๙.๗๕

-

๖๒.๗๐

-

วิกฤตโรคหัวใจปลอดภัย
ทั่วไทย (Save Thais
from Heart Attack)

๒๕๕๗

๗,๖๗๓

๑๐

๑๐.๑๗

๗๐

๖๕.๐๙

-

วิกฤตโรคหัวใจปลอดภัย
ทั่วไทย (Save Thais
from Heart Disease)

๒๕๕๘

๘,๓๘๘

๑๐

๑๐.๖๔

๗๐

๖๙.๑๐

๖๘.๖

วิกฤตโรคหัวใจปลอดภัย
ทั่วไทย (Save Thais
from Heart Disease)

๒๕๕๙

๔,๙๒๘

๑๐

๙.๒๘

๗๕

๘๕.๙๓

๑๐๐

ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙
ตาม Service Plan เป้าหมายร้อยละโรงพยาบาลระดับ F สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดได้ คือ ร้อยละ ๗๕

๒.๕ การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster: PCC) ได้ด�าเนินการ
ตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) เพื่อบูรณาการระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ
ตติยภูมิ ศูนย์ความเป็นเลิศ และระบบส่งต่อ ด�าเนินโครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ Primary Care Cluster
เพื่อปฏิรูประบบบริการการแพทย์ปฐมภูมิให้ประชาชนไทยได้รับการดูแลโดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและ
ทีมสหวิชาชีพซึ่งด�าเนินการในรูปแบบของทีมหมอครอบครัวและที่ผ่านมาเน้นการเยี่ยมบ้านเป็นหลัก โดยได้จัด
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ให้มีแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักวิชาการสาธารณสุข นักกายภาพบ� ำบัด และแพทย์แผนไทย
ในระดับต�ำบล นอกจากนี้ ได้พัฒนาคลินิกหมอครอบครัว ด้วยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและทีมสหวิชาชีพ
เพื่อดูแลประชาชนประมาณ ๑๐,๐๐๐ คน ต่อ ๑ ทีม ขณะนี้มีการด� ำเนินการในโรงพยาบาลในเขตเมือง
๔๘ แห่ง มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ๒๙๒ คน ดูแลประชาชนในความรับผิดชอบ และจะผลิตบุคลากรเพิ่ม
ในทุกพื้นที่ต่อไป ส่วนการด�ำเนินการในระยะต่อไป ระยะที่ ๒ ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ก�ำหนดให้มีหน่วย
Primary Care Cluster ครอบคลุมในทุกจังหวัด มีทีมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว จ�ำนวน ๓๕๐ ทีม ระยะที่ ๓
ในอีก ๕ ปี ก�ำหนดมีทมี แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว จ�ำนวน ๓,๒๕๐ ทีม รวมพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร และระยะที่ ๔
ในอีก ๑๐ ปี ก�ำหนดมีทีมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว จ�ำนวน ๖,๕๐๐ ทีม ทั่วประเทศ
๒.๖ การดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยไตเรื้ อ รั ง (CKD)
ได้ ด� ำ เนิ น การเพื่ อ ให้ ผู ้ ป ่ ว ยโรคไตเรื้ อ รั ง ประมาณ
๘ ล้ า นคน มี ท างเลื อ กที่ จ ะเข้ า รั บ การดู แ ลรั ก ษา
แบบองค์ ร วมโดยสหวิ ช าชี พ ในระบบบริ ก ารของ
กระทรวงสาธารณสุข ทั้งในสถานบริการและติดตาม
การดูแลรักษาต่อเนื่องโดยเครือข่ายในชุมชน โดย
พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่เชื่อมโยง
เป็นเครือข่ายตั้งแต่ระดับชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต�ำบล โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป
และโรงพยาบาลศูนย์ เพือ่ ลดจ�ำนวนผูป้ ว่ ยโรคไตเรือ้ รัง
รายใหม่ และชะลอความเสื่อมไตเพื่อลดจ�ำนวนผู้ป่วย
โรคไตเรือ้ รังระยะสุดท้าย โดยมีผลการด�ำเนินการดังนี้
เป้าหมาย

“พัฒนาระบบการดูแล
ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่เชื่อมโยง
เป็นเครือข่ายตั้งแต่ระดับชุมชน
เพื่อลดจ�ำนวนผู้ป่วย
โรคไตเรื้อรังรายใหม่”

ผลการดำ�เนินการ

มีบริการคลินิกชะลอไตเสื่อมครบร้อยละ ๑๐๐
ในโรงพยาบาล ระดับ F2 ขึ้นไป

มีบริการคลินิกชะลอไตเสื่อมครบร้อยละ ๑๐๐
ในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป
(รวม ๗๙๗ โรงพยาบาล)

ร้อยละ ๙๐ ของผู้ป่วยโรคเบาหวาน และโรคความดัน
โลหิตสูง ที่ได้รับการค้นหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรัง

ร้อยละ ๖๑.๑ (๕,๕๑๐,๒๐๐ คน) ของผู้ป่วย
โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูงที่ได้รับ
การค้นหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรัง

ร้อยละ ๕๐ ของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังสามารถชะลอ
ความเสื่อมไตได้ตามเป้าหมาย

ร้อยละ ๖๓.๒ (๓๓๘,๗๕๕ คน) ของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
สามารถชะลอความเสื่อมไตได้ตามเป้าหมาย

นอกจากนี้ ได้มกี ารอบรมวิทยากร (ครู ก) ส�ำหรับอบรมบุคลากรสหวิชาชีพผูป้ ฏิบตั งิ านในคลินกิ ชะลอไตเสือ่ ม
จ�ำนวน ๓๐๐ คน จากทั้ง ๑๓ เขตบริการสุขภาพ อบรมบุคลากรผู้ดูแลด้านโภชนบ� ำบัดส�ำหรับผู้ป่วย
โรคไตเรือ้ รัง จ�ำนวน ๔๐๐ คน จากทัง้ ๑๓ เขตบริการสุขภาพ จัดท�ำระบบรายงานผลการปฏิบตั งิ านการดูแลผูป้ ว่ ย
โรคไตเรือ้ รังผ่านระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ (Health Data Center: HDC) จัดท�ำคูม่ อื ด�ำเนินงาน
คลินิกชะลอไตเสื่อม จัดท�ำคู่มือประชาชนในการดูแลรักษาโรคไตเรื้อรัง จ�ำนวน ๒๐,๐๐๐ เล่ม และจัดท�ำเกณฑ์
การประเมินคลินิกชะลอไตเสื่อมคุณภาพ ซึ่งได้เริ่มทดลองใช้ประเมินใน ๑๕ จังหวัดน�ำร่อง ในระยะต่อไป
จะด�ำเนินการประเมินและพัฒนาคุณภาพคลินกิ ชะลอไตเสือ่ ม พัฒนาระบบ palliative care ส�ำหรับผูป้ ว่ ยโรคไต
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ระยะสุดท้ายที่ไม่ต้องการฟอกเลือด อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุน
การด�าเนินงานเพื่อลดโรคไตเรื้อรัง กลุ่มโรคไม่ติดต่อ ทีมรักษ์ไต (ทีมหมอครอบครัวด้านโรคไตเรื้อรัง) และ
อาสาสมัครครอบครัว ปรับมาตรฐานการตรวจวัดค่าการท�างานของไตจากซีรั่มในเลือด (serum Cr) ด้วยวิธี
ตรวจด้วยเอนไซม์ (enzymatic method) ร้อยละ ๑๐๐ ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีระดับ F
ขึ้นไป และจัดท�าต�ารับอาหารผู้ป่วยโรคไต ๔ ภาค
๒.๗ การสนับสนุนให้มกี ารผลิตยาสมุนไพร
ทดแทนยาแผนปัจจุบัน รัฐบาลให้ความส�าคัญกับ
การสร้างนวัตกรรมโดยภูมิปัญญาของคนไทยที่คิดค้น
สูตรยาใหม่ในการรักษาโรคและลดการน�าเข้าตัวยาจาก
ส สริ
ต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการส่งออกสมุนไพรไทย
ำ ำ �ำ ้ำ ำ
สู ่ ต ลาดโลก รองรั บ แนวคิ ด การพั ฒ นาสู ่ ก ารเป็ น
ส สริ
Innovation Thailand . โดยการส่งเสริมตลาด
ยาแผนไทยเพื่ อ ความยั่ ง ยื น ของระบบสุ ข ภาพ
ำร ้ ู ิ
ำ ำร
ผ
สู่ความมั่งคั่งของเศรษฐกิจไทย ซึ่งจะท�าให้สามารถ
ร ำบำ
ห
ลดค่ายาน�าเข้ากว่า ๒,๖๐๐ ล้านบาทต่อปี โดยเฉพาะ
สมุนไพรไทย ๕ ชนิดหลัก ได้แก่ ขมิ้นชัน มะขามป้อม
ที่ได้รับการพัฒนาเป็นยาแผนไทยและน�าไปใช้ในสถานพยาบาลร่วมกับยาแผนปัจจุบันแล้ว นอกจากนี้ ยังมี
กวาวเครือขาว กระชายด�า และบัวบก ซึ่งเป็นต�ารับยาอายุวัฒนะและได้รับการพัฒนาเป็นเครื่องส�าอางด้วย
โดยสามารถสร้างมูลค่าการตลาดกว่า ๑๐,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ได้มีการจัดทำาแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วย
การพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ เพื่อพัฒนาพืชสมุนไพรไทยให้สามารถใช้ประโยชน์
อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เป็นที่ยอมรับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรไทย และตั้ง
คณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ เพื่อท�าหน้าที่ในการก�าหนดนโยบาย ขับเคลื่อนและติดตามผลการ
ด�าเนินงานตามแผนแม่บทดังกล่าว ซึง่ แผนแม่บทแห่งชาติดงั กล่าวมีเป้าหมายให้ไทยเป็นประเทศส่งออกวัตถุดบิ
และผลิตภัณฑ์สมุนไพรชั้นน�าของอาเซียน และเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบและสมุนไพรในประเทศอย่างน้อย ๑ เท่า
นอกจากนี้ ได้นา� เนินการเกีย่ วกับการจดสิทธิบตั รตำารายา โดยด�าเนินการเกีย่ วกับการจดทะเบียน
สิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งด�าเนินการรับค�าขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล ตั้งแต่ปี ๒๕๕๖
ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๙ รวมทั้งสิ้น ๒๐๗ ค�าขอ รวมทั้งการขึ้นทะเบียนยาสมุนไพร โดยมีผลการพิจารณา
อนุญาตผลิตภัณฑ์จากยาสมุนไพร ๖๘๐ รายการ และอยู่ระหว่างด�าเนินการ ๕๖๙ รายการ (ข้อมูลระหว่างวันที่
๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘-๒๕ กันยายน ๒๕๕๙)

ำ ำผ

้ำ บำ
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๒.๘ การสนับสนุนการใช้แพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยในระบบบริการสุขภาพ โดยส่งเสริม
การใช้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่โดดเด่นและเป็นที่ยอมรับทางการแพทย์มาดูแลผู้ป่วยแบบผสมผสานกับ
การแพทย์แผนปัจจุบันเพื่อเพิ่มทางเลือกในการดูแลสุขภาพให้แก่ประชาชน โดยมีเป้าหมายให้โรงพยาบาลศูนย์
และโรงพยาบาลทั่วไป จัดคลินิกบริการแพทย์แผนไทยอย่างน้อย ๑ คลินิก เพื่อรักษาโรคทั่วไปและเฉพาะโรค
เช่น อัมพฤกษ์ อัมพาต ไมเกรน ข้อเข่าเสื่อม และภูมิแพ้ ซึ่งในอนาคตรัฐบาลจะส่งเสริมการวิจัยในด้านนี้
ให้เพิ่มมากขึ้นและจะจัดตั้งกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยในส� ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดต่อไป ขณะนี้มีการ
จัดบริการผูป้ ว่ ยนอกแพทย์แผนไทยคูข่ นานกับแผนกผูป้ ว่ ยนอกปกติในโรงพยาบาล จ�ำนวน ๕๙๔ แห่ง คิดเป็นร้อยละ
๖๗.๒๗ ของเป้าหมาย ๘๘๓ แห่ง และมีโรงพยาบาลทีม่ กี ารผลิตยาสมุนไพรทีผ่ า่ นมาตรฐาน GMP จ�ำนวน ๑๕ แห่ง
๒.๙ การจัดท�ำยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical
Hub) พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔ เพื่อให้ทิศทางในการบริหารและขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดรับกับสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงของโลก ท�ำให้ไทยเป็น
ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติอย่างแท้จริง โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบริการสุขภาพของโลก
ใน ๔ ด้านหลัก ได้แก่ ศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์กลางบริการสุขภาพ ศูนย์กลางบริการวิชาการ
และงานวิจัย และศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
๒.๑๐ การจัดท�ำระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการจัดตัง้ เขตสุขภาพเพือ่ ประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยมีสาระส�ำคัญเป็นการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน จ�ำนวน ๑๓ เขต และก�ำหนดกลไกการท�ำงานของ
คณะกรรมการเขตสุขภาพเพือ่ ประชาชนทัง้ ๑๓ เขต โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวมีอำ� นาจหน้าทีก่ ำ� หนดเป้าหมาย
ทิศทาง และยุทธศาสตร์ในการด�ำเนินการและพัฒนาเกี่ยวกับระบบสุขภาพในเขตพื้นที่ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปฏิรูป
ระบบสุขภาพโดยยึดประโยชน์สุขของประชาชนในเขตพื้นที่เป็นหลัก เน้นกระบวนการท�ำงานแบบมีส่วนร่วม
และให้ทุกภาคส่วนที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับสุขภาพรับผิดชอบร่วมกัน ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการ
ร่างระเบียบดังกล่าว และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมือ่ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยให้ใช้บงั คับเมือ่ พ้นก�ำหนด
๖๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๓. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด
๓.๑ การพัฒนาระบบควบคุมโรค ภายใต้กรอบของกฎอนามัยระหว่างประเทศ หรือ International
Health Regulation และวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลก หรือ Global Health Security Agenda
เพื่อสามารถตรวจจับโรคให้รวดเร็ว พัฒนากลไกการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้ตอบสนอง
ต่อปัญหาสาธารณสุข ทัง้ ในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน
ให้ครอบคลุมเขตบริการสุขภาพและการควบคุมโรค
และภั ย ในพื้ น ที่ แ ละกลุ ่ ม เป้ า หมายพิ เ ศษ ทั้ ง นี้
การเตรียมพร้อมรับมือโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ�้ำ
ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน ๑๔ ศูนย์ และ
“จัดตั้ง
ระบบบัญชาการเหตุการณ์ทพี่ ร้อมปฏิบตั งิ านได้ตลอด
๒๔ ชั่วโมงใน ๗ วันต่อสัปดาห์ ท�ำให้สามารถตรวจจับ
และระบบบัญชาการเหตุการณ์
และรับมือกับโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือ
ที่พร้อมปฏิบัติงานได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง” โรคเมอร์ส ที่ผู้ป่วยเดินทางมาจากประเทศโอมานได้
ภายใน ๘ ชั่วโมง ท�ำให้ควบคุมโรคไม่ให้แพร่กระจาย

ศูนย์ปฏิบัติการ
ภาวะฉุกเฉิน ๑๔ ศูนย์
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ส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของไทย ส่วนการพัฒนาระบบควบคุมโรคในประเทศได้พัฒนารูปแบบ
การควบคุมวัณโรคในเขตเมืองใหญ่ในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และเมืองใหญ่ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น
นครราชสีมา ระยอง และนครศรีธรรมราช โดยมุ่งเน้นค้นหากลุ่มเสี่ยงให้สามารถเข้าถึงบริการและติดตาม
การรักษาตามบริบทของเขตเมืองใหญ่
๓.๒ การควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยเน้นการรณรงค์อย่างต่อเนื่องและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ เช่น
น�าแอปพลิเคชันมาใช้รวมกับภาคประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถลดผู้ป่วย จากจ� านวน
๔๒,๐๐๐ ราย ในปี ๒๕๕๘ เหลือ ๒๔,๐๐๐ ราย ในปี ๒๕๕๙ ช่วงเวลาเดียวกัน
๓.๓ การยุตกิ ารถ่ายทอดเชือ้ เอชไอวีและซิฟลิ สิ จากแม่สลู่ กู ประเทศไทยได้การด�าเนินงานอย่างจริงจัง
ต่ อ เนื่ อ ง โดยมี ร ะบบข้ อ มู ล ที่ ดี ใช้ ค วามรู ้ จ ากการวิ จั ย ช่ ว ยในการด� า เนิ น งาน และได้ รั บ การสนั บ สนุ น
จากทุ ก ภาคส่ ว น จนท� า ให้ ไ ด้ รั บ เกี ย รติ บั ต รซึ่ ง แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ประเทศไทยประสบความส� า เร็ จ
ในการยุ ติ ก ารถ่ า ยทอดเชื้ อ เอชไอวี แ ละซิ ฟ ิ ลิ ส จากแม่ สู ่ ลู ก ตามเป้ า หมายคื อ มี อั ต ราต�่า กว่ า ร้ อ ยละ ๒
ซึ่งถือเป็นประเทศแรกของเอเชียและเป็นประเทศที่ ๒ ของโลก โดยในการประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลก
สมัยที่ ๖๙ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เมื่อวันที่ ๒๓-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ผู้อ�านวยการใหญ่โครงการ
โรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) ได้กล่าวชืน่ ชมในความส�าเร็จและขอบคุณทีป่ ระเทศไทยให้การสนับสนุน
การยุติปัญหาการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกอย่างจริงจังมาโดยตลอด และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขเป็นตัวแทนรับมอบเกียรติบัตรดังกล่าวเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
๓.๔ การเฝ้าระวังและควบคุมโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือโรคเมอร์ส (Middle East
Respiratory Syndrome: MERS) เพื่อเตรียมความพร้อมและจัดระบบให้สามารถควบคุมโรคทางเดินหายใจ
ตะวันออกกลางอย่างมีประสิทธิภาพ รัฐบาลได้ก�าหนดให้การด�าเนินงานดังกล่าวเป็นวาระแห่งชาติ ให้ทกุ หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน ร่วมกันท�างานอย่างบูรณาการ โดยมีมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่ส�าคัญ เช่น ๑) การติดตาม
เฝ้าระวังสถานการณ์ในต่างประเทศ การวิเคราะห์ความเสีย่ งอย่างต่อเนือ่ ง และการเตรียมความพร้อมของประเทศ
ในด้านต่าง ๆ ๒) การจัดระบบการดูแลผู้เดินทางไปประกอบศาสนกิจ ๓) การจัดระบบเพื่อให้สามารถตรวจจับ
ผู้ป่วยได้โดยเร็ว ๔) การแยกผู้ป่วยและการดูแลรักษาผู้ป่วย การด�าเนินมาตรการการป้องกันการแพร่โรค
ในโรงพยาบาลอย่างเคร่งครัด และ ๕) สอบสวนควบคุมโรค โดยการสถาปนา (activate) ศูนย์ปฏิบัติการ
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขทันทีที่ได้รับรายงานผู้ป่วยยืนยัน เช่น จัดส่งทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยา
ลงพื้นที่ท�าการสอบสวนควบคุมโรค
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ผลการด�ำเนินงานตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ ประเทศไทยพบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ที่ต้องสอบสวนโรค จ�ำนวน
๕๑๖ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙) และพบผูป้ ว่ ยยืนยันโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง จ�ำนวน
๒ ราย โดยทัง้ ๒ ราย เป็นผูป้ ว่ ยทีเ่ ดินทางมาจากประเทศโอมานเพือ่ รับการรักษาอาการของโรคระบบทางเดินหายใจ
ซึ่งได้น�ำเข้าสู่กระบวนการควบคุมโรค และจากการด�ำเนินงานที่เข้มแข็งส่งผลให้ประเทศไทยสามารถควบคุม
โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางไม่ให้มีการแพร่ของโรคออกไปจากตัวผู้ป่วยที่รับเข้ามาจากต่างประเทศได้
มาตรการป้องกันควบคุมโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางของประเทศไทย
๑. การติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ในต่างประเทศและการวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
๒. การดูแลสุขภาพผู้แสวงบุญ
๓. ตรวจจับเร็ว
๑) ที่สนามบิน
• ประกาศแจ้งบนเครื่องบิน
• วัดอุณหภูมิกายผู้เดินทาง
• ให้ข้อมูล (Health beware card)
และเบอร์ติดต่อ
๒) ที่โรงพยาบาล
• คัดกรองผู้ป่วยไข้และไอ
• ซักประวัติการเดินทาง

๔. แยกผู้ป่วยเร็ว
๑) รับผู้ป่วยไว้รักษาในห้อง Negative Pressure
๒) ให้การรักษาที่เหมาะสม
๓) ป้องกันการแพร่เชื้อในโรงพยาบาล
๕. สอบสวนควบคุมโรค
• สถาปนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน
• ค้นหาผู้สัมผัสให้ได้ทุกราย
• แยกผู้สัมผัส และดำ�เนินการเฝ้าระวัง
ติดตามอาการผู้สัมผัส
• สื่อสารความเสี่ยงอย่างรวดเร็วและเที่ยงตรง

๓.๕ การเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ได้ด�ำเนินการเฝ้าระวังโดยก�ำหนดมาตรการ
เฝ้าระวังส�ำหรับให้หน่วยสาธารณสุขทั่วประเทศด�ำเนินการ ทั้งสาธารณสุขจังหวัด ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาล
ศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป ทั่วประเทศ เช่น ๑) ให้ทุกจังหวัดด�ำเนินการตามมาตรการของกรมควบคุมโรคและ
ส�ำนักสาธารณสุขฉุกเฉินโดยเคร่งครัด ๒) ให้แจ้งสถานการณ์โรค ๓) หากพบผู้ป่วย ให้เปิดวอร์รูม ก�ำหนดให้
นายแพทย์สาธารณสุขเป็นผูบ้ ญ
ั ชาการเหตุการณ์ ๔) ให้ดำ� เนินการตามกฎหมายควบคุมโรคติดต่อทีม่ อบหมายให้
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเป็นประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด โดยน�ำเรือ่ งโรคติดเชือ้ ไวรัสซิกาเสนอต่อ
ทีป่ ระชุม และ ๕) เร่งสือ่ สารเพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจ
เรือ่ งโรคติดเชือ้ ไวรัสซิกาทีถ่ กู ต้องและขอความร่วมมือ
ประชาชนท�ำลายแหล่งเพาะพันธุย์ งุ ลาย เพือ่ ก�ำจัดและ
ป้องกัน ๓ โรค ได้แก่ ไข้เลือดออก ไข้ซกิ า และไข้ปวดข้อ
“ก�ำหนดมาตรการเฝ้าระวัง
โดยเฉพาะช่วงหน้าฝน ซึ่งเป็นฤดูระบาดสูงสุดของโรค
ที่ มี ยุ ง ลายเป็ น พาหะ โดยให้ ท� ำ อย่ า งสม�่ ำ เสมอ
พร้อมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจ
ทุกสัปดาห์ รวมถึงการป้องกันไม่ให้ยงุ ลายกัด ส่วนหญิง
เรื่อง
ตัง้ ครรภ์แนะน�ำให้ฝากครรภ์ทสี่ ถานบริการสาธารณสุข
และขอความร่วมมือประชาชน
หากมีอาการผิดปกติให้แจ้งแพทย์ทันที ซึ่งที่ผ่านมา
ท�ำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย”
มีหญิงตั้งครรภ์ ๓๓ ราย ที่เฝ้าระวัง คลอดแล้ว ๘ ราย
เด็ ก ทุ ก รายปกติ ดี ที่ เ หลื อ มี ก ารติ ด ตามดู แ ลจาก
เจ้าหน้าที่และสูติแพทย์

โรคติดเชื้อไวรัสซิกา
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๓.๖ การพัฒนาระบบการป้องกันการระบาดของโรคอุบัติใหม่ ได้พัฒนาศักยภาพทั้งในส่วนของ
การเตรียมความพร้อม การเฝ้าระวัง ตรวจจับ และตอบโต้ จนมีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของประเทศต่าง ๆ
เพือ่ ลดความเสีย่ งและผลกระทบต่อสุขภาพและชีวติ ความเป็นอยูข่ องประชาชน และสร้างความเชือ่ มัน่ ในสายตา
ของคนต่างชาติที่มีผลอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจในภาคการท่องเที่ยวและบริการโดยรวมของประเทศ
๓.๗ การพั ฒ นาสมรรถนะด่ า นควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ ระหว่ า งประเทศ ๖๘ แห่ ง และจั ง หวั ด
ตามแนวชายแดน ๓๑ จังหวัด ให้มีสมรรถนะเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมถึงใช้กลไกด้านกฎหมาย เช่น
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ให้จัดตั้งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อระดับจังหวัดครบทุกจังหวัด
ตลอดจนเร่งรัดด�าเนินการให้มีอนุบัญญัติตามกฎหมายครบ ๒๓ ฉบับ ตามที่กฎหมายก�าหนด

การปองกัน ละ ก ขปญ าการ ังครร น ัยรน ละปญ าดานการ พทย
ละ ริย รรมของการอมบญ การปลก ายอ ัย ะ ละสเ มเ ลล
๔.๑ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น มีการด�าเนินการที่ส�าคัญ เช่น
๔.๑.๑ ตราพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ มีเป้าหมายส�าคัญในการลดอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
โดยก�าหนดให้มีการด�าเนินการใน ๕ เรื่องที่ส�าคัญ คือ ๑) สถานศึกษาต้องจัดให้มีการสอนเพศวิถีศึกษา
อย่างเหมาะสม จัดหาและพัฒนาผู้สอนเพศวิถีศึกษา การให้ค�าปรึกษา ช่วยเหลือและคุ้มครองวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์
ให้ได้รับการศึกษาต่ออย่างเหมาะสม ๒) สถานบริการต้องให้ข้อมูลความรู้และจัดบริการอนามัยการเจริญพันธุ์
๓) สถานประกอบกิจการต้องให้ข้อมูลความรู้และส่งเสริมให้เข้าถึงบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ ๔) การจัด
สวัสดิการสังคมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และ ๕) ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ�านาจ
ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อคุ้มครองสิทธิของวัยรุ่น
๔.๑.๒ จั ด ทำ า ร่ า งนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาอนามั ย การเจริ ญ พั น ธุ ์ แ ห่ ง ชาติ
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๙) ว่าด้วยการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคณ
ุ ภาพ โดยมุง่ เน้นให้สตรี
และคูค่ รองมีการวางแผนครอบครัว มีการตัง้ ครรภ์ในช่วงอายุทเี่ หมาะสม พ่อแม่มคี วามพร้อมทีจ่ ะดูแลลูกทีเ่ กิดมา
รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
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ระบบบริการสาธารณสุขมีประสิทธิภาพเพียงพอ และมีกลไกการท� ำงานที่เชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงาน
ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้การเกิดทุกรายในประเทศไทยเป็นที่พึงปรารถนา ปลอดภัย และมีคุณภาพ
		
๔.๑.๓ ส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ
จัดตัง้ คลินกิ บริการทีเ่ ป็นมิตรกับวัยรุน่ และเยาวชน (Youth Friendly Health Services: YFHS) ฉบับบูรณาการ
วัยรุ่นและเยาวชนเข้าถึงและใช้บริการตามความต้องการ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม
ปัญหาอนามัยการเจริญพันธุ์ ปัญหาพฤติกรรมและปัญหาสุขภาพอืน่ ๆ ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ มีโรงพยาบาล
YFHS จ�ำนวน ๖๒๐ แห่ง จากเป้าหมาย ๘๕๕ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๕๑ จากเป้าหมายร้อยละ ๗๕
		
๔.๑.๔ สร้ า งเสริ ม การมี ส ่ ว นร่ ว มของภาคี เ ครื อ ข่ า ยในการพั ฒ นาเรื่ อ งเพศและอนามั ย
การเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่ายที่ประกอบด้วยเครือข่ายทั้งระดับพื้นที่ ท้องถิ่น
และชุมชนในการด�ำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอนามัยการเจริญพันธุใ์ นวัยรุน่ อย่างยัง่ ยืน ซึง่ ปัจจุบนั มีอำ� เภอ
ที่เข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน ๕๒๗ อ�ำเภอ ผ่านเกณฑ์การประเมิน ๓๓๑ อ�ำเภอ คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๘๐
		
ทั้งนี้ ผลการด�ำเนินงานพบว่า ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ อัตราการคลอดของหญิง อายุ ๑๕-๑๙ ปี
ต่อหญิงอายุ ๑๕-๑๙ ปี ๑,๐๐๐ คน ในปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ และปี ๒๕๕๘ เท่ากับร้อยละ ๕๑.๒ ร้อยละ ๔๗.๙
และร้อยละ ๔๔.๓ ตามล�ำดับ โดยมีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕ และการตั้งครรภ์ซ�้ำในหญิง
อายุน้อยกว่า ๒๐ ปี ร้อยละ ๘.๗๔ จากเป้าหมายไม่เกินร้อยละ ๑๐
๔.๒ การพัฒนางานคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ เพื่อ
พัฒนามาตรฐานการให้บริการเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล
ได้ดำ� เนินการตรวจรับรองมาตรฐานการให้บริการเทคโนโลยีชว่ ยการเจริญพันธุท์ างการแพทย์ของโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาล จ�ำนวน ๖๗ แห่ง ให้บริการผู้มีบุตรยากในการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ จ�ำนวน ๓๕ คู่
และบริการให้คำ� ปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจ จ�ำนวน ๒๐๐ ครั้งต่อเดือน
๔.๓ การจัดท�ำร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยเซลล์บ�ำบัด พ.ศ. .... ควบคุมมาตรฐานการใช้เซลล์จาก
มนุษย์ หรือสัตว์ หรือพืช ที่ใช้บ�ำบัดรักษาโรค งานทันตกรรม การเสริมความงาม ทั้งสถานพยาบาลที่ให้บริการ
ผู้ประกอบวิชาชีพ ห้องปฏิบัติการ และธนาคารเซลล์ เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคและก�ำหนด
บทลงโทษผูฝ้ า่ ฝืน จ�ำคุกเป็นเวลานาน ปรับหนัก เพือ่ ป้องกันการใช้ในทางทีไ่ ม่ถกู ต้อง ซึง่ ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างรวบรวม
ความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อด�ำเนินการต่อไป

๕. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร
ได้ดำ� เนินการป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน (Road Traffic Injury) ใน ๔ เรือ่ ง ประกอบด้วย
๑) ด้านข้อมูล มีการบูรณาการข้อมูล ๓ ฐาน (สาธารณสุข ต�ำรวจ และบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
จ�ำกัด) ทัง้ ในส่วนกลางและจังหวัด มีการสอบสวนการบาดเจ็บตามเกณฑ์ ๒) ด้านการป้องกัน ชีเ้ ป้าจุดเสีย่ งในพืน้ ที่
เพื่อให้เกิดการบูรณาการแก้ไขจุดเสี่ยง ๕ จุดต่อไตรมาส และแก้ไขจุดเสี่ยงอันตราย ๕๑๙ จุด ด�ำเนินมาตรการ
ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มาตรการด่านชุมชนช่วงเทศกาล ทั่วประเทศกว่า ๕,๖๐๐ ด่าน และ
ด�ำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรในเมืองใหญ่ (City RTI) โดยหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องได้เริม่ ด�ำเนินการ
ในเทศบาลนคร ระยะแรก ๗ เทศบาล และจะขยายผลไปยังเทศบาลนครที่เหลือ ๒๓ แห่ง โดยเน้นให้มี
กิจกรรมหลัก คือ การเฝ้าระวังสถานการณ์ (Situation room) จากเครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่มีของเทศบาล
(กล้อง CCTV) และการจัดพื้นที่จราจรปลอดภัย (Traffic safety zones) ๓) ด้านการรักษา พัฒนาระบบ
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การแพทย์ ฉุ ก เฉิ น หรื อ EMS (Emergency Medical Service System) ER (Emergency Room)
คุณภาพระบบการส่งต่อผู้ป่วยหรือ Refer และ Trauma Fast Track และ ๔) การบริหารจัดการ ให้มีการจัดตั้ง
ศูนย์ปฏิบตั กิ ารภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operations Center: EOC) การขับเคลือ่ นงานความปลอดภัยทางถนน
หรือ RTI ทุกจังหวัด และจัดตั้ง Trauma Admin Unit ในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป รวมทั้งผลักดัน
ให้มีการปรับปรุงกฎหมายในเรื่องความเร็ว ดื่มแล้วขับ และการออกใบอนุญาตขับขี่
นอกจากนี้ ในส่วนของความปลอดภัยรถพยาบาลได้มีการลงนามความร่วมมือติดตั้งระบบติดตาม
รถพยาบาลผ่านดาวเทียม (GPS) ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม
เพือ่ เชือ่ มโยงข้อมูลระบบแสดงพิกดั ความเร็วรถพยาบาล ให้สามารถตรวจสอบต�ำแหน่ง ติดตาม ควบคุมความเร็ว
แบบ Real time ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของรถพยาบาล สร้างวินยั พนักงานขับรถ ปฏิบตั ติ ามกฎจราจร
และสร้างความปลอดภัยแก่ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ญาติผู้ป่วย และบุคลากรทางการแพทย์ ที่อยู่บนรถพยาบาลและ
ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งได้ก�ำหนดมาตรฐานความปลอดภัยรถพยาบาลเพื่อให้เกิดความคุ้มครองขั้นพื้นฐาน

๖. การพั ฒ นาขี ด ความสามารถในการวิ จั ย ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ แ ละ
สาธารณสุข
๖.๑ การสร้างนวัตกรรมก�ำจัดลูกน�้ำยุงลาย กับดักไข่ยุงลีโอแทรป (LeO-Trap) โดยใช้สารสกัดจาก
หอยลายดึงดูดให้ยุงเข้ามาวางไข่ในกับดัก และใส่สารซีโอไลท์ก�ำจัดลูกน�้ำที่ฟักออกมาเพื่อตัดวงจรชีวิตยุงลาย
ซึ่งเป็นพาหะโรคไข้เลือดออก ไข้ชิคุนกุนยา และไข้ซิกา เป็นนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยจะช่วยลด
ปริมาณลูกน�้ำยุงลายอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๕๐๐ ตัว ซึ่งได้วางจ�ำหน่ายที่ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์แล้ว
๖.๒ การสร้างนวัตกรรมป้องกัน-รักษาวัณโรค ได้พัฒนานวัตกรรม ๒ ชิ้น ได้แก่ ๑) พัฒนาเทคนิค
การตรวจวินจิ ฉัยวัณโรคแบบใหม่ โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยโตเกียวพัฒนาวิธกี ารตรวจการท�ำงานของยีนในเลือด
ที่เปลี่ยนแปลงตามความรุนแรงของโรค เพื่อช่วยในการตรวจวินิจฉัยวัณโรคได้รวดเร็วและแม่นย� ำ ซึ่งขณะนี้
อยูร่ ะหว่างการจดสิทธิบตั รการตรวจด้วยวิธนี ี้ ๒) การตรวจยีนย่อยสลายรักษาวัณโรค ได้ผลถูกต้องร้อยละ ๑๐๐
ครอบคลุมลักษณะยีนทีพ่ บบ่อยทัว่ โลก เพือ่ ช่วยให้ผปู้ ว่ ยได้รบั ยาในขนาดทีเ่ หมาะสม ลดปัญหาเชือ้ วัณโรคดือ้ ยา
และภาวะตับอักเสบจากระดับยาในเลือดเกินขนาด

“สร้างนวัตกรรมในการ

ก�ำจัดลูกน�้ำยุงลาย

และการรักษาวัณโรค
พัฒนาวิธีการตรวจการติดเชื้อ HIV
ในเด็กแรกคลอด และพัฒนา
การตรวจเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา”

๖.๓ การตรวจการติดเชือ้ HIV เด็กแรกคลอด
ด้วยกระดาษซับเลือด ได้พัฒนาการตรวจการติดเชื้อ
ในเด็ ก แรกคลอดจากมารดาที่ ติ ด เชื้ อ ด้ ว ยวิ ธี ก าร
ตรวจหาเชื้อในเลือดจากกระดาษซับเลือด ซึ่งตรวจได้
ตั้งแต่แรกคลอด ๑ เดือน และ ๒-๔ เดือน เป็นการ
วินิจฉัยที่ได้ผลรวดเร็ว ท�ำให้เด็กที่คลอดจากมารดา
ที่ติดเชื้อได้รับการตรวจและรับยาต้านไวรัส ร้อยละ
๙๙.๕ และส่งผลให้ไทยเป็นประเทศที่ยุติการถ่ายทอด
เชื้อ HIV จากแม่สู่ลูกได้ส�ำเร็จ
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๖.๔ การตรวจเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา รู้ผลภายใน ๓-๕ นาที ด้วยเครื่องมือทันสมัย MALDI-TOF
MS ได้ผลถูกต้อง แม่นย�ำ รู้ผลเร็ว จากเดิม ๒-๗ วัน เหลือเพียง ๓-๕ นาที ประหยัดค่าใช้จ่ายในการตรวจลดลง
๓ เท่า และช่วยในการรักษาผู้ป่วยได้ถูกต้อง โดยให้ยาปฏิชีวนะตรงกับเชื้อที่พบและลดปัญหาการดื้อยา

๗. การส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ การขับเคลื่อนการด�ำเนินงานกิจกรรมกีฬา
เพื่ อ สุ ข ภาพและด้ า นกี ฬ าเพื่ อ ความเป็ น เลิ ศ กี ฬ าอาชี พ รวมถึ ง การให้ บ ริ ก าร
ทางการกีฬา
๗.๑ การสนับสนุนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้สนับสนุนนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาต่าง ๆ ที่ส�ำคัญ เช่น
		
๗.๑.๑ แข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ ๓๑ ณ เมืองริโอเดจาเนโร สหพันธ์สาธารณรัฐ
บราซิล ระหว่างวันที่ ๕-๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ มีการจัดการแข่งขัน ๒๘ ชนิดกีฬา นักกีฬาไทยได้สิทธิเข้าร่วม
การแข่งขัน จ�ำนวน ๕๔ คน ใน ๑๗ ชนิดกีฬา ซึ่งนอกจากจะให้การสนับสนุนงบประมาณในการเก็บตัวฝึกซ้อม
และส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาโอลิมปิกส์แล้ว ยังได้จดั ตัง้ ศูนย์บริการด้านการแพทย์ให้แก่นกั กีฬาไทย (ไทยเฮ้าส์)
เพื่อให้ความช่วยเหลือนักกีฬาในด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาให้มีความพร้อม ซึ่งผลการแข่งขัน ประเทศไทย
ได้อันดับที่ ๓๕ ของการแข่งขัน โดยได้ ๒ เหรียญทอง จากยกน�้ำหนักรุ่น ๔๘ กิโลกรัม และรุ่น ๕๘ กิโลกรัม
ประเภทหญิง ๒ เหรียญเงิน จากยกน�้ำหนักรุ่น ๕๘ กิโลกรัม ประเภทหญิง และเทควันโดรุ่น ๕๘ กิโลกรัม
ประเภทชาย และ ๒ เหรียญทองแดง จากยกน�ำ้ หนักรุน่ ๕๖ กิโลกรัม ประเภทชาย และเทควันโดรุน่ ๔๙ กิโลกรัม
ประเภทหญิง
		
๗.๑.๒ แข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกมส์
ครั้งที่ ๑๕ ณ เมืองริโอเดจาเนโร สหพันธ์สาธารณรัฐ
บราซิ ล ระหว่ า งวั น ที่ ๗-๑๘ กั น ยายน ๒๕๕๙
มี ก ารจั ด การแข่ ง ขั น ๒๓ ชนิ ด กี ฬ า นั ก กี ฬ าไทย
“ไทยได้เหรียญรางวัลมากที่สุด
ได้ สิ ท ธิ เ ข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น จ� ำ นวน ๔๘ คน ใน
เป็นประวัติการณ์ ในการแข่งขัน
๑๐ ชนิดกีฬา ผลการแข่งขัน ประเทศไทยได้อนั ดับที่ ๒๓
กีฬาพาราลิมปิกเกมส์
ของการแข่ ง ขั น โดยได้ เ หรี ย ญรางวั ล มากที่ สุ ด
ในประวัตกิ ารณ์นบั ตัง้ แต่ประเทศไทยส่งแข่งขันมา คือ
ได้ ๖ เหรียญทอง ๖ เหรียญเงิน และ ๖ เหรียญทองแดง
รวมทั้งสิ้น ๑๘ เหรียญ
”
		
๗.๑.๓ แข่ ง ขั น เยาวชนคนพิ ก าร
ทางกายชิงแชมป์โลก ครั้งที่ ๑๒ ส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันเยาวชนคนพิการทางกายชิงแชมป์โลก ครั้งที่ ๑๒ “12th IWAS WORLD JUNIOR GAMES 2016”
ระหว่างวันที่ ๒๘ มิถุนายน-๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก โดยเข้าร่วมแข่งขัน ๓ ชนิด
กีฬา ได้แก่ กรีฑา ว่ายน�้ำ และเทเบิลเทนนิส ซึ่งนักกีฬาประเทศไทยได้รับทั้งสิ้น ๒๐ เหรียญทอง ๕ เหรียญเงิน
และ ๑๓ เหรียญทองแดง
		
ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ส�ำหรับเงินได้พึงประเมิน
ที่ได้รับโดยเสน่หาที่นักกีฬา นักกีฬาพิเศษ และบุคลากรทางการกีฬา ได้รับอันเนื่องมาจากเข้าร่วมการแข่งขัน

๖ เหรียญทอง
๖ เหรียญเงิน
๖ เหรียญทองแดง
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มหกรรมกีฬา และรายการแข่งขันกีฬาสมัครเล่นระดับนานาชาติ) เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีให้แก่นักกีฬา
และบุคลากรทางการกีฬาที่ทำ� ชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ ซึ่งจะท�ำให้นักกีฬาได้รับเงินรางวัลตามจ�ำนวนที่ได้รับ
ทั้งหมด จากเดิมที่ต้องเสียภาษีในส่วนที่เกิน ๑๐ ล้านบาท
๗.๒ การจัดการแข่งขันกีฬา โดยจัดการแข่งขันกีฬารายการส�ำคัญ เช่น
		
๗.๒.๑ จัดการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นและกึง่ อาชีพนานาชาติ ประจ�ำปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่
๒๕-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ลานอเนกประสงค์ สนามกีฬาแห่งชาติ โดยมีนักกีฬาเยาวชน ระดับอายุตั้งแต่
๑๐-๑๗ ปี และเจ้าหน้าที่จำ� นวน ๘๐๐ คน จาก ๗๐ ประเทศ เข้าร่วมการแข่งขัน
		
๗.๒.๒ จัดมหกรรมการประกวดศิลปะมวยไทยชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ ๑๙ ระหว่าง
วันที่ ๒๙ มิถุนายน-๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ การประกวดแบ่งเป็น ๒ ประเภท ได้แก่
การประกวดไหว้ครูและทักษะมวยไทย และการประกวดคีตะมวยไทย (แอโรบิคมวยไทย) รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี
และ ๑๘ ปี มีทีมที่เข้าร่วมการประกวด รวมทั้งสิ้น ๙๔ ทีม ผู้เข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น ๖๘๗ คน
		
๗.๒.๓ จัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ณ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุทั่วประเทศมีสุขภาวะและสมรรถภาพ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ
ทีส่ มบูรณ์แข็งแรงด้วยการออกก�ำลังกาย เล่นกีฬา และประกอบกิจกรรมนันทนาการ ตลอดจนสรรหานักกีฬาทีม่ ี
ความสามารถเป็นตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในระดับประเทศ โดยจัดแข่งขันกีฬา ๘ ชนิด ประกอบด้วย
กรีฑา กอล์ฟ แบดมินตัน เปตอง ลีลาศ วู้ดบอล หมากรุกไทย และแอโรบิคมวยไทย

“ใช้ฟุตบอลเป็นสื่อส�ำหรับเด็ก
เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิด

โรคอ้วนในเด็ก ให้บริการ
สถานที่และอุปกรณ์การกีฬา

แก่นักกีฬาและประชาชน
ในส่วนภูมิภาค ๑๑ แห่ง”

๗.๓ การลงนามความร่ ว มมื อ (MoU)
ในโครงการ “ฟี ฟ ่ า เพื่ อ สุ ข ภาพเด็ ก อายุ ๑๑ ปี
การศึ ก ษาสุ ข อนามั ย โดยใช้ ฟุ ต บอลเป็ น สื่ อ
ส�ำหรับเด็ก” โดยกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
สาธารณสุ ข กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า
และสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ร่วมกับสหพันธ์ฟตุ บอลนานาชาติ ได้ลงนาม
ความร่วมมือ (MoU) ในโครงการ “ฟีฟ่าเพื่อสุขภาพ
เด็กอายุ ๑๑ ปี การศึกษาสุขอนามัยโดยใช้ฟุตบอล
เป็ น สื่ อ ส� ำ หรั บ เด็ ก ” ผ่ า นการท� ำ กิ จ กรรมทาง
กี ฬ าฟุ ต บอลเพื่ อ หลี ก เลี่ ย งการเกิ ด โรคอ้ ว นในเด็ ก
น�้ ำ หนั ก เกิ น เมื่ อ วั น อั ง คารที่ ๒๓ กุ ม ภาพั น ธ์
๒๕๕๙ เพื่อเป็นการให้ความรู้ด้านสาธารณสุขแก่
เด็ ก นั ก เรี ย นในกลุ ่ ม ประเทศสมาชิ ก ส่ ง เสริ ม ให้
เด็กนักเรียนอายุ ๑๑-๑๒ ปี หรือระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๑ มีทกั ษะทางการกีฬาฟุตบอลทีด่ ี มีกจิ กรรมอืน่ ท�ำ
นอกเหนือจากการเรียน
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๗.๔ การดำาเนินโครงการพัฒนาการให้บริการทางการกี าในส่วนภูมิภาคไปสู่ความเป็นเลิศ
ตามมาตรฐานสากล โดยด�าเนินการให้บริการสถานที่ อุปกรณ์กีฬา และสื่อวิชาการกีฬา ในส่วนภูมิภาค
รวมจ�านวน ๑๑ แห่ง เพื่อให้บริการแก่นักกีฬา ประชาชน และรองรับการฝึกซ้อมของนักกีฬาทีมชาติไทย
ทั้งในส่วนภูมิภาค ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้นักกีฬามีโอกาสฝึกซ้อมในศูนย์ฝึกกีฬาที่ได้มาตรฐาน มีอุปกรณ์กีฬา
และสิง่ อ�านวยความสะดวกเพียงพอ มีผเู้ ชีย่ วชาญส�าหรับการให้คา� แนะน�า ท�าให้นกั กีฬามีโอกาสประสบความส�าเร็จ
ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬารายการต่าง ๆ มากขึ้นด้วย โดยขณะนี้ได้ด�าเนินการโอนเงินอุดหนุนการบริหาร
จัดการศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติและสนามกีฬาจังหวัดในส่วนภูมิภาค จ�านวน ๑๑ แห่ง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อใช้
ในการบริหารจัดการและให้บริการทางการกีฬาแก่นกั กีฬาและประชาชนทัว่ ไป รวมทัง้ ยกระดับศูนย์บริการกี า
ของการกีฬาแห่งประเทศไทยและการบริหารจัดการศูนย์ฝกึ ซ้อมเพือ่ การแข่งขันของนักกีฬา (National Training
Center: NTC) ให้ได้มาตรฐาน โดยพัฒนาและยกระดับศูนย์บริการทางการกีฬาส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ให้ได้มาตรฐาน ซึ่งขณะนี้มีศูนย์บริการทางการกีฬาครอบคลุมทุกภูมิภาค ได้แก่ ศูนย์ฝึกกีฬาระดับชาติและ
สนามกีฬาระดับจังหวัด จ�านวน ๑๔ แห่ง และสถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬา จ�านวน ๑๓ แห่ง
๗.๕ การพัฒนาองค์ความรู้และวิชาการกี าที่ได้มาตรฐาน ทันสมัย และสามารถเข้าถึงผู้ใช้บริการ
ได้สะดวกรวดเร็ว ผ่านการบริการ ๓ รูปแบบ คือ ๑) การผลิตสื่อวิชาการกีฬา ได้แก่ คู่มือฝึกกีฬา วีดิทัศน์กีฬา
โปสเตอร์กีฬา และกติกากีฬา ๒) การบริการการเข้าชมพิพิธภัณฑ์กีฬา และ ๓) การให้บริการห้องสมุดกีฬา
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้เปิดใช้ห้องสมุดกีฬาเพื่อประชาชนแห่งใหม่อย่างเป็นทางการ ณ บริเวณ
อาคารการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นศูนย์กลางขององค์ความรู้และงานวิจัยทางด้านกีฬาที่ครบถ้วนสมบูรณ์
ได้มาตรฐาน และยังอ�านวยความสะดวกให้นกั ศึกษา ประชาชน และบุคลากรทางการกีฬา ได้เข้าถึงแหล่งความรู้
เชิงกีฬาอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ห้องสมุดกีฬาเพื่อประชาชนเปิดให้บริการทุกวัน
๗.๖ การส่งเสริมและสนับสนุนกี าอาชีพ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ
ตามชนิดและรายการที่ได้รับการประกาศ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้พิจารณาให้การสนับสนุนในการ
จัดการแข่งขัน จ�านวน ๑๑ ชนิดกีฬา ได้แก่ กีฬาฟุตบอล กอล์ฟ เจ็ตสกี วอลเลย์บอล ตะกร้อ โบว์ลิ่ง
แข่งรถจักรยานยนต์ แข่งจักรยาน แข่งรถยนต์ สนุกเกอร์ และบาสเกตบอล โดยมีองค์กรกีฬาทีไ่ ม่ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากการกี ฬ าแห่ ง ประเทศไทย จ� า นวน ๒ ชนิ ด คื อ เทนนิ ส และแบดมิ น ตั น นอกจากนี้
ยังมีแผนการด�าเนินงานเพือ่ ก�ากับการจัดแข่งขันกีฬาอาชีพ และการบริหารจัดการขององค์กรกีฬาอาชีพให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน เพื่อให้กีฬาอาชีพเป็นกิจกรรมที่สร้างรายได้ให้แก่นักกีฬาและบุคลากรกีฬาสามารถยึดเป็นอาชีพ
ได้อย่างมั่นคง
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...ดูแลเกษตรกรให้มีราย ด้ที่เหมาะสม...ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ
เข้ามาเที่ยวในประเทศ ทย...พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม...
เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแขง...
วางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อน ด้อย่างจริงจัง...

นโยบายข้อ ๖

นโยบายข้อ ๖
การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ

ความไม่สงบทางการเมืองที่ด�ำเนินมานานกว่า ๖ เดือนจนถึงกลางปีนี้ มีผลให้เศรษฐกิจ
ชะลอตัวลงอย่างมาก แม้คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ด�ำเนินการกระตุน้ เศรษฐกิจจนเริม่ ฟืน้ ตัวแล้ว
แต่ก็ยังไม่อาจขยายตัวเต็มตามศักยภาพ นอกจากนั้น ระบบเศรษฐกิจของไทยยังมีจุดอ่อนที่จะต้อง
แก้ไขปรับปรุงหลายเรือ่ ง เพือ่ ทีจ่ ะสร้างพืน้ ฐานเศรษฐกิจให้สามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนือ่ งและมัน่ คง
ตั้งแต่การจัดเก็บภาษีซึ่งยังไม่เพียงพอต่อการบริหารและพัฒนาประเทศอย่างเต็มศักยภาพ ปัญหา
หนี้ ภ าครั ฐ การใช้ พ ลั ง งานอย่ า งฟุ ่ ม เฟื อ ย ตลอดจนปั ญ หาการใช้ น�้ำ ในภาคเกษตรและภาค
อุตสาหกรรม ซึ่งขาดแคลนเป็นประจ�ำในฤดูแล้ง ในขณะที่มีน�้ำท่วมบ่อยครั้งในฤดูฝน ซึ่งเป็นอุปสรรค
ต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ รัฐบาลจะด�ำเนินนโยบายเศรษฐกิจเป็น ๓ ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนทีต่ อ้ ง
ด�ำเนินการทันที ระยะต่อไปที่ต้องแก้ไขปัญหาพื้นฐานที่ค้างคาอยู่ และระยะยาวที่ต้องวางรากฐาน
เพื่อความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
๖.๑ ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่จะ
พ้นก�ำหนดภายในสิน้ ปีนี้ และสานต่อนโยบายงบประมาณกระตุน้ เศรษฐกิจตามทีค่ ณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ได้จัดท�ำไว้ โดยติดตามให้มีการเบิกจ่ายอย่างคล่องตัวตั้งแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น
รวมทั้งจะดูแลไม่ให้มีการใช้จ่ายที่สูญเปล่า เพื่อช่วยสร้างงานและกระตุ้นการบริโภค
๖.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ได้จดั ท�ำไว้ โดยน�ำหลักการส�ำคัญของการจัดท�ำงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ทีใ่ ห้ความส�ำคัญในการบูรณาการงบประมาณและความพร้อมในการด�ำเนินงาน รวมทัง้ น�ำแหล่งเงินอืน่
มาประกอบการพิจารณาด้วย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ประหยัด ไม่ซำ�้ ซ้อน
และมีประสิทธิภาพ ทบทวนภารกิจที่มีลักษณะไม่ยั่งยืนหรือสร้างภาระหนี้สาธารณะของประเทศ
เกิ น ความจ� ำ เป็ น และแสดงรายการลงทุ น ในระดั บ จั ง หวั ด เพื่ อ แสดงความโปร่ ง ใส เป็ น ธรรม
และไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ระดับกระทรวง
จนถึ ง ระดั บ ท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ช่ ว ยสร้ า งงานและกระตุ ้ น การบริ โ ภค โดยจะจั ด ให้ มี ร ะบบและกลไก
ในการติดตามตรวจสอบไม่ให้มีการใช้จ่ายที่สูญเปล่า
๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนักลงทุน
ยื่นขออนุมัติส่งเสริมการลงทุนไว้แล้วให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว และน�ำโครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
ประเภททีม่ ผี ลตอบแทนดี เช่น โครงการขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร มาจัดท�ำเป็นโครงการลงทุน
ร่วมกับเอกชน ซึ่งจะช่วยสร้างบรรยากาศการลงทุนที่ดีทั้งในวงการก่อสร้าง วงการอสังหาริมทรัพย์
และตลาดการเงิน
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๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การลดต้นทุนการผลิต
การช่วยเหลือในเรื่องปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึง การช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย ตลอดจนถึงการใช้
กลไกตลาดดูแลราคาสินค้าเกษตรประเภทที่ราคาต�่ำผิดปกติให้สูงขึ้นตามสมควร
๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว เช่น ปรับปรุงวิธีการตรวจรับรอง
มาตรฐานสินค้าและมาตรฐานการผลิตระดับไร่นา เป็นต้น ให้สะดวกรวดเร็วขึ้น ตลอดจนลดขั้นตอน
ของกระบวนการด้านธุรการและเอกสารอื่น ๆ ที่จะช่วยให้ระบบการส่งสินค้าเร็วขึ้น พร้อมทั้งแสวงหา
ตลาดที่มีศักยภาพเพื่อขยายฐานการส่งออกซึ่งครอบคลุมถึงการค้าชายแดนที่มีความส�ำคัญมากขึ้น
๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย โดยพิจารณามาตรการ
ลดผลกระทบจากการประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพืน้ ทีท่ มี่ ตี อ่ การท่องเทีย่ วในโอกาสแรกทีจ่ ะท�ำได้
และสร้างสิง่ จูงใจและสิง่ อ�ำนวยความสะดวกทีเ่ กือ้ กูลต่อบรรยากาศการท่องเทีย่ ว ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
ที่ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวอันมีลักษณะโดดเด่นร่วมกันหรือจัดเป็นกลุ่มได้ เช่น กลุ่มธรรมชาติ
ประวัตศิ าสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ และสุขภาพ เช่น น�ำ้ พุรอ้ นธรรมชาติ ทัง้ จะให้เชือ่ มโยง
กับผลิตภัณฑ์ทพี่ ฒ
ั นาจากวิถชี วี ติ ชุมชน รวมทัง้ พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วในประเทศทัง้ ทีเ่ ป็นแหล่งท่องเทีย่ วเดิม
และแหล่งท่องเที่ยวใหม่ โดยเน้นการให้ความรู้และเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
การควบคุมสินค้าและบริการให้มคี ณ
ุ ภาพ ราคาเป็นธรรม ตลอดจนการอ�ำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
แก่นักท่องเที่ยว
๖.๗ ในระยะต่อไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกันเพือ่ ทีจ่ ะสนับสนุน
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจพร้อมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอย่างเหมาะสม
๖.๘ แก้ปัญหาน�้ำท่วมในฤดูฝนทั้งที่ท่วมเป็นบริเวณกว้างและท่วมเฉพาะพื้นที่ และปัญหา
ขาดแคลนน�้ ำในบางพื้นที่และบางฤดูกาล ซึ่งน� ำความเสียหายและทุกข์ร้อนมาให้แก่เกษตรกร
โดยระดมความคิดเพื่อหาทางป้องกันไม่ให้เกิดน�้ำท่วมรุนแรงดังเช่นเหตุการณ์น�้ำท่วมในปี ๒๕๕๔
และหาวิธีที่จะแก้ปัญหาน�้ำท่วมเฉพาะพื้นที่ให้ลดลงโดยเร็ว ไม่กระทบต่อพืชผล ส่วนภาวะภัยแล้ง
จนเกิดการขาดแคลนน�้ำเพื่อการเกษตรนั้น รัฐบาลจะเร่งด� ำเนินการจัดสร้างแหล่งน�้ำขนาดเล็ก
ให้กระจายครอบคลุมทั่วพื้นที่เพาะปลูกให้มากที่สุด ซึ่งจะสามารถท�ำได้ในเวลาประมาณ ๑ ปี
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๖.๙ ปฏิรปู โครงสร้างราคาเชือ้ เพลิงประเภทต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุน และให้มภี าระภาษี
ที่ เ หมาะสมระหว่างน�้ำมัน ต่างชนิดและผู้ใช้ ต ่ า งประเภท เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ พ ลั ง งาน
ของประเทศและให้ผู้บริโภคระมัดระวังที่จะไม่ใช้อย่างฟุ่มเฟือย รวมถึงด�ำเนินการให้มีการส�ำรวจ
และผลิตก๊าซธรรมชาติและน�้ำมันดิบรอบใหม่ทั้งในทะเลและบนบก และด�ำเนินการให้มีการสร้าง
โรงไฟฟ้ า เพิ่ ม ขึ้ น โดยหน่ ว ยงานของรั ฐ และเอกชน ทั้ ง จากการใช้ ฟ อสซิ ล เป็ น เชื้ อ เพลิ ง และจาก
พลังงานทดแทนทุกชนิด ด้วยวิธีการที่เปิดเผย โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นมิตรต่อสภาวะแวดล้อม
พร้อมกับร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน
๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีให้จัดเก็บได้อย่างครบถ้วน โดยปรับปรุงโครงสร้างภาษี
ให้คงอัตราภาษีเงินได้ไว้ในระดับปัจจุบัน ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล แต่ปรับปรุงโครงสร้าง
อัตราภาษีทางด้านการค้าและขยายฐานการจัดเก็บภาษีประเภทใหม่ ซึง่ จะเก็บจากทรัพย์สนิ เช่น ภาษีมรดก
ภาษีจากที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยให้มีผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยให้น้อยที่สุด รวมทั้งปรับปรุง
การลดหย่อนภาษีเงินได้ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้มีรายได้น้อย และยกเลิกการยกเว้นภาษีประเภท
ที่เอื้อประโยชน์เฉพาะผู้ที่มีฐานะการเงินดี เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้น
๖.๑๑ บริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่เกิดขึ้นในช่วงรัฐบาลที่ผ่านมา ซึ่งมีจ�ำนวนสูงมากกว่า
๗๐๐,๐๐๐ ล้านบาท และเป็นภาระงบประมาณใน ๕ ปีข้างหน้า อันจะท�ำให้เหลืองบประมาณ
เพื่อการลงทุนพัฒนาประเทศน้อยลง โดยประมวลหนี้เหล่านี้ให้ครบถ้วน หาแหล่งเงินระยะยาว
มาสะสางหนี้ทั้งหมด และยืดระยะเวลาช�ำระคืนให้นานที่สุดเพื่อลดภาระของงบประมาณในอนาคต
๖.๑๒ ในระยะยาว พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านการขนส่งและคมนาคม ด้านคมนาคมทางบก
โดยเริม่ โครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและรถไฟฟ้าเชือ่ มกรุงเทพมหานครกับเมืองบริวาร
เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ลดเวลาในการเดิ น ทางของประชาชนและเพื่ อ ให้ มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น เพื่ อ ตั้ ง ฐาน
ให้รฐั บาลต่อไปท�ำต่อได้ทนั ที ด้านคมนาคมทางอากาศโดยปรับปรุงท่าอากาศยานสุวรรณภูมริ ะยะที่ ๒
ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสากลในภูมิภาค ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ท่าอากาศยาน
ในภูมภิ าค เพือ่ ให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสนับสนุน
ให้เกิดการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมการบินของประเทศ การซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน และการพัฒนา
ขีดความสามารถในการให้บริการขนส่งทางอากาศให้มคี ณ
ุ ภาพได้มาตรฐานในระดับสากล รวมทัง้ การใช้
ท่าอากาศยานในภูมภิ าคเสริมท่าอากาศยานสุวรรณภูมแิ ละท่าอากาศยานดอนเมือง เช่น ท่าอากาศยาน
อู่ตะเภา เป็นต้น และด้านการคมนาคมทางน�้ำโดยพัฒนาการขนส่งสินค้าทางล�ำน�้ำและชายฝั่งทะเล
เพือ่ ลดต้นทุนระบบโลจิสติกส์ของประเทศ เริม่ จากการเร่งรัดพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝัง่ ทีท่ า่ เรือแหลมฉบัง
ท่าเรือชายฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามัน ตลอดจนผลักดันให้ท่าเรือในล� ำน�้ำเจ้าพระยาและป่าสัก
มีการใช้ประโยชน์ในการขนส่งสินค้าภายในประเทศและเชื่อมโยงกับท่าเรือแหลมฉบัง รวมทั้ง
การขุดลอกร่องน�้ำลึก
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๖.๑๓ ปรั บ โครงสร้ า งการบริ ห ารจั ด การในสาขาขนส่ ง ที่ มี ก ารแยกบทบาทและภารกิ จ
ของหน่วยงานระดับนโยบาย หน่วยงานก�ำกับดูแล และหน่วยปฏิบัติที่ชัดเจน และจัดตั้งหน่วยงาน
ก�ำกับดูแลระบบราง เพื่อท�ำหน้าที่ก�ำหนดมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัย โครงสร้าง
อัตราค่าบริการที่เป็นธรรม การลงทุน การบ�ำรุงรักษา และการบริหารจัดการ ซึ่งจะช่วยสนับสนุน
การพัฒนาระบบรางให้เป็นโครงข่ายหลักของประเทศ รวมทัง้ พิจารณาปรับปรุงกฎหมายและระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาขนส่งและการประกอบกิจการโลจิสติกส์ให้ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์
ในปั จ จุ บั น และมี ค วามชั ด เจนในทางปฏิ บั ติ รวมทั้ ง สนั บ สนุ น ให้ ภ าคเอกชนเข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว ม
ในภาคขนส่งเพิ่มขึ้น
๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
และตรวจสอบได้ โดยจัดท�ำยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐวิสาหกิจที่ชัดเจน พร้อมทั้งก�ำหนดเป้าหมาย
และมาตรการที่ จ ะแก้ ไ ขปั ญ หาและฟื ้ น ฟู กิ จ การของรั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ มี ป ั ญ หาด้ า นการเงิ น
และการด� ำ เนิ น งานให้ เ กิ ด ผลในทางปฏิ บั ติ ตลอดจนพิ จ ารณาความจ�ำ เป็ น ในการคงบทบาท
การเป็นรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้รัฐวิสาหกิจเป็นเครื่องมือ
ที่มีประสิทธิภาพของรัฐในการพัฒนาประเทศและพัฒนากลไกการก�ำกับดูแลรัฐวิสาหกิจที่เข้มแข็ง
เพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศส่วนรวม คุ้มครองผู้ใช้บริการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถให้บริการประชาชนได้ตามมาตรฐานที่ก�ำหนดไว้ รวมทั้ง
มีการบริหารจัดการหนี้ทั้งในส่วนที่รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจรับภาระอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
เพื่อลดภาระทางการคลัง
๖.๑๕ ในด้านเกษตรกรรม ด�ำเนินการใน ๒ เรื่องใหญ่ คือ การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้า
เกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การแบ่งเขตเพื่อปลูกพืชผลแต่ละชนิด
และการสนับสนุนให้สหกรณ์ของกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มบทบาทในฐานะผู้ซื้อพืชผล
จนถึงการแปรรูปและการส่งออกได้ แล้วแต่กรณี เพื่อให้สหกรณ์เป็นผู้ค้าขายสินค้าเกษตรรายใหญ่
อีกรายหนึ่ง ซึ่งจะช่วยคานอ�ำนาจของกลุ่มพ่อค้าเอกชนที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มีความสมดุลมากขึ้น
๖.๑๖ ในด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐาน
ของประเทศ เช่น ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ตั้งแต่ต้นน�้ ำจนถึงปลายน�้ ำ
โดยการพัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่อาหารไทยบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์
และภูมิปัญญา ส่งเสริมการวิจัยเกษตรแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร และแก้ไขปัญหาที่ส�ำคัญ
ของประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมอุตสาหกรรมทีใ่ ช้เทคโนโลยีขนั้ สูง ส่งเสริมอุตสาหกรรมทีใ่ ช้การออกแบบ
และสร้างสรรค์ และส่งเสริมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อปรับกระบวนการผลิต
สู่ระบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ
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๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง
สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเพิ่มองค์ความรู้ในด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของกระบวนการผลิ ต ในการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละพั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การภายในองค์ ก ร
ปรับโครงสร้างกลไกการสนับสนุนและการขับเคลื่อนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เป็นระบบ
และมีเอกภาพที่ชัดเจนทั้งในด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและบริการทางการเงินและการลงทุน
ส�ำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ การตลาดและโอกาส
ในการลงทุนในต่างประเทศ
๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อน
ได้อย่างจริงจัง ซึง่ จะท�ำให้ทกุ ภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทนั โลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้
ซึง่ หมายรวมถึงการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์ดจิ ทิ ลั โดยตรง ทัง้ ผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์
อุปกรณ์สอื่ สารดิจทิ ลั อุปกรณ์โทรคมนาคมดิจทิ ลั และการใช้ดจิ ทิ ลั รองรับการให้บริการของภาคธุรกิจ
การเงินและธุรกิจบริการอืน่ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ภาคสือ่ สารและบันเทิง ตลอดจนการใช้ดจิ ทิ ลั รองรับ
การผลิ ต สิ น ค้ า อุ ต สาหกรรมและการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์ ปรั บ ปรุ ง บทบาทและภารกิ จ
ของหน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบโดยตรงให้ ดู แ ลและผลั ก ดั น งานส� ำ คั ญ ของประเทศชาติ ใ นเรื่ อ งนี้
และจะจัดให้มีคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจัง
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๑. การดูแลเกษตรกรและปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร
รัฐบาลให้ความส�ำคัญกับการดูแลเกษตรผู้มีรายได้น้อยอย่างเป็นระบบเพื่อให้สามารถด�ำรงชีพและ
ประกอบอาชีพได้ในช่วงทีเ่ ศรษฐกิจชะลอตัว ได้แก่ (๑) การลดภาระหนีโ้ ดยการพักช�ำระหนีต้ น้ เงินและลดดอกเบีย้
เกษตรกรผูป้ ลูกข้าว (๒) การให้สนิ เชือ่ ดอกเบีย้ ต�ำ่ เพือ่ สนับสนุนการปรับเปลีย่ นพืชทีเ่ พาะปลูก การแปรรูปผลผลิต
การประกอบอาชีพเสริม (๓) การช่วยเหลือค่าครองชีพแก่เกษตรกรไร่ละ ๑,๐๐๐ บาท ในช่วงที่เศรษฐกิจชะลอ
ตัวแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งผลด�ำเนินการปรากฎดังนี้
๑.๑ การดูแลเกษตรกร
		
๑.๑.๑ ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
			
ด� ำ เนิ น โครงการช่ ว ยเหลื อ เกษตรกรผู ้ ป ลู ก ข้ า วทั้ ง ระบบด้ ว ยมาตรการสนั บ สนุ น
สินเชื่อ การประกันภัย และการบริหารจัดการข้าวในสต็อกของรัฐ ซึ่งมีผลการด�ำเนินงานในแต่ละโครงการ ดังนี้
ผลการดำ�เนินงาน

กรอบวงเงิน
(ล้านบาท)

เกษตรกร (ราย)

โครงการประกันภัยข้าวนาปี
ปีการผลิต ๒๕๕๘
(ปิดโครงการ ๑๑ ธันวาคม
๒๕๕๘)

๖๓๑.๓๒

๙๒,๐๖๔

๑,๕๑๒,๐๗๒.๒๕
คิดเป็นร้อยละ
๗๕.๖๐ ของพื้นที่
เป้าหมาย

โครงการประกันภัยข้าวนาปี
ปีการผลิต ๒๕๕๙
(ณ ๗ กันยายน ๒๕๕๙)

๒,๐๗๑.๑๓

๑,๕๔๗,๒๕๔

๒๖.๗
ล้านไร่

โครงการ

พื้นที่ (ไร่)

วงเงิน (ล้านบาท)

ด้านการผลิต

โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้
ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ปีการผลิต ๒๕๕๘/๕๙
(ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)

๙๗๕.๕๗ ลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกร ๖๐๙,๕๙๔ ราย
(๗๕๓,๘๔๕ บัญชี) ๔๕๖.๙๗๓ ล้านบาท
ลดดอกเบี้ยให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวภาคใต้ จำ�นวน ๒๐ บัญชี
๓,๑๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๖.๙๗๖๑ ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๖.๘๕

โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวม
ข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม
โดยสถาบันเกษตรกร
ปีการผลิต ๒๕๕๘/๕๙
(ปิดระบบการจ่ายเงินกู้
เมือ่ วันที่ ๓๐ มิถนุ ายน ๒๕๕๙)

วงเงินสินเชื่อ มีสถาบันเกษตรกรแจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการ
๑๒,๕๐๐ ๔๓๔ แห่ง วงเงินที่จะขอกู้ ๑๔,๑๐๒.๒๐ ล้านบาท ได้รับอนุมัติ
เงินกู้แล้ว ๒๔๗ แห่ง วงเงินที่อนุมัติ ๙,๓๘๖.๔๕ ล้านบาท
เบิกเงินกูแ้ ล้ว ๒๔๖ แห่ง จำ�นวนเงินจ่ายสะสม ๘,๐๒๐.๙๑ ล้านบาท
และต้นเงินกูค้ งเหลือ ๑๗๓ แห่ง จำ�นวนเงิน ๔,๔๖๓.๕๗ ล้านบาท

โครงการสินเชื่อชะลอการ
ขายข้าวเปลือกนาปี
ปีการผลิต ๒๕๕๘/๕๙
(ปิดระบบการจ่ายเงินกู้
เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙)

วงเงินสินเชื่อ
๒๖,๗๔๐

๗๔,๓๘๕ ราย
ข้าวเปลือก
(เกษตรกร ๕๔๔,๗๗๐.๘๓ ตัน
๗๔,๓๔๓ ราย
(เกษตรกร
สหกรณ์ ๔๒ ราย) ๔๖๗,๘๔๓.๐๙ ตัน
สหกรณ์
๗๖,๙๒๗.๗๔ ตัน)

๖,๙๐๙.๔๘
(เกษตรกร
๕,๘๐๓.๗๔
สหกรณ์
๑,๑๐๕.๗๔)
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โครงการ

กรอบวงเงิน
(ล้านบาท)

โครงการชดเชยดอกเบี้ย
ให้ผู้ประกอบการค้าข้าว
ในการเก็บสต็อก ปีการผลิต
๒๕๕๘/๕๙ (ณ มิถนุ ายน ๒๕๕๙)

ผลการดำ�เนินงาน
เกษตรกร (ราย)

พื้นที่ (ไร่)

วงเงิน (ล้านบาท)

๕๘๙ ผลการตรวจสอบสต็อกประจำ�เดือน รวม ๑๑ ครัง้ (พฤศจิกายน
๒๕๕๘-กันยายน ๒๕๕๙) มีปริมาณการเก็บสต็อกข้าวเปลือก
รวม ๒๒.๑๐ ล้านตัน มูลค่าประมาณ ๒๕๐ ล้านบาท
พิจารณาชดเชยดอกเบีย้ รวม ๑๔๘ ราย/๓๐ จังหวัด
มูลค่า ๑๔๐ ล้านบาท

ด้านการตลาด
การระบายข้าวในสต็อก
ของรัฐ ปี ๒๕๕๙

โครงการจัดตลาดนัด
ข้าวเปลือกปีการผลิต
๒๕๕๘/๕๙
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- รวมปริมาณ ๒,๙๖๒,๘๗๓.๙ ตัน มูลค่า ๒๘,๖๕๖.๘ ล้านบาท
ดังนี้
๑) การระบายเป็นการทั่วไป รวม ๔ ครั้ง
ปริมาณ ๒,๓๙๔,๐๐๐ ตัน มูลค่า ๒๓,๙๕๖.๓ ล้านบาท
๒) การระบายเข้าสู่อุตสาหกรรม รวม ๑ ครั้ง
ปริมาณ ๒๒๑,๓๗๕ ตัน มูลค่า ๑,๔๗๒.๓ ล้านบาท
๓) การระบายเป็นการทั่วไปและอุตสาหกรรม รวม ๑ ครั้ง
ปริมาณ ๔๕,๔๕๘.๙ มูลค่า ๓๒๖.๖ ล้านบาท
๔) การระบายตามคำ�สั่งซื้อ รวม ๑ ครั้ง
ปริมาณ ๓๐๒,๐๔๐ ตัน มูลค่า ๒,๙๐๑.๖ ล้านบาท
๑๒.๐๔ จัดตลาดนัดข้าวเปลือกแล้ว ๙๒ ครั้ง/๓๓ จังหวัด
ปริมาณซือ้ ขายรวม ๕๙,๔๒๐ ตัน คิดเป็นมูลค่า ๕๘๐ ล้านบาท
เกษตรกรสามารถจำ�หน่ายข้าวได้ในราคาที่สูงกว่า
ท้องตลาดตันละ ๑๐๐-๘๐๐ บาท

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

นโยบายข้อ ๖

		
๑.๑.๒ ช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ ลูกยาง เพือ่ ชดเชยรายได้ให้เกษตรกรผูป้ ลูกยาง รักษาเสถียรภาพ
ราคายาง และสนับสนุนสินเชือ่ แก่เกษตรกรรายย่อย ผูป้ ระกอบการและสถาบันเกษตรกร รวมถึงมาตรการควบคุม
ผลผลิตยางพาราทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาว โดยมีผลการด�ำเนินการแต่ละโครงการ ดังนี้
โครงการ

กรอบวงเงิน
(ล้านบาท)

ผลการดำ�เนินงาน
เกษตรกร (ราย)

พื้นที่ (ไร่)

วงเงิน (ล้านบาท)

โครงการสนับสนุน
เงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบัน
เกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง
(ณ กันยายน ๒๕๕๙)

วงเงินสินเชื่อ สหกรณ์การเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
๑๐,๐๐๐ แสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการ จำ�นวน ๕๑๐ แห่ง
วงเงินขอกู้ ๕,๐๕๕.๔๕ ล้านบาท อนุมัติเงินกู้ ๓๘๐ แห่ง
วงเงินอนุมัติ ๔,๘๘๘.๒๗ ล้านบาท เบิกเงินกู้แล้ว ๓๖๖ แห่ง
จำ�นวนเงิน ๕,๙๒๔.๖๖ ล้านบาท สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ส่งคืนเงินกูใ้ ห้ ธ.ก.ส. แล้ว ๓๒๗ แห่ง วงเงิน ๔,๑๘๙.๘๔ ล้านบาท

โครงการสนับสนุนสินเชื่อ
สถาบันเกษตรกรแปรรูป
ยางพารา ภายใต้แนวทาง
พัฒนายางพาราทั้งระบบ
ระยะเวลาดำ�เนินโครงการ
๑๐ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน
๒๕๕๗-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗
(ณ กันยายน ๒๕๕๙)

๑,๐๘๘.๒๕ ๑) ยื่นความประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการ ๒๔๕ แห่ง
วงเงิน ๕,๐๖๔.๒๒ ล้านบาท
(วงเงินสินเชื่อ
๕,๐๐๐) ๒) อนุมตั ิเงินกู้จำ�นวน ๑๔๖ แห่ง วงเงินอนุมัติ ๑,๔๑๗.๖๓
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๙๙ ของวงเงินที่สถาบัน
เกษตรกรแสดงความประสงค์ขอกู้
๓) เบิกเงินกู้แล้ว ๑๔๐ แห่ง จ่ายเงินกู้สะสม ๑,๑๒๔.๖๐
ล้านบาท และ
๔) ต้นเงินกู้คงเหลือ ๑๒๐ แห่ง จำ�นวนเงิน ๙๓๕.๕๘ ล้านบาท

โครงการควบคุมปริมาณ
การผลิต

โครงการชดเชยรายได้
แก่เกษตรกรชาวสวนยาง
โครงการสิ้นสุดเมื่อวันที่ ๓๑
ธันวาคม ๒๕๕๘ (ปิดระบบ
เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)
โครงการสนับสนุนสินเชื่อ
เกษตรกรชาวสวนยาง
รายย่อยเพื่อประกอบ
อาชีพเสริม

๖๕๑.๙๕ มีเกษตรกรปลูกแทนทั้งหมด ๓๐๕,๒๔๗.๘๐ ไร่
ปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดี ๑๕๔,๔๔๔.๐๕ ไร่
ปลูกแทนด้วยไม้ผลหรือไม้ยืนต้น ๒๑,๐๑๕.๓๐ ไร่
ปลูกแทนด้วยปาล์มน�้ำมัน ๑๒๖,๐๖๖.๓๐ ไร่
ปลูกแทนแบบเกษตรผสมผสาน ๓,๗๒๒.๑๕ ไร่
วงเงินชดเชย
รายได้
ให้เกษตรกร
๘,๒๐๐

เกษตรกรจ�ำนวน ๘๒๓,๓๔๔ ราย พื้นที่ ๘.๓๐๕ ล้านไร่
จ�ำนวนเงิน ๘,๓๐๕.๒๒ ล้านบาท
จ่ายเงินให้เกษตรกรชาวสวนยาง จ�ำนวน ๘๒๑,๒๒๗ ราย
จ�ำนวน ๘.๒๘๘ ล้านไร่ จ�ำนวนเงิน ๘,๒๘๗.๙๓ ล้านบาท

วงเงินรวม เป้าหมาย
๑๕,๐๐๐ เกษตรกร
๑๐๐,๐๐๐ ราย
รายละไม่เกิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท

ธ.ก.ส. จ่ายสินเชื่อแก่เกษตรกร
จำ�นวน ๑๓๑,๓๒๔ ราย
เป็นเงิน ๑๑,๙๗๕ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๘๓ ของวงเงินสินเชื่อ
๑๕,๐๐๐ ล้านบาท

รายงานผลการดำ�เนินงานของรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)
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โครงการ

กรอบวงเงิน
(ล้านบาท)

ผลการดำ�เนินงาน
เกษตรกร (ราย)

พื้นที่ (ไร่)

วงเงิน (ล้านบาท)

การผลิตเพื่อเสริมรายได้
ในสวนยางตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

๑๒.๘๕ ๑) สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพือ่ ช่วยเหลือผูร้ บั การสงเคราะห์
จำ�นวน ๑๗๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๓๖.๙๒ ของเป้าหมาย
(๑๓๐ ราย)
๒) ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรชาวสวนยาง โดยส่งเสริม
ให้เกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยสมัครเข้าร่วมกลุ่ม
จำ�นวน ๕,๐๑๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๗ ของเป้าหมาย
(๒๕,๐๐๐ ราย)
๓) ส่งเสริมการปลูกพืชแซมในสวนยาง จำ�นวน ๕๕,๔๙๐.๓๐
คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๓๖ ของเป้าหมาย (๘๐,๐๐๐ ไร่)
๔) ส่งเสริมการปลูกพืชคลุมดินในสวนยาง จำ�นวน 		
๒๓,๓๘๗.๔๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๒๓ ของเป้าหมาย
(๘๐,๐๐๐ ไร่)

โครงการสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง
ณ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙

๑๓,๑๒๔ ช่วยเหลือค่าครองชีพคนกรีดยาง เป้าหมายเกษตรกรชาวสวนยาง
ที่มีสวนยางเปิดกรีด ในสัดส่วนร้อยละ ๖๐:๔๐ อัตราไร่ละ
๑,๕๐๐ บาท ครัวเรือนละไม่เกิน ๑๕ ไร่
จำ�นวน ๘๕๐,๐๐๐ ครัวเรือน
๑) โอนเงินให้เกษตรกรชาวสวนยาง (เจ้าของสวนยาง)
จำ�นวน ๗๑๑,๑๗๓ ราย พื้นที่ ๗.๑๑ ล้านไร่
จำ�นวนเงิน ๖,๔๐๑.๗๗ ล้านบาท
๒) โอนเงินให้เกษตรกรชาวสวนยาง (ผู้กรีดยาง)
จำ�นวน ๖๗๓,๘๓๕ ราย พื้นที่ ๖.๗๘ ล้านไร่
จำ�นวนเงิน ๔,๐๖๗.๐๒ ล้านบาท

โครงการส่งเสริมการใช้ยาง
ในหน่วยงานภาครัฐ
ณ กันยายน ๒๕๕๙

เกษตรกรสามารถน�ำมาขายได้รายละไม่เกิน ๑๕ ไร่ ไร่ละ ๑๐ กิโลกรัม รวมไม่เกิน
๑๕๐ กิโลกรัม ราคารับซือ้ แบ่งเป็น ๑) ยางแผ่นดิบคุณภาพ ๓ กิโลกรัมละ ๔๕ บาท
๒) น�ำ้ ยางสด ราคากิโลกรัมละ ๔๒ บาท (ปริมาณเนื้อยางแห้ง ๑๐๐%)
๓) ยางก้อนถ้วย ราคากิโลกรัมละ ๔๑ บาท (ปริมาณเนื้อยางแห้ง ๑๐๐%)
โดยมีผลการด�ำเนินงาน ดังนี้
ชนิดยางที่รับซื้อ
ยางแผ่นดิบคุณภาพ ๓
ยางก้อนถ้วย
น�้ำยางสด
รวม

ปริมาณยาง (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท)
๕๓๓.๙๗

๒๔.๐๓

๑,๕๖๑.๖๕

๖๔.๐๓

๗๙๖.๕๗

๓๓.๔๕

๒,๘๙๒.๑๙

๑๒๑.๕๑

โครงการช่วยเหลือค่าครองชีพ จัดจ�ำหน่ายสินค้าที่จำ� เป็นต่อการครองชีพในราคาต�่ำกว่าท้องตลาดทั่วไปร้อยละ
๒๐-๔๐ เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพาราที่ได้รับ
เกษตรกรชาวสวนยาง
ผลกระทบจากราคายางพาราตกต�ำ่ ในพื้นที่ ๑๕ จังหวัดภาคใต้ (๑๔ จังหวัด
ณ มีนาคม ๒๕๕๙
ภาคใต้ และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) รวม ๑๗๐ ครั้ง สามารถลดภาระค่าครองชีพ
ให้แก่ประชาชนกว่า ๒๘๓,๐๐๐ คน คิดเป็นมูลค่ากว่า ๔๐ ล้านบาท
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

นโยบายข้อ ๖

			
นอกจากนี้ ยังได้แก้ไขปัญหาราคายางพารา โดยด�ำเนินการกระตุน้ ราคายางพาราในประเทศ
ให้สงู ขึน้ โดยจัดกิจกรรมจับคูธ่ รุ กิจ (Business Matching) ผลิตภัณฑ์ยางระหว่างผูน้ ำ� เข้าจากประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลก
กับผู้ประกอบการไทยจ�ำนวน ๑๐๙ ราย มีปริมาณสั่งซื้อประกอบด้วย ยางพาราธรรมชาติ ๒๐๐,๐๐๐ ตัน
ไม้ยางพารา ๒๒,๐๐๐ ตู้คอนเทนเนอร์ (ขนาด ๔๐ ฟุต) และหมอนที่นอนยางพารา ๑๐๐,๐๐๐ ชิ้น มูลค่าสั่งซื้อ
รวม ๑๙,๖๖๐ ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) การซื้อขายยางและผลิตภัณฑ์ยาง
อีก ๓ ฉบับ มูลค่ารวมทั้งสิ้น ๑๕,๒๖๐ ล้านบาท
		
๑.๑.๓ ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันส�ำปะหลัง
			
คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันส�ำปะหลังมีมติเมือ่ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
เห็ น ชอบแนวทางการบริ ห ารจั ด การมั น ส�ำ ปะหลั ง ปี ๒๕๕๙/๖๐ ด้ า นการตลาด ดั ง นี้ บริ ห ารจั ด การ
การน�ำเข้ามันส�ำปะหลังจากประเทศเพือ่ นบ้านให้เป็นไปตามกฎระเบียบการน�ำเข้าของกรมการค้าต่างประเทศ
ก�ำหนดหลักเกณฑ์วิธีการน�ำเข้าให้เป็นไปด้วยความรัดกุม รอบคอบ และไม่ส่งผลกระทบต่อราคามันส�ำปะหลัง
ภายในประเทศ และก�ำกับดูแลการรับซื้อมันส�ำปะหลังภายในประเทศให้มีความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย จัดหาและ
เชื่อมโยงตลาดแป้งมันในตลาดที่มีศักยภาพใหม่เพื่อรองรับการผลิตแป้งมันส�ำปะหลังที่เพิ่มขึ้นในอนาคต
เชือ่ มโยงการจ�ำหน่ายมันเส้น จากเกษตรกร กลุม่ เกษตรกร สหกรณ์ภาคการเกษตร ไปสูอ่ ตุ สาหกรรมการเลีย้ งสัตว์
(ผู้เลี้ยงสัตว์รายย่อยและสหกรณ์ภาคปศุสัตว์) และก�ำกับดูแลมาตรฐานผลิตภัณฑ์มันส�ำปะหลังในประเทศ
และที่น�ำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มันส�ำปะหลังมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับและเพิ่มศักยภาพ
ทางการแข่งขันของไทย
			
นอกจากนี้ รัฐบาลได้อนุมตั แิ นวทางการบริหารจัดการตลาดมันส�ำปะหลัง ปี ๒๕๕๙/๖๐
จ�ำนวน ๔ โครงการ ได้แก่ โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกมันส�ำปะหลัง ปี ๒๕๕๙/๖๐ โครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันส�ำปะหลังในระบบน�้ำหยด ปี ๒๕๕๙/๖๐ โครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับ
มาตรฐานการผลิตและการแปรรูปมันส�ำปะหลัง ปี ๒๕๕๙/๖๐ และ โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมมันส�ำปะหลัง
และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปี ๒๕๕๙/๖๐
		
๑.๑.๔ ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย
			
(๑) การให้ความช่วยเหลือ
และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อย
				 คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบ
การให้ความช่วยเหลือด้านปัจจัยการผลิตแก่ชาวไร่ออ้ ย
ฤดูการผลิตปี ๒๕๕๘/๕๙ เพือ่ บรรเทาความเดือดร้อน
“
ด้านปัจจัยการผลิต
จากภาวะภัยแล้งเป็นการชั่วคราว ในอัตราตันอ้อยละ
แก่
ฤดูการผลิต
๑๖๐ บาท จากปริมาณอ้อยรวมทัง้ สิน้ ๙๔.๐๔๗ ล้านตัน
ปี ๒๕๕๘/๕๙ ในอัตรา
ค่ า ความหวานเฉลี่ ย ที่ ๑๑.๙๕ ซี . ซี . เอส. คิ ด เป็ น
ตันอ้อยละ ๑๖๐ บาท วงเงินรวม
มู ล ค่ า อ้ อ ยที่ ช าวไร่ อ ้ อ ยได้ รั บ รวมทั้ ง สิ้ น ประมาณ
๑๕,๐๔๗ ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการบริหารกองทุน
”
อ้อยและน�้ำตาลทราย ได้มีมติเห็นชอบให้กองทุนอ้อย
และน�้ำตาลทรายกู้เงินจากธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด
(มหาชน) ในวงเงิน ๑๕,๐๔๗,๕๒๖,๖๔๙.๙๒ บาท
โดยธนาคารคิดดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ ๔ ของจ�ำนวน

ช่วยเหลือ
ชาวไร่อ้อย

๑๕,๐๔๗ ล้านบาท
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เงินกู้ต่อปี โดยส�ำนักงานกองทุนอ้อยและน�ำ้ ตาลทรายได้ด�ำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยในฤดูการผลิต
ปี ๒๕๕๘/๕๙ ตามมติคณะรัฐมนตรีไปแล้วจ�ำนวน ๖ ครั้ง รวมจ�ำนวนทั้งสิ้น ๑๕,๐๒๔,๕๘๖,๑๓๖.๕๙ บาท
หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๕ ของวงเงินช่วยเหลือทั้งหมด โดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ก�ำกับดูแลการจ่ายเงินช่วยเหลือในฤดูการผลิตปี ๒๕๕๘/๕๙ เพื่อควบคุม ตรวจสอบ และก� ำกับดูแลการจ่าย
เงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยดังกล่าวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
			
(๒) โครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร
				 คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบโครงการส่งเสริมสินเชือ่ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตอ้อย
อย่างครบวงจร โดยได้อนุมัติวงเงินกู้ปีละ ๓,๐๐๐ ล้านบาท จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(ธ.ก.ส.) โดยใช้จากวงเงิน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท ของเงินกู้ยืมสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการปลูกอ้อย (เงินเกี๊ยว) เป็นระยะ
เวลา ๓ ปี โดยก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยให้ชาวไร่อ้อยผู้กู้ชำ� ระในอัตราร้อยละ ๒ และก�ำหนดระยะเวลาการช�ำระคืน
เงินกู้เสร็จสิ้นตามโครงการ แยกตามวัตถุประสงค์การกู้เงิน คือ หากเป็นเงินกู้เพื่อพัฒนาแหล่งน�ำ้ และการบริหาร
จัดการน�้ำในไร่อ้อย ก�ำหนดช�ำระคืนเงินกู้เสร็จสิ้นไม่เกิน ๔ ปี และหากเป็นเงินกู้เพื่อซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร
ก�ำหนดช�ำระคืนเงินกู้เสร็จสิ้นไม่เกิน ๖ ปี โดยมีโรงงานน�้ำตาลเป็นผู้ค�้ำประกัน ทั้งนี้ เพื่อให้ชาวไร่อ้อยสามารถ
เข้าถึงแหล่งเงินทุน เป็นการให้โอกาสแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยสามารถใช้ประโยชน์จากโครงการนี้ได้มากขึ้น
โดยสามารถทีจ่ ะพัฒนาแหล่งน�ำ้ และจัดท�ำระบบบริหารจัดการน�ำ้ ในไร่ออ้ ยในรูปแบบต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม
ในแต่ละพื้นที่และมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพื่อส่งเสริมให้มีการน�ำเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาใช้ในการ
ปลูกอ้อย การตัดอ้อย เพือ่ ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ลดปัญหาอ้อยไฟไหม้ทจี่ ะส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
ส่งผลให้เพิม่ ผลิตภาพอ้อยและน�้ำตาลทราย เกิดการเพิม่ ผลผลิต ลดต้นทุน และเกษตรกรชาวไร่ออ้ ยมีรายได้เพิม่ ขึน้
ทั้งนี้ ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ๓ ฝ่าย ระหว่างส�ำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน�้ำตาลทราย
(สอน.) โรงงานน�้ำตาล และ ธ.ก.ส. ภายใต้โครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา
ส่วนประเภทของสินเชื่อโครงการฯ ประกอบด้วย ๑) สินเชื่อเพื่อการพัฒนาแหล่งน�้ำและบริหารจัดการน�้ำ
ในไร่ออ้ ย จ�ำนวนวงเงิน ๕๐๐ ล้านบาท ๒) สินเชือ่ เพือ่ ซือ้ เครือ่ งจักรกลการเกษตร จ�ำนวนวงเงิน ๒,๕๐๐ ล้านบาท
รวม ๓ ปี เป็นเงิน ๙,๐๐๐ ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างด�ำเนินการภายใต้โครงการดังกล่าว
			
(๓) การด�ำเนินการอนุญาตให้ตั้งและขยายโรงงานน�้ำตาลทราย
				 กระทรวงอุ ต สาหกรรมโดย สอน. ได้ อ อกใบรั บ รองให้ ตั้ ง และขยายโรงงาน
น�้ำตาลทรายเพิ่ม เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อย โดยได้ออกใบรับรองให้ตั้งโรงงาน
น�้ำตาลใหม่จ�ำนวน ๒๒ โรงงาน ในพื้นที่ ๑๕ จังหวัด จะมีกำ� ลังการผลิตรวม ๔๒๑,๐๐๐ ตันอ้อยต่อวัน และมี
วงเงินลงทุนไม่ต�่ำกว่า ๑๑๑,๐๐๐ ล้านบาท และออกใบรับรองให้ขยายโรงงานน�้ำตาลจ�ำนวน ๑๗ โรงงานในพืน้ ที่
๑๔ จังหวัด จะมีก�ำลังการผลิตรวม ๒๓๖,๓๓๔ ตันอ้อยต่อวัน และจะมีวงเงินลงทุนไม่ต�่ำกว่า ๔๒,๕๐๐ ล้านบาท
ทั้งนี้ ผลรวมจากการออกใบรับรองให้ตั้งและขยายโรงงานน�้ำตาลทราย คาดว่าจะท�ำให้มีเงินลงทุนโดยตรง
รวม ๑๕๓,๕๐๐ ล้านบาท มีพื้นที่ปลูกอ้อยเพิ่มขึ้นอีก ๕.๑๘ ล้านไร่ ผลผลิตอ้อยเพิ่มขึ้น ๕.๘ ล้านตัน
และเกิดการจ้างงานในพื้นที่เพิ่มขึ้นกว่า ๑๐,๐๐๐ ราย
		
๑.๑.๕ ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน�้ำมัน
			
คณะกรรมการนโยบายปาล์มน�้ำมันและน�้ำมันปาล์มมีมติเห็นชอบแนวทางด้านราคา
และการรับซื้อตามคุณภาพ การลักลอบน�ำเข้าน�้ำมันปาล์ม การบริหารจัดการสต็อกน�้ำมันปาล์ม การจัดระบบ
ซื้อขายผลปาล์มและน�้ำมันปาล์ม และการตรวจสอบสต็อกน�้ำมันปาล์มทั้งระบบ นอกจากนี้ ได้ออกประกาศ
ราคาแนะน�ำ (เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙) รับซื้อผลปาล์มอัตราน�้ำมันร้อยละ ๑๘ ราคาไม่ต�่ำกว่ากิโลกรัมละ
๕.๗๐ บาท ให้ปรับเพิ่มราคารับซื้อไม่น้อยกว่ากิโลกรัมละ ๓๐ สตางค์ต่ออัตราน�้ ำมันที่เพิ่มขึ้นทุกร้อยละ ๑
และก�ำหนดให้โรงงานสกัดน�้ำมันปาล์มแสดงอัตราน�้ำมันที่ผลิตได้ในวันล่าสุดควบคู่กับการแสดงราคารับซื้อ
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คณะกรรมการนโยบายปาล์ม
น�้ามันแห่งชาติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการปฏิรูปปาล์ม
น�้ า มั น และน�้ า มั น ปาล์ ม ทั้ ง ระบบ เพื่ อ จั ด ท� า กรอบ
แนวทางปฏิรูปปาล์มน�้ามันและน�้ามันปาล์มทั้งระบบ
ร ำ
ระยะ ๒๐ ปี (ตั้งแต่ปี ๒๕๖๐-๒๕๗๙) ครอบคลุม
ั รำ �ำ ั
ทั้ ง ด้ า นการผลิ ต และการตลาด โดยในเบื้ อ งต้ น
ร้
รำ ำ �ำ ำ
คณะอนุกรรมการฯ ได้จัดท�าแนวทางการด�าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์การปฏิรปู ปาล์มน�้ามันและน�า้ มันปาล์ม
บำ ห้
ทั้งระบบเพื่อน�าเสนอคณะกรรมการนโยบายปาล์ม
น�้ามันแห่งชาติก่อนน�าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
ั รำ
๑.๑.๖ แก้ ขปญหาราคาผล ม้
�ำ ั ิ
ร้
ในปี ๒๕๕๘ มีการจัดกิจกรรม
รณรงค์บริโภคและเชื่อมโยงตลาดในจังหวัดต่าง ๆ
เพื่อกระจายผลไม้ในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดมาก อีกทั้งได้ลงนามบันทึกความเข้าใจการรับซื้อผลไม้ระหว่าง
เกษตรกรกับห้างค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่ ส่วนในปี ๒๕๕๙ ได้ก�าหนดแผนการจัดการตลาดผลไม้ทั้งตลาดภายใน
ประเทศและตลาดต่างประเทศ โดยให้ส�านักงานพาณิชย์จงั หวัดทัว่ ประเทศติดตามสถานการณ์ผลไม้ แก้ไขปัญหา
และเตรียมความพร้อมการกระจายผลผลิต เชือ่ มโยงตลาดปลายทางไปยังจังหวัดต่าง ๆ อาทิ ตลาดกลางผักผลไม้
ศูนย์จ�าหน่าย a
l ห้างค้าปลีก Mod n T ad ด่านชายแดนติดต่อประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งจัดหา
สถานทีใ่ ห้เกษตรกรน�าผลผลิตมาจ�าหน่ายโดยตรง พร้อมส่งเสริมการแปรรูป โดยจัดหาตลาดจ�าหน่ายผลไม้แปรรูป
ให้โรงงานแปรรูปที่รับซื้อผลไม้จากเกษตรกร และส่งเสริมการส่งออกผลไม้ไทยผ่านการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า
นานาชาติทั้งในและต่างประเทศ
๑.๑.๗ พัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
(๑) พัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน เพื่อให้สินค้าเกษตรมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
ตามความต้องการของตลาดทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้ ด้านประมง ตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มเพาะเลีย้ ง
สัตว์น�้า ๓๑ ๖๗๗ ฟาร์ม โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น�้า ๓๑๑ โรง และตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าประมง
๑๒๔ ๔๒๘ ตั ว อย่ า ง ด้ า นปศุ สั ต ว์ ตรวจวิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพสิ น ค้ า ปศุ สั ต ว์ ๔๑๔ ๐๖๕ ตั ว อย่ า ง

รับ ผ ำ

รำ ำ

รำ ำรับ
้
ส ำ

รับ ิ

รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

�ำ

ำ

นโยบายข้อ ๖

สถานประกอบการได้ รั บ บริ ก ารพั ฒ นาและตรวจประเมิ น มาตรฐาน ๕๗,๗๒๔ แห่ ง คอมพาร์ ท เมนต์
ที่ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐาน ๖๗ คอมพาร์ทเมนต์ รวมทั้งตรวจประเมินสถานประกอบการตามเกณฑ์
มาตรฐานฮาลาล ๔๐๖ แห่ง และตรวจวิเคราะห์คณ
ุ ภาพสินค้าปศุสตั ว์ตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล ๘๐๑ ตัวอย่าง
ด้ า นพื ช ตรวจรั บ รองแหล่ ง ผลิ ต พื ช ในระบบ GAP (Good Agriculture Practice) ๙๔,๓๖๙ แปลง
ตรวจรับรองโรงคัดบรรจุและแปรรูปในระบบ GMP/HACCP (Good Manufacturing Practice/Hazard
Analysis and Critical Control Point) ๖๘๗ โรงงาน ซึ่งผ่านการรับรอง ๓๘๔ โรง ตรวจสอบแหล่งผลิต
เพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบเกษตรอินทรีย์ ๒,๗๓๔ แปลง ตรวจรับรองตามมาตรฐานปัจจัยการผลิต
ผลผลิ ต และผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ กษตร ๓๐๙,๙๕๑ ตั ว อย่ า ง ๑๔๓,๙๐๑ ราย ๕๐๖,๖๐๘ ฉบั บ หม่ อ นไหม
ตรวจรับรองมาตรฐานผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน) ๘๘,๓๓๖ เมตร ข้าว ตรวจสอบรับรองระบบการผลิตข้าว
GAP รายเดี่ยว ๔๑,๖๗๙ แปลง แบบกลุ่ม ๑๔๐ กลุ่ม และตรวจรับรองมาตรฐานโรงสีข้าว (GMP) ๗ โรง
ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร มีการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบงาน
ตามมาตรฐานสากลตรวจติดตามห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบสินค้าเกษตรเพือ่ ให้การรับรองมาตรฐาน ลงนามการจัดท�ำ
ข้อตกลงการยอมรับความเท่าเทียมด้านการรับรองระบบงาน (Multilateral Recognition Arrangement: MLA)
ขอบข่ า ยระบบการจั ด การความปลอดภั ย อาหาร (Food Safety Management System: FSMS)
จากองค์การภูมิภาคแปซิฟิกว่าด้วยการรับรองระบบงาน (Pacific Accreditation Cooperation: PAC)
พัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตรให้เป็นมาตรฐานอาเซียน โดยไทยเป็นผู้น�ำในการก�ำหนดมาตรฐาน ปัจจุบัน
อาเซียนมีมาตรฐานสินค้าเกษตร ๓๘ ชนิด ได้แก่ มาตรฐานผลไม้ ๑๘ มาตรฐาน ผัก ๑๓ มาตรฐาน และพืชอื่น ๆ
(มะม่วงหิมพานต์และเมล็ดกาแฟ) ๒ มาตรฐาน ปศุสัตว์ ๔ มาตรฐาน ปัจจุบันประเทศไทยได้เร่งปรับมาตรฐาน
สินค้าเกษตรทั้งด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกับอาเซียน รวมทั้งร่วมประชุม/เจรจา
เพือ่ ก�ำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศให้เป็นประโยชน์แก่ประเทศไทยมากทีส่ ดุ หรือลดผลกระทบต่อประเทศไทย
ให้เหลือน้อยที่สุด ๓๐ ครั้ง
				 นอกจากนี้ รัฐบาลได้เห็นชอบร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร ๗ เรื่อง โดยประกาศ
เป็นมาตรฐานบังคับ ๑ เรือ่ ง คือ หลักปฏิบตั สิ ำ� หรับการผลิตเชือ้ เห็ด และมาตรฐานทัว่ ไป ๖ เรือ่ ง อาทิ การจัดกลุม่
สินค้าเกษตรด้านพืช GAP ฟาร์มเลี้ยงจระเข้ และแนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐาน GAP ฟาร์มเป็ดพันธุ์
และแนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐาน การชันสูตรโรคพีอาร์อาร์เอส และแนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐาน
			
(๒) ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ด้านพืช ผลิตพืชพันธุ์ดีในชั้นพันธุ์คัด/
หลัก/ขยาย เพือ่ ให้เกษตรกรได้ใช้พนั ธุด์ แี ละปัจจัยการผลิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ๕๐ ชนิด แบ่งเป็น พืชไร่ ๑๒ ชนิด มีพนั ธุพ์ ชื
ที่กระจายไปสู่เกษตรกร เป็นเมล็ดพันธุ์ ๑,๓๕๘.๑๗ ตัน และท่อนพันธุ์ ๒๑,๗๑๑,๓๗๐ ท่อน สนับสนุนพื้นที่
ปลูกได้ ๑๖๘,๙๙๐.๙๔ ไร่ พืชสวน ๒๔ ชนิด มีพันธุ์พืชที่กระจายไปสู่เกษตรกร เป็นต้นพันธุ์ ๑,๒๙๖,๑๔๕ ต้น
เมล็ดพันธุ์ ๑,๕๗๖ กิโลกรัม เมล็ดงอก ๘๘๕,๖๔๐ เมล็ด ผลพันธุ์ ๙๔,๗๕๓ ผล และหน่อพันธุ์ ๓๓๑,๗๔๓ หน่อหัวพันธุ์ฺ
ปลูกได้พนื้ ที่ ๘๙,๔๗๖ ไร่ ปัจจัยการผลิต ๑๔ ชนิด มีการจ�ำหน่ายไปสูเ่ กษตรกร ประกอบด้วย กลุม่ ผลิตภัณฑ์ชวี นิ ทรีย์
ป้องกันก�ำจัดศัตรูพืช อาทิ หัวเชื้อไส้เดือนฝอย ๖,๕๕๒ ซอง เหยื่อหนูโปรโตชัว ๗๐,๑๖๕ ก้อน กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ
อาทิ เชือ้ ไรโซเบียม ๒๒,๑๕๘ กิโลกรัม หัวเชือ้ จุลนิ ทรีย์ ๑๒,๔๕๖.๒๐ กิโลกรัม กลุม่ ชุดตรวจสอบเชือ้ จุลนิ ทรีย์ อาทิ
ชุดตรวจสอบ Alflatoxin test kit ๔๕๑ ชุด กลุม่ เชือ้ พันธุบ์ ริสทุ ธิ์ อาทิ ตาส้มปลอดโรค ๒๕,๔๘๐ ตา และกลุม่ แมลง
ก�ำจัดศัตรูพืช อาทิ แตนเบียน (หนอนกออ้อย) ๗.๒๑ ล้านตัว หนอนหัวด�ำมะพร้าว ๖๖,๔๘๐ ตัว ข้าว ผลิตเมล็ด
พันธุ์ชนั้ ขยายและจ�ำหน่าย จ�ำนวน ๖๓,๘๘๖.๕๓ ตัน ผลิตเมล็ดพันธุข์ ้าวพันธุ์คดั และพันธุห์ ลัก รวม ๒,๕๙๕ ตัน
หม่อนไหม ผลิตกิ่งช�ำหม่อน ๑,๗๕๑,๒๒๘ ต้น ผลิตต้นพันธุ์หม่อนในถุงช�ำ ๒๖๑,๕๙๙ ถุง ผลิตไข่ไหมพันธุ์ดี
๑๔๑,๙๔๐ แผ่น บริการปัจจัยการผลิต (พันธุ์หม่อน/ไข่ไหม/ไม้ย้อมสี/วัสดุย้อมสี) ให้เกษตรกร ๑๘,๘๗๓ ราย
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ผลิตไข่ไหมอีรี่ จ�ำนวน ๑,๔๑๙ แผ่น รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไข่ไหม ๓,๒๐๐ แผ่น และดูแลแปลงหม่อน
๑๐๐ ไร่ ด้านปศุสัตว์ สัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้ ๒.๒๕ ล้านตัว พืชอาหารสัตว์ ๖๙,๔๕๗ ตัน และขึ้นทะเบียนพันธุ์สัตว์
พันธุ์พืชอาหารสัตว์พื้นเมือง ๕๙๓ สายพันธุ์
				 นอกจากนี้ ได้แนะน�ำ ส่งเสริม สนับสนุนสหกรณ์ในพื้นที่ จ�ำนวน ๘๙ แห่ง
ซึง่ รวบรวมเมล็ดพันธุข์ า้ วและถัว่ เหลืองพันธุด์ ไี ด้ ๓๑,๙๑๓.๙๔ ตัน จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายกลุม่ ผลิตเมล็ดพันธุ์
คุณภาพและการตลาดเมล็ดพันธุ์สหกรณ์ ๑๐๑ ครั้ง ๓,๔๘๒ ราย
		
๑.๑.๘ จั ด ตลาดเกษตรกรและสิ น ค้ า ส�ำหรั บ เกษตรกร มี ก ารด� ำ เนิ น การที่ ส� ำ คั ญ ได้ แ ก่
โครงการตลาดเกษตรกร เพื่อสร้างศักยภาพด้านการตลาดให้แก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกร พัฒนาสินค้า
ในตลาดเกษตรกรสู่ระดับสินค้าพรีเมี่ยม และเกิดโครงการลักษณะ Corporate Social Responsibility
(CSR) ระดับภาคเอกชนกับตลาดเกษตรกรในพื้นที่ มูลค่าการจ�ำหน่าย ๖.๙๐ ล้านบาท มีเกษตรกรเข้ามา
ใช้บริการ ๑๙,๔๓๑ ราย โครงการตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพระดับพื้นที่ ในพื้นที่ส�ำนักงาน อ.ต.ก. พื้นที่ต่าง ๆ
๑๒ ครั้ง มีเกษตรกรเข้าร่วม ๑๐,๗๑๒ ราย มูลค่าการจ�ำหน่าย ๑๖.๗๓ ล้านบาท จัดตั้งศูนย์บริการ
ด้ า นกล้ ว ยไม้ เพื่ อ เป็ น สถานที่ แ ละศู น ย์ ก ลาง
การประสานงาน บริการความรูแ้ ละข้อมูลด้านการตลาด
ให้แก่เกษตรกรผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้ประกอบการและ
ประชาชนทั่ ว ไป โดยได้ จั ด ตลาดกล้ ว ยไม้ คุ ณ ภาพ
๗ ครั้ ง มี เ กษตรกรเข้ า ร่ ว มโครงการ ๑๐๘ ราย
“
ยอดจ�ำหน่าย ๓.๔๓ ล้านบาท ทั้งนี้ ยังได้ดำ� เนินการ
ระดับพื้นที่ใน อ.ต.ก. ๑๒ ครั้ง
ในส่วนของตลาดสินค้าอุปโภคและบริโภคราคาถูก
มีเกษตรกรเข้าร่วม ๑๐,๗๑๒ ราย
ส� ำ หรั บ ประชาชนในฐานะผู ้ ซื้ อ ด้ ว ย รายละเอี ย ด
ผลการด�ำเนินการในเรือ่ งนีป้ รากฏอยูใ่ นนโยบายข้อ ๖
การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ข้อ ๖.๒
”
การดูแลรักษาเสถียรภาพราคาและลดภาระค่าครองชีพ
ประชาชน
		
๑.๑.๙ จัดที่ดินท�ำกินให้เกษตรกร
			
ได้จัดที่ดินท�ำกิน (สอบสวนสิทธิ) จ�ำนวน ๔๙,๕๖๐ ราย ๕๗๘,๙๖๓ ไร่ จัดที่ดินชุมชน
(สอบสวนสิทธิ) ๒,๖๔๗ ชุมชน ๒๔,๐๓๔ ราย ๑๕,๐๖๐ ไร่ นอกจากนี้ ได้ตรวจสอบการถือครองที่ดิน
๑๐,๖๒๕,๖๔๖ ไร่ ออกหนังสืออนุญาตให้เข้าท�ำประโยชน์ในที่ดินท�ำกิน (กสน. ๓) ให้แก่สมาชิกนิคมสหกรณ์
ทีแ่ สดงความประสงค์จำ� นวน ๑,๕๖๕ ราย พืน้ ที่ ๑๒,๓๑๑ ไร่ และออกหนังสือแสดงการท�ำประโยชน์ (กสน. ๕)
ให้กับสมาชิกนิคมสหกรณ์ที่ปฏิบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก�ำหนด จ�ำนวน ๑,๗๓๗ ราย พื้นที่ ๒๐,๑๙๐ ไร่
			
ทั้ ง นี้ ในส่ ว นของรายละเอี ย ดผลการด� ำ เนิ น การในเรื่ อ งนี้ ป รากฏอยู ่ ใ นการแก้ ไข
ปัญหาเร่งด่วนที่ส�ำคัญของประเทศ ข้อ ๑.๑.๑ การแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินท�ำกินของเกษตรกรและการรุกล�้ำ
เขตป่าสงวนแห่งชาติ
		
๑.๑.๑๐ ฟื้นฟูและปรับปรุงคุณภาพดิน โดยด�ำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน
เบื้องต้นลงบนภาพถ่ายออร์โธสีระยะที่ ๓ จ�ำนวน ๔๔.๒๐ ล้านไร่ ปรับปรุงคุณภาพดิน ในพื้นที่ดินเปรี้ยว
ดิ น เค็ ม ภาคใต้ และดิ น กรด จ� ำ นวน ๑๙๓,๔๐๐ ไร่ ฟื ้ น ฟู แ ละป้ อ งกั น การชะล้ า งพั ง ทลายของดิ น
โดยการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก จัดระบบอนุรักษ์ดินและน�ำ้ บนพื้นที่ลุ่ม-ดอน จ�ำนวน ๑,๐๑๓,๘๐๐.๑๖ ไร่

โครงการตลาดสินค้าเกษตร
คุณภาพ
มูลค่าการจ�ำหน่าย
๑๖.๗๓ ล้านบาท
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พัฒนาที่ดินในพื้นที่เฉพาะ ในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ลุ่มน�้ำทะเลสาบสงขลา ฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาด�ำ
และพื้นที่ทุ่งหมาหิว จ�ำนวน ๑๔,๔๐๐ ไร่ รองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน โดยจัดท�ำ
ระบบอนุรักษ์ดินและน�้ำพร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว การลดการเผาพื้นที่โล่งเตียนและการรณรงค์ไถกลบตอซัง
เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน ๑๖,๐๗๕ ไร่ และสร้างนิคมการเกษตร โดยการจัดท�ำระบบอนุรักษ์ดินและน�้ำ
และปรับปรุงบ�ำรุงดินในพื้นที่นิคมการเกษตรในพื้นที่ ๑๘ จังหวัด ๓๕,๘๐๐ ไร่
		
๑.๑.๑๑ สร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร โดยส่งเสริมและสนับสนุน
การด�ำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ๑๓,๕๕๒ แห่ง สามารถปิดบัญชีได้ภายใน ๓๐ วัน จ� ำนวน
๙,๔๙๘ แห่ง สามารถจัดประชุมใหญ่สามัญได้ภายใน ๑๕๐ วัน ๙,๑๔๕ แห่ง สมาชิกมีส่วนร่วมในการ
ด� ำเนิ น ธุ ร กิ จ ของสหกรณ์ ๙.๐๔ ล้านราย พั ฒ นาบุ ค ลากรสหกรณ์ แ ละกลุ ่ ม เกษตรกร ๔๓,๗๘๑ ราย
ตรวจสอบบั ญ ชี ส หกรณ์ แ ละกลุ ่ ม เกษตรกร ๑๑,๓๘๖ แห่ ง ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน
สร้างวิทยากรหลักวิสาหกิจชุมชนและอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก ๑๖,๖๓๑ ราย สร้างมาตรฐานการบัญชี
แก่วิสาหกิจชุมชนใหม่ ๓๘๕ แห่ง ให้ความรู้และปรึกษาแนะน�ำ ด้านบริหารจัดการทางการเงินและการบัญชี
แก่ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ผู้จัดการหรือคณะกรรมการสหกรณ์ ๒,๔๙๕ แห่ง ๓,๒๗๙ คน
๑.๒ การแก้ปัญหาหนี้สินของเกษตรกร
		
๑.๒.๑ แก้ปญ
ั หาหนีส้ นิ ของเกษตรกรรายย่อยผ่านระบบธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) ประกอบด้วย ๓ โครงการย่อย โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เกษตรกรรายย่อยที่มีหนี้สิน
รายละไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ประมาณ ๘๑๘,๐๐๐ ราย หนี้สินประมาณ ๑๑๖,๐๐๐ ล้านบาท มีระยะเวลา
ด�ำเนินการตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยใช้ข้อมูลลูกหนี้ที่ ธ.ก.ส. ส�ำรวจ ณ วันที่ ๓๑
มกราคม ๒๕๕๘ มีรายละเอียดและผลการด�ำเนินงาน ดังนี้
โครงการ
โครงการ
ปลดเปลื้องหนี้สิน
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กลุ่มเป้าหมาย
เกษตรกรรายย่อย
ที่ไม่มีศักยภาพหรือ
มีเหตุผิดปกติ จนไม่
สามารถประกอบ
อาชีพได้ ประมาณ
๒๘,๐๐๐ ราย
หนี้สินประมาณ
๔,๐๐๐ ล้านบาท

รายงานผลการดำ�เนินงานของรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

การดำ�เนินการ

ผลการดำ�เนินการ

ธ.ก.ส. พิจารณาปลดหนี้ให้แก่เกษตรกร
รายย่อยโดยการจ�ำหน่ายหนี้เงินกู้
ออกจากบัญชีเป็นหนี้สูญตาม
หลักเกณฑ์การจ�ำหน่ายหนี้ของ ธ.ก.ส.

ปิดโครงการ
ณ ๓๐ มิถนุ ายน ๒๕๕๙
และดำ�เนินการ
ปลดเปลื้องหนี้แล้ว
จำ�นวน ๒๘,๖๔๓ ราย
รวมวงเงิน
๒,๒๘๙.๘๖ ล้านบาท

นโยบายข้อ ๖

โครงการ

กลุ่มเป้าหมาย

การดำ�เนินการ

ผลการดำ�เนินการ

โครงการปรับ
โครงสร้างหนี้

เกษตรกรรายย่อยที่มี
ศักยภาพต�ำ่ ที่ประเมิน
ศักยภาพแล้วยังมี
ความสามารถในการ
ประกอบอาชีพแต่มี
ปัญหาในการช�ำระหนี้
จากเหตุสุจริตจ�ำเป็น
และเป็นภาระหนัก
ประมาณ ๓๔๐,๐๐๐ ราย
หนี้สินประมาณ
๔๘,๐๐๐ ล้านบาท

• ธ.ก.ส. ด�ำเนินการปรับโครงสร้างหนี้
ตามศักยภาพ โดยให้ผ่อนช�ำระต้นเงิน
ตามงวดหรือระยะเวลาที่ตกลงกัน
แต่ไม่เกิน ๑๐ ปี เว้นแต่มีความจ�ำเป็น
อาจก�ำหนดให้ช�ำระไม่เกิน ๑๕ ปี โดย
ไม่ต้องช�ำระต้นเงินเป็นระยะเวลา ๓ ปี
และคิดดอกเบี้ยเงินกู้ที่ปรับโครงสร้าง
หนี้ในอัตราปกติของ ธ.ก.ส.
• เมื่อเกษตรกรช�ำระหนี้เงินต้น พร้อม
ดอกเบี้ยได้ตามงวดการช�ำระที่ก�ำหนด
ธ.ก.ส. จะยกหนี้ในส่วนของดอกเบี้ย
ที่พักไว้ทั้งจ�ำนวน ส�ำหรับดอกเบี้ยเงินกู้
ทีป่ รับโครงสร้างแล้ว ธ.ก.ส. จะรับภาระ
ดอกเบีย้ บางส่วนแทนเกษตรกร พร้อมทัง้
สนับสนุนสินเชื่อใหม่ให้แก่เกษตรกร
ตามแผนฟื้นฟูการประกอบอาชีพ
การเกษตรหรืออาชีพอื่นที่เหมาะสม
วงเงินกู้ต่อรายไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
วงเงินสินเชื่อ ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท
โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราปกติของ ธ.ก.ส.

ปิดโครงการ
ณ ๓๐ มิถนุ ายน ๒๕๕๙
และด�ำเนินการ
ปรับโครงสร้างหนี้แล้ว
จ�ำนวน ๒๕๗,๗๔๘ ราย
รวมวงเงิน
๔๒,๑๐๕.๑๗ ล้านบาท

โครงการขยายเวลา
ชำ�ระหนี้

เกษตรกรรายย่อย
ที่มีศักยภาพในการ
ประกอบอาชีพแต่
ได้รับผลกระทบจาก
การงดท�ำนาปรัง และ
ราคายางพาราตกต�ำ่
ประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ ราย
หนี้สิน ประมาณ
๖๔,๐๐๐ ล้านบาท

ธ.ก.ส. ด�ำเนินการพิจารณาขยายเวลา
ช�ำระหนี้ตามศักยภาพของเกษตรกร
งดคิดเบี้ยปรับและคิดดอกเบี้ยเงินกู้จาก
เกษตรกรตามโครงการในอัตราปกติ
ของ ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อเพิ่มเติม
ให้แก่เกษตรกรเพื่อปลูกพืชอื่นทดแทน
ประกอบอาชีพการเกษตรอย่างอื่น
หรือประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้
วงเงินกู้ต่อรายไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
วงเงินสินเชื่อ ๓๕,๐๐๐ ล้านบาท
โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราปกติของ ธ.ก.ส.

ปิดโครงการ
ณ ๓๐ มิถนุ ายน ๒๕๕๙
และด�ำเนินการขยาย
เวลาช�ำระหนี้ให้กับ
ลูกค้าแล้ว จ�ำนวน
๔๕๕,๖๕๑ ราย
รวมวงเงินสินเชื่อ
๖๓,๗๖๖.๘๗ ล้านบาท

รายงานผลการดำ�เนินงานของรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)
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นโยบายข้อ ๖

		

๑.๒.๒ ด�ำเนินมาตรการส่งเสริมคุณภาพชีวติ เกษตรกรรายย่อย ประกอบด้วย ๒ มาตรการย่อย ดังนี้

โครงการ

กลุ่มเป้าหมาย

การดำ�เนินการ

มาตรการเพิ่มรายได้
ให้แก่เกษตรกร
ผู้มีรายได้น้อย
(คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
เมือ่ วันที่ ๒๗ กันยายน
๒๕๕๙)

ผู้มีรายได้น้อยที่ร่วม
โครงการลงทะเบียน
เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
ประมาณ ๒.๘๕ ล้านคน
วงเงิน ๖,๕๔๐ ล้านบาท

ธ.ก.ส. โอนเงินเข้าบัญชีให้เกษตรกร
ที่ลงทะเบียนฯ ผู้ไม่มีรายได้หรือ
มีรายได้ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาทต่อปี
โอน ๓,๐๐๐ บาท ต่อคน ผู้มีรายได้
สูงกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน
๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี โอน ๑,๕๐๐ บาท
ต่อคน

มาตรการช่วยเหลือ
เกษตรกรรายย่อย
ผ่านระบบ ธ.ก.ส.
(คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
เมือ่ วันที่ ๒๗ กันยายน
๒๕๕๙)

ลดภาระหนี้สินให้
แก่เกษตรกรลูกค้า
ธ.ก.ส. ประมาณ
๒.๘๙๗ ล้านราย
ประมาณการหนี้สิน
รวม ๓๓๔,๕๒๕ ล้านบาท

ประกอบด้วย ๓ โครงการ คือ
๑) โครงการปลดเปลื้องหนี้สินให้
เกษตรกรรายย่อย (เกษตรกรเสียชีวิต
พิการ ทุพพลภาพ เจ็บป่วยเรื้อรัง
วงเงินหนี้สิน ๔,๕๐๐ ล้านบาท)
๒) โครงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
และลดภาระหนี้สินให้เกษตรกร
(อายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป และเป็นลูกค้า
ธ.ก.ส. ไม่น้อยกว่า ๕ ปี ให้ลดดอกเบี้ย
เหลือร้อยละ ๕๐-๘๐)
๓) โครงการช�ำระดีมีคืนแก่เกษตรกร
ที่ไม่มีปัญหาการช�ำระหนี้ (คืนดอกเบี้ย
ที่ลูกค้าส่งช�ำระระหว่าง ๑ พฤศจิกายน
๒๕๕๙ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
ในอัตราร้อยละ ๓๐
ของจ�ำนวนดอกเบี้ยที่ช�ำระ)

ผลการดำ�เนินการ

		
๑.๒.๓ ด�ำเนินโครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินเกษตรกรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
			
(๑) ชดเชยดอกเบีย้ ให้สหกรณ์หรือกลุม่ เกษตรกร เพือ่ บรรเทาภาระหนีส้ นิ ของสมาชิก
สหกรณ์หรือกลุม่ เกษตรกรทีเ่ ป็นกลุม่ ผูม้ รี ายได้นอ้ ยและมีปญ
ั หาการส่งช�ำระหนี้ โดยหนีป้ กติจา่ ยชดเชยดอกเบีย้
ให้ร้อยละ ๓ จ�ำนวน ๓ ปี และหนี้ค้างช�ำระจ่ายชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ ๔ จ�ำนวน ๓ ปี และจ่ายเงินทุนหมุนเวียน
เพื่อฟื้นฟูอาชีพแก่สมาชิก ขณะนี้เบิกเงินเพื่อชดเชยดอกเบี้ยแก่เกษตรกรแล้ว ๑๔๔,๑๑๔ ราย วงเงิน
๓๖๙.๔๐ ล้านบาท
			
(๒) การจั ด การหนี้ ข องเกษตรกร โดยช� ำ ระหนี้ แ ทนเกษตรกร ๖๙ ราย วงเงิ น
๓๔.๓๗ ล้านบาท จ่ายเงินซื้อทรัพย์คืนให้กับเกษตรกร ๙ ราย ๕.๗๓ ล้านบาท รวมทั้งสนับสนุนการฟื้นฟู
และพัฒนาเกษตรกร จ�ำนวน ๑,๙๐๙ โครงการ วงเงิน ๗๐.๗๒ ล้านบาท
			
(๓) กองทุ น หมุ น เวี ย นเพื่ อ การกู ้ ยื ม แก่ เ กษตรกรผู ้ ย ากจน อนุ มั ติ เ งิ น กู ้ ใ ห้ แ ก่
เกษตรกรและผู้ยากจน จ�ำนวน ๑,๘๙๑ ราย วงเงิน ๖๖๐.๗๖ ล้านบาท จ�ำนวนที่ดินที่ช่วยไถ่ถอนหรือซื้อคืน
๙,๒๕๓-๒-๗๙ ไร่
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รายงานผลการดำ�เนินงานของรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

นโยบายข้อ ๖

			
(๔) โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรด้วยการจ�ำหน่ายหนี้เป็นศูนย์ในกองทุน
หรือเงินทุนในก�ำกับดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหนีส้ นิ โครงการส่งเสริมหรือสงเคราะห์ของรัฐ
ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นจากความผิดพลาดของเกษตรกร โดยจ�ำหน่ายหนี้เป็นสูญจาก ๑๒ แหล่งเงิน ซึ่งมีเกษตรกร
และองค์กรเกษตรกร รวม ๒๗,๗๗๐ ราย/แห่ง รวมเป็นเงินจ�ำนวน ๔,๕๕๖ ล้านบาทและได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์
ในการพิจารณาจ�ำหน่ายหนี้สูญรวม ๑๐ หลักเกณฑ์ ขณะนี้ได้ดำ� เนินการจ�ำหน่ายหนี้สูญตามขั้นตอน จ�ำนวน
๑๐,๘๘๖ ราย/แห่ง วงเงิน ๑,๐๙๕ ล้านบาท
			
(๕) แก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตร (หนี้นอกระบบ) มีผลการด�ำเนินงาน ดังนี้
การดำ�เนินการ
๑) ดำ�เนินการไกล่เกลี่ยเกษตรกรที่ยื่นคำ�ร้อง

จำ�นวน (ราย)

มูลหนี้ (ล้านบาท)

๑๐๖,๕๐๘

๑๖,๙๔๗.๓๙

๒) เจรจาสำ�เร็จ

๖๕,๗๗๙

๑๐,๕๓๓.๗๙

๓) เจรจาไม่สำ�เร็จ

๔๐,๗๒๙

๖,๔๑๓.๕๙

๗๔๑

๑๙๕.๘๔

๔) อนุมัติปลดเปลื้องหนี้สิน (กองทุนหมุนเวียน
เพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน)

๑.๓ การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร
		
๑.๓.๑ ระบบส่ ง เสริ ม การเกษตร
แบบแปลงใหญ่ ส่ ง เสริ ม ให้ เ กษตรกรรายย่ อ ย
รวมกลุ่ม เพื่อบริหารจัดการร่วมกันทั้งด้านการผลิต
“ส่งเสริม
การถ่ า ยทอดเทคโนโลยี แ ละการตลาด ท� ำ ให้ เ กิ ด
เศรษฐกิจขนาดใหญ่โดยมีผู้จัดการแปลงท� ำ หน้ า ที่
จากพื้นที่เป้าหมาย ๖๕๐ แปลง”
ในการบริหารจัดการ เพื่อลดต้นทุนการผลิตสินค้า
เกษตร ด้วยการประหยัดจากการขยายขนาดการผลิต
(Economy of Scale) ท�ำให้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยลดลง สามารถน�ำเทคโนโลยีด้านจักรกลการเกษตร
มาใช้อย่างคุ้มค่า สร้างอ�ำนาจการต่อรองของเกษตรกรจากการบริหารจัดการร่วมกันตลอดกระบวนการผลิต
และโซ่อปุ ทาน ตัง้ แต่การจัดหาปัจจัยการผลิต การแปรรูปและเพิม่ มูลค่าและการขายผลผลิต และเพิม่ ประสิทธิภาพ
การผลิตโดยการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและเชือ่ มโยงการตลาด ทัง้ นี้ จากพืน้ ทีเ่ ป้าหมายรวม ๖๕๐ แปลง
ได้ด�ำเนินการตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่แล้ว ๖๐๐ แปลง พื้นที่ ๑.๕๒ ล้านไร่ เกษตรกร
๙๖,๐๐๑ ราย แบ่งเป็นแปลงใหญ่ต้นแบบ ๗๖ แปลง แปลงใหญ่ทั่วไป ๔๖๖ แปลง แปลงใหญ่ประชารัฐ
เกษตรสมัยใหม่ ๕๘ แปลง โดยผ่านการรับรองจากคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
จ�ำนวน ๖๐๐ แปลง ประกอบด้วย ๙ กลุม่ ๓๒ ชนิดสินค้า ได้แก่ ข้าว ๓๘๑ แปลง พืชไร่ ๘๓ แปลง ไม้ยนื ต้น ๒๐ แปลง
ผักและสมุนไพร ๒๐ แปลง ไม้ผล ๕๑ แปลง หม่อนไหม ๓ แปลง กล้วยไม้ ๑ แปลง ด้านปศุสัตว์ ๒๓ แปลง
ด้านประมง ๑๘ แปลง นอกจากนัน้ ยังได้จดั ท�ำแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร โดยบูรณาการการท�ำงาน
ระหว่างหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนผ่านกลไกประชารัฐ และวางแผนการตลาดเพื่อรองรับผลผลิตให้
เกษตรกรสามารถขายข้าวได้ราคาดีและเพื่อให้ความมั่นใจก่อนผลผลิตออกสู่ตลาดจึงประสานเชื่อมโยงกลุ่ม

การเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ ๖๐๐ แปลง
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เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาแปลงใหญ่กับโรงสีหรือสหกรณ์ในพื้นที่ จัดท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือซื้อขายข้าวกัน
ล่วงหน้าตัง้ แต่ตน้ ฤดูการผลิต โดยให้ราคาสูงกว่าราคาตลาดทัว่ ไปในราคาน�าตลาดประมาณตันละ ๒๐๐-๕๐๐ บาท ตัน
ขึ้นไปตามชนิดและคุณภาพข้าว ใน ๒๔๑ แปลง ใน ๖๖ จังหวัด รวมทั้งระบุเงื่อนไขไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้
ความเป็นธรรมแก่ทกุ ายโดยเฉพาะกลุม่ เกษตรกร อีกทัง้ การลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวจะจูงใจให้เกษตรกร
ผลิตข้าวคุณภาพดีได้มาตรฐานที่ก�าหนด ทั้งนี้ ได้ด�าเนินการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขายผลผลิตข้าว
นาแปลงใหญ่ระหว่างประธานกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่กับโรงสีหรือสหกรณ์ที่รับซื้อข้าวพร้อมกันทั่วประเทศ
เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙
ในส่วนการสนับสนุนสินเชื่อ
ให้เกษตรกร คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบโครงการ
สนับสนุนสินเชือ่ ให้กลุม่ ชาวนาผูผ้ ลิตข้าวแบบแปลงใหญ่
ปี ๒๕๕๙ ๖๐ โดย ธ.ก.ส. จะสนับสนุนสินเชื่อวงเงิน
๒ ๑๓๐ ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการท�านา
ปีการผลิต ๒๕๕๙ ๖๐ แก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
และวิสาหกิจชุมชน วงเงินกู้กลุ่มละไม่เกิน ๕ ล้านบาท
อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ ๓.๕๑ ต่อปี ซึง่ รัฐจะจ่ายดอกเบีย้
ให้ ร ้ อยละ ๓.๕๐ และเกษตรกรจ่ายร้อยละ ๐.๐๑ ก� า หนดระยะเวลาช� า ระคื น เงิ น กู ้ ไ ม่ เ กิ น ๑๒ เดื อ น
โดยเริ่ ม โครงการตั้ ง แต่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ (จ่ า ยเงิ น กู ้ ถึ ง ตุ ล าคม ๒๕๕๙)
ขณะนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดเห็นชอบและส่งข้อมูลให้ ธ.ก.ส. แล้ว ๑๗ แปลง
และ ธ.ก.ส. อนุมตั เิ งินกูแ้ ล้ว ๑๗ แปลง ๕๓.๕๗ ล้านบาท และโครงการสนับสนุนสินเชือ่ เพือ่ พัฒนาระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดย ธ.ก.ส. จะสนับสนุนสินเชือ่ วงเงิน ๓ ๒๕๐ ล้านบาท เพือ่ สนับสนุนสินเชือ่ ดอกเบีย้ ต�า่
ให้กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ ที่เข้าร่วมระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ใช้ในการพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน และเป็นเงินทุนในการบริหารจัดการด้านการผลิตและการตลาด วงเงินกูก้ ลุม่ ละไม่เกิน ๕ ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๓.๐๑ ต่อปี ซึ่งรัฐจะจ่ายดอกเบี้ยให้ร้อยละ ๓ เกษตรกรจ่ายดอกเบี้ยร้อยละ ๐.๐๑
ก�าหนดระยะเวลาช�าระคืนเงินกูไ้ ม่เกิน ๓ ปี โดยเริม่ โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่าง
การประชาสัมพันธ์โครงการและจัดท�าโครงการเพื่อขอสนับสนุนสินเชื่อ
๑.๓.๒ ดำาเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชน โดยมีเกษตรกร
ต้นแบบเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และสร้างเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ของชุมชนให้มีความเชื่อมโยงการผลิตสินค้าเกษตร
ปัจจัยการผลิตและการตลาด เป้าหมายอ�าเภอละ ๑ ศูนย์ รวม ๘๘๒ ศูนย์ทั่วประเทศ ปัจจุบันท�าการวิเคราะห์
ศักยภาพแล้ว ๘๘๒ ศูนย์ จัดหาครูบัญชีประจ�าศูนย์ ๘๖๕ ราย ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ๔๗ ๘๔๕ ครั้ง ให้บริการ
ด้านการเกษตร ๔๕ ๔๙๕ ครั้ง อบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร ๒๑ ๖๒๙ ครั้ง ขยายองค์ความรู้แก่เกษตรกร
๑๘ ๖๐๒ ราย และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานวิชาการและสถาบันการศึกษาในพื้นที่ ๕๕๔ ศูนย์
๓ ๕๔๘ ครั้ง
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๑.๓.๓ ดำาเนินการจัดทำา
จั ด ท� า แผนที่ ส� า หรั บ บริ ห าร
จัดการการเกษตรไทย โดยมีขอ้ มูลขอบเขตการปกครอง
การใช้ที่ดินในปัจจุบัน ความเหมาะสมของพื้นที่ปลูก
พืชเศรษฐกิจส�าคัญในจังหวัด พืชทดแทนส�าหรับปลูก
ในพื้นที่ แหล่งน�้าทั้งผิวดินและใต้ดิน แผนการพัฒนา
แหล่งน�้าระหว่างปี ๒๕๖๐-๒๕๖๙ เขตความเหมาะสม
ส�าหรับการเพาะเลี้ยงปลาน�้าจืดและกุ้งทะเล โรงงาน
อุตสาหกรรมและแหล่งรับซือ้ และลักษณะการถือครอง
ที่ ดิ น การเกษตรของเกษตรกร เพื่ อ บริ ห ารจั ด การ
สิ น ค้ า เกษตรให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ป ั จ จุ บั น
ั �ำ
และอนาคตในมิตขิ องอุปสงค์และอุปทาน โดยมีแผนที่
๒ ระดับ คือ ระดับจังหวัด (นโยบายและการขับเคลือ่ น)
และระดับศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
สำ ำร ร ู
เกษตร (ปฏิบัติการ) ปัจจุบันสามารถเรียกดูข้อมูล
้ ู ้ำ
ิ ั รั
i Map ได้จากแอปพลิเคชันโทรศัพท์เคลื่อนที่
ริ �ำร
ัหั
และเริ่มพื้นที่น�าร่อง ๓ จังหวัดในการปรับเปลี่ยนพื้นที่
้
ั ำ ั ู ิ บรรั
การเพาะปลูกตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ ได้แก่
จังหวัดอุทัยธานี ชัยภูมิ และบุรีรัมย์
๑.๓.๔ ดำาเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เมลดพันธุข์ า้ วหอมมะลิคณ
ุ ภาพดี ปี ๒๕๕๙ ๖๐
โดยการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ครัวเรือนละไม่เกิน
๑๒๕ กิโลกรัม น�าไปปลูกในพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐ ไร่ เป้าหมายในแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิ ๒๓ จังหวัด จ�านวน
๑ ๒๘๐ หมู่บ้าน ๖๔ ๐๐๐ ครัวเรือน พื้นที่ ๖๔๐ ๐๐๐ ไร่ ขณะนี้มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ๒๑ จังหวัด
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวได้จัดส่งเมล็ดพันธุ์แล้ว ๗ ๘๕๗.๐๕ ตัน เกษตรกร ๗๑ ๒๗๒ ราย พื้นที่ ๖๓๗ ๙๖๒ ไร่
๑.๓.๕ ดำาเนินโครงการปรับเปลีย่ นการปลูกข้าว ปปลูกพืชทีห่ ลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๐
โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานกิจกรรมที่เกษตรกรต้องการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าว เป็นการปลูกพืช
ทีห่ ลากหลายตามความต้องการของเกษตรกร รายละไม่เกิน ๕ ไร่ เพือ่ ให้เกษตรกรทีส่ มัครใจเข้าร่วมการปรับเปลีย่ น
การปลูกข้าวได้มีโอกาสเรียนรู้ในกิจกรรมทางเลือก และมีรายได้ระหว่างการลดรอบการปลูกข้าวในฤดูนาปรัง
เป้าหมายเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวในพืน้ ที่ ๒๒ จังหวัดลุม่ น�้าเจ้าพระยา จ�านวน ๖๐ ๐๐๐ ครัวเรือน พืน้ ที่ ๓๐๐ ๐๐๐ ไร่
ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างจัดท�าบัญชีรายชือ่ ชาวนาผูป้ ลูกข้าวนาปรัง ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๘ ให้จงั หวัดติดประกาศและด�าเนินการ
จัดเวทีชุมชน ประชาคม และรับสมัครชาวนา จ�านวน ๖๖ ๘๐๐ ราย พื้นที่ ๓๒๓ ๐๐๐ ไร่
๑.๓.๖ ดำาเนินโครงการสนับสนุนเงินทุนเพือ่ สร้างระบบนำ้าใน ร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร
เพื่อสร้างโอกาสในการท�าเกษตรกรรม สร้างระบบการเกษตรแบบบริหารจัดการ มีแหล่งน�้าในฟาร์ม เพื่อลด
ความเสี่ยงจากการขาดแคลนน�้าโดยมีเป้าหมายสนับสนุนเกษตรกร ๖ ๐๐๐ ราย ๆ ละ ๕๐ ๐๐๐ บาท ขณะนี้
ได้เปิดให้สมาชิกสถาบันเกษตรกรยื่นความประสงค์ในการเข้าร่วมโครงการ มีสมาชิกสถาบันเกษตรกรประสงค์
ขอรับการสนับสนุน จ�านวน ๔๘๖ แห่ง แยกเป็น เกษตรกรขอรับการขุดสระ ๘ ๘๘๐ ราย และเจาะบ่อบาดาล
๑๘ ๑๘๖ ราย

ผ ส�ำหรับบริหำร
ั ำร ร

รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

นโยบายข้อ ๖

๑.๓.๗ โครงการช่วยชาวนาที่อยู่ใน
พื้นที่ ม่เหมาะสมให้เปลี่ยน ปทำาอาชีพอื่น ได้แก่
สนับสนุนให้เลีย้ งกระบือ รายละ ๕ ตัว และปรับเปลีย่ น
พื้ น ที่ ป ลู ก ข้ า วมาปลู ก พื ช อาหารสั ต ว์ ท ดแทน
รายละ ๕ ไร่ สนับสนุนให้เลี้ยงโคเนื้อ รายละ ๕ ตัว
และปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวมาปลูกพืชอาหารสัตว์
แทนรายละ ๕ ไร่ สนับสนุนให้เลี้ยงแพะ รายละ
๓๒ ตัว และปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสม
มาปลูกพืชอาหารสัตว์ทดแทนรายละ ๕ ไร่ สนับสนุน
ให้ทำานาหญ้า โดยให้เกษตรกรลดพื้นที่ปลูกข้าว มาปลูกพืชอาหารสัตว์ทดแทนและจ�าหน่ายในเชิงการค้า
รายละ ๕ ไร่ สนับสนุนให้ทาำ เกษตรกรรมทางเลือกอืน่ โดยจะสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการปรับพืน้ ที่ (ปรับปรุงพืน้ ที่
สร้างระบบน�า้ และปัจจัยการผลิต) ค่าใช้จา่ ยในระหว่างการปรับเปลีย่ นพืน้ ที่ โดย ธ.ก.ส. จะสนับสนุนสินเชือ่ วงเงิน
๑๐ ๖๘๖ ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๕ ต่อปี ซึ่งรัฐจะจ่ายดอกเบี้ยให้ร้อยละ ๓ เกษตรกรจ่ายเองร้อยละ ๒
ขณะนี้ ธ.ก.ส. จ่ายเงินให้เกษตรกรแล้ว ๑๓ ๑๙๑ ล้านบาท พื้นที่ ๕๙ ๔๗๐ ไร่ วงเงิน ๑๑๘.๙๔ ล้านบาท
๑.๓.๘ พั ฒ นาการผลิ ต สิ น ค้ า ประมง โดยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต กุ ้ ง ทะเลครบวงจร
ให้บริการตรวจคัดกรองโรคในกุ้งทะเล ๖ ๘๙๕ ตัวอย่าง ผลิตและแจกจ่ายหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.๑ แก่เกษตรกร
๙๐ ๕๔๙ ขวด ซอง พัฒนาและปรับปรุงแหล่งผลิตหอยแครง บ�าบัดแปลงหอยด้วยจุลินทรีย์ ๓ ๐๐๕ ไร่
ท� า ความสะอาดพื้ น ที่ แ ปลงพ่ อ แม่ พั น ธุ ์ ๔๐๐ ไร่ รวมทั้ ง อบรมเกษตรกรผู ้ เ ลี้ ย งหอยแครง ๑๒๐ ราย
เพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงปลานิลแบบครบวงจร โดย กอบรมเกษตรกร ๙๐๐ ราย และผลิตปลานิล
พันธุ์ดี ๙๐๐ ๐๐๐ ตัว จัดตั้งกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงปลานิล ๔ กลุ่ม เข้าตรวจประเมินฟาร์มปลานิล ๙๐๐ ฟาร์ม
รวมทั้งรับรองมาตรฐานตามระบบ
0 ๑ ระบบ และตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มและผลิตภัณฑ์
สัตว์น�้าอินทรีย์
0 ๒๘ ฟาร์ม อบรมหลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ให้กับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ ๒๗๙ ราย
นอกจากนี้ ได้สา� รวจและประเมินศักยภาพการผลิตปลาสวยงามในประเทศไทย ปี ๒๕๕๙
และรวบรวมข้อมูลการน�าเข้า-ส่งออกสัตว์น�้าสวยงาม ๕๐๐ ราย และเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการผลิต
สัตว์นา�้ ปลาสวยงาม เพือ่ การส่งออกให้ได้มาตรฐานตรวจรับรองฟาร์ม ๑๐๐ ราย อบรมเกีย่ วกับธุรกิจปลาสวยงาม
๕๒๒ ราย
๑.๓.๙ เตรี ย มพร้ อ มเพื่ อ พั ฒ นาเกษตร ทยสู ่ เ กษตรกร ๔.๐ โดยจั ด ตั้ ง สถาบั น ส่ ง เสริ ม
สินค้าเกษตรนวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหาของประเทศไทยที่ติดกับดักการขายสินค้าเกษตรเป็นสินค้าโภคภัณฑ์
( o odi ) และตลาดโลกมีการแข่งขันสูง ท�าให้ราคาสินค้าเกษตรต�า่ อีกทัง้ จะผลักดันสินค้านวัตกรรมเกษตร
แปรรูปขั้นสูงของไทยออกสู่ตลาด ซึ่งจะส่งผลดีต่อเกษตรกรที่เป็นผู้ผลิตวัตถุดิบต้นน�้า โดยจะน�าร่องสินค้าข้าว
ในฤดูการผลิตปี ๒๕๕๙ ๖๐ และจะขยายไปยังพืชเกษตรอื่น ๆ ที่สา� คัญ อาทิ มันส�าปะหลัง ปาล์มน�้ามัน
โดยตั้งเป้าหมายผลักดันสินค้าเกษตรนวัตกรรมออกสู่ตลาดอย่างน้อย ๑๐ รายการ และมีมูลค่าการค้าไม่ต�่ากว่า
๒ หมืน่ ล้านบาท ภายใน ๕ ปี รวมทัง้ ได้วางแนวทางการพัฒนาเกษตรกรนอกจากจะเน้นประสิทธิภาพการผลิตแล้ว
ยังสามารถตัดสินใจท�าการผลิตและท�าการค้าอย่างชาญฉลาด (
) อีกด้วย

รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

นโยบายข้อ ๖

นอกจากนี้ เพือ่ ให้เกษตรกรรายย่อยได้รบั ความเป็นธรรมในการขายผลิตผลแก่ผปู้ ระกอบ
ธุรกิจทางการเกษตร คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตร
พันธสัญญาทีเ่ ป็นธรรม พ.ศ. .... ซึง่ เป็นการก�าหนดหลักเกณฑ์ไม่ให้ผปู้ ระกอบธุรกิจทางการเกษตรมีอา� นาจต่อรอง
มากกว่าเกษตรกรรายย่อย ส่งผลให้เกษตรกรมีความมัน่ คงทางด้านรายได้และได้รบั การถ่ายทอดความรูอ้ นั จ�าเป็น
ช่วยสร้างความร่วมมือและพัฒนาศักยภาพในผลิตผลหรือบริการทางการเกษตรอย่างยั่งยืน

รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

นโยบายข้อ ๖

๑.๔ การสนับสนุนและพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
		
๑.๔.๑ ด�ำเนินมาตรการเพื่อสนับสนุนและพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
			
สนับสนุนเงินทุนต่อยอดแก่กองทุนหมู่บ้านฯ ที่ได้รับการประเมินศักยภาพในระดับ
ดีมาก (A) หรือระดับดี (B) ปัจจุบันมีอยู่ ๕๙,๘๗๔ แห่ง ซึ่งกระทรวงการคลังโดยความร่วมมือกับธนาคาร
ออมสิน และ ธ.ก.ส. ได้สนับสนุนวงเงินสินเชื่อรวม ๔๐,๐๐๐ ล้านบาท หรือธนาคารละ ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท
ระยะเวลาการสนับสนุน ๒ ปี เพือ่ ให้กองทุนหมูบ่ า้ นฯ กูย้ มื เป็นเงินทุนต่อยอดส�ำหรับให้สมาชิกกูย้ มื เพือ่ การลงทุน
การสร้ า งรายได้ การใช้ จ ่ า ยในยามจ�ำ เป็ น ฉุ ก เฉิ น
การแก้ไขปัญหาหนีน้ อกระบบ ในอัตราดอกเบีย้ ไม่เกิน
ร้ อ ยละ ๕ ต่ อ ปี และมี ร ะยะเวลาการกู ้ ยื ม ไม่ เ กิ น
๕ ปี ทั้งนี้ วงเงินการกู้ยืมส�ำหรับกองทุนหมู่บ้านฯ
แต่ละแห่งให้ขึ้นอยู่กับศักยภาพของกองทุนหมู่บ้านฯ “จัดท�ำ
แต่ไม่เกินข้อก�ำหนดของสถาบันการเงิน
		
๑.๔.๒ ด�ำเนินโครงการเพิม่ ความเข้มแข็ง
จ�ำนวน ๖๑,๓๒๘ กองทุน
ของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
เป็นเงิน ๓๐,๕๙๒ ล้านบาท”
			
สนับสนุนเงินทุนให้แก่กองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง จ�ำนวน ๗๙,๕๕๖ กองทุน
ผ่านส�ำนักงานกองทุนหมูบ่ า้ นและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) กองทุนละไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ภายใต้วงเงินรวม
๓๕,๐๐๐ ล้านบาท เพือ่ ใช้ในการลงทุนด้านโครงสร้างพืน้ ฐานในชุมชน เช่น ยุง้ ฉางชุมชน โรงตากพืชผลทางการเกษตร
โรงสีชุมชน โรงงานผลิตปุ๋ยประจ�ำชุมชน การจัดท�ำแหล่งเก็บน�้ำชุมชน และเครื่องจักรส�ำหรับแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร รวมทัง้ เพือ่ ด�ำเนินกิจกรรมอืน่ ๆ ทีช่ มุ ชนเห็นว่าเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมศักยภาพในการประกอบอาชีพ
และความเป็นอยู่ในชุมชนให้ดีขึ้น การด�ำเนินการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามโครงการนี้ให้เป็นไป
ตามที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติก� ำหนด ทั้งนี้ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
กทบ. อนุมัติโครงการและงบประมาณโครงการแล้ว จ�ำนวน ๖๑,๓๒๘ กองทุน เป็นเงินรวม ๓๐,๕๙๒ ล้านบาท
โอนเงินให้กองทุนหมู่บ้านแล้ว ๒๒,๙๔๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒,๕๓๘ ล้านบาท และคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบ
การขยายระยะเวลาในการเบิกจ่ายงบประมาณและด�ำเนินการโอนเงินให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในการ
ด�ำเนินโครงการฯ ในวงเงินที่เหลือ (๒,๕๙๐.๗๙ ล้านบาท) ออกไปจนถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
		
๑.๔.๓ ด�ำเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมูบ่ า้ นเพือ่ ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
			
สนับสนุนงบประมาณให้แก่หมู่บ้านภายในวงเงินไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท (หมู่บ้านละ
ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท จ�ำนวน ๗๔,๕๘๘ หมู่บ้าน) เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภูมิภาค
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ มีก�ำหนดห้วงเวลาให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน
ทั้งนี้ ณ วันสิ้นสุดโครงการ (๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙) มีผลการด�ำเนินการ ดังนี้
			
(๑) โครงการที่หมู่บ้านเสนอด�ำเนินการ

โครงการเพิ่มความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทาง
ประชารัฐ

ด้าน

218

จำ�นวนโครงการที่เสนอ

งบประมาณ (ล้านบาท)

เศรษฐกิจ

๔,๓๕๕

๗๒๖.๗๒ (ร้อยละ ๔.๘๗)

สังคม

๑,๒๐๒

๑๙๑.๗๘ (ร้อยละ ๑.๒๙)

สาธารณประโยชน์

๗๙,๘๔๐

๑๓,๙๘๓.๒๘ (ร้อยละ ๙๓.๘๔)

รวม

๘๕,๓๙๗

๑๔,๙๐๑.๗๘
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(๒) โครงการที่หมู่บ้านด�ำเนินการแล้วเสร็จ

การดำ�เนินโครงการ
แล้วเสร็จ
ไม่สามารถดำ�เนินการได้ตามกำ�หนด

จำ�นวนโครงการ

งบประมาณ (ล้านบาท)

๘๕,๓๙๓ (ร้อยละ ๙๙.๙๙)

๑๔,๘๘๘.๕๖ (ร้อยละ ๙๙.๙๑)

๔ (ร้อยละ ๐.๐๑)

๘๐๐.๐๐ (ร้อยละ ๐.๐๙)

		
๑.๔.๔ ด�ำเนินโครงการประชารัฐร่วมใจบ้านดอนชี จังหวัดอุบลราชธานี
			
โครงการนี้ถือเป็นความริเริ่มของภาครัฐ เอกชน และชุมชนบ้านดอนชี เป็นการสานพลัง
ประชารัฐในการขับเคลือ่ นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐในระดับพืน้ ที่ โดยสมาคมผูส้ ง่ ออกข้าวไทย
ด�ำเนินการก่อสร้างระบบท่อส่งน�ำ้ ขนาด ๐.๕ เมตร ระยะทาง ๑,๕๗๓ เมตร พร้อมหัวจ่ายน�ำ้ เชือ่ มต่อกับคลองส่งน�ำ้
ทีม่ อี ยูเ่ ดิม รวมทัง้ ซ่อมแซมปรับปรุงสถานีสบู น�ำ้ และท่อส่งน�ำ้ ต้นทางของเดิมทีอ่ ยูใ่ นสภาพเก่าและช�ำรุดให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ และสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกข้าวหอมมะลิเนื่องจากบ้านดอนชีเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์
ข้าวหอมมะลิไทยเพื่อรักษาความบริสุทธิ์ของข้าวหอมมะลิไทยให้มีคุณภาพและมาตรฐานสูง และการปลูกพืช
หลังนา อีกทั้งประสานบริษัทรับซื้อผลผลิตเพื่อลงนามบันทึกความตกลงซื้อขายกับเกษตรกรตามจ�ำนวนที่ผลิต
ได้ในราคาน�ำตลาด
๑.๕ การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพระบบตลาด
		
ด�ำเนินการพัฒนาตลาดให้ได้มาตรฐานเพื่อเป็นแหล่งซื้อขายและกระจายสินค้าที่มีประสิทธิภาพ
และเป็นธรรม รวมทั้งเพิ่มทางเลือกและสร้างโอกาสในการขายผลผลิตให้แก่เกษตรกร เกิดการเชื่อมโยงสินค้า
จากแหล่งผลิตกระจายไปสู่ผู้บริโภคโดยตรง
		
๑.๕.๑ ด�ำเนินโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น (ตลาดต้องชม)
			
ด�ำเนินการส่งเสริมและพัฒนาตลาดชุมชนทีม่ อี ตั ลักษณ์สะท้อนวิถชี มุ ชน และให้เกษตรกร
วิสาหกิจชุมชน และผูป้ ระกอบการ SMEs น�ำสินค้าในพืน้ ทีม่ าจ�ำหน่ายให้ประชาชนโดยตรงเพือ่ กระตุน้ ระบบเศรษฐกิจ
และสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจท้องถิน่ (Local Economy) ภายใต้ชอื่ “ตลาดต้องชม” รวม ๗๗ แห่ง ในพืน้ ที่
๗๗ จังหวัด โดยมีนักท่องเที่ยวสนใจมาเที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้าและใช้บริการในตลาดเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐-๓๐
มีมลู ค่าการซือ้ ขายเพิม่ ขึน้ ประมาณ ๑๒๘.๕๐ ล้านบาท ทัง้ นี้ มีเป้าหมายจะด�ำเนินการให้ครบ ๗๗ จังหวัดในปี ๒๕๕๙
		
๑.๕.๒ ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlets)
			
ด�ำเนินการจัดตั้งศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlets) แห่งใหม่เพิ่ม ๘ แห่ง
รวมเป็น ๔๑ แห่ง ใน ๒๑ จังหวัด (จากเดิม ๒๔ แห่ง) รวมทั้งจัดอบรมการจัดท�ำแผนพัฒนาศูนย์จ�ำหน่ายสินค้า
เกษตรชุมชน (Farm Outlets) ต้นแบบ และอบรมเพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าให้เหมาะสมกับความต้องการ
ของตลาด นอกจากนี้ ด�ำเนินการส่งเสริมและพัฒนาให้มีศูนย์สินค้าเกษตรอินทรีย์ (Organic Farm Outlet)
จ�ำนวน ๔ แห่ง ณ จังหวัดนครปฐม ลพบุรี กาญจนบุรี และเพชรบูรณ์ เพื่อเชื่อมโยงตลาดค้าเกษตรอินทรีย์
และผลิตภัณฑ์แปรรูปอินทรียม์ าจ�ำหน่ายในงานต่าง ๆ รวมทัง้ ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับภาคี ๒๐ หน่วยงาน
เพือ่ ขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์เกษตรอินทรียแ์ ละบูรณาการร่วมกัน อาทิ การจัดให้มศี นู ย์รวบรวมและจ�ำหน่ายสินค้า
อินทรีย์ หมู่บ้านอินทรีย์ (Organic Village)
		
๑.๕.๓ ส่งเสริมการซื้อขายในระบบข้อตกลง
			
ด�ำเนินการเชื่อมโยงสินค้าระหว่างกลุ่มเกษตรกรและผู้รับซื้อ โดยจัดท�ำสัญญาข้อตกลง
ซื้อขายสินค้าเกษตร ๑๖ รายการ อาทิ ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ๑ ส้มเขียวหวานปลอดสารพิษ (พันธุ์สีทอง)
ข้าวโพดหวาน ล�ำไย ข้าวเปลือกเจ้า ชมพู่เพชรสายรุ้ง มะม่วงน�้ำดอกไม้ ละมุด และมะพร้าว รวม ๒๙ สัญญา
ปริมาณ ๑๗,๗๕๖ ตัน มูลค่า ๒๗๓ ล้านบาท
รายงานผลการดำ�เนินงานของรัฐบาล
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๒

การด ลรัก าเส ียร าพราคา ละลด าระคาครองชีพประชาชน

๒.๑ การดูแลราคาสินค้าและบริการให้มีราคาที่เหมาะสมและเปนธรรม
รัฐบาลได้ด�าเนินการก�าหนดสินค้าและบริการควบคุม จ�านวน ๔๕ รายการ และสินค้าและบริการ
ที่ติดตามดูแล ๒๒๕ รายการ โดยมีการตรวจสอบราคาสม�่าเสมอ มีการก�ากับดูแลด้านราคาสินค้าให้เป็นธรรม
และป้องกันไม่ให้มีการฉวยโอกาสในการปรับราคาสินค้าสูงขึ้น รวมทั้งดูแลด้านปริมาณให้มีสินค้าเพียงพอแก่
ความต้องการไม่ให้มีการกักตุน จากการติดตามตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ผลการตรวจสอบ
รวมกว่า ๓๒๒ ๒๐๖ ราย พบการกระท�าผิดจ�านวน ๔๐๐ ราย เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน ๗๔๙ ๐๐๐ บาท
(ณ กันยายน ๒๕๕๙) นอกจากนี้ ยังได้จัดท�าแอปพลิเคชันส�าหรับสมาร์ทโฟน ชุด “ลายแทงของถูก” เพื่อแสดง
ข้อมูลเปรียบเทียบสินค้าราคาประหยัดในแต่ละพืน้ ที่ ชือ่ ร้าน สถานทีต่ งั้ เพือ่ ให้ประชาชนสามารถเลือกซือ้ ได้อย่าง
“ฉลาดซื้อ ประหยัดใช้” มีผู้ดาวน์โหลด ๖ ๒๑๐ ราย และเปิดใช้งานแล้วกว่า ๒๓ ๐๐๕ ครั้ง
๒.๒ การลดภาระค่าครองชีพของประชาชน
๒.๒.๑ ดำาเนินโครงการร้านจำาหน่ายอาหารปรุงสำาเรจเพื่อคืนความสุขทุกจาน ให้ประชาชน
(ถูก สะอาด ดี อร่อย) หนูณชิ ย์...พาชิม ส่งเสริมและสนับสนุนให้รา้ นจ�าหน่ายอาหารปรุงส�าเร็จในเขตกรุงเทพฯ
(ร่วมกับกรุงเทพมหานคร) ปริมณฑล และส่วนภูมภิ าค
จ�าหน่ายอาหารจานเดียวในราคาไม่เกินจานชามละ
๒๕-๓๕ บาท จ�านวน ๑๑ ๖๙๔ แห่ง สามารถลดภาระ
ค่าครองชีพได้ประมาณร้อยละ ๑๐-๓๕ ของเงินค่าใช้จา่ ย
ในการซือ้ อาหารต่อวัน หรือประมาณวันละ ๑๐ ล้านบาท
คิ ด เป็ น มู ล ค่ า กว่ า ๓ ๐๔๕ ล้ า นบาท ทั้ ง นี้
กระทรวงพาณิชย์ปรับโฉมใหม่ “หนูณิชย์...พาชิม”
เน้นอร่อย สะอาด ราคาประหยัด ปรับปรุงร้านให้
ทันสมัย น�าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้พร้อมตอบโจทย์
กระแสความนิยมอาหาร
ood ในปัจจุบัน
๒.๒.๒ ดำาเนินโครงการอาหารจานด่วน
ราคาพิเศษ โดยจัดจ�าหน่ายอาหารปรุงสดในเดือน
กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณหน้าค่ายทหารหรือชุมชน
รอบค่าย เพื่อเป็นทางเลือกให้ประชาชนได้ซื้ออาหาร
ในราคาพิเศษและถูกกว่าท้องตลาด
๒.๒.๓ ดำ า เนิ น โครงการจำ า หน่ า ย
อาหารและสิ น ค้ า ราคาถู ก ช่ ว ยเหลื อ ประชาชน
เพื่อลดค่าครองชีพของประชาชนตามนโยบายรัฐบาล ณ ถนนหลักเมือง ศาลาว่าการกลาโหม ในเดือนกรกฎาคม
๒๕๕๙ โดยจ�าหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคราคาถูกให้แก่ข้าราชการและประชาชนทั่วไปภายในพื้นที่ใกล้เคียง
เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว
๒.๒.๔ ดำาเนินโครงการธง ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน จ�าหน่ายสินค้าจ�าเป็น
ต่อการครองชีพราคาประหยัด โดยมีราคาต�่ากว่าท้องตลาดทั่วไปร้อยละ ๒๐-๔๐ รวม รวม ๖๖๘ ครั้ง มีมูลค่า
การจ�าหน่าย ๘๑๗ ล้านบาท สามารถลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนกว่า ๒ ล้านคน คิดเป็นมูลค่า
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กว่า ๓๕๐ ล้านบาท (ณ กันยายน ๒๕๕๙) นอกจากนี้ ยังมีโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนในเขตพืน้ ที่
ประสบภัยแล้งลุม่ นำา้ เจ้าพระยา โดยจ�าหน่ายสินค้าจ�าเป็นราคาประหยัด จ�านวน ๔๓๖ ครัง้ สามารถลดค่าครองชีพ
ให้แก่ประชาชนได้กว่า ๑๙๔ ๐๐๐ คน คิดเป็นมูลค่ากว่า ๓๐ ล้านบาท
๒.๒.๕ ดำ า เนิ น โครงการ เทใจ...
คืนสุข..เทศกาลปีใหม่ โดยร่วมกับสภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย สมาคมผู้ค้าปลีกไทย สมาคมการค้า
ส่ ง -ปลี ก ไทย ห้ า งสรรพสิ น ค้ า ศู น ย์ ก ารค้ า ชั้ น น� า
ร้านสะดวกซือ้ และร้านค้าปลีกท้องถิน่ ทัว่ ประเทศกว่า
๑๓ ๕๐๐ สาขา และ “ร้านฉลาดซื้อ ประหยัดใช้”
๑๒๘ ราย ๕๗๘ สาขา ใน ๗๒ จังหวัด จ�าหน่าย
สินค้าลดราคาสูงสุดถึงร้อยละ ๘๐ มียอดจ�าหน่าย
ประมาณ ๕๐ ๐๐๐ ล้านบาท ช่วยลดภาระค่าครองชีพ
ประชาชนเฉลี่ยร้อยละ ๓๐ คิดเป็นมูลค่ากว่า ๑๕ ๐๐๐ ล้านบาท โครงการ เทใจ..คืนสุข..ต้อนรับเปดเทอม
โดยร่วมกับห้างค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ จัดงานลดราคาจ�าหน่าย
สินค้าในช่วงเปิดภาคเรียน ( a o hool) ทุกสาขาทั่วประเทศ ลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภค เครื่องแต่งกาย
และอุปกรณ์การเรียน ร้อยละ ๖๐-๗๐ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ เมษายน-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยมียอดจ�าหน่าย
ประมาณ ๔๐ ๐๐๐ ล้านบาท ลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนได้รอ้ ยละ ๓๐ คิดเป็นมูลค่า ๑๒ ๐๐๐ ล้านบาท
๒.๒.๖ ดำาเนินโครงการธงนำ้าเงิน จัดจ�าหน่ายสินค้าราคาถูกเพื่อลดค่าใช้จ่ายและตอบสนอง
ต่อนโยบายรัฐบาลในการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙
๒.๒.๗ ดำาเนินโครงการตลาดชุมชน โดยร่วมกับการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดโครงการ
ตลาดต้องชม โดยเชื่อมโยงกับโครงการ ๑๒ เมืองต้องห้ามพลาดของ ททท. เพื่อส่งเสริมการด�าเนินการ
ด้านการตลาดภายในประเทศและสร้างความเข้มแข็งให้ท้องถิ่น โดยมีเป้าหมาย ๗๗ แห่งทั่วประเทศในปี ๒๕๕๙
ปัจจุบันได้ด�าเนินการแล้ว ๗๗ จังหวัด ๗๗ แห่ง
๒.๒.๘ ขยายระยะเวลาดำ า เนิ น
มาตรการลดภาระค่ า ครองชี พ ของประชาชน
ด้ า นการเดิ น ทาง เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารแก่ ป ระชาชน
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยที่ผ่านมาได้ขยายระยะเวลา
มาตรการมาอย่างต่อเนื่องทุก ๖ เดื อ น ทั้ ง นี้ จ ะมี
การขยายระยะเวลาต่อไปอีก ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่
๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ วงเงิน
ชดเชยรวมทั้งสิ้น ๒ ๒๖๘ ล้านบาท
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การเพิ่มขีดค ามสามาร ผประกอบการ ิสา กิ ขนาดกลาง ละขนาดยอม
(SMEs)
รัฐบาลมีนโยบายที่จะเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
มีบทบาทส�าคัญต่อการสร้างรายได้และการจ้างงานที่ส�าคัญต่อเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ทั้งนี้ ในส่วนของ
รายละเอียดผลการด�าเนินการในเรือ่ งนีป้ รากฏอยูใ่ นการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนทีส่ �าคัญของประเทศ ข้อ ๒ การสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ( M )

การสงเสริม าคการพา ิชย การคา ละขยายฐานการสงออก
๔.๑ การส่งเสริมการพาณิชย์และการค้า
๔.๑.๑ ดำ า เนิ น โครงการหนึ่ ง ตำ า บล
หนึ่งผลิตภัณ ์ (
) เพือ่ สร้างรายได้ สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชมุ ชน
ส่ ง เสริ ม การใช้ ภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และส่ ง เสริ ม
ั ำ
ความคิ ด ริ เริ่ ม สร้ า งสรรค์ ซึ่ ง มุ ่ ง เน้ น ในการพั ฒ นา
ศักยภาพผู้ประกอบการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ผู้ ร บ ำร ส ำ ิ ำ
รำ
ด้ า นนวั ต กรรม และส่ ง เสริ ม ช่ อ งทางการตลาด
รำ ้ ำ ำร �ำห ำ ส ส ำ
ทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศ ท� า ให้ ป ั จ จุ บั น
”
มี ผู ้ ป ระกอบการและสมาชิ ก ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน
และผลิตภัณฑ์ T ไม่น้อยกว่า ๕๕ ๐๐๐ ราย
และมี ร ายได้ จ ากการจ� า หน่ า ยสะสมไม่ น ้ อ ยกว่ า
๑๑๖ ๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งมีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ
ดังนี้
(๑) พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
และผลิตภัณฑ์ T
(๑.๑) พัฒนาศักยภาพ
ผู ้ ป ระกอบการและผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน ด� า เนิ น การ
ได้จ�านวน ๙ ๕๒๑ รายต่อผลิตภัณฑ์ และยกระดับ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุม ชน ๑-๓ ดาว ท� าให้สามารถขายได้
จ�านวน ๕ ๐๐๐ ราย
(๑.๒) พัฒนาการบริหาร
จัดการผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการ
T ก�าหนดเป้าหมาย ๕ ๐๙๒ ผลิตภัณฑ์ ด�าเนินการแล้ว ๕ ๑๗๐ ผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๑.๕๓
(๑.๓) ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม รูปแบบ T
. .0 o n T
n ani าลาล สมุนไพร จ�านวน ๔๕๖ ผลิตภัณฑ์

ผิ ั

ผิ ั

้ำ บำ
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(๒) ส่งเสริมช่องทางการตลาด ตัง้ แต่ระดับจังหวัด ภูมภิ าค ระดับประเทศ และต่างประเทศ
รวมถึงเน้นการเพิม่ ช่องทางการตลาดใหม่ เช่น การจ�าหน่ายสินค้า T บนเครือ่ งบิน ร้านประชารัฐสุขใจ ประชารัฐ
ร่วมใจค้าส่งค้าปลีก T ต้นแบบ ระบบ - o
T หมู่บ้าน T เพื่อการท่องเที่ยว
รวมทัง้ จัดตัง้ T T ad ในทุกจังหวัด ซึง่ ขณะนีม้ กี ารจดทะเบียนในรูปบริษทั แล้ว ๕ แห่ง ได้แก่ จังหวัดชุมพร
กาญจนบุรี พระนครศรีอยุธยา ตาก และแพร่ โดยมีแผนทีจ่ ะจดทะเบียนครบทุกจังหวัดในเดือนมิถนุ ายน ๒๕๖๐
๔.๑.๒ ดำ า เนิ น มาตรการภาษี เ พื่ อ
ส่งเสริมสินค้าท้องถิ่น ทย (
)
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศผ่านการใช้จ่ายของ
ประชาชนในการซื้อผลิตภัณฑ์ T และกระจาย
รายได้ เข้ า สู ่ ร ะบบเศรษฐกิ จ ในท้ อ งถิ่ น และชุ ม ชน
ซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง
โดยมาตรการภาษี เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม สิ น ค้ า ท้ อ งถิ่ น ไทย
ก� า หนดให้ ผู ้ มี เ งิ น ได้ หั ก ลดหย่ อ นภาษี เ งิ น ได้ บุ ค คล
ธรรมดาส�าหรับการซือ้ สินค้า T ตามจ�านวนทีจ่ า่ ยจริง
แต่รวมกันทั้งหมดแล้วไม่เกิน ๑๕ ๐๐๐ บาท โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
(๑) เป็นสินค้า T ที่ได้รับการรับรองและลงทะเบียนกับรัฐบาล
(๒) เป็นรายจ่ายในการซือ้ สินค้า T ให้แก่ผปู้ ระกอบการจดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม่
และได้รบั ใบก�ากับภาษีเต็มรูปแบบ ตามมาตรา ๘๖ ๔
แห่งประมวลรัษฎากร ในระหว่างวันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม
๒๕๕๙ โดยใบก�ากับภาษีตอ้ งระบุรายการว่าเป็นสินค้า
T เท่านั้น
๔.๑.๓ ส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณ ์
ชุมชนด้วยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (
) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า
สร้ า งรายได้ ใ ห้ แ ก่ ชุ ม ชน และสร้ า งชื่ อ เสี ย งให้ แ ก่
พื้ น ที่ ผ ลิ ต สิ น ค้ า โดยขึ้ น ทะเบี ย นสิ น ค้ า
ไทย
ทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศสิ น ค้ า จดทะเบี ย น
ในประเทศ ๘ สินค้า ๗ จังหวัด ได้แก่ มุกภูเก็ต ชาเชียงราย
กาแฟเขาทะลุ ชุ ม พร กาแฟดงมะไฟนครราชสี ม า
มะยงชิดและมะปรางหวานนครนายก ส้มโอปูโกยะรัง
ปั ต ตานี และพริ ก บางช้ า งสมุ ท รสงคราม และ
ในต่างประเทศ ได้แก่ ผ้าไหมยกดอกล�าพูน สาธารณรัฐ
ส สริ
ห้
บ
อินโดนีเซีย ขณะนีไ้ ด้ผลักดันส่งเสริมให้มกี ารจดทะเบียน
ำ ร
สิ ้ำ
ในต่างประเทศ รวม ๒ สินค้า ได้แก่ ผ้าไหมยกดอกล�าพูน
(สาธารณรัฐอินเดีย) และข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง
รับร ำ ร ำ สิ ้ำ ร ับสำ
(สหภาพยุโรป) รวมทั้งส่งเสริมการรับรองมาตรฐาน
สิ ้ำ
ร
บ
สินค้า ในระดับสากล รวม ๖ สินค้า ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ
สิ ้ำ
ัหั
ทุ่งกุลาร้องไห้ ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง กาแฟดอยตุง

สิ ้ำ

รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

นโยบายข้อ ๖

กาแฟดอยช้าง มะขามหวานเพชรบูรณ์ และส้มโอทับทิมสยาม เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นและสร้างความมั่นใจ
ให้ผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศ
			
นอกจากนี้ รัฐบาลได้ส่งเสริมการขึ้นทะเบียน GI ในจังหวัดที่ยังไม่มีสินค้า GI ๑๓ จังหวัด
และส่งเสริมการขึน้ ทะเบียน GI ไทยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน จ�ำนวน ๓ สินค้า ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ
ทุ่งกุลาร้องไห้ ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง และมะขามหวานเพชรบูรณ์ และส่งเสริมรับรองมาตรฐานสินค้า GI
ในระดับสากล รวม ๒๑ สินค้า รวมถึงการจัดท�ำระบบฐานข้อมูลการขึน้ ทะเบียนสินค้า GI รวม ๖๗ สินค้า ใน ๔๙ จังหวัด
เพื่อส่งเสริมการตลาดและการพัฒนาจังหวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสินค้า GI ต่อไป
		
๔.๑.๔ เร่ ง พั ฒ นาการค้ า ภาคบริ ก าร (Trade in Services) เพื่ อ ยกระดั บ การพั ฒ นา
ภาคบริการและสินค้าต่อเนือ่ งให้มมี ลู ค่าสูงตามห่วงโซ่มลู ค่า โดยพัฒนาธุรกิจเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ที่ อ ยู ่ ภ ายใต้ ก รอบความตกลงด้ า นการค้ า บริ ก ารอาเซี ย น เช่ น ธุ ร กิ จ ด้ า นค้ า ส่ ง ค้ า ปลี ก ธุ ร กิ จ แฟรนไชส์
ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ ธุรกิจบริการด้านการท่องเทีย่ ว (ร้านอาหาร ภัตตาคาร และบริการสถานที่พัก) ธุรกิจ
บริการเกีย่ วกับสุขภาพ (สปา นวดเพือ่ สุขภาพ และดูแลผูส้ งู อายุ) ธุรกิจบริหารทรัพย์สนิ โดยการสร้างองค์ความรู้
พื้นฐานด้านต่าง ๆ และแลกเปลี่ยนรู้ประสบการณ์ โดยมีกิจกรรมที่ส�ำคัญ เช่น อบรมเกี่ยวกับระบบแฟรนไชส์
และให้ค�ำปรึกษาทั้งส่วนกลางและภูมิภาค จัดงาน “Franchise Day” เสริมสร้างความรู้กลยุทธ์ทางการตลาด
ธุ ร กิ จ ในระบบแฟรนไชส์ คั ด เลื อ กธุ ร กิ จ แฟรนไซส์ ที่ มี ศั ก ยภาพและมี ค วามพร้ อ มเพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพ
การตลาด โดยสร้างความรู้แก่ธุรกิจแฟรนไชส์ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมน�ำเสนอและเจรจาธุรกิจ
ในต่างประเทศ ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและสร้างโอกาสทางการตลาดธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์
สร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการธุรกิจค้าส่งค้าปลีก เช่น พัฒนายกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการ
ธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีก การน�ำเทคโนโลยีมาใช้พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด “ค้าส่งร่วมใจ โชห่วยไทยคูส่ งั คม”
มีรา้ นค้าส่งค้าปลีกเข้าร่วม ๕,๓๙๐ ราย พัฒนาผูป้ ระกอบการและส่งเสริมธุรกิจครบวงจร ส่งเสริมผูป้ ระกอบการ
รายใหม่เข้าสูร่ ะบบการประกอบธุรกิจ พัฒนาส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีซอฟต์แวร์มาใช้ในการบริหารจัดการร้านค้า
ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการของธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ และเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ
			
นอกจากนี้ ได้มกี ารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพวิชาชีพบัญชีสสู่ ากล การสร้างนักบัญชีรนุ่ ใหม่
โดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ๘๘ สถาบัน เพื่อสร้างความรู้พัฒนาทักษะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวการปฏิบัติ
งานวิชาชีพบัญชี มีนักศึกษาผ่านเกณฑ์และรับวุฒิบัตร ๘,๓๑๔ ราย การพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
และสร้างความเชื่อมั่นในธุรกิจนี้ จัดการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ (e-learning) และพัฒนาผู้ประกอบการ
มุง่ สูธ่ รรมาภิบาล ซึง่ ทัง้ ผูป้ ระกอบการ สถาบันการศึกษา สมาคมการค้าให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
ที่ได้จัดขึ้นเป็นประจ�ำและต่อเนื่องมาโดยตลอดมากกว่า ๔๒,๐๐๐ ราย รวมทั้งยังให้ความรู้ความเข้าใจ
แก่ผู้ประกอบการถึงทางเลือกใหม่ในการเข้าถึงแหล่งทุนและการเป็นผู้บังคับหลักประกัน รวมกว่า ๒,๕๐๐ ราย
มีการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ (เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙) รวม ๖๑,๙๔๐ ค�ำขอ
คิดเป็นมูลค่ากว่า ๔๗๑,๐๐๐ ล้านบาท
		
๔.๑.๕ ด�ำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญา
			
(๑) พัฒนาปรับปรุงระบบการจดทะเบียน เพือ่ ให้มปี ระสิทธิภาพและรวดเร็วยิง่ ขึน้ ดังนี้
				 (๑.๑) พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ โดยการพั ฒ นาระบบ
การยื่นค�ำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) ซึ่งเปิดใช้บริการ
อย่างเต็มรูปแบบ เมื่อต้นปี ๒๕๕๙ และอยู่ระหว่างด�ำเนินการเพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการแก่ประชาชน เช่น
ให้มีการช�ำระเงินผ่านระบบออนไลน์ การยื่นค�ำขอทุกรายการได้ทางออนไลน์ และการลงทะเบียนครั้งเดียว
เข้าใช้งานได้ทุกระบบ
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(๑.๒) ลดขั้ น ตอนและระยะเวลาการจดทะเบี ย น โดยการแก้ ไขกฎหมาย
เครือ่ งหมายการค้า และอยูร่ ะหว่างแก้ไขกฎหมายสิทธิบตั ร เพือ่ ให้การบริการรับจดทะเบียนทรัพย์สนิ ทางปัญญา
รวดเร็วมากขึ้น
(๒) ป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปญญา สืบเนือ่ งจากประเทศไทย
ถูกสหรัฐอเมริกาจัดอันดับเป็นประเทศคู่ค้าที่ไม่ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเท่าที่ควรหรืออยู่ในบัญชี
กลุ่มประเทศที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษ ( io i a h i
) มาตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ ซึ่งมีผลต่อการดึงดูด
การลงทุนในอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม รัฐบาลจึง เร่งผลักดันให้ ทยหลุดจากบัญชี
ตามกฎหมายการค้าสหรัฐอเมริกา มาตรา ๓๐๑ พิเศษ โดยในช่วง ๑ ปีที่ผ่านมา รัฐบาลให้ความส�าคัญกับ
ทรัพย์สินทางปัญญา โดยรณรงค์ให้คนไทยตระหนักถึงความส�าคัญของการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
การไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญา โดยเฉพาะให้ คน ทย ม่ซอื้ ม่ขาย ม่ใช้ของปลอม เพือ่ เสริมสร้างศักยภาพ
การแข่งขันทางการค้าของไทยและสร้างความเชื่อมั่นต่อการค้าและการลงทุนของต่างประเทศ
(๒.๑) ก�าหนดที่จะขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาให้สัมฤทธิ์ผล ภายในปี ๒๕๕๙ โดยในระยะเร่งด่วน (ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๙)
ด�าเนินการในเรื่องที่มีความส�าคัญเร่งด่วนและถูกเพ่งเล็ง เช่น ป้องกันการลักลอบน�าเข้าในทุกช่องทาง (บก เรือ
อากาศ ไปรษณีย์) ปราบปรามการละเมิดในท้องตลาด แหล่งผลิต แหล่งเก็บ บนอินเทอร์เน็ต สัญญาณเคเบิ้ล
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ดาวเทียม และลดการใช้ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์ ตลอดจนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ให้กับ
ทุกภาคส่วน ส่วนระยะยาว (เดือนมกราคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป) จะด�ำเนินการมาตรการต่าง ๆ อย่างต่อเนือ่ งจาก
ระยะเร่งด่วนโดยปรับปรุงให้เกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้น เช่น แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
				 (๒.๒) เร่งรัดการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยมี
ผลการปราบปรามในภาพรวมสามารถจับกุมและตรวจยึด ๔,๒๐๖ คดี และยึดของกลางกว่า ๓.๔ ล้านชิน้ ท�ำลาย
ของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุด เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา
และนั ก ลงทุ น ว่าจะไม่มีสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปั ญ ญากลั บ สู ่ ท ้ อ งตลาดหรื อ ส่ ง ออกไปยั ง ต่ า งประเทศ
รวมของกลาง ๑.๒ ล้านชิน้ มูลค่าความเสียหายกว่า ๗๐๐ ล้านบาท และรณรงค์สร้างจิตส�ำนึกและการเคารพสิทธิ
ในทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
๔.๒ การส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
		
ในช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกิจการค้าโลกชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การส่งออกซึ่งเป็นจักรกล
ส�ำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยลดลงเช่นเดียวกัน โดยในช่วงปีแรกรัฐบาลได้เร่งขจัดอุปสรรค
ในการส่งออกต่าง ๆ เช่น เร่งรัดท�ำตลาดเชิงกลยุทธ์ ปฏิรูปโครงสร้างการส่งออกเพื่อวางรากฐานเศรษฐกิจ
ในระยะยาว เจรจาเชิงกลยุทธ์เพือ่ เปิดตลาดและลดอุปสรรคทางการค้า และเพือ่ รักษาระดับการส่งออกให้เป็นไป
ตามเป้าหมาย จึงได้มุ่งรักษาตลาดเดิมและหาตลาดใหม่ โดยด�ำเนินมาตรการส�ำคัญ ดังนี้
		
๔.๒.๑ เปิ ด ประตู ก ารค้ า และขยายความร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ เพื่ อ แสวงหาประโยชน์
สร้างโอกาสและความมั่นคงทางการค้าและการลงทุนในตลาดคู่ค้า ได้แก่
			
(๑) เจรจาความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement: FTA) โดยปัจจุบัน
ประเทศไทยมี FTA ในระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาคที่มีผลใช้บังคับแล้วกับ ๑๗ ประเทศ ภายใต้ความตกลง
๑๒ ฉบับ ซึ่งยังมีการเจรจาต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงความตกลงและการเจรจาจัดท�ำความตกลงกับประเทศใหม่ ๆ
เช่น สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน การรับมือกับประเด็นความท้าทายใหม่ ๆ ที่อาเซียนอาจต้องเผชิญในอนาคต
ส่วนความร่วมมือกับประเทศอาเซียนได้จัดท�ำความตกลง FTA กับคู่ค้า ๖ ประเทศ ประกอบด้วย อาเซียน-จีน
อาเซียน-ญี่ปุ่น อาเซียน-เกาหลีใต้ อาเซียน-อินเดีย และอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์
				 นอกจากนี้ ยังมี FTA ทีอ่ ยูร่ ะหว่างเจรจาจัดท�ำ เช่น อาเซียน-ฮ่องกง และความตกลง
หุน้ ส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมภิ าค (Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) ซึง่ ประกอบด้วย
สมาชิกอาเซียน ๑๐ ประเทศ และประเทศคู่เจรจา FTA ของอาเซียนอีก ๖ ประเทศ เพื่อขยายประโยชน์เพิ่มเติม
จากความตกลงอาเซียน+๑ ทั้งนี้ ในช่วง ๗ เดือนแรกของปี ๒๕๕๙ (เดือนมกราคม-กรกฎาคม ๒๕๕๙)
ไทยมีมูลค่าการค้ากับประเทศสมาชิก RCEP รวม ๑.๓๗ แสนล้านดอลลาร์ สรอ. หรือประมาณร้อยละ ๖๐
ของการค้ารวมทั้งหมดของไทย เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนกว่าร้อยละ ๑
				 ส่วน FTA ระดับทวิภาคี ไทยมี FTA กับประเทศคู่ค้าแล้ว ๖ ประเทศ ได้แก่
เครือรัฐออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐชิลี และสาธารณรัฐเปรู
และขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจา FTA กับสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่าการค้าระหว่างกัน
ปีละประมาณ ๑,๐๐๐ ล้านดอลลาร์ สรอ.
			
(๒) เจรจาการค้าระดับพหุภาคีภายใต้องค์การการค้าโลก (World Trade Organization:
WTO) โดยประเทศไทยได้ร่วมผลักดันให้การเจรจาความตกลงว่าด้วยการอ� ำนวยความสะดวกทางการค้า
มีผลส�ำเร็จ และได้เริ่มปฏิบัติตามความตกลงดังกล่าวแล้ว รวมทั้งได้ประกาศให้สิทธิพิเศษแก่ประเทศพัฒนา
น้อยที่สุด ๔๘ ประเทศ โดยการยกเลิกภาษีน�ำเข้าและโควตาอันเป็นประโยชน์ต่อการเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบ
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จากกลุ่มประเทศดังกล่าว และเป็นการขยายความสัมพันธ์ทางการค้าไปยังประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ซึ่งส่วนใหญ่
อยู่ในแถบแอฟริกาและเอเชียใต้ด้วย
				 นอกจากนี้ ยังมีการช่วยเหลือเพือ่ การปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการทีไ่ ด้รบั
ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า ปี ๒๕๖๐ เป็นการช่วยเหลือกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตร สินค้าอุตสาหกรรม
หรือบริการที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับผลกระทบ หรือจะใช้ประโยชน์จากการเปิดเสรีทางการค้าที่ประสงค์
จะขอรับความช่วยเหลือระยะสั้น เพื่อให้สามารถปรับตัวได้
		
๔.๒.๒ เร่ ง รั ด ขยายตลาดส่ ง ออก
เชิ ง รุ ก เพื่ อ ขยายความสั ม พั น ธ์ ก ารค้ า การลงทุ น
และการแก้ไขปัญหาอุปสรรค โดยสามารถจ�ำแนก
ตลาดได้ดังนี้
			
(๑) ตลาดในกลุ ่ ม ประเทศ
“เจาะ
ศักยภาพใหม่ ได้แก่ รัฐสุลต่านโอมานและสาธารณรัฐ
เช่น โอมาน
อิสลามอิหร่าน เพื่อใช้ประโยชน์ให้เป็นประตู่สู่ภูมิภาค
อิหร่าน แอฟริกา รัสเซีย และเบลารุส
ตะวั น ออกกลาง แอฟริ ก า และเครื อ รั ฐ เอกราช
รวมทั้งเตรียมการจัดท�ำ
กับ
(Commonwealth of Independent States: CIS)
”
เป็ น พั น ธมิ ต รความมั่ น คงทางพลั ง งานของไทย
สร้ า งมู ล ค่ า ซื้ อ ขายระหว่ า งกั น ๑,๕๐๐ ล้ า นบาท
และมุ่งเปิดตลาดการค้าให้เพิ่มขึ้น สหพันธรัฐรัสเซีย
สาธารณรัฐเบลารุส สร้างความสัมพันธ์ระดับสูงแสวงหาลูท่ างและโอกาสทางการค้าการลงทุน มีการลงนามบันทึก
ความเข้าใจด้านการค้าการลงทุน วัฒนธรรม อุตสาหกรรมก่อสร้าง และวิชาการอาหาร สาธารณรัฐสังคมนิยม
ประชาธิปไตยศรีลังกา เป็นฐานเชื่อมโยงสู่ตลาดใหญ่ในเอเชียใต้อย่างสาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐประชาชน
บังกลาเทศ และสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
				 นอกจากนี้ ได้เตรียมการจัดท�ำ FTA กับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย (Eurasian
Economic Union: EAEU) ที่มีสมาชิก ๕ ประเทศ ได้แก่ สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐคาซัคสถาน สาธารณรัฐ
เบลารุส สาธารณรัฐอาร์เมเนีย และสาธารณรัฐคีรก์ ซี ซึง่ เป็นการช่วยลดอุปสรรคการค้า ช่วยเพิม่ โอกาสการลงทุน
ของไทย และโดยที่ EAEU มีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอีกมาก มีการเพิม่ ขึน้ ของชนชัน้ กลางในรัสเซีย
จะเป็นโอกาสส�ำหรับสินค้าส่งออกของไทยเพิ่มขึ้นในระยะกลางและระยะยาว รวมทั้งไทยสามารถใช้ EAEU
เป็ น ช่ อ งทางจ� ำ หน่ า ยไปประเทศเอเชี ย กลางได้ อี ก ทั้ ง ยั ง มี ก ารศึ ก ษาลู ่ ท างการจั ด ท� ำ FTA/PTA
[ข้ อ ตกลงสิ ท ธิ พิ เ ศษทางภาษี (Preferential Tariff Arrangement)] กั บ สาธารณรั ฐ อิ ส ลามอิ ห ร่ า น
และสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลงั กา เพือ่ ขยายมูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างกันอย่างเป็นรูปธรรม
			
(๒) ตลาดอาเซียน โดยการส่งเสริมธุรกิจการค้า บริการ และการลงทุน เน้นเจาะ
ตลาดอาเซียนถึงระดับเมือง (City Focus) โดยเน้นสินค้าและบริการแบรนด์ไทยด้วยการจัดงาน TOP THAI
BRANDS ซึ่งช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ที่มีการพัฒนาแบรนด์เป็นของตนเอง ให้มีช่องทางการส่งออก
สู่ตลาดต่างประเทศ จ�ำนวน ๕ ครั้ง ณ กรุงพนมเปญ เวียงจันทน์ นครย่างกุ้ง นครโฮจิมินห์ และกรุงมะนิลา
และจัดงาน Mini Thailand Week และงาน Thailand Week รวมจ�ำนวน ๑๖ ครั้ง ครอบคลุมเมืองใหญ่
ทั่วอาเซียน สร้างมูลค่ายอดขายราว ๒,๐๐๐ ล้านบาท

ตลาดในกลุ่มประเทศ
ศักยภาพใหม่

FTA
สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย
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(๓) ตลาดเฉพาะ (ni h a ) เน้นกลุ่มเป้าหมาย p Ri h โดยใช้เจ้าหน้าที่
ในพืน้ ทีเ่ พือ่ ท�าตลาดเชิงรุก และน�าผูป้ ระกอบการเจาะตลาดใหม่เป็นผลส�าเร็จ เช่น ตลาดสัตว์เลีย้ ง ตลาดผูส้ งู อายุ
ตลาด สิ แปนิก ตลาดกลุม่ เพศทีส่ าม นอกจากนี้ ยังมีโครงการลักษณะพัฒนาสินค้าให้เหมาะสมกับความต้องการ
ผู้บริโภคตลาดกลุ่มเป้าหมายน�าผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาให้ค�าแนะน�าเป็นรายบริษัท และน�าเข้าสู่กิจกรรม
ส่งเสริมการตลาดต่อไป
๔.๒.๓ เร่งขยายการส่งออก ปในกลุ่มประเทศ
(กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม)
เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจโลก ทั้งในด้านเศรษฐกิจ
การค้าและการลงทุน โดยได้ด�าเนินงานส�าคัญ ได้แก่
(๑) จัดประชุมหารือผู้บริหารระดับสูงทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อเจรจาแก้ไขปัญหา
อุปสรรคทางการค้า และเพือ่ ขยายช่องทางการค้า จัด กอบรมสัมมนาให้ความรู้ จัดงานแสดงสินค้า (T ad ai )
และเจรจาจับคู่ธุรกิจ รวมทั้งจัดประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคการค้าชายแดน
รวม ๒ ครั้ง ณ จังหวัดสงขลา และจันทบุรี
(๒) จัดมหกรรมการค้าชายแดน ประกอบด้วย ประชุมหารือร่วมกันระหว่างภาครัฐ
และภาคเอกชนของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ( in o ) จัดงานแสดงสินค้า (T ad ai ) และเจรจา
จับคู่ธุรกิจ ( in Ma hin ) รวม ๓ ครั้ง ได้แก่ ๑) จังหวัดนครพนม ๒) เมืองตองยี รัฐฉาน สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา และ ๓) จังหวัดพระตะบอง ราชอาณาจักรกัมพูชา
(๓) สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของ ทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ภายใต้
โครงการ
- (on n p n
o
lop n o a ) หลังจบการอบรม ปีที่ ๒ มียอดการค้าระหว่างกันทันทีประมาณ ๕๘ ล้านบาท และเมื่อรวมมูลค่าการค้า - ปีที่ ๑ และ ๒ แล้ว
มียอดการค้ากว่า ๑ ๕๐๐ ล้านบาท รวมทั้งจัดโครงการคืนสู่เหย้า ( - R nion) เพื่อให้ผู้ประกอบการไทย
กับผู้ประกอบการทั้ง ๔ ประเทศ ( M ) ทั้งปีที่ ๑ และ ๒ ได้มีโอกาสเจรจาธุรกิจระหว่างกันได้อย่างต่อเนื่อง
และกว้างขวางยิ่งขึ้น
(๔) จัดงาน
2016 ภายใต้แนวคิด To a d a ha d o p i
หรื อ ประสาน แบ่ ง ปั น มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
และพัฒนาความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจการค้า
การลงทุน และการท่องเที่ยว และพัฒนาความร่วมมือ
ระหว่างผู้น�าระดับสูงของภาครัฐกับภาคเอกชน และ
ภาควิชาการ รวมทั้ง a p ของกลุ่มประเทศ
M T พร้อมยกระดับเป็นเวทีความร่วมมือเพือ่ ก้าวสู่
ตลาดโลก ทัง้ นี้ ในปี ๒๕๕๙ ได้กา� หนดเป้าหมายการค้า
ชายแดนและผ่านแดนมูลค่า ๑.๗ ล้านล้านบาท โดย ๘ เดือนแรกของปี ๒๕๕๙ (เดือนมกราคม-สิงหาคม ๒๕๕๙)
มีมูลค่ารวมแล้วกว่า ๗๖๓ ๒๒๕ ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๖๕
๔.๓ การส่งเสริมการค้าบริการและการลงทุนในต่างประเทศ
รัฐบาลได้ส่งเสริมการค้าบริการและการลงทุนในต่างประเทศ เพื่อเป็นเครื่องจักรใหม่ในการ
ขับเคลื่อนการค้าขยายโอกาสทางการค้าการลงทุน สร้างความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจ ซึ่งได้ก�าหนด
กลุ่มธุรกิจเป้าหมาย ๖ กลุ่มธุรกิจ โดยมีการด�าเนินการที่ส�าคัญ ดังนี้
รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
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๔.๓.๑ ส่งเสริมธุรกิจบริการไทยสูต่ ลาดโลกในสาขาเป้าหมาย เช่น ธุรกิจสุขภาพและความงาม
ธุรกิจโรงแรมและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ธุรกิจก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจบันเทิงและคอนเทนท์ไทย
ธุรกิจสิง่ พิมพ์ และธุรกิจซอฟต์แวร์ โดยจัดคณะผูแ้ ทนการค้า และน�ำผูป้ ระกอบการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า มีมลู ค่า
สั่งซื้อกว่า ๕,๕๐๐ ล้านบาท
		
๔.๓.๒ ขยายภารกิ จ ผลั ก ดั น การลงทุ น ในต่ า งประเทศคู ่ ค ้ า (Outward Investment)
โดยจัดตั้งศูนย์ AEC Business Support Center ในประเทศอาเซียนเพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการข้อมูล
และค�ำปรึกษาเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการไทยไปด�ำเนินธุรกิจในต่างประเทศ (Internationalization) ครอบคลุม
ตั้งแต่เรื่องการตลาด ข้อมูลการค้าการลงทุน กฎหมายและเครือข่ายทางธุรกิจ การหาวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลาง
การว่าจ้างผลิต การเปิดส�ำนักงานและจัดตัง้ ตัวแทนจ�ำหน่าย หรือการจัดตัง้ โรงงานผลิตในต่างประเทศ ซึง่ สามารถ
เปิดกิจการจนส�ำเร็จเป็นรูปธรรมกว่า ๕๐ ราย
		
๔.๓.๓ ด�ำเนินโครงการ SMEs Pro-active โดยร่วมกับ ๔ องค์กรพันธมิตร ได้แก่ สภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาผูส้ ง่ สินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย
สนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย ร่วมงานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจในตลาด
ต่างประเทศ จ�ำนวนทั้งสิ้น ๒,๖๐๒ บริษัท รวมกว่า ๔๐๐ กิจกรรม สร้างมูลค่าสั่งซื้อกว่า ๘,๙๐๐ ล้านบาท
		
๔.๓.๔ ผลักดันและแก้ปญ
ั หาทางการค้าร่วมกับภาคเอกชน ขับเคลือ่ นผ่านกลไกประชารัฐ โดยมี
ผลทีเ่ ป็นรูปธรรม ได้แก่ การยกเว้นภาษีมลู ค่าเพิม่ และอากรขาเข้าให้กบั วัตถุดบิ และเครือ่ งจักรส�ำหรับอุตสาหกรรม
อัญมณี เพื่อผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและจ�ำหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับของโลก และก�ำหนด
เป้าหมายส่งเสริมธุรกิจบริการของไทยที่มีศักยภาพ ได้แก่ ธุรกิจสุขภาพ บันเทิง การรักษาพยาบาล การศึกษา
โลจิสติกส์ ฯลฯ และกลไกคณะท�ำงานประชารัฐ ด้านการส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ
โดยร่วมกับภาคเอกชน มีการจัดตั้ งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ
(กรอ. ด้านเศรษฐกิจทีมไทยแลนด์พลัส) ในประเทศ CLMV ส่งเสริมผลักดันการแก้ไขปัญหาอุปสรรคการค้าชายแดน
ผลักดันการก�ำหนดมาตรการภาษีเพื่อช่วยภาคเอกชนไทยในการลงทุนในต่างประเทศ และการพัฒนาส่งเสริม
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) แบบพี่จูงน้อง
๔.๔ การเร่งรัดผลักดันขยายโอกาสการด�ำเนินธุรกิจการค้าในตลาดต่างประเทศของสินค้าไทย
		
รั ฐ บาลได้ เ ล็ ง เห็ น ศั ก ยภาพและเสริ ม สร้ า งภาพลั ก ษณ์ สิ น ค้ า ไทยจากหลายอุ ต สาหกรรม
ให้มีความเหมาะสมตามกระแสความต้องการของตลาดโลก ค�ำนึงถึงขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้า
แต่ละประเภทของไทยอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดกิจกรรมที่ส�ำคัญ ดังนี้
		
๔.๔.๑ จัดงานแสดงสินค้าอาหารระดับโลก (World of Food Asia 2016: THAIFEX)
เพือ่ ส่งเสริมการส่งออก การพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน และเสริมสร้างภาพลักษณ์ประชาสัมพันธ์อตุ สาหกรรม
อาหารและเครื่องดื่ม เทคโนโลยี และบริการต่าง ๆ ของไทย ตลอดจนผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
การจัดงานแสดงสินค้าอาหารระดับนานาชาติของเอเชีย มีผปู้ ระกอบการเข้าร่วมงาน ๑,๒๐๐ บริษทั จาก ๓๘ ประเทศ
ในเอเชียตะวันออก อาเซียน ยุโรป อเมริกา ลาตินอเมริกา แอฟริกา มีมลู ค่าการซือ้ ขายรวมกว่า ๙,๖๔๐ ล้านบาท
		
๔.๔.๒ จัดงานแสดงสินค้ายานยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์และอุปกรณ์ตกแต่ง (Thailand (Auto
Parts & Accessories 2016: TAPA 2016) เพื่อแสดงศักยภาพของผู้ประกอบการไทย และเสริมสร้างทัศนคติ
การใช้สินค้าไทย ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประเทศผลิตรถยนต์มากเป็นอันดับที่ ๑๒ ของโลกในปัจจุบัน
รวมทั้งเป็นผู้น�ำและศูนย์กลางอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ในอาเซียน มีผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน
๕๗๕ บริษัท มูลค่าการซื้อขายรวมกว่า ๑,๗๐๐ ล้านบาท
รายงานผลการดำ�เนินงานของรัฐบาล
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๔.๔.๓ จัดงานแสดงสินค้าของขวัญและงานแสดงสินค้าของใช้ในบ้าน (Bangkok International
Gift Fair and Bangkok International Houseware Fair 2016: BIG + BIH 2016) เป็นการจัดงานแสดง
สินค้าไลฟ์สไตล์ระดับนานาชาติทใี่ หญ่ทสี่ ดุ ในอาเซียน มีผลิตภัณฑ์หลากหลายทีผ่ สานการออกแบบและการใช้งาน
ส�ำหรับผู้ที่ชื่นชอบงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจ ด้วยสินค้าไลฟ์สไตล์ในรูปแบบล่าสุด
จากผู้ออกแบบ ผู้ผลิต และผู้ส่งออกทั้งไทยและเอเชีย มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น ๔๘๙ ราย มูลค่าการซื้อขายรวมกว่า
๑,๓๒๐ ล้านบาท
		
๔.๔.๔ จัดงานแสดงสินค้าแฟชั่นและเครื่องหนัง (Bangkok International Fashion Fair
and Bangkok International Leather Fair: BIFF&BILL) เพื่อสร้างให้งานแสดงสินค้าเป็นเวทีระหว่างประเทศ
ที่ส�ำคัญในภูมิภาคเอเชียที่เปิดโอกาสให้เกิดการเจรจาการค้า เชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิต (Supply Chain) และ
ติดตามความเคลือ่ นไหวในวงการแฟชัน่ อีกทัง้ เปิดโอกาสให้ผปู้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กทีม่ ศี กั ยภาพ
ในการผลิตและออกแบบได้มีโอกาสขยายตลาดไปยังต่างประเทศ มีผู้เข้าร่วมงาน ๔๕๖ ราย มูลค่าการซื้อขาย
รวมกว่า ๑,๑๐๐ ล้านบาท
		
๔.๔.๕ จัดงานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ (Thailand International Furniture: TIFF 2016)
เพื่อสร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการผลิตและการส่งออกสินค้าเฟอร์นิเจอร์ในอาเซียน ภายใต้แนวคิด
“ASEAN Smart Living” สะท้อนถึงภาพลักษณ์ประเทศไทย ในฐานะศูนย์กลางการผลิตและการค้าสินค้า
เฟอร์นิเจอร์ของอาเซียน มีผู้เข้าร่วมงาน ๑๘๐ ราย มูลค่าการซื้อขายรวมกว่า ๑,๑๐๐ ล้านบาท
		
๔.๔.๖ จัดงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครือ่ งประดับ ครัง้ ที่ ๕๗ ( Bangkok Gems and Jewelry
Fair 2016) ซึง่ เป็นงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครือ่ งประดับใหญ่เป็นอันดับที่ ๕ ของโลก มีผเู้ ข้าร่วมงาน ๗๘๖ ราย
เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก และผลักดันการส่งออก
สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับให้มากยิ่งขึ้น มีผู้ประกอบการทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วม ๗๙๑ บริษัท
โดยได้ยกระดับการจัดงานให้โดดเด่นด้วยการจัดนิทรรศการพิเศษ และการจัดแสดงสินค้าโซนพิเศษ (Showcase)
เพือ่ เจาะกลุม่ ตลาดเฉพาะ ได้แก่ อัญมณีและเครือ่ งประดับส�ำหรับผูส้ งู อายุ ส�ำหรับเทศกาลต่าง ๆ ส�ำหรับสัตว์เลีย้ ง
และรูปสัตว์ต่าง ๆ ศิลปหัตถกรรม ส�ำหรับคุณผู้ชายหลากหลายไลฟ์สไตล์ และความเป็นมงคลและความเชื่อ
๔.๕ การด�ำเนินการด้านกฎหมายเพื่อการค้า
		
รัฐบาลได้พฒ
ั นากฎหมายและปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ปจั จุบนั
เอื้อประโยชน์ในการแข่งขันทางการค้า โดยมีกฎหมายที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้แล้ว จ�ำนวน
๑๐ ฉบับ เช่น พระราชบัญญัตมิ าตราชัง่ ตวงวัด พระราชบัญญัตคิ วามลับทางการค้า พระราชบัญญัตเิ ครือ่ งหมายการค้า
พระราชบั ญ ญั ติ ลิ ข สิ ท ธิ์ (การคุ ้ ม ครองข้ อ มู ล การบริ ห ารสิ ท ธิ ) พระราชบั ญ ญั ติ ย กเลิ ก กฎหมายบางฉบั บ
ที่หมดความจ�ำเป็นหรือซ�ำ้ ซ้อน ซึ่งผลการด�ำเนินการในปี ๒๕๕๙ ที่ส�ำคัญ ได้แก่
		
๔.๕.๑ ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการจัดตัง้ นิตบิ คุ คลคนเดียว เพือ่ สนับสนุนให้กบั ผูป้ ระกอบการ
SMEs เข้าสู่ระบบมากขึ้น
		
๔.๕.๒ พัฒนากฎหมายว่าด้วยการค้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ท�ำลายล้างสูง เพือ่ พัฒนาระบบบริหารการค้าสินค้าทีเ่ กีย่ วข้องกับการแพร่ขยายอาวุธทีม่ อี านุภาพท�ำลายล้างสูง
ซึ่งรวมถึงสินค้าใช้ได้สองทางของไทยให้เป็นสากล
		
๔.๕.๓ ปรับปรุงประเภทธุรกิจบริการทีไ่ ม่ตอ้ งขออนุญาตในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
จ�ำนวน ๔ ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจส�ำนักงานผูแ้ ทนธนาคาร ธุรกิจประกันชีวติ และธุรกิจประกัน
วินาศภัย เนือ่ งจากเป็นธุรกิจทีม่ กี ฎหมายเฉพาะของหน่วยงานก�ำกับดูแลอยูแ่ ล้ว อีกทัง้ เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล
ในการอ�ำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทย
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๕

การสงเสริมการลงทน ละขับเคล่อนอ สา กรรมส

รัฐบาลเร่งขจัดปัญหาอุปสรรคของการอนุมัติ อนุญาต เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ( o -i a )
และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและผู้ประกอบการทั้งภายในและภายนอกประเทศควบคู่ไปกับการวาง
รากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมเพือ่ เป็นกลไกในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจเพือ่ อนาคต (
n in o o h)
ซึ่งเป็นมาตรการหรือกลไกระยะยาวที่จะก�าหนดทิศทาง “การปรับโครงสร้างด้านการผลิตภาคอุตสาหกรรม
ของประเทศ” อันเป็นการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศสูค่ วามยัง่ ยืน และหลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้
ปานกลาง (Middl n o T ap) โดยมีนโยบายการส่งเสริมการลงทุนที่เอื้อต่อการยกระดับความสามารถ
ในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย เพื่อให้สามารถต่อยอดไปสู่การใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ส่งเสริม
การเชื่อมโยงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันตลอดห่วงโซ่มูลค่า ประกอบด้วยนโยบาย p l
เพื่อดึงดูดการลงทุน
ในพื้นที่เป้าหมายที่เป็นการสร้างฐานอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เร่งผลักดันขับเคลื่อน ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมาย
() ด้วยการต่อยอด ๕ อุตสาหกรรมเดิม ได้แก่
อุตสาหกรรม ๑) ยานยนต์สมัยใหม่ ๒) อิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ ๓) ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและท่องเที่ยว
เชิ ง สุ ข ภาพ ๔) การเกษตรและเทคโนโลยี ชี ว ภาพ
๕) แปรรูปอาหาร และเพิม่ เติม ๕ อุตสาหกรรมอนาคต
(
) ได้แก่ อุตสาหกรรม ๑) หุ่นยนต์เพื่อ
การอุตสาหกรรม ๒) การบินและโลจิสติกส์ ๓) เชือ้ เพลิง
ชีวภาพและเคมีชวี ภาพ ๔) ดิจทิ ลั ๕) การแพทย์ครบวงจร
พร้อมก�าหนดมาตรการขับเคลือ่ น ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม ตามนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ในรูปแบบ l
และ pp l
โดยก�าหนดมาตรการสนับสนุนและสิทธิประโยชน์เฉพาะในแต่ละเขต
ดังกล่าว นอกจากนีย้ งั มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ทีใ่ ช้นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขันในด้านการบริหารจัดการและการตลาด ตลอดจนผลักดันเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล และก้าวสู่
Thailand 4.0 โดยมีผลการด�าเนินการ ดังนี้
๕.๑ การส่งเสริมการลงทุน
รัฐบาลได้ด�าเนินการเพื่ออ�านวยความสะดวกด้านการประกอบธุรกิจ ปรับปรุงการด�าเนินงาน
ต่าง ๆ รวมทั้งกระบวนการพิจารณาอนุญาต เพิ่มขีดความสามารถ รวดเร็ว และโปร่งใส เพื่อให้การด�าเนินธุรกิจ
มีความง่ายยิ่งขึ้น ( o -i a ) มีผลการด�าเนินการ ดังนี้
๕.๑.๑ จัดทำาคูม่ อื บริการประชาชน ตามพระราชบัญญัตกิ ารอ�านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมทั้งสิ้น ๒๖๙ คู่มือและกระบวนงาน
๕.๑.๒ ปรับลดขั้นตอนการพิจารณาอนุญาต โดยพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
(ร.ง.๔) ลดจาก ๙๐ วัน เหลือ ๓๐ วัน เร่งรัดการด�าเนินการออกประทานบัตรหรืออาชญาบัตรเหมืองแร่ ปรับปรุง
กระบวนการขอรับการอนุญาตให้สะดวกรวดเร็ว ทั้งนี้ การด�าเนินการดังกล่าวส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ในภาพรวมของประเทศ จากการลงทุนและจ้างงาน โดยระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
มีผลการด�าเนินการดังนี้
(๑) ออกใบอนุญาตประกอบหรือขยายโรงงาน จ�านวน ๑๐ ๕๑๒ โรงงาน มูลค่า
การลงทุนกว่า ๑ ๑๔๒ ๒๔๓ ล้านบาท จ้างงานกว่า ๔๒๐ ๑๒๕ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)
รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
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(๒) ออกใบอนุญาตประทานบัตรหรืออาชญาบัตรเหมืองแร่ จ�ำนวน ๓๖๙ กิจการ มูลค่า
การลงทุน ๔,๔๐๐ ล้านบาท
			
(๓) ออกใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จ�ำนวน ๑๓,๙๕๘ ฉบับ
		
๕.๑.๓ ปรั บ ปรุ ง แก้ ไขกฎหมาย เพื่ อ อ� ำ นวยความสะดวกในการพิ จ ารณาอนุ ญ าตของ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม รวม ๗ ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. ๒๕๕๘ พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ พระราชบัญญัติอ้อยและน�้ำตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗
และออกกฎกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้ตั้งโรงงานที่ใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร
พ.ศ. ๒๕๕๙
		
๕.๑.๔ ยื่ น ใบอนุ ญ าตผ่ า นระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ได้ ป รั บ ปรุ ง กระบวนการท� ำ งานเพื่ อ ให้
ผู้ประกอบการสามารถยื่นขออนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การต่ออายุหรือการขออนุญาตและขยาย
โรงงานผ่านอินเทอร์เน็ต และการพิจารณาอนุญาตวัตถุอนั ตรายทีใ่ ช้ในภาคอุตสาหกรรม ตามนโยบายของรัฐบาล
ในการยกระดับหน่วยงานภาครัฐให้บริการในลักษณะ Smart Service ซึง่ นอกจากจะเป็นการอ�ำนวยความสะดวก
ลดความซ�้ำซ้อน ลดระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตแล้ว ยังสามารถลดเอกสาร ลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการ
รวมทัง้ บูรณาการระบบบริการให้สามารถเชือ่ มโยง บูรณาการการอนุญาตระหว่างหน่วยงานในส่วนราชการ Single
Window เกีย่ วกับโรงงาน เหมืองแร่ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม และปรับลดแผนงานการจัดท�ำยุทธศาสตร์
(วัตถุอันตราย และใบอนุญาตส่งออกน�้ำตาลทราย)
		
๕.๑.๕ ขยายบทบาทภาคเอกชนเข้ า มาท�ำงานแทนภาครั ฐ (Third Party) ได้ แ ก่
ปรับกระบวนการตรวจสอบและการต่ออายุใบอนุญาตแทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย เป็นการเพิ่มบทบาทภาคเอกชน บุคคลที่ ๓ ด�ำเนินการแทนพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ เพื่อเพิ่ม
ทางเลือกและลดการรอคอยของผูป้ ระกอบการ รวมทัง้ ปรับปรุงกฎหมายให้เอือ้ ต่อการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม
ได้แก่ กฎหมายและการจัดท�ำศูนย์บริการร่วม
		
๕.๑.๖ เพิ่มประสิทธิภาพการอ�ำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจ โดยน�ำเทคโนโลยีด้านดิจิทัล
มาปรับปรุงการบริการต่าง ๆ เช่น ให้บริการรับงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) กว่า ๓๔๖,๐๐๐ ราย
บริการออกหนังสือรับรองถิ่นก�ำเนิดสินค้าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signature and Seal)
รวม ๑,๐๙๕,๕๗๙ ฉบับ คิดเป็นมูลค่า ๒.๗๕ ล้านล้านบาท แบ่งออกเป็น หนังสือรับรองถิ่นก� ำเนิดสินค้า
เพื่อใช้สิทธิพิเศษทางภาษีและหรือแสดงว่าสินค้ามีถิ่นก�ำเนิดในประเทศไทย ๙๖๔,๔๒๔ ฉบับ คิดเป็นมูลค่า
๒.๓๗ ล้านล้านบาท ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการส่งออก-น�ำเข้าสินค้าทัว่ ไป ตามมาตรการจัดระเบียบสินค้า
๑๓๑,๑๕๕ ฉบับ คิดเป็นมูลค่า ๓๘๒,๑๐๔ ล้านบาท
๕.๒ การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสู่ Thailand 4.0
		
ประเทศไทยในอดีตทีผ่ า่ นมามีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนือ่ ง ตัง้ แต่โมเดล “ประเทศไทย ๑.๐”
ทีเ่ น้นภาคการเกษตร ไปสู่ “ประเทศไทย ๒.๐” ทีเ่ น้นอุตสาหกรรมเบา และก้าวสูโ่ มเดลปัจจุบนั “ประเทศไทย ๓.๐”
ที่เน้นอุตสาหกรรมหนัก ซึ่งปัจจุบันต้องเผชิญกับดักส�ำคัญที่ไม่อาจน�ำพาประเทศพัฒนาไปมากกว่านี้ จึงเป็น
ประเด็นที่รัฐบาลต้องสร้างโมเดลใหม่ขึ้นมาเพื่อปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศและน� ำพาประชาชนทั้งประเทศ
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ไปสู่โมเดล “ประเทศไทย ๔.๐” ในการเดินหน้าไปสู่
ประเทศไทย ๔.๐ จะต้องเปลี่ยน “ความได้เปรียบ
เชิงเปรียบเทียบ” ซึง่ เป็นความหลากหลายทางชีวภาพ
และทางวัฒนธรรม เปลี่ยนให้เป็น “ความได้เปรียบ
“
เชิงแข่งขัน” โดยอาศัยการบริหารจัดการทีด่ ี การใช้ปญั ญา
ใน ๕ กลุ่ม
และองค์ความรู้ เติมเต็มด้วยเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย
การวิจยั และพัฒนา เพือ่ น�ำไปสูก่ ารขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ
(New S-Curve) ให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
		
จากการปรับเปลีย่ นองค์ประกอบดังกล่าว
เพื่อบูรณาการ
น� ำ ไปสู ่ ก ารเกิ ด ใหม่ ข อง ๕ กลุ ่ ม เทคโนโลยี แ ละ
โลกของการผลิตเข้ากับ Internet
อุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ ๑) กลุ่มอาหาร เกษตร
of Things ทุกกระบวนการผลิต”
พัฒนาไปสู่เทคโนโลยีชีวภาพ ๒) กลุ่มสาธารณสุข
สุขภาพ พัฒนาไปสูเ่ ทคโนโลยีทางการแพทย์ ๓) กลุม่
เครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ พัฒนาไปสู่ระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม ๔) กลุ่มดิจิทัล
เทคโนโลยีอนิ เทอร์เน็ตทีเ่ ชือ่ มต่อและบังคับอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ปัญญาประดิษฐ์ พัฒนาไปสูเ่ ทคโนโลยีสมองกลฝังตัว และ
๕) กลุม่ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม พัฒนาไปสูก่ ารบริการออกแบบ หรือการบริการด้วยเทคโนโลยีน�ำไปสู่
บริการทีม่ มี ลู ค่าสูง ทัง้ นี้ เป้าหมายของการด�ำเนินงานตามประเทศไทย ๔.๐ คือ การขับเคลือ่ น ๕ กลุม่ เทคโนโลยี
และอุตสาหกรรมเป้าหมายให้เกิดผลสัมฤทธิ์ภายในระยะเวลา ๓-๕ ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นการเปลี่ยนปัญหา
และความท้าทายให้เป็นศักยภาพและโอกาส เมือ่ ประเทศไปสูป่ ระเทศไทย ๔.๐ เต็มรูปแบบ รูปธรรมทีจ่ ะเห็นได้
อย่างเด่นชัด คือ รายได้ต่อหัวของประชากรจะเพิ่มขึ้น ความเหลื่อมล�้ำต่าง ๆ จะลดลง ประเทศจะมีความมั่นคง
มั่งคั่ง และยั่งยืน ทุกคนในสังคมมีความอยู่ดีมีสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
		
อย่างไรก็ตาม ในด้านการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของประเทศให้เป็น Industry 4.0 ซึ่งจะเป็น
การบูรณาการโลกของการผลิตเข้ากับการเชื่อมต่อทางเครือข่ายในรูปแบบ Internet of Things (IoT) ทุกหน่วย
ของระบบการผลิต ตั้งแต่วัตถุดิบ เครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์ ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ โดยมีจุดเด่นคือ
สามารถเชื่อมความต้องการของผู้บริโภคแต่ละรายเข้ากับกระบวนการผลิตสินค้าได้โดยตรง ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา
รัฐบาลได้มีการด�ำเนินการที่ส�ำคัญ ดังนี้
		
๕.๒.๑ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตผ่าน ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมาย เป็นกลไกที่ส�ำคัญ
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engines) ซึ่งผลการขอรับการส่งเสริมการลงทุนใน ๑๐ อุตสาหกรรม
เป้าหมาย ช่วงที่ผ่านมา (เดือนมกราคม-พฤษภาคม ๒๕๕๙) มีจ� ำนวน ๒๘๐ โครงการ มูลค่ารวมทั้งสิ้น
๙๑,๘๗๕ ล้านบาท ได้แก่

ขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
สู่ Thailand 4.0
ภายใน ๓-๕ ปี
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๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมาย
๑. การต่อยอด ๕ อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (
๑) อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (

-

- n a ion

๒) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ( a

เงินลงทุน (ล้านบาท)

l

)
o oi )

oni )

๓) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
(
n M di al and lln To i )
๔) การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ ( i l and io hnolo )
และอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร ( ood o h
)
๕) อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
๒. การเติม ๕ อุตสาหกรรมอนาคต (

๒๙ ๒๔๙
๑๒ ๕๖๓
๘ ๒๔๐
๒๒ ๕๘๖
๓๘๕

-

)

๑) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Ro o i )

๒๔๖

๒) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ ( ia ion and o i i )

๑๑๒

๓) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ ( io l and io h i al )
๔) อุตสาหกรรมดิจิทัล ( i i al)
๕) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (M di al

๕.๒.๒ พั ฒ นาขี ด ความสามารถ
การแข่ ง ขั น ในภาคอุ ต สาหกรรม มุ ่ ง เน้ น การเพิ่ ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม
ภายใต้แนวคิด o l ใน ๑๐ อุตสาหกรรม
แห่งอนาคต ประกอบด้วย i เป็นการต่อยอด
การพั ฒ นา ๕ กลุ ่ ม อุ ต สาหกรรมที่ มี อ ยู ่ แ ล้ ว
ในประเทศ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการใช้ปจั จัยการผลิต
และ
เป็ น การลงทุ น และพั ฒ นา
เพื่อให้เกิด ๕ กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ที่ปรับเปลี่ยน
รูปแบบสินค้าและเทคโนโลยีไปจากเดิม ซึ่งการพัฒนา
ตามแนวทางดั ง กล่ า ว จะท� า ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาสู ่
โครงสร้างเศรษฐกิจการผลิตสมัยใหม่ที่ใช้องค์ความรู้
และนวัตกรรมขั้นสูงในการสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนา
คุ ณ ภาพสิ น ค้ า และบริ ก าร ( no l d
a d
nd
) ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้ ภ าคอุ ต สาหกรรมไทย
มี ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น เพิ่ ม ขึ้ น โดยมี
การด� า เนิ น งานที่ ส อดคล้ อ งกั บ แนวทางการพั ฒ นา
ดังกล่าวในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ส�าคัญ ดังนี้
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๑๒ ๑๖๖
๑ ๘๐๗

)

๔ ๕๒๑
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(๑) พัฒนาขีดความสามารถของ ๑๐ กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต
				 (๑.๑) พั ฒ นาอุ ต สาหกรรมเทคโนโลยี อั ต โนมั ติ แ ละหุ ่ น ยนต์ อุ ต สาหกรรม
ได้ดำ� เนินโครงการเพิม่ ขีดความสามารถของบุคลากรเพือ่ สนับสนุนเทคโนโลยีอตั โนมัตแิ ละหุน่ ยนต์อตุ สาหกรรม
โดยการพัฒนาและยกระดับวิศวกรและช่างเทคนิคที่ท�ำงานเกี่ยวข้องกับระบบอัตโนมัติในสถานประกอบการ
จ�ำนวน ๒๗๐ คน เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ในการใช้งานระบบอัตโนมัติ การยกระดับความสามารถของโรงงาน
ในการน�ำเทคโนโลยีอัตโนมัติมาใช้ในการผลิต จ�ำนวน ๕๐ บริษัท เพื่อลดปัญหาด้านแรงงาน คุณภาพสินค้า
ต้ น ทุ น การผลิ ต การพั ฒ นาฐานข้ อ มู ล ห่ ว งโซ่ อุ ป ทานระบบอั ต โนมั ติ แ ละเผยแพร่ ข ้ อ มู ล ผ่ า นเว็ บ ไซต์
automationchain.com รวมทั้งพัฒนาและส่งเสริมการตลาดและสร้างความเชื่อมโยงเพื่อรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน โดยการพัฒนา Cluster ซึ่งจะมีส่วนช่วยสนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมไทยสามารถปรับตัว
รองรับแรงกดดัน และโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการยกระดับความสามารถ
ในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการผลิตให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้
				 (๑.๒) พัฒนาแม่พิมพ์และยกระดับด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติ ได้ด�ำเนินโครงการ
สร้างความยัง่ ยืนอุตสาหกรรมแม่พมิ พ์ไทย โดยการพัฒนาบุคลากรทีอ่ ยูใ่ นอุตสาหกรรมแม่พมิ พ์และบุคลากรใหม่
ท�ำให้เกิดการพัฒนาความสามารถและลดการขาดแคลนแรงงานจ� ำนวนกว่า ๕๔๐ คน พัฒนาครูอาจารย์
ในสถานศึกษา เพื่อขยายผลต่อยอดองค์ความรู้ในสถานศึกษา จ�ำนวน ๕๑ คน วัดสมรรถนะช่างแม่พิมพ์
จัดท�ำมาตรฐานแม่พมิ พ์และโรงงานแม่พมิ พ์ประเภทต่าง ๆ เพือ่ เป็นเครือ่ งมือในการประเมินการรับรองมาตรฐาน
โรงงานและมาตรฐานบุคลากรที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับการวิจัยและพัฒนาแม่พิมพ์ที่มีความซับซ้อน
และเที่ยงตรงสูง ที่เน้นงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ท� ำให้สามารถแก้ปัญหา
ได้อย่างตรงจุดและช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลิตภาพในการผลิตแม่พิมพ์อีกกว่า ๑๖ เรื่อง ยกระดับโรงงานแม่พิมพ์
ด้านการออกแบบและการผลิต พัฒนาโรงงานแม่พิมพ์สู่มาตรฐาน ISO 9001:2008 ส่งเสริมการตลาดโดยการ
น�ำผู้ประกอบการไปแสดงสินค้าระดับประเทศทั้งในและต่างประเทศ รวมทัง้ ศึกษาวิจัยสถานภาพผู้ประกอบการ
แม่พิมพ์
				 (๑.๓) อุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้ด�ำเนินโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอสู่แฟชั่น
โดยสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ๒ โครงการ คือ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องแต่งกาย
มุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และโครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้วตั ถุดบิ ภาคการเกษตรด้วยการพัฒนา
เส้นใยธรรมชาติสู่อุตสาหกรรมสิ่งทอ
			
(๒) ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน�้ ำตาลทรายทั้งระบบ โดยจัดท�ำเป็น
แผนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน�ำ้ ตาลทรายทั้งระบบ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔ ซึ่งมีแผนงานที่ส�ำคัญ
เช่น ปรับปรุงพระราชบัญญัติอ้อยและน�้ำตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ ให้ครอบคลุมการน�ำอ้อยไปผลิตเอทานอล
และผลิตภัณฑ์ตอ่ เนือ่ งอืน่ ๆ สอดคล้องกับข้อตกลงทางการค้า รวมถึงการเพิม่ มูลค่าอ้อยและน�้ำตาลทรายของประเทศ
ให้สงู ขึน้ ด้วยการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่สมัยใหม่ใช้เครือ่ งจักรกล การลดปริมาณอ้อยไฟไหม้ การสร้างผลิตภัณฑ์
มูลค่าสูง และการน�ำผลพลอยได้และของเสียไปเป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อลดต้นทุน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้แก่
ชาวไร่อ้อยควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงการก�ำหนดมาตรฐานการผลิตน�้ำตาลทรายและต้นทุนอ้อย
และน�้ำตาลทราย เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้แก่ทั้งฝ่ายชาวไร่อ้อยและโรงงาน ตลอดจนการรักษาเสถียรภาพ
ของกองทุนอ้อยและน�้ำตาลทราย และการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาอ้อย น�ำ้ ตาลทราย และอุตสาหกรรม
ต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้มแข็งและมั่นคงให้แก่อุตสาหกรรมอ้อยและน�้ำตาลทราย และมีความสอดคล้องกับ
พันธกรณีและข้อตกลงภายใต้องค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO)
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(๓) พัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร มีผู้ประกอบการที่เข้ารับการพัฒนาผลิตภัณฑ์กว่า
๓๐๐ ผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้เป็นครัวอาหารคุณภาพของโลก (Thailand
Food Quality to the World) ซึ่งสามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ประสบความส�ำเร็จถึง ๖๐ ผลิตภัณฑ์
เช่น Cultured Coconut Milk โดยน�ำหางกะทิทไี่ ด้จากการสกัดน�้ำมันมะพร้าวออกไป มาเพิม่ มูลค่าให้กลายเป็น
โยเกิร์ตเพื่อสุขภาพรูปแบบใหม่ที่ไม่มีส่วนผสมของน�้ำนม (milk) ข้าวต้มมัด แกงเขียวหวาน ข้าวเหนียวด�ำ
ทุเรียนแช่แข็ง ไข่เยี่ยวม้าปลอดโลหะหนัก
			
(๔) สร้างนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) โดย ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม
๒๕๕๙ ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมฯ คิดเป็นปริมาณงานที่ท�ำได้ร้อยละ ๖.๗๙ ซึ่งเป็นไป
ตามแผนงานที่กำ� หนดไว้
			
(๕) พั ฒ นาอุ ต สาหกรรมยาง เพื่ อ ยกระดั บ ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของ
ภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา โดยก�ำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวกับยาง ๑๔๗ มาตรฐาน มาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางเร่งด่วน จ�ำนวน ๔ มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานแผ่นยาง
ปูสนามฟุตซอล (มอก.๒๗๓๙-๒๕๕๙) มาตรฐานฟองน�้ำลาเท็กซ์สำ� หรับท�ำหมอน (มอก.๒๗๔๑-๒๕๕๙) มาตรฐาน
ฟองน�ำ้ ลาเท็กซ์สำ� หรับท�ำทีน่ อน (มอก.๒๗๔๗-๒๕๕๙) และมาตรฐานน�ำ้ ยางคอมพาวด์เคลือบผ้าปูสระกักเก็บน�ำ้
(มอก.๒๗๓๓-๒๕๕๙) รวมทัง้ ให้การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ยางตามนโยบายเร่งด่วนให้แก่ชมุ นุมสหกรณ์กองทุน
สวนยางสตูล จ�ำกัด ตามมาตรฐานแผ่นยางปูพื้น (มอก.๒๓๗๗-๒๕๕๙)
			
(๖) จัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ โดยที่ตั้งโครงการอยู่ในเขต
สวนป่าลาดกระทิง ต�ำบลลาดกระทิง อ�ำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา บนพื้นที่ ๑,๒๓๔.๙๘ ไร่ แผนงาน
แบ่งเป็น ๓ ระยะ (จ�ำนวน ๓๓ รายการ ๘ สนามทดสอบ) แยกเป็น ระยะที่ ๑ ส่วนทดสอบยางล้อตามมาตรฐาน
UN R117 และ UN R64 (รวม ๒ รายการ ๑ สนามทดสอบ) ระยะที่ ๒ ส่วนทดสอบยานยนต์ และชิ้นส่วน
(รวม ๑๙ รายการ ๕ สนามทดสอบ) และระยะที่ ๓ ทดสอบ รวม ๑๒ รายการ ๒ สนามทดสอบ
			
(๗) พัฒนาพลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้ เพือ่ ปรับปรุงคุณสมบัตขิ องพลาสติกชีวภาพ
ให้มีคุณสมบัติที่ดีขึ้น สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรหรือชีวมวล รวมทั้งส่งเสริมให้มีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์พลาสติกทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม โดยด�ำเนินการพัฒนาสูตรคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพจ�ำนวน ๔๑ สูตร
พัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์จ� ำนวน ๑๐ ผลิตภัณฑ์ และถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้านพลาสติกชีวภาพและองค์ความรู้ด้านการขึ้นรูปพลาสติกชีวภาพให้แก่ผู้ประกอบการจ�ำนวน
๒๐๐ คน
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๕.๒.๓ พัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา

อุตสาหกรรม

เป้าหมาย

การด�ำเนินการ

อาหารแปรรูป

๒๒๐ กิจการ ๘๐๐ คน
๗๐ ผลิตภัณฑ์
๔ เครือข่าย

• ให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำเชิงลึกให้แก่วิสาหกิจในอุตสาหกรรมอาหาร
ด้านการเพิ่มผลิตภาพ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้พลังงาน และเตรียมการขอรับรองมาตรฐาน GMP/HACCP
เพื่อเป็นการขยายช่องทางตลาดในต่างประเทศ รวมทั้งประยุกต์ใช้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมอาหารไปสู่
การผลิตเชิงพาณิชย์ โดยมีวิสาหกิจในอุตสาหกรรมอาหารได้รับ
การพัฒนาแล้ว จ�ำนวน ๒๒๑ กิจการ ๗๑ ผลิตภัณฑ์ ๔ เครือข่าย
• ฝึกอบรมให้แก่บุคลากร จ�ำนวน ๙๕๒ คน

เกษตรแปรรูป

๔๕ กิจการ ๖ กลุ่ม
๒๒๐ คน ๒๖
ผลิตภัณฑ์

• ให้ ค� ำ ปรึ ก ษาแนะน� ำ เชิ ง ลึ ก ให้ แ ก่ SMEs และวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน
ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปในด้านการพัฒนาผลิตภาพและเพิม่ มูลค่า
ผลิตภัณฑ์แล้ว จ�ำนวน ๔๖ กิจการ ๖ กลุ่ม ๒๖ ผลิตภัณฑ์
• ฝึกอบรมให้แก่ผู้ประกอบการและบุคลากร จ�ำนวน ๒๒๖ คน

เกษตรอินทรีย์
แปรรูป

๒๐ กิจการ ๓๒ กลุ่ม
๑๒๕ คน
๑๐ ผลิตภัณฑ์

• ให้ ค� ำ ปรึ ก ษาแนะน� ำ เชิ ง ลึ ก ให้ แ ก่ SMEs และวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน
ในอุตสาหกรรมเกษตรอินทรีย์แปรรูปด้านการพัฒนาระบบคุณภาพ
มาตรฐาน การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ใหม่ โดยมี
วิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาแล้ว จ�ำนวน ๒๐ กิจการ ๓๖ กลุ่ม
๑๐ ผลิตภัณฑ์
• ฝึกอบรมให้แก่บุคลากร จ�ำนวน ๑๒๘ คน

ฮาลาล

๑๙๐ กิจการ
๑,๓๑๔ คน

• ให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำเชิงลึกให้แก่ SMEs ด้านการพัฒนาระบบคุณภาพ
มาตรฐานฮาลาลแล้ว จ�ำนวน ๑๙๐ กิจการ
• ฝึกอบรมให้แก่ผู้ประกอบการและบุคลากร จ�ำนวน ๑,๓๑๔ คน

แฟชั่นไทย

๘๐๐ คน
๑๓๐ นักออกแบบ

• ฝึกอบรมให้แก่ผู้ประกอบการและบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม
แฟชั่น ด้านการพัฒนาศักยภาพในหลักสูตร อาทิ การเสริมสร้าง
ศักยภาพนักสร้างแพทเทิร์นเชิงสร้างสรรค์ เทคนิคการปรับแต่ง
หุ่นรองเท้า การออกแบบกระเป๋าแฟชั่นสตรีและบุรุษ เพื่อยกระดับ
ทั ก ษะและให้ มี ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ในตลาดสากล.
โดยมีผปู้ ระกอบการและบุคลากรได้รบั การพัฒนาแล้ว จ�ำนวน ๘๒๖ คน
และนักออกแบบได้รับการพัฒนาแล้ว จ�ำนวน ๑๓๐ คน

ชิ้นส่วน
ยานยนต์

๑๒๐ กิจการ ๖๐๐ คน

• ให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำเชิงลึกให้แก่ SMEs ในด้านการเพิ่มผลิตภาพ
การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของเครือ่ งจักร มาตรฐานการผลิต
รวมทั้ ง เทคโนโลยี ก ารซ่ อ มบ� ำ รุ ง และสิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ ให้ มี ขี ด
ความสามารถและศักยภาพการผลิตเพิม่ ขึน้ สามารถแข่งขันในตลาด
สากลได้ โดยมี SMEs ได้รับการพัฒนาแล้ว จ�ำนวน ๑๒๒ กิจการ
• ฝึกอบรมให้แก่บุคลากร จ�ำนวน ๖๓๙ คน

รายงานผลการดำ�เนินงานของรัฐบาล
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พิเศษ

๕.๓ การขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

๕.๓.๑ พัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิ เ ศษด้ า นใน ได้ ด� า เนิ น โครงการพั ฒ นาระเบี ย ง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก ( a n ono i o ido
lop n ) เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ทันสมัย
ที่ สุ ด ในภู มิ ภ าคอาเซี ย น โดยเป็ น โครงการศึ ก ษา
เพื่ อ จั ด ท� า แนวทางการพั ฒ นาพื้ น ที่ อุ ต สาหกรรม
อย่างมีศักยภาพ เพื่อรองรับการลงทุน ( onin ) ทั้งนี้
พื้นที่บริเวณชาย ังทะเลตะวันออกเป็นฐานการผลิต
อุตสาหกรรมหลักของประเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
ปิโตรเคมี พลังงาน และยานยนต์ ซึง่ มีผลิตภัณฑ์มวลรวม
คิดเป็นสัดส่วน ๑ ใน ๕ ของประเทศ ประกอบกับ
มีความพร้อมของระบบโครงสร้างพืน้ ฐาน ทัง้ ทางถนน
รถไฟ ท่าเรือ และนิคมอุตสาหกรรม อีกทั้งยังเป็น
ศูนย์กลางการขนส่งทางเรือของอาเซียน ซึ่งสามารถ
เชื่ อ มโยงไปยั ง ท่ า เรื อ น�้ า ลึ ก ทวายของสาธารณรั ฐ
แห่งสหภาพเมียนมา ท่าเรือสีหนุวลิ ล์ของราชอาณาจักร
กัมพูชา และท่าเรือวังเตาของสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม รวมทัง้ เป็นทีร่ จู้ กั ของนักลงทุนทัว่ โลกให้เป็น
เขตเศรษฐกิจชั้นน�าของอาเซียน
ทัง้ นี้ ได้จดั ท�าร่างพระราชบัญญัติ
พื้ น ที่ เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษภาคตะวั น ออก พ.ศ. ....
เพือ่ ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารจัดการพัฒนา
พืน้ ทีเ่ ฉพาะบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง
โดยรัฐจะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
โครงสร้างพื้นฐาน ระบบคมนาคม ระบบการขนส่ง
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จัดการสิ่งแวดล้อม รวมทั้งดึงดูดให้มีการลงทุนเพิ่มขึ้นทั้งจากในและต่างประเทศ ทั้งนี้ ส�ำหรับโครงการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development) จะครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ
ได้แก่ ๑) การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่งที่เชื่อมโยงทั้งระบบ ด้านพลังงาน ด้านสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งด้านการวิจัยและพัฒนา ๒) แผนด�ำเนินการด้านผังเมืองและการใช้
ประโยชน์ที่ดิน แผนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการขยะ และมลภาวะต่าง ๆ ซึ่งจะค�ำนึงถึง
ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและประชาชนในพื้นที่ ๓) กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุน
และดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชน โดยเฉพาะการให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษี สิทธิการเช่าที่ดิน และการจัดหา
แรงงาน รวมทัง้ การจัดตัง้ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จการลงทุน (One Stop Service) เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกแก่นกั ลงทุน
ในการขออนุมตั หิ รืออนุญาตการประกอบกิจการและให้สทิ ธิประโยชน์ตา่ ง ๆ ๔) แผนการพัฒนาศูนย์ซอ่ มบ�ำรุงอากาศยาน
			
นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวจะส่งเสริม ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมายให้เป็นกลไกขับเคลือ่ น
เศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) โดยมีการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย
๑) ทางอากาศ ได้แก่ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ๒) ทางเรือ ได้แก่ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ ท่าเรือแหลมฉบัง
และท่าเรือมาบตาพุด ๓) ทางถนน ได้แก่ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรุงเทพฯ-ชลบุรี พัทยา-มาบตาพุด
และแหลมฉบัง-นครราชสีมา ๔) ทางราง ได้แก่ รถไฟทางคู่ ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย และช่วง
กรุงเทพฯ-ระยอง ซึ่งจะเชื่อมโยงกันทั้งระบบ เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์ เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง
และเพิม่ ศักยภาพการท่องเทีย่ วทางทะเล โดยเฉพาะอย่างยิง่ พัฒนาท่าเรือน�ำ้ ลึกจุกเสม็ดให้เป็นจุดจอดเรือยอชท์
เรือข้ามฟาก (Ferry) และเรือส�ำราญ (Cruise) เน้นการเชื่อมโยงกับท่าเรือท่องเที่ยวอื่น ๒ ฝั่งทะเลอ่าวไทย
และอันดามัน เพือ่ รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในทุกด้านทีม่ แี นวขยายตัวเพิม่ มากขึน้ ในอนาคตให้เกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรมภายในปี ๒๕๖๑ โดยเอกชนพร้อมลงทุนอย่างน้อย ๑.๕ ล้านล้านบาท ภายใน ๕ ปี ประกอบด้วย
๑) อุตสาหกรรมเป้าหมาย ๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ๒) โครงสร้างพื้นฐาน ๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ๓) เมืองใหม่
โรงพยาบาล โรงเรียน ทีอ่ ยูอ่ าศัย ๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท และ ๔) ท่องเทีย่ วคุณภาพ เชิงสุขภาพ ๒๐๐,๐๐๐ ล้านบาท
		
๕.๓.๒ พัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษด้านนอก ได้ด�ำเนินการในพื้นที่ชายแดน ได้แก่ ตาก
สระแก้ว มุกดาหาร ตราด และสงขลา ซึ่งมีการด�ำเนินการ ดังนี้
			
(๑) จั ด ตั้ ง นิ ค มอุ ต สาหกรรมในพื้ น ที่ เขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ (ตาก สงขลา
และสระแก้ว) นิคมอุตสาหกรรมเป็นกิจกรรมหนึ่งในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่จะเป็นเครื่องมือและกลไก
ทีจ่ ะผลักดัน เสริมสร้างการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ การลงทุน และการค้าซึง่ จะสร้างความมัง่ คัง่ อย่างยัง่ ยืน
ในพื้นที่ โดยการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในระดับ
พื้นที่ (การสร้างงาน การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน เงินลงทุนและเงินหมุนเวียน) ระดับ
ประเทศ (ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ กระจายความเจริญ
สูภ่ มู ภิ าค ลดความเหลือ่ มล�ำ้ ยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชน และเสริมสร้างความมัน่ คงในพืน้ ทีช่ ายแดน) ดังนี้
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ที่ตั้ง

เนื้อที่ (ไร่)

ตาก

ตำ�บลท่าสายลวด อำ�เภอแม่สอด

๘๓๖.๗๒

สงขลา

ตำ�บลสำ�นักขาม อำ�เภอสะเดา

๙๙๕.๕๓

สระแก้ว

ตำ�บลป่าไร่ อำ�เภออรัญประเทศ

๖๖๐.๕๖

ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างการศึกษาและจัดท�ำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม (Environmental Impact
Assessment: EIA) และออกแบบงานก่อสร้าง (Detailed Design Drawings) โครงการนิคมอุตสาหกรรม
ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ทั้ง ๓ พื้นที่ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี ๒๕๕๙ และมีกำ� หนดที่จะเปิดด�ำเนินการ
ในปี ๒๕๖๑
รายงานผลการดำ�เนินงานของรัฐบาล
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(๒) พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
สำ า หรั บ เขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ ได้ ด�า เนิ น การ
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร ดังนี้
(๒.๑) พั ฒ น า พื้ น ที่
จังหวัดตาก ในส่วนทางเลีย่ งเมืองแม่สอดพร้อมสะพาน
ข้ามแม่นา�้ เมยแห่งที่ ๒ การก่อสร้างทางหลวงหมายเลข
๑๒ ตาก-แม่สอด และการปรับปรุงขยายท่าอากาศยาน
แม่สอด ก่อสร้างลานตรวจสินค้าพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประกอบ และการจัดตัง้ นิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ
(๒.๒) พั ฒ น า พื้ น ที่
จังหวัดสระแก้ว ในส่วนถนนแยกทางหลวงหมายเลข
๓๔๘-บ้านปาไร่ อ�าเภออรัญประเทศ ทางหลวงเชื่อม
จุดผ่านแดนที่บ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท และก่อสร้าง
ลานตรวจสินค้าด้วยระบบ - a เพือ่ แก้ไขปัญหาจราจร
(๒.๓) พั ฒ น า พื้ น ที่
จังหวัดตราด ในส่วนทางหลวงหมายเลข ๓ ตราด-หาดเล็ก โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่
ถนนสายทางเข้าท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ และขยายพืน้ ทีล่ านตรวจคอนเทนเนอร์สนิ ค้าด่านศุลกากร
คลองใหญ่
(๒.๔) พั ฒ นาพื้ น ที่ จั ง หวั ด สงขลา ในส่ ว นโครงการด่ า นศุ ล กากรสะเดา
(ด่านพรมแดนสะเดา) และทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายหาดใหญ่-ชายแดนไทยและมาเลเซีย
(๒.๕) พั ฒ นาพื้ น ที่ จั ง หวั ด หนองคาย ในส่ ว นทางหลวงหมายเลข ๒๑๒
อ�าเภอโพนพิสัย บึงกาฬ ตอน ๑ และโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรหนองคายและลานตรวจสินค้าแห่งใหม่
(๒.๖) พัฒนาพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ในส่วนการเชื่อมต่อเส้นทาง Mo o a
(บางใหญ่-กาญจนบุรี) กับด่านบ้านพุน�้าร้อน และการพัฒนาด่านศุลกากรบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านน�้าพุร้อน
(๒.๗) พัฒนาพื้นที่จังหวัดเชียงราย ในส่วนทางเลี่ยงเมืองเชียงรายด้านตะวันตก
ทางหลวงหมายเลข ๑๒๙๐ อ�าเภอเชียงแสน-อ�าเภอเชียงของ ตอน ๓ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๒๐บ้านกิว่ แก้ว อ�าเภอเทิง โครงการศูนย์เปลีย่ นถ่ายรูปแบบการขนส่งเชียงของ โครงการสร้างสิง่ อ�านวยความสะดวก
ด่านศุลกากรแม่สาย โครงการก่อสร้างสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด่านศุลกากรเชียงของ
และโครงการก่อสร้างอาคารที่ท�าการด่านศุลกากรเชียงแสนแห่งใหม่และสิ่งปลูกสร้างประกอบ
(๓) พัฒนาระบบ ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (
) ระยะที่ ๑ (
) ใน ๖ พื้นที่จังหวัดชายแดน ได้แก่ อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก
อ�าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร อ�าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย อ�าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว อ�าเภอ
คลองใหญ่ จังหวัดตราด และอ�าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โดยจะมีการลงทุนปรับปรุงและก่อสร้างระบบส่ง
และระบบจ�าหน่ายไฟฟ้า รวมทั้งส่งเสริมให้มีโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก และอ�าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งจะมีการรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนตามระดับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต
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๕.๓.๓ ด�ำเนินการบริหารจัดการด้านแรงงานเพือ่ รองรับการจัดตัง้ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
หรือช่องผ่านแดนทีส่ ำ� คัญ โดยจัดตัง้ ศูนย์คมุ้ ครองแรงงานในศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน เพือ่ รับและวินจิ ฉัย
ค�ำร้อง ให้คำ� ปรึกษา แนะน�ำ ตอบปัญหาเกีย่ วกับสิทธิหน้าทีต่ ามกฎหมายคุม้ ครองแรงงานแก่นายจ้างและแรงงาน
ต่างด้าวในพื้นที่ ๑๐ จังหวัดในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รวมถึงจัดท�ำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่
ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ๔ ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ เมียนมา ลาว และกัมพูชา โดยมีผู้มาใช้บริการ
ณ ศูนย์คมุ้ ครองแรงงานฯ จ�ำนวน ๔,๓๗๐ คน นอกจากนี้ ยังได้จดั ฝึกอบรมฝีมอื แรงงานในพืน้ ทีเ่ ขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบกิจการ โดยเน้น
ที่แรงงานทั่วไป แรงงานนอกระบบ ผู้ถูกเลิกจ้าง ว่างงาน นักศึกษาใกล้สำ� เร็จการศึกษา เพื่อให้มีความพร้อม
ในการท�ำงานทัง้ ในสถานประกอบกิจการและการประกอบอาชีพอิสระ โดยมีผเู้ ข้าฝึกอบรม จ�ำนวน ๑๗,๑๒๓ คน
		
๕.๓.๔ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนที่ต้องการมาลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
โดยจัดงาน Open House เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักลงทุนทั่วโลกได้รับทราบถึงศักยภาพและความพร้อม
ของประเทศไทยในเรือ่ งของการลงทุน และได้น�ำนักธุรกิจชัน้ น�ำของไทยและกัมพูชา เอกอัครราชทูตต่างประเทศ
ประจ� ำ ประเทศไทย เดิ น ทางไปพื้ น ที่ เขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษสระแก้ ว เป็ น การประกาศความพร้ อ ม
ของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการลงทุนในภูมิภาคและเชื่อมโยงไปสู่ทั่วโลกอย่างเป็นทางการ
๕.๔ การพัฒนาระบบการเชือ่ มโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (National Single Window: NSW)
		
ปัจจุบนั ระบบ NSW ของประเทศ มีโครงสร้างพืน้ ฐานรองรับการเชือ่ มโยงข้อมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในประเทศและต่างประเทศทั้งภายในและภายนอกภูมิภาคอาเซียนแล้ว โดยมี
หน่วยงานที่เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรผ่านระบบ NSW แบบไร้เอกสารอย่างเป็นทางการแล้ว
จ�ำนวน ๓๓ หน่วยงาน จ�ำแนกได้ดังนี้
เชือ่ มโยงข้อมูลครบถ้วนทุกสินค้า/ประเภท
เอกสาร (ส�ำหรับใช้/ไม่ใช้ในการผ่านพิธกี าร
ศุลกากรแบบไร้เอกสาร)

เชือ่ มโยงข้อมูลไม่ครบถ้วน
ทุกชนิดสินค้า ส�ำหรับใช้
ในการผ่านพิธกี ารศุลกากร
แบบไร้เอกสาร

มีระบบเชือ่ มโยงผ่าน NSW แล้ว
แต่ตอ้ งใช้ใบอนุญาต/ใบรับรอง
กระดาษ ควบคูก่ นั ไปในขัน้ ตอน
ไปผ่านพิธกี ารศุลกากร

๒๐ หน่วยงาน

๖ หน่วยงาน

๗ หน่วยงาน

กรมศุลกากร กรมทรัพยากรธรณี กรมป่าไม้
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมอุตสาหกรรม
พืน้ ฐานและการเหมืองแร่ กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ส�ำนักงานคณะกรรมการ
อ้อยและน�ำ้ ตาลทราย กรมเจ้าท่า กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กรมการขนส่งทางบก ส�ำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรมควบคุมโรค
กรมเชื้ อ เพลิ ง ธรรมชาติ สถาบั น ไฟฟ้ า
และอิเล็กทรอนิกส์ การนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสี ย งกิ จ การโทรทั ศ น์ แ ละกิ จ การ
โทรคมนาคมแห่งชาติ ส�ำนักงานมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ การยาง
แห่งประเทศไทย การท่าเรือแห่งประเทศไทย
และกรมการค้าภายใน

กรมการค้ า ต่ า งประเทศ
กรมสรรพสามิต ส�ำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
กรมวิชาการเกษตร ส�ำนักงาน
ม า ต ร ฐ า น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ์
อุตสาหกรรม และกรมการ
อุตสาหกรรมทหาร

ส� ำ นั ก ง า น ป ร ม า ณู เ พื่ อ สั น ติ
กรมปศุ สั ต ว์ กรมการปกครอง
กรมธุ ร กิ จ พลั ง งาน กรมประมง
กรมศิ ล ปากร และหอการค้ า
และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
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โดยมีการเชื่อมโยงระบบที่ส�ำคัญ เช่น
		
๕.๔.๑ เชือ่ มโยงระบบการอนุญาตการประกอบกิจการโรงงาน ในกระบวนการน�ำเข้าและส่งออก
วัตถุอันตราย แร่ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ มอก. และน�้ ำตาลทราย ซึ่งจากผลการด�ำเนินงาน ส่งผลให้ตั้งแต่วันที่
๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ มีการพิจารณาอนุญาต ดังนี้
การดำ�เนินการ

จำ�นวน (โรงงาน)

เงินลงทุน (ล้านบาท)

ประกอบและขยายกิจการโรงงาน

๙,๘๐๐

๑.๐๖

ตั้งและขยายโรงงานน�ำ้ ตาลทราย

๓๖

๑๓๗,๕๐๐.๐๐

		
๕.๔.๒ เชื่อมโยงระบบการอนุญาตผู้น�ำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตร ซึ่งได้เชื่อมโยงข้อมูล
กับระบบกรมวิชาการเกษตรกับกรมศุลกากรได้แล้ว ๖ ระบบ ได้แก่ ๑) ระบบงานยื่นค�ำขอ และออกใบรับรอง
หรือใบอนุญาตยางพารา ๒) ระบบงานยืน่ ค�ำขอ และออกใบอนุญาตพืชอนุรกั ษ์และซากพืชอนุรกั ษ์ ๓) ระบบงาน
ยื่นค�ำขอและออกใบรับรองหรือใบอนุญาตน�ำเข้าพืช ๔) ระบบงานยื่นค�ำขอและออกใบส�ำคัญขึ้นทะเบียน
หรือใบรับรองหรือใบอนุญาตน�ำเข้าวัตถุอนั ตราย ๕) ระบบงานยืน่ ค�ำขอและออกใบอนุญาตหรือใบส�ำคัญการขึน้ ทะเบียน
หรือใบรับแจ้งปุ๋ย และ ๖) ระบบงานยื่นค�ำขอและออกใบรับรองหรือใบอนุญาตน�ำเข้าเมล็ดพันธุ์พืช โดยได้ติดตั้ง
ระบบการออกใบรับรองและเปิดให้บริการ Online แก่ผปู้ ระกอบการในการยืน่ ค�ำขอเรียบร้อยแล้ว ส่วนอีก ๒ ระบบ
ได้แก่ ระบบยืน่ ค�ำขอและออกใบรับรองคุณภาพสินค้าเกษตร และระบบงานยืน่ ค�ำขอและออกใบรับรองพืชทีต่ ดั ต่อ
และไม่ตัดต่อสารพันธุกรรม ได้พัฒนาเป็นระบบ Back office เพื่อใช้ภายในกรมวิชาการเกษตรโดยไม่เชื่อมโยง
กับกรมศุลกากร
			
นอกจากนี้ ได้ให้บริการออกใบอนุญาตน�ำเข้า-ส่งออกสัตว์นำ�้ ผ่านระบบ Fisheries Single
Window กับประชาชนหรือผูร้ บั บริการเพือ่ ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบต่าง ๆ และออกใบก�ำกับจ�ำหน่าย
สัตว์น�้ำน�ำเข้า (IMD) จ�ำนวน ๓๑๐,๘๘๗ ฉบับ และได้จัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ ในการตรวจสอบสินค้าเกษตร
ทั้งด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ เพื่อเพิ่มศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดน ๗ แห่ง
		
๕.๔.๓ เชือ่ มโยงระบบการยืน่ หนังสือรับรองถิน่ ก�ำเนิดสินค้า “ฟอร์ม ดี” ให้สามารถแลกเปลีย่ น
และเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานภายในประเทศและประเทศสมาชิกอาเซียนได้อย่างสมบูรณ์
ได้แก่ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และประเทศไทย
เข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้ ได้เข้าร่วม Transition to Live Operation ตามโครงการน�ำร่อง (ASEAN Single
Window: ASW) ที่ประเทศไทยเข้าร่วมโครงการน�ำร่อง ASEAN Single Window (ASW Pilot Project)
กับประเทศในกลุ่มอาเซียน ๔ ประเทศดังกล่าว ในการทดสอบการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
ของฟอร์ม ดี (e-ATIGA Form D) เพื่อน�ำไปสู่การยกเลิก ATIGA Form D แบบกระดาษในอนาคต ตั้งแต่วันที่
๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นต้นมา ผู้ประกอบการยื่นขอส่งออกไปยัง ๔ ประเทศดังกล่าว จะถูกส่งผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ไปยังกรมศุลกากรเพื่อส่งต่อไปยังประเทศปลายทางภายใต้ระบบ ASW
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การพั นาโครงสรางพนฐานดานการขนสง ละคมนาคม
๖.๑ การพัฒนาระบบขนส่งทางบก
๖.๑.๑ ดำาเนินโครงการก่อสร้างรถ ความเรวสูง
(๑) โครงการความร่วมมือ
ด้านรถ ระหว่าง ทย-จีน สืบเนื่องจากการลงนาม
กรอบความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
และรั ฐ บาลแห่ ง สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ว่ า ด้ ว ย
การกระชับความร่วมมือในการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
ทางรถไฟ ภายใต้ ก รอบยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
“
โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย
ริ สร้ำ
พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๕ ระยะทางรวม ๒๕๐ กิโลเมตร
ส้ ำ ร
รรำ ส ำ
จากกรุงเทพ-นครราชสีมา โดยเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม
๒๕๕๘ ได้ มี พิ ธี ว างศิ ล าฤกษ์ ศู น ย์ ก ารควบคุ ม และ
ั ำ
บริหารการเดินรถกลาง (โอซีซี) ณ บริเวณสถานีรถไฟ
ส้ ำ ร
ห
เชียงรากน้อย และ ายไทยได้เสนอให้มีการก่อสร้าง
เส้นทางรถไฟ (รถไฟความเร็วสูง) เส้นทางระหว่าง
บำ
ิ
กรุงเทพมหานคร-นครราชสีมาก่อน เนื่องจากเป็น
เส้นทางทีม่ คี วามพร้อมมากทีส่ ดุ และยังคงความร่วมมือ
ในรู ป แบบ n in in o
n and
on
ion ( ) ซึ่ง ายไทยจะเป็นผู้ลงทุนเอง
ทั้งหมด ส่วนรูปแบบการเดินรถ ายไทยอาจตั้งบริษัทบริหารการเดินรถโดยเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนถือหุ้นด้วย
ทั้งนี้ จะแบ่งการก่อสร้างออกเป็น ๔ ช่วง คือ ช่วงที่ ๑ ที่สถานีกลางดง ระยะทาง ๓.๕ กิโลเมตร ช่วงที่ ๒
ระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร ช่วงที่ ๓ ระยะทาง ๑๐๐ กิโลเมตร และช่วงที่ ๔ ระยะทาง ๑๓๖.๕ กิโลเมตร

้ำ ร

ร ำร ำ ร

ร ำร ำ ร
ร บบรำ

รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

นโยบายข้อ ๖

			
(๒) โครงการความร่วมมือในการพัฒนาระบบรางระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ประกอบด้วย
				 (๒.๑) ความร่วมมือด้านระบบราง มีสาระส�ำคัญเกี่ยวกับ ๑) การพัฒนารถไฟ
ความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ซึ่งฝ่ายไทยจะลงทุนในส่วนของ Ground Facilities เช่น งานโยธา
งานระบบรถไฟฟ้า และจะพิจารณาให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมด�ำเนินการในระยะถัดไป โดยจะพัฒนาช่วงบางซือ่ พิษณุโลกก่อน ส่วนฝ่ายญี่ปุ่นจะให้ความช่วยเหลือในการจัดท�ำแผนแม่บทการพัฒนาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ
ตามแนวเส้นทางรถไฟฯ ๒) การพัฒนารถไฟตามแนวเส้นทางเศรษฐกิจด้านใต้ ๓) การขนส่งสินค้าทางรถไฟ
โดยทั้งสองฝ่ายรับทราบการจัดตั้งส�ำนักงานเพื่อเตรียมการส�ำรวจและจัดตั้ง SPV (Special Purpose Vehicle)
๔) การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก และ ๕) ระบบการขนส่งมวลชน
ทางราง ทั้งสองฝ่ายรับทราบการน�ำเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางของญี่ปุ่นมาใช้ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง
และโครงการรถไฟฟ้าสายอื่นในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
				 (๒.๒) ความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนน ไทยได้ขอให้ญี่ปุ่นพิจารณา
ให้ความช่วยเหลือในการส่งผูเ้ ชีย่ วชาญมาให้ค�ำปรึกษาเกีย่ วกับความปลอดภัยทางถนน เพือ่ ให้เกิดผลในทางปฏิบตั ิ
ก่อนช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งญี่ปุ่นยินดีให้ความช่วยเหลือ นอกจากนี้ จะมีจัดเก็บข้อมูลและสาเหตุของอุบัติเหตุ
ทางถนน และการพิจารณามาตรการจ�ำเป็นทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานและกฎระเบียบ
			
(๓) โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-หัวหิน ระยะทาง ๒๑๑ กิโลเมตร
และโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ขนาดทางมาตรฐาน สายกรุงเทพฯ-ระยอง ระยะทาง ๑๙๓.๕ กิโลเมตร
ขนาดรางมาตรฐาน ๑.๔๓๕ เมตร เพื่อเป็นการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคการคมนาคมขนส่ง ช่วยให้
การเดินทางสะดวกรวดเร็วขึ้น และเพิ่มทางเลือกการเดินทางด้วยระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งขณะนี้
อยู่ระหว่างการจัดท�ำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการด�ำเนินการตามพระราชบัญญัติการให้
เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖
		
๖.๑.๒ ด�ำเนินโครงการพัฒนาระบบรถไฟทางคู่ ได้ด�ำเนินการรวมทั้งสิ้น ๑๔ โครงการ
โดยมีสถานะการด�ำเนินการ สรุปได้ดังนี้
			
(๑) โครงการรถไฟทางคู ่ ที่ อ ยู ่ ร ะหว่ า งการก่ อ สร้ า ง จ� ำ นวน ๒ โครงการ คื อ
ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย ระยะทาง ๑๐๖ กิโลเมตร ซึ่งจะเพิ่มความจุของทางรถไฟ แก้ไขปัญหา
การเดินรถในระบบทางเดี่ยว เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพของการขนส่งทางรถไฟที่เชื่อมโยงจากภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมายังสถานีบรรจุแยกสินค้ากล่อง (Inland Container Depot: ICD) ที่ลาดกระบัง
และเชื่อมโยงเข้าสู่ท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งคาดว่างานก่อสร้างในสัญญาที่ ๑ จะแล้วเสร็จเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
และงานก่อสร้างในสัญญาที่ ๒ จะแล้วเสร็จในเดือนเมษายน ๒๕๖๑ และช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น ระยะทาง
๑๘๗ กิโลเมตร ซึ่งจะเพิ่มศักยภาพการให้บริการขนส่งระบบรางสู่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สนับสนุนการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าระหว่างจังหวัดต่าง ๆ ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับกรุงเทพมหานคร
และต่อเนื่องสู่ภาคอื่นรองรับจ�ำนวนผู้โดยสารและปริมาณการขนส่งสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งคาดว่าจะก่อสร้าง
แล้วเสร็จเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒
			
(๒) โครงการรถไฟทางคู่ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ด�ำเนินการแล้ว จ�ำนวน
๒ โครงการ คือ ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร ระยะทาง ๑๖๗ กิโลเมตร ซึ่งจะเพิ่มศักยภาพการให้บริการ
ขนส่งระบบรางสู่กลุ่มจังหวัดภาคใต้สนับสนุนการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าระหว่างจังหวัดต่าง ๆ ทางภาคใต้
กับกรุงเทพมหานคร และต่อเนื่องสู่ภาคอื่นรองรับจ�ำนวนผู้โดยสารและปริมาณการขนส่งสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้น
ซึง่ คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ และช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ ระยะทาง ๑๓๒ กิโลเมตร
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

นโยบายข้อ ๖

เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการขนส่งระบบราง รองรับจ�านวนผู้โดยสารและปริมาณการขนส่งสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้น
และลดระยะเวลาในการเดินทางและการขนส่งสินค้า ซึง่ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคมที่สนับสนุนให้มีการใช้ระบบราง เพื่อช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
ลดมลพิษ ลดต้นทุนการขนส่งสินค้า และสามารถประหยัดการใช้พลังงานของประเทศในระยะยาว ซึ่งคาดว่า
จะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๔
(๓) โครงการรถ รางคูท่ อี่ ยูร่ ะหว่างการดำาเนินการในขัน้ ตอนของกระทรวงคมนาคม
ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี
(๓.๑) ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
จ�านวน ๓ โครงการ คือ ช่วงลพบุรี-ปากน�้าโพ ช่วงนครปฐม-หัวหิน และช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์
(๓.๒) อยู่ระหว่างการพิจารณาการรายงานและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
จ�านวน ๕ โครงการ คือ ช่วงปากน�้าโพ-เด่นชัย ช่วงชุมทางถนนจิระ-อุบลราชธานี ช่วงขอนแก่น-หนองคาย
ช่วงชุมพร-สุราษฎร์ธานี และช่วงสุราษฎร์ธานี-หาดใหญ่-สงขลา
(๓.๓) ออกแบบเสร็จแล้ว จ�านวน ๒ โครงการ คือ ช่วงหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์
และช่วงเด่นชัย-เชียงใหม่

ห้บริ ำรร
ำ
หำ ร สำ
รั รร
“

สำ ส
ร ำ

บำ ห บำ
ิ
ร สำ

๖.๑.๓ ดำาเนินโครงการพัฒนารถ ้า ได้ด�าเนินการรวมทั้งสิ้น ๙ โครงการ โดยมีสถานะ
การด�าเนินการ สรุปได้ดังนี้
(๑) โครงการรถ ้าที่เปดให้บริการในปี ๒๕๕๙ จ�านวน ๑ โครงการ คือ โครงการ
รถ ้า สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ
รถไฟฟ้า สายสีมว่ ง ช่วงบางใหญ่-บางซือ่ พระบาทสมเดจพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานชื่อ ฉลองรัชธรรม (
) ซึ่งมี
ความหมายว่า เฉลิมฉลองพระราชาที่ปกครองโดยธรรม ให้แก่เส้นทางรถ ้ามหานคร สายสีม่วง
ช่วงบางใหญ่-เตาปูน จึงใช้ชอื่ เรียกรถไฟฟ้าสายดังกล่าวว่า “รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม” ทัง้ นี้ รถไฟฟ้า
มหานคร สายฉลองรัชธรรม เป็นโครงสร้างทางวิ่งยกระดับตลอดสาย มีระยะทาง ๒๓ กิโลเมตร ๑๖ สถานี
จากสถานีคลองบางไผ่-สถานีเตาปูน เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันเสาร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๙
โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนิน
ทรงเปิดการเดินรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม อย่างเป็นทางการ รถไฟฟ้าสายนี้จะท�าให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว และยังเป็นการลดการใช้รถยนต์และลดปัญหาจราจรติดขัด อีกทัง้ ยังช่วยประหยัดพลังงาน
และรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไป ซึ่งจากการเร่งรัดการด�าเนินโครงการ
ดังกล่าว ส่งผลให้รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเร็วกว่าที่กา� หนดไว้
๔ เดือน (เดิมก�าหนดเปิดให้บริการเดือนธันวาคม ๒๕๕๙)
รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

นโยบายข้อ ๖

นอกจากนี้ ได้อา� นวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทีต่ อ้ งการเดินทางเชือ่ มต่อระหว่าง
สถานีเตาปูนและสถานีบางซือ่ คือ ๑) จัดรถโดยสารให้บริการเชือ่ มต่อระหว่างสถานีเตาปูน-บางซือ่ จ�านวน ๑๒ คัน
(เดินรถทุก ๔ นาที) รองรับผู้โดยสารประมาณ ๓ ๖๓๐ คนต่อชั่วโมง ๒) จัดรถ ให้บริการเชื่อมต่อระหว่าง
สถานีบางซ่อน-บางซื่อ (ให้บริการในช่วงเช้า ๓ เที่ยวและช่วงเย็น ๑ เที่ยว) จ�านวน ๑ ขบวน ประกอบด้วย
๕ ตูโ้ ดยสาร รองรับผูโ้ ดยสารได้ประมาณ ๖๐๐ คนต่อขบวน ใช้ระยะเวลาเดินทางจากสถานีบางซ่อนไปยังสถานีบางซือ่
ประมาณ ๔-๕ นาที ๓) ก่อสร้างทางเดินเชือ่ มระหว่างสถานีบางซ่อนของรถไฟฟ้าสายสีมว่ ง ช่วงบางใหญ่-เตาปูน
และสถานีบางซ่อนของการรถไฟแห่งประเทศไทยไว้ให้บริการด้วย

(๒) โครงการรถ ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จ�านวน ๔ โครงการ คือ สายสีแดง
ช่วงบางซื่อ-รังสิต สายสีนำ้าเงิน ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ และหัวล�าโพง-บางแค สายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ
และสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต
(๓) โครงการรถ ้ า ที่ ค ณะรั ฐ มนตรี ด้ มี ม ติ เ หนชอบให้ ดำ า เนิ น การแล้ ว
จำานวน ๓ โครงการ คือ สายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี สายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี และสายสีเหลือง
ช่วงลาดพร้าว-ส�าโรง

(๔) โครงการรถ ้าที่อยู่ระหว่างกระทรวงคมนาคมทบทวนการเสนอโครงการ
ให้เปน ปตามความเหนของสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จ�านวน ๑ โครงการ
คือ โครงการระบบขนส่งทางรถไฟฟ้าเชื่อมต่อท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ส่วนต่อขยาย ช่วงดอนเมือง-บางซื่อพญาไท
รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

นโยบายข้อ ๖

๖.๑.๔ ดำาเนินโครงการพัฒนารถ เพือ่ แก้ ขปญหาจุดตัดของทางรถ กับถนน ได้ดา� เนินการ
๒ สายทาง โดยคณะรัฐมนตรีได้มมี ติเห็นชอบให้ดา� เนินการแล้ว คือ สายสีแดงอ่อน ช่วงบางซือ่ -พญาไท-มักกะสันหัวหมาก และสายสีแดงเข้ม ช่วงบางซื่อ-หัวล�าโพง
๖.๑.๕ ดำาเนินโครงการพัฒนาการขนส่งทางถนน ได้ด�าเนินการก่อสร้างโครงการทางพิเศษ
สายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นโครงการต่อขยายโครงข่ายทางพิเศษไปยัง ังตะวันตก
ของกรุงเทพฯ มีระยะทางรวม ๑๖.๗ กิโลเมตร เริม่ ต้นจากถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก
บริเวณใกล้โรงกรองน�้ามหาสวัสดิ์) สิ้นสุดโครงการบริเวณย่านบางซื่อ เชื่อมต่อทางพิเศษศรีรัช บริเวณด้านเหนือ
ของสถานีขนส่งหมอชิต ๒ และลงสู่ระดับดินที่บริเวณถนนก�าแพงเพชร ๒ เพื่อลดปัญหาการจราจรหนาแน่น
แก้ไขปัญหาจราจรเส้นทางกาญจนาภิเษกด้านตะวันตกของกรุงเทพมหานครมาสูย่ า่ นใจกลางเมืองได้อย่างสะดวก
โดยได้เปิดให้บริการเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเร็วกว่าที่ก�าหนดไว้ ๔ เดือน (เดิมก�าหนดเปิดให้บริการ
เดือนธันวาคม ๒๕๕๙) นอกจากนี้ มีการด�าเนินโครงการที่เป็นการพัฒนาการขนส่งทางถนน อีกจ�านวน
๒๖ โครงการ สรุปได้ดังนี้

(๑) โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง จ�านวน ๓ เส้นทาง ซึง่ คณะรัฐมนตรี
ได้มีมติเห็นชอบให้ด�าเนินการแล้ว ดังนี้
(๑.๑) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายพัทยา-มาบตาพุด ระยะทาง ๓๒ กิโลเมตร
เพื่อพัฒนาโครงข่ายทางหลวงมาตรฐานสูงรองรับการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล กับเขตพืน้ ทีอ่ ตุ สาหกรรมในภาคตะวันออก ให้สามารถรองรับการเดินทางและขนส่งสินค้าเชือ่ มต่อไป
ยังท่าเรือมาบตาพุด จังหวัดระยอง ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ภายในปี ๒๕๖๓
(๑.๒) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-นครราชสีมา ระยะทาง
๑๙๖ กิโลเมตร เพือ่ พัฒนาโครงข่ายทางหลวงมาตรฐานสูงรองรับการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล และจังหวัดต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถแบ่งเบาการจราจรจากทางหลวงหมายเลข ๑
(ถนนพหลโยธิน) และทางหลวงหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ) ที่มีปริมาณการจราจรค่อนข้างสูงและปัญหา
การจราจรติดขัด คาดว่าจะลงนามครบทั้ง ๔๐ ตอน ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ และเปิดให้บริการได้ภายใน
ปี ๒๕๖๓
(๑.๓) ทางหลวงพิ เ ศษระหว่ า งเมื อ ง สายบางใหญ่ - กาญจนบุ รี ระยะทาง
๙๖ กิโลเมตร เพือ่ พัฒนาโครงข่ายทางหลวงมาตรฐานสูงรองรับการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล สู่จังหวัดทางภาคตะวันตกและภาคใต้ของประเทศ สามารถแบ่งเบาการจราจรจากทางหลวง
หมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) และทางหลวงหมายเลข ๓๓๘ (ถนนปินเกล้า-นครชัยศรี) ทีม่ ปี ริมาณการจราจรสูง
รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

นโยบายข้อ ๖

และมีปญ
ั หาการจราจรติดขัด คาดว่าจะลงนามครบทัง้ ๒๕ ตอน ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ และเปิดให้บริการ
ได้ภายในปี ๒๕๖๓
			
(๒) โครงการก่อสร้างทางหลวงและทางหลวงชนบท จ�ำนวน ๒๓ เส้นทาง โดยมี
สถานะการด�ำเนินการ สรุปได้ดังนี้
				 (๒.๑) โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จ�ำนวน ๑๕ โครงการ แบ่งออกเป็น
๓ กลุ่ม ดังนี้
					
กลุ่มที่ ๑ จ�ำนวน ๙ โครงการ ได้แก่ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ อ�ำเภอ
กบินทร์บรุ -ี อ�ำเภอวังน�ำ้ เขียว ตอน ๓ จังหวัดนครราชสีมา ปราจีนบุรี ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ อ�ำเภอกบินทร์บรุ -ี
อ�ำเภอปักธงชัย (ทางเชื่อมผืนป่า) จังหวัดปราจีนบุรี ทางหลวงหมายเลข ๔ กระบี่-อ�ำเภอห้วยยอด จังหวัดกระบี่
ทางหลวงหมายเลข ๓๑๘๓ อ�ำเภอบ้านบึง-บรรจบทางหลวงหมายเลข ๓๓๑-อ�ำเภอบ้านค่าย ตอน ๓ จังหวัดระยอง
ทางหลวงหมายเลข ๓๑๔ อ�ำเภอบางปะกง-ฉะเชิงเทรา ตอน ๒ จังหวัดฉะเชิงเทรา ทางหลวงหมายเลข ๓๒๔
อ�ำเภอปราสาท-อ�ำเภอขุขนั ธ์-แยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๕ ตอน ๑ จังหวัดศรีสะเกษ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๓
อ�ำเภอร้องกวาง-อ�ำเภองาว ตอน ๒ จังหวัดแพร่ ทางหลวงหมายเลข ๔ อ�ำเภอตะกัว่ ป่า-บ้านเขาหลัก-บ้านโคกกลอย
จังหวัดพังงา และทางหลวงหมายเลข ๑๑ สามแยกดอยติ-เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
					
กลุ่มที่ ๒ จ�ำนวน ๕ โครงการ ได้แก่ ทางหลวงชนบทสาย จ ผังเมืองรวม
เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ทางหลวงชนบท สาย ฉ และ ค ผังเมืองรวมเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ทางหลวงชนบท
สาย ง๑ ง๒ ง๔ และ ง๕ ผังเมืองรวมเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ทางหลวงชนบทสาย ก (ตอนที่ ๒)
ผังเมืองรวมเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี และทางหลวงชนบท สายแยก ทล.๓๓-ด่านผ่านแดนบ้านคลองลึก
อ�ำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
					
กลุ่มที่ ๓ จ�ำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการขยายราชพฤกษ์ ระยะที่ ๒
(ตอนที่ ๒) ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๑๓-คลองมหาสวัสดิ์
				 (๒.๒) โครงการทีล่ งนามในสัญญาแล้ว จ�ำนวน ๗ โครงการ แบ่งออกเป็น ๒ กลุม่ ดังนี้
					
กลุ่มที่ ๑ จ�ำนวน ๓ โครงการ ได้แก่ ทางหลวงชนบท สาย ก ผังเมืองรวม
เมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ทางหลวงชนบท ทางต่างระดับบนถนนสายแยก ทล.๓๓-ด่านผ่านแดน
บ้านคลองลึก อ�ำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว และทางหลวงชนบท สาย ง๒ และ ง๓ ผังเมืองรวม
เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
					
กลุ่มที่ ๒ จ�ำนวน ๔ โครงการ ได้แก่ โครงการถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ตอน NS1 ตอน NS2 ตอน NS3 และตอน CD Road
				 (๒.๓) โครงการทีอ่ ยูร่ ะหว่างรอลงนามในสัญญา จ�ำนวน ๑ โครงการ คือ ทางหลวง
หมายเลข ๔๑ ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๔๑ กับทางหลวงหมายเลข ๔๐๓ (แยกทุ่งสง)
จังหวัดนครศรีธรรมราช
		
๖.๑.๖ ด�ำเนินโครงการจัดซือ้ รถโดยสารใช้เชือ้ เพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) เพือ่ น�ำมาใช้บริการ
ทดแทนรถโดยสารเดิมขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพทีใ่ ช้นำ�้ มันดีเซลเป็นเชือ้ เพลิง และช่วยยกระดับคุณภาพ
ชีวติ ของประชาชนในการเดินทางด้วยรถโดยสารประจ�ำทาง ทัง้ นี้ มีกำ� หนดจะรับมอบรถโดยสาร จ�ำนวน ๔๘๙ คัน
ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๙
			
นอกจากนี้ ในการพัฒนารถโดยสารขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพในระยะต่อไปนั้น
จะมีการติดตั้ง GPS บนรถโดยสาร ๕๐๐ คัน และติดตั้งป้ายอัจฉริยะ ๖ ป้าย (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ๔ ป้าย
BTS จตุจักร ๒ ป้าย) น�ำระบบตั๋วร่วมมาใช้ รวมทั้งจะด�ำเนินการเพื่อน�ำรถโดยสารไฟฟ้ามาใช้เดินรถภายใน
เดือนกันยายน ๒๕๖๐ ต่อไปด้วย
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

นโยบายข้อ ๖

๖.๑.๗ ดำาเนินโครงการจัดหารถ โดยสารรุน่ ใหม่สาำ หรับบริการเชิงพาณิชย์ จ�านวน ๑๑๕ คัน
ซึ่งได้รับรถไฟชุดแรกแล้วเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ จ�านวน ๓ ขบวน ๆ ละ ๑๓ คัน รวม ๓๙ คัน แบ่งเป็น
รถปรับอากาศนัง่ และนอนชัน้ ที่ ๑ รถปรับอากาศนัง่ และนอนชัน้ ที่ ๒ รถโบกีข้ ายอาหารปรับอากาศ และรถก�าลัง
ไฟฟ้า ( o
a ) ทั้งนี้ คาดว่าจะได้รับรถไฟครบภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม
๒๕๕๙ ได้มีพิธีเปิดเดินขบวนรถใหม่ เที่ยวปฐมฤกษ์ระหว่างกรุงเทพ-นครปฐม ก่อนเปิดให้บริการเป็นขบวน
รถด่วนพิเศษ เส้นทางกรุงเทพ-เชียงใหม่ ได้เป็นเส้นทางแรกในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙

๖.๑.๘ ดำาเนินการปรับปรุงขบวนรถโดยสารชั้น ๓ (รถ รี) โดยจะพัฒนาบริการรถไฟ
ให้มีความสะดวก สบาย รวดเร็ว สะอาด และปลอดภัย ยกระดับคุณภาพชีวิตในการเดินทางของประชาชน
ซึง่ จะปรับปรุงรถไฟฟรีชนั้ ๓ ทีพ่ ว่ งอยูใ่ นขบวนรถเร็วใน ๔ เส้นทาง จ�านวน ๘ ขบวน และจะทยอยด�าเนินการปรับปรุง
ขบวนรถไฟชานเมือง ซึ่งเป็นรถไฟฟรีที่เปิดให้บริการประชาชนวันละ ๑๖๔ ขบวน ให้มีรูปโฉมทันสมัย สามารถ
อ�านวยความสะดวกในการเดินทางได้ดยี งิ่ ขึน้ โดยการท�าสีขบวนรถโดยสารทัง้ ภายในและภายนอกใหม่ ปรับปรุง
ห้องน�้าให้มีความสะอาดปราศจากกลิ่นรบกวน ปรับปรุงสภาพพื้นในตัวรถโดยสารให้มีความสะอาดแข็งแรง
ปรับปรุงเบาะทีน่ งั่ ให้นงั่ ได้สะดวกสบาย ปรับปรุงพัดลมในรถโดยสาร และจะท�าความสะอาดในขบวนรถไฟโดยสาร
ทุกคันอีกด้วย ทั้งนี้ มีก�าหนดแล้วเสร็จในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐
๖.๑.๙ พั ฒ นาเส้ น ทางจั ก รยาน
ได้ มี ก ารพั ฒ นาเส้ น ทางจั ก รยาน ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น
มีเส้นทางจักรยานที่สามารถใช้งานได้แล้วระยะทาง
๕๖๖.๑๒ กิโลเมตร อยู่ระหว่างด�าเนินการ ๗๑๕.๓๙
กิโลเมตร และจะพัฒนาเพิ่มในอนาคต ๑ ๐๗๑.๑
กิโลเมตร รวมทั้งสิ้น ๒ ๓๕๒.๖ กิโลเมตร ได้ส�ารวจ
ความต้องการของผู้ใช้จักรยานในแต่ละพื้นที่ และ
บูรณาการแนวทางการพัฒนาระบบทางจักรยาน
ให้เชื่อมโยงกับระบบขนส่งสาธารณะอื่น เพื่อน�า
ข้อมูลดังกล่าวมาวางแผนด�าเนินการก่อสร้างทางจักรยานและจัดล�าดับความส�าคัญของโครงการตามแผนงาน
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เพื่อส่งเสริมการเดินทางด้วยจักรยานด้วย เช่น ก�ำหนดให้สถานีรถไฟฟ้าหรือสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินอนุญาต
ให้น�ำรถจักรยานทุกประเภทขึ้นขบวนรถไฟฟ้าได้
			
นอกจากนี้ ได้จัดท�ำคู่มือมาตรฐานการออกแบบและการก่อสร้างทางจักรยานส�ำหรับ
ประเทศไทยเพื่อใช้ส�ำหรับอ้างอิงการก่อสร้างช่องทางจักรยานให้เป็นรูปแบบและมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ
พร้อมทัง้ ได้นำ� ยางพารามาใช้เป็นส่วนผสมในการก่อสร้างทางจักรยานและอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ทีร่ วมอยูใ่ นการก่อสร้าง
ทางจักรยาน เช่น เสาล้มลุกจราจร เสาหลักอ่อน เสายางจราจร เพื่อเป็นการส่งเสริมและเพิ่มปริมาณการใช้
ยางพารา รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ยางพาราแปรรูปของประเทศไทยอีกทางหนึ่งด้วย
๖.๒ การพัฒนาระบบขนส่งทางอากาศ
		
รั ฐ บ า ล ไ ด ้ ด� ำ เ นิ น ก า ร พั ฒ น า
ท่าอากาศยานในภูมิภาค จ�ำนวน ๒๘ แห่ง เพื่อเพิ่ม
การใช้ ป ระโยชน์จากแต่ละท่าอากาศยาน รวมทั้ ง
พัฒนาการบริหารจัดการระบบท่าอากาศยานให้มี
ประสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น ตามศั ก ยภาพของแต่ ล ะ
“ด�ำเนินโครงการพัฒนา
ท่าอากาศยาน ซึ่งจะเป็นแนวทางในการแบ่งเบาภาระ
ค่าใช้จ่ายงบประมาณของประเทศ ทั้งนี้ ได้ดำ� เนินการ
และพัฒนา
ศึกษาและจัดท�ำแผนการพัฒนาท่าอากาศยานและเพิม่
การใช้ประโยชน์ระบบท่าอากาศยานภูมภิ าคแล้วเสร็จ
เพื่อรองรับการเติบโต
โดยมีผลการด�ำเนินการ ดังนี้
ของปริมาณการจราจรทางอากาศ
		
๖.๒.๑ พัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง
ได้ด�ำเนินการพัฒนาอาคารผู้โดยสารอาคาร ๒ อาคาร
ที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต”
เที ย บเครื่ อ งบิ น หมายเลข ๕ และอาคารเชื่ อ มต่ อ
ด้านทิศใต้ (South Corridor) ซึ่งด�ำเนินการเสร็จ
และเปิดให้บริการแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
		
๖.๒.๒ พัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้ ๙๐ ล้านคนต่อปี (จากการด�ำเนินโครงการระยะที่ ๒ และระยะที่ ๓) ดังนี้
			
(๑) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม
๒๕๕๙ ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระหว่าง บริษัท ท่าอากาศยาน
แห่งประเทศไทย จ�ำกัด กับบริษัทผู้รับจ้างแล้ว ซึ่งประกอบด้วย ๓ งาน คือ ๑) งานจ้างก่อสร้างอาคารเทียบ
เครื่องบินรองหลังที่ ๑ (ชั้น B2 ชั้น B1 และชั้น G) ลานจอดอากาศยานประชิดอาคารเทียบเครื่องบินหลังที่ ๑
และส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ด้านทิศใต้ (งานโครงสร้าง และงานระบบหลัก) ๒) งานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค
และ ๓) งานควบคุมงานก่อสร้าง โดยก�ำหนดแล้วเสร็จทั้งโครงการในปี ๒๕๖๒
			
(๒) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ ๓ ประกอบด้วย โครงการก่อสร้าง
อาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒ และโครงการก่อสร้างทางวิ่งขึ้นลง (Runway) ที่ ๓ ความยาว ๓,๗๐๐ เมตร
		
๖.๒.๓ พัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภา ท่าอากาศยานอู่ตะเภาเป็นท่าอากาศยานนานาชาติ
มีการใช้ประโยชน์ทั้งภารกิจด้านความมั่นคงและเชิงพาณิชย์ ซึ่งรัฐบาลต้องการส่งเสริมการใช้ประโยชน์
เพื่อเป็นการรองรับการเติบโตของปริมาณการจราจรทางอากาศที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต และแบ่งเบาภาระ
ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง โดยปัจจุบันได้ด�ำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ระยะที่ ๒
ท่าอากาศยานอู่ตะเภา
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และการเชือ่ มโยงโครงข่ายการคมนาคมกับภายนอก
ท่ า อากาศยาน ตามแผนปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ พั ฒ นา
ท่าอากาศยานอูต่ ะเภาให้เป็นท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์
แห่ ง ที่ ๓ ที่ ค ณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบไว้
เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ประกอบด้วย โครงการ
ที่ส�าคัญ ดังนี้
(๑) โครงการก่ อ สร้ า งเพิ่ ม
ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๓๑ ตอน แยกทางหลวงหมายเลข ๓๖-ทางหลวงหมายเลข ๓ (สัตหีบ)
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
(๒) โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข ๗ สาย พัทยา-มาบตาพุต
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
(๓) โครงการก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๑๒๖ ตอน แยกทางหลวง
หมายเลข ๓-ทางเข้าท่าอากาศยานอู่ตะเภา อยู่ระหว่างการประกวดราคา
๖.๒.๔ พัฒนาท่าอากาศยานภูเกต รัฐบาลได้ด�าเนินการเพื่อพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ตให้มี
ขีดความสามารถเพิม่ ขึน้ ให้สามารถรองรับผูโ้ ดยสารได้ ๑๒.๕ ล้านคนต่อปี (จากเดิม ๖.๕ ล้านคนต่อปี) ซึง่ ส่วนที่
ด�าเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ อาคารจอดรถยนต์และลานอเนกประสงค์ อาคารส� านักงาน
ท่าอากาศยานภูเก็ต อาคารบริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น อาคารคลังสินค้า และอาคารส่วนบ�ารุงรักษา
และคลังงานทางขับและลานจอดอากาศยาน งานปรับปรุงขยายระบบเติมน�้ามันอากาศยานทางท่อ อาคาร
สถานีดับเพลิงและกู้ภัยระบบถนนภายในท่าอากาศยาน ระบบสาธารณูปโภคท่าอากาศยาน ก่อสร้างอาคาร
ผู้โดยสารระหว่างประเทศ ทั้งนี้ คงเหลืองานปรับปรุงอาคารผู้โดยสารเดิมเป็นอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ
ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๐
๖.๒.๕ พัฒนาท่าอากาศยานแม่สอด จังหวัดตาก มีผลการด�าเนินการทีส่ า� คัญ เช่น ได้ดา� เนินการ
จัดซือ้ ทีด่ นิ แล้ว ๑๗๕ ไร่ อยูร่ ะหว่างการก่อสร้างทางขับลานจอด ทัง้ นี้ มีแผนทีจ่ ะด�าเนินโครงการก่อสร้างอาคาร
ที่พักผู้โดยสาร ขนาด ๑๒ ๐๐๐ ตารางเมตร เพื่อรองรับผู้โดยสาร ๑.๕ ล้านคนต่อปี และต่อเติมความยาวทางวิ่ง
เพื่อรองรับเครื่องบินขนาด
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป
๖.๓ การพัฒนาระบบการขนส่งทางนำ้า
๖.๓.๑ ดำาเนินโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ คลองใหญ่ จังหวัดตราด เพือ่ พัฒนา
ระบบการขนส่งทางน�้าชาย ังทะเลในภาคตะวันออก ซึ่งขณะนี้ได้ด�าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
๖.๓.๒ ดำาเนินโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือโดยสารในแม่นำ้าเจ้าพระยา โดยปรับปรุงท่าเรือ
จ�านวน ๑๗ แห่ง นอกจากนี้ มีภาคเอกชนที่สนใจเสนอแนวทางการพัฒนาการโดยสารทางน�า้ เพื่อแก้ปัญหา
การจราจรและการเชือ่ มต่อระบบโดยสารสาธารณะระหว่างเรือโดยสาร รถไฟฟ้า รถประจ�าทาง โดยจะยกระดับท่าเรือ
โดยสารสาธารณะจากท่าเทียบเรือเป็นสถานีเรือ เพื่อให้มีความปลอดภัยและมีความสะดวกสบายแก่ผู้โดยสาร
โดยภาครัฐจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือ และภาคเอกชนจะขอใช้สิทธิในการบริหารพื้นที่บนท่าเรือ
โดยปัจจุบันสามารถเปิดใช้งานแล้ว จ�านวน ๑๓ แห่ง ยังเหลืออีก ๔ แห่ง ได้แก่ ท่าเรือสะพานพุทธ ท่าเรือ
กรมเจ้าท่า ท่าเรือสาธร และท่าเรือราชินี
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๖.๓.๓ ด�ำเนินโครงการศึกษาผลกระทบสิง่ แวดล้อมและส�ำรวจออกแบบรายละเอียดโครงการ
ก่อสร้างเขื่อนยกระดับในแม่น�้ำเจ้าพระยาและน่านเพื่อการเดินเรือ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเดินเรือ
ในแม่น�้ำเจ้าพระยาและน่าน โดยให้เรือกินน�้ำลึกไม่น้อยกว่า ๓ เมตร ใช้เดินเรือได้ตลอดปี ขณะนี้อยู่ระหว่าง
การศึกษา และคาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙
		
๖.๓.๔ ด�ำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าในแม่น�้ำป่าสัก เพื่อเชื่อมโยง
การขนส่งสินค้าทางน�้ ำภายในประเทศ ที่จะเชื่อมโยงการขนส่งทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มายังท่าเรือต่าง ๆ ในเขตท่าเรือศรีราชา และท่าเรือแหลมฉบัง ประกอบด้วย ๑) งานศึกษาออกแบบรายละเอียด
และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ ๒) งานก่อสร้างและควบคุมงานเขื่อนป้องกันตลิ่งพังในแม่น�้ ำป่าสัก
ระยะที่ ๑ (ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙) จ�ำนวน ๓ ตอน ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง
		
๖.๓.๕ ด�ำเนินโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ ที่ท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อสร้าง
รางรถไฟและใช้เครื่องมือยกขนชนิดปั้นจั่นเดินบนรางคร่อมรางรถไฟ เพื่อหลีกเลี่ยงการเคลื่อนขบวนรถไฟ
ในการบรรทุกหรือขนถ่ายตู้สินค้าขึ้นลงขบวนรถไฟ ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ทั้งนี้ มีก�ำหนดแล้วเสร็จในเดือน
ตุลาคม ๒๕๖๐ และเปิดด�ำเนินการในปี ๒๕๖๑
		
๖.๓.๖ ด�ำเนินโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ที่ท่าเรือแหลมฉบัง
เพือ่ ให้บริการท่าเรือชายฝัง่ เป็นการเฉพาะ ซึง่ อยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง ทัง้ นี้ มีกำ� หนดแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน
๒๕๖๐ และเปิดด�ำเนินการในปี ๒๕๖๑
		
๖.๓.๗ ด�ำเนินโครงการพัฒนาเชือ่ มต่อ
การเดินทางทางน�้ำของประชาชน เส้นทางคลอง
ผดุงกรุงเกษม จากท่าเรือหัวล�ำโพงถึงท่าเรือเทเวศร์
ระยะทางประมาณ ๕ กิโลเมตร โดยจัดเรือ จ�ำนวน ๖ ล�ำ
เพื่อทดลองให้บริการน�ำร่องฟรีทุกวันตั้งแต่วันที่ ๕
“
กันยายน ๒๕๕๙ เป็นต้นมา มีท่าเรือทั้งหมดจ�ำนวน
ของประชาชน
๙ ท่ า และได้ ด� ำ เนิ น การก่ อ สร้ า งเพิ่ ม เติ ม ๑ ท่ า
จากท่าเรือ
ทีต่ ลาดเทวราชกุญชร ทัง้ นี้ ผูส้ ญั จรจะสามารถใช้เชือ่ มต่อ
กั บ การเดิ น ทางโดยเรือด่วนเจ้าพระยาได้ โดยเรือ
หัวล�ำโพงถึงท่าเรือเทเวศร์ ๕ กิโลเมตร
ทีใ่ ห้บริการทุกล�ำจัดให้มเี สือ้ ชูชพี ไว้เพือ่ ความปลอดภัย
เพื่อให้ประชาชนเชื่อมต่อการเดินทาง
ของผู ้ โ ดยสารด้ ว ย ซึ่ ง ผลการด� ำ เนิ น การระหว่ า ง
โดยเรือด่วนเจ้าพระยา”
วันที่ ๕-๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ มีจำ� นวนผูใ้ ช้บริการทัง้ สิน้
๒๖,๔๗๒ คน ทัง้ นี้ คาดว่าจะสามารถเดินเรืออย่างเป็น
ทางการได้ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๐

เชื่อมต่อการเดินทางทางน�้ำ
เส้นทางคลอง
ผดุงกรุงเกษม
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๖.๔ การแก้ ขปญหาการจราจร
รัฐบาลได้ตระหนักว่าปัญหาการจราจรส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นจ�านวนมาก และปัญหา
ดังกล่าวสะสมมาเป็นเวลายาวนาน ดังนั้น จึงได้เร่งรัดการด�าเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาโครงข่ายคมนาคม
ขนส่งทางบก ทั้งระบบราง ทางถนน รถไฟฟ้า รวมถึงการเชื่อมโยงกับการคมนาคมขนส่งทางน�้า ดังที่ได้กล่าว
มาข้างต้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบปัญหาการจราจร อย่างไรก็ตาม ได้มีการก�าหนด
มาตรการในการแก้ไขปัญหาการจราจร ดังนี้
๖.๔.๑ มาตรการระยะเร่งด่วน ได้แก่ ได้จัดท�าโครงการท�าการจราจรวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวาน
( o and a
ill
) เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร เริ่มด�าเนินการกับถนนสายหลัก ๒๑ สาย
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ โดยต�ารวจลงพื้นที่ เร่งระบายรถยนต์ รวมทั้งปรับปรุง
ทางกายภาพถนน รวม ๔๓ จุด เช่น ปาดเกาะ ขยายผังการจราจาร กวดขันวินัยจราจรของผู้ขับขี่อย่างเคร่งครัด
การสนับสนุนให้มกี ารใช้ระบบเทคโนโลยีดา้ นการจราจรมาเป็นเครือ่ งมือช่วยเจ้าหน้าทีต่ �ารวจจราจรในการกวดขัน
วินัยจราจรของผู้ขับขี่ การจัดระเบียบรถตู้ รถสาธารณะ ในการจอดรับผู้โดยสารให้เป็นระเบียบ การก�ากับดูแล
ระเบียบวินัยของผู้ขับรถขนส่งสาธารณะ โดยเฉพาะรถโดยสารประจ�าทางให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
การจัดให้มีสายตรวจส�าหรับรถขนส่งสาธารณะ การจัดระเบียบการขับรถจักรยานยนต์ การจัดให้มีการจราจร
และคืนผิวจราจรให้เร็วทีส่ ดุ บนพืน้ ทีถ่ นนทีอ่ ยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง ปรับปรุงการจัดการจราจรบริเวณจุดตัดกระแส
จราจร จุดคอขวดต่าง ๆ บนทางพิเศษ การจัดช่องทางเดินรถมวลชน ( i hpan
hi l
lan )
๓ คนขึ้ น ไป การสนั บ สนุ น การใช้ ร ะบบขนส่ ง สาธารณะโดยหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง การรณรงค์ ส ่ ง เสริ ม
การใช้ li T an po และการจัดท�าที่จอดแล้วจร ( a Rid )
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๖.๔.๒ มาตรการระยะที่ ๑ (ปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐) เน้นมาตรการเชิงสนับสนุน ทีม่ คี วามจำาเปน
เร่งด่วนเพื่อรองรับโครงข่ายรถ ้าที่มีในปจจุบันและโครงข่ายที่กำาลังจะเปดให้บริการ และมาตรการ
ด้านจราจร เช่น สนับสนุนจัดท�าแผนการเดินทาง T a l lan ส�าหรับหน่วยราชการและเอกชนที่สมัครใจ
กองทุนพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ ภาษีน�้ามันอุดหนุน ลดค่าโดยสารรถไฟฟ้า มาตรการจ�ากัดความเร็ว
แบ่งตามช่องจราจร บนทางสายหลัก เข้า-ออกตัวเมืองทีก่ ารจราจรไม่คบั คัง่ การจ�ากัดความเร็วของรถยนต์บนถนน
ที่มีการเดินทางร่วมกับจักรยานบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ และมาตรการลดผู้ขับขี่อันตรายบนถนน เมาแล้วขับ
พักใบขับขี่ ๑ ปี
๖.๔.๓ มาตรการระยะที่ ๒ (ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เน้นมาตรการสนับสนุนและจำากัดสิทธิ
ในพืน้ ที่ ซึง่ มีโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าหนาแน่นเพียงพอบริเวณพืน้ ทีศ่ นู ย์กลางธุรกิจ ( n al in i i
)
เช่น มาตรการส่งเสริม T a l lan ออกเป็นกฎหมายการศึกษาผลกระทบด้านการจราจร T an po
n
ส�าหรับโครงการหรือกิจกรรมที่มีขนาดใหญ่ส่งผลกระทบด้านการจราจร การพัฒนา ppli a ion เพื่อรายงาน
สภาพจราจรแบบ R al- i หรือการร่วมมือภาคเอกชนด�าเนินการ กองทุนพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ โดยน�า
รายได้จากภาษีน�้ามันอุดหนุนลดค่าโดยสารรถไฟฟ้า มาตรการเก็บเงิน Road i in มาตรการจ�ากัดรถยนต์
o- i d T p
pan
และการก�าหนดมาตรฐานอาคารเพื่อรองรับการใช้ทางจักรยาน
๖.๔.๔ มาตรการระยะที่ ๓ (ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เปนต้น ป) เปนมาตรการจำากัดสิทธิ มาตรการ
ด้านการเงิน และการเดินทางโดย ม่ใช้เครื่องยนต์ ( ) ในพื้นที่ซึ่งต้องมี
ความหนาแน่นโครงข่ายรถ ้า ม่ตำ่ากว่า ๐.๒ กิโลเมตรต่อตารางกิโลเมตร เช่น มาตรการเก็บเงินเข้าพื้นที่
(Road i in ) บนถนนวงแหวนรัชดา ๖.๐๐-๑๐.๐๐ น. มาตรการจ�ากัดรถบรรทุกห้ามเข้าพื้นที่ (T
R i d on ) บนถนนวงแหวนรัชดา ระยะที่ ๓ การปรับการเก็บเงินค่าทางพิเศษ โดยให้ปรับตามเวลา
และสภาพจราจรติดขัด เพื่อบรรเทาหรือกระจายปริมาณจราจรระหว่างถนนปกติและทางพิเศษ มาตรการ
จัดช่องทางส�าหรับรถโดยสารประจ�าทาง (
an ) และการจัดระบบให้สิทธิพิเศษรถโดยสารประจ� าทาง
(
io i ) บนถนนสาทร และมาตรการปรับเปลี่ยนอัตราภาษีรถยนต์ตามอายุรถยนต์ และเงื่อนไขอื่น ๆ
๖.๕ การพัฒนาระบบตัวร่วม
เพือ่ เพิม่ ความสะดวกสบายในการเชือ่ มต่อ
การเดิ น ทางทุ ก รู ป แบบให้ แ ก่ ป ระชาชนด้ ว ยบั ต ร
เพียงใบเดียว ซึ่งจะมีการจัดส่งมาตรฐานกลางระบบ
ตัวร่วม ( o on Ti in
anda d)
แก่ผู้ให้บริการในระบบขนส่งเพื่อพิจารณาปรับปรุง
และจัดท�าระบบจัดเก็บรายได้ให้มีมาตรฐานเดียวกัน
เพื่ อ ให้ ส ามารถเข้ า สู ่ ก ารใช้ ง านระบบตั วร่ ว มแล้ ว
ซึง่ ขณะนีร้ ะบบศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง ( n al
l a in o
) ในภาคขนส่งได้ด�าเนินการ
แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการเจรจากับผู้ประกอบการ
รถไฟฟ้าที่เปิดให้บริการในปัจจุบัน ๔ สาย ( T MRT
R และสายสีม่วง) เพื่อท�าการปรับปรุงระบบจัดเก็บ
ค่าโดยสารให้สามารถรองรับการใช้ระบบตัวร่วม ทั้งนี้
รวมถึงการเจรจากับผู้ประกอบการระบบขนส่งใหม่ ๆ
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ให้มีการติดตั้งระบบจัดเก็บค่าโดยสารตามมาตรฐานกลางระบบตั๋วร่วม เพื่อรองรับการใช้ระบบตั๋วร่วม เช่น
ระบบรถไฟฟ้ า สายใหม่ ๆ รถโดยสารประจ� ำ ทาง ระบบทางด่ ว น รวมทั้ ง การเจรจากั บ ผู ้ ป ระกอบการ
นอกภาคขนส่งเพือ่ ให้รองรับการใช้ระบบตัว๋ ร่วม นอกจากนี้ จะมีการจัดตัง้ ผูบ้ ริหารจัดการและบ�ำรุงรักษาระบบตัว๋ ร่วม
(Common Ticketing Company: CTC) ในรูปแบบการให้เอกชนร่วมลงทุน (Public Private Partnership: PPP)
และจัดท�ำพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. .... เพื่อให้มีผลบังคับใช้ในการด�ำเนินงานระบบ
ตั๋วร่วมต่อไปด้วย
๖.๖ การปรับโครงสร้างการบริหารจัดการ
ในสาขาขนส่ง
		
รัฐบาลได้ดำ� เนินการเพือ่ แยกหน่วยงาน
ทีด่ แู ลด้านการก�ำกับดูแล (Regulator) และหน่วยงาน
ด้านปฏิบตั กิ าร (Operator) ของระบบรางออกจากกัน
“เตรียมการจัด
โดยจะจัดตัง้ “กรมการขนส่งทางราง” ให้เป็นหน่วยงาน
ก�ำกับดูแลระบบรางเป็นการเฉพาะ มีภารกิจในด้าน
๑) นโยบาย (Policy Advisor) ได้แก่ งานนโยบาย
และยุทธศาสตร์ ๒) ก�ำกับดูแล (Regulator) ได้แก่
โดยยกร่างกฎหมายและอยู่ระหว่าง
งานมาตรฐานความปลอดภัยให้บริการขนส่งทางราง
การรับฟังความคิดเห็น
ก� ำกับดูแลการซ่อมบ� ำรุง ทางให้ได้ ม าตรฐาน และ
๓) การพัฒนาและลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐาน (Provider)
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง”
โดยอยูร่ ะหว่างการจัดท�ำร่างพระราชบัญญัตกิ ารขนส่ง
ทางราง พ.ศ. .... จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส่วนการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งเป็น
หน่วยปฏิบัติการนั้น ได้มีการจัดท�ำแผนฟื้นฟูกิจการการรถไฟแห่งประเทศไทยคู่ขนานไปด้วย

ตั้ง
“กรมการขนส่งทางราง”
ให้เป็นหน่วยงานก�ำกับดูแล
ระบบรางเป็นการเฉพาะ

๗. การขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจดิจิทัล
๗.๑ กลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)
		
รัฐบาลได้ก�ำหนดกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ในระหว่างที่รอให้ร่าง
พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. .... มีผลใช้บังคับ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ
เตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมีอำ� นาจหน้าที่ในการจัดท�ำนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด�ำเนินการของหน่วยงาน
ของรัฐ รวมทั้งประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการระดับชาติต่าง ๆ ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายอื่น
		
นอกจากนั้น ยังได้เตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารไปสู่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสร้างความรู้ความเข้าใจและระดมความคิดเห็น
ในการเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงองค์กรไปสู่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ก�ำหนด
แนวทางจัดการด้านบุคลากรให้เกิดการปรับเปลี่ยนวิธีคิด เกิดวิสัยทัศน์ร่วมกันภายใต้การเรียนรู้และการท�ำงาน
เป็นทีม ตลอดจนมีการน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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๗.๒ การปรับปรุงกฎหมายเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล จ�ำแนกเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้
		
๗.๒.๑ กลุม่ กฎหมายส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ลั ได้แก่ พระราชบัญญัตปิ รับปรุง กระทรวง
ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๙ จัดตัง้ กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม ซึง่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ และมีผลใช้บังคับแล้ว และร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม พ.ศ. .... ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
		
๗.๒.๒ กลุ่มกฎหมายที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติสำ� นักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... ซึง่ ผ่านการตรวจพิจารณาของส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว และอยูใ่ นระหว่าง
การพิจารณาของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อน�ำเสนอคณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ต่อไป ส�ำหรับร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
		
๗.๒.๓ กลุ่มกฎหมายด้านความมั่นคง ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ. …. ซึ่งผ่านการตรวจพิจารณาของส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว และอยู่ในระหว่างการพิจารณา
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อน�ำเสนอคณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อยู่ระหว่างการพิจารณา
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ และร่างพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วย
การรักษาความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. …. ยังอยูร่ ะหว่างการด�ำเนินการของส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เนื่องจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขอชะลอร่างเพื่อทบทวนหลักการอีกครั้งหนึ่ง

“จัดท�ำแผนพัฒนารัฐบาล

ดิจิทัลระยะ ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑)

เพื่อเปลี่ยนรูปแบบการท�ำงานและ
การให้บริการในภาครัฐ น�ำไปสู่
การลดเอกสารกระดาษ เพิ่มความสะดวก
รวดเร็ว และถูกต้อง ก่อให้เกิด
ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้”
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๗.๓ การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
		
รัฐบาลได้จัดท�ำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) เพื่อปรับเปลี่ยน
ภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรมในการให้บริการ ซึง่ ประกอบด้วยการพัฒนา
รากฐานและการเปลี่ ย นรู ป แบบบริ ก ารใหม่ ใ ห้ แ ก่
การท�ำงานและการให้บริการในภาครัฐ อันจะน�ำไปสู่
การลดเอกสารกระดาษในทุกขั้นตอนการด�ำเนินงาน
เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง ก่อให้เกิด
ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยมีผู้รับ
บริ ก ารทั้ ง ภาคประชาชนและภาคธุ ร กิ จ และให้
ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงข้อมูลของภาครัฐเพื่อน�ำไป
ต่ อ ยอดเพิ่ ม มู ล ค่ า สร้ า งประโยชน์ ท างเศรษฐกิ จ
และสังคมต่อไป

นโยบายข้อ ๖

๗.๔ การดำาเนินการอื่นเพื่อส่งเสริมด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เช่น
๗.๔.๑ พั ฒ นาศู น ย์ ก ลางบริ ก ารภาครั ฐ สำ า หรั บ ประชาชน (
) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเข้าถึงข้อมูลและบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐของหน่วยงานต่าง ๆ
ได้จากจุดเดียว ซึ่งมีช่องทางในการให้บริการของศูนย์กลางบริการภาครัฐส�าหรับประชาชน ๓ ช่องทาง ได้แก่
(๑) การให้บริการผ่านเว็บไซต์ โดยประชาชนสามารถเข้าใช้บริการจาก
(๑.๑) เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
. o . o. h ซึ่งมีหน่วยงาน
ของรัฐที่เข้าร่วม ๔๕๔ หน่วยงาน

ั

ำ

ู

ส�ำหรับ ร ำ

ผำ
้

ำ บริ ำร ำ รั

ำ

ำ
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(๑.๒) ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการผ่านเว็บไซต์ h p in o. o. h เช่น
คู่มือการจดทะเบียนภาษีชนิดต่าง ๆ การขอมีบัตรประจ�าตัวประชาชน การขอใบอนุญาตขับรถชนิดต่าง ๆ
(๑.๓) ศูนย์รวมข้อมูลเปิดภาครัฐ h p da a. o. h ซึ่งเป็นการให้บริการข้อมูล
เชิงสถิติ เช่น รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อเดือน ข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๘ รายชื่อนิติบุคคล
จัดตั้งใหม่ รายชื่อหน่วยงานของรัฐประเภทองค์การมหาชน องค์กรอิสระ รัฐวิสาหกิจ
(๒) การให้บริการผ่านโปรแกรม
เข้าถึงจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mo il ppli a ion)
ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่านทางเว็บไซต์
h p app . o. h และใช้ได้ทันที ปัจจุบันมีการ
บริการ ๒๓๕ บริการ เช่น ho n li h ระบบรับ
เรื่องร้องเรียน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ i 4Thai
o o
o -Ma
(๓) ช่องทางอื่น ๆ ได้แก่
(๓.๑) การให้ บ ริ ก ารผ่ า นจุ ด บริ ก ารข้ อ มู ล ประชาชนผ่ า นบั ต รประชาชน
o n n io
(๓.๒) จุดบริการข้อมูลข่าวสาร
Top o หรือ a o โดยมีแนวคิด
การให้บริการเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของส่วนราชการ และเป็นช่องทางในการให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
เช่น ข้อมูลเศรษฐกิจ ข้อมูลทางการเกษตร
ทั้งนี้ การด�าเนินการได้ค�านึงถึงประชาชนผู้ใช้บริการ ให้สามารถเข้าถึงบริการภาครัฐ
ได้โดยง่าย ไม่ซับซ้อน สะดวก และสามารถเรียนรู้ได้เร็ว โดยมีการติดตามและประเมินผลการด�าเนินการ
ของศูนย์กลางบริการภาครัฐส�าหรับประชาชนด้วย
๗.๔.๒ ดำ า เนิ น โครงการก้ า วใหม่ ก ระทรวงพาณิ ช ย์ สู ่
เพื่ อ ยกระดั บ
การท�างานเชิงรุก โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นกลไกในการขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้
ได้รวบรวมและเชือ่ มโยงบริการอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ประชาชนผ่านเว็บไซต์ h p
. o . o. h นอกจากนี้
ยังพัฒนาบริการไปสู่ a hon และ Mo il ppli a ion โดยจัดท�าแอปพลิเคชันเพือ่ ให้บริการ ประกอบด้วย
(๑) “M i ”
แอปพลิ เ คชั น ศู น ย์ ร วมข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
กั บ ชี วิ ต ประจ� า วั น ของประชาชน ได้ แ ก่
บริการตรวจสอบราคาสินค้าเกษตร บริการ
ร้องเรียนราคาสินค้าที่ไม่เป็นธรรม M
i T กิจกรรมการถ่ายทอดสดต่าง ๆ
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(๒) “M
a h” แอปพลิเคชันศูนย์กลางการให้บริการค้นหาข้อมูล ได้แก่ บริการ
ค้นหาข้อมูลสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร บริการค้นหาเครื่องหมายการค้า บริการค้นหาคลังสินค้าตามนโยบายรัฐ
บริการค้นหาข้อมูลอัตราส่วนทางการเงินของธุรกิจ
(๓) “M
a i i ” แอปพลิเคชันศูนย์กลางข้อมูลสถิติส�าหรับประชาชน ได้แก่
สถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย สถิตินิติบุคคลจัดตั้งใหม่
(๔) “M T a in ” แอปพลิเคชันศูนย์กลางสถานการณ์ท�าธุรกรรมออนไลน์ ได้แก่
การเข้าร่วมงานแสดงและจ�าหน่ายสินค้าทั้งในและต่างประเทศ
๗.๔.๓ จัดให้มีการค้าผ่านช่องทาง
พาณิชย์ดิจิทัล (
) เช่น การค้า
ออนไลน์ผา่ นช่องทาง h p
. hai ad . o
การพัฒนาศักยภาพการค้าออนไลน์ ( a nlin
po ) รวมทั้ ง การจั ด กิ จ กรรมจั บ คู ่ ธุ ร กิ จ
( in Ma hin ) สามารถผลักดันให้ผปู้ ระกอบการ
ขยายตลาดได้ ๒๔ ๒๑๐ ราย คาดว่ามีการสั่งซื้อ
ผ่านระบบกว่า ๓๐ ๒๖๐ ล้านบาท ทั้งนี้ ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ
i 0 ( o ld
i o n o a ion o i ) ในสาขา apa i
ildin
ซึ่งจัดโดย n na ional T l o
ni a ion nion ( T ) ภายใต้องค์การสหประชาชาติ
๗.๔.๔ เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่ภาคธุรกิจ โดยนำา
เทคโนโลยีด้านดิจิทัลมาปรับปรุงบริการต่าง เช่น
(๑) ให้บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ( - ilin ) แทนการใช้กระดาษ
(๒) การออกใบรับรองมาตรฐานสินค้าทางระบบอิเล็กทรอนิกนิกส์ (มส.๒๔) รวม ๔ ชนิด
ได้แก่ ข้าวหอมมะลิไทย ข้าวขาว แป้งมันส�าปะหลัง และปุยนุ่น
(๓) การบริการออกหนังสือส�าคัญการส่งออก-น�าเข้าสินค้า เพื่อผู้ประกอบการน�าไปใช้
ประโยชน์ในสิทธิพเิ ศษทางการค้าตามความตกลงต่าง ๆ เป็นการเพิม่ ศักยภาพในการแข่งขันให้ผปู้ ระกอบการไทย
๗.๔.๕ จัดงาน
รั ฐ บาลจั ด งานมหกรรม
ลดราคาสินค้าและบริการทางออนไลน์ครัง้ ยิง่ ใหญ่แห่งปี
ซึง่ จัดขึน้ ระหว่างวันที่ ๑-๙ กันยายน ๒๕๕๙ เพือ่ ส่งเสริม
และผลักดันธุรกิจไทย เพิม่ ช่องทางการค้าทางออนไลน์
ยกระดั บ มาตรฐานและความเชื่ อ มั่ น ธุ ร กิ จ โดยการ
ออกเครื่ อ งหมายรั บ รองการจดทะเบี ย นพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ร้านค้าออนไลน์ที่จดทะเบียน
พาณิชย์ ( R i d) และการออกเครือ่ งหมายรับรองความน่าเชือ่ ถือการประกอบพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
(
i d) และน�าสินค้ามาจ�าหน่ายบนเว็บไซต์
. hailand a al . o ปัจจุบนั มีรา้ นค้าออนไลน์
ที่ได้รับเครื่องหมาย
i d รวม ๑๙ ๕๕๗ ราย
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ทั้ ง นี้ การจั ด งานดั ง กล่ า วเป็ น ศู น ย์ ก ลางให้ ผู ้ ป ระกอบการพาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
หรืออีคอมเมิรซ์ ในประเทศไทยได้เข้ามารวมตัวกัน ส่งเสริมผลักดันให้เกิดการซือ้ ขายสินค้าและบริการผ่านช่องทาง
ออนไลน์ และเป็นโอกาสส�าคัญในการกระตุ้นผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์ให้ตระหนักถึงความส�าคัญ
ในการจดทะเบียนพาณิชย์
๗.๔.๖ จัดงาน
จัดขึ้นระหว่างเดือน
สิงหาคม-กันยายน ๒๕๕๙ ในพื้นที่ภูมิภาค ๓ จังหวัด
ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น และภูเก็ต เพื่อต่อยอด
การพัฒนา a p และ i i al ono ให้ครอบคลุม
ทั่วประเทศ สร้างความตระหนักด้านการพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม การน�าเทคโนโลยีมาสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมและสร้าง
เ ค รื อ ข ่ า ย ใ ห ้ เ กิ ด กิ จ ก ร ร ม ที่ แ ส ด ง ศั ก ย ภ า พ
ของเทคโนโลยีและโอกาสที่มาพร้อมกับโลกยุคดิจิทัล
เพื่อสร้างฐานสู่การเป็น Thailand 4.0 ที่ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมอย่างแท้จริงต่อไป
๗.๕ การจัดอันดับโลกเกี่ยวกับการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ ทย
หน่วยงานที่จัดอันดับประเทศทางด้าน
รั ฐ บาลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ส องหน่ ว ยงานหลั ก ของโลก
ได้แก่ องค์การสหประชาชาติ (
- o n n
lop n nd
0 ) จัดอันดับให้
ประเทศไทยเลือ่ นขึน้ ถึง ๒๕ อันดับ จากอันดับที่ ๑๐๒
มาอยูอ่ นั ดับที่ ๗๗ จาก ๑๙๓ ประเทศ โดยประเทศไทย
ได้ก้าวขึ้นจากประเทศในกลุ่ม Middl เป็น
ำรสห ร ำ ำ ิ
i hal ส่งผลให้อันดับของประเทศไทย
ขึ้นมาเป็นอันดับ ๔ ในอาเซียน และมหาวิทยาลัย
ห้ ร
วาเซดะ ( a da in na ional - o n n
ำ ั ับ
ำ ู
an in 0 ) ได้จดั อันดับประเทศทีไ่ ด้คะแนนสูงสุด
๕ อันดับแรกของกลุ่ม โดยประเทศไทยได้อันดับที่ ๒
ำ
ร
รองจากสาธารณรัฐสิงคโปร์
นอกจากนี้ การจั ด อั น ดั บ ความพร้ อ มด้ า นเครื อ ข่ า ยเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (
o d
R adin nd 0
R ) โดย o ld ono i o จัดอันดับให้ประเทศไทยเลื่อนขึ้น ๕ อันดับ
อยูอ่ นั ดับที่ ๖๒ จาก ๑๓๙ ประเทศ และการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพืน้ ฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศของ n na ional n i
o ana
n
lop n หรือ M จัดอันดับประเทศไทย
ให้เลื่อนขึ้น ๒ อันดับ จากอันดับที่ ๔๔ มาอยู่อันดับที่ ๔๒ จาก ๖๑ ประเทศ

ิ

ั ับ
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๘. การส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทย
รั ฐ บาลตระหนั ก ดี ว ่ า ในช่ ว งที่ เ ศรษฐกิ จ
การค้าโลกชะลอตัวส่งผลให้ภาคการส่งออกไม่สามารถ
สร้างรายได้จากต่างประเทศอย่างเต็มที่นั้น ภาคการ
ท่ อ งเที่ ย วจึ ง เป็ น กลไกส� ำ คั ญ ในการสร้ า งรายได้
“ในปี ๒๕๕๙
จากต่างประเทศ จึงได้ด�ำเนินนโยบายเพื่อส่งเสริม
คาดว่าจะมีรายได้รวม
การท่องเทีย่ วอย่างต่อเนือ่ ง โดยให้ความส�ำคัญแก่การสร้าง
จากการท่องเที่ยว
ความเชือ่ มัน่ การดูแลความปลอดภัย อ�ำนวยความสะดวก
และให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ แก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วตลอดการ
”
เดินทางท่องเทีย่ วในประเทศไทย พัฒนาการท่องเทีย่ ว
เชิงคุณภาพ เจาะตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยวระดับบน
สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ตลอดจนด�ำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้านการท่องเที่ยว
เช่น บริษัททัวร์และมัคคุเทศก์ผิดกฎหมาย การเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว และปลูกฝังการเป็นเจ้าบ้านที่ดี
เพื่อสร้างภาพลักษณ์และยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้มีความยั่งยืน
รัฐบาลได้ขบั เคลือ่ นยุทธศาสตร์การท่องเทีย่ วไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ โดยใช้ “วิถไี ทย” เป็นตัวขับเคลือ่ น
ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยในปี ๒๕๕๙ ได้ตั้งเป้าหมายมุ่งเน้นไปที่ “รายได้” มากกว่า “จ�ำนวน
นักท่องเที่ยว” เพื่อมุ่งไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ โดยตั้งเป้าหมายว่าจะมีรายได้รวมจากการท่องเที่ยว
๒.๔ ล้านล้านบาท ทั้งนี้ ผลจากการด�ำเนินงานที่ประสบความส�ำเร็จและแนวโน้มต่าง ๆ ท�ำให้คาดการณ์ได้ว่า
ผลการด�ำเนินงานในปี ๒๕๕๙ จะเกินเป้าหมายทีก่ �ำหนดไว้ คือ คาดว่าจะมีรายได้รวมประมาณ ๒.๕ ล้านล้านบาท
โดยเป็นรายได้จากตลาดต่างประเทศประมาณ ๑.๖๘ ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๕ (จากการเดินทางของ
นักท่องเที่ยวประมาณ ๓๓ ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๑) และเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวไทยประมาณ
๘.๖ แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ ๗ (จากการเดินทางของนักท่องเที่ยวประมาณ ๑๔๔ ล้านคน/ครั้ง เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๔)

๒.๕ ล้านล้านบาท

๘.๑ การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว
		
๘.๑.๑ อ�ำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยจัดตั้ง
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) อ�ำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
ด�ำเนินโครงการ “๑๑๕๕ ต�ำรวจท่องเที่ยวไทยเต็มใจให้บริการ” พัฒนาระบบรับแจ้งเหตุสำ� หรับนักท่องเที่ยว
“สายด่วน ๑๑๕๕” และจัดท�ำแอปพลิเคชันเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงบริการของต�ำรวจท่องเที่ยว
และข้อมูลอื่น ๆ ได้ง่ายขึ้น เช่น การแปลภาษา หมายเลขฉุกเฉิน ข้อมูลที่พัก และร้านอาหาร
		
๘.๑.๒ จัดระเบียบแหล่งท่องเทีย่ วทัว่ ประเทศ รัฐบาลได้จดั ระเบียบแหล่งท่องเทีย่ วทัว่ ประเทศ
ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เช่น ชายหาดหัวหิน เมืองพัทยา จังหวัดภูเก็ต รวมทั้งจัดระเบียบร่มชายหาด
เตียงผ้าใบ จัดโซนนิง่ การเล่นน�ำ้ กิจกรรมท่องเทีย่ วต่าง ๆ เช่น เจ็ตสกี เรือลากร่ม ส่วนบริเวณพระบรมมหาราชวัง
ได้มีการตรวจสอบ ชี้แจงท�ำความเข้าใจให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้ให้บริการรถสาธารณะ เช่น ผู้ขับขี่รถตุ๊กตุ๊ก
รถแท็กซี่ ได้เข้าใจถึงกฎและระเบียบต่าง ๆ
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๘.๑.๓ แก้ไขปัญหาบริษัททัวร์และมัคคุเทศก์ผิดกฎหมาย รัฐบาลได้เพิ่มความเข้มในการ
ตรวจสอบและจับกุมมัคคุเทศก์และบริษัททัวร์ผิดกฎหมาย โดยมีผลการจับกุมความผิดตามพระราชบัญญัติ
ธุรกิจน�ำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ช่วงวันที่ ๑ มกราคม-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ จ�ำนวน ๗๐๔ ราย รวมทั้ง
เร่งแก้ไขปัญหาบริษัทนอมินีและทัวร์ศูนย์เหรียญ
โดยตรวจสอบบริษัท ร้านค้า และบริษัททัวร์ในพื้นที่
ต่าง ๆ เช่น พัทยา ภูเก็ต และเชียงใหม่ สามารถตรวจยึด
จับกุมผู้กระท�ำความผิด และขยายผลการด�ำเนินการ
อย่างต่อเนื่อง เช่น จับกุมบุคคลต่างด้าวที่สวมบัตร
“
ประชาชนจัดตั้งบริษัททัวร์ พร้อมเพิกถอนใบอนุญาต
โดยจับกุม
ประกอบธุรกิจน�ำเที่ยว และจับกุมเครือข่ายบริษัท
น�ำเที่ยว พร้อมยึดรถบัสน�ำเที่ยว จ�ำนวน ๒,๑๕๕ คัน
ผู้กระท�ำความผิด เพิกถอน
และเงินสดหมุนเวียนของบริษัทและบริษัทในเครือ
ใบอนุญาต ยึดทรัพย์สินและเงินสด
มูลค่ากว่า ๔,๗๐๐ ล้านบาท นอกจากนี้ เมื่อวันที่
มูลค่ากว่า ๔,๗๐๐ ล้านบาท”
๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ ได้มกี ารลงนามบันทึกความเข้าใจ
ว่าด้วยความร่วมมือในการก� ำกับดูแลอุตสาหกรรม
การท่องเทีย่ วระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับราชอาณาจักรไทย เพือ่ ร่วมกันสร้างภาพลักษณ์ดา้ นการท่องเทีย่ ว
อย่างมีคณ
ุ ภาพ ดูแลด้านการท่องเทีย่ วและนักท่องเทีย่ วของทัง้ สองประเทศให้ได้รบั ความปลอดภัยในการท่องเทีย่ ว
และได้รับความเป็นธรรมจากบริษัทน�ำเที่ยว รวมทั้งปราบปรามบริษัททัวร์ที่ผิดกฎหมาย
		
๘.๑.๔ แก้ไขปัญหาการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเทีย่ ว ได้ปราบปรามวงจรหลอกลวง จ�ำหน่ายสินค้า
หรื อ เอารั ด เอาเปรี ย บนั ก ท่ อ งเที่ ย ว และแก้ ไขปั ญ หารถแท็ ก ซี่ ไ ม่ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมายจนส่ ง ผลกระทบ
ต่อการท่องเที่ยว เช่น ไม่เปิดมิเตอร์ค่าโดยสาร ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร คิดค่าบริการแบบเหมาจ่ายแพงเกินจริง
โดยมีผลการจับกุมรถแท็กซี่กระท�ำผิดกฎหมาย ช่วงวันที่ ๑ มกราคม-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ จ�ำนวน ๒,๙๔๑ ราย
เป็นข้อหาปฏิเสธรับผู้โดยสาร จ�ำนวน ๑,๕๖๔ ราย และจับกุมร้านค้าจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากยางพารา
ไม่มคี ณ
ุ ภาพเป็นการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเทีย่ ว รวมถึงร้านค้าอืน่ ๆ ทีม่ พี ฤติกรรมหลอกลวงเอารัดเอาเปรียบ
นักท่องเที่ยว เช่น ร้านจิวเวลรี่ ร้านตัดสูท ที่อาศัยเครือข่ายรถตุ๊กตุ๊กชักชวนไปซื้อสินค้าในร้าน
		
๘.๑.๕ แก้ไขปัญหาธุรกิจตัวแทนอ�ำพราง หรือนอมินี (Nominee) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
กลั่นกรองและตรวจสอบคุณสมบัตินิติบุคคลที่จะประกอบธุรกิจท่องเที่ยว เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘
และได้มีการพิจารณากลั่นกรองบริษัทไปแล้ว ๒๔๕ บริษัท โดยมีบริษัทที่มีแนวโน้มเป็นตัวแทนอ�ำพราง จ�ำนวน
๒๒ บริษัท และได้แต่งตั้งคณะท�ำงานเพื่อแก้ไขปัญหาทัวร์จีนราคาต�่ำกว่าทุนอย่างไม่มีเหตุผล เพื่อยกระดับ
คุณภาพการท่องเที่ยวระหว่างราชอาณาไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน และการแก้ปัญหาการใช้คนไทย
เป็นตัวแทนอ�ำพราง ซึง่ เรือ่ งนีก้ ำ� ลังอยูร่ ะหว่างการเร่งด�ำเนินการ นอกจากนี้ ยังได้ปรับปรุงพระราชบัญญัตธิ รุ กิจ
น�ำเที่ยวและมัคคุเทศก์และผู้น�ำเที่ยว พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจท่องเที่ยวโดยใช้คนไทย
เป็นตัวแทนอ�ำพรางและธุรกิจน�ำเที่ยวต�่ำกว่าทุน
		
๘.๑.๖ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานเพือ่ เสริมสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาล ได้จดั ประชุม
ร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ ขนส่งจังหวัด ต�ำรวจจราจร บริษทั ประกันภัย เทศบาล ส�ำนักงานการท่องเทีย่ ว
และกีฬาจังหวัด เพื่อจัดท�ำแผนผังขั้นตอนการบริการนักท่องเที่ยวแบบเบ็ดเสร็จ (ชั่วคราว) การรับแจ้งเหตุ
และการประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยว และจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (ชั่วคราว)

แก้ไขปัญหาบริษัทนอมินี
และทัวร์ศูนย์เหรียญ

262

รายงานผลการดำ�เนินงานของรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

นโยบายข้อ ๖

		
๘.๑.๗ แสวงหาความร่วมมือและสร้างภาคีเครือข่ายด้านการท่องเทีย่ ว ได้จดั อบรมอาสาสมัคร
และเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวเพื่อร่วมกับต� ำรวจท่องเที่ยวดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ปัจจุบันมีอาสาสมัครทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมทั้งสิ้น ๒,๔๔๕ คน อีกทั้งยังมีการสร้างภาคีเครือข่าย
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกล นอกจากนี้ ยังได้จัดฝึกอบรม
อาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (Life Guard) ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดชลบุรี สุราษฎร์ธานี และกระบี่ จังหวัดละ ๖๐ คน
		
๘.๑.๘ พัฒนาบุคลากรเพือ่ รองรับการเติบโตของการท่องเทีย่ ว ได้จดั อบรมภาษาต่างประเทศ
ให้แก่ต�ำรวจท่องเที่ยวทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในการดูแล
ความปลอดภัยและอ�ำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว
		
๘.๑.๙ ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและฟื้นฟูภาพลักษณ์ ได้ช่วยเหลือและเยียวยาประชาชน
และนักท่องเทีย่ วทีไ่ ด้รบั บาดเจ็บและเสียชีวติ จากกรณีเหตุการณ์ระเบิดบริเวณศาลท้าวมหาพรหม แยกราชประสงค์
โดยเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ ได้ต้อนรับดาราฮ่องกงชื่อดัง “หมี เซี๊ยะ” ที่มาสักการะท้าวมหาพรหม
และไว้อาลัยแด่ผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ระเบิด ซึ่งเป็นการฟื้นฟูภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยว
ชาวฮ่องกงกลับมาท่องเที่ยวในเมืองไทย
		
๘.๑.๑๐ ด�ำเนินโครงการค่าใช้จ่าย
โครงการอ�ำนวยการแก้ ไขปั ญ หานั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ถูกหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็น
ด�ำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เพือ่ เป็นค่าบริหารจัดการศูนย์แก้ไขปัญหาการหลอกลวง
“
และช่วยเหลือนักท่องเทีย่ ว จ�ำนวน ๑๒ แห่ง ประกอบด้วย
ศู น ย์ สุ ว รรณภู มิ ศู น ย์ ด อนเมื อ ง ศู น ย์ เชี ย งใหม่
ได้ช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยว
ศูนย์เชียงราย ศูนย์สุโขทัย ศูนย์ชลบุรี ศูนย์กาญจนบุรี
ไปแล้ว ๑.๖๙ ล้านบาท”
ศู น ย์ สุ ร าษฎร์ ธ านี ศู น ย์ ส งขลา ศู น ย์ ภู เ ก็ ต ศู น ย์
อุบลราชธานี และศูนย์กระบี่
		
๘.๑.๑๑ ด�ำเนินโครงการกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติ วงเงิน ๒๐๐ ล้านบาท
เพือ่ ช่วยเหลือและเยียวยานักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติทเี่ ดินทางเข้ามาท่องเทีย่ วในประเทศไทยแล้วเกิดความสูญเสีย
หรือเสียหายใด ๆ จากเหตุอาชญากรรมหรือภัยด้านอืน่ ๆ โดยมิได้เกิดจากความประมาท เจตนา หรือการกระท�ำ
ที่ผิดกฎหมายของนักท่องเที่ยว ปัจจุบันได้อนุมัติหลักการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาฯ ไปแล้ว จ�ำนวน
๑,๖๙๙,๐๗๙.๓๓ บาท
		
๘.๑.๑๒ จัดฝึกอบรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดีด้านการท่องเที่ยวส�ำหรับรถแท็กซี่และรถตุ๊กตุ๊ก
เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการให้บริการส�ำหรับรถแท็กซี่และรถตุ๊กตุ๊ก เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙
มีผู้เข้าร่วมอบรม จ�ำนวน ๔๕๐ คน

กองทุนช่วยเหลือเยียวยา
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

๘.๒ การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการท่องเที่ยว ได้มีการจัดท�ำความตกลงระหว่าง
รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับองค์การการท่องเที่ยวโลกว่าด้วยการจัดงานวันท่องเที่ยวโลก ปี ๒๕๕๙
โดยประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดงานวันท่องเที่ยวโลก ปี ๒๕๕๙ ภายใต้หัวข้อ “การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล
การเข้าถึงที่เท่าเทียม” ในระหว่างวันที่ ๒๖-๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ ณ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดขอนแก่น
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๘.๓ การจั ด ทำ า ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ส ่ ง เสริ ม สมรรถนะบุ ค ลากรด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีได้มมี ติอนุมตั ใิ นหลักการร่างพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว ซึง่ มีสาระส�าคัญคือ ก�าหนดให้มคี ณะกรรมการ
ส่งเสริมบุคลากรด้านการท่องเที่ยวท�าหน้าที่เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ข้อตกลงร่วมฯ ปรับปรุง และติดตามตรวจสอบมาตรฐานสมรรถนะหลักสูตรการท่องเที่ยวร่วมกับอาเซียน
และยกระดับสมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งก�าหนดให้มีคณะกรรมการรับรองสมรรถนะบุคลากร
ด้านการท่องเทีย่ วท�าหน้าทีป่ ระเมินสมรรถนะ ออกหนังสือรับรองสมรรถนะ หนังสือรับรองการเป็นศูนย์ กอบรม
และศูนย์ประเมิน พัฒนาระบบทะเบียนบุคลากร ระบบข้อมูลส�าหรับบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ก�าหนด
ค่ าธรรมเนี ย ม และบทลงโทษผู้ก ระท� าการ า ืน พระราชบั ญญั ติ ฉบั บนี้ ซึ่ ง ขณะนี้ อ ยู ่ ร ะหว่ า งส� า นั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
๘.๔ การส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว
๘.๔.๑ เพิ่ ม ราย ด้ ก ารท่ อ งเที่ ย ว
ตลาดต่างประเทศ มุง่ เน้นการเพิม่ ค่าใช้จา่ ยนักท่องเทีย่ ว
โดยใช้วิถีไทยเป็นจุดขายผ่านการผสานความร่วมมือ
สร้ำ ร ู ้
กับทุกภาคส่วน สร้างสมดุลในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็น
โครงสร้างตลาด พืน้ ทีท่ อ่ งเทีย่ ว และฤดูกาล เพือ่ น�าไป
ห้ผู้ ร บ ำร ำ
รรำ ห
สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยมีเป้าหมายที่จะ
ำ ำ ร
้ำ ำ ำ �ำ ำ
ร
รักษาอันดับประเทศไทยให้เป็น ๑ ใน ๓ ของประเทศ
ที่สร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวสูงสุดในภูมิภาคเอเชีย
ร
ห้ ิ
และมุ่งสู่การเป็น ali
i
ina ion
ห
ิ ำ ร
จึงได้ปรับจุดเน้นการท�างานร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร
ทัง้ ในและนอกอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว เพือ่ เจาะกลุม่
นั ก ท่ อ งเที่ ย วระดั บ กลางและระดั บ บน และกลุ ่ ม
ความสนใจเฉพาะที่มีแนวโน้มใช้จ่ายต่อครั้งสูง ดังนี้
(๑) ยกระดั บ ภาพลั ก ษณ์
ประเทศ ทยสู่
โดยชู วิถี ทย เปนจุดเด่นที่แตกต่างในเวทีโลก
โดยได้ต่อยอดแนวคิด a in Thailand ให้สื่อถึง
ความเป็นไทยมากขึ้น โดยใช้รูป “รอยยิ้ม” บนตรา
สัญลักษณ์ a in Thailand สะท้อนเอกลักษณ์
ของคนไทยทีท่ วั่ โลกรูจ้ กั กันดี เป็นตัวแทนของมิตรภาพ ความสนุกสนาน และความสุข ในการต้อนรับนักท่องเทีย่ ว
จากทั่วโลกและบอกเล่าเรื่องราววิถีไทยในเชิงลึก การสื่อสารและการสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์ดังกล่าวสามารถ
เข้าถึงนักท่องเที่ยวทั่วโลกกว่า ๓ ๒๐๐ ล้านคน ครั้ง ผ่านช่องทางการสื่อสารทั้งระดับโลกและในพื้นที่ภายใต้
แนวคิด i o
a in o i ที่น�าไปสู่เรื่องราววิถีชีวิต วัฒนธรรม และสถานที่ท่องเที่ยวของไทย
จัดกิจกรรม n a T ip ( T) และ M dia a T ip (M T) กว่า ๓๐๐ ครัง้ มีคนเข้าร่วมกว่า ๑ ๘๐๐ คน
รวมทั้งได้สื่อสารความเป็นไทยผ่านการจัดงานและกิจกรรมต่าง ๆ ระดับในระดับนานาชาติทั้งงานเทศกาล
งานประเพณี และงานกีฬา

ำ ร ำร
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(๒) มุ่งสร้างราย ด้ทางการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ได้ขยายฐานตลาดนักท่องเที่ยว
คุณภาพ โดยผสานความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งในและ
นอกอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วกว่า ๑ ๐๐๐ ราย ด�าเนินงาน
ร่วมกัน ดังนี้ ๑) ขยายฐานตลาดของกลุ่มความสนใจ
เฉพาะทีม่ แี นวโน้มใช้จา่ ยสูง ในกลุม่ กอล์ฟ กลุม่ สุขภาพ
และความงาม กลุ่มแต่งงานและ ันนีมูน และกลุ่ม
ท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ โดยสร้างการรับรูก้ ว่า ๕๐๐ ล้านคน ครัง้ และร่วมกับผูป้ ระกอบการธุรกิจท่องเทีย่ วต่างประเทศ
กว่า ๗๐ ราย ด�าเนินกิจกรรมเสนอขายรายการน�าเที่ยวคุณภาพกว่า ๖๐ ครั้ง มีนักท่องเที่ยวซื้อแพคเกจมากกว่า
๒๐ ๐๐๐ ราย ๒) กระตุ้นการใช้จ่ายของกลุ่มนักท่องเที่ยวระดับกลางและระดับบน ในกลุ่ม
กลุ่มเดินทางครั้งแรก และกลุ่มเดินทางซ�้า โดยจัดงานส่งเสริมการขายทั้งในประเทศและต่างประเทศในรูปแบบ
in To in ( o ) และ in To on
( o ) กว่า ๒๑๐ ครั้ง และ ๓) สร้างกระแส
การเดินทางท่องเทีย่ วกลุม่ ผูห้ ญิง “ o an o n in Thailand” ได้จดั กิจกรรมพิเศษส�าหรับนักท่องเทีย่ ว
สตรีและมุ่งสร้างภาพลักษณ์ความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยวประเทศไทย โดยได้ร่วมกับภาคเอกชน
กว่า ๒๐๐ ราย มอบส่วนลดและสิทธิพิเศษในการซื้อสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว
(๓) ส่ง เสริ มการท่ องเที่ ย วเชื่ อมโยง
โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือและ
ประชาสัมพันธ์สนิ ค้าและบริการท่องเทีย่ วเชือ่ มโยง เพือ่ ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นจุดเชือ่ มโยงในภูมภิ าคอาเซียน
ก่อให้เกิดการรับรู้ในภาพรวมกว่า ๖๗ ล้านคน ครั้ง และร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวต่างประเทศ
๑๓ ราย เสนอขายรายการน�าเทีย่ วคุณภาพ ๑๒ ครัง้ มีนกั ท่องเทีย่ วต่างประเทศซือ้ แพคเกจมากกว่า ๖ ๘๐๐ คน
(๔) เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผปู้ ระกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว
โดยเผยแพร่ข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยว สถานการณ์ท่องเที่ยว แนวโน้มตลาด และงานวิจัยด้านการตลาดท่องเที่ยว
ผ่านศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะการตลาดการท่องเที่ยว (T T n lli n
n T T ) จัดอบรมความรู้
ด้านการตลาดสมัยใหม่ จัดท�าหลักสูตรส�าหรับผูบ้ ริหารในธุรกิจท่องเทีย่ ว รวมทัง้ ได้จดั งาน To i o
0
ภายใต้หัวข้อ “ท่องเที่ยวมั่นคง สู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน” เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยให้สอดรับ
กับโลกการตลาดสมัยใหม่
(๕) สร้างและแบ่งปนประสบการณ์การท่องเที่ยว โดยจัดกิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์
กระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวในรูปแบบแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างกันผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ
เช่น ๑) กิจกรรมตามโครงการ o ld To i
a ๒) จัดกิจกรรม “Thailand l on
0 ”
๓) เปิดตัวการรณรงค์ T Th o ld-Thailand o
เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าและอาหารไทย i anal
o
ood od
และข้อมูล Thailand
l al id ไปยั ง สมาชิ ก ของบริ ษั ท กว่ า
๕๐ ๐๐๐ ราย ซึง่ อยูใ่ นพืน้ ทีส่ หรัฐอเมริกา ในช่วงเดือน
มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และ ๔) จัดการรณรงค์ o - o o ion ตลอดช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
(๖) ส่งเสริมการสร้างภาพยนตร์ตา่ งประเทศในราชอาณาจักร เป็นการสร้างแรงจูงใจ
ให้ผปู้ ระกอบการภาพยนตร์รายใหญ่เข้ามาถ่ายท�าภาพยนตร์ในประเทศไทย เพือ่ ส่งเสริมภาพลักษณ์ดา้ นการท่องเทีย่ ว
และวัฒนธรรมไทยไปสู่สายตาคนทั่วโลกและก่อให้เกิดหมุนเวียนเงินในระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ
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๘.๔.๒ เพิ่มราย ด้การท่องเที่ยวตลาดในประเทศ
(๑) สร้างกระแสการเดินทางและกระตุ้นการใช้จ่าย เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้แก่
นักท่องเที่ยวชาวไทยออกเดินทางท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เปิดฤดูกาลท่องเที่ยว
ภาคเหนือประจ�าปี ๒๕๕๙ ภายใต้แนวคิด “เหนือ ัน
ล้านแรงบันดาลใจ” จัดงาน “เทศกาลเที่ยวเมืองไทย”
ครั้งที่ ๓๖ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๗ มกราคม ๒๕๕๙
ณ สวนลุมพินี มีผู้เข้าชมงานรวม ๖๗๑ ๔๑๑ ราย
มีเงินหมุนเวียนกว่า ๓๐๙.๘ ล้านบาท จัดงาน M a
a al 0 “สวัสดีประเทศไทยกับท่องเที่ยว
วิถีไทยเกไกไม่เหมือนใคร ๒๕๕๙” จัดแข่งขันแรลลี่
“ขับรถเที่ยวภาคกลาง สุขกลางใจ ใกล้แค่เอื้อม”
จัดงาน
เกาะช้าง “T a ailin
i al 0 ” จัดกิจกรรมปันจักรยานเพื่อสุขภาพ
“โครงการมหกรรมปันจักรยานมิตรภาพไทย-เมียนมา”
ครั้งที่ ๑๗ จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยง
เมืองชายแดนสู่ จัดกิจกรรมวิง่ i R n 0
ภาคกลาง ภายใต้โครงการ “ท่องเทีย่ วเรียนรูว้ ถิ ชี วี ติ
ภาคกลาง n To i ” และจัดกิจกรรมปันท่องเทีย่ ว
และ R “ตามหา...พลับพลึงธาร”
(๒) ก ร ะ จ า ย พื้ น ที่ แ ล ะ
ช่วงเวลาการท่องเที่ยว ได้ส่งเสริมการกระจายพื้นที่
การเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วของคนไทยจากจั ง หวั ด หลั ก
สู่พื้นที่จังหวัดรอง และส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วง
วันธรรมดา โดยได้จัดท�าหนังสือและจัดกิจรรมเปิดตัว
๑๒ เมื อ งต้ อ งห้ า มพลาดพลั ส เผยแพร่ข้อมู ล
แหล่งท่องเทีย่ ว ทีพ่ กั ร้านอาหาร และเทศกาลประเพณี
(๓) สร้างความเข้มแขงให้สังคมและรักษาสิ่งแวดล้อมผ่านการจัดกิจกรรมท่องเที่ยว
เชิงผจญภัย ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และรับผิดชอบต่อสังคม เช่น กิจกรรมจิตอาสาสรรสร้างชุมชนบ้านปรกร่วมกับ
ชมรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน มีผู้เข้าร่วม จ�านวน ๗๐ คน กิจกรรม a nin
oin กระตุ้นกลุ่มเยาวชน
ในพื้นที่ให้เกิดการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มีเยาวชนเข้าร่วม
จ�านวน ๒๐๐ คน
๘.๔.๓ จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สำาคัญ
(๑) ส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงกี า (
)
(๑.๑) จัดกิจกรรมพิเศษ
ราชภักดิ บค์ แอนด์ คอนเสิร์ต แทนคุณแผ่นดิน
เมือ่ วันเสาร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘ ณ อุทยานราชภักดิ์
อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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(๑.๒) ดำาเนินโครงการกี าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (
)
เช่น ๑) งาน o ld T a l Ma
0 ระหว่างวันที่ ๒-๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร
๒) งาน Th o ld adin T a l T ad ho หรืองานท่องเทีย่ วระดับโลก “ T lin 0 ” ณ กรุงเบอร์ลนิ
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี เมือ่ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ และ ๓) งาน po To i Thailand T a l Ma
l 0 (TTM 0 ) เมือ่ วันที่ ๘ มิถนุ ายน ๒๕๕๙ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ซึง่ งานดังกล่าวเป็นงานทีม่ ผี ปู้ ระกอบการ
ธุรกิจน�าเทีย่ วของประเทศไทย และจาก ๖๐ ประเทศทัว่ โลกมาเข้าร่วม นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙๒๕๖๐ ยังได้ก�าหนดจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ เช่น วิ่งมาราธอน ไตรกีฬา จักรยาน วอลเลย์บอล กอล์ฟ
รถยนต์ จักรยานยนต์ เจ็ตสกี มวยไทย และมอเตอร์สปอร์ตเครื่องบินสูตร ๑
(๒) ท่องเทีย่ วเพือ่ การประชุม
และนิ ท รรศการ ได้ เ สนอตั ว เป็ น เจ้ า ภาพรายการ
แข่งขันกีฬาและการจัดประชุมกีฬาระดับนานาชาติ
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระเทศไทยเป็ น ศู น ย์ ก ลางกี ฬ า
ของภูมิภาคและของโลก รัฐบาลจึงได้ผลักดันให้ไทย
เป็นเจ้าภาพการจัดกิจกรรมด้านกีฬาในระดับนานาชาติ
เช่ น ๑) เป นเจ้ า ภาพการจั ด การแข่ ง ขั น รถยนต์ รายการ เวิ ล ด์ ทั ว ริ่ ง คาร์ อิ น ทยแลนด์
ระหว่างวันที่ ๓๑ ตุลาคม-๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีทีมเข้าร่วมแข่งขัน จ�านวน ๑๙ ทีม
พร้อมนักแข่งระดับโลกจาก ๑๒ ประเทศ ๒) เปนเจ้าภาพการจัดการแข่งขัน ตุ ซอลคนหูหนวกชิงแชมปโลก ครัง้ ที่ ๔
ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ กรุงเทพมหานคร มีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน จ�านวน ๒๔ ทีม
จาก ๑๗ ประเทศ และ ๓) เปนเจ้าภาพจัดประชุมประจำาปีขององค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามระดับภูมภิ าค
ครัง้ ที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ ณ กรุงเทพมหานคร มีผแู้ ทนจากองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้าม
ระดับภูมิภาค ๑๕ ภูมิภาคทั่วโลก จ�านวน ๕๑ แห่ง เข้าร่วมการประชุม
(๓) จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอื่น
(๓.๑) ดำาเนินโครงการ
ประชารัฐสุขใจ
จ�าหน่ายสินค้าท้องถิ่น
ทั่วประเทศ ภายใต้ชื่อ ประชารัฐสุขใจ hop จ�านวน
๑๔๘ แห่ง ในสถานีบริการน�้ามัน ปตท. ทั่วประเทศ
(๓.๒) ดำาเนินโครงการ
ตลาดชุ ม ชน เชื่ อ มโยงกั บ โครงการ ๑๒ เมื อ ง
ต้องห้ามพลาด โดยมีเป้าหมาย ๗๗ แห่งทั่วประเทศ
ในปี ๒๕๕๙ โดยได้ด�าเนินการแล้ว ๑๒ จังหวัด
(๓.๓) ดำาเนินโครงการ
ถนนอาหารปลอดภัย ตลาดสดน่าซื้อ โดยจัดอบรมผู้ประกอบการ ร้านค้าถนนอาหาร และตลาดสดน่าซื้อ
ในประเด็นการเป็นเจ้าบ้านที่ดี การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�าวัน มาตรฐานสุขอนามัย และมาตรฐาน
การท่องเที่ยว เพื่อสร้างความประทับแก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือน โดยได้ด�าเนินการในพื้นที่ต่าง ๆ มีผู้เข้าร่วม
อบรมจังหวัดละ ๑๐๐ คน ได้มอบป้ายสัญลักษณ์แก่ร้านค้าและตลาดที่ผ่านการประเมินและรับรองมาตรฐาน
ถนนอาหารปลอดภัย และตลาดสดน่าซื้อ
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(๓.๔) จั ด ม ห ก ร ร ม
อาหารจานเดด อร่อยแบบ ทย เก ก ม่เหมือนใคร
ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐
กันยายน ๒๕๕๘ ณ จังหวัดภูเก็ต ส่งเสริมปีท่องเที่ยว
วิ ถี ไ ทย และเปิ ด ประสบการณ์ เรี ย นรู ้ วิ ถี ไ ทยผ่ า น
วัฒนธรรมอาหาร สร้างความร่วมมือของผูป้ ระกอบการ
ด้านธุรกิจอาหาร เพื่อยกระดับอาหารไทยสู่นานาชาติ
และต่อยอดกิจกรรมต่อไป
(๓.๕) เ ป ด ตั ว บั ต ร
นักท่องเที่ยวแห่งประเทศ ทย ราชบุรี ภายใต้
แนวคิด “เปลี่ยนวันว่างให้เป็นวันเศรษฐกิจ” กระตุ้น
กระแสเที่ยววันธรรมดา ตอบรับกิจกรรมร่วมโครงการ
“วันธรรมดาน่าเที่ยว” เพื่อมอบความส� าคัญให้แก่
ผู้ถือบัตรและสร้างแรงจูงใจจากโปรโมชั่นสุดพิเศษ
รับส่วนลดกว่า ๑ ๕๐๐ บาท จากการเข้าชมและใช้บริการ
ตามสถานที่ ก� า หนดถึ ง ๑๒ แห่ ง ในจั ง หวั ด ราชบุ รี
ตลอดทัง้ ปีในช่วงวันจันทร์-ศุกร์ เริม่ ตัง้ แต่ ๑๕ มิถนุ ายน
๒๕๕๘-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
(๓.๖) จัดกิจกรรม คาราวานท่องเที่ยวถ่ายภาพนำ้าตกเมืองอุบล ระหว่าง
วันที่ ๑๒-๑๓ กันยายน ๒๕๕๘ ณ อุทยานแห่งชาติภูจองนายอยและอุทยานแห่งชาติผาแต้ม
(๓.๗) จั ด นิ ท รรศการศิ ล ปะเพื่ อ คนตาบอด ความสุ ข ที่ สั ม ผั ส ด้ ท่ อ ง ป
ในอาเซียน
l h happin “
T a l” เพือ่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ
เนือ่ งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารนิทรรศน์รตั นโกสินทร์
(๓.๘) จัดกิจกรรมหรือเทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวและการสร้างราย ด้ เช่น
งานเทศกาลหุ่นโลกงาน “ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๓ ปี กรุงรัตนโกสินทร์” งาน “ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๔ ปี
กรุงรัตนโกสินทร์ และมหกรรมวัฒนธรรมอาเซียน” งานลอยกระทง เทศกาลสงกรานต์ โครงการส่งเสริมการ
สร้างสรรค์ศลิ ปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพือ่ การท่องเทีย่ ว ตลาดนัดศิลปะ ( Ma ) ณ หอศิลป์รว่ มสมัยราชด�าเนิน
มีผู้เข้าร่วม จ�านวน ๑๐ ๐๐๐ คน มีรายได้จากการซื้อ-ขายผลงานศิลปะ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘๔ ๔๓๒ บาท
งานถนนสายวัฒนธรรมคลองผดุงกรุงเกษม และอีก ๑๓ จังหวัดทัว่ ประเทศ งาน “ตลาดวัฒนธรรม ทุนวัฒนธรรม
สร้างชาติ ตลาดวัฒนธรรมสร้างสุข” ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม การท่องเที่ยวเส้นทางบุญในมิติทางศาสนา
และโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน โดยพัฒนาการแสดง
และเทคนิคการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมให้มรี ปู แบบทันสมัยและได้มาตรฐานสากล สามารถสร้างคุณค่าทางสังคม
และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีชุดการแสดงศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ได้รับการพัฒนารูปแบบใหม่ทันสมัย
และการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนาเทคนิคการแสดงให้ได้มาตรฐานสากล จ�านวน ๑๘ ชุด
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๙

การสงเสริมการบริ าร ัดการพลังงาน

๙.๑ การวางรากฐานการบริหารจัดการพลังงานระยะยาว
รัฐบาลได้ดา� เนินการตามแผนบูรณาการพลังงานระยาว (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๙) เพือ่ ใช้เป็นกรอบทิศทาง
ในการด�าเนินนโยบายด้านพลังงานของประเทศ น�าไปสู่พลังงานมั่นคง เศรษฐกิจมั่งคั่ง และสังคมไทยยั่งยืน
ประกอบด้วย ๓ แผนเดิม ได้แก่ แผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ( o
lop n lan
) แผนอนุรักษ์พลังงาน ( n
i n lan ) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
( l na i
n
lop n lan
) และได้เพิ่มเติมแผนบูรณาการฯ ใหม่ ๒ แผน
ได้แก่ แผนบริหารจัดการกาซธรรมชาติ ( a lan) และแผนบริหารจัดการน�้ามันเชื้อเพลิง ( il lan)
รวมเป็น ๕ แผน ซึ่งครอบคลุมมิติทางด้านพลังงานและห่วงโซ่คุณค่าอย่างครบถ้วน โดยรัฐบาลได้ขับเคลื่อน
และด�าเนินการจัดท�า ion lan ตามแผนบูรณาการพลังงานระยะยาว ประจ�าปี ๒๕๕๙ และมีการติดตาม
ผลการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แผนบรรลุตามเป้าหมาย

๙.๑.๑ แผนพัฒนากำาลังผลิต า้ ของประเทศ (
)
(๑) โครงการก่อสร้างระบบผลิต ้า
เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของระบบผลิตไฟฟ้าของประเทศให้เป็นไป
ตามแผน
0 และสนองความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น มีโครงการส�าคัญ ดังนี้
(๑.๑) โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่ ๒ ขนาดก�าลังผลิต ๙๐๐ เมกะวัตต์
ก่อสร้างแล้วเสร็จ และจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ ( o
ial p a ion a
) เมื่อวันที่
๑๕ มกราคม ๒๕๕๙
(๑.๒) โครงการโรงไฟฟ้าล�าตะคองชลภาวัฒนา เครื่องที่ ๓-๔ ขนาดก�าลังผลิต
๕๐๐ เมกะวัตต์ ก่อสร้างก้าวหน้าร้อยละ ๖๒ และ
ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
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				 (๑.๓) โครงการโรงไฟฟ้าเพือ่ ทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครือ่ งที่ ๔-๗ ขนาดก�ำลังผลิต
๖๐๐ เมกะวัตต์ ก่อสร้างก้าวหน้าร้อยละ ๖๑.๗๐ และ COD ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑
				 (๑.๔) โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ทดแทนเครือ่ งที่ ๑-๕ (ระยะที่ ๑) ขนาดก�ำลังผลิต
๑,๓๐๐ เมกะวัตต์ COD ในเดือนเมษายน ๒๕๖๒ และโรงไฟฟ้าพระนครใต้ทดแทนชุดที่ ๑-๒ (ระยะที่ ๒)
ขนาดก�ำลังผลิต ๑,๓๐๐ เมกะวัตต์ และ COD ในเดือนมกราคม ๒๕๖๕
				 (๑.๕) โครงการโรงไฟฟ้าวังน้อยทดแทนชุดที่ ๑-๒ ขนาดก�ำลังผลิต ๑,๓๐๐ เมกะวัตต์
COD ในปี ๒๕๖๖ และโรงไฟฟ้าวังน้อยทดแทนชุดที่ ๓ ขนาดก�ำลังผลิต ๑,๓๐๐ เมกะวัตต์ COD ในปี ๒๕๖๘
				 (๑.๖) โครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง (ทดแทนเครือ่ งที่ ๑-๒) ขนาดก�ำลังผลิต ๑,๓๐๐
เมกะวัตต์ COD ในเดือนเมษายน ๒๕๖๒
				 (๑.๗) โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ ขนาดก�ำลังการผลิต ๘๐๐ เมกะวัตต์
COD ในเดื อ นกั น ยายน ๒๕๖๔ โดยรายงานวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม และสุ ข ภาพ
(Environmental Health Impact Assessment: EHIA) ซึ่งปัจจุบันถูกให้ชะลอการพิจารณาไปก่อน จนกว่า
การพิจารณาของคณะกรรมการการศึกษาการด�ำเนินโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน จังหวัดกระบี่ (คณะกรรมการ
ไตรภาคี) จะได้ข้อยุติ
				 (๑.๘) โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ประกอบด้วยเครือ่ งผลิต ๒ เครือ่ ง ก�ำลังผลิต
เครื่องละประมาณ ๑,๐๐๐ เมกะวัตต์ รวม ๒,๐๐๐ เมกะวัตต์ COD เครื่องที่ ๑ และเครื่องที่ ๒ ในปี ๒๕๖๔
และ ๒๕๖๗ ตามล�ำดับ โดยรายงานวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ EHIA อยู่ระหว่าง
การพิจารณาให้ความเห็นของคณะกรรมการผู้ช� ำนาญการ ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
			
(๒) โครงการระบบส่งไฟฟ้า
				 โครงการระบบส่งไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการด�ำเนินการ และมีแผนศึกษา ดังนี้
				 (๒.๑) โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าเพื่อสนองความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น
ประกอบด้วย โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ระยะที่ ๓ ความก้าวหน้าร้อยละ ๑๔.๗๑
และโครงการขยายระบบส่งไฟฟ้า (ในเขตภูมิภาค) ระยะที่ ๑๒ ความก้าวหน้าร้อยละ ๒.๕๓
				 (๒.๒) โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าเพือ่ เสริมความมัน่ คงของระบบไฟฟ้า ประกอบด้วย
โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเพือ่ เสริมความมัน่ คงของระบบไฟฟ้า ความก้าวหน้าร้อยละ
๓.๔๗ และโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันตกและภาคใต้เพือ่ เสริมความมัน่ คงของระบบไฟฟ้า
โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคเหนือตอนบนเพื่อเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้า และโครงการ
ปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร
เพื่อเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้า โดยทั้ง ๓ โครงการอยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง
				 (๒.๓) โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน
ประกอบด้วย โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ระยะที่ ๑ : ส่วนสถานี
ไฟฟ้าแรงสูง ความก้าวหน้าร้อยละ ๕๕.๔๗ และส่วนสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ความก้าวหน้าร้อยละ ๔๗.๘๙ และ
โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าทีเ่ สือ่ มสภาพตามอายุการใช้งาน ระยะที่ ๒ ความก้าวหน้าร้อยละ ๔.๘๓
				 (๒.๔) โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าเพือ่ รองรับการเชือ่ มต่อโรงไฟฟ้า ประกอบด้วย
โครงการระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสาลิกไนต์ ด�ำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการระบบส่งไฟฟ้าเพือ่ รับซือ้ ไฟฟ้าจากผูผ้ ลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP 2007) ความก้าวหน้าร้อยละ ๗๖.๘๔
โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าหลักเพื่อรองรับผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กระบบ Cogeneration ตามระเบียบ
การรับซื้อไฟฟ้าปี ๒๕๕๓ ความก้าวหน้าร้อยละ ๕๓.๖๑ โครงการระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า
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พลังน�้ำเขื่อนน�้ำงึม ๓ และน�้ำเทิน ๑ ความก้าวหน้าร้อยละ ๗๔.๓๕ โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณ
จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร และอ�ำนาจเจริญ เพือ่ รับซือ้ ไฟฟ้าจากโครงการในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ความก้าวหน้าร้อยละ ๑.๙๘ โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัดเลย หนองบัวล�ำภู และขอนแก่น
เพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ความก้าวหน้าร้อยละ ๘.๒๓
			
(๓) รับซื้อไฟฟ้าจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
				 ภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจ การรับซือ้ ไฟฟ้าระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ก�ำหนดไว้ในปริมาณ ๙,๐๐๐ เมกะวัตต์ ปัจจุบันมีโครงการที่อยู่ระหว่างด�ำเนินการ
๑๐ โครงการ ก�ำลังผลิตไฟฟ้ารวม ๕,๙๓๖ เมกะวัตต์ แบ่งเป็น
				 (๓.๑) โครงการที่ จ ่ า ยไฟฟ้ า เชิ ง พาณิ ช ย์ แ ล้ ว ๖ โครงการ ก�ำ ลั ง ผลิ ต ไฟฟ้ า
รวม ๓,๕๗๘ เมกะวัตต์
				 (๓.๒) โครงการที่ลงนามสัญญารับซื้อไฟฟ้า (Signed PPA) แล้ว และอยู่ระหว่าง
การก่อสร้าง ๓ โครงการ ก�ำลังผลิตไฟฟ้ารวม ๑,๘๔๓ เมกะวัตต์
				 (๓.๓) โครงการทีอ่ ยูร่ ะหว่างเจรจาสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้า ๑ โครงการ ก�ำลังผลิตไฟฟ้า
๕๑๕ เมกะวัตต์
		
๙.๑.๒ แผนอนุรักษ์พลังงาน (Energy Efficiency Plan: EEP)
			
รั ฐ บาลได้ ด� ำ เนิ น มาตรการส่ ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานอย่ า งเข้ ม ข้ น และต่ อ เนื่ อ ง
ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๙ (EEP) ซึ่งมีเป้าหมายร่วมที่จะลดอัตราส่วนของปริมาณ
พลังงานที่ใช้ต่อผลของกิจกรรมหรือลดความเข้มการใช้พลังงาน (Energy Intensity) ลงอย่างน้อยร้อยละ ๓๐
ภายในปี ๒๕๗๙ เมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๓ โดยสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าประหยัดพลังงาน รณรงค์
ประหยัดพลังงาน และก�ำกับส่งเสริมผู้ประกอบการให้ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทั้ง ๔ กลุ่ม
เศรษฐกิจ คือ ภาคขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม ภาคอาคารธุรกิจขนาดใหญ่ และภาคอาคารธุรกิจขนาดเล็ก
และบ้านอยู่อาศัย
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(๑) การจัดการอาคารและโรงงานควบคุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
รัฐ บาลได้ด�า เนิน มาตรการการจั ด การโรงงานและอาคารควบคุ ม เพื่ อ ให้ เ กิ ด
การอนุรักษ์พลังงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในโรงงาน อาคารภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ
โดยก�ากับดูแลให้โรงงานและอาคารควบคุมผ่านระบบการจัดการพลังงาน มีผตู้ รวจสอบ และรับรองการจัดการพลังงาน
ให้ผปู้ ระกอบการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานและกฎหมายการอนุรกั ษ์พลังงาน และมีการจัดสัมมนาให้ความรูแ้ ก่โรงงาน
และอาคารควบคุมในด้านกฎหมาย รวมทัง้ มีการติดตามผลการด�าเนินงานอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ นี้ ผลการด�าเนินการ
ในปี ๒๕๕๙ ก่อให้เกิดผลประหยัด ๒๕๑.๔๑ o (ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙)
(๒) มาตรการใช้เกณ ์มาตรฐานอาคาร (
)
รัฐบาลได้ผลักดันให้มกี ารบังคับใช้มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการออกแบบ
อาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โดยได้มีการปรับปรุงกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ที่อยู่ระหว่างการพิจารณา
ซึ่ ง หากแล้ ว เสร็ จ จะสามารถบั ง คั บ ใช้ ไ ด้ กั บ อาคาร
ขนาดใหญ่ ๙ ประเภท ได้แก่ ๑) ส�านักงาน ๒) โรงแรม
๓) โรงพยาบาล ๔) ศู น ย์ ก ารค้ า ๕) โรงมหรสพ
๖) สถานบริการ ๗) อาคารชุมนุมคน ๘) อาคารชุด
และ ๙) สถานศึกษา ที่มีขนาดพื้นที่ตั้งแต่ ๒ ๐๐๐
ผ ั ั ำร ้
ตารางเมตรขึ้นไป เริ่มต้นจะบังคับใช้กับอาคารที่มี
ความพร้อม ขนาดพื้นที่ตั้งแต่ ๑๐ ๐๐๐ ตารางเมตร
ำร รั
ขึน้ ไปก่อน และจะทยอยบังคับใช้กบั อาคารขนาดพืน้ ที่
ั ำ ับ
ตั้งแต่ ๒ ๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป ภายใน ๕ ปี ส่งผลให้
การใช้พลังงานในอาคารขนาดใหญ่มีประสิทธิภาพ
ส�ำ ั ำ ร ร
ยิ่งขึ้น ลดการใช้พลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ร ำบำ ู ำร ้ำ ำ ำร
ทั้งนี้ รัฐบาลยังได้บูรณาการในการเตรียมความพร้อม
ส ผ ห้ ำร ้ ั ำ ร สิ ิ ำ
เจ้าหน้าที่ผู้อนุญาตแบบก่อสร้าง โดยการ กอบรม
ิ
ิ ร ับสิ
้
ให้ความรู้การพิจารณาอนุญาตแบบอาคารอนุรักษ์
พลังงานให้แก่เจ้าพนักงานและเจ้าหน้าที่ และเตรียม
ความพร้ อ มผู ้ ต รวจรั บ รองแบบอาคารด้ ว ยการ
กอบรมและขึ้นทะเบียนผู้ตรวจรับรองแบบอาคาร
โดยใช้กลไกวิชาชีพ
(๓) โ ค ร ง ก า ร ส ่ ง เ ส ริ ม
เครื่ อ งจั ก รอุ ป กรณ์ ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง และวั ส ดุ
เพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน ได้ มี ก ารผลั ก ดั น ร่ า ง
กฎกระทรวงก�าหนดเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพ
สูงและวัสดุอุปกรณ์ เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โดยที่
ผ่านมามีกฎกระทรวงฯ ทีป่ ระกาศในราชกิจจานุเบกษา
แล้ว รวมทัง้ สิน้ ๒๗ ผลิตภัณฑ์ โดยได้ประกาศก่อนปี ๒๕๕๘ จ�านวน ๘ ผลิตภัณฑ์ และเมือ่ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๘
ร่างกฎกระทรวง ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพิ่มอีก ๒๐ ฉบับ (๑๙ ผลิตภัณฑ์) และปัจจุบันอยู่ระหว่าง
การพิจารณาของส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๐ ฉบับ ซึ่งจะได้มีการประสานติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไป

ำ ำร
ร
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(๔) มาตรการทางการเงินเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
				 รัฐบาลได้ด�ำเนินมาตรการสนับสนุนด้านการเงินเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ซึ่งให้สิทธิประโยชน์ทางการเงินแก่ผู้ประกอบการเพื่อจูงใจให้ลงทุนเปลี่ยนเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง
เช่น สินเชื่อดอกเบี้ยต�่ำ การสนับสนุนเงินลงทุนบางส่วน การอุดหนุนผลประหยัด ซึ่งช่วงที่ผ่านมา การด�ำเนิน
โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต�่ำได้รับงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ๕,๐๐๐ ล้านบาท
เพื่อใช้ส�ำหรับปล่อยสินเชื่อระหว่างปี ๒๕๕๘-๒๕๖๒ คาดว่าจะได้รับผลประหยัดพลังงาน ๒๑๓ ktoe
ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๕๘-สิงหาคม ๒๕๕๙ รัฐบาลได้อนุมัติการปล่อยกู้ ๗๔๘.๙๐ ล้านบาท
		
๙.๑.๓ แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (Alternative Energy Development
Plan: AEDP)
			
(๑) ปรับระบบการส่งเสริมพลังงานทดแทน รัฐบาลได้ใช้ระบบ Feed in Tariff
(FiT) ในการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรูปแบบใหม่ที่มีการแข่งขันด้านราคา เพื่อส่งเสริมการลงทุน
และกระตุน้ การพัฒนาพลังงานทดแทน ซึง่ ระบบดังกล่าวมีระยะเวลาการสนับสนุนยาวนานขึน้ ท�ำให้ภาครัฐสามารถ
วางแผนการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนได้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับต้นทุนการผลิต เกิดความเป็นธรรม
ต่อทั้งผู้ประกอบการและผู้ใช้ไฟฟ้า โดยการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ไม่รวม
โครงการพลังงานแสงอาทิตย์) ในรูปแบบ FiT พ.ศ. ๒๕๕๙ ระยะที่ ๑ ได้ด�ำเนินการในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) และ ๔ อ�ำเภอในจังหวัดสงขลา (จะนะ เทพา สะบ้าย้อย นาทวี)
			
(๒) ส่งเสริมความก้าวหน้าการลงทุนพัฒนาพลังงานทดแทน
				 ในช่วงตั้งแต่วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ รัฐบาลได้อนุมัติ
ให้ตอบรับซื้อไฟฟ้า จ�ำนวนทั้งสิ้น ๒๗๖ โครงการ ปริมาณรวม ๑,๖๔๓.๗๒ เมกะวัตต์ ตามชนิดเชื้อเพลิง ดังนี้
ชนิดเชื้อเพลิง

จำ�นวน (โครงการ)

แสงอาทิตย์

ปริมาณเสนอขาย (เมกะวัตต์)

๑๗๑

๙๘๓.๖๘

ขยะ

๑๗

๑๘๘.๔๕

ชีวมวล

๕๖

๔๑๐.๗๓

ก๊าซชีวภาพ

๓๒

๖๐.๘๖

๒๗๖

๑,๖๔๓.๓๒

รวม

				
เชื้อเพลิง

ทั้งนี้ ในส่วนของการลงทุนพัฒนาพลังงานทดแทนที่เพิ่มขึ้น ประกอบด้วย
ปริมาณจ่ายไฟฟ้า ณ ก.ค. ๒๕๕๗ ปริมาณจ่ายไฟฟ้า ณ เม.ย. ๒๕๕๙
ราย
เมกะวัตต์ (MW)
ราย
เมกะวัตต์ (MW)

ปริมาณจ่ายไฟฟ้าเพิม่ ขึน้
ราย
เมกะวัตต์ (MW)

การลงทุนเพิม่ ขึน้
(ล้านบาท)

๑๙

๔๘

๒๔

๑๘๐

๕

๑๓๒

๙,๙๐๐

ชีวมวล (BIOMASS)

๑๔๐

๒,๑๕๕

๑๖๗

๒,๖๔๔

๒๗

๔๘๙

๓๖,๖๗๕

ก๊าซชีวภาพ (BIOGAS)

๑๐๑

๒๑๕

๑๔๒

๓๐๕

๔๑

๙๐

๑๑,๓๔๐

น�้ำ (HYDRO)

๗

๑๔

๘

๒๕

๑

๑๑

๑,๑๐๐

ลม (WIND)

๗

๒๑๖

๑๑

๒๓๗

๔

๒๑

๑,๓๔๔

แสงอาทิตย์ (SOLAR)

๒๘๖

๑,๐๙๑

๔,๙๐๙

๒,๕๖๑

๔,๖๒๓

๑,๔๗๐

๗๙,๓๘๐

รวม

๕๖๐

๓,๗๓๙

๕,๒๖๑

๕,๙๕๒

๔,๗๐๑

๒,๒๑๓

๑๓๙,๗๓๙

ขยะ (WASTE)

รายงานผลการดำ�เนินงานของรัฐบาล
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(๓) ให้ความร่วมมือทางด้านพลังงานทดแทนในเวทีระหว่างประเทศ
ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกของทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ
( n na ional R n a l n
n R ) ซึ่งจะช่วยให้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ
ของทบวงฯ เช่น การเข้าร่วมการศึกษาวิจัยในโครงการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน ความร่วมมือด้านผู้เชี่ยวชาญ
มาให้ความรู้แก่บุคลากรด้านพลังงานของไทย การกู้ยืมเงินดอกเบี้ยต�า่ เพื่อพัฒนาพลังงานหมุนเวียนของไทย
การแลกเปลีย่ นเรียนรูด้ า้ นวิชาการและเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน ตลอดจนถือเป็นการสร้างโอกาสในการสร้าง
เครือข่ายและกระตุ้นภาคเอกชนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน
(๔) ดำาเนินโครงการประชารัฐด้านพลังงาน
รัฐบาลได้ด�าเนินการตามนโยบายประชารัฐโดยสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน
และประชาชนในการพัฒนาโครงการด้านพลังงานทดแทน เช่น โครงการโซลาร์ฟาร์มสหกรณ์ภาคการเกษตร
โครงการโซลาร์ที่ติดตั้งบนหลังคา ( ola oo op) และยังให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมการลงทุนด้านพลังงาน
ทดแทนในระดับชุมชนเพือ่ ลดรายจ่ายและสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั สินค้าจากภาคเกษตร เพิม่ รายได้ให้กบั เกษตรกร
เช่น โครงการระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งท�าให้สินค้าเกษตรมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น โครงการน�ามูลสัตว์
น�้าเสีย หรือขยะมาผลิตเป็นกาซชีวภาพเพื่อน�าไปใช้แทนกาซหุงต้มในครัวเรือน ช่วยลดรายจ่ายด้านพลังงาน
ในครัวเรือน นอกจากนี้ ยังมีโครงการช่วยเหลือเกษตรกร
เช่น โครงการสูบน�้าพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง ๙๐๐
ระบบทั่ ว ประเทศเพื่ อ ช่ ว ยบรรเทาการขาดแคลนน�้ า
ในการอุปโภคแก่เกษตรกร และช่วยเหลือชาวสวนปาล์ม
ในช่วงที่ราคาตกต�่าเนื่องจากปาล์มล้นตลาด

�ำ ิ

้ำ

ร ำร ร ำรั
ั ำ
ร ำร

ำร ำร สห ร ำ ำร ร
ร ำร ำร ิ ั บ ห ั ำ
ร ำรร บบ
บ ห้ ั ำ ส ำ ิ
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๙.๑.๔ แผนการบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ (Gas Plan)
			
(๑) บริหารจัดการแปลงสัมปทานทีจ่ ะหมดอายุในปี ๒๕๖๕-๒๕๖๖ ปัจจุบนั แปลงสัมปทาน
ปิโตรเลียมที่เป็นแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติหลักที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าของประเทศ ๒ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแหล่ง
ก๊าซธรรมชาติเอราวัณและข้างเคียง และกลุ่มแหล่งก๊าซธรรมชาติบงกช ซึ่งก� ำลังจะสิ้นสุดอายุสัมปทานลง
ในเดือนเมษายน ๒๕๖๕ และมีนาคม ๒๕๖๖ ตามล�ำดับ การบริหารจัดการแหล่งก๊าซธรรมชาติทจี่ ะสิน้ อายุจ�ำเป็น
ต้องมีความชัดเจนอย่างช้าภายในปี ๒๕๖๐ เพื่อไม่ให้กระทบต่อการลงทุนเพื่อพัฒนาแหล่งผลิตและรักษาระดับ
การผลิตก๊าซธรรมชาติไม่ให้ลดต�ำ่ ลง ซึง่ รัฐบาลได้สนับสนุนการบริหารจัดการสัมปทานทีจ่ ะหมดอายุ โดยเปิดให้มี
การประมูลแข่งขันยืน่ ข้อเสนอเป็นการทัว่ ไปเป็นการล่วงหน้าก่อนทีส่ มั ปทานจะสิน้ อายุ ทัง้ นี้ ให้แล้วเสร็จภายใน
๑ ปี ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดท�ำขอบเขตงาน (Term of Reference: TOR) ส�ำหรับการประมูล
			
(๒) เปิดให้ยนื่ ขอสิทธิในการส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบ ๒๑ รัฐบาลได้มกี ารแก้ไข
เพิม่ เติมมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัตปิ โิ ตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ เพือ่ เพิม่ ทางเลือกในการบริหารจัดการทรัพยากร
ปิโตรเลียมที่นอกเหนือจากระบบสัมปทาน ซึ่งได้แก่ ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิตและระบบสัญญาจ้างส�ำรวจ
และผลิต ทั้งนี้ เมื่อร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียมฯ ได้ด�ำเนินการตามขั้นตอนแล้วเสร็จ จะน�ำไปสู่การพิจารณา
เปิดให้ยื่นสิทธิส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่ต่อไป ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ (สนช.)
			
(๓) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการน�ำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied
Natural Gas: LNG) เนื่องจากความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีปริมาณ
สูงกว่าที่ผลิตได้ในประเทศ จึงมีความจ�ำเป็นต้องน�ำเข้าก๊าซธรรมชาติ ทั้งโดยทางท่อจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาและในรูปแบบ LNG ดังนั้น เพื่อรองรับความต้องการก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นและเพิ่มความสามารถ
ในการเก็บรักษาและแปรสภาพ LNG รัฐบาลจึงได้สร้างท่าเรือ (LNG Receiving Terminal) โดยปัจจุบัน
รายงานผลการดำ�เนินงานของรัฐบาล
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ก่อสร้างแล้ว จ�านวน ๑ แห่ง สามารถรองรับการน�าเข้า
ได้ในปริมาณ ๕ ล้านตันต่อปี และมีการขยาย
ท่าเรือ ระยะที่ ๒ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง มีความคืบหน้าร้อยละ ๙๑.๗๒ โดยจะแล้วเสร็จในต้นปี ๒๕๖๐ ทั้งนี้
หากแล้วเสร็จ ท่าเรือทั้ง ๒ แห่ง จะสามารถรองรับการน�าเข้า
ได้ทั้งสิ้น ๑๐ ล้านตันต่อปี
(๔) ขยายระบบท่อส่งกาซธรรมชาติ
รัฐบาลได้ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนโครงการระบบท่อส่งกาซธรรมชาติ
ตามแผนแม่บทฉบับที่ ๓ เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการจัดหากาซธรรมชาติส�าหรับภาคการผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอ
ต่อความต้องการทีเ่ พิม่ ขึน้ โดยเร่งรัดการด�าเนินโครงการ ได้แก่ โครงการท่อส่งกาซธรรมชาติบนบก ระยอง-แก่งคอย
เส้นที่ ๔ และโครงการวางท่อส่งกาซธรรมชาติ นครสวรรค์ ซึ่งด� าเนินการแล้วเสร็จในปี ๒๕๕๘ โครงการ
วางท่อส่งกาซธรรมชาติ นครราชสีมา ระยะที่ ๑ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ความก้าวหน้าร้อยละ ๙๑
นอกจากนี้ รัฐบาลได้ด�าเนินโครงการการลงทุนในส่วนที่ ๑ หรือโครงข่ายระบบท่อส่งกาซธรรมชาติ ในระยะที่ ๑
และ ระยะที่ ๒ ตามแผนระบบรับส่งและโครงสร้างพื้นฐานกาซธรรมชาติ โดยระยะที่ ๑ ได้แก่ การปรับปรุงแท่น
ผลิตอุปกรณ์ และระบบท่อส่งกาซธรรมชาติให้โรงไฟฟ้าขนอมใหม่ ระบบท่อส่งกาซธรรมชาติในทะเลเชื่อม
แหล่งอุบล อ่าวไทย และสถานีเพิ่มความดันกาซฯ บนระบบท่อส่งกาซ วังน้อย-แก่งคอย ระยะที่ ๒ ได้แก่
ระบบท่อส่งกาซธรรมชาติ บนบกเส้นที่ ๕ จาก ระยองไปไทรน้อย-โรงไฟฟ้าพระนครเหนือและพระนครใต้
และระบบท่อส่งกาซฯ บนบกจากสถานีควบคุมความดันกาซฯ ราชบุรี-วังน้อย ที่ ๖ ไปจังหวัดราชบุรี
๙.๑.๕ แผนการบริหารจัดการนำ้ามันเชื้อเพลิง (
)
(๑) โครงการก่ อ สร้ า งระบบการขนส่ ง นำ้ ามั น ทางท่ อ ปยั ง ภาคเหนื อ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รัฐบาลได้ทา� การศึกษาแนวทางการส่งเสริมให้มกี ารต่อขยายระบบการขนส่งน�า้ มัน
ทางท่ อ ไปยั ง ภาคเหนื อ (จั ง หวั ด ล� า ปาง) และภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ (จั ง หวั ด ขอนแก่ น ) ซึ่ ง ก่ อ ให้
เกิดประโยชน์ต่อประเทศในด้านความมั่นคงทางพลังงาน การส� ารองน�้ามันทางยุทธศาสตร์ไว้ในคลังศูนย์
จ่ายน�า้ มันตามแนวท่อ การเพิม่ ประสิทธิภาพการขนส่งน�้ามันของประเทศ ลดความสิน้ เปลืองเชือ้ เพลิงในการขนส่ง
ลดปัญหาด้านอุบัติเหตุ รวมถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยในปี ๒๕๕๙ ได้มีเอกชนประสงค์ที่จะเป็นผู้ด�าเนินการ
พัฒนาโครงการขยายระบบการขนส่งน�้ามันทางท่อทั้ง ๒ เส้นทางแล้ว
การด�าเนินการล่าสุด เส้นทางภาคเหนือได้ออกแบบระบบท่อและคลังน�า้ มันแล้วเสร็จ
อยู่ระหว่างจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ระหว่าง
การออกแบบระบบท่อและคลังน�า้ มัน และเตรียมการเพือ่ จัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมต่อไป
(๒) ขยายสถานีบริการ
รัฐบาลสนับสนุนให้บริษัท ปตท. จ� ากัด (มหาชน)
ขยายสถานีบริการกาซธรรมชาติ ( ) โดยในปี
๒๕๕๘ มีแผนขยายสถานี
ทัว่ ไป ๔ แห่ง (ก่อสร้าง
แล้วเสร็จและเปิดให้บริการแล้ว ๓ แห่ง) ขยายสถานี
l ๒ แห่ง และขยายสถานี ขสมก. ๑ แห่ง ซึ่งอยู่
ระหว่างการก่อสร้าง ส�าหรับในปี ๒๕๕๙ มีแผนขยาย
สถานีแนวท่อ ๖ แห่ง (ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้
บริการแล้ว ๒ สถานี) และขยายสถานีลูก ๑ แห่ง
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นโยบายข้อ ๖

			
(๓) ด�ำเนินโครงการส�ำรองน�้ำมันทางยุทธศาสตร์ (Strategic Petroleum Reserve:
SPR) รัฐบาลได้เห็นถึงผลกระทบต่อความมั่นคงทางด้านพลังงาน หากเกิดภาวะการขาดแคลนน�ำ้ มันเชื้อเพลิง
ซึ่งหากประเทศมีการส�ำรองน�้ำมันไว้ในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อรองรับปัญหาการขาดแคลนน�ำ้ มันเชื้อเพลิง
ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าจะมีน�้ำมันใช้อย่างเพียงพอ โดยได้จัดท�ำ
หลั ก เกณฑ์ แ ละแนวทางบริ ห ารจั ด การให้ เ กิ ด การส� ำ รองน�้ ำ มั น เชื้ อ เพลิ ง ทางยุ ท ธศาสตร์ ที่ เ หมาะสม
อย่างเป็นรูปธรรมส�ำหรับประเทศไทย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมจัดจ้างที่ปรึกษาฯ
			
(๔) ก�ำหนดมาตรฐานคุ ณ ภาพน�้ ำ มั น เชื้ อ เพลิ ง ภู มิ ภ าคอาเซี ย น ในการก� ำ หนด
มาตรฐานคุณภาพน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง รัฐบาลได้ผลักดันให้มกี ารใช้นำ�้ มันเชือ้ เพลิงมาตรฐานเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน
และสอดคล้องกับมาตรฐานภูมิภาคอาเซียน (Harmonisation of ASEAN Fuel Quality Standards: HAFQS)
และผลักดันให้มีการจัดตั้งคณะท�ำงานด้านการก�ำหนดมาตรฐานคุณภาพน�้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ในภาคการขนส่ง
ของอาเซียน (Task Force on Harmonisation of ASEAN Fuel Quality Standards) เพื่อก�ำหนดคุณลักษณะ
(Spec) ที่ต้องการ ซึ่งที่ผ่านมาที่ประชุม Senior Officials Meeting on the Energy (SOME) เห็นชอบ
ให้มีการจัดตั้งคณะท�ำงานฯ ดังกล่าวแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมด�ำเนินการรับฟังความคิดเห็นต่อข้อเสนอ
ที่เป็นข้อมูลศักยภาพด้านคุณภาพน�้ำมันของประเทศสมาชิกและล�ำดับความจ�ำเป็นเร่งด่วนของชนิดน�้ำมัน
ที่ ต ้ อ งมี ม าตรฐานอาเซี ย นและกรอบระยะเวลาจากสมาชิ ก อาเซี ย นซึ่ ง ก� ำ หนดรั บ ข้ อ คิ ด เห็ น ภายในวั น ที่
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
๙.๒ การปรับโครงสร้างราคาพลังงาน
		
๙.๒.๑ ปรับโครงสร้างราคาน�้ำมันเชื้อเพลิง
			
รั ฐ บาลได้ ดู แ ลค่ า ครองชี พ
ของประชาชนพร้อมทัง้ ลดการบิดเบือนราคาให้สะท้อน
ต้นทุนทีแ่ ท้จริงและเกิดความเป็นธรรมต่อทุกภาคส่วน
โดยได้มีการปรับโครงสร้างราคาน�้ำมันผ่านทางอัตรา
ภาษีสรรพสามิต อัตราเงินส่งกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง
และอัตราเงินชดเชยของน�ำ้ มันแต่ละประเภท เพื่อลด
การอุดหนุนข้ามกลุ่ม ซึ่งส่งผลให้สถานะกองทุนน�้ำมัน
เชื้ อ เพลิ ง เปลี่ ย นสถานะมาเป็ น บวก โดยในวั น ที่
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ มีจ�ำนวน ๔๑,๗๒๑ ล้านบาท
(กลุม่ น�ำ้ มันเชือ้ เพลิง ๓๔,๓๓๖ ล้านบาท) และกลุม่ LPG
๗,๓๘๕ ล้านบาท) และรัฐบาลสามารถส่งเงินเข้า
คลังจากภาษีสรรพสามิตน�้ำมันเชื้อเพลิงที่จัดเก็บได้
ประมาณปีละ ๑๔๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยมีอัตราภาษี
สรรพสามิตและอัตราการเก็บเงินเข้ากองทุนน�้ำมันฯ
เปรียบเทียบ ดังนี้

“ปรับโครงสร้างราคาน�้ำมัน
ผ่านทางอัตราภาษีสรรพสามิต
อัตราเงินส่งกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง
และอัตราเงินชดเชยของน�้ำมัน
แต่ละประเภท เพื่อลดการอุดหนุน
ข้ามกลุ่ม ส่งผลให้

สถานะกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง
เปลี่ยนสถานะมาเป็นบวก”

รายงานผลการดำ�เนินงานของรัฐบาล
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อัตราภาษีสรรพสามิตและกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิงที่จัดเก็บเข้ารัฐ
ลำ�ดับ

รายการ

สรรพสามิต

หน่วย : บาท/ลิตร

กองทุนน�้ำมันฯ

รวม

๑๑ ก.ย. ๕๘

๑๒ ก.ย. ๕๙

๑๑ ก.ย. ๕๘

๑๒ ก.ย. ๕๙

๑๑ ก.ย. ๕๘

๑๒ ก.ย. ๕๙

๑

เบนซิน ๙๕

๕.๖๐

๖.๓๐

๖.๑๕

๖.๓๑

๑๑.๗๕

๑๒.๖๑

๒

แก๊สโซฮอล ๙๕
(E10)

๕.๐๔

๕.๖๗

๐.๐๕

๐.๓๕

๕.๐๙

๖.๐๒

๓

แก๊สโซฮอล ๙๑

๕.๐๔

๕.๖๗

๐.๐๑

๐.๓๕

๕.๐๕

๖.๐๒

๔

แก๊สโซฮอล ๙๕
(E20)

๔.๔๘

๕.๐๔

-๑.๙๐

-๓.๐๐

๒.๕๘

๒.๐๔

๕

แก๊สโซฮอล ๙๕
(E85)

๐.๘๔

๐.๙๕

-๗.๒๓

-๙.๓๕

-๖.๓๙

-๘.๔๑

๖

ดีเซลหมุนเร็ว

๔.๒๕

๕.๖๕

๐.๐๕

๐.๐๑

๔.๓

๕.๖๖

			
ผลจากการปรับโครงสร้างราคาให้สะท้อนกลไกตลาดได้สง่ ผลให้ระดับราคาน�ำ้ มันขายปลีก
ในช่วงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ ปรับลดลง ดังนี้
ราคาลดลงจาก
(บาท/ลิตร)

ราคาลดลงเหลือ
(บาท/ลิตร)

ลดลงร้อยละ

เบนซิน ๙๕

๓๓.๒๖

๓๑.๗๖

๔.๕๑

แก๊สโซฮอล ๙๕ (E10)

๒๖.๓๐

๒๔.๖๕

๖.๒๗

แก๊สโซฮอล ๙๑

๒๕.๘๘

๒๔.๓๘

๕.๗๙

แก๊สโซฮอล ๙๕ (E20)

๒๔.๔๘

๒๒.๑๔

๙.๕๖

แก๊สโซฮอล ๙๕ (E85)

๒๒.๑๘

๑๗.๙๙

๑๘.๘๙

รายการ

			
การปรับอัตราภาษีสรรพสามิตและอัตราการเก็บเงินเข้ากองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิงเป็นผล
มาจากการที่รัฐบาลสนับสนุนการใช้กลไกตลาดในการก�ำหนดราคาพลังงานเพื่อให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง
เป็นธรรมต่อผูบ้ ริโภคและผูผ้ ลิต และเกิดประสิทธิภาพต่อระบบเศรษฐกิจ โดยได้เสนอกรอบและแนวทางในการปรับ
โครงสร้างราคาน�้ำมัน ดังนี้
			
(๑) ราคาพลังงานต้องสะท้อนต้นทุนแท้จริง
			
(๒) ราคาน�้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่ง ควรจะมีอัตราภาษีสรรพสามิตที่ใกล้เคียงกัน
			
(๓) กองทุนน�้ำมันฯ ใช้เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาและส่งเสริมพลังงานทดแทน
			
(๔) ลดการชดเชยข้ามประเภทเชื้อเพลิง (Cross Subsidy)
			
(๕) ค่าการตลาดอยู่ในระดับที่เหมาะสม
			
(๖) ช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อย
			
(๗) เก็บเงินเข้ากองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิงของน�้ำมันเชื้อเพลิงในแต่ละประเภทในอัตรา
ที่ใกล้เคียงกันตามค่าความร้อน
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๙.๒.๒ ปรับโครงสร้างราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)
			
นโยบายในการปรับราคาก๊าซ LPG เพือ่ ให้เกิดความเป็นธรรมและสะท้อนต้นทุนการผลิต
และการจัดหา โดยรัฐบาลได้ปรับแนวทางการก�ำหนดราคาก๊าซ LPG ตามหลักเกณฑ์ราคาซื้อตั้งต้น (ณ โรงกลั่น)
ของก๊าซ LPG ของผู้ใช้ภาคครัวเรือน ภาคขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม ให้อยู่ในราคาเดียวกัน โดยใช้ต้นทุนก๊าซ LPG
จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ โรงกลั่นน�ำ้ มัน และจากการน�ำเข้าเพื่อใช้ในประเทศ โดยใช้วิธีเฉลี่ยแบบถ่วงน�ำ้ หนัก
ตามปริมาณการผลิตและจัดหา
			
จากการด� ำ เนิ น การดั ง กล่ า ว ส่ ง ผลให้ โ ครงสร้ า งราคาก๊ า ซ LPG เปลี่ ย นแปลงไป
โดยไม่จำ� เป็นต้องใช้เงินจากกองทุนน�ำ้ มันฯ มาชดเชยและมีสถานะเป็นบวก โดยสะท้อนต้นทุนการจัดหา ส่งผลให้
มีเงินเข้ากองทุนน�้ำมันฯ ในส่วนของก๊าซ LPG มียอดสะสมอยู่ที่ ๗,๓๘๕ ล้านบาท (ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙)
และปัจจุบันราคาก๊าซ LPG ยังคงราคาอยู่ที่ ๒๐.๒๙ บาทต่อกิโลกรัม (ลดลง ๓ บาทต่อกิโลกรัม เมื่อเทียบกับ
เดือนธันวาคม ๒๕๕๗) แต่อย่างไรก็ดี ผู้มีรายได้น้อยและหาบเร่ แผงลอยยังได้รับการอุดหนุนโดยสามารถ
ขอรับสิทธิในการซื้อ LPG เพื่อใช้ในการหุงต้มได้ในราคา ๑๘.๑๓ บาทต่อกิโลกรัม
		
๙.๒.๓ ปรับโครงสร้างราคาก๊าซ NGV
			
เพือ่ ให้เกิดความเป็นธรรมและสะท้อนต้นทุนทีแ่ ท้จริง รัฐบาลจึงได้ผลักดันการปรับราคา
ก๊าซ NGV และด�ำเนินการตามกรอบแนวทางการปรับโครงสร้างราคา โดยทยอยปรับขึน้ ราคาก๊าซ NGV ให้ใกล้เคียง
กับต้นทุนที่แท้จริง ต่อมารัฐบาลปรับเพิ่มราคาขายปลีกก๊าซ NGV ส�ำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลเป็น ๑๓.๕๐ บาท
ต่อกิโลกรัม และรถโดยสารสาธารณะเป็น ๑๐ บาทต่อกิโลกรัม โดยตัง้ แต่วนั ที่ ๒๑ มกราคม-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙
รั ฐ บาลได้ ก� ำ หนดเพดานราคา NGV ส� ำ หรั บ รถยนต์ ทั่ ว ไปที่ ๑๓.๕๐ บาทต่ อ กิ โ ลกรั ม โดยในช่ ว งเวลา
ดังกล่าวหากราคาต�่ำกว่านี้ให้ปรับราคาลงหรือหากราคาสูงกว่านี้ให้ ปตท. รับภาระส่วนเกิน และตั้งแต่วันที่
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไปให้ราคา NGV ลอยตัวอย่างเสรี ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ ๑๒.๓๘ บาทต่อกิโลกรัม
(ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙)
๙.๓ การส่งเสริมการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ในประเทศไทย
		
รัฐบาลส่งเสริมการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า (EV) เพือ่ เพิม่ ทางเลือกการใช้พลังงาน ลดการพึง่ พาน�ำ้ มัน
เชื้อเพลิง รวมทั้งเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อม โดยการด�ำเนินงานออกเป็น ๔ ระยะ ดังนี้
		
• ระยะที่ ๑ เตรียมความพร้อมการใช้
งานยานยนต์ไฟฟ้า (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐) มุ่งเน้น
การน�ำร่องการใช้งานกลุ่มรถโดยสารสาธารณะไฟฟ้า
รวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เช่ น ด้ า นสาธารณู ป โภค การสนั บ สนุ น ด้ า นภาษี
“ส่งเสริมการใช้งาน
และการปรั บ ปรุ ง กฎหมายหรื อ กฎระเบี ย บต่ า ง ๆ
รวมถึงอัตราค่าบริการส�ำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ซึง่ ปัจจุบนั
เพื่อเพิ่มทางเลือกการใช้พลังงาน
เป็นการเตรียมความพร้อมด้านกฎหมายการขออนุญาต
ลดการพึ่งพาน�้ำมันเชื้อเพลิง
และการสนับสนุนการวิจัย เรื่องแบตเตอรี่ โดยเน้น
โดยเน้นน�ำร่อง
น� ำ ร่ อ งกลุ ่ ม รถโดยสารสาธารณะ ๒๐๐ คั น และ
รถเฉพาะจุด รวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านสถานี
”
Charging Station และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ยานยนต์ ไฟฟ้า (EV)

กลุ่มรถโดยสาร
สาธารณะ ๒๐๐ คัน
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• ระยะที่ ๒ ขยายผลในกลุ่มรถโดยสารสาธารณะ และเตรียมความพร้อมส�ำหรับรถยนต์ไฟฟ้า
ส่วนบุคคล (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓) โดยสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการก�ำหนดรูปแบบ
และมาตรฐาน สถานีอัดประจุไฟฟ้า การก�ำหนดมาตรการจูงใจให้ภาคเอกชนลงทุน การทบทวนโครงสร้างอัตรา
ค่าไฟฟ้าและค่าบริการส�ำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้า
		
• ระยะที่ ๓ ขยายผลไปสู่การส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคล (พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป)
โดยสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานของระบบไฟฟ้า พัฒนาระบบบริหารจัดการการอัดประจุไฟฟ้าอัจฉริยะ
(EV Smart Charging) และพัฒนาระบบบริหารความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศร่วมกับการใช้งานยานยนต์
ไฟฟ้า (Vehicle to Grid: V2G)
		
• ระยะที่ ๔ ปี ๒๕๗๙ เป็นต้นไป คาดหวังว่ารถยนต์ไฟฟ้าจะเข้ามาแทนที่รถน�้ำมันได้อย่างเต็มที่
โดยก�ำหนดเป้าหมายไว้ ๑.๒ ล้านคัน
		
ปัจจุบันอยู่ระหว่างผลักดันการด�ำเนินงานในระยะที่ ๑ คือ ๑) โครงการน�ำร่องสาธิตการใช้งาน
ยานยนต์ไฟฟ้า เช่น น�ำร่องรถยนต์มินิบัสไฟฟ้า รถโดยสารสาธารณะ (ขสมก.) และรถเฉพาะจุด รวมทั้งสถานี
อัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๒) การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า เช่น ก�ำหนด
มาตรฐานความปลอดภัยการตัง้ สถานีอดั ประจุไฟฟ้า มาตรฐานการเชือ่ มโยงระบบไฟฟ้า และมาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้อง
กับยานยนต์ไฟฟ้า การก�ำหนดอัตราค่าไฟฟ้า และการออกใบอนุญาตในการจ�ำหน่ายไฟฟ้า
๙.๔ การปรับค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (Ft) เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพ
		
จากแนวโน้มราคาเชื้อเพลิงในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ท� ำให้ต้นทุนเชื้อเพลิงที่ใช้
ในการผลิตไฟฟ้าลดลง เพื่อให้ค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (Ft) สะท้อนราคาค่าเชื้อเพลิงและเป็นการบรรเทาภาระ
ค่าครองชีพให้ผู้ใช้ไฟฟ้า รัฐบาลจึงได้ปรับลดค่า Ft จ�ำนวน ๕๒.๖๘ สตางค์ต่อหน่วย ประกอบด้วย
เดือน
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ค่า Ft ลดลง (สตางค์ต่อหน่วย)

มกราคม-เมษายน ๒๕๕๘

		

๑๐.๐๔

พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๘

		

๙.๓๕

กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๘

		

๓.๒๓

มกราคม-เมษายน ๒๕๕๙

		

๑.๕๗

พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙

		

๒๘.๔๙
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๙.๕ การจัดท�ำกฎหมายกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง
		
เพือ่ ปรับปรุงโครงสร้างในการบริหารกองทุนน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงให้มคี วามชัดเจนและมีกฎหมายรองรับ
จึงให้มกี ารยกร่างพระราชบัญญัตกิ องทุนน�้ำมันเชือ้ เพลิง พ.ศ..... ขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์ของการจัดตัง้ กองทุนน�้ำมันฯ
ดังนี้
		
๙.๕.๑ รั ก ษาเสถี ย รภาพระดั บ ราคาน�้ ำ มั น เชื้ อ เพลิ ง ในประเทศให้ อ ยู ่ ใ นระดั บ ที่ เ หมาะสม
เพือ่ เป็นประโยชน์ตอ่ การด�ำรงชีพของประชาชน ในกรณีเกิดวิกฤตน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงทีจ่ ะส่งผลกระทบต่อความมัน่ คง
ด้านพลังงานและเศรษฐกิจ
		
๙.๕.๒ สนับสนุนให้เชื้อเพลิงชีวภาพมีส่วนต่างราคาที่สามารถแข่งขันกับน�้ำมันเชื้อเพลิงได้
		
๙.๕.๓ บรรเทาผลกระทบจากการปรับโครงสร้างราคาน�้ำมันเชื้อเพลิงส�ำหรับผู้มีรายได้น้อย
และผู้ด้อยโอกาส
		
๙.๕.๔ สนับสนุนการลงทุนการส�ำรองน�ำ้ มันทางยุทธศาสตร์ส�ำหรับป้องกันภาวการณ์ขาดแคลน
น�้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อน�ำ้ มาใช้ในกรณีวิกฤตน�้ำมันเชื้อเพลิง และเพื่อประโยชน์ความมั่นคงทางด้านพลังงาน
		
๙.๕.๕ สนับสนุนการลงทุนระบบโครงสร้างพื้นฐานน�้ำมันเชื้อเพลิงในกิจการของรัฐส�ำหรับ
ความมั่นคงทางด้านพลังงาน
		
ปัจจุบนั ร่างพระราชบัญญัตกิ องทุนน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง พ.ศ. .... ผ่านการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว
เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ และเตรียมน�ำเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

๑๐. การบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการ
รัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อให้รัฐวิสาหกิจเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพของรัฐ
ในการพัฒนาประเทศและพัฒนากลไกการก�ำกับดูแลรัฐวิสาหกิจที่เข้มแข็งโดยด�ำเนินการ ดังนี้

๑๐.๑ การน�ำโครงการลงทุนของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเข้าร่วมในโครงการความโปร่งใส
ในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency Initiative: CoST) โดยคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (คนร.) ได้มมี ติให้นำ� โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
ด้านตะวันตก มูลค่าโครงการรวม ๓๑,๑๓๗ ล้านบาท
ของการทางพิ เ ศษแห่ ง ประเทศไทย เข้ า ร่ ว ม
ในโครงการ CoST เพื่ อ ด�ำ เนิ น การเปิ ด เผยข้ อ มู ล
ตามแนวทางของโครงการ CoST เนื่ อ งจากเป็ น
โครงการที่มีความส�ำคัญต่อประเทศและมีผลกระทบ
“เห็นชอบหลักการร่าง
ต่ อ ประชาชนในวงกว้ า ง เพื่ อ เป็ น การเสริ ม สร้ า ง
ความโปร่ ง ใสในโครงการก่ อ สร้ า งขนาดใหญ่ ข อง
ภาครั ฐ ให้ ส าธารณะได้ รั บ ทราบถึ ง การด� ำ เนิ น การ
ซึ่งเป็นเครื่องมือส�ำคัญในการปฏิรูป
โครงการที่ส�ำคัญของรัฐวิสาหกิจและสามารถเข้ามา
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด�ำเนินโครงการได้
รัฐวิสาหกิจทั้งระบบ เพื่อยกระดับ

พ.ร.บ.
การพัฒนาการก�ำกับดูแลและ
บริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ....

๑๐.๒ การตราร่างพระราชบัญญัตกิ ารพัฒนา
การก�ำกั บ ดู แ ลและบริ ห ารรั ฐ วิ ส าหกิ จ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙
เห็ น ชอบในหลั ก การของร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ

การปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจไทยให้มี
ศักยภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล”
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การพัฒนาการก�ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... ซึ่งจะเป็นเครื่องมือส�าคัญของรัฐบาลในการปฏิรูป
รัฐวิสาหกิจทั้งระบบ เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจไทยให้มีศักยภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล
โดยสร้างกลไกป้องกันการแทรกแซงจากภาคการเมืองที่ไม่รับผิดชอบโดยน� ารัฐวิสาหกิจไปด�าเนินนโยบาย
ประชานิยมจนส่งผลให้รัฐวิสาหกิจต้องประสบปัญหาในหลายด้าน อันน� าไปสู่ภาระทางการเงินการคลัง
ของประเทศ ก�าหนดกลไกการเปิดเผยข้อมูลเพื่อสร้างความโปร่งใสของรัฐวิสาหกิจในทุกขั้นตอนโดยเปิดโอกาส
ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาและตรวจสอบการท� าหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นแนวทางส�าคัญในการขจัดปัญหาคอร์รัปชันในประเทศ ก�าหนดขั้นตอนการคัดสรร
บุ ค คลเพื่ อ แต่ ง ตั้ ง เป็ น กรรมการรั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ ต รงกั บ ความต้ อ งการในการพั ฒ นาหรื อ แก้ ไขปั ญ หาของ
รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งโดยเปิดเผยวิธีการได้มาซึ่งบุคคลดังกล่าวต่อสาธารณะ ตลอดจนจัดตั้งองค์กรขึ้นใหม่คือ
บรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ เพื่อท�าหน้าที่ “เจ้าของ” ของรัฐวิสาหกิจแทนประชาชน โดยบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ
จะยังมีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดเพื่อดูแลประโยชน์สาธารณะ
ต่อไปและมิให้กระทรวงการคลังจ�าหน่ายหุ้นที่ถืออยู่ไม่ว่ากรณีใด ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ)
๑๐.๓ การแก้ ขปญหาของรัฐวิสาหกิจ ๗ แห่ง มีความคืบหน้าในการด�าเนินการตามมติคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจและตามแผนการแก้ไขปัญหาของรัฐวิสาหกิจทั้ง ๗ แห่ง ดังนี้
๑๐.๓.๑ บริษัท การบิน ทย จำากัด (มหาชน) (บกท.) ประสบปัญหา เรื่องความสามารถ
ในการแข่งขันลดลงท�าให้มผี ลการด�าเนินการขาดทุนในปี ๒๕๕๗ จึงได้แก้ไขปัญหาโดยด�าเนินการตามแผนปฏิรปู
องค์กรระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐) ที่มีเป้าหมาย
ในการลดการขาดทุนให้ได้อย่างรวดเร็ว และสร้างความ
แข็งแกร่งในการแข่งขัน เพือ่ ให้ บกท. สามารถด�าเนินการ
ภายใต้ ก ารเปลี่ ย นแปลงของอุ ต สาหกรรมการบิ น
ได้อย่างเติบโตและยัง่ ยืน การด�าเนินการตามแผนปฏิรปู
ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ได้ปดิ สถานีและลดเทีย่ วบินที่
ไม่ทา� ก�าไร รวมถึงลดค่าใช้จา่ ยด้านบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการปิดสถานีและลดเที่ยวบินท�าให้ลดการขาดทุน
ลงได้และผลการด�าเนินงาน ( p a in o ) กลับมา
มีกา� ไร ๐.๕๗ พันล้านบาท ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างการด�าเนินการตามแผนปฏิรปู ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ซึง่ เป็นช่วง
การสร้างความแข็งแกร่งในการแข่งขัน ( n h ildin ) โดยวางระบบการวางแผนเครือข่าย และระบบบริหาร
จัดการรายได้ เพือ่ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการหารายได้ปรับปรุงการให้บริการในชัน้ ธุรกิจและชัน้ ประหยัด และ
ก�ากับดูแลค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวด โดยปรับปรุงประสิทธิภาพของ ายต่าง ๆ ให้เพิ่มมากขึ้น และบริหารจัดการ
ราคาน�้ามัน ซึ่งการด�าเนินการเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ท�าให้ บกท. มีผลการด�าเนินงานด�าเนินการครึ่งปีแรกของ
ปี ๒๕๕๙ ผลการด�าเนินงาน ( p a in o ) กลับมามีก�าไร ๖ พันล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายและช่วงเวลา
เดียวกันของปีที่ผ่านมาค่อนข้างมาก และค่าใช้จ่ายรวมเท่ากับ ๘๐.๑ พันล้านบาท ลดลงได้ ๔.๓ พันล้านบาท
จากเป้าหมาย และลดลง ๘.๖ พันล้านบาท ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เป็นผลมาจากความส�าเร็จ
ในการบริหารจัดการราคาน�้ามัน อย่างไรก็ตาม บกท. ยังต้องควบคุมค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ค่าน�้ามันอย่างเข้มงวดต่อไป
ส�าหรับการด�าเนินการในระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐) ซึ่งเป็นช่วงการเติบโตอย่างยั่งยืน ( aina l o h)
บกท. จะได้เน้นในเรื่องการหารายได้จากการขนส่งผู้โดยสาร การบริหารจัดการหน่วยธุรกิจ ได้แก่ การซ่อมบ�ารุง
อากาศยาน การให้บริการภาคพื้น ครัวการบิน การบริการขนส่งสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ โดยแยกเป็นบริษัท
รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
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เพื่อให้มีความคล่องตัวและสร้างรายได้ให้แก่ บกท. มากขึ้น อีกทั้งจะต้องเร่งขายเครื่องบินที่ปลดประจ�ำการแล้ว
และบริหารจัดการทรัพย์สินที่ไม่มีความจ�ำเป็นในการถือครองทั้งอสังหาริมทรัพย์ในประเทศและต่างประเทศ
		
๑๐.๓.๒ ธนาคารพั ฒ นาวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มแห่ ง ประเทศไทย (ธพว.)
ประสบปัญหาจากการปล่อยสินเชื่อในวงเงินที่สูงกว่าขนาดของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
รวมถึงไม่มีระบบการพิจารณาสินเชื่อและระบบติดตามหนี้ที่เป็นมาตรฐาน อีกทั้งมีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้สูง
และผลประกอบการขาดทุ น มาก จึ ง ได้ ด� ำ เนิ น การแก้ ไขปั ญ หาโดยมี เ ป้ า หมายให้ ธ นาคารมี ค วามพร้ อ ม
ที่ จ ะสนั บ สนุ น วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มตามพั น ธกิ จ ได้ ด ้ ว ยสถานะทางการเงิ น ที่ มั่ น คง
ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ซึ่งปัจจุบันผลการด�ำเนินงานของธนาคารครึ่งปีแรกของปี ๒๕๕๙ (เดือนมกราคมมิถุนายน ๒๕๕๙) และการบริหารจัดการหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loans: NPLs) ด�ำเนินการ
ได้ตามเป้าหมาย โดยมียอด NPLs คงเหลือ ๒๐,๐๑๑ ล้านบาท ท� ำให้หนี้เดิมที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้สามารถ
กลับมาสร้างรายได้ให้แก่ธนาคารและช่วยลดภาระกันเงินส� ำรองลดลง มีสินเชื่อปล่อยใหม่วงเงินไม่เกิน
๑๕ ล้านบาท ๕,๓๗๑ ราย วงเงินรวม ๑๖,๐๐๖ ล้านบาท นอกจากนี้ ธนาคารยังสามารถควบคุมค่าใช้จา่ ยได้ดกี ว่า
แผนงานที่วางไว้ รวมถึงสามารถลดต้นทุนทางการเงินลงด้วย
		
๑๐.๓.๓ บริษทั ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) (TOT) และบริษทั กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน)
(CAT) บริ ษั ท TOT และบริ ษั ท CAT ประสบปั ญ หาในเรื่ อ งบทบาทขององค์ ก รในปั จ จุ บั น ไม่ ชั ด เจน
จึงไม่สามารถด� ำเนินธุรกิจได้ในอุต สาหกรรมที่ เ ปิ ด เสรี แ ละมี ก ารแข่ ง ขั น สู ง รวมถึ ง มี ก ารลงทุ น ที่ ซ�้ ำ ซ้ อ น
ระหว่างทั้งสององค์กร จึงได้ด�ำเนินการแก้ไขปัญหาโดยมีเป้าหมายให้ทั้ง ๒ องค์กรปรับบทบาทขององค์กร
ให้ชดั เจนภายใต้อตุ สาหกรรมทีเ่ ปิดเสรีและลดการลงทุนทีซ่ ำ�้ ซ้อน เพือ่ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบการสือ่ สาร
และโทรคมนาคมได้อย่างทั่วถึง ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างด�ำเนินการปรับโครงสร้างองค์กรตามมติคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ โดยการจัดตั้งบริษัทในเครือ จ�ำนวน ๓ บริษัท เพื่อบริหารจัดการทรัพย์สินของบริษัท TOT
และบริษัท CAT จ�ำนวน ๓ ประเภท ได้แก่ บริษัทโครงข่ายบรอดแบนด์ภายในประเทศ (National Broadband
Network Corporation: NBN Co) บริษัทโครงข่ายระหว่างประเทศ (Next Generation Networks
Corporation: NGN Co) และบริษัทศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต (Internet Data Center: IDC Co) รวมทั้ง
ให้ทั้ง ๒ บริษัท จัดตั้งบริษัทค้าปลีกอินเทอร์เน็ต บรอดแบนด์ความเร็วสูง เพื่อขยายการให้บริการ โดยให้ปรับ
กรอบระยะเวลาการด�ำเนินการให้เร็วขึ้นเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ภายในปี ๒๕๖๐
		
๑๐.๓.๔ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) ประสบปัญหาในเรื่องการปล่อยสินเชื่อ
ให้แก่กลุ่มลูกค้าที่ไม่ใช่มุสลิมในสัดส่วนที่สูงและไม่มีระบบการพิจารณาสินเชื่อที่เป็นมาตรฐาน อีกทั้งมีหนี้
ที่ ไ ม่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด รายได้ สู ง และผลประกอบการขาดทุ น มาก จึ ง ได้ ด� ำ เนิ น การแก้ ไขปั ญ หาโดยมี เ ป้ า หมาย
ให้ธนาคารมีความพร้อมในการให้บริการทางการเงินตามหลักศาสนาอิสลามตามพันธกิจได้ดว้ ยสถานะทางการเงิน
ที่แข็งแกร่งตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ซึ่งปัจจุบันธนาคารอยู่ระหว่างการจัดท�ำแผนเพื่อรองรับการด�ำเนินการ
ในอนาคต รวมถึงแผนการร่วมใช้ทรัพยากรกับสถาบันการเงินของรัฐอื่น ๆ เพื่อลดต้นทุนการด�ำเนินการ
นอกจากนี้ ยังได้ดำ� เนินการหาพันมิตรควบคูไ่ ปกับการปรับโครงสร้างทางการเงินและการจัดท�ำแผนการด�ำเนินงาน
ในอนาคตด้วย ทั้งนี้ รัฐบาลได้เห็นชอบให้เร่งรัดจัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์ (AMC) ภายใต้ชื่อ “บริษัทบริหาร
สินทรัพย์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จ�ำกัด (Islamic Bank Asset Management Ltd.: IAM)”
เป็นรัฐวิสาหกิจซึ่งกระทรวงการคลังถือหุ้นทั้งหมด ท�ำหน้าที่แก้ไขปัญหาเฉพาะธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
โดยรับโอนหนี้สินด้อยคุณภาพ (Non-Performing Financing: NPF) ในส่วนของลูกค้าที่ไม่ใช่มุสลิม ตลอดจน
หลักประกันสินทรัพย์จากธนาคารและน�ำไปบริหารหรือจ�ำหน่ายเท่านัน้ รวมทัง้ ให้นำ� เงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ที่กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี งบรายจ่ายอื่นรายการเพิ่มทุนสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ๒,๕๐๐ ล้านบาท ไปเพิ่มทุน
ให้กับธนาคารด้วย
รายงานผลการดำ�เนินงานของรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

283

นโยบายข้อ ๖

๑๐.๓.๕ การรถ แห่งประเทศ ทย (ร ท.) ประสบปัญหาในเรื่องการขาดความสามารถ
ในการลงทุ น ในการพั ฒ นาและยกระดั บ การให้ บ ริ ก าร รวมถึ ง มี ผ ลประกอบการขาดทุ น และหนี้ สิ น
จ�านวนมาก ขาดความสามารถในการหารายได้ จึงได้ด� าเนินการแก้ไขปัญหาโดยมีเป้าหมายให้การรถไฟ
แห่งประเทศไทยยกระดับการด� าเนินงานให้สามารถลงทุนและให้บริการได้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนเพิ่มรายได้
จากการบริหารทรัพย์สินโดยเฉพาะที่ดิน ( on- o )
เพื่ อ ลดภาระหนี้ สิ น และการสนั บ สนุ น จากภาครั ฐ
ซึง่ ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างด�าเนินการปรับโครงสร้างองค์กร
เร่งเพิม่ รายได้และลดค่าใช้จา่ ย ปรับปรุงประสิทธิภาพ
การเดิ น รถและการให้ บ ริ ก าร รวมทั้ ง เพิ่ ม ปริ ม าณ
การขนส่ ง สิ น ค้ า ตามแนวทางที่ ก� า หนดในแผน
การแก้ไขปัญหาองค์กรแล้ว นอกจากนีไ้ ด้เร่งจัดท�าแผน
การพัฒนาที่ดินตามแนวเส้นทางรถไฟโครงการต่าง ๆ
และอยู่ระหว่างพิจารณารูปแบบการบริหารจัดการ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่ได้ก�าหนดร่วมกัน
๑๐.๓.๖ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ประสบปัญหาในเรื่องคุณภาพการให้
บริ ก ารต�่ า และไม่ ส ามารถควบคุ ม การให้ บ ริ ก ารของรถร่ ว มเอกชนได้ อี ก ทั้ ง มี ผ ลประกอบการขาดทุ น
และหนี้สินจ� านวนมาก ขาดความสามารถในการหารายได้ จึงได้ด� าเนินการแก้ไขปัญหาโดยมีเป้าหมาย
ให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพปรับบทบาทองค์กรให้เป็นผูป้ ระกอบการเดินรถเท่านัน้ รวมถึงจัดหาและพัฒนา
รถโดยสาร ให้สามารถรองรับการให้บริการได้อย่างทั่วถึง ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงกระบวนการท�างาน
ขององค์ ก รเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มขององค์ ก รส� า หรั บ รองรั บ การเปลี่ ย นแปลงบทบาทในการเป็ น เพี ย ง
ผู้ประกอบการเดินรถ อีกทั้งติดตามการจัดซื้อรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ ( ) ๔๘๙ คัน และทบทวน
การจัดซื้อรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ ๓ ๑๘๓ คัน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖
รวมถึงการปฏิรูปเส้นทางและการด� าเนินการจัดท�าศูนย์บริหารจัดการรายได้กลางและระบบตัวร่วมด้วย
โดยมีผลการด�าเนินการดังนี้
(๑) การจัดหารถโดยสารใหม่ให้เปน ปตามแผน ดังนี้
(๑.๑) การจัดหารถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ ( )
จ� า นวน ๔๘๙ คั น ได้ ด� า เนิ น การประกวดราคา
และได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว คาดว่าจะรับมอบรถโดยสารฯ
ได้ ค รบ ๔๘๙ คั น ภายใน ๙๐ วั น หรื อ ภายใน
เดือนธันวาคม ๒๕๕๙
(๑.๒) การจัดซื้อรถโดยสาร ้าจำานวน ๒๐๐ คัน ได้จ้างสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเป็นที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมในการจัดหารถโดยสารไฟฟ้า
ซึง่ ผลการศึกษาพบว่า ควรด�าเนินการจัดซือ้ รถโดยสารโดยการน�าเข้าชิน้ ส่วนมาประกอบในประเทศ พร้อมก่อสร้าง
สถานีประจุไฟฟ้า ๔ แห่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพจัดท�าร่างขอบเขตงาน (T R) คาดว่า
จะลงนามสัญญาได้ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ และรับมอบรถได้ครบ ๒๐๐ คัน ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๐
(๒) การลดผลขาดทุนระหว่างเดือนเมษายน-กันยายน ๒๕๕๙ ให้ ด้ ม่น้อยกว่า
๒๕๐ ล้านบาท ซึ่งสามารถด�าเนินการลดผลขาดทุนตั้งแต่เดือนเมษายน-สิงหาคม ๒๕๕๙ ได้เฉลี่ยเดือนละ
๓๕๖.๘๗๐ ล้านบาท
รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

นโยบายข้อ ๖

(๓) การจัดซือ้ ระบบบัตรโดยสารอิเลกทรอนิกส์ ( ) อยูร่ ะหว่างจัดท�าร่าง T R
คาดว่าจะลงนามสัญญาได้ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๐
(๔) ติดตั้งระบบ
ในรถโดยสารจำานวน ๕๐๐ คัน ได้ด�าเนินการประกวดราคา
เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ และได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว
(๕) การปรับปรุงอู่จอดรถโดยสารขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�านวน ๑๐ อู่
ขณะนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จ ๖ อู่ และอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ๔ อู่ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙
ทั้งนี้ เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมดองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะยกเลิกการเช่าอูข่ องเอกชน จ�านวน ๖ อู่
ซึง่ จะท�าให้ประหยัดค่าใช้จา่ ยได้เดือนละประมาณ ๓.๘๗๘ ล้านบาท
๑๐.๔ การป ิรูประบบการขนส่งมวลชนในส่วนของรถโดยสารสาธารณะ โดยการด�าเนินการยกเลิก
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๒๖ เรื่องเกี่ยวกับการให้ใบอนุญาตในการเดินรถแก่องค์การ
ขนส่ ง มวลชนกรุ ง เทพคณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ เ ห็ น ชอบการยกเลิ ก มติ ค ณะรั ฐ มนตรี ดั ง กล่ า วและอนุ มั ติ ห ลั ก การ
ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อรองรับการปฏิรูประบบการขนส่งมวลชนในส่วนของรถโดยสาร
สาธารณะทั้ ง ระบบซึ่ ง ปฎิ รู ป โดยการปรั บ ปรุ ง เส้ น ทางการเดิ น รถให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและปรั บ บทบาท
ให้กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ก�ากับดูแล (R la o ) และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเป็นเพียงผู้ให้บริการ
เดินรถ ( p a o ) รายหนึ่ง เพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ซึ่งมีกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติม ๔ ฉบับ คือ
ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างกฎกระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการขออนุญาต การอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่ง พ.ศ. . ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ ..
(พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑๐.๕ การออกกฎกระทรวงกำาหนดเพิ่มมูลค่าของโครงการที่จะต้องดำาเนินการตามพระราชบัญญัติ
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึง่ มีสาระส�าคัญให้เพิม่ มูลค่าของโครงการทีต่ อ้ ง
ด�าเนินการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กา� หนดไว้ในพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๕๖ จากโครงการทีม่ มี ลู ค่าตัง้ แต่ ๑ ๐๐๐ ล้านบาท ขึน้ ไป เป็นโครงการทีม่ มี ลู ค่าตัง้ แต่ ๕ ๐๐๐ ล้านบาท ขึน้ ไป
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
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นโยบายข้อ ๖

๑๑. การบริหารจัดการเศรษฐกิจ
๑๑.๑ การบริหารงบประมาณ
		
๑๑.๑.๑ เร่ ง รั ด เบิ ก จ่ า ยงบประมาณ รั ฐ บาลเร่ ง รั ด ติ ด ตามการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณ โดยมี
ผลการด�ำเนินการของทั้งส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ตามรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ� ำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ สรุปได้ดังนี้
เบิกจ่ายแล้ว

(๑ ต.ค. ๕๘–
๓๑ ส.ค. ๕๙)

ร้อยละ
เบิกจ่าย
เบิกจ่าย
๒๙ ก.ค. ๕๙
ต่องบประมาณ

เพิ่มขึ้นจาก
๒๙ ก.ค. ๕๙

๑) งบประมาณรายจ่ายปี ๕๙ ๒,๗๗๖,๐๐๐ ๒,๓๗๖,๐๐๖

๘๕.๕๙ ๒,๒๒๖,๗๗๐

๑๔๙,๒๓๖

๒) เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี

๓๐๗,๙๓๖

๒๑๕,๕๑๒

๖๙.๙๙

๒๐๖,๐๗๘

๙,๔๓๔

๓) นโยบายสำ�คัญของรัฐบาล
เช่น มาตรการส่งเสริม
ความเป็นอยู่ระดับตำ�บล
มาตรการกระตุ้นการ
ลงทุนขนาดเล็กของ
รัฐบาลทั่วประเทศ

๑๔๙,๒๒๕

๑๒๘,๕๒๕

๘๖.๑๓

๑๒๗,๔๕๓

๑,๐๗๒

๔) เงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
(ที่ไม่ได้เบิกจ่ายจากเงิน
งบประมาณ)

๒๙๑,๓๔๙

๑๒๔,๑๐๒

๔๒.๖๐

๑๐๓,๗๑๘

๒๐,๓๘๔

วงเงินงบ
ประมาณ

รายการ

เบิกจ่าย

			
ในส่วนของรายการผูกพันใหม่ที่มีวงเงินเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท ของงบประมาณรายจ่าย
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จ�ำนวน ๔๒ รายการ มีสถานภาพการด�ำเนินงาน ดังนี้
สถานภาพ

จำ�นวน
(รายการ)

วงเงิน (ล้านบาท)
ปี ๒๕๕๙

ผูกพันปีต่อไป

๑) ลงนามในสัญญาแล้ว

๓๓

๑๒,๖๑๓

๕๓,๙๗๗

๒) ลงนามไม่ทันเดือนสิงหาคม

๙

๒,๙๖๑

๑๒,๔๕๖

๒.๑) คาดว่าจะลงนามในกันยายน

๖

๑,๙๖๖

๘,๒๒๘

๒.๒) คาดว่าจะลงนามภายหลังกันยายน

๓

๙๙๕

๔,๒๒๘

๔๒

๑๕,๕๗๔

๖๖,๔๓๓

รวมทั้งสิ้น

		
๑๑.๑.๒ ให้ความส�ำคัญในการบูรณาการงบประมาณ รัฐบาลให้ความส�ำคัญในการบูรณาการ
งบประมาณโดยการจัดท�ำงบประมาณตามมิตยิ ทุ ธศาสตร์ มิตบิ รู ณาการ และนโยบายส�ำคัญของรัฐบาล การจัดท�ำ
งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ก�ำหนดยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณเบื้องต้น
ไว้ ๖ ยุ ท ธศาสตร์ กั บ รายการค่ า ด�ำ เนิ น การภาครั ฐ ภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ แ ละรายการค่ า ด�ำ เนิ น การภาครั ฐ
ประกอบด้ ว ยแผนงานรวมทั้ ง สิ้ น ๕๐ แผนงาน ก� ำ หนดแนวทางการจั ด ท� ำ งบประมาณและแผนงาน
ในลั ก ษณะบู ร ณาการเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ๒๕ แผนงาน เพื่ อ เป็ น กลไกขั บ เคลื่ อ นการด�ำ เนิ น งานของรั ฐ บาล
ให้เกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ คุม้ ค่า และไม่ซำ�้ ซ้อน และให้มคี ณะกรรมการ ๖ คณะ เพือ่ พิจารณา
จัดท�ำงบประมาณและกลั่นกรองข้อเสนองบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ๒๕ แผนงานดังกล่าว
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๑๑.๑.๓ ด�ำเนิ น มาตรการสนั บ สนุ น การเบิ ก จ่ า ยของภาครั ฐ ในไตรมาสที่ ๔ ปี ๒๕๕๙
ประกอบด้วย ๓ มาตรการย่อย ดังนี้
			
(๑) มาตรการเร่งรัดการใช้จา่ ยงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
(Front Load) ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น เร่งรัดการด�ำเนินงานเพื่อให้สามารถเริ่มเบิกจ่าย
งบประมาณตั้งแต่ไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
			
(๒) มาตรการกระตุน้ การลงทุนขนาดเล็กทัว่ ประเทศ ให้หน่วยงานทีม่ แี ผนการด�ำเนิน
งานที่สอดคล้องกับมาตรการส่งเสริมการลงทุนฯ จัดท�ำแผนการด�ำเนินการรายการที่มีลักษณะเป็นรายจ่าย
ลงทุนทีม่ คี วามส�ำคัญ และจ�ำเป็นต่อการเพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน เช่น โครงการจัดซือ้ คอมพิวเตอร์ โครงการ
ก่อสร้างอาคารส�ำหรับใช้ฝึกอบรม โครงการปรับปรุงทางเท้า วงเงินในการด�ำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายการละ
ไม่เกิน ๒ ล้านบาท และต้องด�ำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
			
(๓) มาตรการเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและองค์กร ให้ส่วนราชการ
น�ำงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบด�ำเนินงานที่คงเหลือ ณ วันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ขออนุมตั กิ นั เงินไว้เบิกเหลือ่ มปีกรณีไม่มหี นีผ้ กู พันได้ถงึ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ และให้นำ� ไป
ใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรและพัฒนาบุคลากร
๑๑.๒ การสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
		
๑๑.๒.๑ ด�ำเนินมาตรการระยะสั้นที่ช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ
			
(๑) มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว และจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศ
เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเทีย่ วภายในประเทศ
ให้ เ พิ่ ม มากขึ้ น และเพื่ อ เป็ น การกระตุ ้ น เศรษฐกิ จ
ของประเทศ อีกทัง้ เป็นการให้ความช่วยเหลือผูป้ ระกอบธุรกิจ
เกี่ ย วกั บ การท่ อ งเที่ ย ว สมควรยกเว้ น ภาษี เ งิ น ได้
ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้จัดให้มี
“ด�ำเนินมาตรการระยะสั้น
การอบรมสัมมนาภายในประเทศให้แก่ลูกจ้าง ทั้งนี้
เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัว
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
ทางเศรษฐกิจ การให้
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙
ได้ ป ระกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษาแล้ ว เมื่ อ วั น ที่
ในประเทศ
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙
			
(๒) มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจ
ในช่วงปลายปี ๒๕๕๘
ในช่ ว งปลายปี ๒๕๕๘ (การให้ หั ก ลดหย่ อ น
และช่วงเทศกาลสงกรานต์”
ค่ า ซื้ อ สิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารในประเทศ) ให้ มี ก าร
ยกเว้ น ภาษี เ งิ น ได้ บุ ค คลธรรมดาให้ กั บ ผู ้ มี เ งิ น ได้
บุ ค คลธรรมดาส� ำ หรั บ เงิ น ได้ เ ท่ า ที่ ไ ด้ จ ่ า ยเป็ น ค่ า ซื้ อ สิ น ค า หรื อ ช� ำ ระค่ า บริ ก ารและใช้ บ ริ ก ารระหว่ า ง
วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตามจ� ำนวนเงินที่จ่ายจริงแต่ไมเกิน ๑๕,๐๐๐ บาท
จากผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก�ำหนด
ซึ่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

หักลด
หย่อนภาษีส�ำหรับการซื้อ
สินค้าหรือบริการ
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(๓) มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ให้มีการยกเว้นภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาให้แก่ผู้มีเงินได้บุคคลธรรมดาส�าหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็น ๑) ค่าอาหารและเครื่องดื่มให้แก่
ผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร ภัตตาคาร หรือผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ๒) ค่าบริการ
ให้แก่ผู้ประกอบกิจการน�าเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจน�าเที่ยวและมัคคุเทศก์ส�าหรับการเดินทางท่องเที่ยว
ภายในประเทศ หรือ ๓) ค่าที่พักในโรงแรมให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมตามจ�านวน
ที่จ่ายจริงแต่รวมกันทั้งหมดแล้วไม่เกิน ๑๕ ๐๐๐ บาท โดยต้องซื้อสินค้าหรือรับบริการและช�าระค่าสินค้าหรือ
บริการระหว่างวันที่ ๙-๑๗ เมษายน ๒๕๕๙ จากผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก�าหนด ซึ่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๑๕ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ออกตามความ
ในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมือ่ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙
๑๑.๒.๒ ดำาเนินมาตรการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว
(๑) จัดทำาแผนยุทธศาสตร์
การพั ฒ นาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำา ระเงิน
แบบอิเลกทรอนิกส์แห่งชาติ ( a ional - a n
Ma lan) มีจดุ มุง่ หมายเพือ่ พัฒนาระบบการช�าระเงิน
ของประเทศไทยให้ เข้ า สู ่ ร ะบบการช� า ระเงิ น แบบ
ั �ำ
อิเล็กทรอนิกส์ ( - a n ) อย่างครบวงจร ซึง่ น�ามาสู่
ั ำร บบ
การเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานการช�าระเงิน
ำร �ำร ิ ห้ ้ำสูร บบ ำร �ำร ิ
( a
n n a
lop n )
การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์
บบ ิ ร ิ ส ำ รบ ร
( -Ta
) การลงทะเบียนผูม้ รี ายได้นอ้ ย รวมทัง้
บูรณาการระบบสวัสดิการสังคม ( o ial l a )
การส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน ( inan ial
n l ion) และการส่งเสริม - a n ในทุกภาคส่วน
( a hl
o i ) ประกอบด้วยแผนงานส�าคัญ
๔ โครงการ ดังนี้
(๑.๑) โครงการที่ ๑
ระบบการชำาระเงินแบบ
หรือภายใต้ชื่อใหม่
คือ พร้อมเพย์ ( o p a ) เป็นการพัฒนาระบบ
การช�าระเงินเพือ่ ให้ประชาชนสามารถลงทะเบียนผูกเลข
ประจ�าตัวประชาชนหรือหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่
กั บ บั ญ ชี เ งิ น ากธนาคารเพื่ อ ใช้ ใ นการรั บ โอนเงิ น
แทนการใช้เลขที่บัญชีเงิน ากธนาคาร
(๑.๒) โครงการที่ ๒
การขยายการใช้บตั รอิเลกทรอนิกส์ เป็นการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์
ได้อย่างกว้างขวางขึ้น เพิ่มทางเลือกในการช�าระเงิน
ที่สะดวกปลอดภัยมากขึ้นให้กับประชาชน ปัจจุบันอยู่ระหว่างด�าเนินการเพื่อให้มีการติดตั้งเครื่องรับบัตร
และอุปกรณ์รับช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ร้านค้าและหน่วยงานภาครัฐ
รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
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				 (๑.๓) โครงการที่ ๓ ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการพัฒนา
การจั ด ท� ำ และน� ำ ส่ ง ข้ อ มู ล ใบก� ำ กั บ ภาษี อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Tax Invoice) และใบรั บ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(e-Receipt) เพื่ออ�ำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนในการจัดท�ำ รวมทั้งการน�ำส่งรายงานการท�ำธุรกรรม
ทางการเงินและการน�ำส่งภาษี ซึ่งเป็นการช่วยลดต้นทุน ระยะเวลา และขั้นตอนของภาคเอกชน ในการจัดท�ำ
เอกสารและการช�ำระภาษี ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมแก้ไขกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการพัฒนา
ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งระบบดังกล่าวจะพร้อมใช้ได้ในปี ๒๕๖๐
				 (๑.๔) โครงการที่ ๔ e-Payment ภาครั ฐ เป็ น การบู ร ณาการฐานข้ อ มู ล
สวัสดิการสังคม และพัฒนาระบบการรับจ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยให้สามารถจ่ายเงินช่วยเหลือ
และเงินสวัสดิการให้แก่ประชาชนได้ตรงกลุ่มเป้าหมายลดความผิดพลาด ความซ�ำ้ ซ้อน และโอกาสการทุจริต
จากการจ่ายด้วยเงินสดหรือเช็ค
			
(๒) จัดตัง้ กองทุนโครงสร้าง
พืน้ ฐานเพือ่ อนาคตประเทศไทย (Thailand Future
Fund: TFF) เพื่อสนับสนุนการลงทุนในโครงการ
โครงสร้างพืน้ ฐานภาครัฐ ลดภาระทางการคลังของรัฐบาล
“จัดตั้ง
ในการระดมทุ น เพื่ อ ลงทุ น โครงการโครงสร้ า ง
เพื่อสนับสนุน
พื้ น ฐาน เป็ น ช่ อ งทางให้ นั ก ลงทุ น และผู ้ มี เ งิ น ออม
การลงทุนในโครงการโครงสร้าง
สามารถลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น ของภาครั ฐ ที่ มี คุ ณ ภาพ
พื้นฐานภาครัฐ ลดภาระทางการคลัง
และสนับสนุนการพัฒนาตลาดทุนของประเทศ โดยการเพิม่
เป็นช่องทางการลงทุนในทรัพย์สิน
ผลิตภัณฑ์ทางเลือกในการลงทุนผ่านตลาดทุนไทย
ทั้งนี้ กองทุนฯ จะมีมูลค่าการระดมทุนที่ประมาณ
ของภาครัฐที่มีคุณภาพ”
๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท และสามารถระดมทุนเพิ่มเติม
ได้ในอนาคต รวมทั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
เพื่ อ เตรี ย มการจั ด ตั้ ง และก� ำ กั บ การด� ำ เนิ น งานของกองทุ น โครงสร้ า งพื้ น ฐานเพื่ อ อนาคตประเทศไทย
(คณะกรรมการเพือ่ เตรียมการจัดตัง้ ฯ) เพือ่ รับผิดชอบการด�ำเนินการในเรือ่ งดังกล่าว โดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบ
หลักเกณฑ์การจัดตั้งกองทุนฯ แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติการจ้างบริษัทจัดการ และด�ำเนินการ
ขอจัดตั้งกองทุนฯ ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อไป ทั้งนี้ คาดว่าจะมี
การน�ำโครงการโครงสร้างพื้นฐานเข้าสู่กองทุน เช่น
ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ สาย กรุงเทพมหานครบ้านฉาง และทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ สายถนน
วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
“จัดตั้ง
			
(๓) จั ด ตั้ ง กองทุ น เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันส�ำหรับกลุม่ อุตสาหกรรม
เป้าหมาย มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการลงทุน
ส�ำหรับ
ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ๑๐ ประเภทอุตสาหกรรม ได้แก่
เช่น ยานยนต์สมัยใหม่
อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next-generation
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
Automotive) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และเกษตร
(Smart Electronics) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และเทคโนโลยีชีวภาพ”
กลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent,
Medical and Wellness Tourism) การเกษตร

Thailand Future
Fund: TFF

กองทุนเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
๑๐ อุตสาหกรรม
เป้าหมาย

รายงานผลการดำ�เนินงานของรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

289

นโยบายข้อ ๖

และเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the
Future) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Robotics) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics)
อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals) อุตสาหกรรมดิจิตอล (Digital)
อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) รวมทัง้ อุตสาหกรรมเป้าหมายอืน่ ตามทีค่ ณะรัฐมนตรีให้ความ
เห็นชอบ ทัง้ นี้ ร่างพระราชบัญญัตกิ องทุนเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. ....
อยู่ระหว่างเสนอร่างฯ แก่สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา
			
(๔) มาตรการภาษีเพือ่ ส่งเสริมการลงทุนในประเทศ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ กระตุน้ การลงทุน
ภายในประเทศ โดยผู้ประกอบการสามารถขอรับสิทธิในการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน
ได้เป็นจ�ำนวนสองเท่าเพื่อการลงทุนหรือการต่อเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออกหรือท� ำให้ดีขึ้น แต่ไม่ใช่เป็น
การซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม โดยมีหลักเกณฑ์ว่าผู้ประกอบการจะต้องจัดท�ำโครงการลงทุนใหม่ โดยมีการลงทุน
ในทรัพย์สนิ ใหม่และสามารถหักค่าสึกหรอและค่าเสือ่ มราคาได้ในธุรกิจหลักของกิจการ ตัง้ แต่วนั ทีค่ ณะรัฐมนตรี
มีมติเห็นชอบจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ รวมถึงต้องอยู่ในราชอาณาจักรและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดี
กรมสรรพากรก�ำหนด เช่น เครื่องจักร อาคารถาวรไม่รวมที่ดินและไม่ใช่ที่อยู่อาศัย ผู้ประกอบการที่สามารถ
ขอใช้สิทธิดังกล่าวได้ แบ่งเป็นสองกลุ่ม ดังนี้
				 (๔.๑) ผู้ประกอบการทั่วไปสามารถเริ่มใช้สิทธิในการหักค่าใช้จ่ายการลงทุน
ได้ ๒ เท่าได้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีแรกที่มีสิทธิค่าใช้จ่ายสึกหรอและค่าเสื่อมราคา
				 (๔.๒) ผู ้ ป ระกอบการที่ ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม การลงทุ น ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
การส่งเสริมการลงทุน
					
(๔.๒.๑) มี ก ารลงทุ น ในโครงการแล้ ว จะต้ อ งลงทุ น ในโครงการใหม่
ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กำ� หนดแยกต่างหากจากโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนไปแล้ว
					
(๔.๒.๒) ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน แต่ยังไม่มีการลงทุน และสามารถ
ได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิม่ เติมตามมาตรการเร่งรัดการลงทุนของส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
(สกท.) สามารถเลือกขอรับใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มเติมตามมาตรการเร่งรัดการลงทุนของ สกท. หรือสิทธิ
หักค่าสึกหรอและค่าเสือ่ มราคาของกระทรวงการคลัง ได้เพียงอย่างใดอย่างหนึง่ และต้องจดแจ้งขอใช้สทิ ธิภ์ ายใน
วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยได้รับสิทธิการหัก ๑ เท่าแรกตามกฎหมาย และจะได้สิทธิอีก ๑ เท่า หลังจาก
สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกฎหมายฯ ของ สกท. สิ้นสุดลง
				 รัฐบาลคาดว่าการด�ำเนินการตามมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศ
จะส่งผลให้เกิดการลงทุนเพิม่ ขึน้ ประมาณ ๒ แสนล้านบาท และการบริโภคภาคเอกชนจะเพิม่ ขึน้ ๗.๖ หมืน่ ล้านบาท
โดยจะท�ำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) เพิ่มขึ้นร้อยละ ๐.๗ จากกรณีปกติ
			
(๕) มาตรการเร่งรัดโครงการ
ให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP Fast
Track) คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน
“โครงการรถไฟฟ้า ๓ สาย
๒๕๕๘ ในเรื่ อ งการขั บ เคลื่ อ นการส่ ง เสริ ม การให้
เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (Public Private
Partnership: PPP) ให้รวดเร็วขึ้น ซึ่งจะมีส่วนส�ำคัญ
ในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคเอกชน ภายใต้
ได้เข้าสู่
สถานการณ์ทภี่ าคเอกชนชะลอการลงทุน ทัง้ นี้ รัฐบาล
เรียบร้อยแล้ว”
ได้ผลักดันมาตรการ PPP Fast Track ท�ำให้มีโครงการ
ร่ ว มลงทุ น ภาคเอกชนกั บ ภาครั ฐ ออกมาได้ ส� ำ เร็ จ

สายสีชมพู สายสีเหลือง
สายสีน�้ำเงินส่วนต่อขยาย
กระบวนการ PPP
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

นโยบายข้อ ๖

มีโครงการที่ด�ำเนินการตามมาตรการ PPP Fast Track ๕ โครงการ มูลค่ารวม ๓๓๔,๐๐๐ ล้านบาท
ปัจจุบนั โครงการรถไฟฟ้า ๓ สาย ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้า
สายสีชมพู (ช่วงแคราย-มีนบุรี) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง (ช่วงลาดพร้าว-ส�ำโรง) และโครงการรถไฟฟ้า
สายสีนำ�้ เงินส่วนต่อขยาย (ช่วงหัวล�ำโพง-บางแค และช่วงบางซือ่ -ท่าพระ) ได้เข้าสูก่ ระบวนการ PPP เรียบร้อยแล้ว
ส่วนโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ๒ สาย ของกรมทางหลวง ได้แก่ โครงการ Motorway สายบางปะอินนครราชสีมา และโครงการ Motorway สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ยังอยู่ระหว่างด�ำเนินการ
			
(๖) มาตรการส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางวิจยั พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะยานยนต์
ต้นแบบในภูมิภาค เป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในระยะยาว ซึ่งจะเป็น
แรงจูงใจให้เกิดการลงทุนในการวิจยั พัฒนา รวมทัง้ การลงทุนจัดตัง้ ศูนย์ทดสอบสมรรถนะยานยนต์อย่างครบวงจร
ในประเทศไทยต่อไป มีรายละเอียด ดังนี้
				 (๖.๑) ผูท้ จี่ ะขอรับสิทธิประโยชนทางภาษีอากรจะต้องเป็น ๑) ผูว้ จิ ยั พัฒนา หรือ
ทดสอบสมรรถนะยานยนต์ท ไี่ ดรบั อนุมตั ติ ามประกาศทีก่ รมสรรพสามิตก�ำหนด และ ๒) ผูป้ ระกอบอุตสาหกรรม
ซึ่งส่งมอบรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ต้นแบบให้แก่ผู้วิจัย พัฒนา หรือ ทดสอบสมรรถนะยานยนต์ที่ไดรับอนุมัติ
ตามประกาศที่กรมสรรพสามิตก�ำหนด
				 (๖.๒) รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ตน้ แบบทีจ่ ะไดรบั สิทธิประโยชนทางภาษีอากร
หมายถึ ง รถยนต์ ห รื อ รถจั ก รยานยนต์  ต ้ น แบบที่ มี ภ าระภาษี ส รรพสามิ ต ตามกฎหมายภาษี ส รรพสามิ ต
ทีไ่ มเคยมีจำ� หน่ายในท้องตลาดเป็นการทัว่ ไปในราชอาณาจักรไทย ทัง้ ทีผ่ ลิตภายในประเทศหรือน�ำเขา มีสภาพใหม่
หรือใช้แลว รวมทั้งต้องไม่เคยจดทะเบียนการใช้งานมาก่อน และใช้เพื่อการวิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะ
ของผูว้ ิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะที่ไดรับอนุมัติจากกรมสรรพสามิต
				 (๖.๓) สิทธิประโยชนทางภาษีอากรส�ำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต้นแบบ
ไดแก การยกเว้นอากรขาเขา การยกเว้นภาษีสรรพสามิต ไมมีภาระภาษีมูลค่าเพิ่ม และการหักค่าสึกหรอ
และค่าเสื่อมราคาของรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ต้นแบบจากมูลค่าต้นทุนทั้งหมดในการค� ำนวณก�ำไรสุทธิ
เพื่อเสียภาษีเงินได
				 (๖.๔) การด� ำ เนิ น มาตรการดั ง กล่ า วเป็ น การบู ร ณาการระหว่ า งหน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปด้วยความรอบคอบ
				 ทั้งนี้ พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับที่ ๖๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙
และพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการหักค่าสึกหรอและค่าเสือ่ มราคาของทรัพย์สนิ
(ฉบับที่ ๖๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙
			
(๗) ก�ำหนดอั ต ราค่ า เช่ า
และค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่าทีร่ าชพัสดุในเขตพัฒนา
เศรษฐกิ จ พิ เ ศษ เพื่ อ ให้ ก ารลงทุ น ในเขตพั ฒ นา
“ก�ำหนด
เศรษฐกิจพิเศษเป็นไปด้วยความรวดเร็วตามเป้าหมาย
ในอัตราที่จูงใจให้เกิดการลงทุนใน
นโยบายของรัฐบาล เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และจูงใจให้เอกชน
๖ แห่ง”
เข้าร่วมลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จึงก�ำหนดอัตรา
ค่าเช่าและค่าธรรมเนียมขั้นต�ำ่ ในการจัดให้เช่า ดังนี้

ค่าเช่าที่ราชพัสดุ

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
รายงานผลการดำ�เนินงานของรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)
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นโยบายข้อ ๖

หน่วย : ล้านบาท

ค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่า/ไร่/๕๐ปี
(เอกชน และ กนอ.)

ค่าเช่า/ไร่/ปี
(ปีแรก)
(ปรับ ๑๕%
ทุก ๕ ปี)

เสนอ กพน. เดิม
(๘ ต.ค. ๕๘)

เสนอใหม่
ปรับลด ๕๐%
(ชำ�ระ ๕ ปี
จ่ายปีที่ ๖-๑๐)

หมายเหตุ

๑) สงขลา

๔๐,๐๐๐

๖๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๒) ตาก

๓๖,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐

๓) สระแก้ว

๓๒,๐๐๐

๔๕๐,๐๐๐

๒๒๕,๐๐๐

๔) ตราด

๒๔,๐๐๐

๓๒๐,๐๐๐

๑๖๐,๐๐๐

๕) มุกดาหาร

๒๔,๐๐๐

๓๒๐,๐๐๐

๑๖๐,๐๐๐

๖) หนองคาย

๒๔,๐๐๐

๓๒๐,๐๐๐

๑๖๐,๐๐๐

ปรับปรุงอัตราค่าเช่า ๑๕%
ทุก ๕ ปี
อัตราค่าเช่าของ กนอ.
ลดให้ ๓๐% จากอัตรา
ค่าเช่าของเอกชน
ค่าธรรมเนียมเป็นอัตรา
ขั้นต�่ำของแต่ละพื้นที่ที่
ก�ำหนดโดยทางราชการ
(กนอ. และ เอกชนใช้อัตรา
เดียวกัน) กรณีผ่อนช�ำระ
คิดดอกเบี้ยในอัตราตลาด
ระยะเวลาการเช่า ๕๐ ปี
และอาจต่อสัญญาเช่าได้อกี
๕๐ ปี
อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตาม
อัตราตลาด

จังหวัด

กนอ. : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กพน. : กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์

			
(๘) มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจระยะที่ ๒ ประกอบด้วย โครงการเงินกูเ้ พือ่ การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน มีผลการเบิกจ่ายเงินกู้ ณ วันที่
๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ หน่วยงานเจ้าของโครงการมีผลการเบิกจ่ายสะสมทัง้ สิน้ จ�ำนวน ๕๕,๘๒๙.๖๐ ล้านบาท ประกอบด้วย
แผนงานและโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้ ระยะเร่งด่วน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม)
๒๐,๖๓๘.๕๙ ล้านบาท และแผนงานและโครงการพัฒนาระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน ๓๕,๑๙๑.๐๑ ล้านบาท
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

นโยบายข้อ ๖

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน

วงเงินอนุมัติ

วงเงินจัดสรร

ผลการเบิกจ่าย
ร้อยละ
เงินกู้สะสม
การเบิกจ่าย
ณ วันที่
ต่อวงเงินจัดสรร
๓๑ ส.ค. ๕๙

แผนงาน/โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ ระยะเร่งด่วน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม)
๑) กรมชลประทาน

๒๓,๘๕๖.๓๘

๒๒,๔๒๖.๔๐

๑๔,๘๑๘.๔๗

๖๖.๐๘

๒) กรมทรัพยากรน�ำ้

๖,๒๓๙.๑๙

๕,๖๑๓.๗๐

๓,๘๔๕.๘๔

๖๘.๕๑

๓) กรมทรัพยากรน�ำ้ บาดาล

๑,๕๗๖.๑๙

๑,๕๗๕.๓๐

๖๐๒.๘๓

๓๘.๒๗

๔) กรมทรัพยากรธรณี

๕.๐๐

๔.๗๘

๔.๗๘

๑๐๐.๐๐

๕) กรมควบคุมมลพิษ

๒๕.๐๐

๒๕.๐๐

๗.๗๒

๓๐.๘๗

๖) กรมอุตุนิยมวิทยา

๒๕๘.๐๑

๒๕๓.๗๖

๐.๐๐

๐.๐๐

๗) สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ

๗๑๑.๔๕

๔๖๙.๘๘

๐.๑๘

๐.๐๔

๖๓.๒๔

๔๘.๑๔

๐.๐๐

๐.๐๐

๙) สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ

๖.๕๐

๖.๓๒

๕.๐๙

๘๐.๕๔

๑๐) สำ�นักงานพัฒนาเทคโนโลยี		
อวกาศและภูมิสารสนเทศ
(องค์การมหาชน)

๙๕.๐๐

๙๔.๙๙

๔๔.๒๕

๔๖.๕๘

๑๑) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�ำ้
และการเกษตร (องค์การ		
มหาชน)

๔๒๑.๙๕

๔๑๖.๙๓

๒๙.๔๕

๗.๐๖

๓,๗๒๓.๔๖

๓,๖๑๔.๙๕

๑,๑๓๖.๘๕

๓๑.๔๕

๑๓) กรมแผนที่ทหาร

๖๒๑.๔๗

๖๑๔.๑๓

๑๔๓.๑๓

๒๓.๓๑

รวม

๓๗,๖๐๒.๘๔

๓๕,๑๖๔.๒๘

๒๐,๖๓๘.๕๙

๕๘.๖๙

๘) ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

๑๒) กรมโยธาธิการและผังเมือง

แผนงาน/โครงการพัฒนาระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน
๑) กรมทางหลวง

๒๕,๐๐๐.๐๐

๒๔,๗๑๘.๑๕

๒๑,๓๐๙.๔๑

๘๖.๒๑

๒) กรมทางหลวงชนบท

๑๔,๔๙๒.๗๓

๑๔,๐๔๐.๙๑

๑๓,๘๘๑.๖๐

๙๘.๘๗

๓๙,๔๙๒.๗๓

๓๘,๗๕๙.๐๖

๓๕,๑๙๑.๐๑

๙๐.๗๙

รวม

โครงการพัฒนาระบบ CCTV และเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการควบคุมทางศุลกากรรองรับการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
กรมศุลกากร

๑,๑๙๙.๒๘

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

รวม

๑,๑๙๙.๒๘

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

รวมทั้งสิ้น

๗๘,๒๙๔.๘๕

๗๓,๙๒๓.๓๔

๕๕,๘๒๙.๖๐

๗๕.๕๒

ทีม่ า : ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙

รายงานผลการดำ�เนินงานของรัฐบาล
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(๙) จั ด เกบภาษี ร ถยนต์ จ ากการปล่ อ ยก าซคาร์ บ อน ดออก ซด์ ( 2 )
และการขอป้ายข้อมูลรถยนต์ตามมาตรฐานสากล (
) ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ รัฐบาลได้
ปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์จากเดิมจัดเก็บ
ภาษีรถยนต์ตามความจุของกระบอกสูบ เปลี่ยนเป็น
การจั ด เก็ บ ภาษี ต ามปริ ม าณการปล่ อ ยก าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ( ) ซึ่งสนับสนุนให้การจัดเก็บ
ภาษีรถยนต์ของประเทศไทยสอดคล้องกับการจัดเก็บ
ภาษี ร ถยนต์ ใ นต่ า งประเทศที่ ค� า นึ ง ถึ ง สิ่ ง แวดล้ อ ม
เป็นส�าคัญ โดยประเทศไทยเป็นประเทศแรกในภูมภิ าค
อาเซียนที่จัดเก็บภาษีตาม
การปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์จะส่งผลให้ประชาชนเลือกซือ้ รถยนต์
ดังกล่าวทีม่ คี ณ
ุ ภาพและส่งผลให้อตุ สาหกรรมรถยนต์มกี ารพัฒนารถยนต์ทปี่ ระหยัดพลังงาน ซึง่ จะเห็นได้วา่ บริษทั
ผูผ้ ลิตรถยนต์ได้มกี ารปรับเปลีย่ นเครือ่ งยนต์ให้ทนั สมัย ดังนัน้ รัฐบาลคาดการณ์วา่ รถยนต์จ�านวนถึง ๑๕๐ ๐๐๐
คันต่อปี หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๑ ของรถยนต์ทั้งหมดจะปรับปรุงเครื่องยนต์ให้มีประสิทธิภาพขึ้น เมื่อค�านวณ
จากการใช้งานที่ระยะทาง ๑๒ ๐๐๐ ต่อปี จะส่งผลให้ปริมาณ
ลดลงเท่ากับ ๔๐ ๐๐๐ ตัน
ต่อปี
หรือเท่ากับการปลูกปายืนต้น ๔๔ ๐๐๐ ไร่ และคาดการณ์รายได้จากการปรับโครงสร้างภาษีครั้งนี้ประมาณ
๑๔ ๐๐๐ ล้านบาท
รัฐบาลได้ดา� เนินการแก้ไขประกาศกรมสรรพสามิต จ�านวนทัง้ สิน้ ๗ ฉบับ เนือ่ งจาก
รถยนต์ทจี่ ะช�าระภาษีสรรพสามิตต้องมีเอกสารหลักฐาน o i การแก้ไขประกาศกรมสรรพสามิตดังกล่าว
ส่งผลดีให้เกิดการใช้ค่า
ของรถยนต์ที่มีอยู่แล้วในระบบฐานข้อมูลของ o i มาใช้ในการช�าระภาษี
ได้ทันที เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการช�าระภาษีมากยิ่งขึ้น
(๑๐) มาตรการปรับลดอัตราภาษีเงิน ด้นิติบุคคลเปนการถาวร มีสาระส�าคัญ ดังนี้
(๑๐.๑) ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากอัตราร้อยละ ๓๐ ของก�าไรสุทธิ
ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลให้คงจัดเก็บในอัตราร้อยละ ๒๐ ของก�าไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลเป็นการถาวร ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
(๑๐.๒) ให้ บ ทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง ประมวลรั ษ ฎากรที่ ถู ก ยกเลิ ก หรื อ แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
โดยพระราชบัญญัตินี้ ยังคงใช้บังคับต่อไปเฉพาะในการปฏิบัติจัดเก็บภาษีอากรที่ค้างอยู่หรือที่พึงช�าระก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ทั้งนี้ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙
(๑๑) กำ า หนดมาตรการขยายเวลาการลดอั ต ราภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม คณะรั ฐ มนตรี
มีมติเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๑๕๕๙ เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ก�าหนดให้มีการขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มต่อไปอีก
เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยให้ยังคงจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ ๗ (รวมภาษีท้องถิ่น) ตั้งแต่วันที่
๑ ตุลาคม ๒๕๕๙-๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการกระตุ้นกลไกทางเศรษฐกิจและช่วยลดภาระค่าครองชีพ
ของประชาชนให้สามารถมีก�าลังซื้อในการจับจ่ายสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่น
ในการประกอบธุรกิจให้กับภาคเอกชน และสามารถวางแผนการบริหารธุรกิจได้อย่างถูกต้อง
รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
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(๑๒) ขยายเวลาการลด
อัตราภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดาอีก ๑ ปี พระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรั ษ ฎากร ว่ า ด้ ว ย
การลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ ๖๐๐) พ.ศ. ๒๕๕๙
ได้ ล งประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา เมื่ อ วั น ที่ ๑๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ แล้ว โดยพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว
เป็ น การขยายเวลาการใช้ อั ต ราภาษี เ งิ น ได้ บุ ค คล
ธรรมดา แบบ ๗ ขั้ น ต่ อ ไปอี ก ๑ ปี ภ าษี คื อ
ในปีภาษี ๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นอัตราภาษีที่ใช้ค�ำนวณ
ส�ำหรับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาประจ�ำปี ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยก�ำหนดให้ลดอัตราภาษีเงินได้
ดังนี้

“ขยายเวลาการลดอัตราภาษี
มูลค่าเพิ่ม และการลดอัตรา

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ไปอีก ๑ ปี เพื่อลดภาระ
ค่าครองชีพของประชาชน”

เงินได้สุทธิ

อัตรา (ร้อยละ)

ตั้งแต่ ๑-๑๕๐,๐๐๐ บาท

ยกเว้น

ส่วนที่เกิน

๑๕๐,๐๐๐ บาท

แต่ไม่เกิน

๓๐๐,๐๐๐ บาท

๕

ส่วนที่เกิน

๓๐๐,๐๐๐ บาท

แต่ไม่เกิน

๕๐๐,๐๐๐ บาท

๑๐

ส่วนที่เกิน

๕๐๐,๐๐๐ บาท

แต่ไม่เกิน

๗๕๐,๐๐๐ บาท

๑๕

ส่วนที่เกิน

๗๕๐,๐๐๐ บาท

แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒๐

ส่วนที่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒๕

ส่วนที่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

แต่ไม่เกิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๓๐

ส่วนที่เกิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๓๕

				 ทัง้ นี้ การยกเว้นภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดาส�ำหรับเงินได้สทุ ธิ ๑๕๐,๐๐๐ บาทแรก
ยังคงสามารถใช้ต่อไปตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
(ฉบับที่ ๔๗๐) พ.ศ. ๒๕๕๑
			
(๑๓) พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ประกั น ทางธุ ร กิ จ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ ป ระกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เมือ่ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยก�ำหนดให้มกี ารน�ำทรัพย์สนิ ทีม่ มี ลู ค่าทางเศรษฐกิจมาใช้
เป็นหลักประกันการช�ำระหนี้โดยไม่ต้องส่งมอบการครอบครองทรัพย์สิน ทรัพย์สินที่น�ำมาใช้เป็นหลักประกัน
คือ กิจการ สิทธิเรียกร้อง สังหาริมทรัพย์ที่ให้หลักประกันใช้ในการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในกรณีผู้ให้
หลักประกันประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยตรง และทรัพย์สินอื่นตามที่ก�ำหนดให้กฎกระทรวง และให้จัดตั้ง
ส�ำนักงานทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจขึ้นในกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

รายงานผลการดำ�เนินงานของรัฐบาล
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(๑๔) ร่างพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... เป็นกฎหมายว่าด้วย
การเงินการคลังของรัฐที่ก�ำหนดกรอบวินัยทางการเงินการคลัง ซึ่งรวมถึงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกรอบการคลัง
ระยะปานกลาง การจัดหารายได้ การก�ำหนดแนวทางในการจัดท�ำงบประมาณรายจ่ายของแผ่นดิน การบริหารการเงิน
และทรัพย์สิน การบัญชี ทุนหมุนเวียน การก่อหนี้หรือการด�ำเนินการที่ผูกพันทรัพย์สินหรือภาระทางการเงิน
หลักเกณฑ์กำ� หนดวงเงินส�ำรองจ่ายเพือ่ กรณีฉกุ เฉินหรือจ�ำเป็น และการอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้การบริหารการคลัง
ของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยั่งยืนโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ มีสาระส�ำคัญ ดังนี้
				 (๑๔.๑) การก�ำหนดวินัยการเงินการคลังของรัฐเป็นการทั่วไป ได้แก่ หลักการ
ด�ำเนินนโยบายการคลังของรัฐ การจัดท�ำกรอบการคลังระยะปานกลาง หลักการด�ำเนินมาตรการที่ก่อให้
เกิดภาระผูกพันมากกว่า ๑ ปี หรือเกิดการสูญเสียรายได้ หลักการด� ำเนินมาตรการนอกเหนือภารกิจปกติ
และหลักการน�ำเงินส่งคลัง
				 (๑๔.๒) การก�ำหนดวินัยการเงินการคลังของรัฐเป็นการเฉพาะด้าน ๖ ด้าน ได้แก่
รายได้แผ่นดิน รายจ่าย แนวทางการจัดท�ำงบประมาณรายจ่ายของแผ่นดิน การก่อหนี้ การบริหารการเงิน
และทรัพย์สิน และเงินนอกงบประมาณและทุนหมุนเวียน
				 (๑๔.๓) การก�ำหนดวินยั เกีย่ วกับการบัญชีภาครัฐ การรายงาน และการตรวจสอบ
เพื่อให้ภาครัฐได้รับการตรวจสอบจากสาธารณชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง และมีความโปร่งใส
				 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑๑.๓ การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
		
รัฐบาลได้ด�ำเนินการปฏิรูปโครงสร้างภาษีเพื่อแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างและวางระบบโครงสร้าง
การจัดเก็บภาษีในระยะยาว ซึง่ รายละเอียดผลการด�ำเนินการในเรือ่ งนีป้ รากฏอยูใ่ นการด�ำเนินการให้มกี ารปฏิรปู
ในด้านต่าง ๆ ข้อ ๒ ด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง การลงทุนภาครัฐ และโครงสร้างพื้นฐาน
๑๑.๔ การบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
		
๑๑.๔.๑ รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง
			
หนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ ๓๐ มิถนุ ายน ๒๕๕๙ มีจ�ำนวน ๕,๙๒๔,๐๕๕.๕๓ ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๒.๘๓ ของ GDP โดยแบ่งเป็น หนีข้ องรัฐบาล ๔,๓๗๓,๒๘๘.๑๔ ล้านบาท หนีข้ องรัฐวิสาหกิจ
ทีไ่ ม่เป็นสถาบันการเงิน ๑,๐๒๑,๐๙๔.๔๐ ล้านบาท หนีข้ องรัฐวิสาหกิจทีเ่ ป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค�ำ้ ประกัน)
๕๑๗,๕๑๗.๙๒ ล้านบาท และหนีห้ น่วยงานของรัฐ ๑๑,๓๐๙.๐๗ ล้านบาท และเมือ่ เปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า
หนี้สาธารณะคงค้างลดลงสุทธิ ๕๓,๒๙๗.๗๙ ล้านบาท
			
ทั้ ง นี้ ผลการบริ ห ารจั ด การหนี้ ภ าครั ฐ ประจ� ำ เดื อ นมิ ถุ น ายน ๒๕๕๙ วงเงิ น รวม
๒๐๔,๘๕๔.๙๗ ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหนีร้ ฐั บาล ๑๕๗,๑๕๔.๙๗ ล้านบาท และหนีร้ ฐั วิสาหกิจ ๔๗,๗๐๐ ล้านบาท
ดังนี้
			
(๑) การบริหารจัดการหนี้รัฐบาล วงเงินรวม ๑๕๗,๑๕๔.๙๗ ล้านบาท ประกอบด้วย
การกูเ้ งินในประเทศ ๙,๗๕๙.๒๔ ล้านบาท การเบิกจ่ายเงินกูต้ า่ งประเทศ ๔๖๔.๕๔ ล้านบาท การปรับโครงสร้าง
หนี้ในประเทศ ๘๑,๓๒๐ ล้านบาท และการช�ำระหนี้ ๖๕,๖๑๑.๑๙ ล้านบาท
			
(๒) การบริหารจัดการหนีร้ ฐั วิสาหกิจ วงเงินรวม ๔๗,๗๐๐ ล้านบาท ในเดือนมิถนุ ายน
๒๕๕๙ รัฐบาลได้ด�ำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศให้แก่รัฐวิสาหกิจ วงเงินรวม ๔๗,๗๐๐ ล้านบาท
แบ่งเป็น ๑) การกู้ใหม่มาช�ำระหนี้เดิม (Refinance) วงเงิน ๑๓,๐๐๐ ล้านบาท ของธนาคารเพื่อการเกษตร
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และสหกรณ์การเกษตร ๒) การขยายอายุสัญญาเงินกู้ (Roll Over) วงเงิน ๓๔,๗๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และการรถไฟแห่งประเทศไทย Roll Over วงเงิน ๒๒,๐๐๐
ล้านบาท และ ๑๒,๗๐๐ ล้านบาท
		
๑๑.๔.๒ แผนบริหารหนี้สาธารณะ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีวงเงินด�ำเนินการ
รวมทั้งสิ้น ๑,๕๖๐,๗๔๖.๒๔ ล้านบาท โดยเป็นการก่อหนี้ใหม่ ๖๑๔,๙๗๙.๑๗ ล้านบาท (ร้อยละ ๓๙.๔๐)
และการบริหารหนีเ้ ดิม (การปรับโครงสร้างหนีแ้ ละการบริหารความเสีย่ ง) ๙๔๕,๗๖๗.๐๗ ล้านบาท (ร้อยละ ๖๐.๖๐)
			
จากการด�ำเนินการตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะฯ ดังกล่าว รัฐบาลได้คาดการณ์
ระดับหนีส้ าธารณะต่อ GDP และภาระหนีต้ อ่ งบประมาณ จากการด�ำเนินการตามแผนการบริหารหนีส้ าธารณะฯ
พบว่า ณ สิ้นปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ยังคงอยู่ในกรอบความยั่งยืนทางการคลังที่ก�ำหนดให้ ไม่เกินร้อยละ ๖๐
และไม่เกินร้อยละ ๑๕ ตามล�ำดับ ดังนี้
สัดส่วน (%)

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

หนี้สาธารณะคงค้าง/GDP

๔๕.๕%

๔๖.๗%

๔๘.๑%

๔๙.๒%

๔๙.๙%

ภาระหนี้/งบประมาณ

๘.๙%

๙.๓%

๙.๘%

๑๐.๓%

๑๐.๘%

			
ทั้ ง นี้ แผนการบริ ห ารหนี้ ส าธารณะฯ ดั ง กล่ า ว สอดคล้ อ งตามนโยบายที่ ส� ำ คั ญ
ของรัฐบาล ทั้งด้านการลงทุนในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้ และโครงการพัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัยส�ำหรับผูม้ รี ายได้นอ้ ยเพือ่ ลดความเหลือ่ มล�ำ้ ทางสังคม
เป็นต้น ให้ความส�ำคัญในการด�ำเนินการบริหารหนี้และความเสี่ยงในเชิงรุก (Proactive Debt Management)
ภายใต้กรอบการด�ำเนินงานตามกฎหมาย และการดูแลให้ระดับหนี้สาธารณะและภาระหนี้อยู่ภายใต้กรอบ
ความยั่งยืนทางการคลัง
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นโยบายขอ
ำรส สริ บ บำ
ำร ้ ำส ร ำ

ำ

“...เร่งดำาเนินการเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องความเชื่อมโยง
ด้านระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ ด้านกฎระเบียบ การอำานวยความสะดวกทางการค้า
การพัฒนาด่านชายแดน และการเตรียมการด้านทรัพยากรมนุษย์...”

นโยบายข้อ ๗

นโยบายข้อ ๗
การส่งเสริมบทบาท
และการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งจะมีผลใช้บังคับอย่างเต็มที่ ณ สิ้นปี ๒๕๕๘
จะเกิดประโยชน์แก่ประเทศไทยเป็นอย่างมาก หากประเทศไทยเตรียมการในเรื่องต่าง ๆ ให้พร้อม
การเร่งด�ำเนินการเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องความเชื่อมโยงด้านระบบการขนส่งและโลจิสติกส์
ด้านกฎระเบียบ การอ�ำนวยความสะดวกทางการค้า การพัฒนาด่านชายแดน และการเตรียมการ
ด้านทรัพยากรมนุษย์ จะส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสของประเทศไทยในประชาคมอาเซียน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนชาวไทยร่วมกับประชาชนอาเซียน
๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ในภูมิภาคอาเซียนและ
ขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
และโทรคมนาคมที่เชื่อมโยงระหว่างกันของอาเซียน ระบบการออกใบรับรอง/ใบอนุญาตผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ การท�ำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกันในอาเซียน รวมทั้งการสนับสนุนการใช้ประโยชน์
จากความตกลงทางการค้าการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือในระดับทวิภาคีและพหุภาคีที่มีผล
ใช้บังคับแล้ว เร่งขยายการจัดท�ำข้อตกลงการยอมรับร่วมกันของสินค้าด้านการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานโดยให้ความส�ำคัญต่อสินค้าที่ประเทศไทยมีศักยภาพสูงโดยเฉพาะกลุ่มสินค้าอุปโภค
และบริโภค รวมถึงการปรับกฎเกณฑ์การค้าและระบบพิธีการศุลกากรให้สะดวก ลดขั้นตอนต่าง ๆ
หรือยกเลิกขั้นตอนบางเรื่อง และปรับระบบภาษีและการอ�ำนวยความสะดวกอื่น ๆ เพื่อดึงดูดให้มี
การตั้ ง ส� ำ นั ก งานปฏิ บั ติ ก ารประจ� ำ ภู มิ ภ าคที่ ก รุ ง เทพมหานคร เพื่ อ พั ฒ นาให้ ก รุ ง เทพมหานคร
เป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ การค้า การลงทุนของภูมิภาคได้ในที่สุด
๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน ของผู ้ ป ระกอบการไทยทุ ก ระดั บ โดยสอดคล้ อ งกั บ
ข้อตกลงในการเคลื่อนย้ายในด้านสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และปัจจัยการผลิตต่าง ๆ
ที่เปิดเสรีมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยให้สามารถแข่งขันได้
รวมทัง้ สามารถด�ำเนินธุรกิจร่วมกับผูป้ ระกอบการในประเทศสมาชิกอาเซียน เพือ่ น�ำไปสูค่ วามเชือ่ มโยง
กับห่วงโซ่อุปทานตลาดโลกได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฐานการผลิตสินค้าหลายชนิดและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
ที่ ป ระเทศไทยได้เข้าไปลงทุนขยายฐานการผลิ ต ในประเทศอื่ น ในอาเซี ย นมาเป็ น เวลานานแล้ ว
ตลอดจนกลุ่มการผลิตที่ผู้ประกอบการของไทยเตรียมที่จะขยายฐานการผลิตเพิ่มเติมอีกหลายชนิด
ซึ่งช่วยให้ประเทศไทยมีฐานการผลิตสินค้าคุณภาพหลากหลายเพื่อขายในตลาดต่าง ๆ ได้มากขึ้น
ทั้งในอาเซียนและในตลาดโลก และเป็นการช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านในกระบวนการพัฒนา
อุตสาหกรรม
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๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพือ่ รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน ทัง้ แรงงาน
วิชาชีพ แรงงานมีทกั ษะ และแรงงานไม่มที กั ษะ โดยการเร่งรัดและขยายผลการใช้ระบบคุณวุฒวิ ชิ าชีพ
ให้เกิดผลในทางปฏิบัติโดยค�ำนึงถึงความเป็นเอกภาพกับระบบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐาน
วิชาชีพใน ๘ กลุ่มที่มีข้อตกลงการเปิดเสรีในอาเซียนควบคู่ไปกับการวางแผนด้านการผลิตให้เพียงพอ
การยกระดับฝีมือแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น
การส่งเสริมการพัฒนาระบบการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อใช้ในการประเมินค่าจ้างแรงงาน
๗.๔ เร่ ง พั ฒ นาความเชื่ อ มโยงด้ า นการขนส่ ง และระบบโลจิ ส ติ ก ส์ ภ ายในอนุ ภู มิ ภ าค
และภูมภิ าคอาเซียน โดยเร่งขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานตามแผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ในอนุภมู ภิ าคลุม่ แม่นำ�้ โขง ๖ ประเทศ (GMS) แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย
(IMT-GT) แผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) แผนความร่วมมือ
แห่ ง อ่ า วเบงกอลส� ำ หรั บ ความร่ ว มมื อ หลากหลายสาขาวิ ช าการและเศรษฐกิ จ (BIMSTEC)
และแผนแม่ บ ทความเชื่ อ มโยงในอาเซี ย นซึ่ ง จะช่ ว ยสนั บ สนุ น ให้ ค วามเชื่ อ มโยงด้ า นการขนส่ ง
และระบบโลจิสติกส์ในอาเซียนสัมฤทธิผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
๗.๕ ต่ อ เชื่ อ มเส้ น ทางคมนาคมขนส่ ง และระบบโลจิ ส ติ ก ส์ จ ากฐานการผลิ ต ในชุ ม ชน
สู่แหล่งแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าทั้งภายในประเทศและเชื่อมโยงกับอาเซียน เพื่อยกระดับศักยภาพของ
ผูป้ ระกอบการรายย่อยสูต่ ลาดทีก่ ว้างขวางยิง่ ขึน้ ทัง้ ในประเทศและระหว่างประเทศ และขณะเดียวกัน
ก็ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจแก่พื้นที่ต่าง ๆ ภายในประเทศด้วย
๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากการพัฒนาด่านการค้าชายแดนและโครงข่าย
การคมนาคมขนส่งบริเวณประตูการค้าหลักของประเทศเพื่อรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิต
และการลงทุนข้ามแดน โดยปรับปรุงโครงข่ายระบบถนน พัฒนาระบบ National Single Window (NSW)
และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกทางการค้าและการขนส่งสินค้าข้ามแดนอย่างต่อเนื่อง โดยในระยะแรก
ให้ความส�ำคัญกับด่านชายแดนที่ส�ำคัญ ๖ ด่าน ได้แก่ ปาดังเบซาร์ สะเดา อรัญประเทศ แม่สอด
บ้านคลองลึก และบ้านคลองใหญ่ ซึ่งจะท� ำให้ระบบขนส่งและโลจิสติกส์สามารถเชื่อมโยงกับ
ประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพและรองรับปริมาณการเดินทางและการขนส่งที่คาดว่า
จะเพิ่มขึ้นจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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๑

ค ามคบ นาการกา เขาสประชาคมอาเ ียน น าพร ม

ภายหลังการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ และได้มี
การลงนามในปฏิญญาอาเซียนเพื่อรับรองวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ๒๐๒๕ และแผนงานประชาคมการเมือง
และความมั่นคงอาเซียน ๒๐๒๕ แผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ๒๐๒๕ และแผนงานประชาคมสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียน ๒๐๒๕ รัฐบาลยังคงเดินหน้าขับเคลือ่ นการด�าเนินงาน ๓ เสาของประชาคมอาเซียน ดังนี้
๑.๑ เสาการเมืองและความมั่นคง ได้ก�าหนดแผนงานประชาคมการเมืองและความมั่นคง ๒๐๒๕
เพือ่ วางแนวทางการด�าเนินงานตามกรอบความร่วมมือต่าง ๆ ในอีก ๑๐ ปีขา้ งหน้า และเป็นการต่อยอดความร่วมมือ
ทีอ่ าเซียนได้ดา� เนินการอยูแ่ ล้วให้มคี วามลึกซึง้ มากขึน้ โดยจะมุง่ เน้นให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางและให้ทกุ ภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบายของอาเซียนด้วย
ในส่ ว นความก้ า วหน้ า การด� า เนิ น งานของ
คณะอนุกรรมการศูนย์อ�านวยการเตรียมความพร้อม
เพื่อเข้าสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
ได้ก�าหนดประเด็นเร่งด่วนที่ไทยควรให้ความส�าคัญ
ในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมการเมือง
และความมัน่ คงอาเซียน ๕ ประเด็นหลัก ได้แก่ การบริหาร
จัดการชายแดน เสริมสร้างความมัน่ คงทางทะเล แก้ไข
ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ
และการทูตเชิงป้องกัน และเสริมสร้างศักยภาพในการ
ปฏิบตั กิ ารทางทหารร่วมกันของอาเซียน และในระดับ
ภูมิภาคมีความคืบหน้าการด�าเนินงาน เช่น อาเซียน
ได้จัดตั้งเครือข่ายขององค์กรหรือหน่วยราชการของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนที่รับผิดชอบเรื่องการควบคุม
พัฒนาการของการใช้นิวเคลียร์ในทางสันติ ที่เรียกว่า
ASEAN Network of Regulatory odies on
Atomic Energy: ASEANTOM การขจัดทุ่นระเบิดในอาเซียน สนับสนุนการมีสันติภาพและความปรองดอง
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ส่งเสริมเรือ่ งสิทธิมนุษยชน ความมัน่ คงทางทะเล
และบริหารจัดการชายแดน
๑.๒ เสาเศรษฐกิจ ได้ก�าหนดแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ๒๐๒๕ ซึ่งเป็นการก�าหนดทิศทาง
การรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียนในระยะ ๑๐ ปีข้างหน้า โดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพของมาตรการ
การรวมกลุม่ เศรษฐกิจในปัจจุบนั และแนวทางการรับมือกับประเด็นความท้าทายใหม่ ๆ ทีอ่ าเซียนอาจต้องเผชิญ
ในอนาคต อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก
ในส่วนการด�าเนินงานประเทศไทยยึดมั่นต่อการด� าเนินการตามพันธกรณีภายใต้ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนโดยให้ความส�าคัญกับการอ�านวยความสะดวกทางการค้า การพัฒนาภาคบริการ การส่งเสริม
นวัตกรรม การลดช่องว่างการพัฒนาโดยส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (Medium
Small and Micro Enterprises: MSMEs) ไปสู่ Smart Enterprise และการใช้ประโยชน์จากการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
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๑.๓ เสาสังคมและวัฒนธรรม ได้ก�าหนด
แผนงานประชาคมสั ง คมและวั ฒ นธรรมอาเซี ย น
๒๐๒๕ ให้เป็นประชาคมที่มีปฏิสัมพันธ์กับประชาชน
และประชาชนได้ รั บ ประโยชน์ รวมทั้ ง ทุ ก คน
ับ
ห้
มีส่วนร่วม มีความยั่งยืนและแข็งแกร่ง โดยยึดหลัก
ธรรมาภิ บ าล ส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ประชาชน
อย่างเท่าเทียม มีพลวัตและปรองดอง ตระหนักและภูมใิ จ
”
ในอัตลักษณ์และวัฒนธรรม
ในส่ ว นการด� า เนิ น งานได้ ขั บ เคลื่ อ น
ให้ไทยเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม
ของอาเซียน โดยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทั้งในหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน ประชาชน รวมทั้งการด�าเนินการตามพันธกรณี ข้อตกลง อนุสัญญาที่เกี่ยวกับงานด้านวัฒนธรรม
และสนับสนุนการด�าเนินการของศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน

ั

ำร
รร

ู

ำ

ำ
ำ

๒ การเรงสงเสริมค ามเช่อมโยงทางเศร ฐกิ การคา การลงทน น มิ าคอาเ ยี น
ละขยายค ามร มมอทางเศร ฐกิ กับประเทศเพ่อนบาน
๒.๑ การส่งเสริมบทบาทของไทยและการใช้โอกาสจากความเชือ่ มโยงและความร่วมมือด้านต่าง
ในประชาคมอาเซียน
รัฐบาลได้ขับเคลื่อนบทบาทที่แข็งขันและสร้างสรรค์ของไทยในประชาคมอาเซียนอย่างต่อเนื่อง
โดยได้มขี อ้ เสนอและข้อริเริม่ ในเวทีการประชุมต่าง ๆ ของอาเซียนหลายประการ
๒.๑.๑ เข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน
(๑) การประชุมสุดยอดอาเซียน ครัง้ ที่ ๒๗ และการประชุมสุดยอดอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ผูน้ า� ประเทศสมาชิกอาเซียน
ได้ลงนามเอกสารส�าคัญ ๓ ฉบับ ได้แก่ ๑) ปฏิญญากรุงกัวลาลัมเปอร์ ค.ศ. ๒๐๑๕ ว่าด้วยการจัดตัง้ ประชาคมอาเซียน
๒) ปฏิญญากรุงกัวลาลัมเปอร์วา่ ด้วยอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ : มุง่ หน้าไปด้วยกัน และ ๓) อนุสญ
ั ญาอาเซียนว่าด้วย
การต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก นอกจากนี้ ได้รบั รองเอกสารต่าง ๆ อีก ๑๗ ฉบับ
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ผู้น�าประเทศสมาชิกอาเซียนและคู่เจรจายินดีกับการจัดตั้งประชาคมอาเซียน
ซึ่งมีผลอย่างเป็นทางการในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ รวมทั้งการประกาศวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน
ค.ศ. ๒๐๒๕ และแผนงานประชาคมอาเซี ย นทั้ ง สามเสา (การเมื อ งและความมั่ น คง เศรษฐกิ จ สั ง คม
และวัฒนธรรม) ซึง่ ก�าหนดทิศทางของประชาคมอาเซียนในอีก ๑๐ ปีขา้ งหน้า (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๘) โดยย�า้ ความส�าคัญ
ของการรวมตัวที่ลึกซึ้งมากขึ้น การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง รวมทั้ง
การสร้างความสอดคล้องระหว่างวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ และวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของสหประชาชาติ ค.ศ. ๒๐๓๐
ในการนี้ นายกรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ข ้ อ เสนอให้ อ าเซี ย นเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง
จากภายใน เพือ่ ความเป็นเอกภาพและความสามารถรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ ดังนี้ ๑) การส่งเสริมการจัดตัง้
เขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนและการลงทุนในรูปแบบ ๑ ๑ และ ๑ ๑ ๑ หรือ ๒ ๑ ๒ ประเทศสมาชิกอาเซียน
กับ ๑ ประเทศนอกภูมภิ าค เพือ่ ช่วยท�าให้เกิดข้อได้เปรียบของแต่ละประเทศทีม่ ชี ายแดนร่วมกัน ๒) การส่งเสริม
ศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน ๓) การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่ภาคการเกษตร โดยการจัดท�าแผนพัฒนาภาคการเกษตร การวิจยั และการพัฒนาร่วมกันเพือ่ เพิม่
ผลผลิตและเพิม่ มูลค่าสินค้าเกษตร และส่งเสริมโภชนาการ รวมทัง้ การให้ขอ้ มูลและความรูแ้ ก่เกษตรกรให้สามารถ
เข้าถึงตลาดทัง้ ในและนอกภูมภิ าค ซึง่ จะช่วยให้กลไกตลาดด�าเนินไปได้ดว้ ยดีและราคาสินค้าเกษตรไม่ตกต�า่ ส่งเสริม
การเกษตรทีย่ งั่ ยืน และสร้างความมัน่ คงทางอาหาร ๔) การส่งเสริมความร่วมมือทางทะเล โดยสนับสนุนให้มปี ระเด็น
การท่องเที่ยวของประเทศอาเซียนทั้งทางบกและทางทะเลในแผนงานความเชื่อมโยงอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕
๕) การแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนเพือ่ ให้อาเซียนปลอดจากหมอกควันภายในปี ๒๕๖๓ โดยจัดท�าแผนงาน
อาเซียนปลอดจากหมอกควัน (ASEAN Haze-Free Road Map) เพือ่ เป็นกรอบแนวทางส�าหรับประเทศสมาชิก
อาเซียนในการอนุวตั กิ ารตามข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน และจัดตัง้ ศูนย์ประสานงาน
อาเซียนเพื่อควบคุมมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน และ ๖) การจัดตั้งศูนย์ไซเบอร์อาเซียนเพื่อรับมือกับ
ผลกระทบทางลบจากความเชือ่ มโยงและความท้าทายจากความมัน่ คงรูปแบบใหม่ โดยเฉพาะอาชญากรรมไซเบอร์
นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ได้หารือในประเด็นส�าคัญอื่น ๆ เช่น ประเด็นความมั่นคง
ในภูมิภาค ความสัมพันธ์กับประเทศคู่เจรจา ซึ่งที่ประชุมได้รับรองการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียน
กับสหรัฐอเมริกาและอาเซียนกับนิวซีแลนด์เป็นหุน้ ส่วนทางยุทธศาสตร์ รวมทัง้ รับทราบความคืบหน้าการเจรจา
จัดท�าความตกลงหุน้ ส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมภิ าค (Regional Comprehensive Economic Partnership:
RCEP) โดยผูน้ า� ของประเทศทีร่ ว่ มการเจรจาจัดท�าความตกลงฯ ได้เห็นชอบทีจ่ ะขยายเวลาการเจรจาให้เสร็จสิน้
ภายในปี ๒๕๕๙
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(๒) การประชุ ม สุ ด ยอดอาเซี ย น ครั้ ง ที่ ๒๘ และครั้ ง ที่ ๒๙ และการประชุ ม
สุดยอดอื่น ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๖-๘ กันยายน ๒๕๕๙ ณ เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ที่ประชุมฯ ได้เน้นย�้าถึงความส�าคัญของการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕
และแผนงานประชาคมอาเซียน ค.ศ. ๒๐๑๖-๒๐๒๕ และได้ร่วมกันรับรอง Master Plan on ASEAN
Connectivity
: MPAC
และ Initiative for ASEAN Integration (IAI) Work Plan III ผู้น�าอาเซียน
ได้รว่ มลงนามในปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยความเป็นหนึง่ เดียวในการตอบโต้ภยั พิบตั ทิ งั้ ภายในและภายนอกภูมภิ าค
และได้รับรองเอกสาร จ�านวน ๙ ฉบับ ทั้งนี้ ผู้น�าอาเซียนได้ย�้าความส�าคัญในการส่งเสริมความเป็นเอกภาพและ
การเป็นแกนกลางของอาเซียนในโครงสร้างสถาปัตยกรรมในภูมิภาค และการเสริมสร้างขีดความสามารถของ
อาเซียนในการรับมือกับความท้าทายรูปแบบเก่าและรูปแบบใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยประเด็นทีผ่ นู้ �าอาเซียน
ให้ความส�าคัญ เช่น ปัญหาการก่อการร้าย แนวคิดสุดโต่งรุนแรงในการจัดการปัญหาการท�าประมงผิดกฎหมาย
ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal Unreported and Unregulated Fishing: IUU shing) การเคลือ่ นย้ายถิน่ ฐาน
ที่ไม่ปกติ โรคระบาด เช่น ไวรัสซิกา อาชญากรรมข้ามชาติ อาชญากรรมไซเบอร์ ยาเสพติด การแก้ไขปัญหา
อุปสรรคของการค้า การลงทุน การลดความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจและสังคม ปัญหาหมอกควันข้ามแดน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการบริหารจัดการภัยพิบัติ
การประชุมในครั้งนี้ ประเทศไทยได้เสนอแนวทางการด�าเนินงานอย่างสมดุล
ใน ๓ ด้าน ดังนี้ ๑) การสร้างความสมดุลระหว่างการเสริมสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็งที่มีพลวัตสูงผ่านมาตรการ
นโยบาย ๔.๐ กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ๒) การพัฒนาศักยภาพของทุกวัยอย่างมีความสมดุลเพื่อให้มีส่วนร่วม
ในประชาคมอย่างสร้างสรรค์ โดยไทยได้ผลักดันให้การประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสามมีแถลงการณ์รว่ มว่าด้วย
การสูงวัยอย่างมีศกั ยภาพ และ ๓) การส่งเสริมความเชือ่ มโยงและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในอาเซียน เช่น
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและการส่งเสริมการลงทุนในลักษณะ ๑ ๑
นอกจากนี้ ทีป่ ระชุมฯ ได้หารือประเด็นความมัน่ คงทางทะเลซึง่ รวมถึงสถานการณ์
ทะเลจีนใต้ ซึ่งประเทศสมาชิกอาเซียนและคู่เจรจาให้ความส� าคัญแก่การธ� ารงไว้ซึ่งสันติภาพในภูมิภาค
และความมัน่ คงทางทะเลซึง่ เป็นพืน้ ทีส่ า� คัญส�าหรับการค้าระหว่างประเทศ โดยทีป่ ระชุมฯ ได้รบั รองเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง
๒ ฉบับ คือ ๑) แถลงการ์รว่ มว่าด้วยการปฏิบตั ติ ามระเบีบยปฏิบตั วิ า่ ด้วยการเผชิญหน้าอย่างไม่คาดฝันในทะเลจีนใต้
(Joint Statement on the Application of the Code for Unplanned Encounters at Sea in the South
China Sea) และ ๒) แนวทางส�าหรับการสือ่ สารสายด่วนระหว่างเจ้าหน้าทีอ่ าวุโสของกระทรวงการต่างประเทศ
ของประเทศสมาชิกอาเซียนกับสาธารณรัฐประชาชนจีนในการตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางทะเลในการปฏิบัติตาม
ปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบตั ขิ องภาคีในทะเลจีนใต้ (Guidelines for Hotline Communications Among Senior
Of cials of the Ministers of Foreign Affairs of ASEAN Member States and China in Response to
Maritime Emergencies in the Implementation of the Declaration on the Conduct of Parties in the
South China Sea)
ประเทศอาเซี ย นกั บ
ประเทศคู ่ เ จรจาให้ ค วามส� า คั ญ แก่ ก ารพั ฒ นา
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยเฉพาะการขยายความร่วมมือ
ด้ า นเศรษฐกิ จ และการส่ ง เสริ ม การเจริ ญ เติ บ โต
ทางเศรษฐกิจในภูมภิ าค โดยได้เสนอแนวทางหลัก ดังนี้
๑) การยกระดับเขตการค้าเสรีหรือข้อตกลงเขตการค้าเสรี
(Free Trade Area/Free Trade Agreement: FTA)
รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
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ทัง้ ในกรอบทวิภาคีและเร่งรัดเจรจาจัดท�าความตกลงทางเศรษฐกิจระดับภูมภิ าค (Regional Comprehensive
Economic Partnership: RCEP) ให้ แ ล้ ว เสร็ จ รวมทั้ ง การลดอุ ป สรรคการค้ า และการลงทุ น รวมทั้ ง
มาตรการทีไ่ ม่ใช่ภาษี (non-tariff barriers) ๒) การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ จากประเทศคูเ่ จรจา รวมทัง้
มาตรการเพือ่ ส่งเสริม MSMEs และ ๓) การใช้ประโยชน์
จากความเชื่อมโยงอย่างแท้จริง โดยการเชื่อมโยง
การปฏิบตั ขิ อง MPAC
กับข้อริเริม่ ของประเทศ
นอกภูมภิ าค
นอกจากนี้ นายกรั ฐ มนตรี
ยังได้เข้าร่วมและหารือกับผู้แทนไทยในสมัชชารัฐสภา
อาเซียน (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly:
AIPA) เยาวชนอาเซียน และสภาทีป่ รึกษาธุรกิจอาเซียน
ช่วงก่อนการประชุมสุดยอดอาเซียนอีกด้วย
๒.๑.๒ ประชุมรัฐมนตรีตา่ งประเทศอาเซียน ครัง้ ที่ ๔๙ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ณ เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศไทยได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีตา่ งประเทศ
อาเซียนกับคูเ่ จรจา (Post Ministerial Conference Sessions หรือ PMC ) เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐอินเดีย ประเทศแคนาดา ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศญีป่ นุ่ สาธารณรัฐอิตาลี สหรัฐอเมริกา สหพันธรัฐ
รัสเซีย และสหภาพยุโรป การประชุมในครั้งนี้ฝ่ายไทยได้ให้ความส�าคัญแก่การส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้า
การลงทุน และการท่องเที่ยวกับประเทศคู่เจรจา และความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรม และการพัฒนา
และสนับสนุนให้อาเซียนมีบทบาทในเชิงสร้างสรรค์ เป็นประชาคมทีแ่ ข็งแกร่ง อยูบ่ นพืน้ ฐานของกฎระเบียบ มีความเป็นกลาง
และธ�ารงไว้ซงึ่ สันติภาพและเสถียรภาพ และการประชุมรัฐมนตรีตา่ งประเทศอาเซียน-จีน ได้รบั รองแถลงการณ์รว่ ม
ว่าด้วยการปฏิบัติตามปฏิญญาว่าด้วยแนวปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้ (Declaration of the Conduct of
Parties in the South China Sea: DOC) และเห็นชอบต่อข้อเสนอของฝ่ายจีนในการก�าหนดให้ปี ๒๕๖๐
เป็นปีแห่งความร่วมมือด้านการท่องเทีย่ วอาเซียน-จีน และผลักดันให้ทกุ ฝ่ายร่วมกันด�าเนินกิจกรรมฉลองครบรอบ
๒๕ ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-จีน และให้ความส�าคัญแก่การประชุมรัฐมนตรีอาเซียน-สหภาพยุโรป (ASEAN-EU
Ministerial Meeting: AEMM) ครัง้ ที่ ๒๑ เมือ่ เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ณ กรุงเทพมหานคร
๒.๒ การผลักดันความเชือ่ มโยงระหว่างไทยกับประเทศในภูมภิ าค
๒.๒.๑ เร่งพัฒนาความเชือ่ มโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภมู ภิ าคและภูมภิ าค
อาเซียน รัฐบาลได้สานต่อการด�าเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียนอย่างต่อเนือ่ ง ดังนี้
(๑) ดำ า เนิ น การตามกรอบความตกลงอาเซี ย นว่า ด้ ว ยการอำ า นวยความสะดวก
ในการขนส่งสินค้าผ่านแดนประเทศไทย ขณะนี้อยู่ระหว่างด�าเนินการในการให้สัตยาบันพิธีสารแนบท้าย
ความตกลงฉบับต่าง ๆ เพื่อให้ความตกลงมีผลใช้บังคับ ดังนี้
พิธีสาร ๒ การก�าหนดที่ท�าการพรมแดนอยู่ระหว่างการหาข้อยุติในการจัดท�า
ร่างพิธสี าร
พิธสี าร ๗ ระบบศุลกากรผ่านแดนได้ลงนามในพิธสี ารแล้วเมือ่ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์
๒๕๕๘ และอยูร่ ะหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด�าเนินการตามกระบวนการภายในเพือ่ การให้สตั ยาบันพิธสี ารต่อไป
พิธสี าร ๙ สินค้าอันตราย อยูร่ ะหว่างรวบรวมความเห็นของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ก่อนด�าเนินการตามขัน้ ตอนภายในในการให้สตั ยาบันพิธสี ารเพือ่ ให้มผี ลใช้บงั คับต่อไป
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(๒) ด�ำเนินโครงการภายใต้กรอบโครงการความร่วมมือเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย
อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT) ดังนี้
โครงการ

ผลการดำ�เนินการ

๑) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่าง
เมืองหาดใหญ่-สะเดา

อยู่ระหว่างเตรียมส่งร่างรายงานฉบับสมบูรณ์
(Draft Final Report) ของงานศึกษาความเหมาะสม

๒) โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือนาเกลือ (ใหม่)
จังหวัดตรัง

ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างเตรียมการ
เปิดให้บริการ

๓) โครงการปรับปรุงท่าเรือภูเก็ต

อยู่ระหว่างพิจารณาแผนงานและการอนุญาต
ต่อสัมปทาน

๔) โครงการศึกษาส�ำรวจและออกแบบรายละเอียด
สะพานข้ามแม่นำ�้ โก-ลก อ�ำเภอตากใบ จังหวัด
นราธิวาส-เปิงกาลันกุโบร์ รัฐกลันตัน

อยู่ระหว่างสำ�รวจและออกแบบรายละเอียด

๕) การเปิดบริการเดินเรือขนส่งแบบ RORO ON/
RORO OFF: RO/RO Ferry เชื่อมโยงการขนส่ง
ทางทะเลเส้นทาง เบลาวัน-ปีนัง-ตรัง
(อินโดนีเซีย/มาเลเซีย/ไทย)

• การศึกษาความเหมาะสม พบว่า การเดินเรือ RO/RO
ไม่มีความเหมาะสม โดยการเดินเรือ
LIFT ON/LIFT OFF มีความคุ้มทุนมากกว่า
• อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการให้บริการ
แบบผสมผสานระหว่าง ROLL ON/ROLL OFF
กับ LIFT ON/LIFT OFF

			
(๓) จัดท�ำร่างกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอ�ำนวยความสะดวกในการขนส่ง
ผูโ้ ดยสารข้ามพรมแดน ขณะนีป้ ระเทศสมาชิกอาเซียนอยูร่ ะหว่างการพิจารณาร่างกรอบความตกลง โดยคาดว่า
จะสามารถได้ขอ้ ยุตภิ ายในปี ๒๕๕๙
		
(๔) ด�ำเนินการในกรอบอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง ๖ ประเทศ (Greater Makong
Subregion: GMS) ประเทศสมาชิก GMS ได้จดั ท�ำความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภมู ภิ าค
ลุม่ แม่นำ�้ โขง (GMS Cross-Border Transport Agreement: CBTA) เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกในการขนส่ง
ระหว่างกัน ซึง่ ความตกลงดังกล่าวมีภาคผนวกและพิธสี ารแนบท้าย จ�ำนวน ๒๐ ฉบับ ประเทศไทยได้ให้สตั ยาบัน
ภาคผนวกและพิธสี ารแนบท้ายครบทัง้ ๒๐ ฉบับแล้ว
๒.๒.๒ ต่ อ เชื่ อ มเส้ น ทางคมนาคม
ขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชน
สู่แหล่งแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าทั้งภายในประเทศและ
เชื่อมโยงกับอาเซียน รัฐบาลได้ด�ำเนินการสานต่อ
“ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่ง
โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่าง
และโลจิสติกส์จาก
ประเทศ ดังนี้

ฐานการผลิต
ในชุมชนสู่แหล่งแปรรูป
เชื่อมโยงกับอาเซียน ๔ เส้นทาง
ที่หนองคาย ตาก กาฬสินธุ์ และตราด”
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หมายเลข
ทางหลวง

เส้นทาง

วงเงิน
ระยะทาง
ระยะเวลา
ค่าก่อสร้าง
(กิโลเมตร)
ดำ�เนินการ
(ล้านบาท)

ผลการดำ�เนินการ

๓๐

๑,๒๐๐

อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
ส่วนที่ ๑ ได้ผลงานร้อยละ ๓๒.๓๙
ส่วนที่ ๒ ได้ผลงานร้อยละ ๕๗.๒๑

๒๕.๕

๑,๔๐๐

กาฬสินธุ์-อำ�เภอ
สมเด็จ ตอน ๒
จังหวัดกาฬสินธุ์

๑๑

๓๒๖.๖๖๗

อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
ส่วนที่ ๑ ได้ผลงานร้อยละ ๑๗.๒๓
ปี ๒๕๕๘- ส่วนที่ ๒ ได้ผลงานร้อยละ ๑๙.๘๓
๒๕๖๐ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
ได้ผลงานร้อยละ ๖๔.๔๑

ตราด-หาดเล็ก
ตอน ๒
จังหวัดตราด

๓๕

๑,๔๐๐

๒๑๒

อำ�เภอโพนพิสัยบึงกาฬ ตอน ๑
จังหวัดหนองคาย

๑๒

ตาก-แม่สอด
ตอน ๓
จังหวัดตาก

๑๒

๓

อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
ส่วนที่ ๑ ได้ผลงานร้อยละ ๙.๕๙
ส่วนที่ ๒ ได้ผลงานร้อยละ ๗.๕๐

		
นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ดำ� เนินโครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวง
เชือ่ มโยงระหว่างประเทศเพิม่ เติม ได้แก่ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ เส้นทางอ�ำเภอนาทวี-ด่านประกอบ ทางหลวง
หมายเลข ๒ เส้นทางถนนวงแหวนรอบนอกเมืองนครราชสีมา ตอน ๒ (ด่านใต้) จังหวัดนครราชสีมา และทางหลวง
หมายเลข ๓ เส้นทางเลีย่ งเมืองแกลง จังหวัดระยอง
๒.๒.๓ สานต่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน และความร่วมมือในการพัฒนา
ระบบรางระหว่างไทย-ญีป่ นุ่ โดยรายละเอียดผลการด�ำเนินการในเรือ่ งนีป้ รากฏอยูใ่ นนโยบาย ข้อ ๖ การเพิม่
ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ข้อ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านการขนส่งและคมนาคม
๒.๓ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ได้จัดท�ำ
เว็บไซต์ www.aseantalent.net เพือ่ เป็นทีร่ วบรวมข้อมูลส�ำคัญและรายงานผลการศึกษา โครงการ ASEAN Talent
Mobility ปัจจุบนั ได้มกี ารด�ำเนินการ ดังนี้
๒.๓.๑ ขับเคลือ่ นการสร้างกลไกการท�ำงานด้านการทูตวิทยาศาสตร์ (Science for Diplomacy)
โดยจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์การทูตวิทยาศาสตร์ทเี่ น้นประเทศหุน้ ส่วนเชิงยุทธศาสตร์ตามยุทธศาสตร์การต่างประเทศ
ของชาติ ใ น ๖ สาขาส�ำ คัญ ได้แก่ ๑) เกษตร อาหาร และเทคโนโลยี ชี ว ภาพ ๒) การแพทย์ สุ ข ภาพ
และชีววิทยาศาสตร์ ๓) พลังงานทดแทน สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสีเขียว ๔) โลจิสติกส์และระบบราง
๕) เศรษฐกิจดิจทิ ลั และเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ๖) การพัฒนาก�ำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม
และคณิตศาสตร์
๒.๓.๒ จับคูค่ วามร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
เอกชน และมหาวิทยาลัยของประเทศไทย รวมทั้งขยายความร่วมมือไปสู่หน่วยงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมของต่างประเทศ
๒.๓.๓ มีการหารือทัง้ ภายในประเทศและร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนในการวางระบบโครงสร้าง
พืน้ ฐานและการจัดท�ำนโยบายเพือ่ ส่งเสริมการเคลือ่ นย้ายบุคลากร ผูม้ คี วามสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในระดับอาเซียน
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๒.๓.๔ จัดประชุมให้ข้อคิดเห็นต่อข้อเสนอแนะในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้า
และการพัฒนา (The United Nations Conference on Trade and Development: UNCTAD) ในรายงาน
ทบทวนนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศไทย (National Consultation Workshop
for the First Draft of the Science Technology and Innovation Policy Review of Thailand) เพือ่ จัดท�ำ
ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและขับเคลือ่ นนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔
๒.๓.๕ ท�ำหน้าทีป่ ระธานคณะทีป่ รึกษาแผนปฏิบตั กิ ารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของอาเซียน
(Advisory Body on ASEAN Plan of Action on Science and Technology: ABAPAST) ตัง้ แต่วนั ที่ ๑ มกราคม
๒๕๕๘-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เพื่อท�ำหน้าที่ก�ำกับและติดตามการด�ำเนินกิจกรรมตามวิสัยทัศน์ และเป้าหมาย
ของแผนปฏิบตั กิ ารอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ (ASEAN Plan
of Action on Science, Technology and Innovation: APASTI 2016-2020)

๓. การพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ
รัฐบาลได้ดำ� เนินการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของผูป้ ระกอบการไทยและเตรียมความพร้อม
ให้แก่เจ้าหน้าทีภ่ าครัฐ ดังนี้
๓.๑ การเพิ่มศักยภาพของภาคเกษตรเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ได้ด�ำเนินโครงการรองรับ
ผลกระทบจากการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนด้านปศุสตั ว์ โดยได้ตรวจวิเคราะห์สนิ ค้าปศุสตั ว์ จ�ำนวน ๔๐,๖๔๘ ตัวอย่าง
ด�ำเนินโครงการอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมเกษตรกรสู่มาตรฐาน ASEAN GAP (มกษ ๙๐๐๑-๒๕๕๖)
ให้แก่เกษตรกรผูผ้ ลิตผลไม้ ๔ ชนิด ได้แก่ ทุเรียน มังคุด ล�ำไย และมะม่วง จ�ำนวน ๔,๘๖๒ ราย พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
ของด่านตรวจสัตว์นำ�้ ทีต่ งั้ อยูใ่ นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ๑๐ พืน้ ที่ ๑๑ แห่ง และศึกษาวิจยั เรือ่ ง “การก�ำหนด
จุดยืนสินค้าเกษตรไทยใน AEC” โดยศึกษาสินค้าเกษตร ๖ ชนิด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ มันส�ำปะหลัง
ปาล์มน�ำ้ มัน ยางพารา และโคเนือ้
๓.๒ การด�ำเนินโครงการวิจัยศึกษาและโครงการพัฒนาระบบการจัดการ เพื่อพัฒนาฐานข้อมูล
และระบบบริหารจัดการด้านอุตสาหกรรมและการเกษตร เช่น โครงการฝึกอบรมการจัดท�ำเอกสารคุณภาพ
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และอบรมการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด (Uncertainty of
Measurement) จัดสัมมนาระดมความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร และจัดฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัตมิ าตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม เพือ่ เพิม่ ทักษะและศักยภาพการตรวจสอบ
เฝ้าระวังสินค้าเกษตร และด�ำเนินโครงการปรับปรุงระบบการขึน้ ทะเบียนวิศวกรด้านความปลอดภัยและข้อก�ำหนด
มาตรฐานความปลอดภัยเครือ่ งจักรให้รองรับประชาคมอาเซียน
๓.๓ การด�ำเนินโครงการศึกษาศักยภาพการค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทยกับภูมภิ าคอาเซียน จ�ำนวน
๔ เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางที่ ๑ เส้นทางจังหวัดสงขลา ผ่านด่านสะเดา กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และ
สาธารณรัฐสิงคโปร์ เส้นทางที่ ๒ เส้นทางจังหวัดระนอง ผ่านเกาะสอง ถึงตะนาวศรี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
เส้นทางที่ ๓ เส้นทางอ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตากถึงท่าเรือย่างกุง้ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และเส้นทางที่ ๔
เส้นทางอ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ผ่านเมียวดี ย่างกุ้ง เนปิดอว์ มัณฑะเลย์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
ถึงสาธารณรัฐอินเดีย
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๓.๔ การดำาเนินกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนและการจัดทำาเขตการค้าเสรี สิทธิประโยชน์ในการใช้แบบฟอร์มการลดภาษีจากการที่ไทย
ไปเจรจาจัดท�าความตกลงการค้าเสรี (FTA) กับประเทศต่าง ๆ เช่น จัดสัมมนา “การพัฒนาผู้น� าสหกรณ์
สูน่ กั การตลาดมืออาชีพ” จัดสัมมนา โอกาส ผลกระทบ และการปรับตัวสูก่ ารเปิดเสรีทางการค้าในระดับท้องถิน่
จัดฝึกอบรมหลักสูตร “เตรียมความพร้อมเป็น Logistics Hub แห่งอาเซียน” หลักสูตร “ธุรกิจบริการไทย
สูค่ วามเป็นเลิศ พร้อมเปิด AEC” ด�าเนินโครงการ FTAs/AEC สัญจรขับเคลือ่ นความรูส้ เู่ ยาวชน ปี ๒ รวมทัง้
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบของความตกลง
การค้ า เสรี และระบบการให้ สิ ท ธิ พิ เ ศษทางภาษี
ศุลกากรเป็นการทั่วไป (Generalized System of
Preferences: GSP) การขอหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิด
สินค้า และการขอหนังสือรับรองด้วยระบบ Digital
Signature และระบบ Electronic and Seal โดยมี
ผูเ้ ข้าร่วมประมาณ ๑๒,๐๐๐ ราย
๓.๕ การสานต่อโครงการส่งเสริมและพัฒนาผูป้ ระกอบการเพือ่ เตรียมความพร้อมเข้าสูต่ ลาดอาเซียน
เช่น จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรูต้ ลาดอาเซียนให้แก่ผปู้ ระกอบการ ให้ค�าแนะน�า สร้างเครือข่ายและเป็นพีเ่ ลีย้ ง
ทางธุรกิจผ่านชมรมนักธุรกิจไทยในประชาคมอาเซียน (DITP AEC Club) จัดสัมมนาเกี่ยวกับการใช้สิทธิพิเศษ
ทางภาษีศลุ กากรจากความตกลง ขัน้ ตอนและแนวปฏิบตั ใิ นการขอหนังสือรับรองแหล่งก�าเนิดสินค้า และให้ความรู้
แก่ผปู้ ระกอบการเกีย่ วกับการรับรองถิน่ ก�าเนิดสินค้าด้วยตัวเอง (Self-Certi cation)
นอกจากนี้ ยั ง ได้ จั ด กิ จ กรรมเจรจา
ธุรกิจและส่งเสริมสินค้าศักยภาพแบรนด์ไทยในตลาด
อาเซียน เช่น งาน “Top Thai rand” ใน ๓ ประเทศ
(ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และ
ั ิ รร ส สริ สิ ้ำ ั ำ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา) การเจาะเมืองรอง
ในตลาดอาเซี ย น โดยจั ด งานแสดงสิ น ค้ า Mini
บร
ำ ำ
Thailand Week
ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา
ำ
สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว สามารถ
ำ ส สิ ้ำ
ผลักดันผู้ประกอบการไปขยายตลาดอาเซียน รวม
สำ ำร ผ ั ั
๔,๕๑๐ ราย มูลค่าสัง่ ซือ้ ประมาณ ๓,๕๗๖ ล้านบาท
๓.๖ การสานต่ อ โครงการส่ ง เสริ ม และ
พั ฒ นาศั ก ยภาพผู ้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ ขนาดกลาง
และขนาดย่อม (S Es) เพือ่ เข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
เช่น ให้ค�าปรึกษาแนะน�าเชิงลึกแก่ SMEs เกี่ยวกับ
การบริ ห ารจั ด การการตลาด การค้ า การลงทุ น
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ�านวน ๒๕๒ กิจการ จัดฝึกอบรม
ให้แก่ SMEs ในหลักสูตรการสร้างภาวะผู้น�าสู่การ
รองรับ AEC หลักสูตรกลยุทธ์การตลาดรุกและรับ AEC
และหลักสูตรเทคนิคการเจรจาเพือ่ ปิดการขายส�าหรับ
รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
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ตลาด AEC โดยมีผเู้ ข้ารับการอบรมแล้ว จ�ำนวน ๑,๕๑๓ คน และอยูร่ ะหว่างด�ำเนินการพัฒนา จ�ำนวน ๔๘๗ คน
นอกจากนี้ ยังได้จดั ฝึกอบรมด้านการสร้างเครือข่ายสถานประกอบการเป้าหมายการเชือ่ มโยงธุรกิจ ให้แก่ SMEs
จ�ำนวน ๔ เครือข่าย (๖๐ กิจการ) และอยูร่ ะหว่างด�ำเนินการพัฒนา จ�ำนวน ๓ เครือข่าย (๔๕ กิจการ) รวมทัง้
ด�ำเนินโครงการเพิม่ ศักยภาพด้านการค้าและการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพืน้ ฐานของไทย
๓.๗ การด�ำเนินโครงการเตรียมความพร้อมภาคอุตสาหกรรมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน โดยได้จัดหาและสนับสนุนงบประมาณให้สถาบันเครือข่าย ๖ สถาบัน ได้แก่ ๑) สถาบันไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ ๒) สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิง่ ทอ ๓) สถาบันอาหาร ๔) สถาบันเหล็กและเหล็กกล้า ๕) สถาบัน
ยานยนต์ และ ๖) สถาบันไทย-เยอรมัน จัดซือ้ เครือ่ งมือทดสอบผลิตภัณฑ์ในสาขาทีป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ให้ความส�ำคัญ และการทดสอบผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานบังคับ เพื่อยกระดับความสามารถของห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์ทดสอบให้มีศักยภาพในการทดสอบผลิตภัณฑ์ เพื่อรองรับงานด้านการตรวจสอบและรับรองการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และรองรับกฎระเบียบของประเทศคูค่ า้ ทีส่ �ำคัญ ซึง่ จะช่วยอ�ำนวยความสะดวกทางการค้า
ให้ผปู้ ระกอบการประหยัดเวลาและค่าใช้จา่ ย เนือ่ งจากไม่ตอ้ งส่งผลิตภัณฑ์ไปทดสอบยังต่างประเทศ และเพือ่ เพิม่
ขีดความสามารถในการแข่งขันของผูป้ ระกอบการและคุม้ ครองผูบ้ ริโภคให้ได้รบั ความปลอดภัย

๔. การพัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพือ่ รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
รัฐบาลได้ด�ำเนินโครงการและมาตรการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานให้พร้อมรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ทัง้ แรงงานวิชาชีพ แรงงานมีทกั ษะ และแรงงานไม่มที กั ษะ ดังนี้
๔.๑ การสานต่อการเตรียมพร้อมแรงงานในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยพัฒนาทักษะภาษา
ให้แก่แรงงานไทย (เน้นภาษาอังกฤษ) จ�ำนวน ๒๘,๔๖๖ คน จัดอบรมเพือ่ ผลิตผูป้ ระกอบอาหารไทยให้มมี าตรฐาน
ตามเกณฑ์มาตรฐานฝีมอื แรงงานแห่งชาติ โดยเน้นเมนูอาหารไทยทีเ่ ป็นทีน่ ยิ มในต่างประเทศ จ�ำนวน ๙,๗๒๖ คน
และเพิ่มศักยภาพฝีมือแรงงานไทยในอุตสาหกรรมที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด แรงงาน
ในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิน้ ส่วน ภาคบริการและการท่องเทีย่ ว และอุตสาหกรรมทีใ่ ช้เทคโนโลยีชนั้ สูง รวมถึง
พัฒนาฝีมอื แรงงานให้รองรับการพัฒนาในเขตเศรษฐกิจชายแดน การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน การคมนาคมขนส่ง
จ�ำนวน ๘๗,๒๑๖ คน ทัง้ นี้ ได้ดำ� เนินโครงการและกิจกรรมทีส่ ำ� คัญ ดังนี้
๔.๑.๑ จั ด ฝึ ก อบรมฝี มื อ แรงงาน
รองรั บ ระบบขนส่ ง ด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ แ ละก่ อ สร้ า ง
ทั้งแรงงานทั่วไปและแรงงานนอกระบบ เพื่อให้สถาน
ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ ฐาน คมนาคม และสถานประกอบกิจการและภาคธุรกิจ
“
ให้แก่
ที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์และก่อสร้างมีแรงงานอย่าง
แรงงานไทย
เพียงพอ เป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
อบรมเพื่อผลิตผู้ประกอบอาหารไทย
มีผเู้ ข้าฝึกอบรม จ�ำนวน ๒๕,๔๐๖ คน 		

พัฒนาทักษะภาษา
๒๘,๔๖๖ คน

๙,๗๒๖ คน พัฒนาฝีมือ
แรงงานให้รองรับการพัฒนาในเขต
เศรษฐกิจชายแดน ๘๗,๒๑๖ คน”

รายงานผลการดำ�เนินงานของรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

311

นโยบายข้อ ๗

๔.๑.๒ พัฒนาฝีมือและศักยภาพกลุ่มเครือข่ายแรงงานนานาชาติรองรับประชาคมอาเซียน
มุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพก�าลังแรงงานในกลุ่มประเทศ CLMV (ราชอาณาจักรกัมพูชา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม)
ให้สงู ขึน้ ตามเกณฑ์มาตรฐานฝีมอื แรงงานไทย และส่งเสริมมาตรฐานฝีมอื แรงงานของไทยให้เป็นทีย่ อมรับในระดับ
นานาชาติ เพือ่ เป็นการส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้แก่ประชาชนอย่างทัว่ ถึงโดยไม่แบ่งเชือ้ ชาติ
ซึง่ เป็นรากฐานส�าคัญของการพัฒนาความร่วมมือด้านความมัน่ คงตามแนวชายแดน ตลอดจนเป็นการขับเคลือ่ น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และทักษะฝีมือให้แก่ก�าลังแรงงานในอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง โดยมีผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม จ�านวน ๒,๐๒๗ คน
๔.๒ การเสริมสร้างความรูด้ า้ นแรงงานสัมพันธ์ เพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจแก่เครือข่ายแรงงานสัมพันธ์
และมีวธิ คี ดิ แบบมีสว่ นร่วม โดยจัดอบรมเสริมสร้างความรูส้ มั มนาให้แก่นายจ้าง ลูกจ้าง และคณะกรรมการทวิภาคี
ในสถานประกอบกิจการให้ทราบถึงสวัสดิการแรงงานของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ๑๐ ประเทศ
กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับประเทศอื่น (ASEAN 3)
และประเทศต้นแบบด้านสวัสดิการแรงงาน รวมทัง้ แนวทางการจัดสวัสดิการทีเ่ หมาะสมกับประเทศไทยเพือ่ รองรับ
การเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน โดยมีผเู้ ข้ารับการอบรม จ�านวน ๒,๑๙๗ คน

๕ การพั นาเข เศร ฐกิ พิเศ โดยเริ่ม ากการพั นาดานการคาชาย ดน
ละโครงขายการคมนาคมขนสงบริเ ประ การคา ลักของประเทศเพ่อรองรับ
การเช่อมโยงกระบ นการผลิ ละการลงทนขาม ดน
รายละเอียดผลการด�าเนินการในเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในนโยบาย ข้อ ๖ การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ ข้อ ๕.๓ เขตเศรษฐกิจพิเศษ

การด� าเนินการเพ่อ เ รี ยมค ามพรอม ก าคประชาชนเพ่ อเสริ ม สราง
ค าม ระ นักร ละค ามเขา เกี่ย กับการเขาสประชาคมอาเ ียน
๖.๑ การจัดทำายุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพแรงงานด้านภาษาและวัฒนธรรมเพือ่ รองรับประชาคม
อาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ ๑) ยกระดับมาตรฐานการเรียนรูแ้ ละการ
ทดสอบสมรรถนะด้านภาษาและวัฒนธรรม ๒) พัฒนาหลักสูตรการสร้างจิตส�านึกถึงคุณค่าของภาษาและวัฒนธรรม
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๓) ขยายความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ๔) ขยายความร่วมมือระหว่างประเทศในการพัฒนาทักษะ
ด้านภาษาและวัฒนธรรม และ ๕) ปรับปรุงสือ่ การเรียนรูแ้ ละฐานข้อมูลกลางด้านภาษาและวัฒนธรรม
๖.๒ การดำาเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในประชาคม
อาเซียน โดยจัดกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนือ่ ง เช่น จัดกิจกรรมประกวดภาพวาดและเขียนบทความ
ภาษาอังกฤษ เพือ่ คัดเลือกผลงานส�าหรับส่งเข้าประกวดภายใต้หวั ข้อ “One ASEAN, One Vision for Children”
ในการประชุมเวทีเด็กอาเซียน ครั้งที่ ๔ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
๖.๓ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพือ่ รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน เช่น จัดหลักสูตร
การเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษา ส�าหรับโรงเรียนในระดับ
มัธยมศึกษา ยกระดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษแก่นักเรียน ครู ผู้บริหาร และประชาชนทั่วไป โดยจัดให้มี
สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษ จ�านวน ๒๓๒ แห่ง มีโรงเรียนน�าร่องจัดการเรียน
การสอนสองภาษา จ�านวน ๕๔๘ แห่ง จัดตั้งศูนย์เสริมสร้างความเข้มแข็งการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
แก่ผู้เรียนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในระดับเขตพื้นที่และภูมิภาค รวม ๓๖๗ ศูนย์ จัดท�าหลักสูตร
Echo Hybrid ผ่านแอปพลิเคชันเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ด�าเนินโครงการ oot Camp : การพัฒนาครูแกนน�า
ด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และปรับเพิม่ เวลาเรียนภาษาอังกฤษ โดยเริม่ ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
จากสัปดาห์ละ ๑ ชัว่ โมง เป็นสัปดาห์ละ ๕ ชัว่ โมง โดยโรงเรียนต้นแบบในโครงการประชารัฐ ระยะที่ ๑ ทัว่ ประเทศ
จ�านวน ๓,๓๔๒ แห่ง และมีเป้าหมายด�าเนินการให้ครอบคลุมโรงเรียนทุกแห่งในปีการศึกษา ๒๕๖๐ นอกจากนี้
ยังได้พฒ
ั นาทักษะการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพือ่ นบ้านผ่านการจัดฝึกอบรมเพือ่ พัฒนา
ศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา ครูและอาจารย์ จัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในทีช่ มุ ชนระดับชาติ
และจัดค่ายเยาวชนไทย-จีน ในโอกาสเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ ๔๐ ปี
๖.๔ การจัดทำากรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (Task Force on ASEAN uali cations Reference
Framework: TF-A RF) เพื่อใช้เทียบเคียงกับประเทศในอาเซียน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน ๒ ปี
๖.๕ การพัฒนาข้าราชการพลเรือนเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำางานบริบทอาเซียน ได้ด�าเนิน
โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในบริบทอาเซียน โครงการฝึกอบรม “การพัฒนาผู้น� าคลื่นลูกใหม่เพื่ออนาคต
ASEAN New-Wave Leadership Development” โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศ
ในกลุม่ อาเซียน (ทวิภาคี) ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐสิงคโปร์
โครงการพัฒนาภาวะผู้น�าในบริบทสากล และโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูงอาเซียน : ผู้บริหารส่วนราชการ
(หัวหน้าส่วนราชการ) นอกจากนี้ ได้มีการจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารเพื่อการบูรณาการส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสุรินทร์ เชียงใหม่ ขอนแก่น
ชัยนาท และระยอง ระหว่างวันที่ ๒๖-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙
๖.๖ การดำ า เนิ น โครงการสนั บ สนุ น งาน
ด้ า นประชาคมสั ง คมและวั ฒ นธรรมอาเซี ย น
ในส่วนภูมภิ าค เพือ่ สนับสนุนการด�าเนินงานในด้านเด็ก
และเยาวชน สตรี ผูพ้ กิ าร ผูส้ งู อายุ และผูด้ อ้ ยโอกาส
ในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ เช่น โครงการพัฒนาศักยภาพ
ประชากรในนิ ค มสร้ า งตนเองและบนพื้ น ที่ สู ง
ด้านประชาคมอาเซียน
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๖.๗ การจั ด ตั้ ง ศู น ย์ อ าเซี ย นศึ ก ษา จำ า นวน ๔๔๗ ศู น ย์ ทั่ ว ประเทศ เพื่ อ พั ฒ นาหลั ก สู ต รและ
การจัดการเรียนการสอน การเรียนรู้เพื่อเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เชื่อมโยงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แก่ประเทศสมาชิก ตลอดจนพัฒนาและจัดหาสือ่ การเรียนการสอน ให้บริการอบรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
และเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้าเกีย่ วกับประชาคมอาเซียนด้วย

การเรงขยายการสงออก ป นกลมประเทศ
รัฐบาลได้ผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจโลก ทั้งในด้านเศรษฐกิจ
การค้า และการลงทุน โดยได้ดา� เนินงานส�าคัญ เช่น
๗.๑ การหารือระดับรัฐมนตรี การประชุมร่วมกันระหว่างภาคเอกชน ( usiness Forum) การจัดฝึกอบรม
ให้ความรู้ การจัดงานแสดงสินค้า (Trade Fair) การเจรจาจับคู่ธุรกิจ รวมทั้ง การสร้างเครือข่ายระหว่าง
ผูป้ ระกอบการรุน่ ใหม่ของไทยกับประเทศเพือ่ นบ้าน ภายใต้โครงการ YEN-D (Young Entrepreneur Network
Development Program) ปีที่ ๑ ส่งผลให้มีมูลค่าการซื้อขายระหว่างกัน รวมกว่า ๑,๕๐๐ ล้านบาท
และส่งผ่านความส�าเร็จมาสูป่ ที ี่ ๒ มีผใู้ ห้ความสนใจเข้าร่วมสมัครกว่า ๒,๐๐๐ ราย การจัดคณะการค้า การลงทุน
เยือนประเทศเพือ่ นบ้าน รวม ๕ ครัง้ มีผลการเจรจาจับคูธ่ รุ กิจกว่า ๓๑๐ ล้านบาท และคาดว่าจะมีผลทางธุรกิจ
หรือการสัง่ ซือ้ ต่อเนือ่ งต่อไป
๗.๒ การดำาเนินการตามกรอบความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ไทยได้ริเริ่มเป็นเจ้าภาพจัดงาน
CLMVT Forum
เป็นครั้งแรก เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน
อย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้เกิดกิจกรรมต่อเนื่อง เช่น การจัดสภาธุรกิจ “CLMVT usiness Council”
การจัดตั้ง nowledge Tank และได้ก�าหนดให้มีการจัดงาน CLMVT Forum เป็นประจ�าทุกปี โดยในปี ๒๕๕๙
ได้ ก� า หนดเป้ า หมายการค้ า ชายแดน ผ่ า นแดน และการค้ า เมื อ งหน้ า ด่ า นมู ล ค่ า ๑.๗ ล้ า นล้ า นบาท
โดยผลการด�าเนินงานในช่วง ๘ เดือน (เดือนมกราคม-สิงหาคม ๒๕๕๙) มีมลู ค่ารวมแล้วกว่า ๙๔๐,๐๐๐ ล้านบาท
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๖๕
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รัฐบาลให้ความสำาคัญต่อการวิจัย การพัฒนาต่อยอด
และการสร้างนวัตกรรมเพื่อนำา ปสู่การผลิตและบริการที่ทันสมัย...
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การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
รัฐบาลให้ความส�ำคัญต่อการวิจัย การพัฒนาต่อยอด และการสร้างนวัตกรรมเพื่อน�ำไปสู่
การผลิตและบริการที่ทันสมัยดังนี้
๘.๑ สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมาย
ให้ไม่ต�่ำกว่าร้อยละ ๑ ของรายได้ประชาชาติและมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน ๓๐:๗๐ ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทั้งนี้ เพื่อให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขันและมีความก้าวหน้า
ทัดเทียมกับประเทศอื่นที่มีระดับการพัฒนาใกล้เคียงกัน และจัดระบบบริหารงานวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้มีเอกภาพและประสิทธิภาพ โดยให้มีความเชื่อมโยงกับภาคเอกชน
๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่าง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ การผลิตก�ำลังคนในสาขาที่ขาดแคลน
การเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้กับการท�ำงาน การให้บุคลากรด้านการวิจัยของภาครัฐสามารถ
ไปท�ำงานในภาคเอกชน และการให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีช่องทางได้เทคโนโลยี
โดยความร่วมมือจากหน่วยงานและสถานศึกษาภาครัฐ
๘.๓ ปฏิ รู ป ระบบการให้ สิ่ ง จู ง ใจ ระเบี ย บ และกฎหมายที่ เ ป็ น อุ ป สรรคต่ อ การน� ำ
งานวิ จั ย และพั ฒ นาไปต่ อ ยอดหรื อ ใช้ ป ระโยชน์ รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม การจั ด ท�ำ แผนพั ฒ นาการวิ จั ย
และพัฒนาในระดับภาคหรือกลุ่มจังหวัด เพื่อให้ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น ผลักดันงานวิจัย
และพั ฒ นาไปสู ่ ก ารใช้ ป ระโยชน์ เชิ ง พาณิ ช ย์ โดยส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย
หน่วยงานวิจัยของรัฐ และภาคเอกชน
๘.๔ ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น ด้านพลังงานสะอาด ระบบราง
ยานยนต์ ไฟฟ้า การจัดการน�ำ้ และขยะ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัย และพัฒนา และนวัตกรรม
ของไทยตามความเหมาะสม ไม่เพียงแต่จะใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศ ส่งเสริมการใช้เครื่องมือ
วัสดุ และสินค้าอื่น ๆ ที่เป็นผลจากการวิจัยและพัฒนาภายในประเทศในวงกว้าง โดยจัดให้มีนโยบาย
จัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐที่เอื้ออ�ำนวย เพื่อสร้างโอกาสการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ ในกรณี
ทีจ่ ำ� เป็นจะต้องจัดซือ้ วัสดุอปุ กรณ์หรือเทคโนโลยีจากต่างประเทศจะให้มเี งือ่ นไขการถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้ในอนาคตด้วย
๘.๕ ปรั บ ปรุ ง และจั ด เตรี ย มให้ มี โ ครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
ด้านการวิจยั และพัฒนา และด้านนวัตกรรมซึง่ เป็นโครงสร้างพืน้ ฐานทางปัญญาทีส่ ำ� คัญในการต่อยอด
สู่การใช้เชิงพาณิชย์ของภาคอุตสาหกรรมให้มีความพร้อม ทันสมัย และกระจายในพื้นที่ต่าง ๆ เช่น
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การตั้งศูนย์วิเคราะห์ ห้องปฏิบัติการ สถาบัน และศูนย์วิจัย
เป็นต้น
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

นโยบายข้อ ๘

๑ การสนั บ สนนการเพิ่ ม ค า ช าย นการ ิ ั ย ละพั นาของประเทศ
ละ ั ด ระบบบริ ารงาน ิ ท ยาศาส ร เทคโนโลยี ิ ั ย ละน ั กรรม
มีเอก าพ ละประสิท ิ าพ โดย มีค ามเช่อมโยงกับ าคเอกชน
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเป็นปัจจัยส�าคัญที่จะท�าให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว
รั ฐ บาลได้ มุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะปฏิ รู ป ระบบวิ จั ย ของประเทศเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาของระบบการบริ ห ารงานวิ จั ย
ของประเทศให้มีความเชื่อมต่อและต่อยอดงานวิจัยไปสู่การน�าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง โดยได้จัดท�าแผน
การขับเคลื่อนและปฏิรูประบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศ และกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ๒๐ ปี
ซึ่งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชนต่อภาครัฐ ประจ�าปี ๒๕๕๙ คิดเป็นอัตราส่วน ๖๕ ๓๕
และมีภาพรวมการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชนต่อภาครัฐ ในช่วงปี ๒๕๕๖-๒๕๖๐ ดังนี้
ค่าใช้จ่ายในการวิจัย
( )
อัตราส่วน เอกชน รัฐ

๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
(ประมาณการ) (ประมาณการ) (ประมาณการ)

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๐.๔๗

๐.๔๘

๐.๖๕

๐.๗๔

๐.๘๖

๔๗ ๕๓

๕๔ ๔๖

๖๒ ๓๘

๖๕ ๓๕

๖๘ ๓๒

โดยมีการด�าเนินการที่ส�าคัญดังนี้
๑.๑ การส่งเสริมการลงทุนด้านวิจยั และพัฒนา ได้จดั ตัง้ ศูนย์สง่ เสริมและสร้างความเข้มแข็งให้ศนู ย์วจิ ยั
และพัฒนาของภาคเอกชนในประเทศไทย หรือ ศูนย์ R ( o pan R
n ) ณ อาคารบัณฑิต
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โดยได้มีการจัดระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่การวิจัยและพัฒนา จ�านวน ๔ กลุ่มฐานข้อมูล ได้แก่
๑) ฐานข้อมูลเกีย่ วกับเครือ่ งมือ อุปกรณ์ และห้องวิจยั ในหน่วยงานรัฐและการศึกษาต่าง ๆ ๒) ฐานข้อมูลเครือข่าย
ภาคอุตสาหกรรม ๓) ฐานข้อมูลความถนัดของกลุม่ วิจยั และ ๔) ฐานข้อมูลการสนับสนุนเชิงนโยบายของหน่วยงาน
ต่าง ๆ และได้สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนทั้งบริษัทของไทยและบริษัทข้ามชาติ
ในระยะเบื้องต้น ( R a ) โดยมีภาคเอกชนที่ผ่านการคัดเลือกจากศูนย์วิจัยฯ รวม ๙ บริษัท พร้อมทั้ง
สนับสนุนการจัดตัง้ ห้องปฏิบตั กิ ารวิจยั ร่วมระหว่างภาคเอกชนกับภาคการศึกษาเพือ่ ส่งเสริมการลงทุนภาคเอกชน
ในการท�าวิจัยและพัฒนา และพัฒนาความพร้อมของภาคเอกชนในการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาเต็มรูปแบบ
๑.๒ การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี
ของอุ ต สาหกรรม ทยโดยเฉพาะ
ได้ ใ ห้
การสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ( M )
ในการน�าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาพัฒนาเทคโนโลยี
การผลิตผ่านโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี
ของอุตสาหกรรมไทย ( nno a ion and T hnolo
i an
o a T ) จ�านวน ๘๒๐ โครงการ
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

นโยบายข้อ ๘

(โครงการต่อเนือ่ ง ๕๗๙ โครงการ และโครงการใหม่ ๒๔๑ โครงการ) ด�าเนินการแล้วเสร็จ จ�านวน ๑๗๕ โครงการ
คิดเป็นมูลค่ากว่า ๒ ๑๑๗ ล้านบาท ตัวอย่างผลงาน เช่น โครงการต้นแบบเตาอบรมควันยางพาราแบบประหยัด
พลังงาน โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชลแล็กเหลืองแบบเกล็ดจากครั่ง โครงการการวิเคราะห์และออกแบบ
แท่นกลับรถ โครงการการออกแบบระบบผลิตกาซเชื้อเพลิงด้วยเตาแกสซิไฟเออร์เพื่อผลิตไฟฟ้าด้วยระบบ
ani Ran in
l ( R ) โครงการพัฒนาจัดสร้างเครื่องจักรทดแทนและปรับปรุงงานเพิ่มประสิทธิภาพ
หน่วยผลิตในอุตสาหกรรมยา โครงการรถพยาบาลโครงสร้างมาตรฐานปลอดภัยสากลเคลือบสารนาโนต้านจุลชีพ
และโครงการโลหะดามกระดูกสันหลัง
๑.๓ โครงการหิ้ ง สู ่ ห ้ า ง ๓๐ ๐๐๐ บาท
ทุ ก เป็ น การต่ อ ยอดความส� า เร็ จ ของโครงการ
ขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ โดยเปิดให้ผู้สนใจ
เข้าถึงสิทธิในการใช้ผลงาน ๓-๕ ปี และมีคา่ ธรรมเนียม
เพียง ๓๐ ๐๐๐ บาท มีค่าตอบแทนการใช้สิทธิ หรือ
Ro al
ร้อยละ ๒ ซึ่งสามารถน�าค่าธรรมเนียม
มาหั ก ออกได้ เ มื่ อ จ� า หน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ล้ ว ทั้ ง นี้
ผลการด�าเนินการในปี ๒๕๕๘ พบว่ามีผู้สนใจจอง
เทคโนโลยี จ� า นวน ๗๒ เทคโนโลยี จากทั้ ง หมด
๘๒ เทคโนโลยี มีผลู้ งนามในสัญญาขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเรียบร้อยแล้ว ๒ ราย และอยูใ่ นขัน้ ตอนการเจรจา
และรอลงนามอีก ๒๘ ราย อยู่ในกระบวนการหารืออีก ๑๒๐ ราย
ต่อมาได้รว่ มมือกับสถาบันวิจยั และสถาบันการศึกษารวม ๑๙ หน่วยงาน มีผลงาน จ�านวน ๑๔๐ เทคโนโลยี
ในกลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตรและประมง วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร เภสัชภัณฑ์และเครื่องส� าอาง
การแพทย์ อาหารและเครื่องดื่ม และอื่น ๆ โดยในปี ๒๕๕๙ ได้น�าผลงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์มาจัดแสดงในงาน
Thailand T h ho ทั้งหมด ๔ ครั้ง ณ กรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา
โดยผลการจัดงานมีผปู้ ระกอบการเข้าร่วมงาน จ�านวน ๙๓๐ ราย และมีผสู้ นใจยืน่ ค�าขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
จ�านวน ๒๔๖ รายการ
๑.๔ โครงการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจ
เทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ หรือ
เพื่อผลักดันธุรกิจให้เข้าสู่กระบวนการ “เร่งการเจริญ
เติบโตทางธุรกิจ” จ�านวน ๕๐ ราย โดยให้บริการ
ค�าปรึกษาและการ กอบรมทั้งด้านการสร้างความคิด
การพัฒนา การออกแบบด้านธุรกิจ การสร้างต้นแบบ
การศึกษาตลาด การส�ารวจตลาด รวมถึงการเชื่อมโยง
ธุรกิจให้เข้าถึงแหล่งทุนที่เหมาะสม และการจัดเวที
ประกวดนวั ต กรรม โดยคาดว่าผู้เข้าร่ว มโครงการ
จะสามารถสร้างรายได้ไม่ตา�่ กว่า ๕๐ ล้านบาท ทัง้ นี้ ได้มี
การประชาสัมพันธ์และเปิดตัวโครงการในงาน a p
Thailand po 0 โดยมีการด�าเนินกิจกรรม
เช่ น การคั ด เลื อ กผู ้ ป ระกอบการที่ มี ศั ก ยภาพ
รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

นโยบายข้อ ๘

ตามทีก่ า� หนดเพือ่ พัฒนาเป็นผูป้ ระกอบการธุรกิจเทคโนโลยี
นวัตกรรม จ�านวน ๕๓ ราย การน�าผู้ประกอบการไทย
ร่วมงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ “ h n na ional
n n ion nno a ion hi i ion” (T
) ระหว่าง
วันที่ ๑๒-๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
ประเทศมาเลเซีย และการร่วมด�าเนินกิจกรรม a ional
n pon o ในงาน Thailand o
i 0 เมื่ อ วั น ที่ ๒๒ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๙
ณ โรงแรม and a a an กรุงเทพมหานคร

สร้ำ ผู้ ร บ ำร ร ิ
ั รร ห
�ำ

รำ

๑.๕ การส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น (
) ได้จัดงานมหกรรม a p Thailand 0
เพื่ อ สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม ผู ้ ป ระกอบการเทคโนโลยี ร ายใหม่ ( a p) ระหว่ า งวั น ที่ ๒๘ เมษายน๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมชมงานแสดง
นิทรรศการฟังปาฐกถาพิเศษและเสวนา จ�านวน ๓๖ ๐๐๐ คน และมีการขอค�าปรึกษาและขอรับบริการ
จากศูนย์บริการร่วมภาครัฐ ( o n n ppo d) ประมาณ ๑๒ ๐๐๐ ราย และได้กา� หนดจัดงาน a p
Thailand i i al Thailand ใน ๓ ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(จังหวัดขอนแก่น) และภาคใต้ (จังหวัดภูเก็ต) ภายใต้กรอบแนวคิด “R ional Ri ” เน้นการปลุกกระแส
สร้างความรู้ความเข้าใจถึงรูปแบบและจุดเด่นเฉพาะของธุรกิจ a p และ i i al เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙
จ� า นวน ๒ ครั้ ง และเดื อ นกั น ยายน ๒๕๕๙ จ� า นวน ๑ ครั้ ง ดั ง นี้ ๑) วั น ที่ ๕-๗ สิ ง หาคม ๒๕๕๙
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมชมงานแสดงนิทรรศการ ฟังปาฐกถาพิเศษ
และเสวนา รวมทั้งสิ้น ๔ ๕๐๐ คน ๒) วันที่ ๒๖-๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ผู้เข้าร่วมชมงานแสดงนิทรรศการ ฟังปาฐกถาพิเศษและเสวนา
รวมทัง้ สิน้ ๗ ๓๐๐ คน และ ๓) วันที่ ๑๖-๑๘ กันยายน ๒๕๕๙ ณ จังหวัดภูเก็ต ผูเ้ ข้าร่วมชมงานแสดงนิทรรศการ
ฟังปาฐกถาพิเศษและเสวนา รวมทั้งสิ้น ๕ ๐๐๐ คน

ั ำ

ห รร

ส ับส
ผู้ ร บ ำร

ส สริ
รำ ห
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๑.๖ การดำาเนินโครงการ คูปองวิทย์เพื่อโอทอป เพื่อยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่ ง ขั น ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท ้ อ งถิ่ น หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ T โดยมี เ ป้ า หมาย
ให้การสนับสนุนกลุม่ โอทอปทีม่ ศี กั ยภาพทัว่ ประเทศ ครอบคลุมกลุม่ T ทุกกลุม่ ได้แก่ กลุม่ เริม่ ต้นท�าผลิตภัณฑ์
(กลุม่ a p) กลุม่ T ปัจจุบนั (กลุม่ i in ) และกลุม่ T ทีต่ อ้ งการก้าวไปสู่ M (กลุม่ o h)
มีระยะเวลาด�าเนินการ ๓ ปี โดยผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจะมีที่ปรึกษาและแผนพัฒนา T
ตามความต้ อ งการที่ เ หมาะสมเพื่ อ เลื อ กใช้ บ ริ ก าร
ใน ๖ เรือ่ ง คือ ๑) พัฒนาคุณภาพวัตถุดบิ ๒) กระบวน
การผลิต ๓) ออกแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ๔) ยกระดับ
มาตรฐาน ๕) ออกแบบบรรจุภัณฑ์ และ ๖) ออกแบบ
เครื่องจักร ในวงเงิน ๓๐๐ ๐๐๐-๕๐๐ ๐๐๐ บาท
ต่อปีต่อราย โดยสัดส่วนการสนับสนุนเงินคูปองวิทย์
เพื่อโอทอป และเงินลงทุนร่วมของผู้ประกอบการ
ตั้งแต่ร้อยละ ๓๐-๗๐ ขึ้นอยู่กับบริการและจ�านวน
การจ้างงาน ทั้งนี้ ได้จัดงาน T สัญจร จ�านวน
๑๐ ครั้ ง ใน ๑๐ จั ง หวั ด โดยในช่ ว งระหว่ า ง
เดื อ นพฤศจิ ก ายน ๒๕๕๘-สิ ง หาคม ๒๕๕๙
มีผู้ประกอบการที่ผ่านคุณสมบัติ จ�านวน ๙๗๐ ราย
โดยได้ พั ฒนาสนับ สนุน คูป องวิทย์เพื่อโอทอปแล้ว
จ�านวน ๒๓๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๖๔ ซึง่ ผูท้ ไี่ ด้รบั
การสนั บ สนุ น คู ป องวิ ท ย์ เ พื่ อ โอทอปส่ ว นใหญ่
เป็นผูป้ ระกอบการกลุม่ i in มากทีส่ ดุ จ�านวน ๑๑๗ ราย
�ำ ิ ร ำร
รองลงมา คือ กลุ่ม a p จ�านวน ๑๐๗ ราย และ
กลุ ่ ม o h จ� า นวน ๑๕ ราย โดยส่ ว นใหญ่
เป็นการพัฒนาด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ด้านออกแบบ
ร ับ ั ำ
กระบวนการผลิต และด้านออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ โดยมี
ำ สำ ร ำร ั
ผูป้ ระกอบการมากถึง ๖๘ ราย ทีพ่ ฒ
ั นามากกว่า ๑ ด้าน

ู

๑.๗ การสนั บ สนุ น การวิ จั ย และพั ฒ นา
รั ฐ บาลได้ ใ ห้ ค วามส� า คั ญ ในการใช้ ป ระโยชน์ จ าก
งานวิจัยและพัฒนา ดังนี้
๑.๗.๑ ผลิตภัณ แ์ ผ่นเจลมาส์กหน้า
จากผล ม้ ทยและพื ช สมุ น พร เป็ น แผ่ น เจล
ที่ มี คุ ณ สมบั ติ แ ข็ ง แรงยื ด หยุ ่ น และคงรู ป อยู ่ ไ ด้
สามารถแนบติดผิวหน้าได้ดี ช่วยดูดซับสิ่งสกปรก
ท� า ให้ ผิ ว หน้ า มี ค วามชุ ่ ม ชื้ น และออกฤทธิ์ ทั น ที
ย่ อ ยสลายได้ ง ่ า ยและเป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม
ปั จ จุ บั น มี บ ริ ษั ท เอกชนน� า ผลงานไปต่ อ ยอด
ในเชิ ง พาณิ ช ย์ รวมทั้ ง เป็ น ผู ้ ผ ลิ ต และจั ด จ� า หน่ า ย
แผ่นเจลมาส์กหน้าสมุนไพรดังกล่าวด้วยแล้ว
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ิ

ผิ ั
�ำ

้

ิ

้
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๑.๗.๒ ผลงานวิจยั เพือ่ รับมือกับยุงและโรคจากยุง เช่น การใช้จลุ นิ ทรียก์ า� จัดลูกน�า้ สเปรย์นาโน
อิมัลชันสมุนไพรไล่ยุง มุ้งนาโน และหินแก้วรูพรุนไล่ยุง
๑.๗.๓ เครื่องผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ในระบบบำาบัดนำ้าเสียขนาดเลก ( ) เป็นเครื่องผลิตจุลินทรีย์ส�าหรับบ�าบัดน�้าเสียที่มีระบบเติมอากาศ ระบบจัดการน�้าเข้าออก
อัตโนมัติผ่านหน้าจอสัมผัส ลดต้นทุนการขนส่งและค่าบรรจุภัณฑ์ นวัตกรรมนี้สามารถบ� าบัดน�้าเสียปกติ
และน�้าเสียที่มีน�้ามันหรือไขมันเป็นองค์ประกอบ โดยใช้ระยะเวลาเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์เพียง ๒๔ ชั่วโมง
และสามารถช่วยลดต้นทุนการก�าจัดของเสียได้ประมาณ ๕-๒๕ ล้านบาทต่อวัน ซึง่ ได้ถา่ ยทอดให้แก่ภาคเอกชนแล้ว
๑.๗.๔ ผลงานวิจัยและพัฒนาที่ช่วยประเมินพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการขับขี่
ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน a Ma ซึ่งเป็นระบบช่วยประเมินพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการขับขี่
ด้วยสมาร์ทโฟนตามเวลาจริง โดยจะแจ้งเตือนเมื่อตรวจพบเหตุการณ์การขับขี่ที่เข้าข่ายอันตราย ทั้งนี้ สามารถ
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผ่าน pp o หรือ la o
๑.๗.๕
ถุงหายใจ ด้
เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ส ร้ า งสมดุ ล บรรยากาศภายใน
บรรจุภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยี
ili i Modi d
o ph ( M ) ซึ่งท�า ให้ผั ก มี ค วามสดใหม่
และคงคุ ณ ค่ า อยู ่ ไ ด้ น านสู ง สุ ด ๒-๕ เท่ า ทั้ ง นี้
ได้มีการน�าไปใช้ประโยชน์แล้วในภาคอุตสาหกรรม
ทั้งในส่วนของการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ผู้ผลิตฟิล์ม
บรรจุภัณฑ์พลาสติกและผู้ประกอบการเพื่อใช้ส�าหรับ
คงความสดของผักทีว่ างจ�าหน่ายบนชัน้ วางได้นานยิง่ ขึน้
๑.๗.๖ นำ้ า ลายเที ย มสำ า หรั บ ผู ้ ป วยขาดนำ้ า ลาย เป็ น การพั ฒ นาต่ อ ยอดงานวิ จั ย พื้ น ฐาน
จนได้ผลิตภัณฑ์น�้าลายเทียมจากสารสกัดกระเจียบเขียว ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ทั่วไป
โดยไม่ใช่เป็นการหล่อลื่นแต่เป็นการใช้แทนน�้าลายธรรมชาติ มีประสิทธิภาพสูง มีราคาต้นทุนต�่า และมีฤทธิ์
ทางชีวภาพอื่น ๆ ที่มีประโยชน์แก่ช่องปาก ทั้งนี้ บริษัทผู้ร่วมทุนของโครงการวิจัยได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ
ศึกษาและทดลองตลาดของผลิตภัณฑ์นี้แล้ว พบว่ามีศักยภาพในเชิงพาณิชย์สูง ซึ่งอยู่ระหว่างน�าผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวออกจ�าหน่าย
๑.๗.๗
เพือ่ บูรณาการ
ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรส�าหรับใช้เป็นเครือ่ งมือ
บริหารจัดการการเกษตรไทยอย่างมีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมทุกพื้นที่ และปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
สามารถติ ด ตามความเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น ได้
“
อย่างถูกต้อง ครอบคลุมการน�าไปใช้ประโยชน์ทุกด้าน
รวมทั้ ง ได้ พั ฒ นาเพิ่ ม ความสะดวกในการใช้ ง าน
บูร ำ ำร ้ ู
ำ
เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย ซึ่งสามารถช่วยเหลือ
้ำ ำร รส�ำหรับ ห
และแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรรายพืน้ ทีไ่ ด้เป็นอย่างดี
้
หำ ห้
รร
โดยสามารถเข้าใช้งานได้ที่ h p a i- ap-onlin .
oa . o. h
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๑.๗.๘ ผลงานวิจัยด้านซิสเทมาติกส์และชีวภูมิศาสตร์ของสัตว์ ม่มีกระดูกสันหลังในดิน
(หอยทาก กิ้งกือ ตะขาบ และไส้เดือน อย) เป็นการสร้างความรู้พื้นฐานวิชาการทางอนุกรมวิธาน แยกแยะ
สิ่งมีชีวิต พัฒนาองค์ความรู้เชิงวิวัฒนาการ รู้ขอบข่ายสปีชีส์สายพันธุ์ไทย ทั้งนี้ ผลงานวิจัยที่จัดพิมพ์ทั้งหมด
เป็นบทเรียนรูแ้ ละเป็นประโยชน์พนื้ ฐานการต่อยอดสูภ่ าคการผลิต อีกทัง้ ความรูพ้ นื้ ฐานทีไ่ ด้ยงั น�าไปสูก่ ารพัฒนา
ต่อยอดด้านต่าง ๆ ได้แก่ pin-o T hnolo ของผลิตภัณฑ์จากเมือกหอยทากไปสู่ผลิตภัณฑ์ความงาม
การพัฒนาสายพันธุไ์ ส้เดือนไปสูก่ ารเกษตรเชิงนิเวศ และการวิเคราะห์สายพันธุต์ ะขาบเพือ่ ประโยชน์ทางการแพทย์
และการควบคุมด้วยชีววิธี ( iolo i al on ol)
๑.๗.๙ ระบบอากาศยาน ร้ ค นขั บ (
) สำา หรั บ
การตรวจอากาศชั้นบน โดยเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติการ นหลวง รวมทั้งจะช่วยลดค่าใช้จ่าย
ในการปฏิบัติงานตรวจวัดสภาพอากาศเพื่อการท�า นหลวงได้ประมาณ ร้อยละ ๕๐ ซึ่งปัจจุบันกรม นหลวง
ใช้บอลลูนตรวจวัดสภาพอากาศซึ่งมีค่าใช้จ่าย ๒๑ ๐๐๐ บาทต่อครั้ง คิดเป็นเงินประมาณ ๓๘ ล้านบาทต่อปี
๑.๗.๑๐ เครือ่ งหยอดเมลดพันธุข์ า้ ว เป็นการพัฒนาต่อยอดเครือ่ งหยอดเมล็ดพันธุข์ า้ ว รุน่ R
โดยใช้การมีสว่ นร่วมของเกษตรกรในการพัฒนาเครือ่ งจัดท�าแปลงทดสอบ เก็บข้อมูลและข้อจ�ากัดของการใช้งาน
แต่ละพื้นที่ เกษตรกรยอมรับการใช้เทคโนโลยี โดยสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ ๑ ๐๐๐ บาทต่อไร่ (ลดการใช้
เมล็ดพันธุ์ การใช้ปยเคมี
ุ
ขัน้ ตอนการท�านา ขัน้ ตอนการดูแลบ�ารุงรักษา) ใช้แรงงานน้อยลง และส่งเสริมเกษตรกร
ปรับเปลี่ยนมาใช้เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว ร้อยละ ๕๐ ของพื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมด (๓๙.๕ ล้านไร่) ลดต้นทุน
การผลิตได้ ๓๙ ๕๐๐ ล้านบาทต่อฤดูกาลผลิต
๑.๗.๑๑ ระบบเรดาร์เพื่อการจัดทำ าแผนที่ใต้ดินสำาหรับการเกษตร เพื่อน�าไปสู่การจัดท�า
แผนที่ใต้ดินเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจบริหารจัดการทางการเกษตรให้สอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ของภาครัฐ
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๒. การเสริมสร้างสังคมนวัตกรรมโดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนทีเ่ ชือ่ มโยง
ระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ การผลิต
ก� ำ ลั ง คนในสาขาที่ ข าดแคลน การเชื่ อ มโยงระหว่ า งการเรี ย นรู ้ กั บ การท� ำ งาน
การให้บุคลากรด้านการวิจัยของภาครัฐสามารถไปท�ำงานในภาคเอกชน และการให้
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีช่องทางได้เทคโนโลยีโดยความร่วมมือ
จากหน่วยงานและสถานศึกษาภาครัฐ
๒.๑ การขับเคลือ่ นนโยบายการพัฒนาและน�ำความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์
และคณิตศาสตร์ (STEM) เพือ่ เพิม่ ผลิตภาพและความสามารถทางนวัตกรรมของภาคผลิตและบริการ รัฐบาล
ได้ส่งเสริมการพัฒนาด้านสะเต็มศึกษาของประเทศ โดยมีการด�ำเนินการ ดังนี้
		
๒.๑.๑ STEM Workforce เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของภาคการผลิ ต และบริ ก าร
มีการด�ำเนินการ ดังนี้
			
(๑) จัดท�ำนโยบาย National STEM Policy for Competitiveness หรือการพัฒนา
นโยบายเพิ่มผลิตภาพของ STEM Workforce ที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตและบริการ
และจัดท�ำแนวทางสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในการเพิ่มความเข้มแข็งให้แก่การศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ของประเทศไทย (STEM Workforce Master Plan)
รวมทั้งการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน (Public Private Partnership: PPP) ในการเพิ่ม
ความเข้ ม แข็ ง ให้ แ ก่ ก ารศึ ก ษาด้ า น STEM ของไทย โดยสร้ า งความร่ ว มมื อ ระหว่ า งภาครั ฐ กั บ เอกชน
ในการพัฒนาการศึกษาและก�ำลังคน STEM ร่วมกับภาคเอกชนภายใต้โครงการ Enjoy Science
			
(๒) พั ฒ นามาตรการยกระดั บ การศึ ก ษา STEM ในระบบการศึ ก ษาเชื่ อ มโยง
กับภาคการผลิตและบริการผ่านกลไก Career Academy โดยได้นำ� ร่องการเรียนเพื่อการมีงานท�ำในหลักสูตร
เส้นทางอาชีพแฟชัน่ สิง่ ทอจากเส้นใยธรรมชาติใน ๔ โรงเรียน ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่
๑) โรงเรียนแม่อายวิทยาคม ๒) โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก ๓) โรงเรียนสันก�ำแพง และ ๔) โรงเรียนเทพศิรินทร์
เชียงใหม่ และอยู่ระหว่างการศึกษาการขยายผลไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารในจังหวัดเชียงใหม่
รวมทัง้ จัดท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับอีก ๘ โรงเรียน ปัจจุบนั ได้ออกแบบการด�ำเนินงานโครงการ Career
Academy ในระยะถัดไป โดยเน้นการพัฒนา platform ของโรงเรียนโครงการ เพื่อให้สามารถท�ำความร่วมมือ
กับหน่วยงานอืน่ ๆ ในพืน้ ที่ สามารถถอดบทเรียนเพือ่ ใช้ในการเรียนการสอน และมีโมเดลธุรกิจในการด�ำเนินงาน
เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
			
(๓) พัฒนามาตรการสนับสนุนทางการเงินในรูปแบบกองทุนพัฒนาบุคลากรแรงงาน STEM
เพื่อยกระดับความรู้และทักษะของก� ำลังแรงงาน STEM ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย First S-Curve
และ New S-Curve โดยเน้นการพัฒนากลไกบริหารจัดการ และส่งเสริมกิจกรรมที่ส่งเสริมขีดความสามารถ
และช่วยเพิม่ ผลิตภาพให้แก่สถานประกอบการทัง้ ขนาดกลางและขนาดใหญ่ เช่น การพัฒนาก�ำลังคนช่างเทคนิค
วิศวกรออกแบบ และวิศวกรปฏิบตั กิ าร ผ่านรูปแบบการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนรูก้ บั การท�ำงานทีเ่ ป็น
ความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการและสถานศึกษา การพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้ STEM ของก�ำลังแรงงาน
ทั้งระดับช่างเทคนิค ผู้ปฏิบัติการ และผู้เชี่ยวชาญ ผ่านการฝึกอบรมระยะสั้น โดยอาศัยความเชี่ยวชาญ
ของหน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย หรือภาคเอกชน
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๒.๑.๒

มีการด�าเนินการดังนี้
(๑) สนับสนุนการท�าวิจัยด้าน T M เพื่อสร้างสื่อการเรียนการสอน T M เช่น
โครงการพัฒนาโมดูล T M เทคโนโลยีรถไฟฟ้าและโลจิสติกส์ โดยน�าร่องใน ๖ โรงเรียน ระดับมัธยมปลาย
ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ๑) โรงเรียนวัดพุทธบูชา ๒) โรงเรียนแจงร้อนวิทยาคม ๓) โรงเรียนบางปะกอก
วิทยาคม ๔) โรงเรียนวัดราชโอรส ๕) โรงเรียนราชประชาสมาสัย และ ๖) โรงเรียนนาหลวง
(๒) ส่งเสริมการใช้ศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานและบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ
เพือ่ ขับเคลือ่ นนวัตกรรม โดยการยกระดับทักษะและความรูด้ า้ น T M ให้แก่นกั เรียน ครู ผูป้ กครอง และบุคลากร
วัยท�างาน ในการน�าองค์ความรู้มาใช้แก้ไขปัญหา การด�าเนินชีวิต ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ ตลอดจน
การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์แก่การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
๒.๑.๓ ส่งเสริมอาชีพ
(
) ได้จดั ท�าร่างกรอบยุทธศาสตร์กา� ลังคน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ ( T M) ของประเทศที่เน้นการพัฒนาก�าลังคน T M
และเน้นการลงมือท�าร่วมกันระหว่างภาครัฐกับเอกชน ( ) เพือ่ บูรณาการการด�าเนินงานด้านการพัฒนาก�าลังคน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม อย่างเป็นระบบ และมียุทธศาสตร์การด�าเนินงานระดับชาติที่ชัดเจน
โดยยึดหลักการขับเคลือ่ นและการพัฒนาโดยมีภาคอุปสงค์นา� ( and i n) มีเป้าประสงค์หลักเพือ่ พัฒนา
ก�าลังคน T M รองรับการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และกระจายโอกาสสู่พื้นที่ในภูมิภาค
๒.๑.๔ จัดการเรียนการสอนสะเตมศึกษาในสถานศึกษา โดยก�าหนดให้เป็นโครงการส�าคัญ
ด้ า นหลั ก สู ต รและกระบวนการเรี ย นรู ้ เพื่ อ เป็ น นวั ต กรรมการจั ด การศึ ก ษาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
ส�าหรับสร้างคนไทยรุ่นใหม่ และรองรับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ได้มี
ค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการจัดการเรียน
การสอนสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา จ�านวน ๓ คณะ ดังนี้
๑) คณะกรรมการอ�านวยการการจัดการเรียนการสอน
สะเต็มศึกษาในสถานศึกษา ๒) คณะกรรมการพัฒนา
หลั ก สู ต รการจั ด การเรี ย นการสอนสะเต็ ม ศึ ก ษา
ในสถานศึกษา และ ๓) คณะกรรมการขับเคลื่อน
การจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา
นอกจากนี้ ได้ด�าเนินโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ปี ๒๕๕๙
โดยคัดเลือกโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมขับเคลือ่ นสะเต็มศึกษา จ�านวน ๒ ๔๙๕ แห่ง ซึง่ แบ่งออกเป็น ๓ กลุม่ โรงเรียน
ประกอบด้วย ๑) โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายจากเขตพื้นที่การศึกษาเขตละ ๑๐ โรงเรียน รวม ๒ ๒๕๐ โรงเรียน
แบ่งเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา จ�านวน ๑ ๘๓๐ แห่ง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ�านวน ๑ ๔๑๗ แห่ง
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ�านวน ๔๒๐ แห่ง (จากจ�านวนโรงเรียนทั้งหมดมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนประชารัฐ จ�านวน ๗๓๔ แห่ง และกระจายอยู่ใน ๑๙ กลุ่มของประชารัฐ) ๒) โรงเรียนศูนย์ กอบรม
และให้ค�าปรึกษาหลักสูตร กอบรมสะเต็มศึกษาในระบบออนไลน์ จ�านวน ๑๕๔ แห่ง และ ๓) โรงเรียน
ศูนย์สะเต็มศึกษาภาค จ�านวน ๑๓ แห่ง และโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา จ�านวน ๗๘ แห่ง รวม ๙๑ โรงเรียน

รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

นโยบายข้อ ๘

๒.๒ การพัฒนาระบบบูรณาการการเรียนรู้กับการทำางาน (
)
ในรูปแบบ
( ) โดยได้ด�าเนินโครงการน�าร่องการบูรณาการการเรียนรู้
กั บ การท� า งานใน ๕ รู ป แบบ ภายใต้ ก ารจั ด การเรี ย นการสอนที่ มี รู ป แบบร่ ว มกั น ทั้ ง ในสถานศึ ก ษา
และสถานประกอบการ ได้แก่ ๑) โครงการปริญญาตรีสหกิจวิศวกรรมศาสตร์ ๒) โครงการปริญญาตรีสหกิจการบัญชี
๓) โครงการผลิตก�าลังคนทางเทคนิคระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้าก�าลัง แบบทวิภาคี
๔) โครงการผลิตช่างเทคนิคอุตสาหกรรมระดับ ปวส. สาขาช่างแม่พิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบโรงเรียน
ในโรงงาน และ ๕) โครงการปริญญาโทวิศวกรรมเครื่องกลและฟิสิกส์ประยุกต์
ทัง้ นี้ บริษทั เป็นผูร้ บั ผิดชอบในการให้ความรูด้ า้ นอุตสาหกรรมและ กทักษะในการปฏิบตั งิ านจริง
รวมทั้งเป็นผู้ลงทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายของนักศึกษา ตลอดจนสวัสดิการเบื้องต้นของพนักงาน และรับผิดชอบ
ด้านการจัดสถานที่ กและปฏิบตั งิ าน ในขณะทีส่ ถาบันการศึกษารับผิดชอบให้ความรูพ้ นื้ ฐานและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้อง
รวมทั้งดูแลทักษะคุณภาพชีวิต การให้ค�าปรึกษาด้านการเรียน และการท�าโครงงานให้แก่นักศึกษา นอกจากนี้
ได้ขยายผลจัดการศึกษารูปแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการท�างาน ( i ) ส�าหรับอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์
ของประเทศด้วย รวมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการ i ไปยังโรงเรียนตัวป้อน มหาวิทยาลัยเครือข่าย และบริษัท
ต่าง ๆ เพื่อขยายผลการด�าเนินโครงการ i ปัจจุบันได้วางแผนการด�าเนินโครงการ i และ R (R a h
lop n nd iali a ion and nno a ion) และศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดโครงการปริญญาตรี
ส�าหรับนักศึกษา ปวส. ที่ก�าลังจะจบการศึกษา
๒.๓ การส่งเสริมการหมุนเวียนบุคลากรระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในภาคการผลิตและการบริการ (
) เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงการท�างานระหว่างภาคเอกชน
กับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยของภาครัฐ ก่อให้เกิดการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างองค์ความรู้ใหม่
ระหว่างกัน ซึ่งเป็นการดึงศักยภาพของนักวิจัยไทยที่อยู่ในมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของรัฐจ� านวนมาก
มาช่วยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของสถานประกอบการภาคเอกชน ท� าให้เกิดนวัตกรรมที่มีประโยชน์
แก่ประชาชนและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนระยะยาว มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้
๒.๓.๑ จัดตัง้ ศูนย์อา� นวยความสะดวก
(Tal n Mo ili l a in o ) จ�านวน ๔ แห่ง
ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพือ่ ท�าหน้าทีป่ ระสานงาน
ความต้องการบุคลากรวิจัยของสถานประกอบการ
กับหน่วยงานต้นสังกัด
๒.๓.๒ พัฒนาฐานข้อมูลความต้องการ
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ของสถานประกอบการ และฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ในมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐ เพื่อใช้
สืบค้นและจับคู่ (Tal n Mo ili a a a ) และสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยภาครัฐ
ในเครือข่าย รวม ๑๓ แห่ง
๒.๓.๓ ติดตามการด�าเนินโครงการ Tal n Mo ili ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพือ่ สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่นเพิ่มเติม รวมถึงให้ข้อมูลและสร้างความเข้าใจในรายละเอียดของโครงการ
รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
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แก่ผบู้ ริหารมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ ปัจจุบนั
มีหน่วยงานพันธมิตรที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการจ�านวน
๒๖ หน่วยงาน รวมทั้งอยู่ระหว่างการจัดท�ากลไก
ั ิั
ิบั ิ ำ ำ
การขยายผลการด�าเนินงานโครงการ Tal n Mo ili
ำ
ำ รู้
ในรูปแบบอื่น ๆ เพิ่มเติม และมีการหารือเพื่อหา
ร ห ำ ำ รั
ำ ้ ร ำร
แนวทางการด�าเนินโครงการเพิม่ เติมกับศูนย์สร้างสรรค์
งานออกแบบ (Thailand a i
in n
T )
ผู้
ิั
ปัจจุบนั มีนกั วิจยั ทีเ่ คลือ่ นย้ายไปปฏิบตั งิ าน
ในภาคเอกชนภายใต้โครงการ Tal n Mo ili จ�านวน ๒๔๐ คน และผู้ช่วยวิจัย จ�านวน ๑๕๗ คน
จากจ�านวน ๑๒๗ โครงการ ๑๑๑ บริษัท (บริษัทขนาดใหญ่ ๘ บริษัท และ M ๑๐๓ บริษัท)
๒.๔ การพัฒนากำาลังคนในสาขาขาดแคลน ได้ด�าเนินการสนับสนุนทุนการศึกษาภายใต้โครงการ
สนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ ๓ และโครงการ ระยะที่ ๓
เพื่อส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชาในสาขาขาดแคลน ณ ต่างประเทศและในประเทศเพื่อสนับสนุนการสร้าง
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูงในสาขาต่าง ๆ เช่น สาขาเทคโนโลยีวัสดุศาสตร์และพลังงาน
สาขาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพและสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
และสาขาการจั ด การวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ซึ่ ง ล้ ว นตอบสนองอุ ต สาหกรรมเป้ า หมายของรั ฐ บาล
๑๐ ประเภท โดยเป็ น กลไกขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ เพื่ อ อนาคต (
n in o o h) ทั้ ง นี้
นักเรียนทุนทีส่ �าเร็จการศึกษาจะพร้อมเป็นอาจารย์หรือนักวิจยั ในมหาวิทยาลัยซึง่ เป็นหน่วยปฏิบตั กิ ารเครือข่าย
ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันจะน�าไปสู่การเพิ่ม
ขีดความสามารถในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศต่อไป โดยตั้งแต่ปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙
มีผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกกลับมาแล้ว จ�านวน ๒๗๔ คน ระดับปริญญาโท ๘ คน และอยู่ระหว่าง
การศึกษาระดับปริญญาเอก ๙๖๗ คน ใน ๑๘ ประเทศ
๒.๕ การสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รัฐบาลได้จดั กิจกรรมต่าง ๆ
เพื่อสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ดังนี้
๒.๕.๑ จัดงานถนนสายวิทยาศาสตร์
เนือ่ งในโอกาสวันเด็ก ระหว่างวันที่ ๗-๙ มกราคม ๒๕๕๙
ณ บริ เวณกระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
โดยเปิดสถานีกจิ กรรมและการทดลองทางวิทยาศาสตร์
ให้เด็กไทยได้เรียนรู้ สัมผัสอย่างใกล้ชดิ รวม ๓๔ สถานี
มากกว่า ๑๐๐ กิจกรรม นอกจากนี้ มีการจัดกิจกรรม
“ตะลุยวันเด็ก บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร”ระหว่าง
วันที่ ๖-๗ มกราคม ๒๕๕๙ ณ บ้านวิทยาศาสตร์
สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัด
ปทุมธานี โดยมีฐานกิจกรรมกว่า ๒๐ ฐานกิจกรรม
รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
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๒.๕.๒ จั ด กิ จ กรรมการเข้ า ชมพิ พิ ธ ภั ณ ์ อ วกาศ (
) ภายในพื้ น ที่
อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อให้เยาวชนและประชาชนเห็นความส�าคัญ
ของการปลูก ังจินตนาการทางด้านอวกาศ และได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ โดยเปิดให้เข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ เป็นเวลา ๓ เดือน
ในช่วงระหว่างวันที่ ๙ มกราคม-๙ เมษายน ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นหนึ่งในของขวัญปีใหม่ที่รัฐบาลมอบให้แก่ประชาชน
๒.๕.๓ ดำ า เนิ น โครงการกระจาย
โอกาสเรียนรู้ดาราศาสตร์ ๗๗ จังหวัด เปด ้า
ส่ อ งโลกดาราศาสตร์ เ ปดโอกาสเรี ย นรู ้ ทั่ ว หล้ า
โดยในปี ๒๕๕๘ มีการมอบกล้องโทรทรรศน์ ๖๐ ตัว
พร้ อ มอุ ป กรณ์ ท างดาราศาสตร์ ส� า หรั บ ใช้ เ ป็ น
สื่อการเรียนการสอนดาราศาสตร์ในห้องเรียนให้แก่
โรงเรียนใน ๓๖ จังหวัด (๖๐ โรงเรียน) และจะขยายผล
ให้ครบ ๗๗ จังหวัด (๓๐๐ โรงเรียน) ภายในระยะเวลา ๓ ปี (ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑) โดยในปี ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙
ได้มอบกล้องโทรทรรศน์พร้อมอบรมครูส�าหรับการใช้งานกล้องโทรทรรศน์ ดังนี้
ปี
๒๕๕๘
๒๕๕๙

ครั้งที่ วันที่

จำานวนโรงเรียน

จำานวนจังหวัด

ครั้งที่ ๑ วันที่ ๔-๖ เมษายน ๒๕๕๘

๓๐

๒๗

ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๘-๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘

๓๐

๒๑

ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๑-๒๒ เมษายน ๒๕๕๙

๕๐

๒๔

ครั้งที่ ๒ วันที่ ๔-๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

๕๐

๓๐

ทัง้ นี้ ในปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ได้มอบกล้องโทรทรรศน์ให้โรงเรียน รวมจ�านวน ๑๖๐ โรงเรียน
๖๑ จังหวัด และจะมอบให้ครบ ๗๗ จังหวัด ในปี ๒๕๖๐
๒.๕.๔ จั ด ง า น น วั ต ก ร ร ม แ ล ะ
เทคโนโลยี ทยเพือ่
ระหว่างวันที่ ๓-๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๘
ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม บริเวณท�าเนียบรัฐบาล
ภายใต้แนวคิด“นวัตกรรมไทยสร้างชื่อเทคโนโลยีไทย
สร้ า งชาติ วิ ท ยาศาสตร์ ไ ทยสร้ า งสุ ข ” โดยมี
“
การจัดแสดงผลงานและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ
ำ ั รร
การสนับสนุนและพัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวั ต กรรม จ� า นวนมากกว่ า ๒๐๐ ผลงาน
ำ ั ั รร ห ำ ิ
เช่น เครือ่ งสีขา้ วขนาดเล็ก เครือ่ งเพาะถัว่ งอก ผ้าไหมมัดหมี่
ำ ั ั ร ิ
สบู่ก้อนสมุนไพร เครื่องส�าอางจากสารสกัดยางพารา
ำ ร
สำรส
รวมทั้ ง มี ก ารถ่ า ยทอดเทคโนโลยี เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม
และต่อยอดการสร้างอาชีพ จ�านวน ๒๓ หลักสูตร
ห ร
การให้บริการของหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการเงิน
เพื่อบริการให้ค�าปรึกษาส�าหรับผู้ประกอบการ M

ั ำ ส สริ
ั รร

ผ

รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
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ตลอดจนมีการจัดกิจกรรมบนเวทีเพือ่ สร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ i n ho i n Tal ทัง้ นี้
มีผู้เข้าชมงาน จ�านวน ๕๔ ๖๙๒ คน และมียอดจ�าหน่ายสินค้าและการสั่งซื้อ รวมทั้งสิ้น ๑๖๖ ๑๗๕ ๔๗๘ บาท
๒.๕.๕ จัดงานวันนวัตกรรมแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเซ็นทารา
แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เพื่อประกาศผลและมอบรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ
ประจ�าปี ๒๕๕๘ โดยผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประกอบด้วย ๑) รางวัลชนะเลิศด้านสังคม ได้แก่
“รากเทียมขนาดเล็กส�าหรับช่วยยึดฟันเทียมแบบถอดได้” จาก บริษทั พีดบั บลิว พลัส จ�ากัด และ ๒) รางวัลชนะเลิศ
ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ “เวลโลกราฟ” นาฬิกาสุขภาพ จาก บริษัท เวลโลกราฟ จ�ากัด
๒.๕.๖ จัดงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยในปี ๒๕๕๘ จัดงาน
ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ภายใต้แนวคิด “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวติ ด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติดว้ ยเทคโนโลยี สูว่ ถิ แี ห่งนวัตกรรม”
เพือ่ เผยแพร่ผลงานวิจยั และนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ การค้นคว้าใหม่ ๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์มาจัดแสดงและให้
ความรูจ้ า� นวนมาก โดยมีผเู้ ข้าร่วมชมงานกว่า ๑ ล้านคน และในปี ๒๕๕๙ ได้จดั งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ๙ กระทรวง ๑๘ สถาบันการศึกษา
จ�านวนกว่า ๑๐๐ หน่วยงาน และหน่วยงานต่างประเทศ ๘ ประเทศ จ�านวนมากกว่า ๑๐ หน่วยงาน เช่น
ประเทศญีป่ นุ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐเกาหลี ประเทศแคนาดา
เครื อ รั ฐ ออสเตรเลี ย และสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ภายใต้ แ นวคิ ด “จุ ด ประกายความคิ ด พั ฒ นาชี วิ ต
ด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติดว้ ยเทคโนโลยี สูว่ ถิ แี ห่งนวัตกรรม” ทัง้ นี้ มีผเู้ ข้าร่วมชมงานจ�านวนกว่า ๑.๑ ล้านคน
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๒.๕.๗ จัดงานวันนักประดิษฐ์ ประจำาปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ศูนย์นทิ รรศการ
และการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร มีผลงานสิ่งประดิษฐ์ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ
เข้าร่วมจัดแสดงภายในงาน จ�านวนกว่า ๑ ๓๐๐ ผลงาน จาก ๑๘๒ หน่วยงาน ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน
และได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ใน ๔ ประเภท ประกอบด้วย รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ
รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจ�าปี ๒๕๕๘ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจ�าปี ๒๕๕๙
รวมจ�านวน ๑๒๗ ผลงาน ทั้งนี้ มีผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่ได้รับรางวัลและมีการน�าไปใช้ประโยชน์และต่อยอด
เชิงพาณิชย์ เช่น ชุดตรวจวัณโรคและวัณโรคดื้อยา หุ้นยนต์ฟ้าใส หุ่นยนต์ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อน้องคนพิเศษ
สิริกระดูกเทียมผลิตจากเปลือกหอยแคลง
๒.๕.๘ จัดงาน มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศ ทย หรือ
ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ เพื่อเป็นเวทีให้เยาวชนไทยที่มีความสามารถ
ในด้านเทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ สารสนเทศและการสื่อสาร ประกวดผลงานที่เป็นประโยชน์
แก่เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ แบ่งเป็น ๓ ประเภท คือ ๑) การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
แห่งประเทศไทย ( a ional o a on ) ๒) การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
( o n i n i o p i ion) สรรหาตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมชิงชัยในงาน Th n l n na ional
i n and n in in ai n l
ณ สหรัฐอเมริกา และ ๓) การแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
ค้นหาสุดยอดนักประดิษฐ์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

๒.๕.๙ จัดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด
“วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” เพื่อเป็นการสร้างแรงขับเคลื่อนให้เกิดการน� า
องค์ความรู้ ผลผลิต เทคโนโลยี และนวัตกรรมการวิจยั ไปสูก่ ารใช้ประโยชน์ ตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาของประเทศ
รวมทั้งเพื่อเป็นเวทีระดับชาติในการน�าเสนอผลการวิจัยที่มีศักยภาพพร้อมใช้ประโยชน์ และเป็นกลไกส� าคัญ
ในการเชือ่ มโยงการวิจยั ของไทยทีม่ ศี กั ยภาพไปสูก่ ลุม่ ผูใ้ ช้ประโยชน์ระดับประเทศและนานาชาติ โดยมีนทิ รรศการ
น�าเสนอผลงาน จ�านวน ๖๑๘ ผลงาน และกิจกรรมภาคการประชุม ๑๓๑ หัวข้อ โดยความร่วมมือกับหน่วยงาน
ในเครือข่ายระบบวิจัย จ�านวน ๑๙๕ หน่วยงาน และมีพิธีมอบรางวัล Thailand R a h po a d
๒.๖ การพัฒนาศักยภาพนักวิจยั โดยด�าเนินการสนับสนุนนักวิจยั รุน่ ใหม่ จ�านวน ๕๐๘ คน (ปริญญาเอก
๒๕๔ คน และปริญญาโท ๒๔๔ คน) ผ่านโครงการทุนบัณฑิตศึกษา และพัฒนาหลักสูตรเพือ่ พัฒนาศักยภาพนักวิจยั
ระดับกลาง ผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานในระบบวิจัย ในหลักสูตรต่าง ๆ ได้แก่ หลักสูตรการประเมินผล
โครงการส�าหรับนักวิจยั จ�านวน ๒๗๒ คน หลักสูตรสร้างนักวิจยั รุน่ ใหม่ จ�านวน ๑ ๙๑๓ คน และหลักสูตรพัฒนา
ผู้จัดการงานวิจัย (R a h Mana ) จ�านวน ๓๑๐ คน วิทยากรหลักสูตรพัฒนานักวิจัย (T ainin o h
T ain ) จ�านวน ๑๗๑ คน
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การป ิรประบบการ สิ่ง ง ระเบียบ ละก มายที่เปนอปสรรค อการน�า
งาน ิ ั ย ละพั นา ป อยอด รอ ชประโยชน สงเสริ ม การ ั ดท�า ผนพั นา
การ ิ ั ย ละพั นา นระดั บ าค รอกลม ั ง ั ด ร มทั งผลั ก ดั น งาน ิ ั ย
ละพั นา ปสการ ชประโยชนเชิงพา ิชย
๓.๑ การผลักดันมาตรการยกเว้นภาษีเงิน ด้นิติบุคคลสำาหรับค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ร้อยละ ๓๐๐
๓.๑.๑ รัฐบาลได้ยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลส�าหรับค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยเพิ่มจาก ร้อยละ ๒๐๐
เป็น ร้อยละ ๓๐๐ มีระยะเวลาการให้สิทธิประโยชน์
“
ทางภาษีเป็นเวลา ๕ ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม
๒๕๕๘-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ซึ่งได้มีการประกาศใช้
ส�ำหรับ ำ ้ ำ ้ำ ำร ิ ั
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
ั ำ
ั รร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๙๘) พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว
เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ (มาตรการยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับค่าใช้จ่ายด้านการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม)

้ ำ ิ
ิ

๓.๑.๒ จัดงาน “
nno a ion
o
0 และเปิ ด ตั ว มาตรการยกเว้ น ภาษี
ร้อยละ ๓๐๐ ส�าหรับการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม”
เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ซึ่งผลการด�าเนินงาน
ในช่วงที่ผ่านมา มีโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองแล้ว
จ�านวน ๒ ๘๓๔ โครงการ คิดเป็นมูลค่าโครงการรวม
๙ ๘๘๖ ล้ านบาท โดยประเภทอุต สาหกรรมที่ยื่น
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ขอรับรองโครงการวิจัยสูงสุด ๓ อันดับแรก คือ อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมยาและเคมีภัณฑ์ และ
อุตสาหกรรมการก่อสร้างและวัสดุ อีกทัง้ ได้พฒ
ั นาปรับปรุงกระบวนการพิจารณารับรองโครงการวิจยั และพัฒนา
เทคโนโลยี เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการบริการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผปู้ ระกอบการภาคเอกชนทีส่ ำ� คัญได้แก่
๑) การเปิดให้บริการระบบสนับสนุนการด�ำเนินงานรับรองโครงการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีของผูป้ ระกอบการ
ภาคเอกชน หรือระบบ RDC Online เพื่อยื่นขอรับรองโครงการวิจัยผ่านทางอินเทอร์เน็ต ๒) การเพิ่มช่องทาง
Fast Track ซึ่งสามารถทราบผลการรับรองโครงการภายใน ๑ เดือน และ ๓) การจัดหลักสูตรฝึกอบรมการเขียน
ข้อเสนอโครงการเพื่อขอการรับรองให้แก่ผู้ประกอบการ
			
นอกจากนี้ ได้พัฒนาแนวทางจัดท�ำและด�ำเนินการตรวจประเมินระบบบริหารการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้วยระบบ Self-Declaration ส�ำหรับมาตรการยกเว้นภาษี ร้อยละ ๓๐๐
และได้ดำ� เนินการจัดอบรมเรือ่ ง “ระบบบริหารการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมส�ำหรับผูป้ ระกอบการ
(โครงการน�ำร่อง)” ให้แก่ผู้ประกอบการกลุ่มตัวอย่าง ๕ บริษัท เพื่อให้ผู้ประกอบการกลุ่มตัวอย่างด�ำเนินการ
ตามระบบริหารการวิจัย รวมถึงให้มีการเตรียมพร้อมเพื่อขอรับการตรวจประเมิน (system audit) ต่อไป
รวมทั้งได้ร่วมกันจัดท�ำระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือระบบ Research,
Technology Development and Innovation Management System (RDIMS) เพื่อเป็นช่องทางใหม่
ให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนสามารถใช้สิทธิยกเว้นภาษี ร้อยละ ๓๐๐ ได้ด้วยตนเอง (Self-Declaration)
ในส่วนของโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีมูลค่าโครงการไม่เกิน ๓ ล้านบาท ให้ขอรับรอง
ระบบบริหารการวิจัยเป็นรายบริษัทแทนการรับรองโครงการวิจัยเป็นรายโครงการแบบเดิม (Pre-approval)
โดยประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่สนใจ
สามารถเข้าอบรมหลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นสิทธิประโยชน์ตามมาตรการยกเว้นภาษี ร้อยละ ๓๐๐ และระบบ
บริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม” เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินด้วย ทั้งนี้
ตั้ ง แต่ ป ี ๒๕๕๘ จนถึ ง ปั จ จุ บั น มี โ ครงการวิ จั ย และพั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมได้ รั บ การรั บ รองแล้ ว
จ�ำนวน ๔๙๗ โครงการ คิดเป็นมูลค่าโครงการรวม ๒,๔๕๖.๗๘ ล้านบาท
๓.๒ การส่งเสริมนวัตกรรมสูก่ ารใช้งานจริงและใช้ในเชิงพาณิชย์ โดยใช้กลไกการจัดท�ำบัญชีนวัตกรรมไทย
และบั ญ ชี สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ไ ทย เพื่ อ สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม การน� ำ ผลงานวิ จั ย และพั ฒ นานวั ต กรรมไทยมาใช้
ให้เกิดประโยชน์แก่การพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ
และส่ ง เสริ ม ผลงานวิ จั ย และพั ฒ นานวั ต กรรมไทย
ให้สามารถผลิตสู่เชิงพาณิชย์ มีมาตรฐานเทียบเคียง
ทีเ่ ชือ่ ถือได้ ตลอดจนทดแทนการน�ำเข้าจากต่างประเทศ
ปัจจุบนั มีผลงานนวัตกรรมทีย่ นื่ แบบค�ำขอขึน้ ทะเบียน
“จัดท�ำ
นวัตกรรมไทยแล้วทั้งสิ้น ๑๕๙ ผลงาน และมีผลงาน
ทีผ่ า่ นการรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
มีผู้เสนอขอขึ้นทะเบียนแล้ว ๕๘๕ ราย”
ผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย
จ�ำนวน ๖๑ ผลงาน และได้มีการประกาศขึ้นบัญชี
นวั ต กรรมไทยเรี ย บร้ อ ยแล้ ว จ� ำ นวน ๓๔ ผลงาน โดยส� ำ นั ก งบประมาณได้ จั ด ท� ำ บั ญ ชี น วั ต กรรมไทย
ฉบับเดือนมกราคม ๒๕๕๙ (๑๖ ผลงาน) ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ (๑๐ ผลงาน) และฉบับเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙
(๘ ผลงาน) เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
และหน่วยงานอื่นของรัฐ ใช้ประกอบการพิจารณาจัดหาสินค้าหรือบริการนวัตกรรมไทย รวมทั้งยังมีหน่วยงาน

บัญชีนวัตกรรม
และบัญชีสิ่งประดิษฐ์ ไทย
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ภาครั ฐ และนั ก ประดิ ษ ฐ์ ทั่ ว ประเทศยื่ น ขอขึ้ น บั ญ ชี สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ไ ทย รวม ๔๒๖ ผลงาน จ�า แนกเป็ น
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข จ�านวน ๑๔๘ ผลงาน ด้านเกษตรกรรม ๖๐ ผลงาน ด้านความมั่นคง ๑๑ ผลงาน
ด้านคมนาคม ๙ ผลงาน และด้านอืน่ ๆ ๑๙๘ ผลงาน ปัจจุบนั มีผลงานขึน้ บัญชีสงิ่ ประดิษฐ์ไทย จ�านวน ๑๓๐ ผลงาน
และได้รับการสนับสนุนให้พัฒนาสิ่งประดิษฐ์เพื่อเป็นนวัตกรรม จ�านวน ๑๒ ผลงาน
๓.๓ การดำาเนินโครงการคูปองนวัตกรรม
เพือ่ ยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถของ
ทย ปสู ่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น ระยะที่ ๒
(พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙) เป็นโครงการทีใ่ ห้การสนับสนุน
เงินทุนส�าหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและ
“
ขนาดเล็ก ( M ) ในการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม
ส ับส ผู้ ร บ ำร
้
ที่ เ กิ ด ประโยชน์ ใ นเชิ ง พาณิ ช ย์ ห รื อ เชิ ง สั ง คม ซึ่ ง มี
ร ำร
ิ ส ับส
เป้าหมายในการสร้างธุรกิจนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อน
้ำ บำ
ระบบเศรษฐกิ จ จ� า นวน ๒๕๐ โครงการ ภายใต้
งบประมาณสนับสนุนจ�านวน ๕๐๐ ล้านบาท และสร้าง
มูลค่าเพิม่ ทางเศรษฐกิจคิดเป็นมูลค่ากว่า ๕๐ ๐๐๐ ล้านบาท ปัจจุบนั ได้ให้การสนับสนุนผูป้ ระกอบการ M แล้ว
จ�านวน ๑๙๕ โครงการ วงเงินสนับสนุน ๑๖๕ ๗๖๐ ๑๗๔ บาท จากมูลค่าโครงการรวม ๓๘๖ ๙๖๘ ๖๔๗ บาท
ประมาณการมูลค่าการลงทุนใหม่กว่า ๒ ๒๕๐ ล้านบาท

ร ำร ู

ั รร

๓.๔ การผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งจะมีผล
ต่อการป ิรูปประเทศ ดังนี้
๓.๔.๑ ปฏิ รู ป ระบบวิ จั ย และนวั ต กรรมของประเทศ โดยก� า หนดให้ มี ส ภานโยบายวิ จั ย
และนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อท�าหน้าที่ในการก�าหนดทิศทางนโยบาย ยุทธศาสตร์ รวมทั้งปรับปรุงระบบวิจัย
และนวัตกรรมของประเทศ ตลอดจนก�ากับและติดตามการบริหารจัดการ การจัดสรรงบประมาณ และประเมิน
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ผลการด�ำเนินการให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีเอกภาพ อันเป็นประโยชน์แก่การแก้ไขปัญหาการวิจัย
ของประเทศและปฏิรปู การบริหารราชการแผ่นดิน โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมือ่ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙
และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
		
๓.๔.๒ พระราชบัญญัตพิ ลังงานนิวเคลียร์เพือ่ สันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แล้วเมือ่ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ และมีผลใช้บงั คับเมือ่ พ้นก�ำหนด ๑๘๐ วัน นับแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
		
๓.๔.๓ พระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมือ่ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ และมีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
		
๓.๔.๔ ร่างพระราชบัญญัติสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้ ำแห่งชาติ พ.ศ. .... ได้ปรับแก้
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้ ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๑
ให้สอดรับกับพระราชบัญญัตอิ งค์การมหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ทีป่ ระกาศใช้เมือ่ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
และได้ส่งให้ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ทราบแล้ว
		
๓.๔.๕ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... อยู่ระหว่างการปรับปรุงร่างกฎหมาย
		
๓.๔.๖ ร่างพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจยั และนวัตกรรม พ.ศ. .... อยูร่ ะหว่าง
การปรับปรุงร่างกฎหมาย
๓.๕ การพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงาน
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจ�ำภูมิภาค
จ�ำนวน ๕ แห่ง ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น ชลบุรี
สงขลา และกรุงเทพมหานคร โดยได้ท�ำงานร่วมกับ “
จังหวัดและสถาบันการศึกษาที่เป็นเครือข่ายถ่ายทอด และ
และ
เทคโนโลยีในพืน้ ทีเ่ พือ่ ให้เกิดแผนงานบูรณาการร่วมกัน
ครอบคลุมพื้นที่ ๖๙ จังหวัด
โดยในปี ๒๕๕๘ ได้สนับสนุนงบประมาณให้หน่วยงาน
๑๙๔ ด้านการวิจัยและพัฒนา”
และสถาบันการศึกษาทีเ่ ป็นเครือข่ายคลินกิ เทคโนโลยี
จ�ำนวน ๗๘ แห่ง ด� ำเนินการบริการให้ค� ำปรึกษา
และข้อมูลเทคโนโลยี ถ่ายทอดเทคโนโลยีและวิจัย
และพั ฒ นาต่ อ ยอดเทคโนโลยี ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ๖๙ จั ง หวั ด จ� ำ นวน ๑๙๔ โครงการ มี ผ ลงาน
ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวั ต กรรม ที่ ส ่ ง เสริ ม ไปใช้ ใ นการเพิ่ ม ศั ก ยภาพ จ� ำ นวน ๒๒ เรื่ อ ง
มี ผู ้ รั บ บริ ก ารรวม ๒๔,๗๒๒ คน รวมทั้ ง สนั บ สนุ น งบประมาณให้ ห น่ ว ยงานและสถาบั น การศึ ก ษา
เพื่อพัฒนาหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ�ำนวน ๑๐๙ หมู่บ้าน มีผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
จ� ำ นวน ๖,๐๖๐ คน และในปี ๒๕๕๙ ได้ ส นั บ สนุ น งบประมาณให้ ห น่ ว ยงานและสถาบั น การศึ ก ษา
ทีเ่ ป็นเครือข่ายคลินกิ เทคโนโลยีครอบคลุมพืน้ ที่ ๖๘ จังหวัด จ�ำนวน ๑๐๒ โครงการ โดยมีผลงานด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่ส่งเสริมไปใช้ในการเพิ่มศักยภาพ จ�ำนวน ๒๕ เรื่อง มีผู้รับบริการรวม ๑๙,๘๙๑ คน
และสนั บ สนุ น งบประมาณให้ ห น่ ว ยงานและสถาบั น การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาหมู ่ บ ้ า นแม่ ข ่ า ยวิ ท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี จ�ำนวน ๙๐ หมู่บ้าน มีผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี จ�ำนวน ๖,๔๗๘ คน

ให้คำ� ปรึกษาถ่ายทอดเทคโนโลยี
วิจยั พัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี
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๔. การส่ ง เสริ ม ให้ โ ครงการลงทุ น ขนาดใหญ่ ข องประเทศใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมของไทย และส่งเสริมการใช้เครื่องมือ
วัสดุ และสินค้าอื่น ๆ ที่เป็นผลจากการวิจัยและพัฒนาภายในประเทศในวงกว้าง
๔.๑ การพัฒนาก�ำลังคน เทคโนโลยี และอุตสาหกรรมสนับสนุนภายในประเทศ เพื่อรองรับ
การพัฒนาด้านระบบขนส่งทางราง ได้จัดสัมมนาและประชุมวิชาการต่าง ๆ เช่น ๑) จัดสัมมนาแนวทาง
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง โดยเป็นการถ่ายทอด
ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญจากสาธารณรัฐเกาหลี ประเทศญี่ปุ่น ประเทศมาเลเซีย ๒) จัดประชุมวิชาการ
และแสดงนิทรรศการอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางไทย ครั้งที่ ๒ เรื่อง “ผลิตชิ้นส่วนระบบรางอย่างไรให้ได้
มาตรฐาน” (The Second Thai Rail Industry Symposium and Exhibition (RISE2) “Railway Standard
and Thai Railway Parts Manufacturing” ณ สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มักกะสัน เพื่อน�ำเสนอ
ความก้าวหน้าของผลงานวิจยั และนวัตกรรมระบบรางของประเทศไทยทีส่ ามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม
ได้จริง และ ๓) จัดกิจกรรม “ค่ายวิทยาศาสตร์ระบบราง สถานีที่ ๑ (Railway Science Camp 1st Station)
ตอน : สถานีต้นทางรางรถไฟ” ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี
แก่นกั ศึกษาระดับปริญญาตรี จ�ำนวน ๗๐ คน จาก ๑๔ มหาวิทยาลัย เพือ่ ถ่ายทอดองค์ความรูพ้ นื้ ฐานด้านระบบราง
สร้างเครือข่ายระหว่างภาคการศึกษา สถาบันวิจัย และภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ได้ผลิตและพัฒนาบุคลากร
เพื่อรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางราง จ� ำนวน ๗๑๑ คน โดยร่วมมือกับ
เครือข่ายพัฒนาก�ำลังคนและความเชีย่ วชาญเทคโนโลยีดา้ นระบบขนส่งทางราง จ�ำนวน ๒๗ หน่วยงาน ประกอบด้วย
หน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษาและวิจัย และภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการเดินรถ
๔.๒ การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางยานยนต์ไฟฟ้าในอาเซียน มีการด�ำเนินการที่ส�ำคัญ

ดังนี้
		
๔.๒.๑ จัดท�ำแผนทีน่ ำ� ทางการส่งเสริม
ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒)
เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางยานยนต์
ไฟฟ้ า ในอาเซี ย น โดยให้ มี ก ารใช้ แ ละการผลิ ต
ควบคู ่ ไ ปกั บ การวิ จั ย และพั ฒ นาเทคโนโลยี ข อง
ยานยนต์ ๓ ประเภท คือ รถโดยสารไฟฟ้า ยานยนต์
ไฟฟ้าดัดแปลง และรถยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคล โดยให้
น�ำเข้าเฉพาะแบตเตอรีห่ รือชิน้ ส่วนทีย่ งั สามารถผลิตได้
เพื่ อ ให้ เ กิ ด การสร้ า งอุ ต สาหกรรมยานยนต์ ไ ฟฟ้ า
และแบตเตอรี่ ขึ้ น ในประเทศ ทั้ ง นี้ ในระยะแรก
ให้น�ำร่องจากหน่วยงานภาครัฐ คือ องค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ โดยเลือกน�ำร่องจากรถโดยสารไฟฟ้า
นอกจากนี้ อยู่ระหว่างด�ำเนินการสนับสนุนให้เกิด
การส่งเสริมการลงทุนผ่านโครงการ Eco car ระยะที่ ๒
เพิ่มเติมด้วย
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
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“ส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลาง

ยานยนต์ ไฟฟ้าในอาเซียน

โดยจัดท�ำ Road Map จัดแสดง
ศักยภาพนวัตกรรมยานยนต์ ไฟฟ้า
ที่ผลิตในไทยและจัดท�ำแผนมุ่งเป้า
ด้านการวิจัยและพัฒนา”

นโยบายข้อ ๘

๔.๒.๒ จัดงานแสดงศักยภาพนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตและพัฒนาขึ้นในประเทศ ได้แก่
รถโดยสารไฟฟ้าขนาดใหญ่ รถโดยสารไฟฟ้าขนาดกลาง ตุกตุกไฟฟ้า และจักรยานยนต์ไฟฟ้า ทีส่ ามารถจดทะเบียน
ได้ตามกฎหมาย เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ท�าเนียบรัฐบาล โดยยานยนต์ขนาดกลางและขนาดเล็กที่น�ามา
แสดงดังกล่าว ใช้ชิ้นส่วนในการผลิตจากในประเทศไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐-๙๐
๔.๒.๓ จัดท�าแผนมุ่งเป้าด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
ของประเทศไทย พร้อมก�าหนดเป้าหมายให้ประเทศไทยมีอุตสาหกรรมการผลิต ประกอบ และพัฒนาชิ้นส่วน
ยานยนต์ไฟฟ้าภายในปี ๒๕๖๔ โดยมีเป้าหมายเพือ่ ช่วยลดการน�าเข้าชิน้ ส่วนทีต่ อ้ งพึง่ พาต่างประเทศ โดยแบ่งเป็น
๔ แผนงานวิจัย คือ ๑) ด้านแบตเตอรี่และระบบจัดการพลังงาน ๒) ด้านมอเตอร์และระบบขับเคลื่อน
๓) ด้านโครงสร้างน�้าหนักเบาและการประกอบซึ่งจะท�าให้น�้าหนักรถเบาลง และ ๔) ด้านการพัฒนานโยบาย
มาตรฐานและบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
๔.๓ การดำาเนินโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร
(
) เกิดจากนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ที่ได้ก�าหนดให้
เมืองนวัตกรรมอาหาร ( ood nnopoli ) เป็นหนึ่ง
ในเจ็ด p l
ซึ่งหมายถึงคลัสเตอร์ส�าหรับ
กิจการทีใ่ ช้เทคโนโลยีชนั้ สูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
โดยจะได้รับสิทธิและประโยชน์ส�าหรับการส่งเสริม
การลงทุ น เป็ น พิ เ ศษในพื้ น ที่ เ ป้ า หมายเพื่ อ ให้ มี
ขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น โดยเขตพื้นที่
ด�าเนินการ ood nnopoli พืน้ ทีแ่ รกตัง้ อยูท่ อี่ ทุ ยาน
วิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Thailand i n a
T ) โดยมีศนู ย์บริการเบ็ดเสร็จ ( n - op i )
เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารแบบครบวงจรด้ า นการวิ จั ย พั ฒ นา
และนวัตกรรม และอ�านวยความสะดวกให้บริษทั อาหาร
ชั้นน�าระดับโลกและบริษัทของไทยเข้ามาลงทุนวิจัย
พัฒนาและนวัตกรรมในพืน้ ที่ ood nnopoli และให้
บริการในรูปแบบ ood nnopoli
i la o
โดยอาศั ย กลไกความร่ ว มมื อ ระหว่ า งภาครั ฐ กั บ
ภาคเอกชน ( ) ปัจจุบันมีบริษัทเอกชนที่สนใจ
และเข้ามาดูพนื้ ทีใ่ น ood nnopoli จ�านวน ๑๐ บริษทั
และมีบริษทั ทีอ่ ยูร่ ะหว่างการจัดท�าสัญญาการเช่าพืน้ ที่
จ�านวน ๔ บริษัท รวมทั้งได้มีการสร้างความร่วมมือ
กับหน่วยงานในต่างประเทศ ได้แก่ a all
n pi n i
( ) และ T - oldin
o. d. สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น nnopoli
o nda ion สาธารณรัฐเกาหลี

ร ำร

ั รร ำหำร
ู

สำห รร ำหำร ั �ำ
้ำ ำ
ิั ั
สร้ำ ั รร
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ำ

นโยบายข้อ ๘

๕ การปรั บ ปรง ละ ั ด เ รี ย ม มี
โครงสร างพนฐานด าน ิ ท ยาศาส ร
ละเทคโนโลยี ดานการ ิ ัย ละพั นา
ละดานน ั กรรม

ับ
้ำ ิ ำ ำส ร
“

ำรบริ ำร

๕.๑ ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น ก า ร บ ริ ก า ร
ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี (
ห้บริ ำร ส บ
)
เพื่ อ ให้ เ กิ ด การวิ จั ย และพั ฒ นาของภาคเอกชน
ส บ บ ้
รำ ำร
โดยแบ่งเป็น ๔ หมวดหลัก ได้แก่ ระบบมาตรวิทยา
ำ รำ
( M M o l o ) ก า ร ก� า ห น ด ม า ต ร ฐ า น
(
anda di a ion) การทดสอบ (T T in )
และการรับรองคุณภาพ (
ali
an ) ซึง่ ระบบ M T เป็นโครงสร้างพืน้ ฐานด้านคุณภาพ ( ali
n a
) ที่ ส� า คั ญ ในการผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ตลอดจนลดต้ น ทุ น
ของภาคเอกชนในการน� า ชิ้ น งานไปวิ เ คราะห์ ทดลอง ทดสอบที่ ต ่ า งประเทศ ซึ่ ง มี ป ั ญ หาทั้ ง ด้ า นเวลา
และค่าใช้จ่าย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้พัฒนาระบบการให้บริการเทคนิคด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแบบเบ็ดเสร็จ (M T n op
i ) โดยมีการบูรณาการระหว่าง ๖ หน่วยงาน
ภายใต้ สั ง กั ด กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ทั้ ง นี้ มี ผู ้ ป ระกอบการขอรั บ บริ ก ารผ่ า นเว็ บ ไซต์
h p on op. o . o. h จ� านวน ๓ ๙๕๕ ราย และสามารถให้ บริ ก ารทดสอบและสอบเที ย บได้
จ�านวน ๑๓ ๖๙๒ รายการ ๑ ๔๓๐ มาตรฐาน รวมทั้งได้จัดท�าฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการทดสอบในภาพรวม
ของประเทศบรรจุในเว็บไซต์กลาง Thailand T in a ซึ่งเป็นการให้บริการที่สะดวกและรองรับ
การใช้งานของผู้ประกอบการในการเข้าถึงฐานข้อมูลมาตรฐานและข้อมูลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ
ในภาพรวมของประเทศ ฐานข้ อ มู ล ทางด้ า นมาตรวิ ท ยาของประเทศ และฐานข้ อ มู ล โครงสร้ า งพื้ น ฐาน
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ โดยบูรณาการข้อมูลระหว่าง ๒๐ หน่วยงาน
จาก ๑๐ กระทรวง หน่วยงาน ปัจจุบันได้มีการทวนสอบและน�าเข้าข้อมูลจากทั้ง ๑๐ กระทรวง หน่วยงาน
สู่ฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการเรียบร้อยแล้วผ่านทางเว็บไซต์
.n i. o. h
๕.๒ การสนับสนุนพื้นที่ บริการ และงบประมาณของอุทยานวิทยาศาสตร์ ได้ให้บริการโครงสร้าง
พื้ น ฐานและสนั บ สนุ น สิ่ ง อ� า นวยความสะดวกต่ า ง ๆ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และรองรั บ กิ จ กรรมวิ จั ย พั ฒ นา โดยมี
การด�าเนินการที่ส�าคัญ ดังนี้
๕.๒.๑ อุ ท ย า น วิ ท ย า ศ า ส ต ร ์
ประเทศ ทยให้ บ ริ ก ารพื้ น ที่ เช่ า แก่ บ ริ ษั ท เอกชน
ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ�านวน ๘๒ ราย
เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย จ�านวน ๖๔ ราย
และให้ บ ริ ก ารวิ เ คราะห์ ท ดสอบ สอบเที ย บ
และบริ ก ารข้ อ มู ล ทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
จ�านวน ๒๖ ๔๘๒ รายการ
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นโยบายข้อ ๘

		
๕.๒.๒ ส่ ง เสริ ม กิ จ การอุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร์ (นิ ค มธุ ร กิ จ วิ ท ยาศาสตร์ ภู มิ ภ าค)
โดยสนับสนุนงบประมาณให้อทุ ยานวิทยาศาสตร์ภมู ภิ าคเพื่อพัฒนาขีดความสามารถการให้บริการเพื่อการวิจัย
และพัฒนาแก่ภาคเอกชน โดยมีผลการด�ำเนินการดังนี้
ผลการดำ�เนินการ

ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘

พ.ศ. ๒๕๕๙

๖๗ โครงการ

๖๗ โครงการ

ผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี

๓๕ ราย

๓๕ ราย

ผู้ประกอบการที่ใช้ประโยชน์จากอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
มีขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและการทำ�วิจัยเพิ่มขึ้น

๔๒ ราย

๓๘ ราย

โครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี

๕.๓ การพัฒนาระบบสารสนเทศการวิจัยของประเทศ ได้มีการด�ำเนินการดังนี้ ๑) วางระบบ
บริหารจัดการงานวิจยั แห่งชาติ (National Research Management System: NRMS) เพือ่ ใช้ในการบริหาร
ก� ำ กั บ และติ ด ตามงบประมาณและงานวิ จั ย ของประเทศได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยครอบคลุ ม
การบริ ห ารจั ด การทุ น วิ จั ย ทั้ ง หน่ ว ยงานภาครั ฐ และหน่ ว ยงานสนั บ สนุ น การวิ จั ย ๒) เชื่ อ มโยงข้ อ มู ล
ผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จและให้บริการสืบค้นผ่านเว็บไซต์ www.tnrr.in.th มีหน่วยงานวิจัยเข้าร่วมการเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลงานวิจัย จ�ำนวน ๑๒๔ ฐานข้อมูล (มีข้อมูล ๔๔๓,๐๐๐ รายการ) ๓) ให้บริการไฟล์เอกสารดิจิทัล
ผลงานวิจัยฉบับเต็มผ่านเว็บไซต์ www.dric.nrct.go.th (มีข้อมูล ๔๐,๘๐๐ รายการ) มีการดาวน์โหลดข้อมูล
ปีละประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ รายการ ๔) ให้บริการข้อมูลผลงานวิจัยประกอบรูปภาพและคลิปวิดีโอผ่านระบบ
ห้องสมุดงานวิจยั ส�ำหรับสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ www.thai-explore.net ๕) ให้บริการนวัตกรรมส�ำหรับเชิงพาณิชย์
ผ่านเว็บไซต์ www.i4biz.nrct.go.th โดยให้บริการข้อมูลผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม มีผลงาน
พร้อมใช้งานจ�ำนวนประมาณ ๒,๐๐๐ ผลงาน และ ๖) ฐานข้อมูลผลงานวิจัยการเกษตร โดยสามารถสืบค้นผ่าน
เว็บไซต์ www.arda.or.th ขณะนี้มีผลงานวิจัย จ�ำนวน ๓,๗๖๓ เรื่อง จ�ำแนกเป็น ด้านพืช ๑,๑๑๔ เรื่อง
ด้านปศุสัตว์ ๓๒๓ เรื่อง ด้านประมง ๙๓๔ เรื่อง ด้านดิน ปุ๋ย ศัตรูพืช ๖๔๙ เรื่อง ด้านน�ำ้ ๓๘๘ เรื่อง
และด้านอืน่ ๆ ๓๕๕ เรือ่ ง ทัง้ นี้ ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างการพัฒนาระบบ Research Gateway Mobile Application
เพื่อเป็นช่องทางใหม่ในการน�ำเสนอข้อมูลการวิจัยต่อรัฐบาลและสาธารณชน
๕.๔ การพัฒนาระบบคลังข้อมูลน�้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ โดยมีการจัดตั้งศูนย์คลังข้อมูลน�้ำ
และภูมิอากาศแห่งชาติ เพื่อใช้เป็ น ระบบกลางในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลด้านทรัพยากรน�้ ำ ได้แก่
ข้อมูลแผนที่ ข้อมูลสถิติ ข้อมูลสถานการณ์น�้ำในปัจจุบัน ข้อมูลคาดการณ์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยได้
พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ระบบการจัดเก็บและเชื่อมโยงข้อมูล
ระบบประมวลผลข้ อ มู ล และระบบการแสดงผลข้ อ มู ล อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง มี ก ารปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพ
ระบบสนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจเพื่ อ คาดการณ์ น�้ำ ท่ ว มและบริ ห ารจั ด การน�้ำ ที่ มี อ ยู ่ เ ดิ ม ในลุ ่ ม น�้ำ เจ้ า พระยา
(ภาคเหนือ-ภาคกลาง) และลุ่มน�้ำชี ลุ่มน�้ำมูล (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) มีการเชื่อมโยงข้อมูลด้านน�้ำ
และภู มิ อากาศจากหน่ ว ยงานที่ เ กี่ย วข้ อ งแล้ ว รวมจ�ำ นวน ๑๓ หน่ ว ยงาน และเกิ ด ระบบคลั ง ข้ อ มู ล น�้ำ
และภู มิ อ ากาศแห่ ง ชาติ ที่ ส ามารถติ ด ตามข้ อ มู ล ผ่ า นอุ ป กรณ์ เ คลื่ อ นที่ หรื อ NHC Mobile
Application ซึ่งเปิดให้หน่วยงานและประชาชนทั่วไปสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android
นอกจากนี้ ได้พฒ
ั นาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพือ่ คาดการณ์น�้ำท่วมและบริหารจัดการน�ำ้ ในพืน้ ทีภ่ าคตะวันออก
ของประเทศไทย ก�ำหนดขอบเขตการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อคาดการณ์น�้ำท่วมและบริหาร
รายงานผลการดำ�เนินงานของรัฐบาล
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จัดการน�้าในพื้นที่ภาคตะวันตกและภาคใต้ รวมทั้งพัฒนาแบบจ�าลองทางสมุทรศาสตร์และระบบเตือนภัย
ล่วงหน้าบริเวณอ่าวไทยซึ่งเป็นการพัฒนาแบบจ�าลองคลื่น ( a
od l)

๕.๕ ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ แ ล ะ บ ริ ก า ร
ภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ เพื่อพัฒนาระบบ
สืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ
( a ional o- n o a i n a
“
i
o al
RT ) โดยการบูรณาการ
้ ู
และเชื่อมโยงชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศจากหน่วยงาน
ู ิสำรส
ห้บริ ำร
ภาครัฐที่ถูกต้องตามมาตรฐานและทันสมัย สามารถให้
้ ำร ร
ร สิ ิ ำ
บริการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพครบทุกรูปแบบ
รวมทัง้ เชือ่ มโยงแอปพลิเคชันด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน
รบ รู บบ
ภาครัฐเข้าสูร่ ะบบ
o al และการพัฒนาต่อยอด
แอปพลิเคชันใหม่เฉพาะเรื่องเพื่อให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลแบบ
o in
i ( ) รวมทั้ง
จัดท�าแผนที่เฉพาะทางได้ครอบคลุมทุกความต้องการ ทั้งนี้ ในปี ๒๕๕๙ อยู่ระหว่างด�าเนินโครงการระบบ
o aphi n o a ion o al ( o al) เพื่อให้บริการแผนที่ออนไลน์ รวมทั้งพัฒนาระบบ o
Mo il เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลภูมิสารสนเทศในการเ ้าระวังการบุกรุกปา สามารถใช้งานบน
อุปกรณ์มอื ถือ ทัง้ ระบบปฏิบตั กิ าร i และ nd oid โดยสามารถดาวน์โหลดผ่าน pp o และ oo l pla

ร บบ ู ิสำรส
ร
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ำ
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นอกจากนี้ ได้มกี ารย้ายและเพิม่ ประสิทธิภาพระบบงานเดิมเพือ่ น�าเข้าระบบ o al โดยอยูร่ ะหว่างด�าเนินการ
จ�านวน ๒ ระบบ ได้แก่ ๑) ระบบ Thailand Moni o in
ให้บริการข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม
และข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านภัยพิบัติ และ ๒) ระบบ T T inal ให้บริการดาวน์โหลดภาพถ่าย
ดาวเทียมไทยโชตโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

๕.๖ การเสริ ม สร้ า งและพั ฒ นาความร่ ว มมื อ ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวั ต กรรม
กับต่างประเทศ
๕.๖.๑ ทย-ลาว ได้ลงนามบันทึก
ความเข้ า ใจว่ า ด้ ว ยความร่ ว มมื อ กั บ สาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวครอบคลุม ๑๔ สาขา
ได้แก่ ๑) เทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลาย
ทางชี ว ภาพ ๒) พลั ง งานทดแทน ๓) เทคโนโลยี
ห้
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละคอมพิ ว เตอร์ ๔) ดาราศาสตร์
๕) เทคโนโลยีแสงซินโครตรอน ๖) เทคโนโลยีอวกาศ
การส� า รวจระยะไกลและระบบภู มิ ส ารสนเทศ
ห ำ ห ำ สำ ำ
ำ
๗) มาตรวิ ท ยา มาตรฐานทดสอบคุ ณ ภาพ
๘) การสร้ า งความตระหนั ก ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
ิ ร ิส
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ๙) นโยบายวิทยาศาสตร์
ั ำ
ำรำ ำส ร ำ
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ๑๐) การส่งเสริมนวัตกรรม
ส�าหรับ M ๑๑) อุทยานวิทยาศาสตร์ ๑๒) การจัดการ
ทรัพยากรน�า้ ๑๓) เทคโนโลยีนวิ เคลียร์ ความปลอดภัย

ำ ร
้ำ
ิ ำ ำส ร
ั รร ับ ำ ร
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และความมั่นคง และ ๑๔) สาขาเทคโนโลยีชุมชน และได้หารือในระดับ working group รวม ๗ ประเด็น
คือ ๑) การจัดการทรัพยากรน�้ำ ๒) มาตรวิทยาและการมาตรฐาน ๓) พลังงานหมุนเวียนและการเกษตร
๔) เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ๕) การสร้างความตระหนักและพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
๖) ดาราศาสตร์ และ ๗) เทคโนโลยีนิวเคลียร์
		
๕.๖.๒ ไทย-ญี่ปุ่น เช่น การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรวิจัย การส่งเสริมการวิจัย
และพั ฒ นาร่ ว มในสาขาการพั ฒ นาด้ า นต่ า ง ๆ เช่ น ด้ า นเทคโนโลยี อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละคอมพิ ว เตอร์
ด้านดาราศาสตร์ และด้านการวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน การส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนที่มีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร์ การหารือเกี่ยวกับนโยบายสนับสนุนนักลงทุนญี่ปุ่นที่จะมาลงทุนในประเทศไทย
และความร่วมมือด้านการวิจัยด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
		
๕.๖.๓ ไทย-จี น ได้ ล งนามบั น ทึ ก ความตกลงกั บ กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้กรอบการด�ำเนินงาน Science and Technology Partnership Program
(STEP) โดยผลักดันการด�ำเนินงานใน ๔ โครงการ ได้แก่ ๑) โครงการศูนย์วิจัยร่วมไทย-จีน ๒) โครงการ
ระบบการบริการและแลกเปลี่ยนข้อมูลดาวเทียมส�ำรวจ ๓) โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีจีน-อาเซียน และ
๔) โครงการแลกเปลีย่ นนักวิทยาศาสตร์รนุ่ ใหม่ นอกจากนี้ มีความร่วมมือในการสนับสนุนและส่งเสริมนวัตกรรม
ในระดับผู้ประกอบการใหม่ โดยเน้นให้เกิดความร่วมมือใน ๓ ด้าน ได้แก่ ๑) ความร่วมมือด้านการสนับสนุน
ผู้ประกอบการใหม่ (startup) ด้านนวัตกรรม ๒) ความร่วมมือด้านอุทยานวิทยาศาสตร์ (Science Park)
เพื่อส่งเสริมนวัตกรรม และ ๓) ความร่วมมือภายใต้โครงการเมืองนวัตกรรมด้านอาหาร (Food Innopolis)
		
๕.๖.๔ ไทย-เกาหลี ได้ลงนามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม จ�ำนวน ๓ ฉบับ ได้แก่
			
(๑) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ Ministry of Science, ICT and Future Planning (MSIP)
			
(๒) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างส� ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology (KRIBB)
			
(๓) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน) และ Korea Astronomy and Space Science Institute (KASI)
		
๕.๖.๕ ไทย-รั ส เซี ย เป็ น การผลั ก ดั น ให้ มี ก ารลงนามความตกลงว่ า ด้ ว ยความร่ ว มมื อ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง Skolkovo Innovation Centre และ
หน่วยงานของไทยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศ การใช้พลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติ
และเทคโนโลยีการเกษตร
		
๕.๖.๖ ไทย-สหรั ฐ อเมริ ก า ได้ จั ด ประชุ ม คณะกรรมการร่ ว มด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีไทย-สหรัฐ (Thai-U.S. Joint Committee Meeting on Science and Technology: JCM)
ครั้งที่ ๒ ภายใต้ความตกลง Thai-U.S. Scientific and Technical Cooperation Agreement (STA)
โดยจะด�ำเนินความร่วมมือใน ๕ สาขา ได้แก่ พลังงาน สุขภาพ การศึกษาสะเต็ม น�้ำ และความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
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ำรรั ำ ำ ั
ร ห ำ ำร รั

ำ รั ำ ร
ำรสร้ำ ส
ับ ำร ้ ร
ำ ั

...จะรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
โดยสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน...

นโยบายข้อ ๙

นโยบายข้อ ๙
การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุล
ระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
ในปั จ จุ บั น มี ก ารบุ ก รุ ก ที่ ดิ น ของรั ฐ และตั ด ไม้ ท� ำ ลายป่ า มากขึ้ น ทรั พ ยากรธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีวภาพทีเ่ คยอุดมสมบูรณ์ เช่น ป่าไม้ สัตว์ปา่ พันธุพ์ ชื และแร่ธาตุ ถูกท�ำลาย
หรือน�ำไปใช้ประโยชน์ทางพาณิชย์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นอันมาก ทัง้ ปัญหาภาวะมลพิษโดยเฉพาะ
ขยะประเภทต่าง ๆ ก็รนุ แรงยิง่ ขึน้ รัฐบาลจึงมีนโยบายจะรักษาความมัน่ คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
โดยสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนดังนี้
๙.๑ ในระยะเฉพาะหน้า เร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า
โดยให้ความส�ำคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จัดท�ำแนวเขตที่ดินของรัฐให้ชัดเจน
เร่งรัดกระบวนการพิสูจน์สิทธิการถือครองที่ดินในเขตที่ดินของรัฐโดยน� ำระบบสารสนเทศมาใช้
เพื่อการบริหารจัดการ ปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยและสร้างบรรทัดฐานในการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม โดยเฉพาะในพื้นที่ป่าต้นน�้ำและพื้นที่อนุรักษ์ที่มีความส�ำคัญ
เชิงนิเวศ ก�ำหนดพื้นที่แนวกันชนและที่ราบเชิงเขาให้เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์การปลูกป่าเพื่อป้องกัน
ภัยพิบัติและป้องกันการบุกรุกป่า ขยายป่าชุมชน และส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในพื้นที่
เอกชนเพื่อลดแรงกดดันในการตัดไม้จากป่าธรรมชาติ รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่า
ทางเศรษฐศาสตร์ของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ เช่น โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟู
ระบบนิเวศ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เป็นต้น
๙.๒ ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ค�ำนึงถึงขีดจ�ำกัดและศักยภาพในการฟื้นตัว สร้างโอกาสในการเข้าถึง
และแบ่งปันผลประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม
เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ความมั่นคงทางด้านอาหาร สุขอนามัย สนับสนุนวิถีชีวิต
ของชุมชน และการพัฒนาเพือ่ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ รวมทัง้ ให้การคุม้ ครองเพือ่ ให้เกิดความปลอดภัย
ทางชีวภาพ
๙.๓ ในระยะต่อไป พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ
โดยยึดแนวพระราชด�ำริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ เช่น ก�ำหนดเขตป่าชุมชนให้ชัดเจน
พืน้ ทีใ่ ดทีส่ งวนหรือกันไว้เป็นพืน้ ทีป่ า่ สมบูรณ์กใ็ ช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด พืน้ ทีใ่ ดสมควร
ให้ประชาชนใช้ประโยชน์ได้ก็จะผ่อนผันให้ตามความจ�ำเป็นโดยใช้มาตรการทางการบริหารจัดการ
มาตรการทางสังคมจิตวิทยา และการปลูกป่าทดแทนเข้าด�ำเนินการ ทั้งจะให้เชื่อมโยงกับการส่งเสริม
การมีอาชีพและรายได้อนื่ อันเป็นบ่อเกิดของเศรษฐกิจชุมชนทีต่ อ่ เนือ่ งเพือ่ ให้คนเหล่านัน้ สามารถพึง่ พา
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ตนเองได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยที่ดินยังเป็นของรัฐ จะจัดท�ำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
จัดท�ำทะเบียนผู้ถือครองที่ดินในที่ดินของรัฐ ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการที่ดินของรัฐและเอกชน
ให้มีเอกภาพเพื่อท�ำหน้าที่ก�ำหนดนโยบายด้านที่ดินในภาพรวม และปรับปรุงกลไกภาษีเพื่อกระจาย
การถือครองที่ดิน เร่งรัดการจัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้โดยไม่ต้องเป็นกรรมสิทธิ์ แต่รับรองสิทธิร่วม
ในการจัดการที่ดินของชุมชน ก�ำหนดรูปแบบที่เหมาะสมของธนาคารที่ดินเพื่อให้เป็นกลไกในการน�ำ
ทรัพยากรที่ดินมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน�้ำของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติ ทั้งเชิงปริมาณ
และคุณภาพ จัดให้มแี ผนบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำของประเทศและมีกระบวนการบูรณาการแผนงาน
และงบประมาณร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดท� ำแผนงาน โครงการ ไม่เกิด
ความซ�้ำซ้อน มีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับทิศทางและนโยบายการบริหาร
จัดการทรัพยากรน�ำ้ โดยจัดตั้งหรือก�ำหนดกลไกในการบริหารจัดการน�ำ้ พร้อมทั้งมีการน�ำเทคโนโลยี
ที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้ในระบบของการบริหารจัดการน�้ำและการเตือนภัย
๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน�้ำเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค
เพือ่ สร้างคุณภาพสิง่ แวดล้อมทีด่ ใี ห้แก่ประชาชน โดยให้ความส�ำคัญในการเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ
เป็นล�ำดับแรก ส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อน�ำกลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด เร่งก�ำจัด
ขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก�ำจัดขยะในพื้นที่วิกฤต ซึ่งจะใช้ที่ดินของรัฐเป็นหลัก ในพื้นที่ใด
ที่ ส ามารถจั ด การขยะมู ล ฝอยโดยการแปรรู ป เป็ น พลั ง งานก็ จ ะสนั บ สนุ น ให้ ด� ำ เนิ น การ
ส่วนขยะอุตสาหกรรมนั้น จะวางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการเป็นพิเศษ โดยก�ำหนดให้ทิ้งใน
บ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานและให้แยกเป็นสัดส่วนจากบ่อขยะชุมชน
ส�ำหรับขยะของเสียอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะติดเชือ้ จะพัฒนาระบบก�ำกับติดตามตรวจสอบ
และเฝ้าระวังไม่ให้มีการลักลอบทิ้ง รวมทั้งจัดการสารเคมี โดยลดความเสี่ยงและอันตรายที่เกิดจาก
การรั่วไหล และการเกิดอุบัติเหตุ ให้ความส� ำคัญในการจัดการอย่างครบวงจร และใช้มาตรการ
ทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด
ในระดับพื้นที่ จะเร่งแก้ไขปัญหาในพื้นที่มาบตาพุดซึ่งเป็นฐานอุตสาหกรรมหลักของประเทศ
อย่างต่อเนือ่ ง ครอบคลุมทุกมิติ ทัง้ การลดและขจัดมลพิษ การฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
การดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุตสาหกรรม รวมทั้งการพัฒนาปรับปรุง
ขีดความสามารถโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
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๑. การเร่งปกป้องและฟืน้ ฟูพนื้ ทีอ่ นุรกั ษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ปา่ โดยให้ความส�ำคัญ

ในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จัดท�ำแนวเขตที่ดินของรัฐให้ชัดเจน และก�ำหนดเป้าหมายในการรักษา
พืน้ ทีป่ า่ ไม้ทมี่ อี ยู่ ๑๐๒.๔ ล้านไร่ อย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ ยืน รวมทัง้ เพิม่ พืน้ ทีป่ า่ ไม้ โดยมีการด�ำเนินการ ดังนี้
๑.๑ การปรั บ ปรุ ง แผนที่ แ นวเขตที่ ดิ น
ของรั ฐ แบบบู ร ณาการ มาตราส่ ว น ๑:๔,๐๐๐
(One Map) เนื่องจากเกิดปัญหาการทับซ้อนกัน
ของแนวเขตที่ดินของรัฐเป็นจ�ำนวนมาก และเพื่อให้
“
ปรับปรุงแผนที่
แนวเขตที่ดินของหน่วยงานรัฐมีความถูกต้อง เป็นไป
แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ
ตามกฎหมาย และมีการใช้แผนทีก่ ลางเป็นมาตราส่วน
เดียวกัน รัฐบาลจึงได้ก�ำหนดแนวทางการปรับปรุง
เพื่อให้
แผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน
แนวเขตที่ดินของรัฐมีความถูกต้อง
๑:๔,๐๐๐ (One Map) เพื่ อ เพิ่ ม ความสะดวก
ตรงตามกฎหมาย ใช้แผนที่กลาง
ในการตรวจสอบแนวเขตทีด่ นิ โดยได้กำ� หนดหลักเกณฑ์
มาตราส่วนเดียวกัน”
การปรับปรุงแผนทีแ่ นวเขตทีด่ นิ ของรัฐแบบบูรณาการ
รวม ๑๓ หลักเกณฑ์ ดังนี้
		
๑.๑.๑ กรณีป่าสงวนแห่งชาติทับซ้อนกับป่าไม้ถาวร
		
๑.๑.๒ กรณีป่าสงวนแห่งชาติทับซ้อนกับอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
		
๑.๑.๓ กรณีป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคุ้มครอง และพื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้นอกเขต
ป่าสงวนแห่งชาติที่มีแนวเขตชัดเจน ทับซ้อนกับเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
		
๑.๑.๔ กรณีปา่ สงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ เขตห้ามล่าสัตว์ปา่ ทับซ้อน
กับป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี
		
๑.๑.๕ กรณีป่าสงวนแห่งชาติทับซ้อนกับเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.)
		
๑.๑.๖ กรณีอทุ ยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ เขตห้ามล่าสัตว์ปา่ ทีท่ บั ซ้อนกับเขตปฏิรปู ทีด่ นิ
		
๑.๑.๗ กรณีป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคุ้มครอง และพื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้นอกเขต
ป่าสงวนแห่งชาติที่มีแนวเขตชัดเจน อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ทับซ้อนกับ
นิคมสร้างตนเองหรือนิคมสหกรณ์
		
๑.๑.๘ กรณีนิคมสร้างตนเองหรือนิคมสหกรณ์ทับซ้อนกับเขตปฏิรูปที่ดิน และนิคมสร้างตนเอง
หรือนิคมสหกรณ์ที่ยังไม่มีกฎหมายก�ำหนดพื้นที่
		
๑.๑.๙ กรณี ป ่ า สงวนแห่ ง ชาติ ป่ า คุ ้ ม ครอง และพื้ น ที่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของกรมป่ า ไม้
นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติที่มีแนวเขตชัดเจน อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
ทับซ้อนกับที่ราชพัสดุ

One Map

มาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐
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๑.๑.๑๐ กรณีป าสงวนแห่ ง ชาติ ปาคุ ้ มครอง และพื้ น ที่ ใ นความรั บผิ ด ชอบของกรมปาไม้
นอกเขตปาสงวนแห่งชาติที่มีแนวเขตชัดเจน อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปา และเขตห้ามล่าสัตว์ปา
ทับซ้อนกับที่สาธารณประโยชน์ที่มีการออกหนังสือส�าคัญส�าหรับที่หลวง (น.ส.ล.) ไว้แล้ว
๑.๑.๑๑ กรณีแนวเขตทีด่ นิ ของรัฐทีม่ กี ารก�าหนดโดยใช้แนวธรรมชาติหรือแนวเขตตามสิง่ ก่อสร้าง
๑.๑.๑๒ กรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่สามารถหาข้อยุติตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ได้
๑.๑.๑๓ ให้คณะอนุกรรมการระดับจังหวัดรวบรวมข้อมูลระวางแผนทีข่ องกรมทีด่ นิ ทีม่ กี ารรับรอง
แนวเขตปาสงวนแห่งชาติ ปาไม้ถาวร ปาชายเลน อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปา เขตห้ามล่าสัตว์ปา
ไว้เป็นข้อมูลเบื้องต้นส�าหรับใช้ในการด�าเนินการภายหลัง ให้คณะท�างานการแก้ไขปัญหาการทับซ้อนของพื้นที่
ปาไม้และเขตปฏิรูปที่ดินระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวบรวมข้อมูลผลการด�าเนินงานที่ได้ข้อยุติจากคณะท�างานฯ ส่งให้คณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดิน
ของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน ๑ ๔ ๐๐๐ ( n Map) เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป
ทั้งนี้ จากการด�าเนินการที่ผ่านมา มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้
- จัด กอบรมหลัก สู ต ร “เทคนิ ค การปรั บปรุ ง แผนที่ แนวเขตที่ ดิ น ของรั ฐแบบบู ร ณาการ”
ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติระดับจังหวัด ๗๗ จังหวัด จ�านวน ๔ รุ่น
- ชี้แจงสร้างความเข้าใจ โดยลงพื้นที่ให้ค�าปรึกษาแก่คณะอนุกรรมการระดับจังหวัดและระดับ
ภาค ๔ ภาค
- จัดท�าคู่มือเทคนิคให้แก่เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
- จัดตั้งศูนย์ประสานงานการปฏิบัติงานคณะอนุกรรมการเทคนิคการปรับปรุงแผนที่แนวเขต
ที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑ ๔ ๐๐๐ ( n Map) ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- จั ด พิ ธี เ ปิ ด โครงการการปรั บ ปรุ ง
แผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน
๑ ๔ ๐๐๐ ( n Map) เพื่อให้แนวเขตที่ดินของรัฐ
มี ค วามถู ก ต้ อ ง ตรงตามกฎหมาย ใช้ แ ผนที่ ก ลาง
มาตราส่วนเดียวกัน เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙
ณ ตึกสันติไมตรี ท�าเนียบรัฐบาล โดยมี พลเอก ประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี
- ลงพื้ น ที่ ส นั บ สนุ น การด� า เนิ น งาน
ด้านเทคนิคของคณะอนุกรรมการระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร และรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้น ๔ ภาค
- อยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางการด�าเนินงานด้านกฎหมายเพื่อน�าไปสู่การแก้ไขปรับปรุง
กฎหมายให้สอดคล้องและเป็นไปตามเส้นแนวเขตทีด่ นิ ของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑ ๔ ๐๐๐ ( n Map)
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๑.๒ การแก้ ขปญหาทรัพยากรทางทะเลและชาย ง
การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรทางทะเลและชาย ั งประสบปั ญ หาจากความแปรผั น
อย่างต่อเนื่องทั้งจากธรรมชาติและการกระท�าของมนุษย์ โดยการแก้ไขปัญหาเป็นลักษณะการแยกส่วน
เนื่องจากเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน รวมถึงกลไกการจัดการยังไม่มีความเป็นเอกภาพ ขาดการบูรณาการ
และการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในท้องถิ่น ประกอบกับมีการบุกรุกหรือเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่
เพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชาย ั งเป็นจ� านวนมาก ท�าให้ทรัพยากรทางทะเลและชาย ั ง
เปลีย่ นแปลงและเสือ่ มโทรม รวมทัง้ กฎหมายทีใ่ ช้บงั คับทีผ่ า่ นมายังไม่ครอบคลุมการคุม้ ครองทรัพยากรทางทะเล
และชาย ั งในบางพื้ น ที่ นอกจากนี้ ปั ญ หาการกั ด เซาะชาย ั งมี อั ต ราการกั ด เซาะรุ น แรงเฉลี่ ย มากกว่ า
๕ เมตรต่อปี โดยบริเวณอ่าวไทยตอนบนตั้งแต่ปากแม่น�้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จนถึงปากแม่น�้าท่าจีน
จังหวัดสมุทรสาคร เป็นพืน้ ทีท่ มี่ คี วามอ่อนไหวและมีการกัดเซาะขัน้ รุนแรงมากทีส่ ดุ ดังนัน้ จึงได้มกี ารขับเคลือ่ น
การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชาย ังในเรื่องส�าคัญ ดังนี้
๑.๒.๑ ดำาเนินการป้องกันการกัดเซาะ
ชาย งโดยวิธีปก ม้ ผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่น
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
ที่เป็นหาดเลนและหาดทรายปนเลน ซึ่งประสบปัญหา
้ผ
ำ ร ร
การกัดเซาะระดับวิกฤต ๒ แห่ง ระยะทางรวม ๖ กิโลเมตร
ได้แก่ ต�าบลปากแม่น�้าแหลมสิงห์ อ�าเภอแหลมสิงห์
จังหวัดจันทบุรี ระยะทาง ๒ กิโลเมตร และต�าบล
ร สบ หำร ับ ิ
แหลมฟ้าผ่า อ�าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
ห
ระยะทาง ๔ กิโลเมตร พร้อมทั้งอยู่ระหว่างด�าเนินการ
ส่วนขยายในพื้นที่และต�าบลแหลมฟ้าผ่า ระยะทาง
๕ กิโลเมตร
๑.๒.๒ จัดทำามาตรการเพื่อเตรียมรับมือและบรรเทาผลกระทบจากปราก การณ์ปะการัง
อกขาว ประกอบด้วย มาตรการเร่งด่วน ห้ามด�าเนินกิจกรรมในแนวเขตปะการัง ได้แก่ ทอดสมอเรือ ทิ้งขยะ
และปล่อยมลพิษ ขุดลอกร่องน�้า กิจกรรมที่ก่อให้เกิดตะกอน จับสัตว์น�้า ให้อาหารปลา เดินเหยียบย�่าปะการัง
และเก็บหรือท�าลายปะการัง ยกเว้นเพือ่ การศึกษาวิจยั
และมาตรการต่อเนื่อง ก�าหนดมาตรการเพื่อส่งเสริม
การฟื้นตัวของแนวปะการัง และก� าหนดมาตรการ
การใช้ประโยชน์แนวปะการัง ควบคุมเ ้าระวัง ฟื้นฟู
แนวปะการัง และสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการบริหาร
จัดการแนวปะการัง ทัง้ นี้ มาตรการเร่งด่วนได้ประกาศใช้แล้ว
ในแนวเขตประการั ง ๘ แห่ ง โดยอาศั ย อ� า นาจ
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ส ่ ง เสริ ม การบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรทางทะเลและชาย ัง พ.ศ. ๒๕๕๘

ั ำร ั ำ ำ
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๑.๒.๓ จัดทำาร่างพระราชกฤษฎีกากำาหนดให้สัตว์ปาบางชนิดเปนสัตว์ปาสงวน พ.ศ. ....
โดยก�าหนดให้สัตว์ทะเลหายาก จ�านวน ๔ ชนิด เป็นสัตว์ปาสงวน ได้แก่ ปลาฉลามวาฬ (Rhin odon p )
วาฬบรูด้า ( ala nop a d ni) วาฬโอมูระ ( ala nop a o ai) และเต่ามะเฟือง (
ohl
o ia a) ทัง้ นี้ เป็นไปตามพันธกรณีทตี่ อ้ งปฏิบตั ติ ามอนุสญ
ั ญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึง่ ชนิดพันธุส์ ตั ว์ปา
และพืชปาที่ใกล้สูญพันธุ์ ( on n ion on n na ional T ad in ndan d p i o ild
a na and lo a T ) ที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก ซึ่งก�าหนดให้ประเทศสมาชิกต้องมีมาตรการในการสงวน
และคุม้ ครองสัตว์ปาอย่างเหมาะสม รวมทัง้ จัดท�าร่างกฎกระทรวงก�าหนดให้สตั ว์ปาบางชนิดเป็นสัตว์ปาคุม้ ครอง
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพือ่ ให้สตั ว์ทะเลหายาก ๑๒ ชนิด เป็นสัตว์ปาคุม้ ครองตามพระราชบัญญัตสิ งวนและคุม้ ครอง
สัตว์ปาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึง่ ขณะนีร้ า่ งพระราชกฤษฎีกาก�าหนดให้สตั ว์ปาบางชนิดเป็นสัตว์ปาสงวน พ.ศ. ....
และร่างกฎกระทรวงก�าหนดให้สัตว์ปาบางชนิดเป็นสัตว์ปาคุ้มครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อยู่ระหว่างการพิจารณา
ของส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑.๓ การพลิก นผืนปา สูก่ ารพัฒนาทีย่ งั่ ยืน การบุกรุกท�าลายทรัพยากรปาไม้ของประเทศเป็นปัญหา
ทีส่ ะสมมานานและพืน้ ทีป่ าไม้มแี นวโน้มทีจ่ ะลดลงอย่างต่อเนือ่ ง จนเกิดผลกระทบตามมาอย่างมาก เช่น ภัยแล้ง
น�้าปาไหลหลาก สัตว์ป าสูญพันธุ์ ด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงได้มีนโยบาย “พลิกฟื้นผืนปา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
เพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกท�าลายพื้นที่ป าไม้ รักษาพื้นที่ป าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ รวมทั้งเพิ่มพื้นที่ป าไม้ โดยมี
ผลการด�าเนินการ ดังนี้ ๑) สร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุก ายมีส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐ มีการอบรมแล้ว
๑ ๓๔๙ รุ่น (แห่ง) ๒) แก้ไขปัญ หาแนวเขตที่ ดิ น
ของรัฐแบบบูรณาการ ( n Map) อยูร่ ะหว่างตรวจสอบ
กรรมสิทธิ์การครอบครองพื้นที่ทั้งหมด ๓) คุ้มครอง
พื้ น ที่ ป าไม้ โ ดยการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย ได้ พื้ น ที่ คื น
จ�านวน ๙๖ ๓๙๘.๗๘ ไร่ ๔) คุม้ ครองพืน้ ทีป่ าไม้สมบูรณ์
จ�านวน ๑๐๒.๔ ล้านไร่ ๕) จัดหาที่ดินแก่ผู้ยากไร้แล้ว
จ�านวน ๓๑๑ ๒๘๔ ไร่ ๖) ฟื้นฟูสภาพปา จ�านวน
๘๑ ๖๐๖.๓๑ ไร่ ๗) ส่ ง เสริ ม ปลู ก ปาเศรษฐกิ จ
จ�านวน ๕๑ ๓๓๐ ไร่ และ ๘) แจกจ่ายกล้าไม้จ�านวน
๓๔ ล้านกล้า
ทั้งนี้ เพื่อให้การด�าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดท�าแผนการด�าเนินการ ระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) โดยมีแนวทางและเป้าหมายการด�าเนินงานดังนี้ ๑) สร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุก าย
มีสว่ นร่วมตามแนวทางประชารัฐ จ�านวน ๒๔ ๙๐๗ รุน่ (แห่ง) ๒) แก้ไขปัญหาแนวเขตทีด่ นิ ของรัฐแบบบูรณาการ
( n Map) โดยมีแผนทีม่ าตราส่วน ๑ ๔ ๐๐๐ ทีใ่ ช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ๓) คุม้ ครองพืน้ ทีป่ าไม้โดยการบังคับใช้
กฎหมาย จ�านวน ๒.๙๒๔ ล้านไร่ ๔) คุ้มครองพื้นที่ปาไม้สมบูรณ์ จ�านวน ๑๐๒.๔ ล้านไร่ พื้นที่ปาไม้ที่ฟื้นฟู
จ�านวน ๙.๑ ล้านไร่ รวมจ�านวน ๑๑๑.๕ ล้านไร่ ๕) จัดหาทีด่ นิ แก่ผยู้ ากไร้ จ�านวน ๒.๓๕ ล้านไร่ ๖) ฟืน้ ฟูสภาพปา
จ�านวน ๕.๒๓๖๕๕ ล้านไร่ ๗) ส่งเสริมการปลูกปาเศรษฐกิจ จ�านวน ๓.๙๐๔๙๓ ล้านไร่ และ ๘) แจกจ่ายกล้าไม้
จ�านวน ๔ ๗๒๕.๘๕ ล้านกล้า
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๑.๔ การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ
อุทยานแห่งชาติ
ประเทศไทยมีอุทยานแห่งชาติจ�านวน
ทั้งสิ้น ๑๕๐ แห่ง (ประกาศจัดตั้งตามกฎหมายแล้ว
ั รบ บ
๑๒๘ แห่ง และอยู่ระหว่างเตรียมประกาศจัดตั้งอีก
ั �ำ
๒๒ แห่ง) ในจ�านวนนี้เป็นอุทยานแห่งชาติทางบก
๑๒๔ แห่ง และอุทยานแห่งชาติทางทะเล ๒๖ แห่ง
ซึ่งการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
ร
ที่ ผ ่ า นมายั ง ไม่ มี ก รอบทิ ศ ทางที่ ชั ด เจนและได้ ส ่ ง
ผลกระทบต่อระบบการบริหารจัดการของอุทยานแห่งชาติ
เป็ น อย่ า งมาก ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ร ะบบการบริ ห ารจั ด การอุ ท ยานแห่ ง ชาติ เ ป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และเป็นทีย่ อมรับในระดับนานาชาติ จึงได้จดั ท�าแนวทางการจัดการอุทยานแห่งชาติเพือ่ การอนุรกั ษ์และใช้ประโยชน์
ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน โดยมีการปรับปรุงโครงสร้าง บุคลากร และพัฒนาการบริหารจัดการ ๓ ด้าน ดังนี้
๑) ด้านการจัดการ วิชาการ และการปรับปรุงโครงสร้างส�านักอุทยานแห่งชาติ ๒) ด้านการจัดการการท่องเที่ยว
โดยก�าหนดขีดความสามารถในการรองรับด้านนันทนาการของอุทยานแห่งชาติ เช่น พัฒนาระบบจองบ้านพัก
และบริการอุทยานแห่งชาติผ่านระบบออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ต และ ๓) ด้านการป้องกันและปราบปราม
โดยการเสริมสร้างประสิทธิภาพและเทคนิคการลาดตระเวน ( M RT TR ) ในอุทยานแห่งชาติ
นอกจากนี้ การเติ บ โตในการท่ อ งเที่ ย วทางทะเลที่ มี แ นวโน้ ม สู ง ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ได้ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ ทรั พ ยากรธรรมชาติ เช่ น แนวปะการั ง ระบบนิ เวศทางทะเล รวมทั้ ง ความสมบู ร ณ์
และความหลากหลายทางชีวภาพ จึงได้มีการอนุรักษ์และจัดการอย่างมีมาตรฐาน โดยด� าเนินการในพื้นที่
น�าร่องในอุทยานแห่งชาตินพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี หรือ “พีพีโมเดล” เพื่อจัดระเบียบการท่องเที่ยว จัดระบบ
การจัดเก็บรายได้ ฟื้นฟูทรัพยากร โดยสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ ซึ่งผลการด� าเนินงาน
ประสบผลส�าเร็จเป็นอย่างดี ทรัพยากรธรรมชาติได้รบั การคุม้ ครองและฟืน้ ฟู สร้างความปลอดภัยแก่นกั ท่องเทีย่ ว
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยว และสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ประกอบการ ประชาชน และองค์กรต่าง ๆ
ทั้งนี้ ได้ก�าหนดให้ขยายผลการด�าเนินการในอุทยานแห่งชาติที่มีศักยภาพ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน
อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
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ทั้งนี้ เพื่อให้การพัฒนาอุทยานแห่งชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับ ดึงดูด
และสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวได้ จึงได้จัดท�ำแนวทางการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ ๒๐ ปี
(ปี ๒๕๖๐-๒๕๗๙) โดยก�ำหนดแนวทางด�ำเนินการดังนี้ ๑) ศึกษาวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพที่โดดเด่น
๒) จัดเกรดอุทยานแห่งชาติ ๓) ยกระดับคุณภาพอุทยานแห่งชาติ และ ๔) ปรับปรุงการบริหารจัดการ
พร้อมทั้งจัดท�ำแผนแม่บทอุทยานแห่งชาติแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๙–๒๕๖๓ เพื่อให้การบริหารจัดการ
อุทยานแห่งชาติมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน และเพื่อเป็นกรอบการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้สู่มาตรฐานสากล
การด� ำ เนิ น การเรื่ อ งการเร่ ง ปกป้ อ งและฟื ้ น ฟู พื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรป่ า ไม้ แ ละสั ต ว์ ป ่ า ยั ง รวมถึ ง
เรื่องของการหยุดยั้งการบุกรุกท�ำลายทรัพยากรป่าไม้ (แผนปฏิบัติการและมาตรการป้องกันและปราบปราม
การลักลอบบุกรุกพืน้ ทีป่ า่ และการทวงคืนพืน้ ทีป่ า่ ไม้ทถี่ กู บุกรุกปลูกยางพารา) การจัดการป่าต้นน�้ำเสือ่ มสภาพ
บนพื้นที่สูงชัน (เขาหัวโล้น) และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้
รายละเอียดผลการด�ำเนินการในเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่ส�ำคัญของประเทศ ข้อ ๔
การป้องกันแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้

๒. การอนุ รั ก ษ์ แ ละใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ยากรชี ว ภาพและความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
๒.๑ การจัดการให้เกิดผลผลิ ต สั ต ว์ น�้ ำ ในแหล่ ง น�้ ำธรรมชาติ โดยผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น�้ำ
ลงในแหล่งน�้ำธรรมชาติแล้วกว่า ๑,๗๐๕.๕๖ ล้านตัว ได้แก่ สัตว์น�้ำจืด เช่น กุ้งก้ามกราม ปลา และสัตว์น�้ำอื่น ๆ
สัตว์น�้ำชายฝั่ง เช่น กุ้งทะเล ปู หอย สัตว์น�้ำปรับปรุงพันธุ์ เช่น กุ้งก้ามกราม กุ้งทะเล ปลาตะเพียนขาว
๒.๒ การจัดท�ำแผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔
เนื่องจากความหลากหลายทางชีวภาพสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่บทบาทหน้าที่ของระบบนิเวศ
และบริการของระบบนิเวศที่จ�ำเป็นต่อความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ ความมั่นคงทางด้านอาหาร สุขอนามัย
สนั บ สนุ น วิ ถี ชุ ม ชน และการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ รวมทั้ ง ขจั ด ความยากจน รั ฐ บาลจึ ง ได้ ต ระหนั ก ถึ ง ปั ญ หา
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และจัดท�ำแผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔ ขึ้น ซึ่งเป็นแผนหลักที่ใช้ในการก�ำหนดทิศทางและกรอบการด�ำเนินงานบริหารจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพของหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของประเทศ โดยได้ผนวกแผนปฏิบัติการ
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ที่จะใช้ขับเคลื่อนการด� ำเนินการตามแผนแม่บทฯ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายระดับชาติที่ก�ำหนดไว้ในช่วงแรกในปี ๒๕๕๙ ไว้ด้วยแล้ว โดยขณะนี้อยู่ระหว่างจัดท�ำ
ร่างแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
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การพั นาระบบบริ าร ัดการที่ดิน ละ ก ขปญ าการบกรกที่ดินของรัฐ
โดยยด น พระราชด�าริที่ ประชาชนสามาร อยร มกับปา ด
มีการด�าเนินการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าท�าประโยชน์ในเขตนิคมสร้างตนเอง (น.ค.๓) โดยได้ออก
เอกสารสิทธิ์ น.ค.๓ ให้แก่สมาชิกนิคมสร้างตนเอง
รวมทั้งสิ้น ๑ ๒๑๖ ราย รวม ๑ ๕๒๐ แปลง
การด�าเนินการเรื่องการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่ดินและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
โดยยึ ด แนวพระราชด� า ริ ที่ ใ ห้ ป ระชาชนสามารถ
หัส
อยู่ร่วมกับปาได้ยังรวมถึงเรื่องของการบริหารจัดการ
ิ สร้ำ
ที่ดิน รายละเอียดผลการด�าเนินการในเรื่องนี้ปรากฏ
อยู่ในนโยบายข้อ ๓ การลดความเหลื่อมล�้าของสังคม
และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ ข้อ ๗
การแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินท�ากินของเกษตรกรและการรุกล�้าเขตปาสงวนแห่งชาติ

ร

ำ ห้ ้ำ �ำ
รำ

การบริ าร ั ด การทรั พ ยากรน� าของประเทศ เป นเอก าพ นทกมิ ิ
ทังเชิงปริมา ละค าพ
การด�าเนินการเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณ
และคุณภาพ ประกอบไปด้วย การบริหารจัดการน�้าตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน�้า
(พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๙) การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การอนุรกั ษ์ฟน้ื ฟูแหล่งน�า้ การบริหารจัดการน�า้ ตามแผนการพัฒนา
แหล่งน�า้ บาดาล และการบริหารจัดการน�้าให้เกษตรกรในพืน้ ทีช่ ลประทาน รายละเอียดผลการด�าเนินการในเรือ่ งนี้
ปรากฏอยูใ่ นการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนทีส่ า� คัญของประเทศ ข้อ ๓ การแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการบริหารจัดการน�า้

๕ การเรงรัดการค บคมมลพิ ทังทางอากาศ ขยะ ละน�าเสีย ที่เกิด ากการผลิ
ละบริโ ค เพ่อสรางค าพสิ่ง ดลอมที่ดี กประชาชน
๕.๑ การยกระดั บ ความสามารถในการแข่ ง ขั น ด้ า นอุ ต สาหกรรมเพื่ อ การผลิ ต ที่ เ ปนมิ ต ร
กับสิ่งแวดล้อม โดยมีโครงการและการด�าเนินการที่ส�าคัญ ดังนี้
๕.๑.๑ โครงการอุตสาหกรรมทั่ว ทย ร่วมใจจัดการขยะอุตสาหกรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา และสร้าง
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการจัดการขยะอุตสาหกรรมให้แก่สถานประกอบการ รวมทั้งเพื่อให้มีมาตรการ
ด้านกฎหมายที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อจะได้น�ากากอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบมากขึ้น
๕.๑.๒ โ ค ร ง ก า ร เร ่ ง รั ด ก า ร นำ า
กากอุตสาหกรรมเข้าสูร่ ะบบ ได้จดั ท�าแผนแม่บทระยะ ๕ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒) เพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบ
ทิ้งกากอุตสาหกรรม ปัจจุบันสามารถน� ากากเข้าสู่
ระบบแล้ ว ประมาณ ๒๗.๗๒ ล้ า นตั น แบ่ ง เป็ น
ของเสี ย อั น ตราย ๑.๗๖ ล้ า นตั น และของเสี ย
ไม่อันตราย ๒๕.๙๖ ล้านตัน จัดการกากอุตสาหกรรม
ที่เป็นของเสียอันตรายแล้ว ๑.๑๑ ล้านตัน
รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
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๕.๑.๓ โครงการแก้ ขปรั บ ปรุ ง
และส่งเสริมอุตสาหกรรมพลาสติกรี ซเคิลเพือ่ จัดการ
สภาพแวดล้อมพร้อมก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
อย่ า งยั่ ง ยื น มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ก� า หนดแนวทาง
การบริหารการผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติก
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
สร้ า งความตระหนั ก ในการจั ด การขยะพลาสติ ก
อย่างเหมาะสม ปัจจุบันได้ดา� เนินการศึกษาวิเคราะห์
ข้ อ มู ล การประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มตลอด
วัฏจักรชีวิต ( i
l
n ) ของผลิตภัณฑ์พลาสติกที่รีไซเคิลและไม่รีไซเคิล รวบรวมข้อมูล
การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์พลาสติก ด้านการผลิต การบริโภค และการน�ากลับมาใช้ใหม่ และจัดกิจกรรมต่าง ๆ
เพื่อสนับสนุนการแยกขยะเพื่อน�ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่หรือน�าไปแปรสภาพเพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่
๕.๑.๔ โครงการเมืองอุตสาหกรรม
เชิ ง นิ เวศ เพื่ อ ก� า หนดรู ป แบบการพั ฒ นาตั ว อย่ า ง
เมื อ งอุ ต สาหกรรมเชิ ง นิ เ วศตามเป้ า หมายของ
กรอบยุทธศาสตร์ประเทศ และจัดท�าแผนแม่บทการพัฒนา
ั �ำ ผ บ ำร ั ำ
ยกระดั บ นิ ค มอุ ต สาหกรรมสู ่ เ มื อ งอุ ต สาหกรรม
ร ับ ิ
สำห รร สู
เชิงนิเวศของนิคมอุตสาหกรรม ๑๑ แห่ง ใน ๘ จังหวัด
รวมทั้งประเมินผลการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ระดั บ o ha pion ในนิ ค มอุ ต สาหกรรม
ิ
สำห รร
ห ้รับ
ในพื้นที่เป้าหมาย ทั้งนี้ มีนิคมอุตสาหกรรม ๘ แห่ง
ำรรับร
สำห รร
ได้รับการรับรองเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับ
ิ ิ ร ับ
o ha pion แล้ว
๕.๑.๕ ส่ ง เสริ ม และผลั ก ดั น ให้
อุ ต สาหกรรมเหมื อ งแร่ แ ละอุ ต สาหกรรมพื้ น ฐาน
มุ่ง สู่ม าตรฐานเหมือ งแร่สีเขีย ว โดยการเชิญชวน
ให้ผู้ประกอบการน�าเกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ( R- M) ไปประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการ
ซึ่งมีผู้ประกอบการรายใหม่ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จ�านวน ๑๑ ราย และผู้ประกอบการรายเดิมที่ผ่านเกณฑ์
การประเมิน จ�านวน ๙ ราย

สำห รร ิ ิ

๕.๒ การแก้ ขปญหามลพิษทางอากาศ
๕.๒.๑ แก้ ขป ญหาหมอกควั น
ปี ๒๕๕๙ มีผลการด�าเนินการ ดังนี้
(๑) จั ด ท� า แผนปฏิ บั ติ ก าร
ป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หาไฟป า การเผาในที่ โ ล่ ง
และหมอกควันภาคเหนือ ปี ๒๕๕๙ ซึ่งประกอบด้วย
๓ มาตรการ ได้แก่ มาตรการเตรียมการ มาตรการรับมือ
(ระยะก่อนวิกฤตและระยะวิกฤต) และมาตรการฟื้นฟู
และสร้างความยั่งยืน
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(๒) เตรียมการจัดท�า Road Map ความร่วมมืออาเซียนเพื่อควบคุมมลพิษหมอกควัน
ข้ามพรมแดนอย่างเป็นรูปธรรม มีเป้าหมาย แนวทางปฏิบัติ และกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน โดยได้ยกร่าง
Road Map อาเซียนปลอดหมอกควัน (
a
Road Map) เพือ่ เป็นกรอบการด�าเนินงานของอาเซียน
ในการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันข้ามแดน และส่งให้หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศพิจารณาเสนอ
ความเห็นแล้ว
(๓) ก�าหนดมาตรการรับมือในช่วงก่อนวิกฤต โดยให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเน้นการปฏิบตั ิ
ในพื้นที่จริง รณรงค์สร้างจิตส�านึก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ลดและงดการเผา เน้นการป้องกันก่อนเกิดไฟ
หากเกิดไฟให้รีบดับก่อนลุกลาม ถ้าไม่ได้ผลให้บังคับใช้กฎหมาย
(๔) จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพือ่ ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟปาและหมอกควัน
ณ อ�าเภอปาย จังหวัดแม่ ่องสอน เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
(๕) จัดตั้งศูนย์อ�านวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟปาและหมอกควันภาคเหนือ
และศูนย์ติดตามสถานการณ์ ( a Roo ) เพื่อติดตามสถานการณ์และรายงานการปฏิบัติงาน
(๖) จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการ นหลวงในพื้นที่ภาคเหนือ ๒ หน่วย คือ หน่วยปฏิบัติการ
นหลวงจั ง หวั ดเชียงใหม่แ ละหน่ว ยปฏิบัติก าร นหลวงจั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก โดยขึ้ น บิ น ปฏิ บัติ ก าร นหลวง
จ�านวน ๖๕ เที่ยวบิน มีปริมาณการใช้สาร นหลวง ๑๘.๙ ตัน
(๗) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน
ภาคเหนือ ปี ๒๕๕๙ และถอดบทเรียน (
ion R i
R) เพื่อวิเคราะห์การด�าเนินการแก้ไขปัญหา
หมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ และก�าหนดแผนงานให้สอดคล้องในปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
ณ จังหวัดเชียงราย พร้อมทั้งจัดท�าแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี ๒๕๖๐
ซึ่งจะมีก�าหนดแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ นอกจากนี้ จะมีการจัดประชุมทวิภาคีระดับรัฐมนตรี
ระหว่าง ไทย-เมียนมา ไทย-ลาว และ ไทย-กัมพูชา เพื่อหารือร่วมกันในการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดน
๕.๒.๒ แก้ ขปญหามลพิษทางอากาศ
(๑) จั ด ท� า แผนปฏิ บั ติ ก าร
ในการก�ากับดูแล ติดตาม ควบคุม เพื่อมิให้องค์การ
ขนส่ ง มวลชนกรุ ง เทพ (ขสมก.) ปล่ อ ยรถโดยสาร
และรถร่วมบริการของเอกชนออกวิ่งโดยปล่อยควันด�า
เกินมาตรฐาน โดย ขสมก. ได้หยุดเดินรถโดยสาร
ที่มีสภาพเก่าทรุดโทรม ไม่ปลอดภัย และปล่อยควันด�า
เกินมาตรฐาน รวมทั้งสิ้น ๒๓๒ คัน ขณะนี้อยู่ระหว่าง
การขอปลดระวางรถโดยสาร
(๒) จัดท�ามาตรการลดและควบคุม ุ นละอองจากแหล่งก� าเนิดหลักของ ุ นละออง
ในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ ต�าบลหน้าพระลาน อ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี และจัดท�ามาตรการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าว นอกจากนี้ อยู่ระหว่างยกร่างแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษ
ในเขตควบคุมมลพิษ ต�าบลหน้าพระลานฯ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
(๓) ก�าหนดมาตรการควบคุมและติดตามการด�าเนินงานและแก้ไขปัญหาสารอินทรีย์
ระเหยง่ายในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด จังหวัดระยอง อย่างต่อเนื่อง
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๕.๓ การแก้ ขปญหามลพิษทางนำ้า
๕.๓.๑ จั ด ท� า ยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด การคุ ณ ภาพน�้ า ประเทศไทย โดยอยู ่ ร ะหว่ า งการจั ด ท� า
ร่างยุทธศาสตร์ฯ และจัดท�า Road Map
๕.๓.๒ แก้ไขปัญหาน�้าเสียชุมชน มีการด�าเนินการ ดังนี้
(๑) ส่งเสริมให้มีระบบบ�าบัด
น�้าเสียรวม ซึ่งปัจจุบันมีจา� นวนรวมทั้งสิ้น ๑๐๑ แห่ง
เป็นระบบทีก่ อ่ สร้างแล้วเสร็จ ๙๖ แห่ง อยูร่ ะหว่างก่อสร้าง
๔ แห่ง และชะลอโครงการ ๑ แห่ง (จังหวัดสมุทรปราการ)
ซึง่ ระบบบ�าบัดน�า้ เสียดังกล่าวมีความสามารถในการรองรับ
น�้ า เสี ย ประมาณ ๓.๒ ล้ า นลู ก บาศก์ เ มตรต่ อ วั น
คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๖๘ ของปริมาณน�้าเสียทั้งหมด
๙.๕ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน
(๒) ก�าหนดให้มีการจัดเก็บ
ค่าบริการบ�าบัดน�้าเสีย
(๓) ยกร่ า งแผนแม่ บ ทการบริ ห ารจั ด การน�้ า เสี ย ชุ ม ชนของประเทศ โดยปั จ จุ บั น
อยู่ระหว่างเตรียมการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๕.๓.๓ จัดการน�้าเสีย ณ แหล่งก�าเนิด มีการด�าเนินการ ดังนี้
(๑) ก�าหนดมาตรฐานและประเภทของแหล่งก�าเนิดมลพิษทีจ่ ะต้องถูกควบคุมการระบาย
น�้าทิ้ง ๑๐ ประเภท ได้แก่ อาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารชุด โรงแรม โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา
ส�านักงาน ห้างสรรพสินค้า ตลาด ร้านอาหาร หอพัก และสถานบริการ) ที่ดินจัดสรร สถานีบริการน�้ามันเชื้อเพลิง
โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม ฟาร์มสุกร ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลาและกิจการแพปลา
บ่อเพาะเลีย้ งสัตว์นา�้ ชาย งั บ่อเพาะเลีย้ งสัตว์นา�้ กร่อย บ่อเพาะเลีย้ งสัตว์นา�้ จืด และระบบบ�าบัดน�า้ เสียรวมชุมชน
(๒) บังคับใช้กฎหมายกับแหล่งก�าเนิดมลพิษที่ถูกควบคุม
(๓) ก�าหนดมาตรการและเกณฑ์การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมลพิษทางน�้า
(๔) เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพให้ แ ก่ ผู ้ ป ระกอบการและองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ในการจัดการน�้าเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก�าหนด
๕.๓.๔ แก้ไขปัญหาน�า้ เสียอุตสาหกรรม
อยู ่ ร ะหว่ า งการจั ด ท� า กรอบแนวทางการอนุ ญ าต
ระบายมลพิษ การจัดท�า Road Map การผลักดันภาษี
มลพิษทางน�้า การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับแหล่งก�าเนิดมลพิษประเภทโรงงานอุตสาหกรรม
และการจัดท�าร่างมาตรฐานควบคุมการระบายน�้าทิ้ง
จากโรงงานอุ ต สาหกรรมเกี่ ย วกั บ การผลิ ต น�้ า จื ด
จากน�้าทะเล
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๕.๓.๕ แก้ไขปัญหาน�้ำเสียเกษตรกรรม อยู่ระหว่างการปรับปรุงร่างหลักเกณฑ์การจัดการ
ฟาร์มสุกรที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
		
๕.๓.๖ แก้ไขปัญหาคุณภาพน�้ำในพื้นที่ลุ่มน�้ำวิกฤตหรือพื้นที่เสี่ยง
			
(๑) อยู่ระหว่างการปรับปรุงร่างแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข และฟื้นฟูพื้นที่ลุ่มน�้ ำ
ท่าจีนและพื้นที่ลุ่มน�ำ้ เจ้าพระยา
			
(๒) อยู่ระหว่างเตรียมการจัดท� ำแผนปฏิบัติการเพื่อการป้องกันและแก้ไขอันตราย
อันเกิดจากการแพร่กระจายของมลพิษทางน�ำ้ จากกิจกรรมเหมืองแร่
		
การด�ำเนินการเรื่องเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน�ำ้ เสีย ที่เกิดจากการผลิต
และบริ โ ภค เพื่ อ สร้ า งคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ดี ใ ห้ แ ก่ ป ระชาชน ยั ง รวมถึ ง เรื่ อ งการจั ด การขยะมู ล ฝอย
และของเสียอันตราย รายละเอียดผลการด�ำเนินการในเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่ส�ำคัญ
ของประเทศ ข้อ ๕ การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
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นโยบายขอ ๑
ำรส สริ ำรบริหำรรำ ำร ผ ิ
ำร
ั รำบ รำ ำร ริ
ร
ิ ิ บ ำ รั

รร ำ ิบำ

...ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ
ภูมิภาค และท้องถิ่น...กระจายอำานาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะ ด้
โดยรวดเรว ประหยัด และสะดวก...ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุม
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ...

นโยบายข้อ ๑๐

นโยบายข้อ ๑๐
การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล
และการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ระบบราชการเป็นระบบที่ใหญ่โตมหึมา ประกอบด้วยบุคลากร งบประมาณ และอ�ำนาจ
ตามตั ว บทกฎหมาย ตลอดจนดุ ล พิ นิ จ อั น กว้ า งขวางของเจ้ า หน้ า ที่ ซึ่ ง สามารถให้ คุ ณ ให้ โ ทษ
ให้ ค วามสะดวก หรื อ เป็ น อุ ป สรรคต่ อ การท� ำ มาหากิ น และการด� ำ รงชี วิ ต ได้ แต่ น ่ า เสี ย ดายว่ า
ในเวลาที่ผ่านมา ระบบราชการและเจ้าหน้าที่บางส่วนกลายเป็นสาเหตุหนึ่งของความขัดแย้งในสังคม
ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเพราะติดขัดที่กฎระเบียบ
นานาประการซึ่งมีมาแต่อดีตและยังมิได้แก้ไขให้ทันกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งยังไม่อาจ
ใช้เป็นกลไกเพิม่ ศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ เช่น เสียค่าใช้จา่ ยสูง ใช้เวลามาก มีการขออนุญาต
ซ�ำ้ ซ้อน ใช้ระบบตรวจสอบทีไ่ ม่จำ� เป็นจนเป็นภาระแก่ประชาชน บางครัง้ มีการปล่อยปละละเลยสลับกับ
การเข้มงวดกวดขัน จัดระเบียบแบบไฟไหม้ฟาง มีการทุจริตคอร์รัปชัน สร้างความไม่เป็นธรรม
และเหลื่ อ มล�้ ำ ในสั ง คม ไม่ จู ง ใจให้ นั ก ลงทุ น เข้ า มาประกอบการในประเทศดั ง ที่ ป รากฏ
ในผลการส�ำรวจหรือรายงานประจ�ำปีของหน่วยงานต่างประเทศบางแห่งเกี่ยวกับการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือและความสะดวกหรือยากง่ายในการท� ำธุรกิจในประเทศไทยมาแล้ว รัฐบาลจึงมี
นโยบายดังนี้
๑๐.๑ ปรั บ ปรุ ง ระบบราชการในด้ า นองค์ ก รหรื อ หน่ ว ยงานภาครั ฐ ทั้ ง ในระดั บ ประเทศ
ภูมภิ าค และท้องถิน่ ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐทีม่ อี �ำนาจหน้าทีซ่ �้ำซ้อนหรือลักลัน่ กัน
หรือมีเส้นทางการปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัยโดยน�ำเทคโนโลยีมาใช้
แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส ชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบ
อัตราก�ำลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่ การตอบสนองความต้องการของประชาชน
ในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง และการอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจ
ในระบบราชการ ลดต้นทุนด�ำเนินการของภาคธุรกิจ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ
และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะด� ำเนินการตั้งแต่ระยะ
เฉพาะหน้าไปตามล�ำดับความจ�ำเป็น และตามที่กฎหมายเอื้อให้สามารถด�ำเนินการได้
๑๐.๒ ในระยะแรก กระจายอ� ำ นาจเพื่ อ ให้ ป ระชาชนสามารถเข้ า ถึ ง บริ ก ารสาธารณะ
ได้โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย ก�ำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน
ขัน้ ตอนทีแ่ น่นอน ระยะเวลาด�ำเนินการทีร่ วดเร็ว และระบบอุทธรณ์ทเี่ ป็นธรรม โปร่งใส มิให้เจ้าหน้าที่
หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช้อ�ำนาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริต การสูญเสียโอกาส หรือสร้าง
ความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน ในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุงหน่วยงาน
ให้บริการด้านการท�ำธุรกิจ การลงทุน และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจ�ำวันเป็นส�ำคัญ
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นโยบายข้อ ๑๐

๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุก
ทัง้ ในรูปแบบการเพิม่ ศูนย์รบั เรือ่ งราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ตอ้ งเดินทางเข้ามายัง
ส่วนกลาง ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการหลากหลายซึ่งจะจัดตั้ง
ตามทีช่ มุ ชนต่าง ๆ เพือ่ ให้ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวก การให้บริการ
ถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ทสี่ มบูรณ์แบบ พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรม
ในการท�ำงานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ
๑๐.๔ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการ
ป้องกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มกี ารน�ำระบบพิทกั ษ์คณ
ุ ธรรมมาใช้ในการบริหาร
งานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ
๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส�ำนึก
ในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการ
ภาครัฐทีม่ ปี ระสิทธิภาพเพือ่ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
ทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จ�ำเป็น สร้างภาระ
แก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซือ้ จัดจ้าง การอนุญาต อนุมตั ิ
และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว ใช้เวลานาน ซ�้ำซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐ
และประชาชน
๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส� ำคัญ
เร่งด่วนแห่งชาติและเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้าน ทั้งจะเร่งรัดการด�ำเนินการ
ต่อผูก้ ระท�ำการทุจริตและประพฤติมชิ อบทัง้ ในด้านวินยั และคดี รวมทัง้ ให้ผใู้ ช้บริการมีโอกาสประเมิน
ระดับความน่าเชือ่ ถือของหน่วยงานของรัฐ และเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน ทัง้ จะน�ำกรณีศกึ ษา
ที่เคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การร่วมทุน การใช้จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติโดยมิชอบ การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ การมีผลประโยชน์ขัดแย้งหรือทับซ้อน ซึ่งได้มี
ค�ำวินิจฉัยขององค์กรต่าง ๆ เป็นบรรทัดฐานแล้วมาเป็นบทเรียน ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
และประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ
๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ เพือ่ สอดส่อง
เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งจะวางมาตรการ
คุม้ ครองพยานและผูเ้ กีย่ วข้องเพือ่ ให้การด�ำเนินคดีทจุ ริตและประพฤติมชิ อบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยไม่ถูกแทรกแซงหรือขัดขวาง
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๑. การปรับปรุงระบบราชการ
๑.๑ การทบทวนบทบาทภารกิจและการจัดโครงสร้างหน่วยงานของรัฐ
		
๑.๑.๑ ปรั บ บทบาทภารกิ จ ของ
หน่ ว ยงานภาครั ฐ โดยพั ฒ นาศั ก ยภาพของ
องค์ ก ารมหาชนและหน่ ว ยงานของรั ฐ รู ป แบบอื่ น
ทีม่ ใิ ช่สว่ นราชการ และถ่ายโอนภารกิจของส่วนราชการ
ปัจจุบันได้ด�ำเนินการถ่ายโอนงานแล้วเสร็จ ๘๑ งาน
“
และอยู ่ ร ะหว่ า งด� ำ เนิ น การ ๒๘ งาน พร้ อ มทั้ ง
ของส่วนราชการ
ไ ด ้ ก� ำ ห น ด ห ลั ก ก า ร แ น ว ท า ง ก า ร ติ ด ต า ม ผ ล
และปรับปรุงการประเมินส่วนราชการ
การด�ำเนินการถ่ายโอนงาน ข้อเสนอแนะ และมาตรการ
และข้าราชการให้สะท้อนประสิทธิภาพ
ขับเคลื่อนการถ่ายโอนงาน ส่วนการศึกษาวิเคราะห์
การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล”
เพื่ อ ทบทวนบทบาทภารกิ จ และความจ� ำ เป็ น
ในการคงอยู่ขององค์การมหาชนทั้ง ๓๘ แห่ง นั้น
ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ
พัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน
		
๑.๑.๒ พั ฒ นาการปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ของหน่ ว ยงานรั ฐ ให้ ต อบสนองต่ อ นโยบายรั ฐ บาล
โดยปรับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ จังหวัด สถาบันอุดมศึกษาและองค์การมหาชน
เพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิดผลสัมฤทธิ์ มีคุณภาพ มีการบริหารจัดการภายในองค์การที่มีประสิทธิภาพ
และการพั ฒ นาองค์ ก ารอย่ า งยั่ ง ยื น ทั้ ง นี้ ได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง ระบบการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการ
ในด้ า นต่ า ง ๆ เช่ น การพั ฒ นาตั ว ชี้ วั ด ให้ ส ะท้ อ นการวั ด ผลเรื่ อ งประสิ ท ธิ ภ าพในการด� ำ เนิ น งานมากขึ้ น
การก�ำหนดให้ตัวชี้วัดของกระทรวงต้องสอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อนประเทศและยุทธศาสตร์กระทรวง
รวมทั้งน�ำนโยบายรัฐบาลและประเด็นที่รัฐบาลให้ความสนใจหรือมีข้อสั่งการ มาเป็นแนวทางในการก�ำหนด
ตัวชี้วัดและจัดท� ำค�ำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการต่าง ๆ การก� ำหนดตัวชี้วัดเพื่อขับเคลื่อน
การบูรณาการการด�ำเนินงานระหว่างกระทรวงและจังหวัด เพือ่ ขับเคลือ่ นนโยบายส�ำคัญของรัฐบาลและถ่ายทอด
เป้าหมายของรัฐบาลจากระดับประเทศลงสู่ระดับกลุ่มจังหวัดและจังหวัดที่เป็นเป้าหมาย โดยได้ด� ำเนินการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และจัดท�ำค�ำรับรองการปฏิบัติราชการ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว
		
ทั้งนี้ รัฐบาลได้จัดท� ำแบบประเมินและก� ำหนดแนวทางด� ำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามค� ำสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง ระบบการประเมิ น ส่ ว นราชการและข้ า ราชการพลเรื อ นในความรั บ ผิ ด ชอบ
ของฝ่ายบริหาร โดยยึดหลักการประเมิน ดังนี้
		
- ประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านประจ�ำหรืองานตามหน้าทีป่ กติ ได้แก่ งานตามกฎหมาย
กฎ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาล
		
- ประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ นโยบาย หรือภารกิจที่มอบหมาย
เป็นพิเศษแก่บางหน่วยงานหรือข้าราชการบางต�ำแหน่งหน้าที่ เช่น ภารกิจในการปฏิรปู การสร้างความปรองดอง
การแก้ปัญหาส�ำคัญเฉพาะเรื่อง

ถ่ายโอนภารกิจ
๘๑ งาน
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

นโยบายข้อ ๑๐

- ประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามพื้นที่หรือการบูรณาการการปฏิบัติงานหลายพื้นที่
หรือหลายหน่วยงานเพื่อผลสัมฤทธิ์ร่วมกัน เช่น งานที่ต้องประสานและร่วมมือระหว่างจังหวัดระหว่างกรม
หรือกระทรวง และงานตามนโยบายประชารัฐซึ่งภาครัฐพึงท�างานร่วมกับท้องถิ่น ภาคประชาชน หรือองค์กร
สาธารณประโยชน์
๑.๒ การปรับปรุงวิธีป ิบัติราชการให้ทันสมัย
๑.๒.๑ ปรั บ ปรุ ง ระบบบริ ก ารประชาชนในเชิ ง รุ ก เพื่ อ ยกระดั บ สมรรถนะการให้ บ ริ ก าร
ภาครัฐเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย และปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีการมอบรางวัลให้แก่หน่วยงานที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน
และการบริหารจัดการองค์กรที่โดดเด่นเป็นที่ยอมรับในผลการท�างาน ซึ่งมีรางวัลที่ได้มอบให้หน่วยงาน
ในปีที่ผ่านมา ดังนี้
- รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจ�าปี ๒๕๕๙ (มอบให้แก่หน่วยงานทีม่ คี วามมุง่ มัน่ ตัง้ ใจ
ในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ) จ�านวน ๑๑๙ รางวัล ซึ่งมี ๕๙ หน่วยงาน
ได้รับรางวัลพัฒนาคุณภาพการบริการ ปี ๒๕๕๙
- รางวัลคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ ประจ�าปี ๒๕๕๙ (มอบให้แก่หน่วยงาน
ทีส่ ามารถพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การไปสู่
“
องค์การทีเ่ ป็นเลิศในแต่ละด้านเทียบเท่ามาตรฐานสากล)
้รับรำ ั บริ ำร ำ รั ห ำ ิ
จ�านวน ๑๘ รางวัล
- ร า ง วั ล ค ว า ม เ ป ็ น เ ลิ ศ
ด้านการบริหารราชการแบบมีสว่ นร่วม ประจ�าปี ๒๕๕๙
(มอบให้แก่หน่วยงานที่มีการเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีสว่ นร่วมในการบริหารราชการได้อย่างโดดเด่น)
จ�านวน ๑๙ รางวัล
- รางวัลองค์กรทีม่ คี วามเป็นเลิศ
ในการบริ ห ารจั ด การด้ า นการเงิ น การคลั ง ภาครั ฐ
ประจ� า ปี ๒๕๕๙ (มอบให้ แ ก่ ห น่ ว ยงานที่ ผ ่ า น
การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของส่ ว นราชการ
ตามขั้นตอนการบริหารด้านการเงินการคลัง ๕ มิติ
คื อ มิ ติ ด ้ า นการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง มิ ติ ด ้ า นการเบิ ก จ่ า ย มิ ติ ด ้ า นการบั ญ ชี มิ ติ ด ้ า นการตรวจสอบภายใน
และมิติด้านความรับผิดทางละเมิด) จ�านวน ๗๓ หน่วยงาน จากส่วนราชการระดับกรมและมหาวิทยาลัย
จ�านวน ๒๒๔ หน่วยงาน แบ่งเป็น ๘๘ รางวัล
นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ
เสนอผลงานเพื่ อ รั บ รางวั ล ni d a ion
li
i
a d ขององค์ ก ารสหประชาชาติ
ซึ่งจะส่งผลถึงศักยภาพและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศต่อไป ล่าสุดในปี ๒๕๕๘ มีหน่วยงานภาครัฐไทย
ที่ได้รับรางวัล ni d a ion
li
i
a d 0 จ�านวน ๒ หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันสุขภาพเด็ก
แห่งชาติมหาราชินี ได้รบั รางวัลชนะเลิศสาขาการส่งเสริมแนวทางการด�าเนินการของภาครัฐโดยรวมในยุคข้อมูล
ข่าวสาร จากผลงาน oli i hool in ho pi al ( ) และโรงพยาบาลขอนแก่นได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
สาขาการส่งเสริมการตอบสนองความเสมอภาคทางเพศในการส่งมอบบริการสาธารณะ จากผลงาน a - a
i o i h- i
nan i

ห

ำ
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

นโยบายข้อ ๑๐

		
๑.๒.๒ จั ด ท� ำ บั ต รประจ� ำ ตั ว ประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) สรุ ป ผล
การด�ำเนินงาน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘-๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ รวมทั้งสิ้น ๙,๕๖๙,๘๘๔ บัตร
จ� ำ แนกเป็ น การท� ำ บั ต รในประเทศ จ� ำ นวน ๙,๕๕๓,๙๙๙ บั ต ร และการท� ำ บั ต รในต่ า งประเทศ
จ�ำนวน ๑๕,๘๘๕ บัตร
		
๑.๒.๓ ด�ำเนินการตามพระราชบัญญัติการอ� ำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ มี ก ารก� ำ หนดขั้ น ตอนและระยะเวลา
ในการพิจารณาอนุญาต รัฐบาลได้ตดิ ตามและก�ำกับดูแลให้สว่ นราชการด�ำเนินการตามพระราชบัญญัตฯิ รวมทัง้
ได้จดั ท�ำคูม่ อื ส�ำหรับประชาชนเผยแพร่บนเว็บไซต์ เช่น คูม่ อื การขอจดทะเบียนประเภทการโอนมรดกและเกีย่ วกับ
ผูจ้ ดั การมรดก การขอต่ออายุใบอนุญาตท�ำงานของคนต่างด้าวระดับฝีมอื ช�ำนาญการ การจดทะเบียนสรรพสามิต
การขึน้ ทะเบียนเป็นผูส้ ง่ ออกข้าวไปต่างประเทศ การอนุญาตจัดตัง้ สถานตรวจสภาพรถ ซึง่ ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างด�ำเนินการ
ตรวจสอบคูม่ อื ของหน่วยงานต่าง ๆ ให้มคี วามเหมาะสม
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
นอกจากนี้ ได้จดั ท�ำระบบอิเล็กทรอนิกส์เพือ่ สนับสนุน
การด� ำ เนิ น งานตามพระราชบั ญ ญั ติ ฯ ๔ ระบบ
“ประชาชนสามารถสืบค้น
ได้ แ ก่ ระบบรายงานคู ่ มื อ ส� ำ หรั บ ประชาชน
ระบบรายงานกรณี ล ่ า ช้ า ระบบรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น
บริการของภาครัฐผ่านทาง
ระบบวิ เ คราะห์ ก ระบวนงานหรื อ ระบบรายงาน
Mobile Application
และสนับสนุนการวิเคราะห์ โดยภายหลังจากที่คู่มือ
”
ส�ำหรับประชาชนได้รับความเห็นชอบตามหลักการ
ดังกล่าวแล้ว จะน�ำเผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูล
เพื่อติดต่อราชการ (www.info.go.th) เพื่อให้ประชาชนสามารถสืบค้นบริการของภาครัฐได้ง่าย ซึ่งปัจจุบัน
มี คู ่ มื อ ที่ เ ผยแพร่ บ นเว็ บ ไซต์ ดั ง กล่ า วแล้ ว จ� ำ นวน ๓๒,๖๖๑ คู ่ มื อ และสามารถสื บ ค้ น ผ่ า นแอปพลิ เ คชั น
“คู่มือประชาชน” ได้อีกด้วย ปัจจุบันมีผู้เข้าชมเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ (www.info.go.th)
จ�ำนวน ๑,๔๗๕,๐๘๔ ครั้ง และมีผู้ใช้บริการแอปพลิ เ คชั น “คู ่ มื อ ประชาชน” จ� ำ นวน ๙๖,๘๙๙ ครั้ ง
(ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙)
			
ส่ ว นการติ ด ตามผลการด� ำ เนิ น การตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารอ� ำ นวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ หน่วยงานสามารถด�ำเนินการเป็นไปตามที่ก�ำหนด

“คู่มือประชาชน”
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

นโยบายข้อ ๑๐

๑.๒.๔ ดำาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน ได้เปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนหรือ
ร้องทุกข์จากประชาชน ทั้งศูนย์บริการประชาชนในฐานะศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล ศูนย์ดา� รงธรรม
และศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของส่วนราชการต่าง ๆ ดังนี้
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

นโยบายข้อ ๑๐

(๑) ศูนย์บริการประชาชน ประชาชนแจ้งเรือ่ งร้องทุกข์แสดงความคิดเห็นผ่านช่องทาง
การร้องทุกข์ของศูนย์บริการประชาชน ภายใต้ชื่อ ๑๑๑๑ ได้ ๔ ช่องทาง คือ ๑) สายด่วนของรัฐบาล ๑๑๑๑
๒) เว็บไซต์
. . o. h ๓) ตู้ ปณ. ๑๑๑๑ และ ๔) จุดบริการประชาชน ๑๑๑๑ รวมทั้งแจ้งเรื่องผ่าน
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีผลการด�าเนินงาน (ข้อมูลระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙)
ซึ่งมีจ�านวนเรื่องทั้งหมด ๒๓๖ ๔๔๗ เรื่อง ด�าเนินการจนได้ข้อยุติแล้ว ๒๑๖ ๓๔๒ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๕๐
อยู่ระหว่างด�าเนินการ ๒๐ ๑๐๕ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๘.๕๐
(๒) ศูนย์ดำารงธรรม มีผลการด�าเนินงาน (ข้อมูลระหว่างวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗๖ ตุลาคม ๒๕๕๙) ดังนี้

(๒.๑) การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ จ�านวน ๑๔๒ ๒๔๑ เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ
จ�านวน ๑๑๕ ๔๐๕ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๑๓ อยู่ระหว่างด�าเนินการ จ�านวน ๒๖ ๘๓๘ เรื่อง
(๒.๒) งานบริ ก ารเบ็ ด เสร็ จ จ� า นวน ๒ ๑๔๕ ๘๐๖ เรื่ อ ง ด� า เนิ น การแก้ ไข
แล้วเสร็จทั้งหมด
(๒.๓) งานบริการส่งต่อ จ�านวน ๖๔ ๔๙๓ เรือ่ ง แก้ไขแล้วเสร็จ จ�านวน ๕๖ ๙๑๔ เรือ่ ง
คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๒๕ อยู่ระหว่างด�าเนินการ จ�านวน ๗ ๕๗๙ เรื่อง
(๒.๔) การบริ ก ารข้ อ มู ล จ� า นวน ๓๙๕ ๓๓๒ เรื่ อ ง แก้ ไ ขแล้ ว เสร็ จ
จ�านวน ๓๙๔ ๖๘๑ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๔ อยู่ระหว่างด�าเนินการ จ�านวน ๖๕๑ เรื่อง
(๒.๕) บริการให้ค�าปรึกษา จ�านวน ๑๖๓ ๓๐๓ เรื่อง ด�าเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ
ทั้งหมด
(๒.๖) หน่วยเคลือ่ นทีเ่ ร็ว จ�านวน ๖ ๒๕๐ เรือ่ ง แก้ไขแล้วเสร็จ จ�านวน ๕ ๓๘๑ เรือ่ ง
คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๑๐ อยู่ระหว่างด�าเนินการ จ�านวน ๘๖๙ เรื่อง
(๒.๗) หนี้นอกระบบ จ�านวน ๘ ๙๘๒ เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ จ�านวน ๕ ๓๙๓ เรื่อง
คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๔ อยู่ระหว่างด�าเนินการ จ�านวน ๓ ๕๘๙ เรื่อง

รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

นโยบายข้อ ๑๐

นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยทั่วโลกได้ทา� หน้าที่
คล้ายกับศูนย์ด�ารงธรรมในการรับเรื่องร้องเรียนหรือเรื่องร้องขอความเป็นธรรมจากคนไทยในต่างประเทศ
โดยมีหมายเลข o lin บริการ ๒๔ ชัว่ โมง จ�านวน ๑๓๒ หมายเลขทัว่ โลก เพือ่ รับเรือ่ งและประสานงานกับหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ ได้ดา� เนินการช่วยเหลือแล้ว จ�านวน ๓ ๐๐๐ ราย และด�าเนินการเปิด all n ตลอด ๒๔ ชัว่ โมง
ทุ ก วั น ไม่ เ ว้ น วั น หยุ ด ราชการ เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ด้ า นการกงสุ ล ทุ ก มิ ติ โดยมี ก ารสอบถามข้ อ มู ล
การบริการด้านกงสุลและขอรับการคุ้มครองดูแลคนไทยในต่างประเทศ จ�านวน ๘๒ ๙๙๘ เรื่อง ซึ่งด�าเนินการ
ให้ความช่วยเหลือแล้วทุกเรื่อง (ข้อมูลระหว่างวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)
๑.๒.๕ รั บ แจ้ ง เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นและ
การคุ้มครองผู้บริโภคผ่านสายด่วน สคบ. ๑๑๖๖
ได้จัดให้มีการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนและการคุ้มครอง
ผู้บริโภคผ่านสายด่วน สคบ. ๑๑๖๖ โดยมีประชาชน
แจ้งเรือ่ งร้องเรียนและขอรับค�าปรึกษาในเดือนสิงหาคม
๒๕๕๙ จ�านวน ๔ ๔๒๕ ราย จ�าแนกตามประเภทเรื่อง
ได้ดังนี้
ในด้านการด�าเนินงานคุม้ ครอง
ผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค มีผลการด�าเนินงานประจ�า
ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้ อ มู ล ล่ า สุ ด ในเดื อ น
สิงหาคม ๒๕๕๙ มีผลการด�าเนินการสรุปได้ ดังนี้
การดำาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค

จำานวน

๑) การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ให้ผู้บริโภค

๒๕๘ ราย
(เป็นเงิน ๒ ๒๒๐ ๙๕๐ บาท)

๒) การตรวจสอบพฤติการณ์การประกอบธุรกิจต่าง ๆ

๒๑๒ ราย

๓) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การคุ้มครองผู้บริโภค

๑๒๘ ครั้ง

๔) การด� า เนิ น งานของคณะอนุ ก รรมการคุ ้ ม ครองผู ้ บ ริ โ ภคประจ� า จั ง หวั ด
คณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค คณะอนุกรรมการ
ผู้มีอ�านาจเปรียบเทียบความผิด

๔๖ ครั้ง

ทีม่ า ศูนย์บริการสายด่วนคุม้ ครองผูบ้ ริโภค ๑๑๖๖ ส�านักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙

๑.๒.๖ จั ด การเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นศู น ย์ รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นการทุ จ ริ ต สำา หรั บ นั ก ลงทุ น ต่ า งชาติ
(Th n i- o p ion p a ion o plain n ) มีเรื่องร้องเรียน ณ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙
จ�านวน ๒๕๕ ราย แบ่งเป็น ๑) เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติ จ�านวน ๔๐ ราย
และเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติ จ�านวน ๓ ราย (อยู่ระหว่างด�าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง) ๒) ไม่เกี่ยวข้องกับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ จ�านวน ๑ ราย และ ๓) สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ และสอบถามเกี่ยวกับ
การทุจริตทั่วไป จ�านวน ๒๑๑ ราย
นอกจากนี้ ได้มีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และให้บริการประชาชนในเรื่องอื่น ๆ
เช่น เรื่องการศึกษา ผ่านสายด่วน ๑๕๗๙ หรือ
. . o . o. h (มีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด ๓ ๐๒๙ เรื่อง
ยุติแล้ว ๒ ๒๕๐ เรื่อง และอยู่ระหว่างการด�าเนินการ ๗๗๙ เรื่อง)
รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
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๑.๓ การจัดระบบอัตราก�ำลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ มีการด�ำเนินการดังนี้
		
๑.๓.๑ ก�ำหนดกรอบอัตราก�ำลังของส่วนราชการและการส่งเสริมการวางแผนและบริหาร
ก�ำลังคนในส่วนราชการ โดยรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดกลุ่มภารกิจของส่วนราชการและข้อมูล
อัตราก�ำลังทุกประเภทการจ้างงานในแต่ละกลุม่ ภารกิจ
รวมทั้งประมวลข้อมูลสถิติเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
ต่อจ�ำนวนประชากรของประเทศต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์
ปัญหาประกอบการด�ำเนินการจัดท�ำข้อเสนอเกี่ยวกับ
การก�ำหนดกรอบอัตราก�ำลังของส่วนราชการต่อไป
“พิจารณาทบทวน
ส่ ว นการส่ ง เสริ ม การวางแผนและบริ ห ารก� ำ ลั ง คน
การ
ในส่วนราชการนั้น ได้ด� ำเนินการในปีงบประมาณ
ของส่วนราชการ รวมทั้ง
พ.ศ. ๒๕๕๙ จ�ำนวน ๕ กระทรวง ได้แก่ ๑) ส�ำนักนายก
รัฐมนตรี ๒) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๓) กระทรวง
เพื่อพัฒนาให้เหมาะสม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔) กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา และ ๕) กระทรวงเทคโนโลยี
และเป็นธรรมยิ่งขึ้น”
สารสนเทศและการสื่ อ สาร (ปั จ จุ บั น คื อ กระทรวง
ดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม) นอกจากนี้ มีการศึกษา
รวบรวมข้อมูลเพื่อพัฒนามาตรฐานก�ำหนดต�ำแหน่งให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับภารกิจของส่วนราชการ
และการศึกษาแนวทางเพือ่ พัฒนาระบบจ�ำแนกต�ำแหน่ง การศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารราชการในส่วนภูมิภาค การพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล การประชุมให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำการวางแผนและบริหารก�ำลังคนของส่วนราชการ
		
๑.๓.๒ ศึกษาระบบค่าตอบแทนและจัดท�ำข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ เช่น การเยียวยาให้ข้าราชการ
ได้รับเงินเดือนหรือเงินประจ�ำต�ำแหน่งที่เหมาะสมและเป็นธรรม การศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อปรับปรุง
ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มส�ำหรับต�ำแหน่งที่ประจ�ำอยู่ในต่างประเทศ การรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ
สภาพการท�ำงานจริงในพื้นที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการ
พลเรือนได้รับเงินเพิ่มส�ำหรับต�ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ นอกจากนี้ ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการองค์กรกลางบริหาร
งานบุคคลและส่วนราชการทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ ส�ำรวจความคิดเห็นเรือ่ งการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการและจังหวัด
ซึง่ ได้ขอ้ เสนอแนะเกีย่ วกับการปรับปรุงระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๗ รายงานผลการส�ำรวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดสวัสดิการภายใน
ส่วนราชการ

ก�ำหนดกรอบอัตราก�ำลัง
ศึกษาระบบค่าตอบแทน

๑.๔ การรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ ด�ำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อสร้าง
และพัฒนาบุคลากรภาครัฐ รวมทั้งให้ทุนการศึกษาต่าง ๆ เพื่อจูงใจและรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
ไว้ในระบบราชการ เช่น การจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ การให้ทนุ การศึกษา ทุนพัฒนาข้าราชการ บุคลากรภาครัฐ
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ นอกจากนี้ ได้ศกึ ษาแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาระบบหรือกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคล
ในราชการพลเรือนที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุประชากรและการปรับเปลี่ยนอายุเกษียณ
ในราชการพลเรื อ น รวมทั้ ง ติ ด ตามการด� ำ เนิ น การตามมาตรการบริ ห ารและพั ฒ นาก� ำ ลั ง คนภาครั ฐ
(พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑)
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๑.๕ การสำารวจความคิดเหนของประชาชนเพือ่ ประเมินผลการดำาเนินงานของรัฐบาลในเรือ่ งต่าง
ที่รัฐบาลดำาเนินการ เพื่อน�ามาวิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงานของรัฐบาล โดยก�าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการที่เป็นไปตามหลักวิชาการและส�ารวจความเห็นตามหัวข้อนโยบายของรัฐบาล ผลงานที่ด�าเนินการ
ไปแล้วหรืองานที่จะท�าในระยะต่อไป เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง
เช่น ๑) การส�ารวจความพึงพอใจต่อการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อใช้เป็นแนวทางประกอบ
การร่างรัฐธรรมนูญทีต่ อบสนองต่อความต้องการของประชาชน ๒) การส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกีย่ วกับ
การทุจริตคอร์รปั ชันและการปราบปรามผูม้ อี ทิ ธิพล พ.ศ. ๒๕๕๙ และ ๓) การส�ารวจสถานการณ์การแพร่ระบาด
ยาเสพติด

๒ การกระ ายอ�านา เพ่อ ประชาชน
สามาร เขา งบริการสา าร ะ
๒.๑ การจั ด ทำ า แผนการกระจายอำ า นาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนป ิบัติ
การกำาหนดขั้นตอนการกระจายอำานาจให้้แก่องค์์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) มีวัตถุประสงค์
เพื่อถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณ และบุคลากร ให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนเข้าถึง
บริการสาธารณะได้โดยรวดเร็ว ประหยัด สะดวก
และมีมาตรฐาน โดยมีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย
เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามแผนการกระจายอ� า นาจให้ แ ก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการต่อ
คณะรั ฐ มนตรี ก� า หนดขั้ น ตอนการกระจายอ� า นาจ
ให้้แก่องค์์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) ขณะนี้
แผนดั ง กล่ า วอยู ่ ร ะหว่ า งการพิ จ ารณาทบทวน
ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

ร

ร ส ้
้รับรำ

ำรบริหำร ั ำร
�ำ

ั
ห

๒.๒ ก า ร คั ด เ ลื อ ก อ ง ค ์ ก ร ป ก ค ร อ ง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น เพื่ อ รั บ เงิ น รางวั ล จู ง ใจในการเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การของท้ อ งถิ่ น
เพือ่ ส่งเสริมและกระตุน้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ให้ความส�าคัญแก่การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จั ด การตามหลั ก การบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี
ซึ่งขณะนี้ได้ออกประกาศหลักเกณฑ์ วิ ธีก าร และ

รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

ิ

นโยบายข้อ ๑๐

อัตราการจัดสรรเงินรางวัล ประจ�าปี ๒๕๕๙ และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อคัดเลือกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ทีม่ กี ารบริหารจัดการทีด่ ปี ระจ�าปี ๒๕๕๙ จ�านวน ๕ คณะ โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ปี ๒๕๕๙ จ�านวน ๔๙ แห่ง
๒.๓ การประเมินมาตรฐานขั้นตำ่ าการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล และองค์การบริหาร
ส่วนตำาบล เพื่อประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการจัดบริการสาธารณะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และเพื่อยกระดับให้มีมาตรฐานสูงขึ้น โดยกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต� าบล
โดยได้ออกแบบและจัดท�าระบบการประเมินมาตรฐานขั้นต�่าการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลและองค์การ
บริหารส่วนต�าบล รวมทั้งจัดท�ารายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างด�าเนินการ
จัดเก็บข้อมูลจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ
๒.๔ การเสริมสร้างความรูก้ ารกระจายอำานาจและสร้างเครือข่ายการกระจายอำานาจภาคประชาชน
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินงานและตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยด�าเนินการจัด กอบรมไปแล้ว ๕ รุ่น จ�านวนทั้งสิ้น ๗๗๑ คน

การยกระดับสมรร นะของ น ยงานของรัฐ มีประสิท ิ าพ
๓.๑ การดำาเนินการเกี่ยวกับศูนย์บริการร่วม (
) เป็นศูนย์รวมการให้บริการ
งานบริ ก ารของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ อ ยู ่ ภ ายใต้ สั ง กั ด เดี ย วกั น หรื อ ต่ า งสั ง กั ด กั น เพื่ อ อ�า นวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนในการมาติดต่อขอรับบริการในหลาย ๆ งาน ณ สถานที่แห่งเดียว โดยประเภทของงานบริการ
แบ่งเป็น ๔ ลักษณะ ได้แก่ การให้บริการข้อมูลข่าวสาร การให้บริการรับเรื่อง-ส่งต่อ (เป็นการรับงานแทน
หน่วยงานอืน่ ) การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (ส่งมอบผลผลิตของการบริการแก่ผรู้ บั บริการได้ทนั ที) และการรับเรือ่ ง
ร้องเรียน ผลการด�าเนินงานส�าคัญ เช่น
๓.๑.๑ จัดตั้งศูนย์บริการร่วมในห้างสรรพสินค้า ( o n n
i oin - oin )
จ�านวน ๓ แห่ง ได้แก่ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวิลด์ และศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ในกรุงเทพมหานคร และ
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา จังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ ได้มีการติดตามผลการด�าเนินการเพื่อหาแนวทาง
การปรับปรุงศูนย์บริการร่วมในห้างสรรพสินค้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งจะขยายการจัดตั้งศูนย์บริการ
ร่วมในห้างสรรพสินค้าเพิม่ เติม โดยเน้นให้มกี ารกระจายการจัดตัง้ ให้ครอบคลุม ๔ มุมเมืองของกรุงเทพมหานคร

ร ับส รร
ห
ำ
ำร ห้บริ ำรผำ ู บริ ำรร
ห้ำ สรร สิ ้ำ G-Point
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๓.๑.๒ จัดตัง้ ศูนย์บริการประชาชน ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี ณ อาคาร ส�ำนักงาน ก.พ. เดิม
		
๓.๑.๓ จัดตั้งศูนย์บริการร่วมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อ รวมทั้งรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ขอความเป็นธรรม ที่เกี่ยวข้องกับ
ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓.๒ การเตรี ย มก� ำ ลั ง คนคุ ณ ภาพเข้ า สู ่
ระบบราชการ ได้ด�ำเนินการจัดสรรทุนรัฐบาลระดับ
ต่าง ๆ และจัดสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
(ภาค ก) เพื่อเตรียมก�ำลังคนเข้าสู่ระบบราชการ เช่น
“
		
๓.๒.๑ จัดสรรทุนรัฐบาลระดับมัธยม
เพื่อเตรียมกำ�ลังคนคุณภาพ
ศึกษาตอนปลาย (ทุนเล่าเรียนหลวง และทุนรัฐบาล
ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงาน
เข้าสู่ระบบราชการ
”
ของรัฐ) ประจ�ำปี ๒๕๕๙ จ�ำนวน ๕ ประเภททุน
รวม ๙๐ ทุน มีผู้ได้รับทุน รวม ๖๐ คน
		
๓.๒.๒ จัดสรรทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา ประจ� ำปี ๒๕๕๙ จ�ำนวน ๖ ประเภททุน
๒๔๕ หน่วยงาน รวม ๒๕๕ ทุน มีผู้ได้รับทุน รวม ๑๖๑ คน
		
๓.๒.๓ จัดสรรทุนดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่ก� ำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ
(Undergraduate Intelligence Scholarship: UIS) ประจ�ำปี ๒๕๕๙ จ�ำนวน ๖๕ ทุน มีผู้ได้รับทุน รวม ๖๐ คน

ให้ทุนการศึกษา
๔๑๐ ทุน

๓.๓ การปรับปรุงบริการเพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของประเทศ ตามรายงาน
ผลการวิจัยเรื่อง Doing Business ของธนาคารโลก นับตัง้ แต่ได้รบั การจัดอันดับในปี ๒๕๕๘ เป็นต้นมา
ประเทศไทยอยู ่ ใ น ๓๐ อั น ดั บ แรกของโลกในการเป็นประเทศที่มีความสะดวกในการลงทุน อย่ า งไรก็ ต าม
การส�ำรวจในรายงาน Doing Business 2016 (เก็บข้อมูลในช่วงปี ๒๕๕๘ โดยจัดอันดับล่วงหน้า ๑ ปี)
ธนาคารโลกได้เปลี่ยนวิธีการวัดและรายละเอียดของดัชนีการส�ำรวจให้มีความเข้มข้นขึ้น โดยในรายงาน
Doing Business 2016 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ ๔๙ จาก ๑๘๙ ประเทศ ซึ่งหากน�ำเกณฑ์การวัดใหม่นี้
ไปเทียบกับผลการจัดอันดับในรายงาน Doing Business 2015 ประเทศไทยจะอยู่อันดับที่ ๔๖ (เกณฑ์วัดเดิม
อยูอ่ นั ดับที่ ๒๖) ดังนัน้ ประเทศไทยจึงมีอนั ดับลดลง ๓ อันดับ ทัง้ นี้ หากพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าประเทศไทย
มีอันดับที่ดีขึ้น ๑ ด้าน คือ ด้านการขอใช้ไฟฟ้า (จากอันดับที่ ๑๒ เป็น ๑๑) เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการขอติดตั้ง
ไฟฟ้าของประเทศไทยลดลง

๔. การเสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ
จัดท�ำร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือน พ.ศ. .... ตามมาตรา ๖๓
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการย้าย
การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญประกอบร่างกฎ ก.พ. ดังกล่าว รวมทั้งจัดท�ำเกณฑ์การประเมิน
และวิธกี ารประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมของผูท้ ไี่ ด้รบั การพิจารณาคัดเลือกเพือ่ เลือ่ นข้าราชการพลเรือนสามัญ
ขึ้นแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
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๕ การ ชมา รการทางก มาย การปลก งคานิยม ค รรม ริย รรม
ละ ิ ส�านก นการรัก าศักดิศรีของค ามเปนขาราชการ ละค าม ่อสั ยส ริ
๕.๑ การดำาเนินโครงการรณรงค์ปลุกจิตสำานึก
เสริมสร้างธรรมาภิบาลร่วมต้านทุจริต เพื่อสร้าง
ความตระหนักปลูก งั จิตส�านึกและส่งเสริมธรรมาภิบาล
สร้างทัศนคติหรือค่านิยมรักความถูกต้อง และร่วมเป็น
ส่วนหนึง่ ในการต่อต้านการทุจริตเพือ่ สร้างธรรมาภิบาล
ให้เกิดขึ้นในภาคราชการและในทุกภาคส่วน รวมทั้ง
เพื่ อ สร้ า งความรู ้ ค วามเข้ า ใจในเรื่ อ งของการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนของภาครัฐ
การปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี ( ood o nan ) การด�าเนินการตามพระราชบัญญัติ
การอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับข้าราชการ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในประเด็นต่าง ๆ
๕.๒ การเสริมสร้างความเข้มแขงในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
ด�าเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อหน้าที่ราชการผ่านกิจกรรมและ
โครงการต่าง ๆ เช่น การจัดสัมมนาหัวหน้าส่วนราชการประจ�าปีตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารเสริมสร้างและพัฒนา
ให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยและป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท�าผิดวินัย การจัดท�าคู่มือการรักษาวินัย
ข้าราชการพลเรือน การศึกษาการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินการทางวินัยเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ในกระบวนการยุติธรรม การเสริมสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการด�าเนินงานด้านการพิทักษ์ระบบ
คุณธรรมในระบบราชการ การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลไกการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมในภาครัฐ
นอกจากนี้ มีรายละเอียดผลการด�าเนินการในเรื่องนี้ปรากฎอยู่ในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่ส�าคัญ
ของประเทศ ข้อ ๗ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบด้วย
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

นโยบายขอ ๑๑
ำร รับ ร

ห ำ

รบ

ำร ิ รร

...เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายอื่น ที่ล้าสมัย
ม่เปนธรรม ม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ
เปนอุปสรรคต่อการบริหารราชการแผ่นดิน การประกอบธุรกิจ
หรือ ม่เอื้อต่อศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศ...

นโยบายข้อ ๑๑

นโยบายข้อ ๑๑
การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

ในสังคมที่อารยะ การยึดหลักนิติธรรมคือมีกฎหมายเป็นใหญ่ ไม่ใช่ตัวบุคคลหรืออ�ำเภอใจ
ของเจ้าหน้าที่ผู้ปกครองย่อมเป็นสาระส�ำคัญ แต่หลักนิติธรรมจะเป็นที่ยอมรับนับถือได้มิใช่เพียง
สั ก แต่ ว ่ า มี ก ฎหมาย หากกฎหมายเหล่ า นั้ น ต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ ความเป็ น จริ ง และความต้ อ งการ
ของประชาชน เป็นธรรม คุ้มครองสิทธิมนุษยชน ทั้งต้องมีกระบวนการยุติธรรมที่เข้าถึงได้ง่าย
มีมาตรฐานตามหลักสากล ทันสมัยและเป็นธรรมด้วย มิฉะนั้นจะกลายเป็นสาเหตุแห่งความขัดแย้ง
และการโกรธแค้นชิงชังไม่สิ้นสุด รัฐบาลจึงมีนโยบายในเรื่องดังกล่าวดังนี้
๑๑.๑ ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมาย
อื่น ๆ ที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการบริหาร
ราชการแผ่นดิน การประกอบธุรกิจ หรือไม่เอือ้ ต่อศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศ โดยจะใช้กลไก
ของหน่วยงานเดิมที่มีอยู่และระดมผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจเป็นผู้เร่ง
ด�ำเนินการ
๑๑.๒ เพิ่ ม ศั ก ยภาพหน่ ว ยงานที่ มี ห น้ า ที่ ใ ห้ ค วามเห็ น ทางกฎหมายและจั ด ท� ำ กฎหมาย
ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ภาคเอกชนและประชาชน
ได้ตามหลักเกณฑ์ที่จะเปิดกว้างขึ้น และให้บุคลากรของหน่วยงานทางกฎหมายมีส่วนให้ความรู้
เสริมศักยภาพในทางกฎหมายมหาชน การด�ำเนินคดีปกครอง การยกร่างกฎหมาย และการตีความกฎหมาย
แก่ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ในหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและเกื้ อ กู ล การปฏิ บั ติ ร าชการ
เพื่อประชาชน
๑๑.๓ ในระยะต่อไป จะจัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซง
ของรัฐ
๑๑.๔ น�ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อเร่งรัดการด�ำเนินคดี
ทุกขั้นตอนให้รวดเร็ว เกิดความเป็นธรรม และมีระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกันสามารถใช้ติดตามผล
และน�ำไปใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมได้
๑๑.๕ ปรั บ ปรุ งระบบการช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมายและค่ า ใช้ จ ่ า ยแก่ ป ระชาชนที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ
ความเป็นธรรม โดยให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่าย รวดเร็ว ส่งเสริมกองทุนยุติธรรมเพื่อคุ้มครอง
ช่วยเหลือคนจนและผูด้ อ้ ยโอกาส คุม้ ครองผูถ้ กู ล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพ และเยียวยาผูบ้ ริสทุ ธิห์ รือได้รบั
ผลกระทบจากความไม่เป็นธรรม โดยเน้นความสุจริตและความมีประสิทธิภาพของภาครัฐ ความเป็นธรรม
ของผู้ได้รับผลกระทบ และการไม่แอบอ้างฉวยโอกาสโดยทุจริตจากระบบการช่วยเหลือดังกล่าว
๑๑.๖ น�ำมาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้ในการป้องกัน
และปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือกระท�ำผิดเกี่ยวกับ
การค้ามนุษย์ แรงงานทาส การก่อการร้ายสากล ยาเสพติด และอาชญากรรมข้ามชาติ
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

นโยบายข้อ ๑๑

๑. การปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม

ด�ำเนินการผลักดันกฎหมาย ปรับปรุง
และจัดท�ำกฎหมายที่มีความส�ำคัญให้ทันสมัย มีมาตรฐานตามหลักสากล และเป็นธรรม รวมทั้งให้สอดคล้อง
กับแผนการเสนอร่างกฎหมายของทุกส่วนราชการอันจะเป็นประโยชน์แก่การด� ำเนินนโยบายของรัฐบาล
และแผนการปฏิรปู ประเทศของรัฐบาล (Road Map) ทัง้ นี้ เพือ่ ให้การขับเคลือ่ นและพัฒนาประเทศตามนโยบาย
ส�ำคัญของรัฐบาลส�ำเร็จลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มกฎหมายดังต่อไปนี้
๑.๑ กฎหมายด้านเศรษฐกิจ
ชื่อกฎหมาย

สาระส�ำคัญ

สถานะ

• พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม • แก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เพื่อคุ้มครอง • ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สิทธิและให้ความเป็นธรรมแก่ผคู้ ำ�้ ประกัน และผูจ้ ำ� นอง ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๑
(ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗
ซึง่ มิใช่ลกู หนีช้ นั้ ต้น ไม่ตอ้ งกลายเป็นผูถ้ กู ฟ้องล้มละลาย ตอน ๗๗ ก
วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
• ให้มีกฎหมายเพื่อรองรับการน�ำทรัพย์สินที่มีมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ เช่น สังหาริมทรัพย์ที่ผู้ให้หลักประกัน
ใช้ในการประกอบธุรกิจ สินค้าคงคลัง วัตถุดิบที่ใช้
ในการผลิตสินค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญา มาใช้
เป็นประกันการช�ำระหนี้ในลักษณะที่ไม่ต้องส่งมอบ
การครอบครองแก่เจ้าหนี้และสร้างระบบการบังคับ
หลักประกันที่มีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
และเป็นธรรมอันจะเป็นประโยชน์แก่การประกอบธุรกิจ

• ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒
ตอน ๑๐๔ ก
วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

• พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนา • ให้มีกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เพือ่ ใช้ส�ำหรับการฟื้นฟูและพัฒนาระบบการเงิน
พ.ศ. ๒๕๕๘
ให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ รวมทั้งการให้
ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนทางการเงิน
แก่สถาบันการเงินของรัฐที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
และเสริมสร้างความมัน่ คงทางเศรษฐกิจและทางการเงิน
ของประเทศ

• ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒
ตอน ๒๑ ก
วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘

• พระราชบัญญัติหลักประกัน
ทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘

• ก�ำหนดกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการ
ของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เพื่อให้ลูกหนี้ซึ่งไม่อยู่ในสถานะที่จะช�ำระหนี้ได้
มีโอกาสได้รับการฟื้นฟูกิจการและไม่ต้องตกเป็น
บุคคลล้มละลาย

• ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓
ตอน ๔๖ ก
วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙

• ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับโครงสร้างผู้ถือหุ้น
• พระราชบัญญัติประกัน
วินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรรมการของบริษัทและกองทุนประกันวินาศภัย
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

• ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒
ตอน ๑๕ ก
วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘

• พระราชบัญญัติล้มละลาย
(ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๙

• พระราชบัญญัติประกันชีวิต
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘

• ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับโครงสร้างผู้ถือหุ้น
และกรรมการของบริษัทและกองทุนประกันชีวิต
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

• ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒
ตอน ๑๕ ก
วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘

รายงานผลการดำ�เนินงานของรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)
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สาระส�ำคัญ

สถานะ

• พระราชบัญญัติสงวน
• ก�ำหนดให้การน�ำเข้า ส่งออก หรือน�ำผ่าน ให้ครอบคลุม
และคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ๓) ถึงผลิตภัณฑ์ที่ท�ำจากซากของสัตว์ป่าสงวนหรือซาก
พ.ศ. ๒๕๕๗
ของสัตว์ป่าคุ้มครองนั้นด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับ
อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดของ
สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) รวมทั้งแก้ไข
เพิ่มเติมบทก�ำหนดโทษและอัตราค่าธรรมเนียม
ให้สอดคล้องกัน

• ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๑
ตอน ๘๙ ก
วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗

• พระราชบัญญัติงาช้าง
พ.ศ. ๒๕๕๘

• ก�ำหนดมาตรการควบคุมการค้าการครอบครอง
การน�ำเข้า การส่งออก และการน�ำผ่านซึ่งงาช้าง
หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากการแปรรูปงาช้าง เพื่อให้
สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ
ซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES)

• ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒
ตอน ๓ ก
เมือ่ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘

• พระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘

• ปรับปรุงบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับความผิดมูลฐาน
สถาบันการเงิน ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทํา
ความผิดและลักษณะการกระทําความผิดฐานฟอกเงิน
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

• ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒
ตอน ๙๘ ก
วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘

• พระราชบัญญัติศุลกากร
(ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๗

• กําหนดหลักเกณฑ์ในการดําเนินพิธีการศุลกากร
ในพื้นที่ควบคุมร่วมกัน เพื่อเป็นการส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ อํานวยความสะดวกในการขนส่ง
ข้ามพรมแดน และเป็นการปฏิบัติตามพันธกรณี
ตามความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการอํานวย
ความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน

• ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๑
ตอน ๘๒ ก
วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗

• พระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

• แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
โดยกําหนดให้มีมาตรการสร้างแรงจูงใจให้ผู้พบเห็น
เหตุการค้ามนุษย์แจ้งข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ
และกําหนดมาตรการเพิ่มอํานาจทางปกครอง
ให้แก่เจ้าหน้าที่ รวมทั้งปรับปรุงบทกําหนดโทษ
ที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

• ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒
ตอน ๓๔ ก
วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘

รายงานผลการดำ�เนินงานของรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

นโยบายข้อ ๑๑

ชื่อกฎหมาย

สาระส�ำคัญ

สถานะ

• พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยความผิด • ก�ำหนดอํานาจหน้าที่ของผู้ควบคุมอากาศยานไทย
บางประการต่อการเดินอากาศ และของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับความผิดในอากาศยาน
ให้ชัดเจน ก�ำหนดเกี่ยวกับความผิดบางประการ
พ.ศ. ๒๕๕๘
ที่ผู้โดยสารได้กระทําในอากาศยาน ก�ำหนดบทบัญญัติ
ว่าด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รักษาความปลอดภัยในอากาศยาน
ในระหว่างการบิน รวมทั้งก�ำหนดบทบัญญัติ
ให้ครอบคลุมถึงการกระทําความผิดที่กําหนด
ในอนุสัญญาที่ประเทศไทยเป็นภาคี

• ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒
ตอน ๑๐ ก
วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

• พระราชก�ำหนดการบินพลเรือน • ปรับปรุงรูปแบบ โครงสร้าง และอํานาจหน้าที่
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ของหน่วยงานด้านการบินพลเรือนของประเทศไทย
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมทั้งให้เป็นไป
ตามข้อกําหนดและข้อเสนอแนะขององค์การ
การบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)

• ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒
ตอน ๙๕ ก
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

• พระราชบัญญัติเครื่องหมาย
การค้า (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙

• ขยายขอบเขตการให้ความคุ้มครองเครื่องหมาย
การค้าและแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
ให้สอดคล้องกับพิธีสารที่เกี่ยวกับความตกลงมาดริด
เรื่องการจดทะเบียนระหว่างประเทศของเครื่องหมาย
(พิธีสารมาดริด)

• ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓
ตอน ๓๘ ก
วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙

๑.๓ กฎหมายที่ลดความเหลื่อมล�้ำ
ชื่อกฎหมาย

สาระส�ำคัญ

สถานะ

• พระราชบัญญัติการคุ้มครอง
คนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๕๗

• กําหนดวิธกี ารคุม้ ครองให้คนไร้ทพี่ งึ่ สามารถดํารงชีวติ
อยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข มีปัจจัยพื้นฐาน
ในการดํารงชีวิต และมีสภาพร่างกาย และจิตใจ
เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป

• ประกาศในราชกิจจนุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๑
ตอน ๘๓ ก
วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗

• พระราชบัญญัติภาษี
การรับมรดก พ.ศ. ๒๕๕๘

• ก�ำหนดให้มีการจัดเก็บภาษีตามสมควรจากการรับ
มรดกที่มีมูลค่าจํานวนมากเพื่อนําไปพัฒนาประเทศ
และยกระดับการดํารงชีวิตของประชาชนที่ยากไร้
ให้ดีขึ้น ทั้งนี้ โดยมิให้กระทบถึงผู้ที่ได้รับมรดก
พอสมควรแก่การดํารงชีพ

• ประกาศในราชกิจจนุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒
ตอน ๗๒ ก
วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘

รายงานผลการดำ�เนินงานของรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)
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ชื่อกฎหมาย

สาระส�ำคัญ

สถานะ

• พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๐)
พ.ศ. ๒๕๕๘ (ภาษีเงินได้จาก
การรับให้)

• ปรับปรุงบทบัญญัติในการจัดเก็บภาษีเงินได้ส�ำหรับ
เงินได้ที่ได้รับจากการอุปการะโดยหน้าที่ธรรมจรรยา
หรือจากการให้โดยเสน่หาเนื่องในพิธีหรือตามโอกาส
แห่งขนบธรรมเนียมประเพณี และเงินได้จากการโอน
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์
โดยไม่มีค่าตอบแทนให้แก่บุตรชอบด้วยกฎหมาย
ซึ่งไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับ
กฎหมายเพื่อจัดเก็บภาษีจากการรับมรดก

• ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒
ตอน ๗๒ ก
วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘

• พระราชบัญญัตกิ ารทวงถามหนี้ • ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ทวงถามหนี้และการควบคุมการทวงถามหนี้เพื่อไม่ให้
พ.ศ. ๒๕๕๘
มีการกระท�ำที่ไม่เหมาะสมต่อลูกหนี้ไม่ว่าจะเป็น
การใช้ถ้อยค�ำที่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
อย่างรุนแรง การคุกคาม โดยขู่เข็ญ การใช้ก�ำลัง
ประทุษร้าย หรือการท�ำให้เสียชื่อเสียง รวมถึงการให้
ข้อมูลเท็จและการสร้างความเดือดร้อนร�ำคาญ
ให้แก่บุคคลอื่น

• ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒
ตอน ๑๖ ก
วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘

• พระราชบัญญัติความเท่าเทียม • ก�ำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ถูกเลือกปฏิบัติ
ระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ และป้องกันมิให้
มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
ซึ่งสอดคล้องกับหลักการสิทธิมนุษยชนสากล
ตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทย
เข้าเป็นภาคี

• ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒
ตอน ๑๘ ก
วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘

• พระราชบัญญัติกองทุน
ยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘

• ก�ำหนดให้มีกองทุนเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนส�ำหรับ
ช่วยเหลือประชาชนในการด�ำเนินคดี การขอปล่อย
ชั่วคราว ผู้ต้องหาหรือจ�ำเลย การถูกละเมิดสิทธิ
มนุษยชนและการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน
เพื่อให้การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
เป็นไปอย่างทั่วถึง เสมอภาค และเป็นธรรม

• ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒
ตอน ๑๐๒ ก
วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘

• พระราชบัญญัติการเช่าที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙

• ก�ำหนดมิให้น�ำพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับกับ
การเช่าที่ผู้เช่าเป็นนิติบุคคล และก�ำหนดระยะเวลา
การเช่านาและค่าเช่านาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
แก่ทั้งผู้เช่าและผู้ให้เช่า รวมทั้งห้ามคนต่างด้าว
เช่าที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมและก�ำหนดหน้าที่
ของนายอ�ำเภอในการส�ำรวจนาที่ทิ้งว่างโดยไม่ได้
ให้เช่าเพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์จากที่ดิน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓
ตอน ๓๘ ก
วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙

รายงานผลการดำ�เนินงานของรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

นโยบายข้อ ๑๑

๑.๔ กฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการและมนุษยธรรม
ชื่อกฎหมาย

สาระส�ำคัญ

สถานะ

• พระราชบัญญัติการให้สิทธิ
แก่ผสู้ มัครเป็นสมาชิกของกองทุน
การออมแห่งชาติบางกรณีและ
การโอนเงินจากกองทุนประกัน
สังคมในกรณีชราภาพไปยัง
กองทุนการออมแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๘

• ปรับปรุงระบบการออมเพื่อการดํารงชีพยามชราภาพ
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยให้อยู่ภายใต้การก�ำกับ
ดูแลของหน่วยงานเดียวกัน และเปิดโอกาสให้ผู้สมัคร
เป็นสมาชิกของกองทุนการออมแห่งชาติที่มีอายุ
ห้าสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในวันที่สมัครเป็นสมาชิกมีสิทธิ
เป็นสมาชิกต่อไปได้อีกสิบปีนับแต่วันดังกล่าว

• ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒
ตอน ๙๒ ก
วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘

• พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนา • จัดตั้งกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ขึ้น
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
เพือ่ เป็นแหล่งเงินทุนในการผลิต การพัฒนา
พ.ศ. ๒๕๕๘
และการเผยแพร่สื่อที่มีคุณภาพ

• ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒
ตอน ๒๑ ก
วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘

• พระราชบัญญัติหอพัก
พ.ศ. ๒๕๕๘

• กําหนดแนวทางและวิธีการในการก�ำกับดูแล
การประกอบกิจการหอพักให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชนที่อยู่
ระหว่างการศึกษา และก�ำหนดให้โอนอ�ำนาจการ
ก�ำกับดูแลการประกอบกิจการหอพักให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

• ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒
ตอน ๓๒ ก
วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘

• พระราชบัญญัติป้องกัน
การทารุณกรรมและจัด
สวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗

• กําหนดหลักเกณฑ์ในการป้องกันการทารุณกรรม
และการจัดสวัสดิภาพสัตว์เพือ่ ให้สตั ว์ได้รบั การคุม้ ครอง
ตามธรรมชาติของสัตว์อย่างเหมาะสม ทั้งในระหว่าง
การเลี้ยงดู การขนส่ง การน�ำสัตว์ไปใช้งาน
หรือใช้ในการแสดง

• ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๑
ตอน ๘๗ ก
วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗

• พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
ที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยี
ช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์
พ.ศ. ๒๕๕๘

• กําหนดสถานะความเป็นบิดามารดาที่ชอบด้วย
กฎหมายของเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยี
ช่วยการเจริญพันธุท์ างการแพทย์ให้เหมาะสม ตลอดจน
ควบคุมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
เกี่ยวกับตัวอ่อนและเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์
ทางการแพทย์มิให้มีการนําไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง

• พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องาน
ทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘

• กํากับดูแลและส่งเสริมการดําเนินการต่อสัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย
ให้สอดคล้องกับหลักจรรยาบรรณและมาตรฐาน
ของสากล เพื่อคุ้มครองชีวิตและสวัสดิภาพของสัตว์
ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการของประเทศ
ตลอดจนส่งเสริมนักวิจัยให้มีผลงานอันเป็นที่ยอมรับ
ของนานาประเทศต่อไป

• ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒
ตอน ๓๘ ก วันที่ ๑
พฤษภาคม ๒๕๕๘

• ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒
ตอน ๑๘ ก
วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘

รายงานผลการดำ�เนินงานของรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)
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นโยบายข้อ ๑๑

๑.๕ กฎหมายเพื่อแก้ปัญหาสังคมและกฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย

376

ชื่อกฎหมาย

สาระส�ำคัญ

สถานะ

• พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายอาญา
(ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
(ความผิดเกี่ยวกับสื่อลามก
อนาจารเด็ก)

• กําหนดให้ความผิดเกีย่ วกับการค้าหรือทําให้แพร่หลาย
ซึ่งวัตถุหรือสิ่งลามกที่เป็นสื่อลามกอนาจารเด็ก
เป็นความผิดที่ผู้กระทําต้องได้รับโทษหนักขึ้น
รวมทั้งกําหนดให้การครอบครองและส่งต่อซึ่งสื่อลามก
อนาจารเด็กเป็นความผิด เพื่อให้เด็กได้รับการคุ้มครอง
และป้องกันจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศมากขึ้น

• ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒
ตอน ๘๖ ก
เมือ่ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘

• พระราชบัญญัติควบคุม
การขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙

• ก�ำหนดให้มีการจัดระเบียบเกี่ยวกับการคุ้มครอง
และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ทําการขอทาน การควบคุม
การขอทาน และแยกผู้แสดงความสามารถออกจาก
การเป็นผู้ทําการขอทาน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแก้ปัญหา
สังคมและคุ้มครองสวัสดิภาพของบุคคลให้เหมาะสม
ยิ่งขึ้น อีกทั้งกําหนดความผิดทางอาญาแก่ผู้ซึ่ง
หาประโยชน์จากความไม่สมประกอบทางร่างกาย
ความอ่อนด้อยทางสติปัญญาหรือสภาพจิตใจ
ของบุคคลอื่น

• ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓
ตอน ๓๘ ก
วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙

• พระราชบัญญัติการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙

• ก�ำหนดให้มีกลไกในการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์
และการด�ำเนินการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน
และประชาสังคม เพื่อบูรณาการให้การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นรูปธรรม
มีความเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

• ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓
ตอน ๓๐ ก
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙

• พระราชบัญญัติการชุมนุม
สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘

• ก�ำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิทธิชุมนุมสาธารณะ
ให้ชัดเจนและโดยสอดคล้องกับกติการะหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองทีประเทศไทย
เป็นภาคี ทั้งนี้ เพื่อให้การชุมนุมสาธารณะเป็นไปด้วย
ความสงบเรียบร้อย ไม่กระทบกระเทือนต่อความมั่นคง
ของชาติ ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดี ตลอดจนสุขอนามัยของประชาชน
หรือความสะดวกของประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะ
และไม่กระทบกระเทือนสิทธิและเสรีภาพและศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น

• ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒
ตอน ๖๓ ก
วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘

รายงานผลการดำ�เนินงานของรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

นโยบายข้อ ๑๑

๒. การเพิ่ ม ศั ก ยภาพหน่ ว ยงานที่ มี ห น้ า ที่ ใ ห้ ค วามเห็ น ทางกฎหมายและจั ด ท�ำ
กฎหมายและพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานทางกฎหมาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และเกื้ อ กู ล การปฏิ บั ติ ร าชการเพื่ อ ประชาชน มี ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรทางกฎหมาย

และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการร่างกฎหมาย
การปฏิบัติราชการตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยวิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทางปกครอง และกฎหมายว่ า ด้ ว ยความรั บ ผิด
ทางละเมิ ด ของเจ้ า หน้ า ที่ ชี้ แ จงแนวทางการทบทวนกฎหมายตามพระราชกฤษฎี ก าการทบทวน
ความเหมาะสมของกฎหมาย และประเด็ น ส�ำ คั ญ ต่ า ง ๆ เกี่ ย วกั บ กฎหมาย โดยได้ จั ด อบรมให้ ค วามรู ้
ด้านกฎหมายบูรณาการร่วมกับส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส�ำนักงานศาลปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รวมจ�ำนวน ๑๔ หลักสูตร มีผู้เข้ารับการอบรม จ�ำนวน ๑,๒๐๙ คน

๓. การน�ำเทคโนโลยีทที่ นั สมัยและความรูท้ างนิตวิ ทิ ยาศาสตร์มาใช้และมีระบบฐานข้อมูล
ที่เชื่อมโยงกัน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในกระบวนการ
ยุตธิ รรม โดยมีการด�ำเนินการสนับสนุนการอ�ำนวยความยุตธิ รรม ได้แก่ ๑) ตรวจสารพันธุกรรมเพือ่ แก้ไขปัญหา

สถานะบุคคล โดยด�ำเนินการตรวจสารพันธุกรรมบุคคลตามรายชือ่ ทีผ่ า่ นการพิจารณาจากกรมการปกครองในพืน้ ที่
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และระนอง พบว่าเป็นบุคคลตกหล่น จ�ำนวน ๓๔๙ ราย บุคคลอ้างอิง จ�ำนวน ๑๕๕ ราย
รวมทั้งสิ้น จ�ำนวน ๕๐๔ ราย ๒) ตรวจพิสูจน์และจัดการข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
จ�ำนวน ๒๓๑ ครัง้ ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี จ�ำนวน ๑๔๕ ครัง้ ยะลา จ�ำนวน ๑๔ ครัง้ นราธิวาส จ�ำนวน ๖๓ ครัง้
และสงขลา จ�ำนวน ๙ ครั้ง ๓) จัดเก็บสารพันธุกรรม (DNA) ผู้ต้องโทษเพื่อจัดท�ำฐานข้อมูลของสถาบัน
นิติวิทยาศาสตร์แล้ว จ�ำนวน ๓,๙๑๗ รายการ และ ๔) สนับสนุนการตรวจพิสูจน์สารเสพติดในเส้นผม
ของผู้ถูกคุมประพฤติ ผู้ต้องขัง เด็กและเยาวชน จ�ำนวน ๑๐๖ ราย

๔. การปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายโดยให้เข้าถึงความเป็นธรรม
ได้โดยง่าย
๔.๑ การช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความเป็นธรรม ช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจ� ำเลย
ในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำ� เลยในคดีอาญา
พ.ศ. ๒๕๔๔ แล้ว จ�ำนวน ๑๒,๗๘๙ ราย เป็นเงิน จ�ำนวน ๕๙๕ ล้านบาท โดยเป็นผูเ้ สียหาย จ�ำนวน ๑๒,๖๙๘ ราย
เป็นเงิน ๕๗๗,๕๑๖,๘๓๙.๔๖ บาท และจ�ำเลย จ�ำนวน ๙๑ ราย เป็นเงิน ๑๗,๔๘๓,๑๖๐.๕๔ บาท
(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙) ประชาชนยืน่ ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนยุตธิ รรม จ�ำนวน ๓,๖๗๓ ราย
จ่ายเงินช่วยเหลือ จ�ำนวน ๑๑๙,๔๓๓,๗๐๙.๕๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙) และให้คำ� ปรึกษาทาง
กฎหมายแก่ประชาชน จ�ำนวน ๒๖,๗๓๒ ราย (ข้อมูลสะสมระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘-๒ กันยายน ๒๕๕๙)
ท�ำให้ประชาชนได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐและมีความรู้ความเข้าใจกับกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมอันเป็นการป้องกันมิให้ท�ำผิดกฎหมาย
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๔.๒ การคุม้ ครองพยาน มีผยู้ นื่ ค�าร้อง จ�านวน ๓๐๒ ราย อยูร่ ะหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริง จ�านวน ๒๐ ราย
ยกค�าร้อง จ�านวน ๖๗ ราย เข้าโปรแกรมคุม้ ครองพยาน จ�านวน ๒๑๕ ราย สิน้ สุดการคุม้ ครองพยาน จ�านวน ๒๐ ราย
และอยู่ระหว่างการคุ้มครองพยาน จ�านวน ๓๑๖ ราย
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๔.๓ การพัฒนาระบบการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย และการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
		
๔.๓.๑ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี เพื่อยุติข้อพิพาทในชั้นบังคับคดีและเพิ่มปริมาณเงิน
เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยให้ความส�ำคัญแก่หนี้รายย่อย หนี้ครัวเรือน หนี้วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม และหนีก้ องทุนให้กยู้ มื เพือ่ การศึกษา (กยศ.) ด�ำเนินกิจกรรมการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทในชัน้ บังคับคดี
เพื่อลดปริมาณคดีที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย เรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย จ�ำนวน ๙,๗๒๖ เรื่อง
ทุ น ทรั พ ย์ จ� ำ นวน ๔,๒๕๕,๒๖๒,๒๑๗.๙๒ บาท ไกล่ เ กลี่ ย ส� ำ เร็ จ จ� ำ นวน ๘,๐๑๙ เรื่ อ ง ทุ น ทรั พ ย์
จ�ำนวน ๒,๙๖๕,๒๙๔,๖๕๘.๑๒ บาท แก้ไขปัญหาหนีส้ นิ ครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท
ในชั้นบังคับคดีมาเป็นแนวทางการให้ความช่วยเหลือ เรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย จ�ำนวน ๑๐๒ เรื่อง
ทุนทรัพย์ จ�ำนวน ๔๑,๗๑๓,๗๙๗.๗๒ บาท ไกล่เกลีย่ ส�ำเร็จ จ�ำนวน ๗๘ เรือ่ ง ทุนทรัพย์ จ�ำนวน ๒๖,๗๔๖,๓๖๖.๕๙ บาท
และร่วมมือกับธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ตรวจสอบหนีเ้ กษตรกรทีม่ อี ยูใ่ นชัน้ บังคับคดี
ซึง่ มีเกษตรกรในชัน้ บังคับคดี จ�ำนวน ๒,๒๙๒ ราย ไกล่เกลีย่ ส�ำเร็จ จ�ำนวน ๑๒๕ เรือ่ ง ไม่ส�ำเร็จ จ�ำนวน ๔๗๗ เรือ่ ง
อยู่ระหว่างด�ำเนินการ จ�ำนวน ๓๒๒ เรื่อง ยังไม่ได้ตั้งเรื่องยึดทรัพย์ จ�ำนวน ๓๙๒ เรื่อง ด�ำเนินการอื่น ๆ
จ�ำนวน ๙๗๖ เรื่อง การขายทอดตลาดทรัพย์สินสามารถผลักดันทรัพย์สินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ จ�ำนวน
๗๓,๖๒๓,๖๐๓,๕๓๒ บาท
		
๔.๓.๒ ให้ความรู้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ โดยจัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ กฎหมายด้านการบัง คั บ คดี การไกล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าท และขั้ น ตอนกระบวนงานตามภารกิจ
ของกรมบังคับคดีให้แก่ประชาชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จ�ำนวน ๑,๔๙๔ คน ให้ความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) แก่บุคลากรของกรมบังคับคดี จ�ำนวน ๒๔๘ คน ให้ความรู้
กฎหมายแก่ ผู ้ ป ระกอบการ SMEs ในหั ว ข้ อ กฎหมายหลั ก ประกั น ทางธุ ร กิ จ กฎหมายค�้ ำ ประกั น
และการจ�ำนอง จ�ำนวน ๑,๓๐๘ คน จัดโครงการให้ความรู้กฎหมายฟื้นฟูกิจการของธุรกิจ SMEs ในส่วนกลาง
และส่ ว นภู มิ ภ าค จ� ำ นวน ๔,๕๘๐ คน และจั ด อบรมให้ ค วามรู ้ ก ระบวนการขั้ น ตอนการบั ง คั บ คดี
ที่มีการเปลี่ยนแปลงให้แก่ผู้เป็นเครือข่ายบังคับคดี จ�ำนวน ๑๗๔ คน
๔.๔ การพัฒนารูปแบบการให้บริการแก่
คู ่ ค วามและประชาชน เพื่อให้ประหยั ด ค่ า ใช้ จ ่ า ย
ในการเดินทาง โดยเพิ่มช่องทางการเปิดให้บริการ
ข้อมูลผ่านทางสายด่วนกรมบังคับคดี ๑๑๑๑ กด ๗๙
“ให้บริการข้อมูลความคืบหน้า
เพือ่ สอบถามข้อมูลผลการขายทอดตลาด ความคืบหน้า
ของคดี แ ละการไกล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าท มี ผู ้ ใช้ บ ริ ก าร
ของคดีและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
จ�ำนวน ๑๓,๕๘๙ ราย โดยเป็นกรณีสอบถามผลคดี
ผ่านทาง
มากที่สุด จ�ำนวน ๘,๔๓๖ ราย การเปิดให้บริการ
”
ข้อมูลผ่านทางระบบแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลือ่ นที่
“LED PROPERTY” เพื่อค้นหารายละเอียดทรัพย์สิน
ที่ขายทอดตลาด เป็นการอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สนใจซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาดให้เข้าถึงข้อมูล
ได้ง่ายขึ้น มีผู้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน จ�ำนวน ๔,๘๕๐ ครั้ง และการเปิดให้บริการข้อมูลผ่านทางระบบ
แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ “LED Property Plus” เพื่อค้นหาทรัพย์สินขายทอดตลาดใกล้แนวรถไฟฟ้า
จ�ำนวน ๑,๐๘๖ ครั้ง

สายด่วนกรมบังคับคดี
๑๑๑๑ กด ๗๙
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๔.๕ การแก้ ข น ูผู้กระทำาความผิด
๔.๕.๑ แก้ ข น ูผู้กระทำาความผิด
ในเรือนจำา ด�าเนินการ กอบรมและทดสอบมาตรฐาน
ีมือแรงงาน โดยมีผู้ต้องขังผ่านการทดสอบ จ�านวน
๒ ๕๕๑ คน ด� า เนิ น โครงการการพั ฒ นาจิ ต ใจ
หลั ก สู ต ร “สั ค คสาสมาธิ ” มี ผู ้ เข้ า ร่ ว มโครงการ
จ� า นวน ๙๒ ๑๑๓ คน กวิ ช าชี พ ผู ้ ต ้ อ งขั ง หญิ ง
ตามแผนปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ�า มีผู้ต้องขัง
ผ่านการอบรม จ�านวน ๖ ๙๑๑ คน ด�าเนินโครงการ
ก�าลังใจ มีผู้เข้าร่วม จ�านวน ๓๐๐ คน และจัดระบบเรือนจ�าเฉพาะทางการศึกษา มีผู้เรียน จ�านวน ๓๔๖ คน
แบ่งเป็น สายสามัญ จ�านวน ๑๘๑ คน สายอาชีพ จ�านวน ๑๖๕ คน การบริหารความจุผู้ต้องขัง โดยการเกลี่ย
ย้ายระบายผู้ต้องขังไปยังเรือนจ�าหรือทัณฑสถานภายในเขต จ�านวน ๑๔ ๔๕๓ คน ย้ายระบายผู้ต้องขังหญิง
ในเรือนจ�าชายไปทัณฑสถานหญิงหรือปรับปรุงแดนหญิงให้เหมาะสม จ�านวน ๑ ๑๔๒ ราย การบริหารโทษ
ปล่อยพักการลงโทษปกติ จ�านวน ๙ ๗๕๒ คน พักการลงโทษกรณีพิเศษ จ�านวน ๑ ๐๙๘ คน พักการลงโทษ
เฉพาะราย จ�านวน ๑ คน ลดวันต้องโทษ จ�านวน ๒๙ ๑๑๔ คน เพื่อลดความแออัดของเรือนจ�าหรือทัณฑสถาน
๔.๕.๒ แก้ ข น ูเดกและเยาวชน เด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้รับการบ�าบัด
และฟื้นฟูสมรรถภาพ จ�านวน ๑๓ ๔๘๘ ราย เด็กและเยาวชนในคดีอาญาได้รับการสืบเสาะและจัดท�ารายงาน
ข้อเท็จจริง จ�านวน ๑๘ ๙๕๗ ราย เด็กและเยาวชนในคดีครอบครัวได้รบั การสืบเสาะและจัดท�ารายงานข้อเท็จจริง
จ�านวน ๖ ๕๕๓ ราย ผู้เยาว์ได้รับการก�ากับการปกครองตามค�าสั่งศาล จ�านวน ๔ ๑๓๕ ราย เด็กและเยาวชน
ที่ได้รับการควบคุมและ กอบรม จ�านวน ๑๓ ๔๘๑ ราย
๔.๖ การสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ เปิดคลินิกให้ค�าปรึกษาเด็กและครอบครัวอบอุ่น
เพื่ อ ให้ ค� า ปรึ ก ษาด้ า นพฤติ ก รรมเด็ ก และเยาวชน ปั ญ หาด้ า นครอบครั ว และปั ญ หากฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
กับเด็ก เยาวชน และผู้เยาว์ แก่บิดามารดาหรือผู้ปกครองเด็กและเยาวชน รวมทั้งประชาชนทั่วไป ซึ่งได้เปิด
ด�าเนินการในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ จ�านวน ๗๗ แห่ง ศูนย์ กและอบรม
จ� า นวน ๑๘ แห่ ง โดยมี ผู ้ ม าขอรั บ บริ ก ารทั้ ง สิ้ น ๗๐๘ ราย แบ่ ง เป็ น ขอรั บ บริ ก ารด้ ว ยตนเองที่ ค ลิ นิ ก
จ�านวน ๕๓๔ ราย ขอรับบริการทางโทรศัพท์ จ�านวน ๕๐ ราย และอื่น ๆ จ�านวน ๑๒๔ ราย
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การด�าเนินการ
มีการป ิรป นดาน าง

การดำ�เนินการให้มีการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ

การดำ�เนินการ
ให้มีการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ
รัฐบาลได้ให้ความส�ำคัญแก่การปฏิรูปในด้านต่าง ๆ ต่อเนื่องจากที่ได้ด�ำเนินการมาตั้งแต่ปีที่หนึ่ง
ไปพร้ อ มกั บ การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ตามนโยบาย ๑๑ ข้ อ ที่ ไ ด้ แ ถลงไว้ ต ่ อ สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ
ทั้ ง ในมิ ติ ข องการปฏิ รู ป เศรษฐกิ จ เช่ น ปฏิ รู ป ภาคเกษตร ปฏิ รู ป พลั ง งาน การปฏิ รู ป ด้ า นสั ง คม
เช่น ปฏิรปู การศึกษา ปฏิรปู ระบบบริการสาธารณสุข จัดทีท่ �ำกินและจัดระเบียบสังคม การปฏิรปู ด้านความมัน่ คง
และด้านการต่างประเทศ ตลอดจนการปฏิรูปด้านกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม การบริหารราชการแผ่นดิน
และการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยบูรณาการการท�ำงานร่วมกันระหว่างสภาขับเคลือ่ นการปฏิรปู ประเทศ
(สปท.) คณะกรรมการประสานงานรวม ๓ ฝ่าย (คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ) หรือ “วิป ๓ ฝ่าย” คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน (กขป.)
๖ คณะ คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด�ำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) และกระทรวงต่าง ๆ
เพือ่ น�ำข้อเสนอประเด็นปฏิรปู ของสภาขับเคลือ่ นการปฏิรปู ประเทศไปสูก่ ารด�ำเนินการให้บงั เกิดผลเป็นรูปธรรม
และสามารถส่งต่อประเด็นปฏิรูปให้แก่รัฐบาลภายหลังการเลือกตั้งเพื่อน�ำไปขับเคลื่อนในระยะต่อไป
สภาขับเคลื่อน
การปฎิรูป
ประเทศ

(Mr. Reform
ขับเคลื่อนแผนปฎิรูป+
ติดตาม+รายงานผล)
คณะกรรมการ
กระทรวง
แผน
ประสานงาน
แผน
เสนอแนะ
ปฏิรูป
รวม ๓ ฝ่าย
ปฏิรูป
ติดตาม
(คณะรัฐมนตรี
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อม
คณะกรรมการ
และสภาขับเคลื่อน ความเห็น ขับเคลื่อนและปฎิรูป
การปฎิรูปประเทศ) วิป ๓ ฝ่าย การบริหารราชการ
(วิป ๓ ฝ่าย)
แผ่นดิน (กขป.)
๖ คณะ (๖ ด้าน)

คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนและเร่งรัด
การด�ำเนินงานตาม
นโยบายรัฐบาล
(กขร.)

คณะกรรมการขับเคลือ่ นและปฏิรปู การบริหารราชการแผ่นดิน (กขป.) ๖ คณะ ท�ำหน้าทีเ่ สนอแนะนโยบาย มาตรการ
และแนวทางการด�ำเนินการ ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหา พร้อมทัง้ ก�ำกับ ดูแล และติดตามการด�ำเนินการของส่วนราชการ
ต่าง ๆ เพือ่ ให้การขับเคลือ่ นและการปฏิรปู การบริหารราชการแผ่นดินทัง้ ๖ ด้านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย
คณะที่ ๑ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และระบบการศึกษา
คณะที่ ๒ ด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง การลงทุนภาครัฐ และโครงสร้างพื้นฐาน
คณะที่ ๓ ด้านระบบราชการ กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และสร้างความปรองดองสมานฉันท์
คณะที่ ๔ ด้านสาธารณสุข
คณะที่ ๕ ด้านความมั่นคง ลดความเหลื่อมล�้ำ การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเรื่องที่เป็น
วาระเร่งด่วนและการแก้ไขปัญหาการด�ำเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ
คณะที่ ๖ ด้านการท่องเที่ยว วัฒนธรรม และการกีฬา

ในปีที่สองของการบริหารราชการแผ่นดิน มีข้อเสนอประเด็นปฏิรูปทั้งที่เป็นนโยบายของรัฐบาล
และที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประสานงานรวม ๓ ฝ่าย และน�ำไปสู่การขับเคลื่อนของกระทรวง
ที่รับผิดชอบในด้านต่าง ๆ แล้ว ดังนี้

382

รายงานผลการดำ�เนินงานของรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

การด�าเนินการให้มีการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ

๑

ดานการพั นาทรัพยากรมน ย ละระบบการศก า

๑.๑ การป ริ ปู สัมมาชีพชุมชนเพือ่ ให้ชมุ ชนมีชอ่ งทางในการเชือ่ มโยงเครือข่ายในการพัฒนาสัมมาชีพ
ชุมชน เกิดนวัตกรรมการผลิตเพือ่ การสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน โดยไม่ทา� ลายทุนของชุมชน สังคมเกิดสันติสขุ
ลดความเหลื่อมล�้า
๑.๒ การดู แ ลหลั ก ประกั น ความมั่ น คง
ด้านราย ด้เพื่อการยังชีพของผู้สูงอายุ โดยเร่งรัด
การด�าเนินงานตามพระราชบัญญัตกิ องทุนการออมแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๔ หลังจากที่หยุดชะงักมานานกว่า ๔ ปี
เพื่ อ สร้ า งระบบการออมให้ แ ก่ ป ระชาชนที่ ยั ง ไม่ มี
หลักประกันทางเศรษฐกิจ จ�านวน ๒๕ ล้านคน รวมทัง้
พัฒนากฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เอื้อให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสามารถด�าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และดูแลผู้สูงอายุ
๑.๓ การป ิรูป การศึก ษาโดยการป ิ รู ป
กฎหมายการศึกษาโดยเตรียมเสนอกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติเพื่อจัดการศึกษาที่รัฐต้องจัดให้
บุ ค คลรั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานไม่ น ้ อ ยกว่ า ๑๒ ปี
มีหลักสูตรระดับชาติเพือ่ วิจยั พัฒนาหลักสูตรแกนกลาง
และระดับสถานศึกษา ให้ครูสามารถน�าไปจัดท�าหลักสูตร
และสื่ อ การเรี ย นการสอนที่ เ หมาะสมกั บ ท้ อ งถิ่ น
รวมทั้ ง ปฏิ รู ป ระบบการเรี ย นรู ้ เ พื่ อ สร้ า งคนไทย
ให้เป็นพลเมืองดี วินยั เด่น การจัดการศึกษาตลอดชีวติ
โดยเตรียมเสนอกฎหมายว่าด้วยการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อสร้างความชัดเจนและยกระดับบริการการศึกษา
ให้แก่ประชาชนทุกช่วงวัย ในส่วนของคุณภาพการศึกษาจะพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ด้วยการวิจัยและพัฒนาและจัดท�าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา และแก้ไขปัญหาวิกฤตผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน ( - T) ซึง่ มีแนวโน้มลดต�า่ ลง การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเลก
โดยควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กทีม่ นี กั เรียนตัง้ แต่ ๒๐ คนลงมาและไม่ใช่โรงเรียนขนาดเล็กทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูง หรืออยูใ่ น
พืน้ ทีพ่ เิ ศษ ห่างไกล พืน้ ทีส่ งู หรือเกาะ ให้นา� นักเรียนไปเรียนรวมกับโรงเรียนทีอ่ ยูใ่ กล้เคียงกัน เพือ่ พัฒนาการเรียน
การสอน และวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ หรือสิง่ อ�านวยความสะดวกอืน่ ๆ เพือ่ การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กให้มคี ณ
ุ ภาพต่อไป
การขับเคลื่อนการป ิรูประบบการอาชีวศึกษาสู่อาชีวศึกษาทวิภาคี โดยจะให้ทุกสถานศึกษามีหลักสูตร
ทวิภาคีอย่างน้อย ๑ สาขาภายในปี ๒๕๖๔ เปิดสาขาวิชาชีพใหม่ ๆ ที่มีความจ�าเป็นทั้งในปัจจุบันและอนาคต
เน้นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการใช้ภาษาทีส่ าม เพือ่ รองรับและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานสายวิชาชีพ
ผลิต บัณฑิต ให้เป็น ไปตามสาขาที่ประเทศต้ อ งการ
แรงงานสายวิชาชีพมีมาตรฐานการท�างานที่เป็นสากล
และผลิตคนรองรับการขับเคลือ่ นประเทศสูป่ ระเทศไทย ๔.๐
(Thailand 4.0) นอกจากนี้ จะเร่งแก้ปญ
ั หาความล่าช้า
การบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการโดยจะ
จั ด ท� า ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

การด�าเนินการให้มีการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ

๑.๔ การป ริ ปู ระบบการวิจยั เพือ่ นวัตกรรม
เพือ่ ให้เกิดความร่วมมือและความเข้มแข็งในระบบวิจยั
โดยก�าหนดให้มสี ภานโยบายวิจยั และนวัตกรรมแห่งชาติ
เพื่ อ ท� า หน้ า ที่ ก� า หนดทิ ศ ทางนโยบายยุ ท ธศาสตร์
และปรับปรุงระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
นอกจากนี้ ได้จัดท�านโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย
แห่งชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) มีเป้าหมาย
ในการเชือ่ มโยงและสนองตอบต่อยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ และแผน
การขับเคลื่อนและปฏิรูประบบวิจัยแบบบูรณาการ
ของประเทศ และกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ
๒๐ ปี จัดท�าแผนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของประเทศ โดยก�าหนดเป้าหมายบุคลากรด้านการวิจัย
จ�านวน ๘๐ คน ต่อประชากร ๑๐ ๐๐๐ คน ในปี ๒๕๗๙ รวมทั้งได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการปฏิรูป
ระบบวิจัยของประเทศที่ต้องอาศัยการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนและทุกระดับของหน่วยงาน
ในระบบวิจัย

๒

ดานเศร ฐกิ การเงิน การคลัง การลงทน าครัฐ ละโครงสรางพนฐาน

๒.๑ การป ริ ปู เศรษฐกิจดิจทิ ลั ได้ประกาศใช้
พระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๗)
พ.ศ. ๒๕๕๙ จั ด ตั้ ง กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่อเศรษฐกิจ
และสั ง คม และได้ เ สนอร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ....
เพื่ อ จั ด ตั้ ง คณะกรรมการเฉพาะเพื่ อ ก� า กั บ ดู แ ล
โครงสร้ า งพื้ น ฐานการพั ฒ นาดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ
และสังคม การป ิ รู ป ระบบทรั พ ย์ สิ น ทางปญญา
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ด้ ว ยนวั ต กรรม
(Thailand 4.0) และป ิรูปเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และเชิงวัฒนธรรม ( a i and l al ono )
โดยการน�าภูมิปัญญา วัฒนธรรม การวิจัยและพัฒนาและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยมาผนวกกับ
เทคโนโลยีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการของไทย เพิ่มประสิทธิภาพการจดทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญา รวมทั้งป ิรูปเศรษฐกิจชีวภาพ (
) โดยปรับแนวคิดจากประเทศที่รับจ้างผลิตสินค้า
เป็นการลงทุนเพื่อสร้างเศรษฐกิจบนฐานการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม ใช้ทรัพยากรฐานชีวภาพ (พืช สัตว์
จุลินทรีย์) มาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูง และป ิรูปเศรษฐกิจเพื่อสังคม (
)
เพือ่ สร้างคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ ของคนทุกระดับในสังคมอย่างองค์รวมโดยพัฒนาเศรษฐกิจในมุมทีส่ ร้างสรรค์ควบคู่
ไปกับการพัฒนาสังคมในรูปแบบใหม่ การสร้างสังคมผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ( M ) โดยจัดท�าร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวมทัง้ ป ริ ปู การเงินฐานรากโดยเตรียมเสนอกฎหมายว่าด้วยสถาบันการเงิน
ชุมชนเพื่อให้ประชาชนในชนบทสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินซึ่งจะช่วยลดความเหลื่อมล�้ าและยกระดับ
คุณภาพชีวิตประชาชนในระดับฐานราก
รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
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๒.๒ ก า ร ป ิ รู ป ร ะ บ บ ง บ ป ร ะ ม า ณ
และการคลังภาครัฐซึง่ ครอบคลุมการสร้างวินยั การคลัง
ได้เตรียมเสนอกฎหมายว่าด้วยการเงินของรัฐ การปฏิรปู
กระบวนการงบประมาณที่มุ่งเน้นการบริหารเชิงพื้นที่
และการมีสว่ นร่วมของประชาชน การคลังท้องถิน่ ทีม่ งุ่ ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้บริหารการจัดเก็บ
ภาษี เ องได้ ม ากขึ้ น และเพิ่ ม ขี ด ความสามารถ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการบริหารงานคลัง
โดยคณะรัฐมนตรีได้อนุมตั หิ ลักการร่างพระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. .... เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของส�านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎี ก า นอกจากนี้ ได้ จั ด ท� า งบประมาณรายจ่ า ยประจ� า ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติ ๖ ด้าน ระยะ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล แผนปฏิรูป
ภาครัฐ นโยบายความมัน่ คงแห่งชาติ และแผนหลักอืน่ ๆ โดยจัดท�ากรอบงบประมาณรายรับและรายจ่ายล่วงหน้า
ระยะ ๒๐ ปี และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�า ปี ให้หน่วยงานใช้ในการจัดท�าค�าขอตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี ประกอบด้วย ๕ กลุ่ม คือ ๑) ภารกิจพื้นฐาน ( n ion) ๒) ภารกิจยุทธศาสตร์
นโยบายเร่งด่วน แนวทางปฏิรปู ภาครัฐ งบประมาณบูรณาการ ( nda) ๓) ภารกิจพืน้ ที่ ท้องถิน่ ภูมภิ าค จังหวัด
กลุ่มจังหวัด ( a) ๔) งบกลาง รายการเงินส�ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ�าเป็น หรืองบภัยพิบัติ หรือเร่งด่วน
และ ๕) รายจ่ายชดใช้เงินกู้และดอกเบี้ย
๒.๓ การป ริ ปู โครงสร้างภาษีเพือ่ แก้ไขปัญหา
เชิงโครงสร้างและวางระบบโครงสร้างการจัดเก็บภาษี
ในระยะยาว เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น
ของผูป้ ระกอบการในประเทศ ลดความเหลือ่ มล�า้ ทางสังคม
เพิ่ม การกระจายรายได้แ ละการถือ ครองทรั พ ย์ สิ น
และเพือ่ รักษาเสถียรภาพและวินยั ทางการคลัง โดยเสนอ
ร่างพระราชบัญญัตภิ าษีทดี่ นิ และสิง่ ปลูกสร้าง พ.ศ. ....
เพื่อปรับปรุงการเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบ�ารุงท้องที่ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
จัดเก็บภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีรายได้เพียงพอที่จะน�าไปใช้ในการบริหารจัดการในเขตพื้นที่ของตน
ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างการตรวจพิจารณาของส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ร่างพระราชบัญญัตภิ าษีสรรพสามิต
พ.ศ. .... ได้รวบรวมบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยไพ่ กฎหมายว่าด้วยสุรา
กฎหมายว่าด้วยยาสูบ กฎหมายว่าด้วยพิกดั อัตราภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต
และกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรเงินภาษีสุราไว้ในประมวลกฎหมายฉบับเดียวกันและได้ปรับปรุงกฎหมาย
ดังกล่าว อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ และร่างพระราชบัญญัตศิ ลุ กากร
พ.ศ. .... เพือ่ รวบรวมพระราชบัญญัตศิ ลุ กากรทีม่ ผี ลใช้บงั คับอยูใ่ นปัจจุบนั ทุกฉบับเข้าไว้ดว้ ยกันเป็นฉบับเดียวและ
ปรับปรุงแก้ไขให้มมี าตรฐานสากลเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถและศักยภาพทางการค้าให้แก่ผปู้ ระกอบการ ลดอัตรา
การจ่ายเงินรางวัล ก�าหนดเพดานเงินสินบน เพิ่มเติมอ�านาจทางศุลกากรในเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะ เขตไหล่ทวีป
และเขตทะเลหลวง เพือ่ ให้สอดคล้องกับอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ โดยอยูร่ ะหว่าง
การตรวจพิจารณาของส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รวมทั้งก�าหนดมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้ส�าหรับ
เงินส่วนแบ่งก�าไรจากห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
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การด�าเนินการให้มีการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ

๒.๔ การป ิรูปพลังงาน โดยปฏิรูปบทบาท
หน้าที่ และการใช้ประโยชน์กองทุนนำ้ามันเชื้อเพลิง
โดยจัดท�าร่างพระราชบัญญัติกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง
พ.ศ. .... และผลั ก ดั น การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานโดยใช้
ข้อบัญญัตเิ กณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน ( ildin
n
od
) จัดท�าแผนบูรณาการพลังงาน
ระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๙) โดยเชื่อมโยงข้อมูล
แผนทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านไฟฟ้า พลังงานทดแทน
อนุรักษ์ กาซธรรมชาติ และน�้ามัน ซึ่งน�าไปสู่ความมั่นคงทางพลังงาน โดยรักษาระดับการผลิตส�ารองไฟฟ้า
ไม่ต�่ากว่าร้อยละ ๑๕ ลดการพึ่งพากาซธรรมชาติส�าหรับการผลิตไฟฟ้า เพิ่มการกระจายเชื้อเพลิงจากพลังงาน
ทดแทนและถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด ทั้งนี้ ได้ก�าหนดเป้าหมายในปี ๒๕๗๙ ในการเพิ่มสัดส่วนพลังงานทดแทน
ทั้งจากไฟฟ้า ความร้อน และภาคขนส่งเป็น ร้อยละ ๓ และลดความเข้มข้นของการใช้พลังงานลงร้อยละ ๓๐
๒.๕ การป ริ ปู ระบบความปลอดภัยทางถนน
เพือ่ ลดจ�านวนผูเ้ สียชีวติ จากอุบตั เิ หตุทางถนน ปรับปรุง
กลไกที่ท�าให้เกิดระบบการขนส่งทางถนนที่ปลอดภัย
โดยก�าหนดยุทธศาสตร์ เช่น กฎหมายความปลอดภัย
ทางถนน การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน
ถนนปลอดภัย รถยนต์ปลอดภัย และในระยะยาว
จะเสนอให้ มี ก ารจั ด ตั้ ง ศาลจราจร และก� า หนดวิ ธี
พิ จ ารณาคดี จ ราจรโดยตรงเพื่อให้ก ระบวนการในการพิ จ ารณากระชั บและรวดเร็ ว การสร้ า งคนรุ ่ น ใหม่
ให้มีพฤติกรรมปลอดภัย การมีระบบขนส่งสาธารณะเพื่อแก้ปัญหาอุบัติเหตุ

ดานระบบราชการ ก มาย กระบ นการย ิ รรม ละสรางค ามปรองดอง
สมาน ันท
๓.๑ การป ริ ปู ระบบราชการ
๓.๑.๑ ป ริ ปู กิจการตำารวจ โดยสร้าง
ความเป็ น อิ ส ระในการบริ ห ารงานของต� า รวจจาก
การแทรกแซงทางการเมือง วางแนวทางมาตรฐาน
การแต่งตัง้ โยกย้ายข้าราชการต�ารวจ และพัฒนาระบบ
งานบริการประชาชนในการรับแจ้งความและสอบสวน
๓.๑.๒ เสริมสร้างธรรมาภิบาลและ
ประสิทธิภาพระบบราชการโดยเตรียมเสนอกฎหมาย
ว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ
นโยบายสาธารณะ การเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น และการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่ ส่งเสริมการเปดเผยข้อมูลโดยเตรียมเสนอกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารสาธารณะ ปรับปรุง
การจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐโดยมุง่ เน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากทีส่ ดุ เพือ่ ให้เกิด
ความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยเสนอร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
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การด�าเนินการให้มีการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ป ิรูปโครสร้างองค์กรภาครัฐ การจัดความสัมพันธ์ระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น
และป ิรูปองค์การมหาชนโดยเตรียมเสนอแก้ไขกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน ตลอดจนป ิรูปการบริหาร
งานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรุงเทพมหานคร
๓.๒ การป ริ ปู กฎหมายในส่วนทีเ่ กีย่ วกับ ายบริหาร โดยวางระเบียบปฏิบัติใหม่ในบางเรื่องให้ชัดเจน
ประมวลวิธีปฏิบัติในการยกร่างกฎหมาย การเสนอร่างกฎหมาย การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย การหารือ
ขอความเห็นร่างกฎหมาย การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน การเผยแพร่และให้ความรูท้ างกฎหมาย
รวมทั้งวางหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจ�าเป็นในการตราพระราชบัญญัติ ( h li ) รวม ๑๐ ประการ
นอกจากนี้ ได้ก�าหนดแผนการเสนอกฎหมายของหน่วยงานตามกรอบระยะเวลาการบริหารราชการแผ่นดิน
และการปฏิรปู ประเทศ (เดือนตุลาคม ๒๕๕๘-กรกฎาคม ๒๕๖๐) และก�าหนดให้มกี ารพิจารณาทบทวนความเหมาะสม
ของกฎหมายทุก ๕ ปีที่กฎหมายใช้บังคับ ตามพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย
พ.ศ. ๒๕๕๘
๓.๓ การป ริ ปู กระบวนการยุตธิ รรม โดยเร่งรัดน�าคดีที่คั่งค้างเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม แก้ไขปัญหา
ด้านวิธีพิจารณาคดีให้รวดเร็วขึ้น โดยแก้ไขให้มีการโอนคดีได้ การให้คดีแพ่งสิ้นสุดในศาลอุทธรณ์ การจัดตั้ง
แผนกคดีค้ามนุษย์ ยาเสพติด และการจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งประกาศใช้
พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อยกระดับกองทุนยุติธรรมให้มีฐานะเป็นนิติบุคคลเพื่อเป็น
แหล่งเงินทุนส�าหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนในการด�าเนินคดี การขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหา
หรือจ�าเลย การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน และการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน
๓.๔ การป ริ ปู หน่วยงานทีม่ อี าำ นาจหน้าที่
ในการกำากับดูแลสื่อออน ลน์ และปฏิ รู ป ช่ อ งทาง
การประสานงานกับผูใ้ ห้บริการสือ่ ออนไลน์ทอี่ ยูใ่ นประเทศ
และต่างประเทศ การแก้ไขร่างพระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ซึง่ อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๓.๕ การป ิรูปความรับผิดต่อความชำารุด
บกพร่องของสินค้า โดยเตรียมเสนอกฎหมายว่าด้วยความรับผิดต่อความช�ารุดบกพร่องของสินค้า เพื่อคุ้มครอง
ความสุจริตในสัญญาซือ้ ขายในกรณีสนิ ค้าทีท่ า� การซือ้ ขายเกิดช�ารุดบกพร่อง และการจัดการสินค้าทีไ่ ม่ปลอดภัย
โดยเตรี ย มเสนอกฎหมายว่ า ด้ ว ยการแจ้ ง เตื อ นภั ย และจั ด การสิ น ค้ า ที่ ไ ม่ ป ลอดภั ย ต่ อ ผู ้ บ ริ โ ภค เพื่ อ ให้ มี
ข้อก�าหนดทั่วไปว่าสินค้าที่ปลอดภัยเท่านั้นที่จะน�าออกวางตลาดได้

ดานสา าร สข
๔.๑ การป ิ รู ป ระบบบริ ก ารสาธารณสุ ข โดยสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของระบบบริ ก ารสุ ข ภาพ
ในระดับฐานรากและระบบบริการปฐมภูมิให้เป็นรูปแบบ i a a l
เน้นการบริการทุกคน ทุกที่
ทุกอย่าง ทุกเวลา ด้วยเทคโนโลยี โดยตั้งเป้าหมายที่จะมีทีมหมอครอบครัว จ�านวน ๖ ๕๐๐ แห่งทั่วประเทศ
ในปี ๒๕๖๙ จัดท�าแผนยุทธศาสตร์ชาติ (ด้านสาธารณสุข) ระยะ ๒๐ ปี เพื่อน�าประเทศไทยก้าวสู่ Thailand 4.0
รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล
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รองรับอนาคตที่มีความเป็นสังคมเมือง สังคมผู้สูงอายุ
ซึ่งในปี ๒๕๗๓ ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุถึง ๑ ใน ๔
ของประชากรทั้ ง หมด ทั้ ง นี้ ได้ ตั้ ง เป้ า หมายให้
“ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าทีม่ คี วามสุข ระบบสุขภาพ
ยั่ งยืน ” นอกจากนี้ จะป ิ รู ป การแพทย์ แ ผน ทย
และระบบยาสมุน พรแห่งชาติ โดยเตรียมเสนอกฎหมาย
ว่าด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพร และเสนอแก้ไขกฎหมายว่าด้วย
การคุม้ ครองและส่งเสริมภูมปิ ญ
ั ญาการแพทย์แผนไทย
รวมทั้งระบบการแพทย์ฉุกเฉินช่วงก่อนถึงโรงพยาบาล
๔.๒ การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคโดยเพิ่มแหล่งทุนเพื่อการสร้างสุขภาพป้องกันโรค
ของประเทศเป็นร้อยละ ๑ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ( ) ภายในปี ๒๕๖๐ และให้ทุกหน่วยงาน
ภาครัฐพิจารณาผลกระทบด้านสุขภาพภายใต้แนวคิด “ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ” ภายในปี ๒๕๖๔ รวมทั้ง
ป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการในประเด็นการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่ม
ที่มีปริมาณน�้าตาลเกินเกณฑ์มาตรฐานสุขภาพ
๔.๓ การอภิบาลระบบสุขภาพ โดยพิจารณา
จัดตั้งส�านักงานมาตรฐานและการจัดการสารสนเทศ
ระบบบริ ก ารสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ (สมสส.) เพื่ อ ให้
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของตนเองและมีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพของผู้ปวยกรณีส่งตัวรักษา
ที่หน่วยบริการอื่น ก�าหนดเป้าหมายให้โรงพยาบาล
น� า ร่ อ งเขตละ ๑ จั ง หวั ด มี ร ะบบระเบี ย นสุ ข ภาพ
ส่วนบุคคล
๔.๔ การคลั ง และหลั ก ประกั น สุ ข ภาพ
โดยก�าหนดราคากลางในการจ่ายชดเชยการให้บริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน และจัดบริการระบบส�ารองเตียง
เพือ่ ส่งต่อผูป้ วยระยะวิกฤต รวมทัง้ พัฒนาระบบ a ional
l a in o
และเตรี ย มเสนอร่ า งกฎหมาย
เพื่อความกลมกลืนแห่งชาติ

๕ ดานค ามมั่ น คง ลดค ามเ ล่ อ มล� า การเก ร ทรั พ ยากร รรมชา ิ
ละสิ่ง ดลอม ละเร่องที่เปน าระเรงด น ละการ ก ขปญ าการด�าเนินการ
ามพัน กร ีระ างประเทศ
๕.๑ การป ิรูปการพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยก�าหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย ๑๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๘) เพื่อส่งเสริมความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการอยู่อาศัย
โดยการจัดเตรียมที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานในชุมชนที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม พร้อมระบบสาธารณูปโภค
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สาธารณูปการที่จ�าเป็นให้แก่กลุ่มผู้มีรายได้น้อย ทั้งนี้
ได้ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาที่อาศัยชุมชนริมคลอง
(คลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากร) จ�านวน
๘ ๕๐๖ ครัวเรือน และโครงการฟื้นฟูเมืองดินแดง
ด้วยการจัดสร้างที่อยู่อาศัยใหม่รองรับผู้อาศัยเดิม
และผู้อาศัยใหม่รวม ๒๐ ๒๙๒ หน่วย
๕.๒ การป ิรูปด้านเกษตร โดยลดต้นทุน
การผลิตและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร
เพือ่ สร้างโอกาสในการแข่งขันตามเป้าหมายของประเทศ
ไปสูค่ วาม “มัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน” ตามแนวทางประชารัฐ
ด้ ว ยการจั ด ตั้ ง ศู น ย์ เรี ย นรู ้ ก ารเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
การผลิตสินค้าเกษตร ส่งเสริมระบบเกษตรแปลงใหญ่
บริ ห ารจั ด การพื้ น ที่ เ กษตรตามแผนที่ ก ารเกษตร
เชิงรุก (
- ) ส่งเสริมให้เกษตรกร
ปรั บ เปลี่ ย นกิ จ กรรมการผลิ ต ในพื้ น ที่ ใ ห้ เ หมาะสม
พัฒนาเกษตรอินทรีย์ และยกระดับมาตรฐานสินค้า
เกษตร รวมทัง้ แก้ ขปญหาการขาดแคลนทีด่ นิ ทำากิน การสูญเสียสิทธิในทีด่ นิ การบุกรุกทีด่ นิ ของรัฐและเอกชน
โดยผลักดันการจัดตั้งธนาคารที่ดินและจัดท�าร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. ....
๕.๓ การป ิ รู ป ระบบบริ ห ารทรั พ ยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม จัดระเบียบการใช้ประโยชน์
ที่ดินปาและการเพิ่มพื้นที่ปาของประเทศโดยเตรียม
เสนอกฎหมายว่าด้วยปาชุมชน พัฒนากลไกการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชาย งโดยผลักดัน
ร่างพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเล พ.ศ. .... ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการ
เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ ขณะนี้อยู่ระหว่าง
การพิจารณาของส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พัฒนากลไกการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้าเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยเสนอร่างพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน�า้ พ.ศ. .... ซึง่ อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของสภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติ ป ริ ปู การบริหารจัดการแหล่งนำา้ ชุมชน
ทั่วประเทศและเตรียมพิจารณาแก้ไขระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารทรัพยากรน�้าแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๐ บริหารจัดการนำ้าตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรนำ้าปี ๒๕๕๘-๒๕๖๙
โดยการเพิ่มพื้นที่ชลประทานปีละประมาณ ๓ แสนไร่ ซึ่งคาดว่าในปี ๒๕๖๙ จะมีพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้นอีก
จ�านวน ๘.๗ ล้านไร่ รวมพืน้ ทีช่ ลประทานปี ๒๕๖๙ ประมาณ ๓๙ ล้านไร่ หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ ๒๖ รวมทัง้ ปฏิรปู ระบบ
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และระบบการจัดการขยะมูล อยชุมชนของประเทศ
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ดานการทองเที่ย

ั น รรม ละการกี า

๖.๑ ด้านการท่องเทีย่ ว ก�าหนดยุทธศาสตร์
ให้ ไ ทยเป็ น ศู น ย์ ก ลางการท่ อ งเที่ ย วที่ มี คุ ณ ภาพ
ปลอดภัย สมดุล และยั่งยืน และให้การท่องเที่ยว
เป็นอุตสาหกรรมหลักทีส่ ร้างรายได้ให้แก่ประเทศ รวมทัง้
ขับเคลื่อนการด�าเนินการในเรื่องส�าคัญ เช่น การจัดตั้ง
กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย การประกาศ
เขตพัฒนาการท่องเที่ยว ๕ เขต ได้แก่ เขตอารยธรรม
ล้านนา เขตทะเลตะวันออก เขตอารยธรรมอีสานใต้
เขต ังทะเลตะวันตก และเขตอันดามัน และพัฒนา
เส้นทางท่องเที่ยว “ าลาล”
๖.๒ ด้านวัฒนธรรม ก�าหนดยุทธศาสตร์
ให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม
และสมานฉันท์ มีรายได้และความมัง่ คัง่ จากการสร้างสรรค์
ทางวัฒนธรรม ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมระดั บ นานาชาติ รวมทั้ ง ขั บ เคลื่ อ น
การด�าเนินการในเรือ่ งส�าคัญ เช่น จัดตัง้ ศูนย์วฒ
ั นธรรม
อาเซียน ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยภาพยนตร์และวีดทิ ศั น์
และจั ด ท� า ยุ ท ธศาสตร์ ก ารส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรม
และภาพยนตร์ แ ละวี ดิ ทั ศ น์ รวมทั้ ง จั ด การพื้ น ที่ ม รดกทางวั ฒ นธรรมของชาติ เ พื่ อ เพิ่ ม คุ ณ ค่ า และมู ล ค่ า
ทางวัฒนธรรม โดยเตรียมเสนอแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ และเสนอแก้ไขกฎหมายว่าด้วย
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
๖.๓ ด้ า นการกี า จั ด ตั้ ง คณะกรรมการ
นโยบายการกีฬาแห่งชาติ (คกช.) โดยเตรียมเสนอ
กฎหมายว่าด้วยนโยบายการกีฬาแห่งชาติ ก�าหนด
ยุทธศาสตร์ให้นักกีฬาไทยมีความเป็นเลิศด้านกีฬา
ในเอเชียและสามารถแข่งขันได้ในระดับโลก ส่งเสริม
ให้ ค นไทยมี สุ ข ภาพดี มีวินัย มีความสามัคคี และ
มีความภาคภูมใิ จในชาติ รวมทัง้ ขับเคลือ่ นการด�าเนินการ
ในเรื่องส�าคัญ เช่น การจัดท�าแผนพัฒนาการกีฬา
แห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) จัดท�าแผนบูรณาการการกีฬา และจัดตัง้ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
และสถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งชาติเพื่อความเป็นเลิศ โดยมีเป้าหมายที่จะเปิดการเรียนการสอน
ภายในปี ๒๕๖๐
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การสร้างความปรองดองสมานฉันท์

การสร้างความปรองดองสมานฉันท์
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของสังคมโดยรวมถือเป็นเงื่อนไขส�ำคัญที่สนับสนุนให้การด�ำเนิน
นโยบายเพือ่ การพัฒนาประเทศและการปฏิรปู บรรลุผลตามเป้าหมาย ซึง่ ภายหลังการด�ำเนินนโยบายของรัฐบาล
และคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในช่วงปีที่หนึ่งทั้งการสร้างการรับรู้
ความเข้าใจ การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศความปรองดองสมานฉันท์ในระดับจังหวัด อ� ำเภอ ท้องถิ่น
การจัดเวทีเสวนาเพื่อแก้ไขปัญหาตามความต้องการของประชาชน การจัดการข้อร้องเรียนของศูนย์ดำ� รงธรรม
การเยียวยา ดูแล และฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบ ตลอดจนการด�ำเนินกิจกรรมร่วมกับศูนย์ปรองดองสมานฉันท์
เพื่ อ การปฏิ รู ป ท� ำ ให้ ส ถานการณ์ ค วามขั ด แย้ ง ในสั ง คมที่ ส ะสมมาก่ อ นที่ รั ฐ บาลจะเข้ า บริ ห ารประเทศ
มีความคลี่คลาย ส่งสัญญาณเชิงบวกอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ในช่วงปีที่ ๒ รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
จึ ง ได้ ด� ำ เนิ น นโยบายสร้ า งความปรองดองสมานฉั น ท์ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง จากการด� ำ เนิ น การดั ง กล่ า วท� ำ ให้
ความขัดแย้งในสังคมลดลง สังคมไทยมีความสงบสุขมากขึ้น ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่าง
สมัครสมานสามัคคีนานาประเทศมีความเชื่อมั่น ซึ่งสะท้อนได้จากรายงานการรวบรวมสถิติความสุขโลก
ประจ�ำปี ๒๕๕๙ (World Happiness Report 2016) ของสหประชาชาติ โดยปี ๒๕๕๙ ประเทศไทย
มีความสุขอยู่ล�ำดับที่ ๓๓ ของโลก ขยับขึ้นจากล�ำดับที่ ๓๔ ในปี ๒๕๕๘ และอันดับที่ ๓๖ ในปี ๒๕๕๖
และล่ า สุ ด จากการจั ด อั น ดั บ ประเทศที่ มี ค วามทุ ก ข์ จ ากเศรษฐกิ จ น้ อ ยที่ สุ ด ในโลก (Misery index)
โดยส�ำนักข่าวบลูมเบิรก์ (Bloomberg) พบว่า ในปี ๒๕๕๙ ประเทศไทยเป็นอันดับ ๑ ทีม่ คี วามทุกข์จากเศรษฐกิจ
น้อยที่สุดในโลก นอกจากนี้ ยังสะท้อนได้จากบทบาทของประเทศไทยในเวทีโลก การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
เหล่านีส้ บื เนือ่ งมาจากทีร่ ฐั บาลมุง่ มัน่ ขับเคลือ่ นการด�ำเนินนโยบายสร้างความปรองดองสมานฉันท์อย่างต่อเนือ่ ง
เพือ่ สร้างความเข้มแข็งให้แก่ประเทศไทยบนพืน้ ฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซึง่ จะเป็นปัจจัยส�ำคัญ
ในการพัฒนาและปฏิรูปประเทศให้เจริญก้าวหน้าภายใต้ยุทธศาสตร์ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยในระดับนโยบาย
ได้กำ� หนดกรอบนโยบายความมัน่ คงแห่งชาติในการสร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ
ส่วนในระดับปฏิบัติเป็นการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในระดับพื้นที่โดยบูรณาการการด�ำเนินการระหว่าง
กระทรวงมหาดไทยกับศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กองอ� ำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจั ก ร (ศปป.กอ.รมน.) ทั้ ง นี้ ได้ ยึ ด แนวทางตามที่ ค ณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ม ติ รั บ ทราบข้ อ เสนอแนะ
เพื่อการปฏิรูปตามมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
(เรื่ อ ง รายงานการศึ ก ษาและข้ อ เสนอแนะแนวทางการสร้ า งความปรองดอง) ของสภาปฏิ รู ป แห่ ง ชาติ
ซึ่งมีผลการด�ำเนินงานที่สำ� คัญดังนี้
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๑

การสรางค ามเขา ร มของสังคม อเ ค ามขัด ยง

รัฐบาลได้ให้ความส�าคัญแก่การสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจ เพื่อให้ประชาชนในชาติได้ทราบถึง
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูประดับจังหวัด อ�าเภอ ท้องถิ่น ซึ่งมี
การด�าเนินการดังนี้
๑.๑ การจัดกิจกรรมเพื่อความปรองดอง
สมานฉันท์โดยผ่านกล กระดับจังหวัด อำาเภอ ท้องถิน่
โดย ๑) ชีแ้ จงท�าความเข้าใจการบริหารราชการแผ่นดิน
ของรั ฐ บาลและคณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ
จ�านวน ๘๐ ๙๔๔ ครั้ง ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม
จ�านวน ๑๐ ๓๖๖ ๓๘๖ คน ๒) จัดกิจกรรมเพื่อสร้าง
บรรยากาศความปรองดอง ส่ ง เสริ ม ความสามั ค คี
สมานฉั น ท์ ใ นพื้ น ที่ โดยการจั ด งานประเพณี
จั ด กิ จ กรรมทางศาสนา จั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาต่ า ง ๆ
จ�านวน ๙๑ ๙๓๗ ครั้ง ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม
จ� า นวน ๑๒ ๗๔๓ ๔๐๖ คน ๓) แก้ ไ ขปั ญ หา
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ จ�านวน ๗ ๙๒๗ เรื่อง
ประชาชนได้รบั การแก้ไขปัญหา จ�านวน ๔๗๒ ๔๖๐ คน
เช่น ปัญหาความเดือดร้อนเรือ่ งทีด่ นิ ท�ากิน สาธารณูปโภค
สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๑.๒ ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพือ่ การป ริ ปู
อำ า เภอจั ด ชุ ด ป ิ บั ติ ก ารประจำ า ตำ า บลไปชี้ แ จง
ประชาสัมพันธ์ท�าความเข้าใจนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะ
ปัญหาภัยแล้งและปัญหาพืชเศรษฐกิจราคาตกต�่าซึ่งได้รับการตอบรับจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี
๑.๓ การประชาสัมพันธ์ผลการดำาเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลทัง้ ๑๑ ด้าน ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น
ที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วิทยุชุมชน สื่อสิ่งพิมพ์ที่แพร่หลาย
ในท้องถิ่น ตลอดจนสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ที่ท�าให้ประชาชนได้รับทราบอย่างกว้างขวางและทั่วถึง
๑.๔ การชีแ้ จง ทำาความเข้าใจ รวมถึงสร้าง
การรับรู้และสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชน
ในเรือ่ งต่าง ๆ เพือ่ สร้างความเข้าใจทีถ่ กู ต้อง โดยเฉพาะ
ประเด็นเกี่ยวกับกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ รวมถึง
การประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ป ระชาชนออกมาใช้ สิ ท ธิ
ในการออกเสี ย งประชามติ ร ่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจั ก รไทย ซึ่ ง มี ผู ้ ม าออกเสี ย ง จ� า นวน
๒๙ ๗๔๐ ๖๗๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๔ ของผู้มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมด
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๑.๕ การสร้างความเข้าใจแก่ต่างประเทศเกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศ โดยได้มีการพบปะพูดคุย
บรรยายสรุป ให้ขอ้ มูลสร้างความเข้าใจอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้ประเทศต่าง ๆ ได้ทราบและเข้าใจเกีย่ วกับ Road Map
ของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี การด�ำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน
สรุปร่างรัฐธรรมนูญและการลงประชามติ การเจรจา ชีแ้ จง ให้ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้องเกีย่ วกับประเด็นปัญหาทีต่ า่ งประเทศ
แสดงความห่วงกังวลหรือสนใจ เช่น การแก้ไขปัญหาการท�ำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม
(Illegal, Unreported and Unregulated: IUU) การค้ามนุษย์ การแก้ไขข้อบกพร่องด้านการบินพลเรือน
ของประเทศไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil
Aviation Organization: ICAO) การท่องเที่ยว การผลักดันให้มีการเยือนระดับสูงแล้วกว่า ๑๐ ประเทศ ติดตาม
และประมวลทิศทางการน�ำเสนอของสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ได้ด� ำเนินการอย่างต่อเนื่อง
ทั้งในระดับรัฐบาลและองค์การระหว่างประเทศ ระดับภาคประชาชนและประชาสังคม
๑.๖ การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ มีประชาชนเข้ารับบริการศูนย์ด�ำรงธรรมทั่วประเทศ
จ�ำนวน ๒,๘๘๖,๔๖๙ เรือ่ ง แก้ไขแล้วเสร็จ จ�ำนวน ๒,๘๕๒,๕๒๓ เรือ่ ง คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๘๒ อยูร่ ะหว่างด�ำเนินการ
จ�ำนวน ๓๓,๙๔๖ เรื่อง โดยแยกตามประเภทการให้บริการ ดังนี้
ร้อยละ
๑๐๐ ๒๕,๒๐๓
๘๐
๖๐
๔๐

๐

๗,๓๒๘

๖๔๔

๐

๗๗๑
๓,๕๖๖

๒,๑๒๓,๒๑๒

๑๑๕,๑๕๐

๕๖,๖๑๒ ๓๙๑,๔๒๒

๖๐,๗๕๗

๕,๓๗๐
๕,๓๗๗

๒๐
๐

ร้องเรียน
ร้องทุกข์

บริการ
เบ็ดเสร็จ

บริการ
ส่งต่อ

บริการ
ข้อมูล

บริการ
หน่วย
ให้คำ�ปรึกษา เคลื่อนที่
เร็ว

หนี้
นอกระบบ

แก้ไขแล้วเสร็จ (เรื่อง)
อยู่ระหว่างดำ�เนินการ (เรื่อง)

๒. การอ�ำนวยความยุติธรรม การส�ำนึกรับผิด และการให้อภัย
รัฐบาลได้นำ� กระบวนการยุตธิ รรมทางเลือกมาปรับใช้เป็นอีกหนทางทีช่ ว่ ยลดความเข้มข้นของความขัดแย้ง
ทางการเมืองลง เป็นผลดีต่อการลดการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบ ซึ่งหน่วยงานสามารถ
สนับสนุนการป้องกันการละเมิดสิทธิหรือการกระท� ำที่ไม่สอดคล้องตามหลักการสิทธิมนุษยชนได้โดยอาศัย
กระบวนการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน

๓. การเยียวยา ดูแล และฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งทางการเมือง
การด�ำเนินการเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรง
ทางการเมืองภายใต้คณะกรรมการอ�ำนวยการเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบ
จากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๗ ซึ่งได้มีการด�ำเนินการดังนี้
๓.๑ การก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงิน จ�ำนวน ๘๖๒ ราย
รวมถึงการช่วยเหลือเป็นเงินยังชีพรายเดือนและเงินทุนการศึกษารายปีให้แก่บตุ รของผูเ้ สียชีวติ และผูท้ พุ พลภาพ
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

การสร้างความปรองดองสมานฉันท์

ที่ก�าลังศึกษาอยู่ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ เห็นชอบและอนุมัติให้ใช้เงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินส� ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ� าเป็น
จ�านวน ๑๒๐ ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเยียวยา
๓.๒ การช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงิน โดย
ได้จ่ายเงินช่วยเหลือเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
จ�านวน ๑๒๕ ราย เป็นเงินประมาณ ๑๓.๙ ล้านบาท
๓.๓ การดำาเนินการเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนที่ได้เสนอแนะให้มี
การปรับปรุงกฎหมาย เรื่อง สิทธิและเสรีภาพในชีวิต
และร่างกายอันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมืองกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
ความรุนแรงทางการเมืองปี ๒๕๕๓ โดยให้กระทรวงยุตธิ รรมศึกษาการจัดให้มกี ฎหมายกลางในระดับพระราชบัญญัติ
เพื่อรองรับกระบวนการชดเชยและเยียวยาผู้เสียหายจากการชุมชนทางการเมือง และให้ส�านักงานปลัดส�านัก
นายกรัฐมนตรียกร่างระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีเพือ่ ใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการเยียวยาผูไ้ ด้รบั ผลกระทบฯ ไปพลางก่อน

การสรางส า ะที่เออ อการอยร มกัน
๔.๑ การกำ า หนดนโยบายความมั่ น คงแห่ ง ชาติ ใ นการสร้ า งความเป็ น ธรรม ความปรองดอง
และความสมานฉันท์ในชาติ ประกอบด้วย แนวนโยบาย ๕ ข้อ ได้แก่ ๑) ปฏิรปู กลไกการบริหารประเทศทุกระดับ
๒) สร้างความเชื่อมั่นต่อกลไกและกระบวนการยุติธรรม ๓) แก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมในการถือครองที่ดิน
๔) ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชาติ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีความรักความภูมิใจ
ในความเป็นชาติและเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง และ ๕) สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางสังคม
เศรษฐกิจ และการเมืองของทุกภาคส่วน
๔.๒ การสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยกล กคณะกรรมการหมู่บ้าน ได้ขับเคลื่อนการสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน ในการประชุมระดับอ� าเภอและการประชุม
ก�านันผูใ้ หญ่บา้ นเป็นประจ�าทุกเดือน เพือ่ ให้การด�าเนินการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติเป็นไป
ตามนโยบายของรั ฐ บาลและบั ง เกิ ด ผลเป็ น รู ป ธรรม โดยก� า หนดให้ มี ก ารจั ด ประชุ ม หรื อ เวที แ ลกเปลี่ ย น
เรียนรู้ เพือ่ ระดมความคิดเห็นแนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในหมูบ่ า้ น จ�านวน ๘๗๘ อ�าเภอ อ�าเภอละ
๕ ครั้งต่อเดือน และไม่น้อยกว่า ๖๐ ครั้งต่อปี ซึ่งที่ผ่านมาทุกอ�าเภอได้จัดกิจกรรมครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
ที่ก�าหนด หมู่บ้านได้จัดกิจกรรมเพื่อคืนความสุขและรอยยิ้มให้แก่คนในหมู่บ้านหรือกิจกรรมที่เสริมสร้าง
ความสามัคคีปรองดองของหมู่บ้าน น� าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในหมูบ่ า้ น และขับเคลือ่ น
การสร้างค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
๔.๓ การเสริ ม สร้ า งสั ง คมพหุ วั ฒ นธรรม
โดยการใช้หน่วยงานในพื้นที่นิคมสร้างตนเองร่วมกัน
ด�าเนินงานในรูปแบบการเสริมสร้างสังคมพหุวฒ
ั นธรรม
ระดับต�าบลภายใต้แนวคิด “ปรับทุกข์ ผูกมิตร ร่วมคิด ร่วมท�า”
รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

การสร้างความปรองดองสมานฉันท์

โดยให้ความส�าคัญแก่กระบวนการมีส่วนร่วมของทุก ายและสร้างสภาวะที่พร้อมและเอื้อต่อการแสวงหา
ทางออกจากความขัดแย้งบนพื้นฐานความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและมั่นคง
รวมทั้งด�าเนินกิจกรรมค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ประจ�าปี ๒๕๕๙ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จัดกิจกรรม
สร้างงาน สร้างบุญ ให้ความรู้ด้านส่งเสริมการมีงานท�าและสิทธิหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย เพื่อความ
ปรองดองสมานฉันท์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความรัก ความสามัคคี และความปรองดองสมานฉันท์
ควบคู่ไปกับการปลุกจิตส�านึก สร้างค่านิยมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลแก่ประชาชนทุกกลุม่ โดยจัดกิจกรรม
จ�านวน ๖ ครั้ง ณ จังหวัดก�าแพงเพชร สุราษฎร์ธานี นครพนม เชียงใหม่ อุบลราชธานี และลพบุรี มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมรวมทั้งสิ้น จ�านวน ๗ ๒๘๖ คน
๔.๔ การดำ า เนิ น โครงการคน ทยหั ว ใจ
เดี ย วกั น และการช่ ว ยเหลื อ ประชาชน โดยศู น ย์
ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กองอ�านวยการ
รักษาความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร (ศปป.กอ.รมน.)
ได้ดา� เนินงานช่วยเหลือประชาชนทัง้ ในด้านการพัฒนา
แหล่งน�า้ การบรรเทาปัญหาภัยแล้ง การศึกษาและอาชีพ
การซ่อมแซมถนนและสิง่ สาธารณประโยชน์ ครอบคลุม
พื้ น ที่ กอ.รมน. ภาค ๑-๔ รวม ๖๐๕ โครงการ
จ�าแนกเป็น
ประเภทโครงการ

จำานวน (โครงการ)

โครงการด้านการพัฒนาแหล่งน�้าและแก้ปัญหาภัยแล้ง เช่น สร้างและปรับปรุง ายชะลอน�้า
ถังเก็บน�้า ระบบประปา บ่อบาดาล ขุดลอกคูคลอง

๓๑๗

โครงการด้านการศึกษาและอาชีพ

๑๖

โครงการด้านสาธารณูปโภค และสาธารณประโยชน์อื่น ๆ

๒๗๒

รวม

๖๐๕

นอกจากนี้ ได้ตรวจเยี่ยมและติดตามการด�าเนินโครงการ ท�าให้ทราบว่าประชาชนมีความพึงพอใจ
และความเข้าใจในการบริหารงานของรัฐบาลมากขึ้น

๕

มา รการปองกันการ ชค ามรน รง นการ ก ขปญ าค ามขัด ยง

๕.๑ มาตรการในเชิงนโยบาย
ในภาวะที่สังคมไทยมีความเปราะบางอย่างยิ่งอันเนื่องมาจากความขัดแย้ง รัฐบาลได้ตระหนักถึง
ความละเอียดอ่อนในการสร้างความสมดุลของสังคม ระหว่างการป้องกันมิให้มีการใช้ความรุนแรงในการแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน และการแสดงออกทางการเมือง รัฐบาลจึงได้มีการด�าเนินการ
ดังนี้
๕.๑.๑ ยกเลิกการประกาศใช้กฎอัยการศึก แต่ยังคงไว้ซึ่งค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ อาศัยอ� านาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ เนื่องจากมีความจ�าเป็นต้องใช้เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ

รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

การสร้างความปรองดองสมานฉันท์

		
๕.๑.๒ เชิ ญ กลุ ่ ม แกนน� ำ ที่ ยั ง มี แ นวคิ ด ที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งหรื อ แสดงความคิ ด เห็ น ทางการเมื อ ง
หรือมีการปลุกระดมมาเพื่อชี้แจงเหตุผลและปรับทัศนคติ โดยถือเป็นมาตรการส�ำคัญที่รัฐบาลด�ำเนินการ
อย่างระมัดระวัง โดยมุ่งหวังให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน ซึ่งต้องแก้ไขที่แนวคิดของประชาชนและแกนน�ำ
ให้มีความคิดร่วมที่จะท�ำเพื่อประเทศชาติส่วนรวม ไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นใหญ่
		
๕.๑.๓ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่อเค้าว่าจะน�ำไปสู่การชุมนุมทางการเมือง ได้ก�ำหนดนโยบาย
ในการปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่ในการควบคุมฝูงชนและผู้เกี่ยวข้องให้ใช้วิจารณญาณในการปฏิบัติต่อสถานการณ์
อย่างรอบคอบ เน้นการเจรจาตามหลักสากล เฝ้าระวังสถานการณ์ ระมัดระวังและหลีกเลีย่ งการเผชิญหน้าระหว่าง
ประชาชนกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง และส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามหลักนิติธรรมอย่างเคร่งครัด
		
๕.๑.๔ ประกาศใช้นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔)
โดยมีแนวคิดและทิศทางการประชาสัมพันธ์ทมี่ งุ่ สร้างภูมคิ มุ้ กันในมิตติ า่ ง ๆ เพือ่ ให้การประชาสัมพันธ์เป็นเครือ่ งมือ
ในการพัฒนาประเทศสู่ความสมดุล มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
นโยบายรัฐบาล ประเด็นการปฏิรูปของสภาปฏิรูปแห่งชาติ ทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และทิศทาง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) โดยให้ความส�ำคัญแก่การประชาสัมพันธ์
สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนไทยทุกภาคส่วนในสังคมตัง้ แต่ระดับปัจเจก ครอบครัว ชุมชน และประเทศ
ฟืน้ ฟูระเบียบสังคมและสร้างความเป็นธรรมแก่ทกุ ฝ่าย มุง่ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ เข้าใจ และให้ความร่วมมือ
กั บ รั ฐ บาลในการบริ ห ารประเทศ เตรี ย มพร้ อ มให้ ป ระชาชนมี ค วามเท่ า ทั น ต่ อ ข่ า วสารในภาวะวิ ก ฤต
สามารถแยกแยะข้อเท็จจริงออกจากความคิดเห็นได้
๕.๒ มาตรการป้องกันในระดับพื้นที่
		
๕.๒.๑ ให้ ทุ ก อ� ำ เภอเตรี ย มความพร้ อ มกรณี มี ก ารชุ ม นุ ม เรี ย กร้ อ งของประชาชนที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากปัญหาราคาพืชเศรษฐกิจตกต�่ำ เช่น ยางพารา มันส�ำปะหลัง อ้อย ข้าว สับปะรด และปาล์มน�้ำมัน
โดยให้ชี้แจงท�ำความเข้าใจปัญหา สาเหตุ และนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ปลูกพืชทดแทนหรือเปลี่ยนอาชีพ รวมทั้งน�ำภาคประชาชนที่ประสบผลส�ำเร็จในการปลูกพืชชนิดอื่นทดแทน
การปลูกข้าวมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้เป็นต้นแบบด้านอาชีพหรือการพัฒนาคุณภาพชีวิต
		
๕.๒.๒ ให้ทกุ อ�ำเภอติดตามความเคลือ่ นไหวของมวลชนผูท้ อี่ า้ งว่าได้รบั ความเดือดร้อนจากปัญหา
ต่าง ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มผู้ไม่หวังดีแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
		
๕.๒.๓ ชี้แจง ท�ำความเข้าใจ รวมถึงสร้างการรับรู้ประเด็น เรื่อง การยกร่างรัฐธรรมนูญ
ของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งภาคประชาสังคม สื่อมวลชน รวมถึงสื่อสังคมออนไลน์ ให้ความสนใจ
และติดตาม ท�ำให้ประชาชนมีความเข้าใจ และกลุ่มเห็นต่างหรือกลุ่มที่เสียผลประโยชน์ไม่สามารถน�ำไป
ขยายผลชี้น�ำประชาชนได้
จากการด�ำเนินงานของรัฐบาลเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์อย่างต่อเนื่องตลอด ๒ ปีที่ผ่านมา
ส่งผลให้สังคมไทยสงบสุข เรียบร้อย การละเมิดสิทธิในชีวิตประจ�ำวันของผู้อื่นน้อยลง ประชาชนมีความเข้าใจ
และให้ความร่วมมือกับรัฐบาลมากขึ้น สะท้อนจากการที่ประชาชนลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญ และท�ำให้
นานาประเทศเข้าใจสถานการณ์ของประเทศไทยดีขนึ้ นักท่องเทีย่ วมัน่ ใจและเดินทางมายังประเทศไทย ความสัมพันธ์
และความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศเดินหน้าและขยายตัว ภาคเอกชนต่างประเทศมั่นใจ
โดยมีคณะนักธุรกิจชัน้ น�ำจากต่างประเทศมาเยือนประเทศไทย และประเทศไทยได้รบั ค�ำชืน่ ชมเกีย่ วกับการด�ำเนินการ
ด้านสิทธิมนุษยชนในเรือ่ งต่าง ๆ เช่น การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การคุม้ ครองสตรี เด็ก คนพิการ แผนสิทธิมนุษยชน
ฉบับที่ ๓ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความตั้งใจของรัฐบาล และท�ำให้ประเทศไทย
ไม่อยู่ในรายชื่อประเทศที่สหรัฐอเมริกาห่วงกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน
รายงานผลการดำ�เนินงานของรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)
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การสร้างความปรองดองสมานฉันท์

๖. การขับเคลื่อนในระยะต่อไป
การขับเคลื่อนระยะต่อไปจะให้ความส�ำคัญในการสร้างบรรยากาศเพื่อสนับสนุนกระบวนการปฏิรูป
และการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งจะด�ำเนินการเพื่อให้เกิดพัฒนาการในการลดความเหลื่อมล�้ำในสังคม
และจะด� ำ เนิ น การตามบทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ จ ะประกาศใช้ ใ นเดื อ นพฤศจิ ก ายน ๒๕๕๙
รวมทั้งด�ำเนินการสร้างความปรองดองสมานฉันท์อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความขัดแย้ง และป้องกันไม่ให้เกิด
ความขัดแย้งขึ้นใหม่ โดยยังคงเน้นการประชาสัมพันธ์ท� ำความเข้าใจแก่ประชาชนในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะ
การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ ตามสถานการณ์ และประชาสัมพันธ์ท�ำความเข้าใจแก่ประชาชนในประเด็น
ขัดแย้งที่ส�ำคัญ การจัดเวทีรับฟังความเห็นประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศในภาพรวม เน้นการให้ประชาชน
ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่สั่งสมมา
อย่างยาวนานและการเสริมสร้างความปรองดองที่ยั่งยืนนั้นจ�ำเป็นต้องใช้ระยะเวลาที่เหมาะสม การด�ำเนินการ
ของภาครัฐในระยะต่อไปจะได้สนับสนุนการเปิดพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและส่งเสริมการสร้างสภาวะ
ของการอยูร่ ว่ มกันให้มากขึน้ เพือ่ ป้องกันมิให้ความขัดแย้งขยายผลไปในวงกว้างและเป็นการสร้างความปรองดอง
ที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงต่อไป
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

าคผน ก

ภาคผนวก ก

รายงานผลการด�ำเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย
ที่

ชื่อกฎหมาย

ขั้นตอน

นโยบายข้อ ๑ การป้องกันและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
นโยบายข้อ ๒ การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
๑

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒
ตอน ๘๖ ก
วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘

๒

พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒
ตอน ๙๘ ก
วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘

๓

พระราชบัญญัติกำ�ลังพลสำ�รอง พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒
ตอน ๑๒๗ ก
วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘

๔

พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำ�เนินงานของทบวงการพลังงานหมุนเวียน
ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓
ตอน ๗ ก
วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙

๕

พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓
ตอน ๓๓ ก
วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙

๖

พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำ�เนินงานขององค์การโทรคมนาคม
ทางดาวเทียมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
(การแก้ไขมาตรา ๑๒ ความตกลงเกี่ยวกับ
องค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียมระหว่างประเทศ)

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓
ตอน ๕๗ ก
วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙
หมายเหตุ : ขั้นตอนการด�ำเนินการ
๑ อยู่ระหว่างการด�ำเนินงานของส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๒ อยู่ระหว่างการเสนอนายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรีพิจารณา
๓ อยู่ระหว่างการด�ำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีหรือตามค�ำสั่งนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี
๔ อยู่ระหว่างการพิจารณาของส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๕ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๖ บรรจุอยู่ในระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๗ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๘ อยู่ระหว่างการด�ำเนินการของส�ำนักราชเลขาธิการ
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

ภาคผนวก ก

ที่

ชื่อกฎหมาย

ขั้นตอน

๗

พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓
ตอน ๖๗ ก
วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙

๘

พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓
ตอน ๘๕ ก
วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙

๙

ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำ�กับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒

๑๐

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ....

๓

๑๑

ร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๓

๑๒

ร่างพระราชบัญญัติการค้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธ
ที่มีอานุภาพทำ�ลายล้างสูง พ.ศ. ....

๔

๑๓

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำ�เนินงานขององค์การระหว่างประเทศ
และการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. ....

๔

๑๔

ร่างพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๔

๑๕

ร่างพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ. ....

๔

๑๖

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
พ.ศ. ....

๔

๑๗

ร่างพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. ....

๔

๑๘

ร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้ำไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๗

๑๙

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๗

๒๐

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่
การทำ�ให้แพร่กระจายซึ่งอาวุธที่มีอานุภาพทำ�ลายล้างสูง พ.ศ. ....

๗

รายงานผลการดำ�เนินงานของรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

401

ภาคผนวก ก

ที่

ชื่อกฎหมาย

ขั้นตอน

นโยบายข้อ ๓ การลดความเหลื่อมล�้ำของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ

402

๑

พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒
ตอน ๓๔ ก
วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘

๒

พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒
ตอน ๙๒ ก
วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘

๓

พระราชบัญญัติการให้สิทธิแก่ผู้สมัครเป็นสมาชิกของกองทุน
การออมแห่งชาติบางกรณี และการโอนเงินจากกองทุนประกันสังคม
ในกรณีชราภาพไปยังกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒
ตอน ๙๒ ก
วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘

๔

พระราชกำ�หนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒
ตอน ๑๐๘ ก
วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

๕

พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓
ตอน ๓๘ ก
วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙

๖

พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓
ตอน ๓๘ ก
วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙

๗

พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓
ตอน ๔๖ ก
วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๘

ร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. ....

๒

๙

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (ความผิดเกี่ยวกับเพศ)

๔

๑๐

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดิน
ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย พ.ศ. ....

๔

๑๑

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๖

รายงานผลการดำ�เนินงานของรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

ภาคผนวก ก

ที่

ชื่อกฎหมาย

ขั้นตอน

๑๒

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์)

๗

๑๓

ร่างพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. ....

๗

นโยบายข้อ ๔ การศึกษาและการเรียนรู้ การทะนุบ�ำ รุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
๑

พระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓
ตอน ๗ ก
วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙

๒

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓
ตอน ๑๙ ก
วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙

๓

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓
ตอน ๓๓ ก
วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙

๔

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓
ตอน ๔๙ ก
วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙

๕

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓
ตอน ๕๓ ก
วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙

๖

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓
ตอน ๕๓ ก
วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙

๗

พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓
ตอน ๕๗ ก
วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

๘

ร่างพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ
และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑

๙

ร่างพระราชบัญญัตกิ องทุนเพือ่ โครงการอาหารนักเรียนในโรงเรียน พ.ศ. ....

๒

๑๐

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมคุณภาพ
การเรียนรู้ พ.ศ. ....

๓

รายงานผลการดำ�เนินงานของรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)
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ภาคผนวก ก

ที่

ชื่อกฎหมาย

ขั้นตอน

๑๑

ร่างพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. ....

๓

๑๒

ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ....

๔

๑๓

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ....

๗

๑๔

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. ....

๘

นโยบายข้อ ๕ การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน

404

๑

พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓
ตอน ๓๐ ก
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙

๒

พระราชบัญญัติการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓
ตอน ๓๐ ก
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙

๓

พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓
ตอน ๔๔ ก
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๔

ร่างพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ....

๑

๕

ร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ....

๑

๖

ร่างพระราชบัญญัติสุขภาพจิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒

๗

ร่างพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ....

๓

๘

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยสุขภาพ พ.ศ. ....

๓

๙

ร่างพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ....

๓

๑๐

ร่างพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๔

๑๑

ร่างพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๔

๑๒

ร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๔

๑๓

ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพบุคลากรการกีฬา พ.ศ. ....

๔

๑๔

ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำ�หรับทารก
และเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. ....

๕

๑๕

ร่างพระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
พ.ศ. ....

๗

๑๖

ร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๗

๑๗

ร่างพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ....

๘

รายงานผลการดำ�เนินงานของรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

ภาคผนวก ก

ที่

ชื่อกฎหมาย

ขั้นตอน

นโยบายข้อ ๖ การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
๑

พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำ�เข้ามาในราชอาณาจักร
ซึ่งสินค้า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒
ตอน ๘๙ ก
วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘

๒

พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒
ตอน ๙๒ ก
วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘

๓

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒
ตอน ๙๑ ก
วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘

๔

พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒
ตอน ๙๑ ก
วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘

๕

พระราชกำ�หนดการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒
ตอน ๙๕ ก
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

๖

พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒
ตอน ๑๐๔ ก
วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

๗

พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒
ตอน ๑๐๔ ก
วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

๘

พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒
ตอน ๑๐๔ ก
วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

๙

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๑๔ มาตรา ๓๐๕
และมาตรา ๗๓๓)

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒
ตอน ๑๐๔ ก
วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

รายงานผลการดำ�เนินงานของรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)
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ที่
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ชื่อกฎหมาย

ขั้นตอน

๑๐

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(ฉบับที่ ๒๙) พ.ศ. ๒๕๕๘ (การขายทอดตลาดห้องชุดในอาคารชุด
และที่ดินจัดสรร)

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒
ตอน ๑๑๐ ก
วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

๑๑

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙
(เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง)

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓
ตอน ๗ ก
วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙

๑๒

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๑) พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับความผิดทางอาญา)
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓
ตอน ๑๗ ก
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

๑๓

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(มาตรการปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นการถาวร)
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓
ตอน ๒๑ ก
วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙

๑๔

พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙
(แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อกำ�หนดการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคาร)

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓
ตอน ๒๑ ก
วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙

๑๕

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำ�ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓
ตอน ๒๓ ก
วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙

๑๖

พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้า
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ
ในท้องที่อ�ำเภอบางบัวทอง อ�ำเภอบางใหญ่ อ�ำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี และเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓
ตอน ๓๘ ก
วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙

๑๗

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓
ตอน ๓๘ ก
วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙

๑๘

พระราชบัญญัติให้อ�ำนาจปฏิบัติการเกี่ยวกับธนาคารเพื่อการลงทุน
ในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓
ตอน ๔๔ ก
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙

รายงานผลการดำ�เนินงานของรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

ภาคผนวก ก

ที่

ชื่อกฎหมาย

ขั้นตอน

๑๙

พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๙ (การฟื้นฟูกิจการ)

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓
ตอน ๔๖ ก
วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๒๐

พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓
ตอน ๕๕ ก
วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙

๒๑

พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓
ตอน ๗๑ ก
วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙

๒๒

พระราชบัญญัติธุรกิจนำ�เที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓
ตอน ๗๖ ก
วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙

๒๓

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๙
(จัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓
ตอน ๘๐ ก
วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙

๒๔

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓
ตอน ๘๔ ก
วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙

๒๕

พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำ�หน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓
ตอน ๘๕ ก
วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙

๒๖

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....

๑

๒๗

ร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(การรักษาเสถียรภาพระบบเศรษฐกิจ)

๑

๒๘

ร่างพระราชบัญญัติควบคุมยาง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒

๒๙

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา
ที่เป็นธรรม พ.ศ. .... (แนวทางการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ)

๒

รายงานผลการดำ�เนินงานของรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

407

ภาคผนวก ก

ที่

408

ชื่อกฎหมาย

ขั้นตอน

๓๐

ร่างพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒

๓๑

ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(กำ�หนดบทความผิดสำ�หรับผู้ว่าจ้าง)

๒

๓๒

ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติม
อายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจ�ำทาง อัตราค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจ�ำทางท้ายพระราชบัญญัติ และการ
ระงับการใช้รถหรือพักใช้ใบอนุญาตประกอบการขนส่งเป็นการชั่วคราว)

๒

๓๓

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(ตามมาตรา ๔๙ ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร)

๒

๓๔

ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๓

๓๕

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๓

๓๖

ร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ....

๓

๓๗

ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(การจัดตั้งกรมการขนส่งทางราง)

๓

๓๘

ร่างพระราชบัญญัติพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ....

๔

๓๙

ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(ยกเลิกการก�ำหนดให้ผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคล
และผู้ประกอบการรับจัดการขนส่งต้องขออนุญาต)

๔

๔๐

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ....

๔

๔๑

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๔

๔๒

ร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ....

๔

๔๓

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
[มาตรการป้องกันการก�ำหนดราคาโอนระหว่างบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน (Transfer Pricing)]

๔

๔๔

ร่างพระราชบัญญัติระบบการชำ�ระเงิน พ.ศ. ....

๔

๔๕

ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ....

๔

๔๖

ร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากร พ.ศ. ....

๔

๔๗

ร่างพระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๔

๔๘

ร่างพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ....

๔

๔๙

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา)

๔

รายงานผลการดำ�เนินงานของรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

ภาคผนวก ก

ที่

ชื่อกฎหมาย

ขั้นตอน

๕๐

ร่างพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๔

๕๑

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำ�หนดบรรษัท
ตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. ๒๕๔๐ พ.ศ. ....

๔

๕๒

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(มาตรการปรับปรุงการยกเว้นเงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์หรือ
สิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทน)

๔

๕๓

ร่างพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๔

๕๔

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เพื่อรองรับระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำ�ระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan)

๔

๕๕

ร่างพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๔

๕๖

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเที่ยว พ.ศ. ....

๔

๕๗

ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางพิเศษ
สายบางพลี-สุขสวัสดิ์ ในท้องที่อำ�เภอบางพลี อำ�เภอเมืองสมุทรปราการ
และอำ�เภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ....

๔

๕๘

ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางพิเศษ
สายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ในท้องที่อำ�เภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี และเขตทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน เขตบางพลัด
เขตบางกอกน้อย เขตบางซื่อ และเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....

๔

๕๙

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขบทบัญญัติเรื่องการบอกกล่าวการโอนสิทธิ
เรียกร้องไปยังลูกหนี้)

๔

๖๐

ร่างพระราชบัญญัติก�ำ หนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด บริษัทจำ�กัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(แก้ไขเพิ่มเติมประเด็นการกำ�หนดความผิดกรณีบริษัทไม่โฆษณา
หรือไม่ส่งคำ�บอกกล่าว)

๔

๖๑

ร่างพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้า
จากต่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๔

๖๒

ร่างพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๔

๖๓

ร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. ....

๔

๖๔

ร่างพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....

๔

๖๕

ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๔

๖๖

ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๔
รายงานผลการดำ�เนินงานของรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)
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ภาคผนวก ก

ที่

ชื่อกฎหมาย

ขั้นตอน

๖๗

ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำ�กับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ
พ.ศ. ....

๔

๖๘

ร่างพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๔

๖๙

ร่างพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ....

๕

๗๐

ร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(เกี่ยวกับการบริหารจัดการสินทรัพย์ของธนาคารแห่งประเทศไทย)

๖

๗๑

ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมให้สมาชิกสามารถนำ�ข้อมูลของลูกค้าตนที่ได้จาก
บริษัทข้อมูลเครดิตไปใช้ในการจัดทำ�แบบจำ�ลองด้านเครดิต)

๗

๗๒

ร่างพระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
สำ�หรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. .... (การจัดตั้งกองทุนเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันสำ�หรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย)

๗

๗๓

ร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ....

๗

๗๔

ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ....

๗

๗๕

ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำ�กับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๗

๗๖

ร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๗

๗๗

ร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๗

๗๘

ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ....
(กำ�หนดหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่บุคคลที่รับผิดชอบ
ในการออกหลักทรัพย์)

๘

๗๙

ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๘

นโยบายข้อ ๗ การส่งเสริมบทบาทของไทยและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
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๑

พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำ�เนินงานของสำ�นักงานวิจัยเศรษฐกิจ
มหภาคของภูมิภาคอาเซียน+๓ พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒
ตอน ๑๐๔ ก
วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

๒

พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำ�เนินงานของสมาคมประชาชาติ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒
ตอน ๑๑๓ ก
วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

๓

พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำ�เนินงานของสำ�นักเลขานุการองค์กร
สำ�รองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓
ตอน ๖๗ ก
วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙

รายงานผลการดำ�เนินงานของรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

ภาคผนวก ก

ที่

ชื่อกฎหมาย

ขั้นตอน

นโยบายข้อ ๘ การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา
และนวัตกรรม
๑

พระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓
ตอน ๖๗ ก
วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙

๒

ร่างพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒

๓

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
พ.ศ. ....

๒

๔

ร่างพระราชบัญญัติการวิจัยในคน พ.ศ. ....

๔

นโยบายข้อ ๙ การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์
กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
๑

พระราชบัญญัติการอำ�นวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒
ตอน ๔ ก
วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘

๒

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓
ตอน ๔๖ ก
วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๓

ร่างพระราชบัญญัติสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้ำแห่งชาติ พ.ศ. ....

๓

๔

ร่างพระราชบัญญัติน�้ำบาดาล พ.ศ. ....

๓

๕

ร่างพระราชบัญญัติการเรียกเงินสมทบเข้ากองทุนระหว่างประเทศ
เพื่อชดใช้ความเสียหายจากมลพิษน�้ำมันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. ....

๔

๖

ร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์และซากผลิตภัณฑ์อื่น พ.ศ. ....

๔

๗

ร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ....

๔

๘

ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งเพื่อความเสียหายจากมลพิษ
น�้ำมัน พ.ศ. ....

๖

๙

ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน�้ำ พ.ศ. ....

๖

๑๐

ร่างพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๖

รายงานผลการดำ�เนินงานของรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

411

ภาคผนวก ก

ที่

ชื่อกฎหมาย

ขั้นตอน

นโยบายข้อ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
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๑

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒
ตอน ๙๘ ก
วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘

๒

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒
ตอน ๑๐๔ ก
วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

๓

พระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓
ตอน ๑๒ ก
วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

๔

พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓
ตอน ๓๘ ก
วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙

๕

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๙
(กำ�หนดรองรับสถานะของสำ�นักงาน ป.ป.ท.)

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓
ตอน ๓๘ ก
วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙

๖

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒
ตอน ๖๐ ก
วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

๗

พระราชบัญญัติบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓
ตอน ๗๑ ก
วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙

๘

ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การปรับปรุงค่าตอบแทนของผู้ดำ�รงตำ�แหน่ง
ระดับสูง เรื่องที่ ๑๕๕-๑๖๑)

๒

๙

ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒

๑๐

ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒

๑๑

ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒

รายงานผลการดำ�เนินงานของรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

ภาคผนวก ก

ที่

ชื่อกฎหมาย

ขั้นตอน

๑๒

ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำ�ตำ�แหน่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒

๑๓

ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจำ�ตำ�แหน่ง และประโยชน์
ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน
และผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการและกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และประธานกรรมการ
และกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒

๑๔

ร่างพระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ....

๓

๑๕

ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๓

๑๖

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๕

๑๗

ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ
เรื่องการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล)

๖

๑๘

ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ....

๗

๑๙

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(แก้ไขเพิ่มเติมกรณีการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีและฉ้อโกงภาษี
ตามข้อเสนอ FATF)

๗

นโยบายข้อ ๑๑ การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
๑

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๘ (การโอนคดีจากศาลชั้นต้นไปยังศาลแพ่ง
การส่งคำ�คู่ความโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการส่งคำ�คู่ความ
ไปยังต่างประเทศ)

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒
ตอน ๙๘ ก
วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘

๒

พระราชบัญญัติโรงเรียนนายร้อยตำ�รวจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒
ตอน ๙๘ ก
วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘

๓

พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒
ตอน ๑๐๒ ก
วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘

๔

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีช�ำ นัญพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒
ตอน ๑๒๐ ก
วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

รายงานผลการดำ�เนินงานของรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)
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ภาคผนวก ก

ที่

414

ชื่อกฎหมาย

ขั้นตอน

๕

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒
ตอน ๑๒๐ ก
วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

๖

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒
ตอน ๑๒๐ ก
วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

๗

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญา
และการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ (แก้ไขเพิ่มเติม
หลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา)

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒
ตอน ๑๒๐ ก
วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

๘

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒
ตอน ๑๒๐ ก
วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

๙

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาภาษีอากร
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ (แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอุทธรณ์และฎีกา)

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒
ตอน ๑๒๐ ก
วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

๑๐

พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัว (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์
การอุทธรณ์และฎีกา)

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒
ตอน ๑๒๐ ก
วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

๑๑

พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีบริโภค (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
(แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา)

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒
ตอน ๑๒๐ ก
วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

๑๒

พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ให้อำ�นาจประธานศาลฎีกาออกข้อบังคับ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง)

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒
ตอน ๑๒๐ ก
วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

๑๓

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๕๙ (เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ติดตามตัวผู้ที่ถูกปล่อยชั่วคราว)

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒
ตอน ๑๒๗ ก
วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘

รายงานผลการดำ�เนินงานของรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

ภาคผนวก ก

ที่

ชื่อกฎหมาย

ขั้นตอน

๑๔

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓
ตอน ๖ ก
วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙

๑๕

พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัว (ฉบับที่ ๔ ) พ.ศ. ๒๕๕๙ (วาระการดำ�รงตำ�แหน่ง
ผู้พิพากษาสมทบ)

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓
ตอน ๑๐ ก
วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙

๑๖

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(ฉบับที่ ๓๑) พ.ศ. ๒๕๕๙ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๖ เกี่ยวกับการโอนคดี) ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓
ตอน ๒๓ ก
วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙

๑๗

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๕)
พ.ศ. ๒๕๕๙ (การบังคับโทษปรับ การรอการกำ�หนดโทษ
และรอการลงโทษ และแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทษของผู้ใช้และผู้ถูกใช้)

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓
ตอน ๓๑ ก
วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙

๑๘

พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓
ตอน ๓๔ ก
วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙

๑๙

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๙ (การบังคับคดีปกครอง แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการกำ�หนดให้ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
มีอำ�นาจเพิ่มขึ้น)

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓
ตอน ๓๖ ก
วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙

๒๐

พระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓
ตอน ๖๗ ก
วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙

๒๑

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓
ตอน ๗๑ ก
วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙

๒๒

พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย
แก่จำ�เลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (เพื่อคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพผู้เสียหายให้ทราบถึงสิทธิการได้รับค่าตอบแทน)

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓
ตอน ๗๔ ก
วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

รายงานผลการดำ�เนินงานของรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)
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ชื่อกฎหมาย

ขั้นตอน

๒๓

พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓
ตอน ๘๖ ก
ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

๒๔

พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓
ตอน ๘๘ ก
ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙

๒๕

ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [(๑) เพิ่มตำ�แหน่งผู้ช่วยตุลาการศาลปกครองชั้นต้น
(๒) การกำ�หนดให้มีคณะกรรมการบริหารศาลปกครอง (ก.บ.ศป.) และ
การแก้ไขปรับปรุงอำ�นาจของคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
(ก.ขป.) และคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) (๓) เกี่ยวกับ
การแก้ไขปรับปรุงอำ�นาจในการเปลี่ยนแปลงเขตอำ�นาจศาลปกครอง
ชั้นต้น และประกาศเปิดทำ�การศาลปกครองในภูมิภาค และการกำ�หนด
ให้เงินในคดีที่ค้างจ่ายอยู่ในศาลปกครองหรือที่เจ้าพนักงานบังคับคดี
ตกเป็นของแผ่นดิน และ (๔) วาระการดำ�รงตำ�แหน่งประธาน
ศาลปกครองสูงสุดและวินัยตุลาการศาลปกครอง]

๓

๒๖

ร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. ....

๓

๒๗

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน พ.ศ. ....

๓

๒๘

ร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยคดีอาญาในชั้นการสอบสวน
ของเจ้าพนักงานตำ�รวจ พ.ศ. ....

๓

๒๙

ร่างพระราชบัญญัติต�ำ รวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การเยียวยา
ให้แก่ข้าราชการตำ�รวจผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือน)

๓

๓๐

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การไต่สวนมูลฟ้อง หลักเกณฑ์
การยื่นอุทธรณ์ และค่าธรรมเนียม)

๔

๓๑

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับ
บุคคลให้สูญหาย พ.ศ. .... (การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศ
ว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญ)

๔

๓๒

ร่างพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย
แก่จำ�เลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขบทนิยาม “ผู้เสียหาย”)

๔

๓๓

ร่างพระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบำ�บัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชน
ที่กระทำ�ผิด พ.ศ. ....

๔

๓๔

ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ....

๔

รายงานผลการดำ�เนินงานของรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)
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ที่

ชื่อกฎหมาย

ขั้นตอน

๓๕

ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา)

๔

๓๖

ร่างพระราชบัญญัติการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบังคับ
ตามคำ�สั่งศาลในคดีอาญา พ.ศ. ....

๔

๓๗

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การให้อำ�นาจดักรับและเข้าถึง
พยานหลักฐานของเจ้าหน้าที่ต�ำ รวจในการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา)

๔

๓๘

ร่างพระราชบัญญัติต�ำ รวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(องค์ประกอบคณะกรรมการนโยบายตำ�รวจแห่งชาติ)

๔

๓๙

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับ
ความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. ....

๕

๔๐

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ลักษณะ ๒ การบังคับคดีตามคำ�พิพากษาหรือคำ�สั่ง)

๖

๔๑

ร่างพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ....

๖

๔๒

ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขบทนิยามค�ำว่า “เด็ก” ให้มีอายุ
ขั้นต�่ำและขั้นสูง)

๗

๔๓

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมการอุทธรณ์ฎีกา)

๘

รายงานผลการดำ�เนินงานของรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)
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คำาสั่งสำานักนายกรัฐมนตรี
ที่ ๑๑๓/๒๕๕๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด�าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
โดยที่ ม าตรา ๑๙ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย (ฉบั บ ชั่ ว คราว) พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๗
บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีมีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน ด�าเนินการให้มีการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ และส่งเสริม
ความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ
รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
โดยมุง่ เน้นการด�าเนินการเพือ่ ขับเคลือ่ นและการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ให้มคี วามเข้มแข็ง
อย่างยั่งยืน สนับสนุนการปฏิรูปประเทศ เพื่อออกแบบและวางรากฐานในระยะยาวอันมั่นคงแก่ประเทศ
เพือ่ ให้การด�าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลได้มกี ารน�าไปปฏิบตั แิ ละบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และมีการติดตาม
รายงานผลการด�าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๑๑ (๖) แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
นายกรัฐมนตรีจึงแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด�าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล เรียกโดยย่อว่า
กขร. โดยมีองค์ประกอบและอ�านาจหน้าที่ดังนี้
๑. องค์ประกอบ
๑.๑ รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี
(นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ)
๑.๒ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
๑.๓ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
ที่ได้รับมอบหมาย
๑.๔ โ ษกประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี
๑.๕ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๑.๖ ปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี
๑.๗ ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ
๑.๘ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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๑.๙ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
๑.๑๐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
๑.๑๑ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
๑.๑๒ เลขาธิการกองอ�านวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร
๑.๑๓ ผู้แทนกระทรวงกลาโหม
๑.๑๔ ผู้แทนกระทรวงการคลัง
๑.๑๕ ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ
๑.๑๖ ผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๑.๑๗ ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
๑.๑๘ ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑.๑๙ ผู้แทนกระทรวงคมนาคม
๑.๒๐ ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
๑.๒๑ ผู้แทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
๑.๒๒ ผู้แทนกระทรวงพลังงาน
๑.๒๓ ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์
๑.๒๔ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย
๑.๒๕ ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม
๑.๒๖ ผู้แทนกระทรวงแรงงาน
๑.๒๗ ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม
๑.๒๘ ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑.๒๙ ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ
๑.๓๐ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
๑.๓๑ ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม
๑.๓๒ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร
ที่ได้รับมอบหมาย
๑.๓๓ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ที่ได้รับมอบหมาย
๑.๓๔ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ได้รับมอบหมาย
๑.๓๕ ผู้อ�านวยการส�านักประสานและติดตามนโยบาย
ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการร่วม
กรรมการและเลขานุการร่วม
กรรมการและเลขานุการร่วม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)
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๑.๓๖ เจ้าหน้าที่ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ที่ได้รับมอบหมาย
๑.๓๗ เจ้าหน้าที่ส�านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่ได้รับมอบหมาย
๑.๓๘ เจ้าหน้าที่ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ที่ได้รับมอบหมายจ�านวนไม่เกินสองคน

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

๒. อำานาจหน้าที่
๒.๑ ขับเคลื่อนและเร่งรัดส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้น�านโยบายรัฐบาลไปปฏิบัติ
เพื่อให้การด�าเนินการตามนโยบายรัฐบาลบรรลุผลส�าเร็จ และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล
๒.๒ เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินการตามนโยบายรัฐบาล
๒.๓ ติดตามและประเมินผลการด�าเนินการตามนโยบายรัฐบาล และเสนอรายงานต่อคณะรัฐมนตรี
เป็นประจ�าทุกเดือน
๒.๔ ก�าหนดรูปแบบและจัดท�ารายงานแสดงผลการด�าเนินการของคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอต่อ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และเผยแพร่ผลการด�าเนินงานของคณะรัฐมนตรีต่อสาธารณชน
๒.๕ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะท�างานเพื่อช่วยในการปฏิบัติงานได้ตามความจ�าเป็น
๒.๖ ประสานความร่วมมือจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐหรือภาคเอกชน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเอกสารและหลักฐานหรือให้ข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินงานของ กขร.
๒.๗ ปฏิบัติงานอื่นตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ให้ ส� า นั ก เลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรี ท� า หน้ า ที่ ส นั บ สนุ น และอ� า นวยความสะดวกในการปฏิ บั ติ ง าน
ของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท�างานทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ส�าหรับการเบิกจ่ายค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการบริหารจัดการอื่น ๆ ที่จ�าเป็นต่อการปฏิบัติงานให้เบิกจ่ายตามระเบียบทางราชการ และการเบิกจ่าย
เบีย้ ประชุมให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเบีย้ ประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยให้เบิกจ่ายจากส�านักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
นายกรัฐมนตรี

รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)
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คำาสั่งสำานักนายกรัฐมนตรี
ที่ ๑๐๒/๒๕๕๙
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการขับเคลื่อน
และเร่งรัดการด�าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล เพิ่มเติม
ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๑๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗
แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด�าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล นั้น
เพื่อให้การด�า เนินการของคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด�า เนินงานตามนโยบายรัฐบาล
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงแต่งตั้งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร (นางนิชา หิรัญบูรณะ
ธุวธรรม) เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ เพิ่มเติม
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
นายกรัฐมนตรี

รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)
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คำาสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
ที่ ๑/๒๕๕๙
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาตรวจสอบสาระและรูปแบบการจัดท�า
รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาลครบรอบ ๒ ปี
ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๑๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗
แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด�าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล นั้น
เพื่อให้การจัดท�ารายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาลครบรอบ ๒ ปี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
โดยอาศัยอ�านาจตามข้อ ๒.๕ ของค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๑๓/๒๕๕๗ คณะกรรมการฯ จึงได้มีมติ
ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา
ตรวจสอบสาระและรูปแบบการจัดท�ารายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาลครบรอบ ๒ ปี โดยมีองค์ประกอบ
และอ�านาจหน้าที่ ดังนี้
๑. องค์ประกอบ
๑.๑ นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
๑.๒ โ ษกประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี
๑.๓ นางฐะปาณีย์ อาจารวงศ์
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร
๑.๔ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ที่ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๑.๕ นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร
๑.๖ ผู้อ�านวยการส�านักโ ษก
ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
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๑.๗ นางพัชรินทร์ ศรีนพนิคม
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบัญชีงบดุลแห่งชาติ
รักษาราชการแทน ผู้อ�านวยการส�านักยุทธศาสตร์
และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค
ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
๑.๘ ผู้แทนส�านักงบประมาณ
๑.๙ ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ
๑.๑๐ นายนริสชัย ป้อมเสือ
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจ�าด้านสังคม
ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
๑.๑๑ พันเอก ณรงค์ศักดิ์ ปานพิมพ์
๑.๑๒ ผู้อ�านวยการกองประสานนโยบายและยุทธศาสตร์
ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
๑.๑๓ ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมและ
ประสานงานคณะรัฐมนตรี
ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๑.๑๔ นางสาวจันทวรรณ วรรธนะพงษ์
ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
๑.๑๕ นางรัตนา สามารถ
ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
๑.๑๖ นางสาวพูลสุข งามระเบียบ
ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
๑.๑๗ นางสาวปริยนงคราญ จงธรรมคุณ
ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๑.๑๘ นางสาวสมจิตร รูปเหมาะ
ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๑.๑๙ นางสาวจิตตา กิตติเสถียรนนท์
ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๑.๒๐ นางพนิดา ภู่งามดี
ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
๑.๒๑ นางรุ่งไพลิน ร่มสนธิ์
ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการร่วม
อนุกรรมการและเลขานุการร่วม
อนุกรรมการและเลขานุการร่วม
อนุกรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ
อนุกรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ
อนุกรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ
อนุกรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ
อนุกรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ
อนุกรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)
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๒. อำานาจหน้าที่
๒.๑ พิจารณารวบรวม กลัน่ กรอง ตรวจสอบ และเรียบเรียงปรับปรุงเอกสารรายงานผลการด�าเนินงาน
ของรัฐบาลครบรอบ ๒ ปี
๒.๒ รายงานผลการด�าเนินการตามข้อ ๒.๑ ต่อคณะกรรมการขับเคลือ่ นและเร่งรัดการด�าเนินงาน
ตามนโยบายรัฐบาล
๒.๓ ให้คณะอนุกรรมการฯ มีอา� นาจเรียกบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง หรือเอกสารหลักฐานจากส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐอื่น เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินการของคณะอนุกรรมการฯ ได้
๒.๔ ด�าเนินการอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ให้ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี อ�านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการฯ ส�าหรับ
การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอื่น ๆ ที่จ�าเป็นต่อการปฏิบัติงานให้เบิกจ่ายจากส�านักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ
(นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ)
รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด�าเนินงาน
ตามนโยบายรัฐบาล

รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)
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ประกาศสำานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง รัฐมนตรีลาออก
ด้วยนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ขอลาออก
จากต�าแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ ความเป็นรัฐมนตรีของนายอุตตม สาวนายน จึงสิ้นสุดลง
ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ ตามความในมาตรา ๒๐ วรรคสอง ประกอบกับมาตรา ๙ (๒) ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
นายกรัฐมนตรี

รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)
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พระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๗)
พ.ศ. ๒๕๕๙
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
เป็นปีที่ ๗๑ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค�าแนะน�าและยินยอมของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๗)
พ.ศ. ๒๕๕๙”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้เพิม่ ความต่อไปนีเ้ ป็น (๘/๑) ของมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
พ.ศ. ๒๕๔๕
“(๘/๑) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม”
มาตรา ๔ ให้ยกเลิก (๑๐) ของมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕
มาตรา ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น หมวด ๘/๑ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มาตรา ๒๑/๑
และมาตรา ๒๑/๒ แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕

รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)
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“หมวด ๘/๑
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
มาตรา ๒๑/๑ กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม มีอา� นาจหน้าทีเ่ กีย่ วกับการวางแผน ส่งเสริม พัฒนา
และด�าเนินกิจการเกี่ยวกับดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม การอุตุนิยมวิทยา การสถิติ และราชการอื่นตามที่มี
กฎหมายก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าที่ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือส่วนราชการที่สังกัด
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
มาตรา ๒๑/๒ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้
(๑) ส�านักงานรัฐมนตรี
(๒) ส�านักงานปลัดกระทรวง
(๓) กรมอุตุนิยมวิทยา
(๔) ส�านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(๕) ส�านักงานสถิติแห่งชาติ”
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกหมวด ๑๐ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕
แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕
มาตรา ๗ ให้ยกเลิกมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕
มาตรา ๘ ให้โอนบรรดาอ�านาจหน้าทีเ่ กีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค�าสัง่
และมติคณะรัฐมนตรีของส�านักงานรัฐมนตรี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร และของข้าราชการ
พนักงานราชการ และลูกจ้างของส�านักงานรัฐมนตรี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไปเป็น
อ�านาจหน้าทีข่ องส�านักงานรัฐมนตรี กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม หรือของข้าราชการ พนักงานราชการ
และลูกจ้างของส�านักงานรัฐมนตรี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แล้วแต่กรณี
มาตรา ๙ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สนิ งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ข้าราชการ พนักงานราชการ
ลูกจ้าง และอัตราก�าลังของส่วนราชการตามมาตรา ๘ ไปเป็นของส�านักงานรัฐมนตรี กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจ
และสังคม
มาตรา ๑๐ ให้โอนบรรดาอ�านาจหน้าทีเ่ กีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค�าสัง่
และมติคณะรัฐมนตรีของส่วนราชการในส�านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
และของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส่วนราชการในส�านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร ยกเว้นส่วนราชการดังต่อไปนี้ ไปเป็นอ�านาจหน้าทีข่ องส�านักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส�านักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แล้วแต่กรณี
(๑) ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
(๒) ส�านักกิจการอวกาศแห่งชาติ
(๓) ส�านักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(๔) ส�านักส่งเสริมและพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
(๕) ส�านักส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

ภาคผนวก จ

มาตรา ๑๑ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สนิ งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ข้าราชการ พนักงานราชการ
ลูกจ้าง และอัตราก�าลังของส่วนราชการตามมาตรา ๑๐ ไปเป็นของส�านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
มาตรา ๑๒ ให้โอนบรรดาอ�านาจหน้าทีเ่ กีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค�าสัง่
และมติคณะรัฐมนตรีของกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และของข้าราชการ
พนักงานราชการ และลูกจ้างของกรมอุตนุ ยิ มวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ไปเป็นอ�านาจ
หน้าที่ของกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือของข้าราชการ พนักงานราชการ
และลูกจ้างของกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แล้วแต่กรณี
มาตรา ๑๓ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สนิ งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ข้าราชการ พนักงานราชการ
ลูกจ้าง และอัตราก�าลังของส่วนราชการตามมาตรา ๑๒ ไปเป็นของกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
มาตรา ๑๔ ให้โอนบรรดาอ�านาจหน้าทีเ่ กีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค�าสัง่
และมติคณะรัฐมนตรีของส่วนราชการในส�านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
และของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส่วนราชการในส�านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ดังต่อไปนี้ ไปเป็นอ�านาจหน้าที่ของส�านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง
ของส�านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แล้วแต่กรณี
(๑) ส�านักกิจการอวกาศแห่งชาติ
(๒) ส�านักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(๓) ส�านักส่งเสริมและพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
(๔) ส�านักส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรา ๑๕ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สนิ งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ข้าราชการ พนักงานราชการ
ลูกจ้าง และอัตราก�าลังของส่วนราชการตามมาตรา ๑๔ ไปเป็นของส�านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
มาตรา ๑๖ ให้โอนบรรดาอ�านาจหน้าทีเ่ กีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค�าสัง่
และมติคณะรัฐมนตรีของส�านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และของ
ข้ า ราชการ พนั ก งานราชการ และลู ก จ้ า งของส� า นั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ กระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
และการสื่อสาร ไปเป็นอ�านาจหน้าที่ของส�านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
หรือของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส�านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม แล้วแต่กรณี
มาตรา ๑๗ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สนิ งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ข้าราชการ พนักงานราชการ
ลูกจ้าง และอัตราก�าลังของส่วนราชการตามมาตรา ๑๖ ไปเป็นของส�านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

ภาคผนวก จ

มาตรา ๑๘ ให้โอนบรรดาอ�านาจหน้าทีเ่ กีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค�าสัง่
และมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ข องส� า นั ก งานปลั ด กระทรวง กระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
เฉพาะศูนย์เตือนภัยพิบตั แิ ห่งชาติ และของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส�านักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เฉพาะศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ไปเป็นอ�านาจหน้าที่
ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย หรือของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง
ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย แล้วแต่กรณี
มาตรา ๑๙ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สนิ งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ข้าราชการ พนักงานราชการ
ลูกจ้าง และอัตราก�าลังของส่วนราชการตามมาตรา ๑๘ ไปเป็นของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงมหาดไทย
มาตรา ๒๐ บรรดาบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค�าสัง่ หรือมติคณะรัฐมนตรีใด
ที่อ้างถึงส่วนราชการที่โอนมา และข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส่วนราชการที่โอนมา ให้ถือว่า
อ้างถึงส่วนราชการที่รับโอน และข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการที่รับโอนดังกล่าว
แล้วแต่กรณี
มาตรา ๒๑ ให้โอนบรรดาอ�านาจหน้าทีเ่ กีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค�าสัง่
และมติคณะรัฐมนตรีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไปเป็นอ�านาจหน้าที่
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีใดที่อ้างถึง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้ถือว่าอ้างถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
มาตรา ๒๒ ในวาระเริ่มแรก
(๑) ให้ส�านักงานรัฐมนตรี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีส่วนราชการตามกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการส�านักงานรัฐมนตรี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยอนุโลม
จนกว่าจะมีกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการส�านักงานรัฐมนตรี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ขึ้นใหม่
(๒) ให้กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีส่วนราชการตามกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการกรมอุตนุ ยิ มวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยอนุโลมจนกว่า
จะมีกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขึ้นใหม่
(๓) ให้ส�านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีส่วนราชการตามกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการส�านักงานสถิตแิ ห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยอนุโลม
จนกว่าจะมีกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการส�านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ขึ้นใหม่
มาตรา ๒๓ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

ภาคผนวก จ

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ด้านดิจทิ ลั ได้เข้ามามีบทบาทส�าคัญในการพัฒนาและขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ สังคม ฐานความรู้ และขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ โดยหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจต่างมีความต้องการน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สารด้านดิจทิ ลั มาใช้ในการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการ แต่กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมีขอบเขตอ�านาจหน้าที่จ�ากัดเฉพาะเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร
ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงเรื่องการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อรองรับการด�าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และสังคมในปัจจุบันที่มีการขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นหลัก ซึ่งจ�าเป็นต้องมีหน่วยงานภาครัฐท�าหน้าที่
บูรณาการกลไกต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มีการด�าเนินการไปในทิศทางเดียวกันอันจะเป็นประโยชน์
ต่อภาพรวมของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยเน้นให้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เข้าไปมีบทบาทในทุกภาคส่วน
ดังนั้น เพื่อให้มีกระทรวงที่มีอ�านาจหน้าที่ครอบคลุมถึงเรื่องดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงต้องด�าเนินการ
ปรับโครงสร้างกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีขอบเขตอ�านาจหน้าที่มากขึ้นและเปลี่ยนชื่อ
เป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

รายงานผลการดำาเนินงานของรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๘-๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)

ส�านักงานค ะกรรมการพั นาการเศร ฐกิ ละสังคม งชา ิ
www.nesdb.go.th
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๔๕๓

ส�านักเลขา ิการนายกรัฐมน รี
www.thaigov.go.th
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๘ ๔๐๐๐ ต่อ ๔๙๘๑ ๔๙๐๔ ๔๔๐๗

ส�านักเลขา ิการค ะรัฐมน รี
www.soc.go.th
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๔๙ ๕๔๖

พิมพ์ครั้งที่ ๑
พิมพ์ที่
ปีที่พิมพ์

จ�านวน ๕ ๐๐๐ เล่ม
ส�านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
ตุลาคม ๒๕๕๙
- - 4 -0 -

