คำนำ
นับตั้งแต่คณะรัฐมนตรีภายใต้การนาของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้ามาบริหาร
ราชการแผ่นดิน โดยสืบทอดงานและสานต่อภารกิจที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้กาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของ
ประเทศไว้ ๓ ระยะ ตั้งแต่เมื่อเข้าควบคุมอานาจการปกครองเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ คือ ในระยะแรก ได้มุ่ง
ระงับยับยั้งความแตกแยก ยุติการใช้กาลังก่อความรุนแรง และแก้ไขผลกระทบจากการที่รัฐบาลก่อนหน้าอยู่ในสภาพที่
ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ระยะที่สอง ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว จัดตั้งคณะรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดิน จัดตั้ง
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภาปฏิรูปแห่งชาติ และคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อออกแบบวางรากฐานทางการเมือง
เพื่อนาไปสู่ระยะที่สาม คือการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับถาวรและการจัดการเลือกตั้งทั่วไป โดยได้แถลงนโยบายของ
คณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ก่อนเข้ารับหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน มาบัดนี้
รัฐบาลได้ดาเนินการตามพันธกิจและเงื่อนไขดังกล่าว และตามบทบัญญัติมาตรา ๑๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาครบรอบหนึ่งปี เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
ในการบริหารราชการแผ่นดิน รัฐบาลได้ให้ความสาคัญในการดาเนินการเพื่อให้มีการปฏิรูปด้านต่าง ๆ
ส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ มุ่งมั่นทางานภายใต้นโยบาย “ทาก่อน ทาจริง ทาทันที
มีผลสัมฤทธิ์ และยั่งยืน” น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญานาทางเพื่อนาไปสู่ การพัฒนาที่ “มั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน ” โดยมุ่งหวั งให้สังคมมีความสงบเรียบร้อย มีความปรองดองสมานฉันท์ภายใต้กฎหมายและระเบียบที่มีอยู่
เศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็น มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดม
สมบูรณ์ สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจ ประชาชนอยู่ดีกินดี มีคุณธรรมและจริยธรรม และประเทศไทยสามารถ
ยื น อย่ า งมี ศั ก ดิ์ ศ รี ใ นประชาคมโลก รั ฐ บาลจึ ง ได้ ก าหนดนโยบายในการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ๑๑ ด้ า น โดยแบ่ ง
กลุ่มงานเพื่อเป็นแนวทางการบริหารงานตาม Roadmap ที่ชัดเจน ๖ ด้าน ได้แก่ ด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม
ด้านการต่างประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน และด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และได้กาหนดยุทธศาสตร์ชาติ
ที่ ต้ อ งการให้ ป ระเทศไทยเป็ น จุ ด เชื่ อ มโยงทางเศรษฐกิ จ ของอาเซี ย น มี สั ง คมที่ เ อื้ อ อาทร คนมี คุ ณ ภาพและคุ ณ ธรรม
มีระบบการจัดการทรัพยากรที่ดี และมีกลไกการรับฟังความคิดเห็นตามแนวทางประชาธิปไตย โดยจัดตั้งกลไกระดับชาติ
หลายคณะเพื่อกาหนดนโยบายและมาตรการในแต่ละเรื่อง รวมทั้ง ขับเคลื่อนการดาเนินงานของรัฐบาลให้บรรลุเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ที่สาคัญของรัฐบาลในรอบหนึ่งปีได้ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้
เมื่อคณะรัฐมนตรีบริหารราชการแผ่นดินมาแล้วระยะเวลาหนึ่ง เป็นธรรมเนียมปฏิบัติว่าคณะรัฐมนตรี
จะรายงานผลการดาเนินงานในรอบระยะเวลาที่ผ่านมาให้ประชาชนได้รับทราบ หรือเป็นการรายงานผลงานในรอบ ๑ ปี
ต่อรัฐสภา ดังนั้น คณะรัฐมนตรีจึง ได้ใช้โอกาสที่ดาเนินงานมาครบรอบหนึ่งปี จัดทารายงานฉบับนี้ขึ้น เป็นบทสรุปสาหรับ
ผู้บริหารเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อให้ได้รับทราบผลการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
รายงานฉบับนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและประชาชนในทุกภาคส่วนในการติดตามผลการ
ดาเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล หรือในการศึกษา ค้นคว้า และอ้างอิง ในโอกาสต่อไป
พฤศจิกายน ๒๕๕๘

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
รายงานผลการดาเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

สารบัญ
คานา

ก

การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่สาคัญของประเทศ

๕

ผลการดาเนินงานตามแนวนโยบายรัฐบาล ๑๑ ด้าน

๒๙

นโยบายข้อ ๑ การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

๓๐

นโยบายข้อ ๒ การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ

๓๒

นโยบายข้อ ๓ การลดความเหลื่อมลาของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ

๓๕

นโยบายข้อ ๔ การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

๓๖

นโยบายข้อ ๕ การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน

๓๘

นโยบายข้อ ๖ การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ

๓๙

นโยบายข้อ ๗ การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน

๔๙

นโยบายข้อ ๘ การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

๕๑

การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม

นโยบายข้อ ๙ การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์

๕๒

กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

นโยบายข้อ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน

๕๔

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

นโยบายข้อ ๑๑ การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

๕๖

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
รายงานผลการดาเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

บทสรุปส�ำหรับผู้บริหาร

(2)

บทสรุปส�ำหรับผู้บริหาร

บทสรุปส�ำหรับผู้บริหาร
๑. สถานการณ์กอ่ นเข้าบริหารประเทศ

ในช่วงก่อนการเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ประเทศไทยอยู่ในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเมืองในประเทศจากการประท้วงต่อต้านรัฐบาล ประชาชน
มี ค วามขั ด แย้ ง แตกแยก แม้ ว ่ า รั ฐ บาลในขณะนั้ น จะได้ ยุ บ สภาและจั ด ให้ มี ก ารเลื อ กตั้ ง ใหม่
แต่ ก็ มี ก ารขั ด ขวางการเลื อ กตั้ ง เกิ ด ความรุ น แรงที่ ท� ำ ให้ มี ผู ้ บ าดเจ็ บ และเสี ย ชี วิ ต
ในขณะที่รัฐบาลและรัฐสภาอยู่ในสภาพที่ไม่อาจบริหารราชการแผ่นดินได้ตามปกติ
ลดปัญหาความขัดเเย้ง
ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ ภาคการท่องเที่ยวการท�ำงาน
ของภาครัฐและการอนุมตั โิ ครงการลงทุนหยุดชะงัก นอกจากนัน้ การใช้จา่ ยงบประมาณ เเละเเก้ ไขปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้า
ภาครัฐไม่สามารถด�ำเนินการได้ตามปกติประกอบกับมีผลกระทบซ�้ำเติมจากภาวะ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกซึง่ ท�ำให้การส่งออกของไทยลดลง จึงส่งผลให้เศรษฐกิจไทย
โดยรวมในไตรมาสสุดท้ายของปี ๒๕๕๖ ชะลอลงอย่างรวดเร็ว โดยขยายตัวเพียงร้อยละ ๐.๗
ก่ อ นที่ จ ะหดตั ว ร้ อ ยละ ๐.๔ ในไตรมาสแรกของปี ๒๕๕๗ ในขณะที่ ส ถานการณ์ ค วามขั ด แย้ ง
รุนแรงยังเกิดขึ้นต่อเนื่องมาจนถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗
คณะรักษาความสงบแห่งชาติจงึ ตัดสินใจเข้ามาควบคุมสถานการณ์ เมือ่ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗
โดยมีจดุ มุง่ หมายแรกเพือ่ รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ลดปัญหาความขัดแย้ง และแก้ไขปัญหา
เร่งด่วนเฉพาะหน้าพร้อมทัง้ ช่วยวางแนวทางเพือ่ การปฏิรปู ประเทศทีม่ งุ่ เน้นการแก้ปญ
ั หาเชิงโครงสร้าง
หลายด้าน ซึ่งเป็นปัญหาต่อเนื่องค้างคามาเป็นเวลานานและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาให้ประเทศ
มีความมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืนได้ในระยะยาว โดยให้ความส�ำคัญเเก่การวางพืน้ ฐานทีด่ ใี ห้ระบบเศรษฐกิจ
มีความมั่นคงมากขึ้น ประชาชนในทุกภาคส่วนได้รับผลประโยชน์และมีโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่ างทั่ วถึงมากขึ้น มีรายได้ที่สูงขึ้น และมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น ในขณะที่ปั ญหาความเสื่ อ มโทรม
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สั่งสมมาเป็นเวลานานได้รับการแก้ไขและฟื้นฟูอย่างจริงจัง
เพื่อให้การพัฒนามีความยั่งยืนต่อเนื่องในระยะยาว

๒. สถานการณ์ภายหลังเข้าบริหารประเทศ
การสานต่อภารกิจจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
นับตัง้ แต่รฐั บาลเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินเมือ่ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ รัฐบาลได้สบื ทอดงาน
และสานต่อภารกิจจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติซงึ่ ได้กำ� หนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของประเทศ
หรือแผนทีน่ ำ� ทาง (Roadmap) ไว้ ๓ ระยะ โดยในระยะแรก (เดือนพฤษภาคม-กันยายน ๒๕๕๗) เป็นช่วงที่

รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี
ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

บทสรุปส�ำหรับผู้บริหาร

คณะรักษาความสงบแห่งชาติเข้ามาบริหารประเทศโดยมุง่ ระงับยับยัง้ ความแตกแยกและแก้ไขผลกระทบ
จากการที่รัฐบาลอยู่ในสภาพที่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ รวมทั้งแก้ไขปัญหาเร่งด่วนและขั บ เคลื่ อ น
การบริหารราชการแผ่นดินให้สามารถด�ำเนินต่อไปได้ เพื่อมุ่งน�ำความสุข ความสงบกลับคืนสู่ประเทศ
ระยะทีส่ อง (เดือนกันยายน ๒๕๕๗-กันยายน ๒๕๕๘) คือ การประกาศใช้รฐั ธรรมนูญฉบับชัว่ คราว การจัดตัง้
คณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ เพือ่ เป็นกลไกส�ำหรับการบริหารประเทศอย่างเต็มรูปแบบ
ประกอบด้วย รัฐบาลท�ำหน้าทีบ่ ริหารประเทศ ก�ำหนดนโยบายเพือ่ แก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ท�ำหน้าที่พิจารณา กลั่นกรอง แก้ไขกฎหมาย
และสภาปฏิ รู ป แห่ ง ชาติ (สปช.) ที่มุ่งเน้นการท�ำงานในส่วนที่เป็นการแก้ไขปัญหาในระยะยาว
โดยสภาปฏิรปู แห่งชาติได้จดั ท�ำข้อเสนอแนวทางปฏิรปู ประเทศ ๓๗ วาระ และวาระพัฒนาอีก ๖ วาระ
เสนอต่อคณะรัฐมนตรี ครอบคลุมประเด็นการปฏิรปู ทีค่ ณะรักษาความสงบแห่งชาติกำ� หนดไว้ ๑๑ ด้าน
อย่างครบถ้วน และคณะรัฐมนตรีได้มมี ติให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องไปพิจารณาความเหมาะสมในการด�ำเนินการ
ตามข้อเสนอของสภาปฏิรูปแห่งชาติ ในขณะเดียวกันคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญภายใต้
สภาปฏิ รู ป แห่ ง ชาติ ไ ด้ ด� ำ เนิ น การยกร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ เพื่ อ ให้ เ ป็ น ธรรมนู ญ สู ง สุ ด ในการปกครอง
และบริหารประเทศในอนาคต และระยะที่ ๓ เดิมก�ำหนดไว้ว่าจะอยู่ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๘
แต่ เ นื่ อ งจากสภาปฏิ รู ป แห่ ง ชาติ ไ ด้ มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ ๖ กั น ยายน ๒๕๕๘ ไม่ รั บ ร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ
ที่ ค ณะกรรมาธิ ก ารยกร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ เสนอจึ ง ท� ำ ให้ ส ภาปฏิ รู ป แห่ ง ชาติ สิ้ น สุ ด ลงและมี ผ ลให้
Roadmap ระยะที่ ๒ และระยะที่ ๓ ของรั ฐ บาลต้ อ งขยายออกไปจากเดิ ม ทั้ ง นี้ รั ฐ บาล
ได้กำ� หนดกรอบระยะเวลาในการด�ำเนินงานตาม Roadmap ใหม่ โดยได้มีการจัดตั้งสภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ (สปท.) และคณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญชุดใหม่เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘
พร้อมทั้งก�ำหนดขั้นตอนและกรอบระยะเวลาในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไว้เป็น ๔ ช่วง ได้แก่
(๑) การยกร่างรัฐธรรมนูญ (๒) การท�ำประชามติ (๓) การพิจารณาออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
และ (๔) การจัดการเลือกตัง้ ทัว่ ไปและจัดตัง้ รัฐบาลใหม่ ในช่วงเดือนมีนาคม-กรกฎาคม ๒๕๖๐
แนวนโยบายของรัฐบาล
ในการบริหารราชการแผ่นดิน รัฐบาลได้ให้ความส�ำคัญในการด�ำเนินการเพื่อให้มีการปฏิรูป
ในด้านต่าง ๆ จัดระเบียบสังคม ส่งเสริมควาสามัคคี และความสมานฉันท์ของคนในชาติ มุง่ มัน่ ท�ำงาน
ภายใต้นโยบาย “ท�ำก่อน ท�ำจริง ท�ำทันที มีผลสัมฤทธิ์ และยัง่ ยืน” น้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นปรัชญาน�ำทางเพือ่ น�ำไปสูก่ ารพัฒนาที่ “มัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน” โดยมุง่ หวังให้สงั คม
มีความสงบเรียบร้อย มีความปรองดองสมานฉันท์ ภายใต้กฎหมายและระเบียบที่มีอยู่
สังคมมีความสงบ ปรองดอง
และการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบให้มคี วามเหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมในปัจจุบนั
สมานฉันท์ เศรษฐกิจเข้มเเข็ง
เศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและมีความสามารถในการแข่งขัน มีโครงสร้างพื้นฐานที่จ�ำเป็น
ปรับปรุงกฎหมายให้เหมาะสม
อย่างทัว่ ถึงมีการฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติให้กลับมามีสภาพทีด่ ขี นึ้ สถาบันพระมหากษัตริย์
ฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นศูนย์รวมจิตใจ ประชาชนด�ำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประเทศไทยมีศกั ดิศ์ รี
มีคุณธรรมและจริยธรรมและประเทศไทยมีศักดิ์ศรีในประชาคมโลก
ในประชาคมโลก
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เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว รัฐบาลได้ก�ำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน
๑๑ ด้าน ซึ่งได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วย
(๑) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ (๒) การรักษาความมัน่ คงของรัฐและการต่างประเทศ
(๓) การลดความเหลื่อมล�้ำของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ (๔) การศึกษา
และเรียนรู้ การทะนุบำ� รุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (๕) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข
และสุขภาพของประชาชน (๖) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (๗) การส่งเสริมบทบาท
และการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน (๘) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิจยั และพัฒนา และนวัตกรรม (๙) การรักษาความมัน่ คงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุล
ระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน (๑๐) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน
ทีม่ ธี รรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบในภาครัฐ และ (๑๑) การปรับปรุง
กฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรม พร้อมทัง้ แบ่งกลุม่ งานเพือ่ เป็นแนวทางการบริหารงาน จ�ำนวน ๖ ด้าน
ได้แก่ ด้านความมัน่ คง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการต่างประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
และด้านกฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรม
กลไกการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล
ตัง้ กลไกระดับชาติเพือ่
รัฐบาลได้จัดตั้งกลไกระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนการด�ำเนินงานของรัฐบาลให้บรรลุ
ขับเคลือ่ นเเละสนับสนุน
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ในรูปแบบของกรรมการด้านต่าง ๆ ที่สนับสนุนการขับเคลื่อน
ประเด็นการพัฒนาที่มีล�ำดับความส�ำคัญสูง สามารถด�ำเนินการได้อย่างมีบูรณาการ การด�ำเนินงานของรัฐบาล
ให้บรรลุเป้าหมาย
และมีการติดตามและตรวจสอบทีเ่ หมาะสม อาทิ (๑) คณะกรรมการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์
อย่างมีบรู ณาการ
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (กขย.) ท�ำหน้าทีข่ บั เคลือ่ นยุทธศาสตร์ของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (๒) คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด�ำเนินงานตามนโยบาย เเละตรวจสอบการใช้จา่ ยภาครัฐ
ของรัฐบาล (กขร.) ท�ำหน้าทีต่ ดิ ตามและขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานของส่วนราชการต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส
ถูกต้อง
ให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและข้อสัง่ การของนายกรัฐมนตรี (๓) คณะกรรมการขับเคลื่อน
การด�ำเนินการตามนโยบายส�ำคัญและเร่งด่วนของรัฐบาล (กขน.) ท�ำหน้าที่ขับเคลื่อน
การด�ำเนินงานที่ส�ำคัญและเร่งด่วนของรัฐบาลผ่านกลไกรัฐบาลและภาคเอกชน และ
(๔) คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) ท�ำหน้าที่ติดตาม
และตรวจสอบการใช้จา่ ยงบประมาณภาครัฐให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและถูกต้อง นอกจากนัน้ รัฐบาล
ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการระดับชาติเพือ่ ขับเคลือ่ นนโยบายการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิง่ แวดล้อม เช่น คณะกรรมการรัฐมนตรีดา้ นเศรษฐกิจ (รศก.) คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ (กพข.) คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพือ่ แก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)
คณะกรรมการขับเคลือ่ นมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ คณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ
ของประเทศ (กบส.) คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน คณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเล
ตะวันออก (กพอ.) คณะกรรมการเพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (กพย.) คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) และคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา
ผลการด�ำเนินงานของรัฐบาลในรอบ ๑ ปี แบ่งเป็น ๒ ส่วน ส่วนแรก คือ ผลการการแก้ไขปัญหา
เร่งด่วนที่สำ� คัญของประเทศ และส่วนที่สอง คือ ผลการด�ำเนินงานตามแนวนโยบายรัฐบาล ๑๑ ด้าน
โดยมีสรุปสาระส�ำคัญในล�ำดับต่อไป

รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี
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๓. ผลการเเก้ ไขปัญหาเร่งด่วนทีส่ ำ� คัญของประเทศ

รัฐบาลได้เข้ามาบริหารประเทศภายใต้สถานการณ์ที่กดดันทั้งจากปัจจัยภายนอกและปัจจัย
ภายในประเทศ ดังนัน้ รัฐบาลจึงได้มงุ่ มัน่ ทุม่ เท และระดมสรรพก�ำลังต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน
ของประเทศใน ๔ ด้านหลัก ได้แก่ (๑) การฟืน้ ฟูเศรษฐกิจและการรักษาการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
โดยการฟื้นฟูความเชื่อมั่นภาคครัวเรือน นักท่องเที่ยว และนักลงทุนต่างชาติ และเร่งรัดอัดฉีดเม็ดเงิน
ภาครัฐเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ รวมทั้งการด�ำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ของเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย และผู้ประกอบการ SMEs และสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ
(๒) การแก้ไขปัญหาที่สั่งสมคั่งค้างมายาวนาน ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศและต้องได้รับ
การแก้ปญ
ั หาโดยด่วน เช่น ปัญหาการทุจริตและประพฤติมชิ อบ ปัญหาการท�ำประมงผิดกฎหมาย (Illegal,
Unreported and Unregulated Fishing: IUU Fishing) และปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาการก�ำกับ
ดูแลความปลอดภัยสากลด้านการบิน ปัญหายาเสพติด ปัญหาการบุกรุกพืน้ ทีป่ า่ ไม้
ปัญหาการค้างาช้างทีผ่ ดิ กฎหมาย และปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดน
ปัญหาเร่งด่วนทีต่ อ้ งเร่งด�ำเนินการ ภาคใต้ (๓) การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
๑. การฟืน้ ฟูเศรษฐกิจเเละ
ของเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยทั้งจากราคาสินค้าตกต�่ำและผลิตภาพการผลิตต�่ำ
รักษาการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
และผู้ประกอบการ SMEs การแก้ไขปัญหาภัยแล้งในปี ๒๕๕๘ ที่มีความรุนแรง
๒. การเเเก้ ไขปัญหาทีส่ งั่ สมมานาน มากกว่าปีก่อน ๆ และการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ที่ได้รับ
ซึง่ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ผลกระทบจากเหตุการณ์วางระเบิดทีแ่ ยกราชประสงค์ และ (๔) การวางรากฐาน
๓. การเเก้ ไขปัญหาเฉพาะหน้า
การพัฒนาประเทศในระยะยาว อาทิ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านคมนาคมขนส่ง
๔. การวางรากฐานการพัฒนา
การพั ฒ นาพื้ น ที่ เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษตามแนวชายแดน การพั ฒ นาคลั ส เตอร์
ประเทศในระยะยาว
อุตสาหกรรม การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การบริหารจัดการน�้ำ  การบริหาร
จัดการพื้นที่เกษตรกรรม และการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เพือ่ พัฒนาทุนมนุษย์ รวมถึงการแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ให้มคี วามทันสมัยสอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้ เพื่อสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและมีเสถียรภาพของเศรษฐกิจและสังคมไทย
ในระยะยาว
๓.๑ การฟื้นฟูเศรษฐกิจและการรักษาการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ก่อนทีร่ ฐั บาลจะเข้ามาบริหารประเทศ เศรษฐกิจไทยได้รบั ผลกระทบอย่างรุนแรงจากปัญหา
ทีส่ ำ� คัญ ๔ ประการ คือ ประการแรก ผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในประเทศ
ซึง่ ท�ำให้ความเชือ่ มัน่ ภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจในเดือนเมษายน ๒๕๕๗ ลดลงสูร่ ะดับต�ำ่ สุดในรอบ ๑๒ ปี
และ ๒ ปี ตามล�ำดับ จ�ำนวนนักท่องเทีย่ วลดลงเป็นครัง้ แรกในรอบ ๕ ปี จาก ๒๖.๕ ล้านคน ในปี ๒๕๕๖
เป็น ๒๔.๘ ล้านคน ในปี ๒๕๕๗ ท�ำให้รายรับจากการท่องเทีย่ วลดลงถึง ๓๔,๖๒๐ ล้านบาท รวมทัง้
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการใช้จ่ายภาครัฐที่ท�ำให้อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
อยูใ่ นระดับต�ำ 
่ และเกิดความล่าช้าในการอนุมตั กิ ารส่งเสริมการลงทุนซึง่ ท�ำให้มมี ลู ค่าโครงการลงทุนคงค้าง
รอการอนุมตั ถิ งึ ๖๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ประการทีส่ อง การหดตัวของการส่งออกซึง่ เกิดจากการชะลอตัว
ของเศรษฐกิจโลก การอ่อนค่าของเงินสกุลส�ำคัญ ๆ ที่ท�ำให้ประเทศไทยแข่งขันด้านราคาได้ยากขึ้น
รวมทัง้ การลดลงของขีดความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุนการผลิตซึง่ เกิดจากการใช้นโยบายการเพิม่
ค่าแรงทีเ่ ร็วกว่าปัจจัยพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจในช่วงรัฐบาลก่อนหน้า โดยทีก่ ารพัฒนาด้านฝีมอื ทักษะแรงงาน
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และการพัฒนาก�ำลังคนยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และความล่าช้าในการปรับโครงสร้าง
การผลิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในช่วงที่ผ่านมา ประการที่สาม การลดลงของราคา
สินค้าเกษตรและสินค้าขัน้ ปฐมในตลาดโลกซึง่ ส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าเกษตรในประเทศและฐานรายได้
ของประชาชนในภาคเกษตรในภาวะทีห่ นีส้ นิ ภาคครัวเรือนอยูใ่ นเกณฑ์สงู และประการที่สี่ ผลกระทบ
จากมาตรการรถยนต์คนั แรก ซึง่ ส่งผลให้หนีส้ นิ ครัวเรือนเพิม่ สูงขึน้ จนเป็นข้อจ�ำกัดต่อก�ำลังซือ้ ของประชาชน
ในระบบเศรษฐกิจ และท�ำให้ปริมาณการจ�ำหน่ายและการผลิตรถยนต์ในปี ๒๕๕๗ ลดลงร้อยละ ๓๓.๗
และร้อยละ ๒๓.๕ ตามล�ำดับ เมือ่ สิน้ สุดโครงการแล้ว ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้การขยายตัวของเศรษฐกิจไทย
ชะลอตัวลงตามล�ำดับและซ�ำ้ เติมด้วยสถานการณ์ความรุนแรงทางการเมืองในประเทศ โดยในช่วง
ครึง่ หลังของปี ๒๕๕๖ เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ ๑.๖ ชะลอลงจากร้อยละ ๔.๐ ในครึง่ แรก
ดัชนีความเชือ่ มัน่ ภาคครัวเรือน
ของปี ๒๕๕๖ และในครึง่ แรกของปี ๒๕๕๗ เศรษฐกิจไทยขยายตัวต�ำ่ มากเพียงร้อยละ ๐.๒ และ
ภาคธุรกิจ ความเชือ่ มัน่
ในไตรมาสแรกของปี ๒๕๕๗ องค์ประกอบหลักของเศรษฐกิจอยูใ่ นภาวะหดตัวทัง้ การบริโภค
ของนักท่องเทีย่ ว เเละความเชือ่ มัน่
ภาคเอกชน การลงทุน รวมทั้งปริมาณการส่งออกและปริมาณการน�ำเข้าสินค้าและบริการ
จากเวทีเศรษฐกิจเเละการเมือง
ภายใต้สถานการณ์การชะลอตัวทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงซึง่ ส่งผลกระทบ
ระหว่างประเทศปรับตัวดีขนึ้
ต่อความเป็นอยูข่ องประชาชนและการด�ำเนินธุรกิจของภาคเอกชนทัง้ ในภาคอุตสาหกรรม
ตามล�ำดับ
ภาคการท่องเทีย่ ว ภาคการส่งออก และภาคการค้าส่งค้าปลีก รวมทัง้ ผลกระทบต่อภาคเกษตร
ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวรัฐบาลได้ให้ความส�ำคัญเเก่การฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วน
โดย ๔ แนวทางหลัก ดังนี้
		๓.๑.๑ การฟื้นฟูความเชื่อมั่นภาคครัวเรือน นักท่องเที่ยว และนักลงทุนต่างชาติ
ผลจากการด� ำ เนิ น การตาม Roadmap เพื่ อ ให้ ส ถานการณ์ ท างการเมื อ งกลั บ เข้ า สู ่ ภ าวะปกติ
และการชีแ้ จงท�ำความเข้าใจกับนานาประเทศสามารถฟืน้ ฟูความเชือ่ มัน่ ของภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจนักลงทุน
และนักท่องเทีย่ วต่างชาติ รวมทัง้ เวทีการเมืองระหว่างประเทศได้อย่างชัดเจน โดยในด้านความเชือ่ มัน่
ภาคครั ว เรื อ น ดัช นีความเชื่อมั่น ผู้บ ริโภคเกี่ ย วกั บภาวะเศรษฐกิ จ โดยรวมปรั บตั ว ดี ขึ้ น ภายหลั ง
คณะรักษาความสงบแห่งชาติเข้ามาควบคุมสถานการณ์ จากระดับ ๕๗.๗ ในเดือนเมษายน ๒๕๕๗
มาอยูท่ รี่ ะดับ ๖๑.๕ ในเดือนกันยายน ๒๕๕๘ ดัชนีความเชือ่ มัน่ ของภาคธุรกิจ ปรับตัวดีขนึ้ จากระดับ
๔๔.๓ ในเดือนเมษายน ๒๕๕๗ มาอยูท่ รี่ ะดับ ๔๖.๔ ในเดือนกันยายน ๒๕๕๘ เช่นเดียวกับความเชือ่ มัน่
ของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว สะท้ อ นจากจ� ำ นวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ป รั บ ตั ว ดี ขึ้ น จากการลดลงร้ อ ยละ ๑๒.๕
และร้อยละ ๑๐.๐ ในครึ่งแรกและในไตรมาสที่สามของปี ๒๕๕๗ ตามล�ำดับ เป็นการกลับมาขยายตัว
ร้อยละ ๗.๓ ในไตรมาสสุดท้ายของปี ๒๕๕๗ ก่อนที่จะ
ขยายตั ว เร่ ง ขึ้ น เป็ น ร้ อ ยละ ๒๓.๑ ในไตรมาสแรก
และร้ อ ยละ ๓๗.๖ ในไตรมาสที่ ส องของปี ๒๕๕๘
ตามล� ำ ดั บ ในด้ า นความเชื่ อ มั่ น จากเวที เศรษฐกิจ
และการเมืองระหว่างประเทศ ประเทศต่าง ๆ เริ่มมี
ความเข้าใจถึงสถานการณ์ทางการเมือง ความจ�ำเป็นในการ
เข้ า มาบริ ห ารประเทศและควาพยายามในการแก้ ไข
ปั ญ หาของรั ฐ บาลทั้ ง ในด้ า นปั ญ หาภายในประเทศ
และการแก้ไขปัญหาที่เป็นปัญหาร่วมกันของสังคมโลก
รวมทัง้ การให้การยอมรับและมีทา่ ทีทดี่ ขี นึ้ สะท้อนจาก
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การประชุมสหประชาชาติระดับผู้น�ำเพื่อรับรองวาระการพัฒนาภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ และการประชุม
สมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๐ ประเทศไทยได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานกลุ่ม G77
ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างรัฐบาลของประเทศก�ำลังพัฒนา ๑๓๔ ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในสหประชาชาติ
นับเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่าวหลังจากเป็นสมาชิกร่วมก่อตั้ง G77 มาตั้งแต่
พ.ศ. ๒๕๐๗
		๓.๑.๒ การเร่งรัดอัดฉีดเม็ดเงินภาครัฐเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจทั้งในด้านงบประมาณ
รายจ่ายประจ�ำปี งบรัฐวิสาหกิจ และงบประมาณภายใต้กรอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่าง ๆ
รวมทัง้ การเร่งรัดพิจารณาอนุมตั โิ ครงการส่งเสริมการลงทุน ประกอบด้วย มาตรการเร่งรัดการใช้จา่ ย
งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี งบเหลื่อมปี และงบไทยเข้มแข็ง การเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ
การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ การเร่งรัดการอนุมตั โิ ครงการ
ทีข่ อรับการส่งเสริมการลงทุนและการจัดท�ำงบประมาณประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีผลการด�ำเนินการ
ทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณ
ปรับตัวดีขนึ้ จากร้อยละ ๘๙.๐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นร้อยละ ๙๒.๔ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยเฉพาะอัตราเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�ำซึง่ เพิม่ ขึน้ จากร้อยละ ๙๓.๗ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
เป็นร้อยละ ๙๗.๖ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ อัตราการเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ
เพิม่ ขึน้ จากร้อยละ ๖๔.๓ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นร้อยละ ๖๕.๑ ในปีงบประมาณ
อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จ�ำนวนโครงการและมูลค่าโครงการขอรับการส่งเสริมการลงทุนที่รอ
ปรับตัวดีขนึ้ จากร้อยละ ๘๙.๐ การพิจารณาอนุมตั ลิ ดลง จากจ�ำนวน ๒,๐๘๑ โครงการ (มูลค่าการขอรับการส่งเสริม ๑.๔๒๖
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ล้านล้านบาท) ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ เป็น ๑๑๙ โครงการ (มูลค่าการขอรับการส่งเสริม
เป็นร้อยละ ๙๒.๔ ในปีงบประมาณ ๓.๔ หมื่นล้านบาท) ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ และการก�ำหนดกรอบงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘
ส�ำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ทีม่ กี รอบการขาดดุลเพิม่ ขึน้ จาก ๒๕๐,๐๐๐ ล้านบาท
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็น ๓๙๐,๐๐๐ ล้านบาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
เพือ่ สนับสนุนการฟืน้ ตัวทางเศรษฐกิจ
		๓.๑.๓ การด�ำเนินมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจเพิม่ เติม โดยยึดหลักการออกมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อยในระดับที่จ�ำเป็นและเหมาะสม
กับสถานการณ์เพือ่ ป้องกันปัญหาภาระทางการคลัง และป้องกันไม่ให้เศรษฐกิจเกิดภาวะชะงักงันทันที
ที่มาตรการสิ้นสุดลง รวมทั้งไม่บิดเบือนกลไกตลาดและขีดความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจ
ในระยะยาว มาตรการดังกล่าว ประกอบด้วย
(๑) มาตรการเพือ่ บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร ผูม้ รี ายได้นอ้ ย
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) วงเงินรวม ๔๙๖,๑๑๗ ล้านบาท มีการเบิกจ่ายไปแล้ว
๑๗๙,๕๗๐ ล้านบาท ประกอบด้วย มาตรการเพิม่ รายได้ให้แก่ผมู้ รี ายได้นอ้ ย วงเงิน ๕๓,๔๕๔ ล้านบาท
มีการเบิกจ่ายไปแล้ว ๔๗,๑๘๔ ล้านบาท มาตรการให้สินเชื่อทางการเกษตร (สินเชือ่ เพือ่ รวบรวมข้าว
สินเชือ่ ชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๗/๒๕๕๘ สินเชือ่ สถาบันเกษตรแปรรูปยางพารา
สินเชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยาง และสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย) วงเงินรวมไม่ต�่ำกว่า
๒๙๑,๕๐๐ ล้านบาท มีการอนุมัติไปแล้ว ๑๒๑,๙๗๑ ล้านบาท มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร
ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง ปีการผลิต ๒๕๕๗/๒๕๕๘ วงเงิน ๑,๕๘๓.๔๑ ล้านบาท
มีการเบิกจ่ายไปแล้ว ๖๐๘ ล้านบาท โครงการสร้างรายได้และพัฒนาเกษตรกรแก่ชมุ ชนเพือ่ บรรเทา
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ภัยแล้ง วงเงิน ๓,๐๕๑ ล้านบาท มีการเบิกจ่ายไปแล้ว ๒,๙๘๘ ล้านบาท และมาตรการช่วยเหลือวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม โดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)
และบรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) วงเงิน ๑๔๐,๐๐๐ ล้านบาท มีการอนุมตั ไิ ปแล้ว
๓,๖๐๖ ล้านบาท
(๒) การด� ำ เนิ น มาตรการกระตุ ้ น เศรษฐกิ จ เพิ่ ม เติ ม เป็ น ระยะที่ ส อง
เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ อาทิ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่สอง วงเงินรวม
๗๗,๐๙๖ ล้านบาท ประกอบด้วย แผนงาน/โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ  ระยะเร่งด่วน
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (เพิม่ เติม) จ�ำนวน ๓๗,๖๐๓ ล้านบาท และแผนพัฒนาขนส่งทางถนน
ระยะเร่งด่วน จ�ำนวน ๓๙,๔๙๓ ล้านบาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๕,๒๓๖ ล้านบาท
		๓.๑.๔ การเร่งรัดการลงทุนที่ส�ำคัญของภาครัฐ ทั้งโครงการที่อยู่ภายใต้กรอบ
งบประมาณของรัฐบาลและโครงการที่อยู่ภายใต้กรอบการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ โดยมีความคืบหน้า
และสามารถสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจจากการลงทุนภาครัฐที่ปรับตัวดีขึ้นจากการหดตัว
ร้อยละ ๑๐.๑ ในครึง่ แรกของปี ๒๕๕๗ เป็นการเริม่ กลับมาขยายตัวร้อยละ ๐.๓ ในครึง่ หลังของปี ๒๕๕๗
ก่อนที่จะเร่งขึ้นเป็นการขยายตัวร้อยละ ๓๐.๙ ในครึ่งแรกของปี ๒๕๕๘ โดยมีโครงการลงทุน
ที่ ส� ำ คั ญ ๆ เช่ น โครงการรถไฟฟ้ า ที่ อ ยู ่ ใ นระหว่ า งการก่ อ สร้ า ง ๕ เส้ น ทาง (สายสี ม ่ ว ง
ช่ ว งบางซื่ อ -บางใหญ่ สายสี แ ดง ช่ ว งบางซื่ อ -รั ง สิ ต สายสี เขี ย ว ช่ ว งแบริ่ ง -สมุ ท รปราการ
และสายสีน�้ำเงิน ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ)
โครงการพั ฒ นาโครงข่ า ยทางหลวง
เชื่ อ มโยงระหว่ า งประเทศ โครงการ
พัฒนาท่าเรือที่ส�ำคัญ ๆ ที่อยู่ระหว่าง
การก่ อ สร้ า ง เช่ น การก่ อ สร้ า ง
ท่ า เที ย บเรื อ ชายฝั ่ ง (ท่ า เที ย บเรื อ
แหลมฉบั ง ) และการก่ อ สร้ า งศู น ย์
การขนส่ ง ตู ้ สิ น ค้ า ทางรถไฟที่ ท ่ า เรื อ
แหลมฉบัง (ระยะที่ ๑) และการเร่งรัด
โครงการที่อยู่ระหว่างการเตรียมการ
ให้มคี วามพร้อมส�ำหรับการประกวดราคา
อาทิ โครงการที่มีความพร้อมในการ
ประกวดราคาภายในปี ๒๕๕๘ จ�ำนวน
๖ โครงการ วงเงินรวม ๒๔๙,๕๔๑ ล้านบาท และโครงการทีค่ าดว่าจะสามารถประกวดราคาได้ในปี ๒๕๕๙๒๕๖๐ อีก ๑๒ โครงการ วงเงินรวม ๑.๕๒ ล้านล้านบาท
ผลจากการด�ำเนินมาตรการทีส่ ำ� คัญของภาครัฐดังกล่าว ส่งผลให้เศรษฐกิจไทย
เริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวในปลายไตรมาสที่สองของปี ๒๕๕๗ และมีการขยายตัวดีขึ้นตามล�ำดับ
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเร่งขึ้นจากร้อยละ ๐.๒ ในครึ่งแรกของปี ๒๕๕๗ เป็นร้อยละ ๑.๖
ในครึง่ หลังของปี ก่อนทีจ่ ะขยายตัวเร่งขึน้ เป็นร้อยละ ๒.๙ ในช่วง ๙ เดือนแรกของปี ๒๕๕๘ เทียบกับ
การขยายตัวร้อยละ ๐.๔ ในช่วง ๙ เดือนแรกของปี ๒๕๕๗ ในขณะทีอ่ งค์ประกอบหลักทางเศรษฐกิจ
ที่เคยอยู่ในภาวะหดตัวเกือบทัง้ หมดในช่วงของสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองเริม่ กลับมาขยายตัว
โดยในไตรมาสที่สองของปี ๒๕๕๗ การบริโภคภาคเอกชนและภาคการค้าส่งค้าปลีกกลับมาขยายตัว
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เป็นครัง้ แรกหลังจากหดตัวต่อเนือ่ ง ๓ ไตรมาส ในไตรมาสที่สามของปี ๒๕๕๗ การลงทุนภาคเอกชน
และการลงทุนภาครัฐ เริม่ กลับมาขยายตัวหลังจากหดตัวต่อเนือ่ ง ๓ และ ๔ ไตรมาส ตามล�ำดับ ในขณะที่
จ�ำนวนนักท่องเทีย่ วซึง่ ได้รบั ผลกระทบอย่างรุนแรงและต่อเนือ่ งในช่วงสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมือง
กลับมาขยายตัวเป็นครัง้ แรกหลังจากหดตัวต่อเนือ่ ง ๓ ไตรมาส ส่งผลให้การส่งออกบริการและสาขาโรงแรม
และภัตตาคารเริม่ กลับมาขยายตัว โดยรวมในช่วงไตรมาสทีส่ ขี่ องปี ๒๕๕๗ และในไตรมาสแรกของปี ๒๕๕๘
เครือ่ งยนต์หลักทางเศรษฐกิจส�ำคัญ ๆ สามารถกลับมาขยายตัวครบทุกองค์ประกอบ
๓.๒ การแก้ไขปัญหาที่สั่งสมคั่งค้าง
รัฐบาลได้ตระหนักและให้ความส�ำคัญในการแก้ปัญหาที่สะสมคั่งค้างมายาวนาน
และต้องเร่งแก้ไขโดยด่วนและด�ำเนินการอย่างต่อเนือ่ ง เช่น ปัญหาการทุจริตและประพฤติมชิ อบ ปัญหา
การค้ามนุษย์ แรงงานประมง แรงงานต่างด้าว ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ ปัญหาการค้างาช้าง
ที่ผิดกฎหมาย ปัญหาการก�ำกับดูแลความปลอดภัยสากลด้านการบิน ปัญหา
ด้านพลังงาน ปัญหาขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ปัญหายาเสพติด และปัญหา
การใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึง่ รัฐบาลถือว่ามีความจ�ำเป็นเร่งด่วน
ได้มกี ารตรวจสอบข้อเท็จจริง
จ�ำนวน ๓,๖๖๗ เรือ่ ง เเละด�ำเนินการ ทีจ่ ะต้องเร่งแก้ไขให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว
ไต่สวนข้อเท็จจริง จ�ำนวน ๙๔๕ เรือ่ ง 		๓.๒.๑ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ รัฐบาล
ในขณะเดียวกันได้ปรับปรุงกฎหมาย ได้ดำ� เนินงานเรือ่ งนีอ้ ย่างจริงจังและต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะการปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ โดยได้มกี ารตรวจสอบข้อเท็จจริง จ�ำนวน ๓,๖๖๗ เรือ่ ง และการด�ำเนินการ
เเละจัดให้มกี ลไกในการป้องกัน
ไต่สวนข้อเท็จจริง จ�ำนวน ๙๔๕ เรือ่ ง ในขณะเดียวกันได้วางระบบป้องกันการทุจริต
เเละปราบปรามการทุจริต
ในโครงการส�ำคัญตามนโยบายของรัฐบาลและประสานความร่วมมือในการ
เพือ่ ยกระดับความน่าเชือ่ ถือ
ช่วยเหลือประชาชน เช่น มาตรการตรวจสอบการจ่ายเงินการช่วยเหลือเกษตรกรผูม้ ี
ของหน่วยงานภาครัฐ
รายได้นอ้ ย๑ โดยจัดท�ำร่างระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการก�ำหนดมาตรการ
ในการป้องกันการทุจริตตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มี
รายได้นอ้ ยและลงพืน้ ทีต่ รวจสอบแบบสุม่ เพือ่ ให้ชาวนาได้รบั เงิน
อย่างรวดเร็วและทัว่ ถึง นอกจากนี้ ยังมีการป้องกันการทุจริต
การใช้ ง บประมาณและตรวจสอบการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งใน
โครงการต่ า ง ๆ อาทิ โครงการสร้างความปลอดภัยชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน โครงการติดตั้งโซลาร์เซลล์
บนหลังคาบ้าน โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล จากงบประมาณ
รายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ รวมทั้งส่งเสริม
และสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ
เพือ่ สอดส่อง เฝ้าระวังและต่อต้านการทุจริตประพฤติมชิ อบ
โดยการตรวจสอบการปฏิบตั ภิ ารกิจของหน่วยงานรัฐในจังหวัด ผ่านกลไกของคณะกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัด (ก.ธ.จ.) รวมถึงให้ส่วนราชการต่าง ๆ บูรณาการภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปราม
มาตรการตามมติคณะรัฐมนตรี (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) เรือ่ ง เงินช่วยเหลือแก่ชาวนาทีจ่ ดทะเบียนไว้กบั กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ และเปิดบัญชีไว้กบั ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ไร่ละ ๑,๐๐๐ บาท

๑

รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี
ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

(9)

(10)
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การทุจริตในภาครัฐเพือ่ เฝ้าระวังการทุจริตโดยสร้างเครือข่ายทีป่ รึกษาผูต้ รวจราชการ ภาคประชาชน รวมทัง้
การเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ นด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในระดับชุมชน
ในส่วนของการปรับปรุงกฎหมายและจัดให้มีกลไกในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตเพื่อยกระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานภาครัฐ มีผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ
ได้แก่ (๑) จัดตั้งกลไกเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ อาทิ คณะกรรมการอ�ำนวย
การต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ศูนย์อำ� นวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) และคณะกรรมการ
ความร่วมมือป้องกันการทุจริต (๒) สร้างเครือ่ งมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน
ของหน่วยงานของรัฐส�ำหรับด�ำเนินการทุกสิน้ ปีงบประมาณ โดยร่วมกับส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อพัฒนาดัชนีวัดภาพลักษณ์การคอร์รัปชันของประเทศไทย
(Corruption Perception Index: CPI) (๓) จัดท�ำข้อตกลงคุณธรรม ซึง่ เป็นการตกลงร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานของรัฐและผูท้ ปี่ ระสงค์จะเข้าร่วมการจัดซือ้ จัดจ้างในโครงการลงทุนของรัฐว่าจะปฏิบตั หิ น้าที่
ด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริตและโปร่งใส โดยให้มบี คุ คลภายนอกร่วมเป็นผูส้ งั เกตการณ์ในกระบวนการจัดซือ้
จั ด จ้ า งภาครั ฐ ตั้ ง แต่ ก ระบวนการก� ำ หนดขอบเขตการด� ำ เนิ น โครงการจนสิ้ น สุ ด โครงการ ทั้ ง นี้
จนถึงปัจจุบันได้คัดเลือกโครงการส�ำหรับจัดท�ำข้อตกลงคุณธรรมแล้ว ๑๗ โครงการ โดยด�ำเนินการ
ร่วมกับภาคเอกชนและองค์กรทีเ่ กีย่ วข้องในการจัดท�ำบัญชีรายชือ่ ผูส้ งั เกตการณ์และจัดหลักสูตรฝึกอบรม
ให้มคี วามเป็นมืออาชีพ อีกทัง้ ยังอยูร่ ะหว่างการจัดตัง้ ศูนย์ประสานงานข้อตกลงคุณธรรมให้เป็นศูนย์กลาง
การติดตามและประสานเกีย่ วกับการด�ำเนินงานของโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในภาพรวม
และ (๔) ปรับปรุงระบบจัดซือ้ จัดจ้างด้วยวิธตี ลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market: e-market)
และวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding) โดยคณะรัฐมนตรีได้มมี ติ
เมือ่ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เห็นชอบแนวทางปฏิบตั ใิ นการจัดหาพัสดุ
ด้วยวิธตี ลาดอิเล็กทรอนิกส์และด้วยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้
คณะรัฐมนตรีได้มเี มือ่ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ เห็นชอบให้กระทรวงการคลัง
ภายหลังรัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศ
น�ำแนวปฏิบตั ใิ นการจัดหาพัสดุดว้ ยวิธตี ลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market) และ ท�ำให้การจ่ายเงินสินบน ลดลงจากเดิม
ด้วยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-Bidding) ไปด�ำเนินการในลักษณะโครงการ ลดการสูญเสียของงบประมาณได้ประมาณ
น�ำร่องในระยะแรก ตัง้ แต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
๑๕๐,๐๐๐-๑๘๐,๐๐๐ ล้านบาท
ตามประกาศส�ำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ
ด้วยวิธตี ลาดอิเล็กทรอนิกส์ และด้วยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ ได้เพิม่ เติม
หน่วยงานน�ำร่องส�ำหรับใช้งานระบบ e-market และระบบ e-bidding ด้วย
ผลจากการด�ำเนินการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ส่งผลให้การทุจริตคอร์รปั ชันลดลง โดยผลการส�ำรวจดัชนีสถานการณ์คอร์รปั ชันไทยในเดือนมิถนุ ายน
๒๕๕๘ ทีจ่ ดั ท�ำโดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อยูท่ รี่ ะดับ ๕๕ เพิม่ ขึน้
จาก ๔๙ ในการส�ำรวจเมือ่ เดือนธันวาคม ๒๕๕๗ ในขณะทีค่ วามเสียหายของการทุจริตทีป่ ระเมินจาก
งบประมาณประเภทจัดซือ้ จัดจ้างของหน่วยราชการพบว่า จากเดิมทีผ่ ปู้ ระกอบการทีท่ ำ� ธุรกิจกับภาครัฐ
ต้องจ่ายเงินพิเศษหรือร้อยละ ๓๐ ของงบประมาณในช่วง ๒ ปีกอ่ นหน้า ขณะนีล้ ดลงเหลือร้อยละ ๑๐
ซึง่ ต�ำ่ สุดในรอบ ๖ ปี เนือ่ งจากความจริงจังในการแก้ปญ
ั หาของรัฐบาลและหน่วยงานในการป้องกัน
และปราบปราม ทั้งนี้ ภายหลังรัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศท�ำให้การจ่ายเงินสินบนลดลงจากเดิม
ลดการสูญเสียของงบประมาณได้ประมาณ ๑๕๐,๐๐๐-๑๘๐,๐๐๐ ล้านบาท
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		๓.๒.๒ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการท�ำประมงผิดกฎหมาย (Illegal, Unreported
and Unregulated Fishing: IUU Fishing) และปัญหาการค้ามนุษย์
(๑) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการท�ำประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing)
รัฐบาลได้ดำ� เนินการ (๑) จดทะเบียนเรือและออกใบอนุญาตท�ำการประมง โดยมีเรือในระบบทะเบียนเรือ
หลังเพิกถอนทะเบียนเรือ ๓๘,๐๑๓ ล�ำ  (๒) ตรวจควบคุมการเฝ้าระวังการท�ำประมงผิดกฎหมาย
โดยการตรวจอาชญาบัตรเรือประมง ซึง่ ได้ออกปฏิบตั งิ านควบคุมเฝ้าระวังการท�ำประมง จ�ำนวน ๕๖๓ ครัง้
๕,๗๗๘ ล�ำ พบว่า มีอาชญาบัตร ๔,๙๔๖ ล�ำ ไม่มอี าชญาบัตร ๘๓๒ ล�ำ ได้จบั กุมผูก้ ระท�ำความผิด ๕๐๑ คดี
ส่วนปฏิบตั กิ ารควบคุมการแจ้ง เข้า-ออก (port in-port out) พบว่ามีเรือแจ้งเข้า-ออก ๑๑๓,๐๑๙ เทีย่ ว
(๓) ติดตัง้ ระบบติดตามต�ำแหน่งเรือประมง (Vessel Monitoring System: VMS) ในเรือตรวจการณ์
ประมง ปัจจุบันมีเรือประมงที่เข้าระบบแล้ว ๒,๗๔๗ ล�ำ  รวมทั้งจัดสร้างห้อง VMS Control room
เปิดใช้งานตัง้ แต่วนั ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตลอดจนจัดท�ำระบบ e-logbook (๔) ปรับปรุงระบบการตรวจสอบ
ย้อนกลับ (Traceability) โดยการปรับปรุง logbook และหนังสือก�ำกับการซือ้ ขายสัตว์นำ �้ (Marine Catch
Purchasing Document: MCPD) ฝึกอบรม Observer on board และจัดท�ำคูม่ อื ปฏิบตั งิ านแผนการ
ตรวจสอบการรายงานผลการตรวจสอบให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล (๕) ปรับปรุงพระราชบัญญัติ
การประมงและกฎหมายล� ำ ดั บ รองให้ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก การสากลกฎหมายระหว่ า งประเทศ
และข้อเสนอแนะของสหภาพยุโรป (European Union: EU) ซึง่ พระราชบัญญัตกิ ารประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมือ่ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ (๖) จัดท�ำแผนระดับชาติในการป้องกันยับยัง้
และขจัดการท�ำประมงทีผ่ ดิ กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Thailand’s National Plan
of Action to Prevent, Deter and Eliminate IUU Fishing: NPOA-IUU) (๗) จัดตัง้ คณะท�ำงาน
เฉพาะกิจเพื่อร่วมวางมาตรการอนุรักษ์และจัดการด้านการประมง
ของประเทศ เพื่อเสนอร่างนโยบายการบริหารจัดการประมงของไทย
ทีป่ รับปรุงใหม่เข้าทีป่ ระชุมศูนย์บญ
ั ชาการแก้ไขปัญหาการท�ำการประมง
ผิดกฎหมาย (ศปมผ.) และคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการประมง
IUU และ (๘) การเจรจาให้ข้อมูลความคืบหน้าการแก้ไขปัญหา
การท�ำประมง IUU ซึง่ สหภาพยุโรปได้ผอ่ นผันให้ไทยด�ำเนินการแก้ไข
ปัญหาต่อไปอีก ๖ เดือน โดยให้ไทยด�ำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
อย่างน้อย ๓ เรือ่ ง ได้แก่ การประกาศใช้กฎหมายใหม่ การประกาศใช้
แผนการจัดการประมงทะเล และการประกาศใช้ NPOA
(๒) การป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หาการค้ า มนุ ษ ย์ รัฐบาลได้ประกาศย�้ำ
ให้การต่อต้านการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติ โดยตัง้ กลไกขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานทัง้ ระดับชาติเเละระดับ
จังหวัด ผลักดันการแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น สามารถ
ทลายเครือข่ายผูก้ ระท�ำความผิดค้ามนุษย์รายส�ำคัญ รวมทัง้ จับกุมด�ำเนินคดี ลงโทษ เจ้าหน้าทีร่ ะดับสูง
ทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับการค้ามนุษย์ ดังนี้ ด้านกลไก ได้ตงั้ กลไกทัง้ ในระดับชาติและระดับจังหวัดเพือ่ ประสาน
การขับเคลือ่ นทัง้ ส่วนนโยบายและปฏิบตั ไิ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ (ปคม.) คณะกรรมการประสานและก�ำกับการด�ำเนินงานป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ (ปกค.) คณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันเเละปราบการค้ามนุษย์จังหวัด
จัดตั้งศูนย์อ�ำนวยการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านสตรีและเด็ก ทั้งนี้ได้ตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้
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(11)

(12)
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กลไกระดับชาติ อาทิ คณะอนุกรรมการการปราบปรามการค้ามนุษย์ คณะอนุกรรมการด้านสตรี
ในการป้ อ งกั น และปราบปรามการค้ า มนุ ษ ย์ ค ณะอนุ ก รรมการการแก้ ป ั ญ หาการใช้ แรงงานเด็ ก
และต่างด้าว คณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์และกฎหมายเกีย่ วกับการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์เพื่อเร่งรัดขับเคลื่อนนโยบายให้เห็นผลเป็นรูปธรรม ส่วนด้านการขับเคลื่อนด�ำเนินการ
ที่ ส� ำ คั ญ ได้ แ ก่ (๑) การลดความเสี่ ย งด้ า นการค้ า มนุ ษ ย์ มี ก ารตรวจคุ ้ ม ครองแรงงาน
แรงงานเด็ก และแรงงานบังคับในกิจการกลุ่มเสี่ยง ๒,๓๑๑ แห่ง บูรณาการจัดชุดตรวจปฏิบัติการ
ในสถานประกอบกิจการ ๖,๐๐๓ แห่ง (๒) พัฒนาทักษะชีวิตเด็กเร่ร่อนเพื่อป้องกันการตกเป็น
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (๓) สร้างความรู้ความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายและพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ (๔) ให้ความรูน้ ายจ้างและลูกจ้าง
เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ จ�ำนวน ๕,๕๗๓ คน ให้ความรู้แก่ผู้ต้องการ
ไปท�ำงานต่างประเทศเพื่อป้องกันปัญหาการหลอกลวง จ�ำนวน ๑,๐๑๕,๙๓๔ คน รวมทั้งตรวจสอบ
ควบคุมผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศเเละต่างประเทศ (๕) ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายคุม้ ครอง
แรงงาน ผ่านบริการสายด่วน ๑๖๙๔ ในการประชาสัมพันธ์/รับเรื่องร้องเรียน/สอบถามข้อมูล
มีผใู้ ช้บริการ ๙๗,๓๖๖ สาย และ (๖) การประชุมเร่งรัดและติดตามผลการด�ำเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ าร
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และจัดท�ำรายงาน รวม ๗๗ โครงการ
การด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจังท�ำให้การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
มีความคืบหน้าอย่างมากและได้รับการยอมรับจากต่างประเทศ สะท้อนจากการที่กระทรวงแรงงาน
สหรัฐอเมริกาได้ออกรายงานเกีย่ วกับสถานการณ์และการจัดการการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบเลวร้ายทีส่ ดุ
(Findings on the Worst Forms of Child Labor) ประจ�ำ ค.ศ. ๒๐๑๔ โดยการปรับฐานะประเทศไทย
ขึ้นจากระดับที่มีความก้าวหน้าปานกลาง (Moderate Advancement) เป็นระดับที่มีความก้าวหน้า
อย่างส�ำคัญ (Significant Advancement) ซึง่ เป็นระดับสูงสุด
		๓.๒.๓ การป้ อ งกั น รั ก ษาการบุ ก รุ ก พื้ น ที่ ป ่ า ไม้ / คุ ้ ม ครองสั ต ว์ แ ละพั น ธุ ์ พื ช
ในช่วงระยะ ๕ ปีทผี่ า่ นมา พืน้ ทีป่ า่ ไม้ของประเทศลดลงจาก ๑๐๗ ล้านไร่ ในปี ๒๕๕๒ เหลือ ๑๐๒ ล้านไร่
ในปี ๒๕๕๖ หรือลดลงเฉลี่ยประมาณปีละ ๑ ล้านไร่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ก�ำหนด
ให้การปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุกทรัพยากรป่าไม้เป็นวาระเร่งด่วนและปฏิบัติการภายใต้
แผนแม่ บ ทการป้ อ งกั น การท� ำ ลายทรั พ ยากรป่ า ไม้ แ ละการบุ ก รุ ก ที่ ดิ น ของรั ฐ รั ฐ บาล
ได้ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ ในเรื่ อ งนี้ อ ย่ า งจริ ง จั ง เเละต่ อ เนื่ อ งโดยการจั ด ท� ำ พื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ ก าร (Area of
Operation: AO) แบ่งเป็น ๔ พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ AO1 (พื้นที่ป่าไม้ที่มีการบุกรุก มีการด�ำเนินคดี
กับผู้ที่บุกรุกและคดีได้ถึงที่สุดแล้ว) ได้ด�ำเนินการแล้ว ๓๘,๑๒๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๕๓ พืน้ ที่ AO2
(พื้นที่ป่าไม้ที่มีการบุกรุกและได้แจ้งความด�ำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่แล้ว) ด�ำเนินการแล้ว ๗๑,๗๐๙ ไร่
คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๙๔ พื้นที่ AO3 (พื้นที่ป่าไม้ที่มีการตรวจพบแต่อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิสูจน์สิทธิ
รวม ๔.๖ ล้านไร่) ด�ำเนินการแล้ว ๘๖๓,๑๖๕ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๗๒ และพื้นที่ AO4 (พื้นที่ป่าไม้
ส่วนทีเ่ หลือทีต่ อ้ งดูแลรักษาโดยเจ้าหน้าทีร่ ว่ มกับชุมชน รวม ๑๐๑.๘๖ ล้านไร่) ด�ำเนินการได้รอ้ ยละ ๑๐๐.๐๒
ส่ ว นการทวงคื น ผื น ป่ า ได้ ท วงคื น พื้ น ที่ ป ่ า ไม้ ท่ี บุ ก รุ ก ปลู ก ยางพาราทั่ ว ประเทศ ๕.๕ ล้ า นไร่
ด�ำเนินการแล้วเสร็จ ๑๑๙,๖๖๐ ไร่ มีการจับกุมผูก้ ระท�ำความผิดในการบุกรุกพืน้ ทีป่ า่ จ�ำนวน ๕,๔๗๓ ครัง้
จับกุมผู้ลักลอบตัดไม้ จ�ำนวน ๕,๗๐๓ ครั้ง
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		๓.๒.๔ การแก้ไขปัญหาการค้างาช้างที่ผิดกฎหมาย ภายใต้แผนปฏิบัติการงาช้าง
แห่งประเทศไทยตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่าและพืชป่า
ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ (The Convention on International Trade in Endangered Species
of Wild Fauna and Flora: CITES) รัฐบาลได้เร่งรัดแก้ไขปัญหาการค้างาช้างที่ผิดกฎหมาย
ท�ำให้ผลการด�ำเนินงานมีความก้าวหน้าและได้รับความส�ำเร็จ จากการที่ประเทศไทยเคยถูกก�ำหนด
จากคณะกรรมการบริ ห ารอนุ สั ญ ญา CITES ให้ ต ้ อ งด� ำ เนิ น มาตรการควบคุ ม และแก้ ไขปั ญ หา
การค้างาช้างภายในประเทศอย่างเป็นรูปธรรม โดยหากไม่มีการด�ำเนินงานในเรื่องนี้ จะส่งผลกระทบ
ต่อการส่งออกสัตว์ปา่ และพืชป่าทีม่ มี ลู ค่าประมาณ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี
ทั้งนี้ รั ฐ บาลได้ เร่ ง รั ด แก้ ไขปั ญ หาโดยการออกพระราชบั ญ ญั ติ
งาช้าง พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมทัง้ จัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารงาช้างแห่งประเทศไทย
และด�ำเนินงานตามแผนดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจับกุม
การลักลอบน�ำเข้างาช้างรายใหญ่ได้ถึง ๒ รายการ ท�ำลายงาช้าง
ของกลาง จ� ำ นวน ๒,๑๕๕.๑๗ กิ โ ลกรั ม จนท� ำ ให้ ไ ด้ รั บ หนั ง สื อ
แสดงความยินดีจากประธานคณะกรรมการบริหารอนุสัญญา CITES
ถึงความก้าวหน้าและความส�ำเร็จของการด�ำเนินงาน อย่างไรก็ตาม
ประเทศไทยยั ง คงสถานะการเป็ น ประเทศที่ น ่ า เป็ น ห่ ว งอย่ า งยิ่ ง
(Primary Concern) ซึง่ ต้องด�ำเนินการในเรือ่ งนีอ้ ย่างต่อเนือ่ ง
		๓.๒.๕ การแก้ไขข้อบกพร่องด้านการบินพลเรือนของประเทศไทยให้เป็นไปตาม
มาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization:
ICAO) รัฐบาลได้ดำ� เนินการแก้ไขข้อบกพร่องตามโครงการตรวจสอบการก�ำกับดูแลความปลอดภัยสากล
(Universal Safety Oversight Audit Program: USOAP) ของ ICAO ดังนี้
(๑) ด้ า นข้ อ บกพร่ อ งที่ มี นั ย ส� ำ คั ญ ต่ อ ความปลอดภั ย (SignificantSafety Concerns: SSC) ทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ (๑) การปรับปรุงกระบวนการรับรองการขนส่งสินค้า
อันตราย (Transportation of Dangerous Goods by Air) โดยจัดตัง้ หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบเฉพาะ
ออกกฎข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องกับกระบวนการขนส่งสินค้าอันตราย และจัดท�ำคูม่ อื Dangerous Goods
Manual และ Dangerous Goods Inspector Manual (๒) การออกใบรับรองผูด้ ำ� เนินการเดินอากาศ
[Air Operator Certifications (AOC) Process] โดยประสานขอรับการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญ
(Expert) และผูต้ รวจสอบ (Inspector) จากหน่วยงานต่างประเทศ เช่น Civil Aviation Safety Authority
(CASA) เครือรัฐออสเตรเลีย รวมทัง้ ส่งผูช้ ำ� นาญการพิเศษด้านการตรวจสอบการปฏิบตั กิ ารบินเข้าอบรม
Type Rating for Inspector ส�ำหรับเครือ่ งบินแบบ A380 แบบ B777 และแบบ B787 และ (๓)  การรับรอง
ผู้ด�ำเนินการเดินอากาศใหม่ (Air Operator Certificate Re-certification) โดยเตรียมการ
ด้านกฎระเบียบและการจัดท�ำแผนรองรับเพื่อรองรับผู้ด�ำเนินการเดินอากาศใหม่ให้แก่สายการบิน
ของประเทศไทยทีท่ ำ� การบินระหว่างประเทศ จ�ำนวน ๒๘ สายการบิน
(๒) การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรด้านการบินพลเรือน รัฐบาลได้ประกาศ
พระราชก�ำหนดแก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัตกิ ารเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ และพระราชก�ำหนด
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อปรับปรุงรูปแบบโครงสร้างและอ�ำนาจหน้าที่
ของหน่วยงานด้านการบินพลเรือนของประเทศไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยจัดตัง้ ส�ำนักงาน
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การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (The Civil Aviation Authority of Thailand: CAAT) เพือ่ ท�ำหน้าที่
ก�ำกับดูแลกิจการการบินพลเรือนโดยเฉพาะ นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้ง “ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหา
การบินพลเรือน” (Command Center for Resolving Civil Aviation Issues: CRCA) เรียกโดยย่อว่า ศบปพ.
เป็นศูนย์เฉพาะกิจขึ้นตรงกับหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยมีผู้บัญชาการทหารอากาศ
เป็นผูบ้ ญ
ั ชาการศูนย์บญ
ั ชาการแก้ไขปัญหาการบินพลเรือน เพือ่ ติดตามความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหา
ข้อบกพร่อง (Finding) ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ทัง้ ทีต่ รวจพบโดย ICAO และส�ำนักงานบริหารการบิน
แห่งชาติสหรัฐอเมริกา (Federal Aviation Administration: FAA) ตลอดจนเตรียมการเพื่อรองรับ
การประเมินการก�ำกับดูแลความปลอดภัยของสหภาพยุโรป (European Aviation Safety Agency: EASA)
		๓.๒.๖ การแก้ไขปัญหาด้านพลังงาน รัฐบาลได้ปรับโครงสร้างราคาพลังงานเพือ่ ให้มี
ความเหมาะสมและสะท้อนต้นทุนทีแ่ ท้จริงได้มากขึน้ ตามล�ำดับซึง่ เป็นการช่วยลดภาระของกองทุนน�ำ้ มัน
เชื้อเพลิงและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของกลุ่มต่าง ๆ
ส่ ว นกองทุ น น�้ ำ มั น เชื้ อ เพลิ ง นั้ น ปรั บ จากสถานะที่ มี ห นี้ สิ น ประมาณ
๗,๐๐๐ ล้านบาท ในกลางปี ๒๕๕๗ เป็นมีเงินสะสมในกองทุนน�้ำมัน
เชื้ อ เพลิ ง ประมาณ ๘๐,๐๐๐ ล้ า นบาท นอกจากนี้ รั ฐ บาลยั ง ได้
แก้ ไขปั ญ หาอุ ป สรรคในการส่ ง เสริ ม พลั ง งานทดแทนโดยได้ ผ ลั ก ดั น
การแก้กฎระเบียบและกระบวนการออกใบอนุญาตให้มีความรวดเร็ว
มากขึ้ น ท� ำ ให้ ก ระทรวงพลั ง งานสามารถอนุ มั ติ โ ครงการผลิ ต ไฟฟ้ า
จากพลังงานทดแทนที่ค้างการพิจารณาได้ ๒๖๙ โครงการ ปริมาณรวม
๑,๕๙๗.๐๒ เมกะวัตต์
		๓.๒.๗ การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ในปี ๒๕๕๗ ขยะมูลฝอยชุมชน
ทัว่ ประเทศ (ขยะใหม่) มีประมาณ ๒๖.๑๙ ล้านตัน/ปี โดยเป็นขยะมูลฝอยทีไ่ ด้รบั การจัดการอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ ๑๒.๗ ล้านตัน (ร้อยละ ๔๘.๔๙) และทีเ่ หลือเป็นขยะทีไ่ ม่ได้รบั การจัดการอย่างถูกต้อง
จ�ำนวน ๑๓.๕ ล้านตันต่อปี นอกจากนี้ ยังมีของเสียอันตรายชุมชนเกิดขึน้ ประมาณ ๐.๕๘ ล้านตันต่อปี
(ซากเครือ่ งใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ ๖๕ และของเสียอันตรายประเภทอืน่ ๆ จากชุมชน ร้อยละ ๓๕)
ซึง่ รัฐบาลได้ดำ� เนินการตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบ
จากคณะรักษาความสงบแห่งชาติเมือ่ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยมีการด�ำเนินงาน ๔ ขัน้ ตอน คือ
(๑) การก�ำจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสม สามารถจัดการได้แล้วประมาณ
๑๙ ล้านตัน จากปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างสะสมทั้งหมด ๓๐ ล้านตัน โดยสนับสนุนให้เอกชนแปรรูป
เป็นเชื้อเพลิง/พลังงานไฟฟ้า
(๒) การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เป็นขยะมูลฝอยใหม่
ส่งเสริมให้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลด คัดแยกขยะ ตั้งแต่ต้นทางและน�ำไปก�ำจัด
อย่างถูกต้อง โดยมีพื้นที่ต้นแบบ จ�ำนวน ๘๘ แห่ง มีศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายชุมชนจังหวัดจ�ำนวน
๘๓ แห่ง ปิดสถานทีก่ ำ� จัดขยะมูลฝอยทีไ่ ม่ถกู ต้อง ก�ำหนดพืน้ ทีท่ เี่ หมาะสมเป็นศูนย์กำ� จัดขยะมูลฝอยรวม
ในแต่ละจังหวัดทั้งหมด ๒๔๖ กลุ่มพื้นที่และสถานีขนถ่าย ๖๐ แห่ง และจัดท�ำโครงการเพื่อขอ
จัดสรรงบประมาณประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จ�ำนวน ๑๑๘ โครงการ ส่งเสริมพืน้ ทีท่ มี่ ศี กั ยภาพในการแปรรูป
ขยะมูลฝอยเพื่อผลิตพลังงาน จ�ำนวน ๕๕ แห่ง โดยเปิดด�ำเนินการแล้ว ๒ แห่ง อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
จ�ำนวน ๔ แห่ง อยู่ระหว่างด�ำเนินการ โดยมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกับเอกชน ๔๙ แห่ง
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(๓) การวางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย ได้ยกร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ ออกประกาศคณะกรรมการ
นโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึง่ มีผลใช้บงั คับเมือ่ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์
๒๕๕๘ ก�ำหนดอัตราส่วนเพิม่ ราคารับซือ้ ไฟฟ้า (Feed-in tariff) จากการใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชือ้ เพลิงให้สงู ขึน้
นอกจากนี้ ได้จัดท�ำร่างพระราชบัญญัติ ๒ ฉบับ คือ ร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... (อยู่ระหว่างการพิจารณาของส�ำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา) และร่างพระราชบัญญัตกิ ารบริหารจัดการขยะมูลฝอยแห่งชาติ
พ.ศ. .... อยูร่ ะหว่างการออกกฎกระทรวง ๒ ฉบับ ได้แก่ ร่างกฎกระทรวง
ว่าด้วยสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทัว่ ไป พ.ศ. .... (อยูร่ ะหว่างการพิจารณา
ของส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา) และร่างกฎกระทรวงอัตราค่าธรรมเนียม
การเก็บขนและก�ำจัดมูลฝอย พ.ศ. ... นอกจากนี้ อยู ่ ร ะหว่ า งการ
ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อก�ำกับดูแลการขนและการก�ำจัด
มูลฝอยติดเชือ้ ให้ครอบคลุมทุกท้องทีร่ าชการส่วนท้องถิน่ ตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ รวมทัง้ แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยของจังหวัดครบทัง้ ๗๗ จังหวัด
(๔) การสร้ า งวิ นั ย ของคนในการจั ด การขยะมู ล ฝอย ด�ำเนินโครงการ
“เมืองสะอาด คนในชาติมสี ขุ ” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนือ่ งในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา จัดนิทรรศการให้ความรู้ ปลูกจิตส�ำนึกประชาชนด้านการจัดการ
คุณภาพสิง่ แวดล้อม จัดตัง้ ศูนย์เรียนรูช้ มุ ชนและโรงเรียนปลอดขยะ zero waste จ�ำนวน ๙ แห่ง รณรงค์
ลดการใช้ถงุ พลาสติก จัดท�ำโครงการบัตรเดียวเขียวทัว่ ไทย ให้คำ� ปรึกษาเรือ่ งการจัดการขยะในโรงเรียน
การประชาสัมพันธ์อนื่ ๆ ผ่านสือ่ ต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ จดหมายข่าว วารสาร ทัง้ นี้ แผนการด�ำเนินงาน
ในระยะต่อไป จะมุ่งเน้นการควบคุม เร่งรัด ก�ำกับดูแลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการตาม
Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�ำหนด โดยรณรงค์
สร้างจิตส�ำนึกให้ประชาชนเห็นความส�ำคัญของการลดและการคัดแยกขยะมูลฝอย ตลอดจนส่งเสริม
การใช้ผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ส่งเสริมศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย การแปรรูปขยะเพือ่ ผลิตเป็นเชือ้ เพลิง (Refuse Derived Fuel: RDF)
อีกทั้งจัดตั้งคณะท�ำงานด้านกฎหมายเพื่อพิจารณาข้อกฎหมาย และตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา
ความเหมาะสมของการด�ำเนินการสร้างโรงไฟฟ้าจากขยะ/RDF ในภาพรวมของประเทศ
		๓.๒.๘ การแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการด�ำเนินการทีส่ ำ� คัญ ได้แก่
(๑) การป้องกันปัญหายาเสพติด โดยรณรงค์ปอ้ งกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในกลุม่ เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา เช่น การเสริมสร้างความรู้ ทักษะชีวติ
และใช้ กิ จ กรรมที่ ส ร้ า งภู มิ คุ ้ ม กั น ระยะยาว ในโรงเรี ย นระดั บ ประถม
รณรงค์ปอ้ งกัน เเละเเก้ ไขปัญหายาเสพติด ศึกษา จ�ำนวน ๓๒,๐๐๐ แห่ง การส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ในกลุม่ เด็กเเละเยาวชนในสถานศึกษา
ยาเสพติดในสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา
จ� ำ นวน ๑๑,๘๐๐ แห่ ง โครงการรณรงค์ ป ้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หา
ยาเสพติ ด ในสถานศึ ก ษาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาทุ ก แห่ ง ทั่ ว ประเทศ
โครงการ “TO BE NUMBER ONE” เพื่ อ สร้ า งสถานศึ ก ษาต้ น แบบ
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ด� ำ เนิ น งานห้ อ งเรี ย นสี ข าวและน� ำ ไปสู ่ “สถานศึ ก ษาสี ข าวปลอดยาเสพติ ด
และอบายมุ ข ”และรณรงค์ ส ่ ง เสริ ม และให้ ค วามรู ้ กั บ กลุ ่ ม ผู ้ ใ ช้ แ รงงาน
ในสถานประกอบกิจการ โดยมีสถานประกอบกิจการผ่านมาตรฐานการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) จ�ำนวน ๗๗๖ แห่ง
สถานประกอบกิจการผ่านเกณฑ์โรงงานสีขาว จ�ำนวน ๒,๓๙๙ แห่ง รวมทัง้ สนับสนุน
ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการสามารถจัดท�ำระบบการจัดการด้านยาเสพติด
ในสถานประกอบกิจการ ได้อย่างถูกต้องจ�ำนวน ๒๑,๒๗๑ แห่ง (คิดเป็นร้อยละ ๑๐๖.๓๖ จากเป้าหมาย
ทั้งปี ๒๐,๐๐๐ แห่ง) มีลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง ๑,๗๔๑,๖๖๒ คน (คิดเป็นร้อยละ ๑๔๕.๑๔ จากเป้าหมาย
ทั้งปี ๑,๒๐๐,๐๐๐ คน)
(๒) การปราบปรามยาเสพติด ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗๒๐  สงิ หาคม  ๒๕๕๘)   สามารถจับกุมคดียาเสพติดในภาพรวมได้จำ� นวน   ๒๔๒,๘๗๔   คดี  มผี ต้ ู อ้ งหา   ๒๖๐,๓๖๘   คน
มีการจับกุม๕ ข้อหาส�ำคัญ (ครอบครองเพือ่ จ�ำหน่าย จ�ำหน่าย ผลิต น�ำเข้า ส่งออก) มีจำ� นวน ๕๗,๔๓๗ คดี
มีผตู้ อ้ งหา ๖๘,๙๑๓ คน และได้ของกลางคดียาเสพติด เป็นยาบ้า ๗๑.๓๘ ล้านเม็ด เฮโรอีน ๖๔.๐๔ กิโลกรัม
ยาไอซ์ ๑,๑๔๔.๔๗ กิโลกรัม และกัญชา ๒๐,๑๑๙.๓๕ กิโลกรัม นอกจากนี้ ยังได้เข้าไปด�ำเนินการในพืน้ ทีเ่ สีย่ ง
โดยการออกตรวจพื้นที่เสี่ยง การตรวจค้นในโรงงานและสถานประกอบการ การสกัดกัน้ (นอกเรือนจ�ำ)
และจูโ่ จมตรวจค้นในเรือนจ�ำ ขยายผลตัดวงจรการเงินเครือข่ายยาเสพติดในเรือนจ�ำเป้าหมาย ด�ำเนินการยึด
และอายัดทรัพย์สนิ ของผูต้ อ้ งหาคดียาเสพติดด�ำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนือ่ งในหมูบ่ า้ นกองทุนแม่ของแผ่นดิน
๑๖,๘๙๘ หมู่บ้าน/ชุมชน และด�ำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน เป้าหมายภาพรวม
๖๙,๗๐๑ หมูบ่ า้ น/ชุมชน
(๓) การบ�ำบัดฟืน้ ฟูผต้ ู ดิ ยาเสพติด ได้บำ� บัดรักษาและ
ฟืน้ ฟู ๑๘๔,๒๔๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๗๕ จากเป้าหมาย ๒๒๐,๐๐๐ คน โดยแยกเป็น บริการจัดหางานแก่ผตู้ อ้ งการมีงานท�ำ
จ�ำนวน ๑,๐๓๑,๙๓๐ คน
สมัครใจ ๘๔,๑๔๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๖๖ จากเป้าหมาย ๑๐๑,๘๐๐ คน
(คิดเป็นร้อยละ ๑๔๗.๔๒
บังคับบ�ำบัด ๘๓,๓๖๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๖ จากเป้าหมาย ๑๐๐,๐๐๐ คน
จากเป้าหมายทัง้ ปี ๗๐๐,๐๐ คน)
ต้องโทษ ๑๖,๗๓๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๙๖ จากเป้าหมาย ๑๘,๒๐๐ คน
และมีผู้ ได้รบั การบรรจุงาน
ด้านการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบ�ำบัด มีผู้ได้รับการติดตามแล้ว
๕๗๓,๙๓๐ คน
๑๗๕,๒๑๐ คน และผูม้ คี วามประสงค์ขอรับการช่วยเหลือได้รบั การช่วยเหลือแล้ว
๖,๗๒๕ คน นอกจากนี้ ยังได้ให้การฟืน้ ฟูและพัฒนาศักยภาพผูผ้ า่ นการบ�ำบัด
ยาเสพติด จ�ำนวน ๑๒๘ คน
		๓.๒.๙ การลดความเหลื่อมล�้ำของสังคม รัฐบาลได้ให้ความส�ำคัญแก่การเร่งสร้าง
โอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มที่ด้อยโอกาส โดยการบริการ
จัดหางานแก่ผู้ต้องการมีงานท�ำ  จ�ำนวน ๑,๐๓๑,๙๓๐ คน (คิดเป็นร้อยละ ๑๔๗.๔๒ จากเป้าหมาย
ทั้งปี ๗๐๐,๐๐ คน) และมีผู้ได้รับการบรรจุงาน ๕๗๓,๙๓๐ คน รวมถึงจัดตั้งศูนย์บริการจัดหางาน
เพือ่ คนไทย (Smart Job Center) เพือ่ ขับเคลือ่ นนโยบาย “คนไทยทุกคนมีงานท�ำ” เปิดด�ำเนินการแล้ว
๘ แห่ง โดยมีผู้ลงทะเบียนสมัครงาน ๒๑,๗๙๐ คน และได้รับการบรรจุงานแล้ว ๑๑,๕๔๘ คน พัฒนา
การคุม้ ครองดูแลแรงงานนอกระบบ โดยคณะรัฐมนตรีได้มมี ติเมือ่ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ให้ดำ� เนินการ
กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ซึง่ ได้เปิดรับสมัครสมาชิกตัง้ แต่วนั ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ นอกจากนี้
รัฐบาลได้ให้ความส�ำคัญแก่การดูแลผูส้ งู อายุ เด็ก สตรี คนพิการ และผูด้ อ้ ยโอกาส โดยด�ำเนินมาตรการต่าง ๆ
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เช่น (๑) โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เพื่อเป็นสวัสดิการพื้นฐานและสร้างระบบ
การคุ้มครองทางสังคมให้เด็กแรกเกิดได้รับการเลี้ยงดูอย่างมีคุณภาพโดยให้เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู
เด็กแรกเกิดจนถึงอายุหนึง่ ปีทอี่ ยูใ่ นครัวเรือนยากจนและครัวเรือนทีเ่ สีย่ งต่อความยากจน ๔๐๐ บาทต่อคน
ต่อเดือน (๒) การเสริมสร้างสังคมผูส้ งู อายุให้มคี ณ
ุ ภาพ โดยรณรงค์สร้างกระแสการเตรียมความพร้อม
เข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุ รวมทัง้ จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้เเก่ผสู้ งู อายุกลุม่ เป้าหมาย
(๓) การเพิม่ อัตราเบีย้ ความพิการ จากเดิมรายละ ๕๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน เป็น ๘๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน
(๔) การปรับสภาพแวดล้อมและระบบขนส่งมวลชนทีเ่ อือ้ ต่อการด�ำรงชีวติ ของผูส้ งู อายุ เด็ก และคนพิการ
โดยปรับปรุงสภาพแวดล้อมรองรับรถเมล์ชานต�่ำ จ�ำนวน ๕๐ คัน ปรับปรุงสะพาน ๑๑ แห่ง ปรับปรุง
ป้ายรถเมล์ ทางลาด และฟุตบาท จ�ำนวน ๙๐ แห่ง นอกจากนี้ ยังได้ให้ความส�ำคัญเเก่การจัดระเบียบ
สังคมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม อาทิ (๑) จัดระเบียบขนส่งสาธารณะ โดยก�ำหนด
มาตรฐานคุณภาพบริการรถแท็กซีม่ เิ ตอร์ทจี่ ดทะเบียนในกรุงเทพมหานคร การจดทะเบียนจักรยานยนต์
รับจ้างป้ายเหลือง ปรับปรุงก�ำหนดจุดจอดรับส่งผูโ้ ดยสาร และเงือ่ นไขในการเดินรถตู้ โดยสารสาธารณะ
และ (๒) จัดระเบียบผูค้ า้ หาบเร่ แผงลอย เพือ่ คืนทางเท้าให้แก่ประชาชน ซึง่ สามารถด�ำเนินการแล้วเสร็จ
จ�ำนวน ๓๕ แห่ง ในพื้นที่ ๒๑ เขต
		๓.๒.๑๐ การแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นเรื่อง
เร่งด่วนที่รัฐบาลให้ความส�ำคัญในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ที่ได้น้อมน�ำ
ยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และ “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
การขยายผลการสร้างความเข้มแข็ง
พอเพียง” มาเป็นหลักในการด�ำเนินงานแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ให้เเก่ชมุ ชนเพือ่ ปฏิบตั งิ าน
รวมทั้งยึดมั่น “แนวทางสันติวิธี” โดยสนับสนุนกระบวนการพูดคุยสันติสุข
ด้านการรักษาความปลอดภัยร่วมกับ
เพือ่ ลดการใช้การต่อสูด้ ว้ ยวิธกี ารรุนแรงในกลุม่ ผูม้ คี วามเห็นแตกต่างจากภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐโดยใช้กรณีตวั อย่างพืน้ ที่ ทั้งในระดับนโยบายและในระดับพื้นที่ ทัง้ นี้ ในระดับนโยบายรัฐบาลได้จดั ตัง้
อ�ำเภอทุง่ ยางแดง จังหวัดปัตตานี
คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.)
ทีป่ ระสบความส�ำเร็จเป็นต้นแบบ
เป็นกลไกขับเคลือ่ นการแก้ไขปัญหา และในส่วนของการแปลงนโยบายสูก่ ารปฏิบตั ิ
ซึง่ ผลการด�ำเนินงานดังกล่าวของรัฐบาล มีกองอ�ำนวยการรักษาความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เป็นหน่วยงาน
มีผลท�ำให้จำ� นวนเหตุการณ์ความไม่สงบ หลั ก รั บผิ ด ชอบขั บเคลื่ อ นงานให้ มีเ อกภาพระหว่ า งงานด้ า นความมั่นคง
ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ลดลง
และงานด้านการพัฒนา โดยมีการด�ำเนินงานภายใต้แผนปฏิบตั กิ ารแก้ไขปัญหา
จาก ๓๒๖ เหตุการณ์ ในปี ๒๕๕๗
และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ซึง่ มีการจัดท�ำแผนงาน
เหลือเพียง ๙๖ เหตุการณ์ ในปี ๒๕๕๘
โครงการทีต่ อบสนองกับการแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในพืน้ ที่
(มกราคม-สิงหาคม)
โดยในรอบปีที่ผ่านมามีผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ประกอบด้วย การรักษา
ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ประชาชนโดยให้ความส�ำคัญกับการรักษา
พื้นที่เมืองเศรษฐกิจ ๗ เมืองหลัก ให้พ้นความเสี่ยงจากการก่อเหตุรุนแรง
เพือ่ ให้ประชาชนสามารถด�ำเนินชีวติ ได้อย่างปกติสขุ การก่อสร้างและปรับปรุงถนนในพืน้ ที่ ๓๗ อ�ำเภอ
ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยก่อสร้างเป็นถนนยางพาราต้นแบบทีส่ นับสนุนการใช้ยางพาราเพือ่ ช่วยเหลือ
เกษตรกรทีป่ ระสบปัญหาราคายางตกต�ำ 
่
		ผลจากการด�ำเนินงานของรัฐบาลอย่างจริงจังในการแก้ไขปัญหาที่สั่งสมคงค้าง
มายาวนาน ท�ำให้ประเทศต่าง ๆ ให้การยอมรับและมีทา่ ทีทดี่ ขี นึ้ ทัง้ ในด้านการได้รบั การคัดเลือกจาก
สหประชาชาติให้ประเทศไทยเป็นประธานกลุ่ม G77 นับเป็นครั้งแรกที่ไทยด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่าว
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หลังเป็นสมาชิกร่วมก่อตัง้ G77 มาตัง้ แต่ปี ๒๕๐๗ และท่าทีทดี่ ขี นึ้ ของกระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกา
ทีร่ ายงานเกีย่ วกับสถานการณ์และการจัดการการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบเลวร้ายทีส่ ดุ (Findings on
the Worst Forms of Child Labor) ประจ�ำ ค.ศ. ๒๐๑๔ และปรับฐานะประเทศไทยขึน้ จากระดับทีม่ ี
ความก้าวหน้าปานกลาง (Moderate Advancement) เป็นระดับทีม่ คี วามก้าวหน้าอย่างส�ำคัญ
(Significant Advancement) ซึง่ เป็นระดับสูงสุด
๓.๓ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ในช่วงปีแรกของการบริหารประเทศ รัฐบาลต้องเผชิญกับปัญหาเฉพาะหน้าหลายเรือ่ งทีส่ ง่ ผล
กระทบต่อเศรษฐกิจและความสงบเรียบร้อยของประเทศ เรื่องแรก คือ ความตกต�่ำของเศรษฐกิจ
โลกและราคาสินค้าในตลาดโลก เศรษฐกิจโลกอยู่ในภาวะชะลอตัวเนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศ
เศรษฐกิจหลักฟืน้ ตัวช้าทัง้ เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา กลุม่ ประเทศยูโรโซน และประเทศญีป่ นุ่ ประกอบกับ
การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน และการหดตัวทางเศรษฐกิจของสหพันธรัฐรัสเซีย สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
และประเทศส�ำคัญอื่น ๆ ซึ่งท�ำให้เศรษฐกิจโลกในครึ่งแรกของปี ๒๕๕๘ ชะลอตัวลงจากครึ่งหลัง
ของปี ๒๕๕๗ ส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตรและราคาน�้ำมันในตลาดโลกปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง
รวมทัง้ ส่งผลให้การส่งออกของประเทศต่าง ๆ หดตัวรวมทัง้ ของประเทศไทย เรือ่ งทีส่ อง คือ ปัญหาภัยแล้ง
สถานการณ์ภยั แล้งทีเ่ กิดขึน้ จริง ในปี ๒๕๕๘ มีความรุนแรงมากกว่าปีกอ่ น ๆ โดยปริมาณน�ำ้ ใน ๔ เขือ่ นหลัก
ของลุ่มแม่น�้ำเจ้าพระยา (เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบ�ำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์)
ในเดือนเมษายน ซึง่ เป็นเดือนก่อนทีจ่ ะเริม่ ฤดูกาลเพาะปลูกปี ๒๕๕๘ อยูท่ รี่ ะดับ ๒,๐๒๙ ล้านลูกบาศก์เมตร
ต�่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ ๑.๑ นอกจากนั้น ปริมาณน�้ำฝนในช่วงเดือนเมษายนถึง
เดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ ต�่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนถึงร้อยละ ๒๕ ซึ่งปัญหาภัยแล้งได้ส่งผลกระทบ
ซ�้ำเติมปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรซึ่งได้รับ
ความเดือดร้อนจากภาวะความตกต�่ำของราคาสินค้าในตลาดโลกอยู่เดิม
เรื่ อ งที่ สาม คือ เหตุการณ์ลอบวางระเบิ ดบริเวณสีแ่ ยกราชประสงค์
เมื่อวันที่๑ ๗ สิ ง หาคม ๒๕๕๘ ที่ ท� ำ ให้ ป ระชาชนและนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
เสียชีวติ จ�ำนวน ๑๔ คน และได้รบั บาดเจ็บเป็นจ�ำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อ
ภาคการท่องเที่ยวและความเชื่อมั่นต่อสถานการณ์ความสงบเรียบร้อย
ในประเทศของชาวต่างชาติ ซึง่ รัฐบาลได้ดำ� เนินมาตรการต่าง ๆ เพือ่ แก้ไข
และบรรเทาผลกระทบจากปัญหาเฉพาะหน้าดังกล่าว ดังนี้
		๓.๓.๑ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร
ผูม้ รี ายได้นอ้ ย ผูป้ ระกอบการ SMEs และเศรษฐกิจฐานราก
(๑) การแก้ ไขปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นของ
เกษตรกรผู ้ มี ร ายได้ น ้ อ ย ได้แก่ การจัดท�ำยุทธศาสตร์สินค้าเกษตร
เป็นรายพืชเศรษฐกิจ ๔ สินค้า คือ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส�ำปะหลัง
ปาล์ ม น�้ ำ มั น และอ้ อ ย การบริ ห ารจั ด การสิ น ค้ า เกษตรส� ำ คั ญ
ในเชิงรุกในสินค้าข้าว ปาล์มน�้ำมัน มันส�ำปะหลัง ผลไม้ และยางพารา
การส่งเสริมและพัฒนาศูนย์จำ� หน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet)
การช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวโดยด�ำเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกร
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ผู้ปลูกข้าวทั้งระบบด้วยมาตรการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรผูม้ รี ายได้นอ้ ย
มาตรการสนับสนุนสินเชือ่ การประกันภัยข้าว และการบริหารจัดการข้าว
ในสต็อกของรัฐ การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางเพื่อชดเชยรายได้
ให้เกษตรกรผู้ปลูกยาง การรักษาเสถียรภาพราคายาง และสนับสนุน
สินเชือ่ แก่เกษตรกรรายย่อย ผูป้ ระกอบการและสถาบันเกษตรกร รวมถึง
มาตรการควบคุ ม ผลผลิ ต ยางพาราทั้ ง ในระยะเร่ ง ด่ ว นและระยะยาว
การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่ออ้ ยในฤดูการผลิตปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘
นอกจากนี้ ยังให้ความส�ำคัญเเก่การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสูม่ าตรฐาน
และการลดรายจ่าย/ลดต้นทุนการผลิต โดยการช่วยเหลือจัดหาเครือ่ งจักรกล
การเกษตร การลดและการควบคุมค่าเช่านา ส่วนการช่วยเหลือด้านหนีส้ นิ
ได้ แ ก่ มาตรการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ด้ า นหนี้ สิ น ของสมาชิ ก สหกรณ์ /
กลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๕๔ โครงการพักช�ำระหนี้เกษตรกร
รายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้ต�่ำกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท
ศึ ก ษาภาวะหนี้ สิ น เกษตรกร และแนวทางการปรั บ ปรุ ง ศั ก ยภาพ
การด�ำเนินงานของกองทุนในก�ำกับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน รวมทั้ง
มีการจัดตลาดเกษตรกร/สินค้าเกษตร การจัดทีด่ นิ ท�ำกินให้เกษตรกร และการฟืน้ ฟูปรับปรุงคุณภาพดิน
(๒) การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อ ม (SMEs) โดยมีมาตรการส่งเสริมและสนับสนุน เช่น การเพิ่มขีดความสามารถ
ของผูป้ ระกอบการ SMEs โดยศูนย์บม่ เพาะวิสาหกิจ ซึง่ ในช่วงพฤษภาคม ๒๕๕๗-เมษายน ๒๕๕๘
ได้บม่ เพาะผูป้ ระกอบการในระดับ Start-up รวม ๒๔๘ ธุรกิจ รวมทัง้ การอบรมและให้ความรูก้ ารพัฒนา
และสร้างผู้ประกอบการซึ่งมีผู้เข้าร่วม จ�ำนวน ๓,๘๙๕ ราย การพัฒนาตลาด รวมถึงพัฒนาสินค้า
เพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ เช่น (๑) โครงการเพิม่ มูลค่าสินค้า OTOP “The Giving Society” by OTOP
(๒) การพัฒนาและส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิม่ และสร้างตราสินค้า (Brand) และ (๓) โครงการเตรียมความพร้อม
สูต่ ลาดประชาคมอาเซียน โดยน�ำผูป้ ระกอบการบุกตลาด เช่น จัดงาน Thailand Week รวม ๑๐ ครัง้
เข้าร่วมงานแสดงสินค้า “CAMBODIA IMPORT-EXPORT & OTOP” งาน “มหกรรมการค้าชายแดน
จังหวัดตาก” มาตรการการเงินการคลังในระยะเร่งด่วน เช่น โครงการสินเชือ่ ดอกเบีย้ ต�ำ 
่ (Policy Loan)
การจัดตัง้ กองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs (SMEs Private Equity Trust Fund) ผ่านกองทุน
ร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในวงเงิน ๑๐,๐๐๐-๒๕,๐๐๐ ล้านบาท มาตรการสินเชื่อ
เพื่ อ สนั บ สนุ น การเข้ า ถึ ง แหล่ ง เงิ น ทุ น ของประชาชนรายย่ อ ย (สิ น เชื่ อ Nano-Finance)
โดยการเปิดโอกาสให้นิติบุคคลที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดสามารถ
ให้สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ การจัดงานมหกรรมแบงก์รัฐ
เพื่ อ ประชาชนเพื่ อ เป็ น สื่ อ กลางระหว่ า งประชาชนและผู ้ ป ระกอบการ
การพัฒนาผูป้ ระกอบการ
รายย่อยสถาบันการเงินของรัฐและผู้ประกอบการสินเชื่อ Nano-Finance
สาขาเป้าหมายเพือ่ ให้พร้อมรับ
ในการให้ บ ริ ก ารผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างการเงิ น ส่ ง เสริ ม วิ นั ย ทางการเงิ น
การเปิดเสรี AEC
และการให้ ค วามรู ้ ท างการเงิ น การปรั บ ลดอั ต ราภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คล
ส�ำหรับ SMEs รวมทั้งการส่งเสริมและวางรากฐานภาคเศรษฐกิจดิจิทัล
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ได้แก่ กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ SMEs (IT for SMEs) การพัฒนาผูป้ ระกอบการสาขาเป้าหมาย
เพือ่ ให้พร้อมรับการเปิดเสรี AEC ด�ำเนินการฝึกอบรมให้แก่ผปู้ ระกอบการ SMEs ในด้านการบริหารธุรกิจ
อุตสาหกรรมเพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพและมีศกั ยภาพในการขยายตลาดเสร็จสิน้ แล้ว จ�ำนวน ๓,๕๘๘ คน
(๓) การประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมในเดือนกันยายน
และตุลาคม ๒๕๕๘ ได้แก่
(๓.๑) มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย
และมาตรการกระตุน้ การลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทัว่ ประเทศ (มติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๑ กันยายน
๒๕๕๘) วงเงิน ๑๓๖,๒๗๕ ล้านบาท ประกอบด้วย ๓ มาตรการย่อย ได้แก่ (๑) มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่
ระดับหมูบ่ า้ น วงเงิน ๖๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยให้ธนาคารออมสินและธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) ปล่อยสินเชือ่ วงเงินไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ ล้านบาท ให้แก่กองทุนหมูบ่ า้ นและชุมชนเมือง
ทีไ่ ด้รบั การจัดชัน้ เป็นกองทุนระดับ A และ B กองทุนละไม่เกิน ๑ ล้านบาท (ต้องท�ำสัญญาภายในวันที่
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ธนาคารออมสินและ ธ.ก.ส. ได้อนุมัติสินเชื่อ
ให้กองทุนหมูบ่ า้ นแล้ว ๔๐,๕๐๓ ล้านบาท (๓๙,๙๙๑ แห่ง) (๒) มาตรการส่งเสริมความเป็นอยูร่ ะดับต�ำบล
(ต�ำบลละ ๕ ล้านบาท) โดยจัดสรรเงินงบประมาณให้แก่ ๗,๒๕๕ ต�ำบลทัว่ ประเทศ วงเงิน ๓๖,๒๗๕ ล้านบาท
ซึ่งต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ และวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบ
ให้จดั สรรงบประมาณเพิม่ เติมอีกจ�ำนวน ๑,๖๓๙ ล้านบาท และ ๑,๘๓๐ ล้านบาท ตามล�ำดับ รวมเป็น
กรอบวงเงิน ๓๙,๗๔๓.๘ ล้านบาท ซึ่งต้องใช้จ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙
โดย ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ มีโครงการทีผ่ า่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลัน่ กรองโครงการ
ในระดับจังหวัด และจังหวัดได้จดั ส่งให้สำ� นักจัดท�ำงบประมาณเขตพืน้ ที่ ๑-๑๘ พิจารณาแล้ว มีจำ� นวน
๑๑๔,๕๗๓ โครงการ ภายในวงเงินงบประมาณ ๓๖,๒๗๕ ล้านบาท และได้รบั อนุมตั จิ ากส�ำนักจัดท�ำ
งบประมาณเขตพืน้ ที่ ๑-๑๘ แล้ว มีจำ� นวน ๗,๐๕๐ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๒,๕๗๒.๙๔๒๗ ล้านบาท
ทั้งนี้ อยู่ในระหว่างการพิจารณาอนุมัติโครงการจากส�ำนักงบประมาณ ซึ่งมีโครงการเป็นจ�ำนวนมาก
คาดว่าเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ จะเบิกจ่ายงบประมาณได้ประมาณร้อยละ ๑๐ เดือนธันวาคม ๒๕๕๘
เบิกจ่ายสะสมได้รอ้ ยละ ๕๐ เดือนมกราคม ๒๕๕๙ เบิกจ่ายสะสมได้รอ้ ยละ ๑๐๐ และ (๓) มาตรการกระตุน้
การลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทัว่ ประเทศ วงเงินรวม ๔๐,๐๐๐ ล้านบาท เพือ่ กระตุน้ ให้เกิดการจ้างงาน
และส่งเสริมให้มีการลงทุนทั้งในส่วนกลางและต่างจังหวัด โดยก�ำหนดให้มีการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยคณะรัฐมนตรีได้มมี ติเมือ่ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ อนุมตั ใิ ห้สว่ นราชการ
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอืน่ ด�ำเนินการตามมาตรการกระตุน้ การลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทัว่ ประเทศ
ในวงเงิน ๑๙,๒๖๗.๕ ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก
ของรัฐบาลทั่วประเทศ เช่น การก่อสร้าง/ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร ระบบสาธารณูปการ
และการบริหารจัดการน�ำ 
้ รวมทัง้ การลงทุนเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
(๓.๒) มาตรการการเงินการคลังเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในระยะเร่งด่วน (มติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘) ได้แก่
(๑) โครงการสินเชือ่ ดอกเบีย้ ต�ำ่ เพือ่ เป็นทุนหมุนเวียนให้กบั ผูป้ ระกอบกิจการ SMEs โดยให้ธนาคาร
ออมสินให้สนิ เชือ่ ดอกเบีย้ ต�ำ 
่ (อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ ๐.๑ ต่อปี) แก่ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจทีเ่ ข้าร่วมโครงการฯ เพือ่ น�ำไปช่วยเหลือแก่ผปู้ ระกอบกิจการ SMEs ด้วยการปล่อยสินเชือ่ ใหม่
ในอัตราดอกเบีย้ ร้อยละ ๔ ต่อปี ระยะเวลาให้สนิ เชือ่ ไม่เกิน ๗ ปี (ไม่ครอบคลุมการกูเ้ พือ่ ช�ำระหนีเ้ ดิม)
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วงเงินโครงการรวม ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ปัจจุบนั ธนาคารออมสินอนุมตั ิ
สินเชือ่ แล้ว จ�ำนวน ๗,๔๑๘ ล้านบาท ให้แก่ SMEs จ�ำนวน ๑,๗๔๓ ราย
(๒) ปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการค�้ำประกันสินเชื่อโครงการ
ค�ำ้ ประกันสินเชือ่ ผูป้ ระกอบการ SMEs ตามนโยบายรัฐบาล (Portfolio
Guarantee Scheme: PGS) ระยะที่ ๕ ก�ำหนดวงเงินค�ำ้ ประกัน
๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ปัจจุบนั บรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อม
(บ.ส.ย.) มีการค�ำ้ ประกันสินเชือ่ แล้ว จ�ำนวน ๒,๒๕๖ ล้านบาท ให้เเก่ SMEs
จ�ำนวน ๔๐๑ ราย (๓) มาตรการสนับสนุน SMEs ผ่านการร่วมลงทุน
โดยธนาคารออมสินร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และธนาคาร
กรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) ในการจัดตัง้ กองทุนร่วมลงทุนแห่งละ ๒,๐๐๐ ล้านบาท รวม ๖,๐๐๐ ล้านบาท
เพือ่ ร่วมลงทุนในส่วนของทุนกับ SMEs กลุม่ เป้าหมาย ได้แก่ SMEs ระยะเริม่ ต้น (Start-up) ทีม่ ศี กั ยภาพสูงหรือ
มีโอกาสในการเติบโต หรืออยูใ่ นกลุม่ ธุรกิจทีม่ ปี ระโยชน์เเก่การขยายตัวทางเศรษฐกิจ หรือเป็น Supplier
ธุรกิจภาครัฐและภาคเอกชนขนาดใหญ่หรือเป็นสมาชิกของสภาหอการค้าไทยหรือหน่วยงานภาครัฐ
นอกจากนี้ สถาบันการเงินแต่ละแห่งสามารถให้ SMEs กู้เงินเพิ่มเติมจากส่วนที่สถาบันการเงิน
เข้าไปร่วมลงทุนได้ (๔) มาตรการลดอัตราภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลส�ำหรับผูป้ ระกอบการ SMEs ทีม่ กี ำ� ไรสุทธิ
ตัง้ แต่ ๓๐๐,๐๐๑ บาท ขึน้ ไปจากร้อยละ ๑๕-๒๐ ของก�ำไรสุทธิเป็นร้อยละ ๑๐ เป็นระยะเวลา ๒ ปี และ
(๕) มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ (New Start-up) โดยการยกเว้นภาษีเงินได้
นิตบิ คุ คลเป็นเวลา ๕ รอบระยะเวลาบัญชีสำ� หรับผูป้ ระกอบการ SMEs ทีป่ ระกอบกิจการทีจ่ ดทะเบียน
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคมถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
(๓.๓) มาตรการการเงิ น การคลั ง เพื่ อ การกระตุ ้ น เศรษฐกิ จ
ภาคอสังหาริมทรัพย์ (มติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘) โดยการผ่อนปรนหลักเกณฑ์เงือ่ นไข
การขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยส�ำหรับผู้มีรายได้น้อยและปานกลางเพื่อให้มีโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อ
เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุดควบคู่ไปกับการลดค่าธรรมเนียมส�ำหรับการจดทะเบียนสิทธิ
และนิตกิ รรม โดยการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนและค่าจดทะเบียนการจ�ำนองอสังหาริมทรัพย์
และห้องชุดจากเดิมร้อยละ ๒ ของราคาประเมินทุนทรัพย์ในกรณีการโอน และร้อยละ ๑ ของมูลค่าทีจ่ ำ� นอง
แต่ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ในกรณีจำ� นองเหลือร้อยละ ๐.๐๑ เป็นเวลา ๖ เดือน
		๓.๓.๒ การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง มีผลการด�ำเนินงานทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ การด�ำเนินการ
ช่วยเหลือพืน้ ทีป่ ระสบปัญหาฝนทิง้ ช่วง ปี ๒๕๕๘ รัฐบาลได้ประกาศให้เกษตรกรชะลอการเพาะปลูกข้าว
นาปีในพืน้ ทีล่ มุ่ น�ำ้ เจ้าพระยาและให้ผใู้ ช้นำ�้ ทุกภาคส่วนใช้นำ�้ อย่างประหยัด เพือ่ ลดความเสีย่ งของเกษตรกร
ในการลงทุนเพาะปลูกข้าวนาปี ปีเพาะปลูก ๒๕๕๘/๒๕๕๙ ซึ่งมีแนวโน้มจะเกิดความเสียหายได้
โดยมีมาตรการและการช่วยเหลือ ได้แก่ (๑) มาตรการรองรับการลดการระบายน�้ำ คือ ประตูระบายน�ำ้
ที่รับน�้ำจากแม่นำ�้ ปิง แม่นำ�้ น่าน และแม่นำ�้ เจ้าพระยา จะเปิดรับน�ำ้ ไปใช้สำ� หรับการอุปโภค-บริโภคเป็นครัง้ คราว
ล�ำน�ำ้ หรือคลองส่งน�ำ้ ทีม่ คี วามจ�ำเป็นต้องรับน�ำ้ เข้าเพือ่ รักษาเสถียรภาพของตลิง่ น�ำ้ ให้รบั น�ำ้ ในเกณฑ์ตำ�่ สุด
ทั้งนี้ หากพื้นที่ใดมีความจ�ำเป็นจะต้องสูบน�้ำเพื่อใช้ส�ำหรับการอุปโภค-บริโภค และช่วยเหลือไม้ผล
ให้ท�ำหนังสือถึงโครงการชลประทานในพื้นที่เพื่อขอสูบน�้ำเป็นครั้งคราว (๒) การบริหารจัดการน�้ำ
เพือ่ การเกษตรได้ชว่ ยเหลือพืน้ ทีเ่ พาะปลูก จ�ำนวน ๑.๑๘๓ ล้านไร่ ส่วนการช่วยเหลือพืน้ ทีท่ มี่ ปี ญ
ั หา
เฉพาะจุดด�ำเนินการโดยการสูบน�ำ้ จากแหล่งน�ำ้ อืน่ (บ่อน�ำ้ เอกชนและสระเก็บน�ำ้ พระรามเก้า) ช่วยเหลือ
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พื้ น ที่ บ ริ เวณปลายคลองส่ ง น�้ ำ ที่ ข ้ า วอยู ่ ใ นช่ ว งก� ำ ลั ง ตั้ ง ท้ อ งออกรวง
(๓) การช่ ว ยเหลื อ เกษตรกรโดยการจ้างแรงงานช่วยเหลือเกษตรกร
แผนการจ้างแรงงาน ๘,๐๑๙ คน วงเงิน ๑๐๖.๖๒ ล้านบาท นอกจากนี้
ได้ มี ก ารเตรี ย มแหล่ ง กั ก เก็ บ น�้ ำ ไว้ ใช้ ใ นฤดู แ ล้ ง ปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙
จ�ำแนกเป็น การขุดลอกแหล่งน�้ำเพื่อเพิ่มปริมาณน�้ำเก็บกัก ในจังหวัด
นครสวรรค์ อ่างทอง สิงห์บรุ ี และชัยนาท จ�ำนวน ๘ แห่ง ขุดสระน�ำ้ ในไร่นา
นอกเขตชลประทานในพื้ น ที่ ลุ ่ ม น�้ ำ เจ้ า พระยา จ� ำ นวน ๗,๑๓๓ บ่ อ
พัฒนาแหล่งน�ำ้ เพือ่ การอนุรกั ษ์ดนิ และน�ำ ้ ๓๗ แห่ง การพัฒนาแหล่งน�ำ้ บาดาล
เพือ่ บรรเทาปัญหาภัยแล้ง รัฐบาลได้จดั สรรงบประมาณกว่า ๑,๕๐๐ ล้านบาท ส�ำหรับด�ำเนินโครงการพัฒนา
แหล่งน�ำ้ บาดาล ๒,๗๖๕ แห่ง เพือ่ แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�ำ้ อุปโภคบริโภค สนับสนุนน�ำ้ ดืม่ สะอาด
ให้เเก่โรงเรียนทัว่ ประเทศ เพือ่ เป็นแหล่งน�ำ้ ในภาคการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง และเพื่อสนับสนุน
โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริโดยได้ดำ� เนินการแล้วเสร็จ ๒,๖๖๒ แห่ง คิดเป็นเฉลีย่ ร้อยละ ๙๖
และการเตรียมความช่วยเหลือเกษตรกรฤดูเพาะปลูกฤดูแล้ง ปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ รัฐบาลได้แจ้งให้
เกษตรกรได้รบั ทราบสถานการณ์นำ�้ โดยเฉพาะในลุม่ น�ำ้ เจ้าพระยา คาดว่า ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
จะมีนำ�้ ต้นทุนของอ่างเก็บน�ำ 
้ ๔ แห่ง คือ ภูมพิ ล สิรกิ ติ ิ์ แควน้อยบ�ำรุงแดน และป่าสักชลสิทธิ์ เพียงประมาณ
๓,๖๗๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ไม่สามารถสนับสนุนน�ำ้ เพือ่ การเกษตรได้ ทัง้ นี้ รัฐบาลได้เตรียมมาตรการ
ในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาวิกฤตภัยแล้งปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ ให้มีรายได้เพียงพอ
เเก่การด�ำรงชีพ และลดรายจ่ายในครัวเรือนสามารถพึง่ พาตนเองได้ รวมทัง้ บริหารจัดการน�ำ้ เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและลดผลกระทบจากภัยแล้งทีเ่ กิดแก่เกษตรกร
		๓.๓.๓ การแก้ไขปัญหาเหตุการณ์วางระเบิดที่แยกราชประสงค์ รัฐบาลได้เร่ง
ให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่นกั ท่องเทีย่ วชาวต่างชาติทไี่ ด้รบั ผลกระทบจากกรณีระเบิด
บริเวณแยกราชประสงค์เมือ่ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยทันที โดยกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
ได้ด�ำเนินการช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวต่างชาติทุกคนจากกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ จ�ำนวน ๑๒๙ คน รวมถึงยังได้รบั ความร่วมมือจากภาคเอกชนด้านท่องเทีย่ วร่วมสมทบเงิน
เพือ่ มอบแก่ญาติของนักท่องเทีย่ วทีส่ ญ
ู เสียชีวติ ด้วย และจัดตัง้ ศูนย์อำ� นวยการและติดตามสถานการณ์
ในยามฉุกเฉิน รวมถึงการอ�ำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวผู้บาดเจ็บและญาติในการจัดหาที่พัก
รถรับ-ส่ง และการประสานสายการบินเพือ่ เดินทางกลับประเทศ ซึง่ เป็นการสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่น
การท่องเที่ยวของประเทศ
๓.๔ การวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว
รัฐบาลได้ด�ำเนินการวางรากฐานการพัฒนาประเทศเพื่อสร้างพื้นฐานที่มั่นคงของ
เศรษฐกิจและสังคมไทยให้มเี สถียรภาพและยัง่ ยืนในระยะยาว โดยยึดหลักการปรับปรุงและปรับโครงสร้าง
ปัจจัยพื้นฐานส�ำคัญในด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านการพัฒนาทุนมนุษย์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส์ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมทัง้ การปรับปรุงกฎ ระเบียบ
และการบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โปร่งใส และรับผิดชอบ โดยมีการด�ำเนินการทีส่ ำ� คัญ ดังนี้
		๓.๔.๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน และวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว รวมทัง้ สร้างความเชือ่ มโยงให้ประเทศไทย
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เป็นศูนย์กลางของภูมิภาค การด�ำเนินงานที่ส�ำคัญของรัฐบาล ประกอบด้วย
(๑) การเร่งรัดติดตามการก่อสร้างรถไฟฟ้าทีอ่ ยูร่ ะหว่างก่อสร้างเพือ่ ให้สามารถ
เปิดให้บริการแก่ประชาชนได้ตามเป้าหมาย ได้แก่ สายสีม่วง ช่วงบางซื่อบางใหญ่ ซึง่ ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างการติดตัง้ ระบบเดินรถและทยอยรับมอบรถไฟฟ้า
จ�ำนวน ๓ ขบวนแรกในเดือนกันยายน ๒๕๕๘ คาดว่าจะสามารถทดลองเส้นทาง
ได้ในภายในปลายปี ๒๕๕๙ สายสีน�้ำเงินส่วนต่อขยายช่วงหัวล�ำโพง-บางแค
และบางซือ่ -ท่าพระ สายสีเขียวส่วนต่อขยาย ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต และช่วงแบริง่ -สมุทรปราการ
และสายสีแดง ช่วงบางซือ่ -รังสิต เพือ่ ให้สามารถเปิดให้บริการได้ภายในปี ๒๕๖๒ (๒) การเร่งรัดการจัดหา
รถโดยสารใช้เชือ้ เพลิงก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas Vehicles: NGV) โดยจะทยอยส่งมอบรถจนครบ
จ�ำนวน ๔๘๙ คัน ภายในต้นปี ๒๕๕๙ (๓) การเร่งรัดการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
จ�ำนวน ๓ โครงการ ได้แก่ สายพัทยา-มาบตาพุด สายบางปะอิน-นครราชสีมา และสายบางใหญ่-กาญจนบุรี
ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างเตรียมการประกวดราคา นอกจากนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางการให้เอกชน
ด�ำเนินงานและบ�ำรุงรักษาตามมติคณะรัฐมนตรี (๔) การเร่งรัดการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถของ
การขนส่งทางน�ำ้ และทางอากาศ ได้แก่ การจัดงานมหกรรมเรือส�ำราญและมารีนา่ ระหว่างเดือนมกราคมกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ การพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝัง่ (ท่าเทียบเรือ A) และการพัฒนาศูนย์การขนส่งตูส้ นิ ค้า
ทางรถไฟทีท่ า่ เรือแหลมฉบัง ซึง่ คาดว่าจะเริม่ ประกวดราคาภายในปี ๒๕๕๘ และการจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ าร
เพือ่ พัฒนาท่าอากาศยานอูต่ ะเภาเป็นท่าอากาศยานสากลเชิงพาณิชย์แห่งที่ ๓ เพือ่ เสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาในปี ๒๕๕๘ และโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ ๒ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่าง
การประกวดราคาและคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๒ (๕) การเร่งรัดการพัฒนาระบบรถไฟ
รัฐบาลได้ให้ความเห็นชอบโครงการรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ และเร่งรัดการก่อสร้างโครงการ
ก่อสร้างทางคู่ในช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย ซึ่งเป็นการ
ก่อสร้างทางคูภ่ ายใต้แผนการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ระยะเร่งด่วน ๖ เส้นทาง
ที่ เ หลื อ อยู ่ ร ะหว่ า งเตรี ย มการน� ำ เสนอคณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณา
ตามขั้ น ตอน นอกจากนี้ ยั ง ได้ มีก ารศึ ก ษาและออกแบบรายละเอียด
เพื่อเตรียมความพร้อมในการก่อสร้างทางคู่ในระยะต่อไปอีกจ�ำนวน
๘ เส้นทาง (๖) การพัฒนาระบบรางเพือ่ เชือ่ มโยงไทยกับประเทศอืน่ ๆ
ในภู มิ ภ าค ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจาเกี่ยวกับรูปแบบการลงทุน
แหล่ ง เงิ น ทุ น และการบริ ห ารต่ า ง ๆกั บ รั ฐ บาลของประเทศที่ ส นใจ
ประกอบด้วย
			 การพั ฒ นาโครงข่ า ยรถไฟร่ ว มกั บ รั ฐ บาลสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน ปั จ จุ บั น ฝ่ า ยจี น ได้ ศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ ข องโครงการ
ก่อสร้างรถไฟทางคู่ ขนาดทางมาตรฐานเส้นทางกรุงเทพฯ-หนองคาย
และแก่งคอย-มาบตาพุด ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย
และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยการกระชับความร่วมมือ
ในการพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานทางรถไฟ ภายใต้ ก รอบยุ ท ธศาสตร์
การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานการคมนาคมขนส่ ง ของประเทศไทย

พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
ด้านคมนาคมขนส่งเพือ่
การสร้างความเชือ่ มโยงให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางของภูมภิ าค
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พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๕ แล้ ว เสร็ จ และฝ่ า ยไทย (กระทรวงคมนาคมและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง)
อยู่ระหว่างการพิจารณาและคาดว่าจะสามารถน�ำเสนอคณะรัฐมนตรีได้ภายในปี ๒๕๕๙
			 การพัฒนาโครงข่ายรถไฟร่วมกับรัฐบาลญีป่ นุ่ ปัจจุบนั รัฐบาลญีป่ นุ่ อยูร่ ะหว่าง
ศึกษาความเหมาะสมของโครงการรถไฟความเร็วสูง เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ การศึกษาแนวทางการพัฒนา
เส้นทางรถไฟแนวเศรษฐกิจด้านใต้ เส้นทางกาญจนบุร-ี กรุงเทพฯ-แหลมฉบัง เส้นทางกรุงเทพฯ-อรัญประเทศ
และเส้นทางรถไฟแนวเศรษฐกิจด้านตะวันออก-ตะวันตก เส้นทางแม่สอด-มุกดาหาร รวมทัง้ การศึกษา
แนวทางปรับปรุงเส้นทางรถไฟเดิม (ขนาดทาง ๑ เมตร) ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีระบบการให้บริการ
ขนส่งสินค้าทางรางด้วย ซึง่ คาดว่าจะเกิดความชัดเจนของกรอบความร่วมมือภายในปี ๒๕๕๙
นอกจากนั้ น รั ฐ บาลได้ ด� ำ เนิ น การในเรื่ อ ง
การพัฒนาเส้นทางจักรยานในทุกจังหวัดและทุกพื้นที่ เพื่อสนับสนุน
ให้ประชาชนมีการใช้จกั รยานเพือ่ เป็นการออกก�ำลังกาย การท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์
และเป็นทางเลือกในการเดินทางด้วยจักรยานเพิม่ ขึน้ ซึง่ ด�ำเนินการแล้วเสร็จ
สามารถใช้งานได้ ๕๖๖.๑๒ กิโลเมตร และอยูร่ ะหว่างด�ำเนินการ ๗๑๕.๓๙
กิโลเมตร และจะพัฒนาเพิ่มในอนาคตระยะทาง ๑,๐๗๑.๑ กิโลเมตร
รวมทัง้ ได้พจิ ารณากฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ รองรับการสัญจรด้วยจักรยาน
ให้เป็นการเดินทางทีส่ ะดวก ปลอดภัย มีกฎระเบียบทีช่ ดั เจนด้วย
		๓.๔.๒ การพัฒนาพืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน มีความคืบหน้าในหลายด้าน
โดยคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ได้ให้ความเห็นชอบการก�ำหนดขอบเขต
พืน้ ทีเ่ ขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แบ่งเป็น ระยะที่ ๑ และ ๒ รวม ๑๐ พืน้ ที่ ระยะแรก ใน ๕ พืน้ ที่
ในจังหวัดตาก สระแก้ว มุกดาหาร ตราด และสงขลา และระยะที่ ๒ อีก ๕ พื้นที่ ในพื้นที่จังหวัด
หนองคาย นราธิวาส เชียงราย นครพนม และกาญจนบุรี พร้อมทัง้ ก�ำหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุน
โดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ออกประกาศ ได้แก่ นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ก�ำหนดสิทธิประโยชน์สำ� หรับกิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ แบ่งเป็น ๒ กรณี คือ กรณีทวั่ ไปและกรณีกจิ การเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด ตาก มุกดาหาร สงขลา
และสระแก้ว ซึ่งเอกชนสามารถขอรับการส่งเสริมการลงทุนได้แล้ว กรณีเป็นกิจการทั่วไปที่ตั้งอยู่
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจะได้รบั สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล
เพิม่ จากพืน้ ทีอ่ นื่ อีก ๓ ปี และกรณีเป็นกิจการเป้าหมายทีค่ ณะกรรมการนโยบาย
ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษก�ำหนด และตั้งในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้ได้
จากร้อยละ ๒๐ เหลือ ร้อยละ ๑๐
รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ม ากขึ้ น โดยยกเว้ น ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลเป็ น เวลา
เป็นระยะเวลา ๑๐ รอบระยะเวลาบัญชี
๘ ปี ทั้ ง นี้ ในส่ ว นของเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ ระยะที่ ๒ (จั ง หวั ด
กาญจนบุรี เชียงราย นครพนม นราธิวาส และหนองคาย) อยู่ระหว่าง เพือ่ ส่งเสริมการลงทุนเเละจัดตัง้ ศูนย์บริการ
เบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (OSS)
การก� ำ หนดประเภทกิ จ การเป้ า หมาย และนโยบายส่ ง เสริ ม การลงทุ น
ในพืน้ ทีเ่ ขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษส�ำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) เพือ่ ช่วยเหลือและส่งเสริมการลงทุนส�ำหรับผูป้ ระกอบการ ระยะแรกทัง้ ๕ แห่ง (จังหวัดตาก มุกดาหาร
สระแก้ว ตราด และสงขลา)
SMEs ทีต่ งั้ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ นอกจากนี้ กรมสรรพากรได้ออกมาตรการ
ปรั บ ลดอัต ราภาษีเงินได้นิติบุค คลจากร้อ ยละ ๒๐ เหลื อร้ อยละ ๑๐

รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี
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บทสรุปส�ำหรับผู้บริหาร

เป็นระยะเวลา ๑๐ รอบระยะเวลาบัญชี ส�ำหรับกิจการทัว่ ไปทีไ่ ม่อยูใ่ นข่ายได้รบั การส่งเสริมการลงทุน
ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและมีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
รวมถึงมีการจัดตัง้ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (OSS) ในพืน้ ทีเ่ ขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก
ทัง้ ๕ แห่ง (จังหวัดตาก มุกดาหาร สระแก้ว ตราด และสงขลา)
นอกจากนี้ ได้มีการจัดระบบแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท�ำงานในลักษณะ
ไป-กลับ หรือตามฤดูกาล โดยกระทรวงมหาดไทยออกประกาศ เรือ่ ง การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าว
เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะส�ำหรับคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา
และแก้ไขความตกลงว่าด้วยการข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งขณะนี้
ประเทศไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชาได้ลงนามในข้อตกลงแล้วและอยู่ระหว่างรอผลการลงนามกับอีก
๒ ประเทศ คือ สาธารณรัฐเเห่งสหภาพเมียนมาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในขณะเดียวกัน
ได้ออกประกาศส�ำนักนายกรัฐมนตรีเพือ่ ก�ำหนดท้องที่ สัญชาติ ประเภท หรือลักษณะงาน ช่วงระยะเวลา
หรือฤดูกาล หรือเงื่อนไขที่คนต่างด้าวอาจขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติ
การท�ำงานของคนต่างด้าว รวมถึงจัดท�ำคู่มือการออกใบอนุญาตท�ำงานให้คนต่างด้าวที่เข้ามาท�ำงาน
ในลักษณะไป-กลับหรือตามฤดูกาลให้แล้วเสร็จภายใน ๑ วัน รวมทัง้ จัดตัง้ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน
ซึง่ ได้เตรียมให้บริการแล้ว ได้แก่ (๑) จังหวัดตาก ณ ทีท่ ำ� การเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากและโรงพยาบาล
แม่สอด (๒) จังหวัดมุกดาหาร ณ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (๓) จังหวัดสระแก้ว ณ อาคารกองอ�ำนวยการ
ตลาดโรงเกลือ และอาคารส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (๔) จังหวัดตราด ณ ศูนย์ราชการชายแดนบ้านหาดเล็ก
และ (๕) จังหวัดสงขลา ณ ทีว่ า่ การอ�ำเภอหาดใหญ่
ในด้านการจัดหาทีด่ นิ และบริหารจัดการ ได้มกี ารออกประกาศเพิกถอนพืน้ ที่
ป่าเสือ่ มโทรมและพืน้ ทีท่ หี่ น่วยงานราชการไม่ได้ใช้ประโยชน์ เพือ่ น�ำมาจัดสรรใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก มุกดาหาร สระแก้ว ตราด และหนองคาย โดยให้พนื้ ทีด่ งั กล่าวตกเป็น
ที่ราชพัสดุ นอกจากนี้ ยังเห็นชอบการจัดสรรที่ดินที่มีการถอนสภาพให้หน่วยราชการใช้ประโยชน์
และให้เอกชนและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเช่าในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก สระแก้ว
มุกดาหาร ตราด สงขลา และหนองคาย รวมถึงเห็นชอบระยะเวลาการเช่า หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
การให้เช่าที่ดินราชพัสดุเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของกรมธนารักษ์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุง
การอัตราค่าเช่าให้มีความน่าสนใจส�ำหรับภาคเอกชน
ในด้านโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากรในการสนับสนุนเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ รัฐบาลได้จัดท�ำแผนโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากรปี ๒๕๕๗-๒๕๖๕ รองรับ
พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก จ�ำนวน ๖ พื้นที่ (๗ ด่าน) ได้แก่ จังหวัดตาก สระแก้ว
ตราด มุกดาหาร สงขลา (สะเดาและปาดังเบซาร์) และหนองคาย โดยในระยะเร่งด่วน ปี ๒๕๕๘
มีจำ� นวน ๕๒ โครงการ วงเงิน ๒,๖๔๒.๘๘๐ ล้านบาท และด�ำเนินโครงการก่อสร้างทางเลีย่ งเมืองแม่สอด
พร้อมสะพานข้ามแม่นำ�้ เมย แห่งที่ ๒ วงเงินรวม ๓,๙๐๐ ล้านบาท ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างด�ำเนินการก่อสร้าง
คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนกันยายน ๒๕๖๐ ส่วนโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตาก-แม่สอด ตอน ๓
อยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐  
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		๓.๔.๓ ก า ร พั ฒ น า เข ต เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พิ เ ศ ษ ท ว า ย
เป็นโครงการทีส่ ร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ประเทศไทยภายใต้การเชือ่ มโยง
ระหว่างกันในอาเซียน สร้างโอกาสในการขยายฐานอุตสาหกรรมเชือ่ มโยง
กับพืน้ ทีบ่ ริเวณชายฝัง่ ทะเลตะวันออก และเปิดพืน้ ทีพ่ ฒ
ั นาภาคตะวันตก
ของประเทศ โดยมี ผ ลการด� ำ เนิ น งานที่ ส� ำ คั ญ ได้ แ ก่ การแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการร่วมระดับสูง (Joint High-level Committee: JHC) และ
คณะกรรมการประสานงานร่วม (Joint Coordinating Committee: JCC)
ในเดื อ นพฤศจิ ก ายน ๒๕๕๗ เพื่ อ การพั ฒ นาเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ
ทวายและพื้ น ที่ โ ครงการที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ซึ่ ง คณะกรรมการร่ ว มระดั บ สู ง ได้ เ ห็ น ชอบในหลั ก การของ
แผนแม่บทการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายในระยะสมบูรณ์ (Conceptual Master plan
for DSEZ Full Phase Development) และเห็นชอบในหลักการให้ใช้เงินบาทไทยเป็นสกุลเงิน
ในการท�ำธุรกรรมการค้าการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียนมา การลงนามในสัญญาสัมปทาน
โครงการเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษทวายระยะแรก ระหว่ า งคณะกรรมการบริ ห ารเขตเศรษฐกิ จ
พิเศษทวายกับกลุ่มธุรกิจไทย ประกอบด้วย บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษทั สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั แอลเอ็นจี พลัส อินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ำกัด
นอกจากนัน้ รัฐบาลได้มีความร่วมมือไตรภาคีระหว่างเมียนมา-ไทย-ญีป่ นุ่ ซึง่ ได้มกี ารลงนามในบันทึก
แสดงเจตจ�ำนงสามฝ่ายไทย-เมียนมา-ญีป่ นุ่ เกีย่ วกับความร่วมมือในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
โดยประเทศญีป่ นุ่ จะเข้าร่วมการพัฒนาโครงการทวายในระยะสมบูรณ์ และให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค
และพร้อมเข้าร่วมลงทุนในนิตบิ คุ คลเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicle: SPV)
		๓.๔.๔ การพั ฒ นาคลั ส เตอร์ อุ ต สาหกรรม รัฐบาลได้ตระหนักถึง
ความส� ำ คั ญ ที่ จ ะต้ อ งยกระดั บ ของระบบเศรษฐกิ จ ด้ ว ยการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรม
โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ เห็นชอบนโยบายเขตพัฒนา พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ในรูปแบบคลัสเตอร์โดย
เศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ โดยมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งของห่วงโซ่มูลค่า
ของอุตสาหกรรม เสริมสร้างศักยภาพด้านการลงทุนของประเทศ ด้วยมาตรการและ ก�ำหนดคลัสเตอร์เป้าหมาย
ใน ๒ รูปแบบ คือ ซุปเปอร์
สิทธิประโยชน์พเิ ศษเพือ่ ดึงดูดการลงทุนทัง้ จากนักลงทุนรายเดิมและรายใหม่ทมี่ ศี กั ยภาพ
และสามารถรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการ คลัสเตอร์ที่ใช้เทคโนโลยีชนั้ สูง
สนับสนุนการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค ตลอดจนสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับ เเละคลัสเตอรเป้าหมายอืน่ ๆ
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งมีการก�ำหนดคลัสเตอร์เป้าหมายในแต่ละ
พื้นที่รวม ๖ คลัสเตอร์ ใน ๒ รูปแบบ คือ (๑) ซุปเปอร์คลัสเตอร์ (Super Cluster)
ซึง่ เป็นคลัสเตอร์สำ� หรับกิจการทีใ่ ช้เทคโนโลยีชนั้ สูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ประกอบด้วย คลัสเตอร์
ยานยนต์และชิน้ ส่วน คลัสเตอร์เครือ่ งใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์โทรคมนาคม คลัสเตอร์ปโิ ตรเคมี
และเคมีภณ
ั ฑ์ทเี่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม และคลัสเตอร์ดจิ ทิ ลั และ (๒) คลัสเตอร์เป้าหมายอืน่ ๆ ได้แก่
คลัสเตอร์เกษตรแปรรูป คลัสเตอร์สงิ่ ทอและเครือ่ งนุง่ ห่ม ทัง้ นี้ ได้กำ� หนดสิทธิประโยชน์พเิ ศษส�ำหรับ
นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ เช่น การยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล ๓-๘ ปี
หรือสูงสุด ๑๕ ปี ส�ำหรับทีเ่ ป็นกิจการเพือ่ อนาคตทีม่ คี วามส�ำคัญสูง และลดหย่อนร้อยละ ๕๐ เพิม่ เติมอีก
๕ ปี การยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส�ำหรับผู้เชี่ยวชาญชั้นน�ำ
ระดับนานาชาติที่ท�ำงานในพื้นที่ที่ก�ำหนดการพิจารณาให้ถิ่นที่อยู่ถาวร (Permanent Residence)
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ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)
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ส�ำหรับผูเ้ ชีย่ วชาญชัน้ น�ำระดับนานาชาติและการอนุญาตให้ตา่ งชาติถอื กรรมสิทธิท์ ดี่ นิ เพือ่ ประกอบกิจการ
ที่ได้รับการส่งเสริมได้ นอกจากนี้ ยังได้ให้ความส�ำคัญแก่กิจการสนับสนุนการพัฒนาคลัสเตอร์
เช่น กิจการฐานความรู้ กิจการโลจิสติกส์ รวมทัง้ การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนอืน่ ๆ เพือ่ รองรับการพัฒนา
คลัสเตอร์เป้าหมายดังกล่าว เช่น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์/แรงงาน การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรม การพัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ ฐานและการปรับปรุงผังเมือง ส่วนกลไกการขับเคลือ่ นนโยบาย
ดังกล่าว คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรม
เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบการขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์
ให้เป็นรูปธรรม และท�ำหน้าที่เป็นศูนย์กลางบูรณสการและประสานงานการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน
ของแต่ละคลัสเตอร์ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและสามารถบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ก�ำหนดไว้
ได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
๓.๔.๕ การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล รัฐบาลได้ก�ำหนดการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
เป็นแนวนโยบายหนึ่งที่ส�ำคัญในการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยในช่วง ๑ ปี
ที่ ผ ่ า นมา รั ฐ บาลได้ ด� ำ เนิ น การในหลายด้ า น อาทิ แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการเตรี ย มการด้ า นดิ จิ ทั ล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้มีกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ดิจิทัลไปจนกว่าร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สั ง คมแห่ ง ชาติ พ.ศ. .... จะมี ผ ลใช้ บั ง คั บ และพิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง กฎหมาย
ส่งเสริมภารกิจด้านดิจทิ ลั
เพือ่ ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจดิจทิ ลั โดยแบ่งเป็น ๓ กลุม่ ได้แก่ กลุม่ กฎหมายส่งเสริม
เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถ
เเละศักยภาพในการเเข่งขันของประเทศ และพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล กลุ ่ ม กฎหมายที่ ส นั บ สนุ น การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
ดิ จิ ทั ล และกลุ ่ มกฎหมายด้ า นความมั่ น คง ขณะนี้ อ ยู ่ ร ะหว่ า งการพิจารณา
ทบทวนของกระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารและส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีการวมทั้งรัฐบาลอยู่ระหว่างการจัดท�ำร่างแผนพัฒนาด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสั ง คม เพื่ อ ทดแทนแผนแม่ บ ทเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของประเทศไทย
โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ภายใต้แผนพัฒนาฯ ๕ ด้าน ประกอบด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านกายภาพ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านมาตรฐาน การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านการบริการ
การส่งเสริมและพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และการส่งเสริมและพัฒนาดิจิทัลเพื่อสังคม ตลอดจน
ส่งเสริมภารกิจด้านดิจิทัลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ เช่น
เพิม่ ศักยภาพศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ประกาศหลักเกณฑ์การอนุญาตการใช้ชอ่ งสัญญาณดาวเทียมต่างชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๘ การเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยคุกคามทางไซเบอร์ สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูล ส่งเสริมความเชื่อมั่นในการท�ำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
จัดตัง้ ศูนย์กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (ICT Law Center) พัฒนาช่องทางการเข้าถึง
ข้อมูลและบริการภาครัฐ (Government Access Channel)

รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี
ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

(27)

(28)
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		๓.๔.๖ การพัฒนาคลัสเตอร์ทอ่ งเทีย่ ว รัฐบาลได้ให้ความส�ำคัญ
แก่การสร้างรายได้ของประเทศจากภาคการท่องเทีย่ ว โดยมุง่ เน้นการการพัฒนา
ประกาศเขตพัฒนาการท่องเทีย่ ว
เชิงพืน้ ที่ ทัง้ กลุม่ ธรรมชาติ ประวัตศิ าสตร์ศลิ ปวัฒนธรรม ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ และ
น�ำร่อง ๕ คลัสเตอร์ ประกอบด้วย
สุขภาพ มุง่ สูเ่ ป้าหมายการเติบโตอย่างมีคณ
ุ ภาพและยัง่ ยืน ครอบคลุมการพัฒนา
(๑) อารยธรรมล้านนา
สินค้าและบริการ การบริหารจัดการ และการปฏิรูปตลาดเพื่อวางรากฐาน
(๒) ฝัง่ ทะเลตะวันออก (Active Beach)
การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเทีย่ วให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเทีย่ วคุณภาพ
(๓) อารยธรรมอีสานใต้
อย่างมีดลุ ภาพและยัง่ ยืน โดยในระยะเร่งด่วนได้กำ� หนดเขตพัฒนาการท่องเทีย่ ว
(๔) ฝัง่ ทะเลตะวันตก (Royal Coast)
รวมถึงจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารพัฒนาการท่องเทีย่ วประจ�ำเขตพัฒนาการท่องเทีย่ ว
(๕) อันดามัน
ทั้ ง ๘ คลั ส เตอร์ เพื่ อ เป็ น กลไกในการขั บ เคลื่ อ นการท่ อ งเที่ ย วทุ ก ระดั บ
ให้มคี วามเชือ่ มโยงกัน
๓.๔.๗ การบริหารจัดการน�้ำ มีผลการด�ำเนินงานทีส่ ำ� คัญ ดังนี้
(๑) การบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้ ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน�ำ้ เพือ่ การแก้ไขปัญหาน�ำ้ ท่วม ภัยแล้ง และคุณภาพการพัฒนาและบริหารจัดการน�ำ้ อุปโภค
บริโภคน�ำ้ เพือ่ การเกษตร น�ำ้ เพือ่ รักษาระบบนิเวศ น�ำ้ เพือ่ การอุตสาหกรรม รัฐบาลด�ำเนินการจัดท�ำแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้ ของประเทศ และคณะรัฐมนตรีได้มมี ติเมือ่ วันที่ ๗ พฤษภาคม
้ (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๙) ซึง่ ประกอบด้วย
๒๕๕๘ เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ 
๖ ยุทธศาสตร์ (๑) การจัดการน�้ำอุปโภคบริโภค (๒) การสร้างความมั่นคงน�้ำภาคการผลิต (เกษตร
้ (๕) การฟืน้ ฟูปา่ ต้นน�ำ้
และอุตสาหกรรม) (๓) การจัดการน�ำ้ ท่วมและอุทกภัย (๔) การจัดการคุณภาพน�ำ 
และป้องกันการพังทลายของดิน และ (๖) การบริหารจัดการ ซึง่ ได้มกี ารประชาสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๕๘ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ อนุมัติแผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง เพื่อเป็นกรอบแนวทาง
ในการป้องกันภัยแก้ไขปัญหาและบริหารจัดการภัยแล้ง และแผนสนับสนุนแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ และด�ำเนินการควบคูก่ บั แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
(๒) การอนุ รั ก ษ์ ฟ ื ้ น ฟู แ หล่ ง น�้ ำ และบริ ห ารจั ด การน�้ ำ อุ ป โภคบริ โ ภค
เพือ่ จัดหา/พัฒนาแหล่งน�ำ้ ผิวดิน/น�ำ้ บาดาลและพัฒนาระบบประปาหมูบ่ า้ น/ประปาชนบท โดย (๑) ประปา
มีพนื้ ทีเ่ ป้าหมายในช่วงปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘ จ�ำนวน ๒,๒๔๖ หมูบ่ า้ น ได้ดำ� เนินการแล้วเสร็จ ๑,๘๗๘ แห่ง
คิดเป็นร้อยละ ๘๔ (๒) แหล่งน�้ำผิวดิน ได้ด�ำเนินการฟื้นฟูแหล่งน�้ำธรรมชาติ ทะเลสาบ หนองบึง
ทีม่ สี ภาพเสือ่ มโทรม ปรับปรุงซ่อมแซมสิง่ ก่อสร้างด้านแหล่งน�ำ 
้ และก่อสร้างแหล่งน�ำ้ ทีป่ ริมาณเก็บกัก
เกินกว่า ๒ ล้านลูกบาศก์เมตร จ�ำนวน ๓๖,๐๑๖ แห่ง ปริมาตรเก็บกักน�ำ้ รวม ๕,๒๕๓ ล้านลูกบาศก์เมตร
(๓) แหล่งน�ำ้ บาดาล ได้ดำ� เนินการ ๖ โครงการส�ำคัญ ได้แก่ (๓.๑) โครงการ
พัฒนาแหล่งน�้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�้ำอุปโภคบริโภค
ในพืน้ ที่ ๗๐ จังหวัด จ�ำนวน ๖๗๒ บ่อ (จากเป้าหมาย ๖๘๓ บ่อน�ำ้ บาดาล)
ปริมาณน�้ำที่ได้ จ�ำนวน ๒๒.๗๐ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ประชาชน
ได้รับผลประโยชน์ จ�ำนวน ๑๒๙,๖๐๐ คน (๓.๒) โครงการพัฒนา
แหล่งน�้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน�้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ
จ� ำ นวน ๖๙๘ แห่ ง (จากเป้ า หมาย ๗๐๐ แห่ ง ) ปริ ม าณน�้ ำ ที่ ไ ด้
จ�ำนวน ๒๗,๙๒๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน มีประชาชนได้รับประโยชน์

รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี
ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)
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จ�ำนวน ๒๔๙,๔๐๐ คน (๓.๓) โครงการพัฒนาแหล่งน�้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัย
แล้ง ใน ๒ รูปแบบ คือ แบบเกษตรบาดาลเชิงระบบ (ขนาดพื้นที่ ๑๐๐ ไร่) และแบบเกษตรบาดาล
แก้ปัญหาเร่งด่วน (ขนาดพื้นที่ ๓๐ ไร่) จ�ำนวน ๑,๒๒๐ พื้นที่ (จากเป้าหมาย ๑,๒๘๕ พื้นที่)
ปริมาณน�ำ้ ทีไ่ ด้ จ�ำนวน ๑๓,๒๕๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชัว่ โมงมีประชาชนได้รบั ประโยชน์จำ� นวน ๖๖,๒๕๐ ไร่
(๓.๔) โครงการพั ฒ นาแหล่ ง น�้ ำ บาดาลเพื่ อ สนั บ สนุ น โครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด� ำ ริ
จ�ำนวน ๗๒ พื้นที่ (จากเป้าหมาย ๙๗ พื้นที่) (๓.๕) โครงการวางเครือข่ายสังเกตการณ์น�้ำบาดาล
เพือ่ ติดตามสถานการณ์นำ�้ บาดาล จ�ำนวน ๑,๔๕๘ บ่อ/๘๐๕ สถานี จ�ำแนกเป็น การติดตามตรวจวัด
ระดับน�ำ้ บาดาลและวิเคราะห์คณ
ุ ภาพน�ำ้ บาดาลจากบ่อสังเกตการณ์ทมี่ อี ยู่ จ�ำนวน ๑,๔๐๘ บ่อ/๗๗๕ สถานี
และจัดท�ำบ่อสังเกตการณ์น�้ำบาดาลเพิ่มเติม จ�ำนวน ๕๐ บ่อ/๓๐ สถานี และ (๓.๖) โครงการ
ก�ำกับควบคุมประกอบกิจการน�้ำ/ด�ำเนินงานบาดาล โดยการออกใบอนุญาต จ�ำนวน ๘,๔๒๐ บ่อ
และด�ำเนินการตรวจสอบบ่อน�ำ้ บาดาลแล้วเสร็จจ�ำนวน ๑๖,๕๖๗ บ่อ (จากเป้าหมาย ๒๘,๓๘๐ บ่อ)
(๓) การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า (ภัยแล้ง/น�ำ้ ท่วม) ผลการด�ำเนินงานทีส่ ำ� คัญ
ได้แก่ (๑) การสูบน�ำ้ เพือ่ การเติมน�ำ้ ในแหล่งน�ำ้ ส�ำหรับระบบประปาและการเกษตร ในพืน้ ที่ ๓๔ จังหวัด
จ�ำนวน ๑๓๗ แห่ง ปริมาณน�ำ ้ ๕๐,๓๕๒,๗๘๘ ลูกบาศก์เมตร ประชาชนได้รบั ประโยชน์ ๗๔,๖๔๖ ครัวเรือน
(๒) โครงการพัฒนาแหล่งน�ำ้ บาดาล ด�ำเนินการแล้วเสร็จ ๑,๓๒๑ แห่ง ปริมาณน�ำ้ ทีไ่ ด้ ๕๖,๐๖๘,๐๐๐
ลิตรต่อวัน ประชาชนได้รับประโยชน์รวม ๒๖๔,๒๐๐ ครัวเรือน และ (๓) โครงการเจาะบ่อบาดาล
เพือ่ การเกษตร จ�ำนวน ๕๑๑ แห่ง และติดตัง้ เครือ่ งสูบน�ำ้ ในบ่อทีเ่ จาะแล้วเสร็จ ๒๒๑ แห่ง ปริมาณน�ำ้
ทีไ่ ด้รบั ๔๓.๖๖ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี
		๓.๔.๘ การบริ ห ารจั ด การพื้ น ที่ เ กษตรกรรม (Zoning) รั ฐ บาลได้ ป ระกาศ
เขตเหมาะสมส�ำหรับการปลูกพืช ปศุสตั ว์ และประมง จ�ำนวน ๒๐ ชนิดสินค้า และได้จดั ท�ำแผนบริหาร
จัดการพืน้ ทีเ่ กษตรกรรมมีเป้าหมายทัง้ ระยะสัน้ ระยะปานกลาง และระยะยาว โดยในระยะแรกได้ดำ� เนินการ
ปรับเปลีย่ นพืน้ ทีไ่ ม่เหมาะสมในการปลูกข้าวไปเป็นอ้อยโรงงาน และได้จดั ท�ำ
ข้อมูลเชิงพื้นที่ รวมทั้งมีการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมโดยให้เกษตรกร
รายย่อยรวมกลุ่มร่วมกันทั้งด้านการผลิตถึงการตลาด โดยมีผู้จัดการ
แปลงบริหารจัดการ เพื่อลดต้นทุนการผลิต สร้างอ�ำนาจการต่อรอง
และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต โดยควบคุ ม คุ ณ ภาพและมาตรฐาน
สิ น ค้ า และเชื่ อ มโยงการตลาด ได้ มี ก ารคั ด เลื อ กสิ น ค้ า ๒๘ สิ น ค้ า
และเกษตรผสมผสานรวม ๒๖๓ แปลง ครอบคลุมพื้นที่ ๕๒๐,๐๖๕ ไร่
และผูจ้ ดั การแปลงรวม ๒๕๒ คน

๔. ผลการด�ำเนินการตามแนวนโยบายรัฐบาล ๑๑ ด้าน

การด�ำเนินการตามแนวนโยบายรัฐบาลทัง้ ๑๑ ด้าน นัน้ นอกจากการด�ำเนินการตามความเร่งด่วน
การแก้ไขปัญหาทีส่ ะสมคัง่ ค้าง และการมุง่ เน้นประเด็นหลักเพือ่ วางรากฐานส�ำหรับการพัฒนาในระยะยาวแล้ว
การด�ำเนินงานทีส่ ำ� คัญโดยสรุปในแต่ละนโยบาย มีดงั นี้
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(29)

(30)
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๔.๑ นโยบายข้อ ๑ การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
รัฐบาลให้ความส�ำคัญสูงสุดแก่การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยแ์ ละเผยแพร่ความรู้
ความเข้าใจทีถ่ กู ต้องและเป็นจริงเกีย่ วกับสถาบันพระมหากษัตริยแ์ ละพระราชกรณียกิจเพือ่ ประชาชน
รวมทั้งประชาสัมพันธ์และขยายผลโครงการตามแนวพระราชด�ำริ โดยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
และกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค อาทิ การจัดสร้างและเผยแพร่ภาพยนตร์สั้น
ส่งเสริม “ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ” โครงการจัดนิทรรศการและสื่อสารคดีเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เพือ่ ให้นกั เรียนและครู อาจารย์ จากโรงเรียน
ทั่วประเทศจัดท�ำสื่อสารคดีเฉลิมพระเกียรติอันเป็นการส่งเสริมความรัก
ความเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ให้แก่เด็กและเยาวชนของชาติ เผยเเพร่ความรูค้ วามเข้าใจทีถ่ กู ต้องเเละ
การจัดมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ เป็นจริงเกีย่ วกับสถาบันพระมหากษัตริย์
เเละประชาสัมพันธ์โครงการ
พระเจ้าอยูห่ วั การจัดตัง้ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมอื แรงงานในสถานประกอบ
ตามเเนวพระราชด�ำริ
กิ จ การเทิ ด ไท้ พ ระบิ ด าแห่ ง มาตรฐานช่ า งไทยการจั ด กิ จ กรรมจั ก รยาน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิ ง หาคม ๒๕๕๘
ภายใต้ชอื่ กิจกรรมว่า “Bike for Mom ปัน่ เพือ่ แม่” โดย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เสด็จพระราชด�ำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิตยิ าภา ทรงเป็นประธานเปิดกิจกรรม
จักรยานเฉลิมพระเกียรติ และทรงจักรยานน�ำขบวนพสกนิกรผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม ซึ่ง Guinness Book
World Records ได้บนั ทึกสถิตจิ ำ� นวนผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมปัน่ จักรยานมากทีส่ ดุ ในโลก จ�ำนวน ๑๓๖,๔๑๑ คน
		การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินนี าถ และพระบรมวงศ์ โดยได้จดั กิจกรรมทีส่ ำ� คัญอย่างต่อเนือ่ ง เช่น ด�ำเนินโครงการ
ปณิธานความดี ปีมหามงคล จัดมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ท ดสอบมาตรฐานฝี มื อ แรงงานในสถานประกอบกิ จ การ
เทิ ด ไท้ พ ระบิ ด าแห่ ง มาตรฐานช่ า งไทย รวมถึ ง การจั ด ท� ำ หนั ง สื อ
เฉลิมพระเกียรติ เพื่อร่วมเผยแพร่แนวพระราชดําริและพระราชกรณียกิจ
การพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศ์ ของหน่วยงานต่าง ๆ
		ก า ร จั ด ง า น เ ฉ ลิ ม พ ร ะ เ กี ย ร ติ ส ม เ ด็ จ พ ร ะ บ ร ม
โอรสาธิ ร าชฯ สยามมกุ ฎ ราชกุ ม าร เนื่ อ งในโอกาสวั น คล้ า ย
วันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยจัดพิธีมอบผ้าไตรพระราชทานให้ส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
๗๖ จังหวัดและวัดในส่วนกลาง จ�ำนวน ๘๓ แห่ง น�ำไปถวายพระสงฆ์ในพิธเี จริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์
และพิ ธี สื บ ดวงพระชาตาเฉลิ ม พระเกี ย รติ ทั่ ว ประเทศ การจั ด นิ ท รรศการเฉลิ ม พระเกี ย รติ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร เรือ่ ง “พระราชกรณียกิจประสิทธิศ์ ลิ ป์” การจัดคอนเสิรต์
“เฉลิมพระชนมพรรษา มหาวชิราลงกรณ” กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “๖๓ พรรษามหาวชิราลงกรณ”
และโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานห้องปฏิบตั กิ ารทางการแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ประจ�ำปี ๒๕๕๘ โดยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชได้รบั การรับรองมาตรฐานสากล ISO 15189: 2012
ครบ ๒๑ แห่ง ตามเป้าหมาย
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บทสรุปส�ำหรับผู้บริหาร

		การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนือ่ งในโอกาสมหามงคลฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ด้วยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น
การแสดงโขน และนาฏศิลป์ไทย ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน การจัด “เทศกาลไทย
ในสหราชอาณาจักรไทยแท้แท้” เพือ่ เฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ ๑๖๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์
ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหราชอาณาจักร การจัดงานเทศกาลภาพยนตร์ไทย ณ สถาบัน
ศิลปะภาพยนตร์และโทรทัศน์แห่งอังกฤษ (British Academy of Film and Television Arts: BAFTA)
การด�ำเนินงานตามพระราชด�ำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๕ เรื่อง ได้แก่
(๑) การพัฒนาพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ (๒) การพัฒนาหอสมุดแห่งชาติ (๓) การพัฒนาหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ (๔) การอนุรกั ษ์และสืบสานนาฏศิลป์ ดนตรีไทย และดนตรีพนื้ บ้าน เเละ (๕) โครงการเกีย่ วกับ
การพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน เช่น โครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ
และหัดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการสุขอนามัย
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโครงการสนับสนุน
การจัดตัง้ และพัฒนาสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน
		การเผยแพร่ความรูค้ วามเข้าใจทีถ่ กู ต้องเกีย่ วกับสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยใช้มาตรการ
ทางกฎหมายเพือ่ ด�ำเนินการเกีย่ วกับการกระท�ำความผิดทางคอมพิวเตอร์กรณีเว็บไซต์หมิน่ สถาบัน ด้วยการ
ติดตามและตรวจสอบผู้กระท�ำความผิดที่เผยแพร่ข้อมูล รูปภาพ หรือการโฆษณาที่ไม่เหมาะสม
ในเว็บไซต์ สือ่ ออนไลน์ตา่ ง ๆ ตลอด ๒๔ ชัว่ โมง โดยหากพบว่ามีการกระท�ำความผิดในลักษณะดังกล่าว
จะด�ำเนินการตามขัน้ ตอนภายใต้พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระท�ำความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
		การเผยแพร่ ห ลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งและโครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชด�ำริ โดยน�ำเสนอแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเวทีระหว่างประเทศในฐานะหลักการ
ส�ำคัญและแบบอย่างของการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน รวมถึงในเวทีหารือเกีย่ วกับเป้าหมายส�ำหรับการพัฒนา
หลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post-2015 Development Agenda) ของสหประชาชาติ และการเผยแพร่
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ
จากประเทศไทยเดินทางไปบรรยายและให้ความรู้แก่ชุมชนไทยและภาคส่วนต่าง ๆ ในกลุ่มประเทศ
เป้าหมาย เช่น ราชอาณาจักรเบลเยียม สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สมาพันธรัฐสวิส และการสนับสนุน
การพัฒนาโครงการหลวงให้เป็นศูนย์การเรียนรูข้ องการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู อย่างยัง่ ยืน อาทิ ถ่ายทอดความรู้
แก่เกษตรกร ๑๒๒,๗๕๗ คน รวมทัง้ บริหารจัดการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ให้เป็นแหล่งความรูท้ สี่ ำ� คัญ
ในการเผยแพร่พระราชกรณียกิจ ส่วนการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการส่งเสริม
สนับสนุนโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ อาทิ ให้บริการวิเคราะห์ดนิ และให้คำ� แนะน�ำการใช้ปยุ๋
จัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาทีด่ นิ ๒,๔๐๐ แห่ง สอนและอบรมให้ความรูก้ ารจัดท�ำบัญชี
ต้นทุนอาชีพ จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง อบรมและถ่ายทอดความรู้
ในการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่เกษตรกร ส่งเสริม
การน�ำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรมสู่ภาคปฏิบัติ (มอก. ๙๙๙๙) เพื่อเป็นแนวทาง
ให้ภาคอุตสาหกรรมไปใช้ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งบูรณาการการท�ำงาน
กับเครือข่าย ให้เกิดประสิทธิผล โดยมีการด�ำเนินงานทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ การจัดสัมมนาผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรม
โดยมีผเ้ ู ข้าร่วมทัง้ สิน้ ๑,๐๖๕ ราย และพัฒนาศักยภาพผูป้ ระกอบการภาคอุตสาหกรรมเพือ่ การพัฒนาองค์กร
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เข้าสูม่ าตรฐานเศรษฐกิจพอเพียง ภาคอุตสาหกรรมสูภ่ าคปฏิบตั ิ การยกระดับการบริหารจัดการพลังงาน
ในโรงงานให้เกิดความยัง่ ยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม เพือ่ ให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถ
ลดต้นทุนการผลิตลงได้อย่างยัง่ ยืน โดยไม่จำ� เป็นต้องใช้งบประมาณสูง ปลูกฝังหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง อาทิ การปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีคณ
ุ ลักษณะ “อยูอ่ ย่างพอเพียง” จัดตัง้ ศูนย์
ขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ด้านการศึกษา โดยบรรจุหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไว้ในหลักสูตร
การเรียนการสอนทุกระดับ และฝึกอบรมสร้างความเข้าใจ ให้แก่ผบู้ ริหาร สนับสนุนโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ
ครู ศึกษานิเทศก์ มีความรู้ความเข้าใจสามารถถ่ายทอดไปสู่นักเรียน โดยอนุมตั เิ งินงบประมาณเพือ่ สนับสนุนโครงการ
อันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ ในปีงบประมาณ
น�ำไปสูก่ ารปฏิบตั ิ พร้อมทัง้ มีการประเมินตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพสถานศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๘ จ�ำนวน ๑๗๑ โครงการ
แบบอย่ า งในการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ และบริ ห ารจั ด การตาม
รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ ๒,๕๐๒,๘๓๓,๓๖๐ บาท
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือสถานศึกษาพอเพียง ในช่วง
พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๖ จ�ำนวน ๑๔,๘๕๒ แห่ง การสนับสนุนโครงการ
อันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ โดยอนุมตั เิ งินงบประมาณเพือ่ สนับสนุนโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จ�ำนวน ๑๗๑ โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๕๐๒,๘๓๓,๓๖๐ บาท
การขับเคลื่อนงานธนาคารสมอง โดยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงผ่านวุฒิอาสาธนาคารสมอง
อาทิ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสื่อสารประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานธนาคารสมอง”
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหารือการสนับสนุนช่องทางการประชาสัมพันธ์ โดยจัดอบรมทั้ง ๔ ภาค
ในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน ๒๕๕๘ รวมทัง้ ติดตามงานในพืน้ ทีช่ มุ ชนและจัดท�ำจุลสารธนาคารสมอง
เผยแพร่ขา่ วสารความรูท้ เ่ี ป็นประโยชน์แก่สาธารณชน
๔.๒ นโยบายข้อ ๒ การรักษาความมั่นคงของรัฐและต่างประเทศ
การด�ำเนินงานมีความคืบหน้าในหลายด้าน อาทิ การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ แรงงาน
ต่างด้าว ผูห้ ลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยมีผลการด�ำเนินงาน
ทีส่ ำ� คัญ ดังนี้ การแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ แรงงานต่างด้าว และผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
ได้ปฏิบตั กิ ารป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และปัญหาผูห้ ลบหนีเข้าเมือง มีผลการจับกุม จ�ำนวน
๖,๐๓๔ ครัง้ มีผกู้ ระท�ำความผิด จ�ำนวน ๓๕,๑๒๐ คน แยกเป็น ชาวกัมพูชา ๒๖,๔๐๖ คน เมียนมา
๘,๔๖๒ คน เกาหลีเหนือ ๓๐ คน และลาว ๒๒๒ คน ในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ
(เมียนมา ลาว และกัมพูชา) ทีใ่ บอนุญาตท�ำงานสิน้ สุดลงหรือยังไม่มใี บอนุญาตท�ำงาน ได้ดำ� เนินการให้บริการ
ณ ศูนย์ตรวจลงตราและพิจารณาอนุญาตการท�ำงาน มีแรงงานต่างด้าวเข้ารับการตรวจลงตราและพิจารณา
อนุญาตการท�ำงาน จ�ำนวน ๒๔๐,๐๓๕ คน ในกรณีแรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตท�ำงาน
มีแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ (เมียนมา ลาว และกัมพูชา) มาขึน้ ทะเบียน ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงาน
ต่างด้าว จ�ำนวน ๑,๖๒๖,๒๓๕ คน (แรงงานต่างด้าว ๑,๕๓๓,๖๗๕ คน และผูต้ ดิ ตาม ๙๒,๕๖๐ คน)
ซึง่ ได้ประสานประเทศต้นทางแรงงานต่างด้าว เพือ่ ให้เร่งการตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้าว โดยมีนายจ้าง
แจ้งบัญชีรายชือ่ แรงงานต่างด้าวเพือ่ เข้ารับการตรวจสัญชาติแล้ว จ�ำนวน ๕๘๒,๒๗๓ คน และจากการที่
เปิดให้แรงงานต่างด้าวกลุม่ ดังกล่าวรับบัตรใหม่เพือ่ อยูอ่ าศัยและท�ำงานในประเทศไทยเป็นการชัว่ คราว
มีแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติมาขอรับบัตรใหม่ จ�ำนวน ๑,๐๔๙,๓๒๖ คน จากนายจ้าง จ�ำนวน ๑๘๗,๙๗๗ ราย
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ในขณะเดียวกันได้มกี ารจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในพืน้ ทีเ่ ขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
โดยได้จดั ระบบการจ้างแรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ทีเ่ ข้ามาท�ำงานในลักษณะ
ไป-กลับ หรือตามฤดูกาล ตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑
ดังนัน้ จึงได้มกี ารเตรียมความพร้อมเพือ่ การจัดตัง้ ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ รวมถึงการเตรียมความพร้อม
ด้ า นการพั ฒ นาฝี มื อ แรงงานรองรั บ เขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ
การฝึกอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการคุ้มครองสิทธิแรงงาน
มีการจัดระเบียบเเรงงานต่างด้าว
งานแรงงานสัมพันธ์ การพัฒนาเครือข่ายการท�ำงานในพืน้ ทีเ่ ขตพัฒนา
ในพืน้ ทีเ่ ขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
เศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดตาก มุกดาหาร ตราด สระแก้ว และสงขลา
โดยการจัดตัง้ ศูนย์บริการ
ทัง้ นี้ เมือ่ วันที่ ๑๐ มิถนุ ายน ๒๕๕๘ ได้มปี ระกาศส�ำนักนายกรัฐมนตรี
จุดเดียวเบ็ดเสร็จ
เพื่อใช้บังคับตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติการท�ำงานของ
คนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑
		การแก้ไขปัญหาการท�ำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม
ได้จดั ตัง้ ศูนย์บญ
ั ชาการแก้ไขปัญหาการท�ำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) เเละประกาศใช้พระราชบัญญัติ
การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมทัง้ เตรียมออกกฎหมายเพิม่ เติมเพือ่ ครอบคลุมการแก้ปญั หาการปรับปรุงและแก้ไข
แผนระดับชาติ การเร่งรัดติดตัง้ ระบบติดตามเรือ (Vessel Monitoring System: VMS) การตรวจสอบโรงงาน
อุตสาหกรรมประมง การตัง้ ศูนย์แจ้งเรือเข้า-ออก (Port in-Port out: PIPO) เพือ่ ควบคุมเรือทีผ่ ดิ กฎหมาย
จากการออกนอกฝัง่ รวมทัง้ การแก้ไขพระราชบัญญัตใิ นการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เพือ่ ป้องกัน
ไม่ให้แรงงานต่างด้าวเข้าสู่ขบวนการค้ามนุษย์ มีการชี้แจงมาตรการแก้ปญ
ั หาประมงผิดกฎหมาย
และการค้ามนุษย์ โดยสือ่ สารกับชาวประมง ผูป้ ระกอบการธุรกิจประมง และประชาชน เพือ่ สร้างความเข้าใจ
ในเหตุผลความจ�ำเป็นที่ต้องใช้ด�ำเนินการตามมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ปญ
ั หาประมงผิดกฎหมายเพือ่ สร้างมาตรฐานสากลในการจัดระเบียบ
การประมงและการแก้ปญ
ั หาการท�ำประมงแบบไร้มาตรฐาน ไร้การควบคุมอย่างเคร่งครัด ตามนโยบายของ
รัฐบาลทีก่ ำ� หนดเป็นวาระแห่งชาติ เพือ่ อนุรกั ษ์ทรัพยากรทางทะเลและเพิม่ จ�ำนวนสัตว์นำ 
�้ เป็นประโยชน์
ต่อการประมงของไทยในระยะยาว นอกจากนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการท�ำประมงผิดกฎหมาย
ในระยะยาวหน่วยงานภาครัฐได้ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูล
เรือประมงและแรงงานประมงเป็นฐานข้อมูลกลาง (กองทัพเรือ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ กรมเจ้าท่า
กรมการปกครอง กรมการจัดหางานกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานและกรมประมง) ทีจ่ ะบูรณาการ
การท�ำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เป็นการควบคุมให้มีการรายงานเข้า-ออกของเรือประมง
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แผนปฏิ บั ติ ก ารในการแก้ ไขปั ญ หาการท� ำ ประมง
ผิ ด กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้ ก ารควบคุ ม (IUU Fishing)
ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ รัฐบาลได้จดั ท�ำรายงานความมุง่ มัน่ แก้ปญ
ั หา
การก�ำหนดมาตรการป้องกันการประมงทีผ่ ดิ กฎหมาย ขาดการรายงาน
ไร้การควบคุม (IUU Fishing) อย่างต่อเนือ่ ง โดยเน้นย�ำ้ ให้ชาวประมง
ร่วมมือกับภาครัฐตามมาตรการของศูนย์บญ
ั ชาการแก้ไขปัญหาการท�ำประมง
ผิดกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากข้อกล่าวหา
ของสหภาพยุโรป
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การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รัฐบาลได้ด�ำเนินการในหลาย ๆ ด้าน เช่น
การปฏิบัติการแม่น�้ำโขงปลอดภัย ๔ ประเทศ (สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ประเทศไทย) โดยได้ด�ำเนินการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด
การปิดล้อมตรวจค้ น พื้ น ที่ เ ป้ า หมาย การควบคุ ม ตั ว ยาและ
ผู ้ ค ้ า ยาเสพติ ด สามารถจั บ คดี ย าเสพติ ด ๒๔๒,๘๗๔ คดี
สามารถจับคดียาเสพติด ๒๔๒,๘๗๔ คดี
ผู ้ ต ้ อ งหา จ� ำ นวน ๒๖๐,๓๖๘ คน ของกลางยาเสพติ ด
ผู้ต้องหา จ�ำนวน ๒๖๐,๓๖๘ คน
ยาบ้ า ๗๑,๓๘๗,๓๑๐.๙๖ เม็ ด เฮโรอี น ๖๔.๐๔ กิ โ ลกรั ม
ไอซ์ ๑,๑๔๔.๔๗ กิ โ ลกรั ม กั ญ ชา ๒๐,๑๑๙.๓๕ กิ โ ลกรั ม ของกลางยาเสพติด ยาบ้า ๗๑,๓๘๗,๓๑๐.๙๖ เม็ด
การยึ ด สารตั้ ง ต้ น และสารเคมี ที่ ใช้ ใ นการผลิ ต ยาเสพติ ด เฮโรอีน ๖๔.๐๔ กิโลกรัม ไอซ์ ๑,๑๔๔.๔๗ กิโลกรัม
กัญชา ๒๐,๑๑๙.๓๕ กิโลกรัม
การป้ อ งกั น ยาเสพติ ด โดยการจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ การป้ อ งกั น
เเละเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา การจัดตั้งหน่วย
ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา
และการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในเรือนจ�ำรวมทั้งการบ�ำบัดแก้ไขฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
และผู้ต้องขัง
		
การแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นอีกเรื่องที่รัฐบาล
ได้ให้ความส�ำคัญอย่างยิง่ ยวด และมีความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาเป็นล�ำดับ มีการเสนอร่างนโยบาย
การบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ซึง่ จัดท�ำขึน้ โดยใช้กระบวนการ
มีสว่ นร่วมในการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนทีส่ ำ� คัญ ร่างนโยบายดังกล่าวได้มงุ่ เน้นการแก้ไขปัญหา
โดยยึดยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และ “แนวทางสันติวธิ ”ี โดยให้ความส�ำคัญ
กับการสร้างเอกภาพและบูรณาการของทุกหน่วยงานในการน�ำนโยบายไปสูก่ ารปฏิบตั ิ การเพิม่ ประสิทธิภาพ
ของเจ้าหน้าที่รัฐที่ลงไปปฏิบัติงานในพื้นที่ และด�ำเนินการผ่านกลไกขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุย
เพือ่ สันติสขุ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลให้สถิตกิ ารก่อเหตุและการสูญเสียลดลง
		ด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปเยือน
ประเทศต่าง ๆ เช่น สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐเวียดนาม ประเทศญี่ปุ่น เนการาบรูไนดารุสซาลาม
สาธารณรัฐสิงคโปร์และสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าร่วมการประชุม ASEM ครัง้ ที่ ๑๐ การประชุมผูน้ ำ� อาเซียน
-สหภาพยุโรปอย่างไม่เป็นทางการ (ASEAN–EU Informal Leaders’ Meeting) ณ นครมิลาน
สาธารณรัฐอิตาลีการเข้าร่วมประชุมผูน้ ำ� ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟกิ (Asia–Pacific Economic
Cooperation: APEC) ครัง้ ที่ ๒๒ ณ กรุงปักกิง่ สาธารณรัฐประชาชนจีน การประชุมสมัชชาสหประชาชาติ
สมัยสามัญ สมัยที่ ๖๙ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา การประชุม OSCE Ministerial Council ณ เมืองบาเซิล
สมาพันธรัฐสวิส การประชุมระดับโลกว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ ๓ (3WCDRR)
ณ เมืองเซนได ประเทศญีป่ นุ่ การประชุม Global Conference on Cyberspace ครัง้ ที่ ๔ ณ กรุงเฮก
ราชอาณาจักรเนเธอรแลนด การประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครัง้ ที่ ๒๕ และครัง้ ที่ ๒๖
ณ กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และการประชุมสุดยอด
ผูน้ ำ� เอเชีย-แอฟริกา ค.ศ. ๒๐๑๕ (Asian–African Conference Summit 2015) ณ เมืองบันดุง สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย การเป็นเจ้าภาพการประชุม GMS Summit ครัง้ ที่ ๕ ระหว่าง ๑๙-๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ และ
การประชุม Thailand–Pacific Island Countries Forum: TPIF ครัง้ ที่ ๒ เมือ่ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘
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นอกจากนี้ ไทยมีบทบาทส�ำคัญในการริเริ่มจัดการประชุมว่าด้วยการ
โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย (Special Meeting
on Irregular Migration in the Indian Ocean) โดยเป็นเจ้าภาพจัดขึน้
เมือ่ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ มีผแู้ ทนระดับสูงจาก ๒๐ ประเทศเข้าร่วม
อันเป็นการแสดงบทบาทของไทยทั้งในด้านมนุษยธรรมและการผลักดัน
การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมและยัง่ ยืนบนพืน้ ฐานของการแบ่งเบาภาระ
และความรับผิดชอบร่วมกัน เห็นได้อย่างชัดเจนว่า นานาประเทศยังตระหนัก
ถึงบทบาทส�ำคัญของไทยในการเป็นประเทศยุทธศาสตร์ทขี่ บั เคลือ่ นประชาคม
อาเซียน เพิม่ พูนความร่วมมือในด้านต่าง ๆ กับประเทศไทยอย่างต่อเนือ่ ง
๔.๓ นโยบายข้อ ๓ การลดความเหลื่อมล�้ำของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึง
บริการของรัฐ
รัฐบาลได้ให้ความส�ำคัญกับการเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคง
ให้บริการจัดหางานแก่ผู้ต้องการมีงานท�ำ จ�ำนวน ๑,๐๓๑,๙๓๐ คน (คิดเป็นร้อยละ ๑๔๗.๔๒
จากเป้าหมายทั้งปี ๗๐๐,๐๐๐ คน) มีผไู้ ด้รบั การบรรจุงาน ๕๗๓,๕๖๓ คน จัดตัง้ ศูนย์บริการจัดหางาน
เพื่อคนไทย (Smart Job Center) โดยน�ำเทคโนโลยีและสื่อสมัยใหม่มาใช้ เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย
“คนไทยทุกคนมีงานท�ำ” เปิดด�ำเนินการแล้ว ๘ แห่ง โดยมีนายจ้างมาลงทะเบียนรับสมัครงาน ๖๑,๐๙๑ อัตรา
มีผลู้ งทะเบียนสมัครงานในประเทศ ๒๑,๗๙๐ คน และได้รบั การบรรจุงานแล้ว ๑๑,๕๔๘ คน พัฒนา
การคุม้ ครองดูแลแรงงานนอกระบบ โดยคณะรัฐมนตรีได้มมี ติเมือ่ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ให้เริม่ ด�ำเนินการ
กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) โดยเปิดรับสมัครสมาชิกตัง้ แต่วนั ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ วันที่ ๑๕
กันยายน ๒๕๕๘ มีจำ� นวนสมาชิกรวม ๒๖๘,๒๘๙ ราย มีจำ� นวนเงินสะสมของสมาชิก ๒๔๙.๑๐ ล้านบาท
ซึง่ เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งนับจากวันทีม่ กี ารเปิดรับสมาชิกวันแรก (๑๕๓,๗๕๐ ราย) นอกจากนี้ ได้จดั ตัง้
ศูนย์ประสานและสนับสนุนเครือข่ายแรงงานนอกระบบทุกจังหวัด เพื่อให้แรงงานนอกระบบได้รับ
การคุม้ ครองดูแลจากภาครัฐครอบคลุมมากยิง่ ขึน้
รัฐบาลได้ให้ความส�ำคัญแก่การดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
โดยได้ดำ� เนินมาตรการต่าง ๆ เช่น (๑) โครงการเงินอุดหนุนเพือ่ การเลีย้ งดูเด็กแรกเกิด เพือ่ เป็นสวัสดิการ
พืน้ ฐานและสร้างระบบการคุม้ ครองทางสังคมให้เด็กแรกเกิดได้รบั การเลีย้ งดูอย่างมีคณ
ุ ภาพ ส่งเสริมให้มี
พัฒนาการสมวัย รวมทัง้ เป็นการเข้าถึงบริการของรัฐและประกันสิทธิดา้ นการอยูร่ อดตามอนุสญ
ั ญาว่าด้วย
สิทธิเด็ก โดยให้เงินอุดหนุนเพือ่ การเลีย้ งดูเด็กแรกเกิดจนถึงอายุหนึง่ ปีทอ่ี ยูใ่ นครัวเรือนยากจนและครัวเรือน
ทีเ่ สีย่ งต่อความยากจน ประมาณ ๑๗๐,๐๐๐ คน เป็นเงิน ๔๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน เปิดให้ลงทะเบียน
รับสิทธิระหว่างวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘-๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ (๒) การเสริมสร้างสังคมผูส้ งู อายุไทย
ให้มีคุณภาพ โดยการรณรงค์สร้างกระแสการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เช่น ผลิตสื่อ
เตรียมความพร้อมเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุ ๔๐,๑๕๕ ชุด การ์ตนู แอนนิเมชัน่ เพือ่ เตรียมความพร้อมประชากร
เข้าสู่วัยสูงอายุที่มีคุณภาพ รวมทั้งจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้เเก่ผู้สูงอายุ
กลุ่มเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความตระหนักในการมองเห็นคุณค่าในตนเอง โดยจัด
กิจกรรมให้แก่ผสู้ งู อายุ รวม ๒๗๗,๙๖๘ คน (๓) การเพิม่ อัตราเบีย้ ความพิการ จากเดิมรายละ ๕๐๐ บาท
ต่อคนต่อเดือน เป็น ๘๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน มีเป้าหมาย ๑,๓๕๒,๓๒๒ คน ด�ำเนินการแล้วเสร็จ
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(๔) การปรับสภาพแวดล้อมและระบบขนส่งมวลชนทีเ่ อือ้ ต่อการด�ำรงชีวติ ของผูส้ งู อายุ เด็ก และคนพิการ
โดยได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับรถโดยสารประจ�ำทางที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) ชานต�่ำ
โดยได้สำ� รวจเส้นทางเพือ่ การปรับปรุงรองรับรถเมล์ชานต�ำ่ แล้วเสร็จ ด�ำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
รองรับรถเมล์ชานต�่ำ  จ�ำนวน ๕๐ คัน ที่จะรับเข้ามาในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ ปรับปรุงสะพาน
๑๑ แห่ง ปรับปรุงป้ายรถเมล์ทางลาดและฟุตปาธ จ�ำนวน ๙๐ แห่ง
นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้ให้ความส�ำคัญเเก่การจัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐาน
ด้านคุณธรรม จริยธรรม อาทิ (๑) การจัดระเบียบขนส่งสาธารณะ โดยก�ำหนดมาตรฐานคุณภาพบริการ
รถแท็กซี่มิเตอร์ที่จดทะเบียนในกรุงเทพมหานคร การจดทะเบียนจักรยานยนต์รับจ้างป้ายเหลือง
การลงทะเบียนขอรับบัตรประจ�ำตัวและเสือ้ วิน ด�ำเนินการแล้วเสร็จในเดือนเมษายน ๒๕๕๘ ปรับปรุง
ก�ำหนดจุดจอดรับส่งผู้โดยสาร เส้นทาง และเงื่อนไขในการเดินรถตู้สาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร
จ�ำนวน ๑๔๘ เส้นทาง (๒) จัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่ แผงลอย เพื่อคืนทางเท้าให้แก่ประชาชน
สามารถด� ำ เนิ น การแล้ ว เสร็ จ จ� ำ นวน ๓๕ แห่ ง ในพื้ น ที่ ๒๑ เขต เช่ น ริ ม คลองคู เ มื อ งเดิ ม
และโดยรอบศาลฎีกา ถนนอัษฎางค์ บริเวณรอบอนุสาวรียช์ ยั สมรภูมิ พืน้ ทีเ่ ขตราชเทวี บริเวณรอบตลาดจตุจักร
ริมคลองผดุงกรุงเกษม บริเวณตลาดคลองถม ซึ่งสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว
เป็นอย่างมาก ทัง้ นี้ รัฐบาลมีเป้าหมายทีจ่ ะด�ำเนินการจัดระเบียบพืน้ ทีเ่ พิม่ เติมต่อไป
๔.๔ นโยบายข้อ ๔ การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ�ำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
รั ฐ บาลได้ มี ก ารด� ำ เนิ น งานที่ ส� ำ คั ญ เช่ น แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการพั ฒ นานโยบาย
การศึกษาเพือ่ เสนอแนวทางการขับเคลือ่ นการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา ประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินนโยบายและการด�ำเนินงานด้านการศึกษาให้มีความสอดคล้อง
และด�ำเนินไปในทิศทางเดียวกัน แต่งตั้งคณะกรรมการอ�ำนวยการและคณะอนุกรรมการ ๗ คณะ
ซึ่งได้มีการด�ำเนินการร่วมกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติเเละสภาปฏิรูปแห่งชาติ จัดท�ำร่างวิสัยทัศน์
และกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษา ระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓)
โดยก�ำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายภายในปี ๒๕๖๓ และจัดท�ำวิสัยทัศน์
และกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ที่จะได้รับระยะสั้น
ภายในระยะเวลา ๑ ปี เตรียมการด�ำเนินโครงการน�ำร่องจังหวัดประชาคม
ปฏิรปู การเรียนรู้ (Empower Reform Province) ปรับขนาดห้องเรียนระดับ
ปฐมวัย ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาให้มกี ารสอบประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และยกเลิก
การประเมินคุณภาพการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา (LAS)
ปรับตารางการเรียนการสอนให้ยืดหยุ่น การจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์และวิชาเพิ่มเติม
หน้าทีพ่ ลเมือง ปรับปรุงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน (O-NET) จาก ๘ กลุม่ สาระ เหลือ ๕ กลุม่
สาระ เร่งรัดพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง และสือ่ สารได้ เด็กจบชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๑
ต้องอ่านออกเขียนได้ การส่งเสริมให้นกั เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจะต้องมีวชิ าเลือกเป็นวิชาชีพเสริม
และการแก้ไขปัญหาครูทเี่ น้นการสอนในโรงเรียนกวดวิชา ลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู้ : Moderate Class More
Knowledge โดยมี ๔,๑๐๐ โรงเรียน พร้อมด�ำเนินการ เสริมสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
ให้แก่ผยู้ ากจนหรือด้อยโอกาส โดยจัดสรรงบประมาณเพือ่ สนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาตัง้ แต่
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ระดับอนุบาลจนถึงการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานให้แก่สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ จัดบริการการศึกษาแก่บคุ คลทีไ่ ม่มหี ลักฐานทะเบียนราษฎร์ บุตรแรงงานต่างด้าว เด็กในพืน้ ที่
ชายแดน และเด็กทีต่ กหล่น ยากจน ไร้ทพี่ งึ่ รวมทัง้ การจัดการศึกษาสายอาชีพเพือ่ การมีงานท�ำ การมีสว่ นร่วม
ในการจัดการศึกษา ด�ำเนินโครงการปฏิรปู การเรียนรูส้ ผู่ เู้ รียนเพือ่ ส่งเสริมการกระจายอ�ำนาจการบริหาร
และการจัดการศึกษา ปรับโครงสร้างการขอรับเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชนทุกประเภทอย่างยั่งยืน
การส่งเสริมการเรียนรูต้ ลอดชีวติ จัดบริการการศึกษาให้แก่ประชาชน ๗๗๒,๑๐๑ คน การจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส�ำหรับผูส้ งู อายุ ๓๒๑,๒๖๒ คน การจัดระบบฝึกอาชีพเชิงพื้นที่
จัดกิจกรรมเเละโครงการต่าง ๆ เพือ่ ส่งเสริมการเรียนรูใ้ ห้แก่เด็กและเยาวชน การจัดการศึกษาสายอาชีพ
แก่เด็กพิเศษได้ด�ำเนินการน�ำร่องในสถานศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร การส่งเสริมการอาชีวศึกษา
ปรับภาพลักษณ์และเร่งผลิตและพัฒนาก�ำลังคนเพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศ โครงการเรียน
ร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศกึ ษา) ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ด�ำเนินการร่วมกับส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดการศึกษาหมวดทักษะ
วิชาชีพ ๑๑ สาขาวิชา ปรับภาพลักษณ์นกั เรียนอาชีวศึกษาจัดกิจกรรม “อาชีวะเอกชน สร้างคนสร้างชาติ”
ด� ำ เนิ น การผลิ ต ก� ำ ลั ง คนด้ า นอาชี ว ศึ ก ษาเพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของการพั ฒ นาประเทศ
โดยมีโครงการอาชีวศึกษามาตรฐานสากลเพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ ผลักดันให้สถานศึกษาในสังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นสถานศึกษาที่จะท�ำให้อาชีวศึกษา
เป็นระบบทวิภาคีเต็มรูปแบบคิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของจ�ำนวนสถานศึกษา
ทัง้ หมด การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดท�ำยุทธศาสตร์
การผลิตและพัฒนาครู สาขาขาดแคลนด้านอาชีวศึกษา สามารถขอหนังสือ
อนุญาตให้ปฏิบตั กิ ารสอนโดยไม่มใี บอนุญาตประกอบวิชาชีพครูมอี ายุ ๙๐ วัน
จ�ำนวน ๙๘ สาขา ในส่วนของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
จ�ำนวน ๑๐ สาขา เเละแก้ไขปัญหาหนีส้ นิ ครู ส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การศึกษา ขยายผลโครงการ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาทางไกลผ่ า นดาวเที ย ม (Distance Learning Television: DLTV)
เพือ่ แก้ปญ
ั หาโรงเรียนขนาดเล็ก จ�ำนวน ๑๕,๓๖๙ โรง ทีข่ าดแคลนครู และโรงเรียนเอกชน ๒๕ โรง
พัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information Techonology:
DLIT) โดยคัดเลือกครูจากโรงเรียนทีม่ กี ารแข่งขันสูงและมีความพร้อมเป็นโรงเรียนต้นทางในการถ่ายทอดสด
การสอน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วย
“ระบบ TEPE Online” (Teachers and Educational Personnels Enhancement Based on Mission
and Functional Areas as Major)
		การสนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามีบทบาทส�ำคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
ตลอดจนการเสริมสร้างสันติสุขและความปรองดองในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาสังคม โดยมีการด�ำเนินงาน อาทิ โครงการ “หมูบ่ า้ นรักษาศีล ๕” จัดกิจกรรมคืนความสุข
ให้คนในชาติร่วมกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จัดนิทรรศการเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย บูรณะ
และปรับปรุงโบราณสถานทีส่ ำ� คัญ จัดพิพธิ ภัณฑ์เคลือ่ นทีส่ ำ� หรับผูพ้ กิ าร โครงการพัฒนาหอสมุดแห่งชาติ
เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทางด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์
และช่างศิลป์ทั้งไทยและต่างประเทศ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม โครงการเผยแพร่มรดก
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ภูมปิ ญ
ั ญาปราชญ์แผ่นดินศิลปินแห่งชาติ โครงการเผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรมสูส่ ถานศึกษา จัดโครงการอบรม
ศิลปะส�ำหรับผูพ้ กิ ารและผูด้ อ้ ยโอกาส จัดโครงการอบรมนาฏศิลป์ดนตรีสำ� หรับเยาวชนและบุคคลทัว่ ไป
ภาคฤดูรอ้ น ส่งมอบโบราณวัตถุ จ�ำนวน ๑๖ รายการ คืนเเก่ราชอาณาจักรกัมพูชา จัดกิจกรรมตลาดนัดศิลปะ
(Art Market) ตามโครงการส่งเสริมการสร้างสรรค์ศลิ ปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพือ่ การท่องเทีย่ ว การพัฒนา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรม (การออกแบบผ้าไทย) การเปิดถนนสายวัฒนธรรมร่วมกับกระทรวง
มหาดไทยในจังหวัดที่มีศักยภาพ ด�ำเนินงานหมู่บ้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์ การจัดมหกรรมพื้นบ้าน
จัดโครงการส่งเสริมและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์วฒ
ั นธรรมไทย จัดตัง้ “ศูนย์บนั ดาลไทย” (The Center of
Thai Inspiration) เพือ่ เป็นศูนย์กลางในการให้บริการและให้คำ� แนะน�ำปรึกษาส�ำหรับการพัฒนาธุรกิจ
อุตสาหกรรมวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารสูเ่ ศรษฐกิจดิจทิ ลั
พัฒนาระบบการเชือ่ มโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (National Single Window) การน�ำเข้าส่งออกโบราณวัตถุ
ศิลปวัตถุ ระบบน�ำชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอัจฉริยะ พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง (Virtual Museum)
การจั ด งานเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าชฯ สยามมกุ ฎ ราชกุ ม าร เนื่ อ งในโอกาส
เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๓ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และการจัดงาน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
“Bike For Mom ปัน่ เพือ่ แม่” จัดการแสดงเผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรมไทย
ภายใต้โครงการน�ำความเป็นไทยสูส่ ากล โครงการ “เปิดประตูสปู่ ระชาคม
อาเซียนในมิตทิ างสังคมและวัฒนธรรม” จัดประชุมสัมมนาวิชาการระหว่าง
ประเทศ “มรดกวัฒนธรรมและอัตลักษณ์รว่ มในอาเซียน” และจัดตัง้ ศูนย์
วัฒนธรรมอาเซียน ณ บริเวณชัน้ ๓ หอศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ส่งเสริม
ค่ า นิ ย มหลั ก และค่ า นิ ย มความเป็ น ไทย อาทิ จั ด ท� ำ บทเพลงรั ก ชาติ
ร่ ว มสมั ย บทเพลงค่านิยม ๑๒ ประการ การผลิ ต รายการโทรทั ศ น์
ละครสร้างสรรค์เกีย่ วกับน�ำ้ ใจไมตรีและค่านิยม ๑๒ ประการ ประกาศพืน้ ทีค่ ณ
ุ ธรรม ๔ จังหวัดน�ำร่อง
คือ จังหวัดพิจิตร พัทลุง บุรีรัมย์ และราชบุรี ผลิตรายการ “สร้างชาติโปร่งใส สร้างไทยซื่อตรง”
จั ด เวที เ สวนาเด็ ก ไทยในมิ ติ วั ฒ นธรรม ยกย่ อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ ส ถานศึ ก ษาดี เ ด่ น ทางวั ฒ นธรรม
ด้านดนตรีไทยและดนตรีพนื้ บ้าน รณรงค์การใช้ภาษาไทย ภาษาถิน่ การแต่งกายด้วยผ้าไทย และจัดงาน
สมัชชาคุณธรรมประเทศไทย ครัง้ ที่ ๗ “รวมพลังขับเคลือ่ นคุณธรรมสูก่ ารปฏิรปู ประเทศไทย”
๔.๕ นโยบายข้อ ๕ การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
รั ฐ บาลได้ ด� ำ เนิ น การเกี่ ย วกั บ การสร้ า งระบบหลั ก ประกั น สุ ข ภาพ ประชาชน
ร้อยละ ๙๙.๙๒ เข้าถึงหลักประกันสุขภาพจากการด�ำเนินนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ซึ่งครอบคลุมการให้บริการผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS โดยให้ยาต้านไวรัส
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งตามเป้ า หมาย และให้ บ ริ ก ารผู ้ ป ่ ว ยไตวายเรื้ อ รั ง
ประชาชนร้อยละ ๙๙.๙๒
และผูป้ ว่ ยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง คิดเป็นร้อยละ ๑๓๐.๘๕ และ ๙๒.๘๔
เข้าถึงหลักประกันสุขภาพ
ของเป้าหมายตามล�ำดับ ขณะเดียวกัน ระบบบริการสุขภาพ ได้จัดให้มี
จากการด�ำเนินนโยบาย
เขตสุขภาพ ๑๒ เขต และเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อกระจายอ�ำนาจ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่ร่วมกันบริหารจัดการทรัพยากรสุขภาพ รวมถึง
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การให้ บ ริ ก ารดู แ ลสุ ข ภาพเชิ ง รุ ก โดยให้ มี ที ม หมอครอบครั ว (Family Care Team)
จ�ำนวน ๖๖,๔๙๒ ทีม กระจายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลและศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง
และเชื่อมโยงกับบริการการรักษาในระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนสนับสนุนให้โรงพยาบาลระดับต่าง ๆ
ผ่ า นการรั บ รองคุ ณ ภาพสถานพยาบาล (Hospital accreditation) จ� ำ นวน ๙๗๓ แห่ ง
และยกระดับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อให้บริการคู่ขนานกับการแพทย์
แผนปั จ จุ บั น ขณะที่การสร้างเสริมสุขภาพให้ความส�ำคัญแก่การจัดการปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ
ในทุ ก กลุ ่ ม วั ย อั น จะน� ำ ไปสู ่ ก ารลดความเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด โรคไม่ ติ ด ต่ อ เรื้ อ รั ง และภาวะพึ่ ง พิ ง
เมือ่ เข้าสูว่ ยั ผู้สูงอายุ เช่น การแก้ปัญหาภาวะอ้วน การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์และแก้ไขปัญหา
การตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่ การใช้มาตรการควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์และการบริโภคยาสูบ การจัดกิจกรรม
ทางกีฬาและนันทนาการทัง้ ในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค การจัดบริการดูแลสุขภาพผูส้ งู อายุระยะยาว
ควบคูไ่ ปกับการเสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด โดยเน้นพัฒนาระบบควบคุมโรคติดต่อ
ร้ายแรงและภัยสุขภาพทีเ่ กิดขึน้ เฉพาะพืน้ ทีแ่ ละในกลุม่ เป้าหมายพิเศษ เช่น โรคเมอร์ส โรคติดเชือ้ ไวรัสอีโบลา
และให้ความส�ำคัญแก่การเฝ้าระวังและตรวจสอบข่าวการระบาดแบบบูรณาการ รวมถึงพัฒนาทีม
สอบสวนโรคเคลือ่ นทีเ่ ร็วคุณภาพ ๑๘๘ เครือข่าย นอกจากนี้ ยังด�ำเนินมาตรการป้องกันการบาดเจ็บ
และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน โดยเตรียมความพร้อมของระบบ
การแพทย์ฉกุ เฉิน ได้แก่ หน่วยบริการระบบรับแจ้งและส่งต่อและทีมแพทย์
ประจ�ำห้องฉุกเฉิน โดยมีอัตราการตายจากอุบัติเหตุทางถนน ๑๓.๙๘
ต่อประชากรแสนคน อีกทั้งยังให้ความส�ำคัญแก่การพัฒนาด้านงานวิจัย
และเทคโนโลยีทางการแพทย์ มีโรงพยาบาลทีจ่ ดั ตัง้ ห้องปฏิบตั กิ ารเฉพาะ
(Designated receiving area) เพือ่ ตรวจวินจิ ฉัย พยากรณ์การด�ำเนินโรค
จ�ำนวน ๒๒ แห่ง และด�ำเนินโครงการศึกษาวิจยั ที่ครอบคลุมทั้งการพัฒนา
การให้บริการและคุม้ ครองด้านสุขภาพและการพัฒนายา
๔.๖ นโยบายข้อ ๖ การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
รัฐบาลได้ดำ� เนินมาตรการเพือ่ ฟืน้ ฟูเศรษฐกิจและสนับสนุนการปรับตัวของภาคธุรกิจเอกชน
ในขณะเดียวกันได้เริ่มด�ำเนินการแผนงานและโครงการต่าง ๆ เพื่อการสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
ให้เศรษฐกิจมีความมัน่ คง แข่งขันได้ดขี นึ้ และสามารถขยายตัวได้อย่างยัง่ ยืนในระยะยาว โดยทีป่ ระชาชน
ได้รบั ผลประโยชน์และโอกาสทางเศรษฐกิจกันอย่างทัว่ ถึงมากขึน้ การด�ำเนินมาตรการเพือ่ การเพิม่ ศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจของประเทศ แบ่งออกได้เป็น ๒ ระยะ คือ ระยะเร่งด่วน เช่น การเร่งรัดการเบิกจ่าย
การบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจและการฟืน้ ฟูความเชือ่ มัน่ ของนักลงทุน และระยะปานกลาง-ระยะยาว
เน้นวางรากฐานให้ประเทศ โดยมีผลการด�ำเนินงานทีส่ ำ� คัญ ดังนี้
๔.๖.๑ ระยะเร่งด่วน
(๑) การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ โดยด�ำเนินมาตรการเพิม่ ประสิทธิภาพ
การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึง่ ท�ำให้สว่ นราชการ รัฐวิสาหกิจ
หน่วยงานอืน่ ของรัฐทีม่ รี ายจ่ายลงทุนเกิน ๕๐ ล้านบาท มีการเร่งรัดกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณ
ที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น เช่น เร่งรัดกระบวนการลงนามในสัญญาโดยเตรียมร่างสัญญาไว้ล่วงหน้า
เเละการลดระยะเวลาในการตรวจรับงาน
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(๒) การเร่งรัดพิจารณาโครงการขอรับการส่งเสริมการลงทุนทีค่ า้ ง
มีคำ� ขอรับการส่งเสริม
การพิจารณา จากช่วงก่อนวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และได้ออกประกาศคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน ๖๒๙ โครงการ
การลงทุน ที่ ๒/๒๕๕๗ เมือ่ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรือ่ ง นโยบายและหลักเกณฑ์สง่ เสริมการลงทุน
มูลค่าเงินลงทุน
โดยก�ำหนดสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่เน้นส่งเสริมกิจการที่มีคุณค่า
๑๑๙,๔๑๕ ล้านบาท
ต่อประเทศสูง ผลจากประกาศดังกล่าวท�ำให้ช่วงเดือนมกราคม-สิงหาคม ๒๕๕๘ มีค�ำขอรับ
การส่งเสริมการลงทุน ๖๒๙ โครงการ มูลค่าเงินลงทุน ๑๑๙,๔๑๕ ล้านบาท
(๓) การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรทัง้ ในส่วนของเกษตรกร
ผู้ปลูกข้าว และเกษตรกรผู้ปลูกพืชชนิดอื่น ๆ ได้แก่ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว รัฐบาลได้ด�ำเนินโครงการ
ช่วยเหลือทัง้ มาตรการเพิม่ รายได้ให้เกษตรกรผูม้ รี ายได้นอ้ ย มาตรการสนับสนุนสินเชือ่ การประกันภัย
และการบริหารจัดการข้าวในสต็อกของรัฐ เช่น โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๗/๒๕๕๘
โดยเฉพาะโครงการประกันภัยข้าวนาปี ในปีการผลิต ๒๕๕๘ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ โดยท�ำประกันฯ
ทัง้ สิน้ ๙๒,๐๓๓ ราย พืน้ ที่ ๑,๕๑๑,๙๙๐.๗๕ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๕๙ ของพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย มาตรการเพิม่ รายได้
ให้แก่ผมู้ รี ายได้นอ้ ย วงเงิน ๔๕,๐๐๐ ล้านบาท มีผไู้ ด้รบั ๓,๖๑๗,๘๑๖ ราย
โครงการสินเชือ่ เพือ่ รวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิม่ โดยสถาบันเกษตรกร
วงเงิน ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท มีการจ่ายแล้ว ๑๐,๗๗๔.๓๒ ล้านบาท
โครงการสินเชือ่ ชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๗/๒๕๕๘
กรอบวงเงิน ๓๔,๗๘๘ ล้านบาท มีผเู้ ข้าร่วมโครงการแล้ว ๗๙,๔๔๔ ราย
โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อการผลิตแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี
ปีการผลิต ๒๕๕๗/๒๕๕๘ สามารถลดดอกเบี้ยให้เกษตรกรลูกค้าได้
จ�ำนวน ๑,๔๒๐,๘๔๓ ราย เป็นเงิน ๓๐๕.๒๒ ล้านบาท จากต้นเงิน
๙๐,๕๓๖.๔๖ ล้านบาท การชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าว
ในการเก็บสต็อก (ร้อยละ ๓) นาปรังปี ๒๕๕๘ โดยมีผปู้ ระกอบการค้าข้าวสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ๑๔๐ ราย
วงเงินกู้ ๓๙,๐๐๐ ล้านบาท ปริมาณเก็บสต็อก ๔.๓ ล้านตัน วงเงินชดเชยดอกเบี้ย ๕๘๒ ล้านบาท
จัดตลาดนัดข้าวเปลือกปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ เพือ่ รักษาเสถียรภาพราคาข้าวภายในประเทศ ซึง่ ส่งผลให้ราคา
รับซือ้ ข้าวเปลือก ณ ท่าข้าว โรงสีสงู ขึน้ เฉลีย่ ตันละ ๑๐๐-๘๐๐ บาท การระบายข้าวในสต็อกของรัฐ
โดยสามารถระบายข้าวในสต็อกของรัฐจากปีการผลิต ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘ รวมทัง้ สิน้ ๑๑.๑๘ ล้านตัน
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘) และเกษตรกรผูป้ ลูกพืชชนิดอืน่ ๆ เช่น มาตรการการจ่ายเงินกู้
ให้แก่เกษตรกรผูป้ ลูกมันส�ำปะหลัง จ�ำนวน ๒๔๕ ล้านบาท ให้แก่เกษตรกร ๒,๐๘๑ สัญญา ชดเชยดอกเบีย้
ให้ผปู้ ระกอบการแปรรูปมันส�ำปะหลังอัตราร้อยละ ๓ ระยะเวลา ๒๔ เดือน โครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกร
ชาวสวนยาง กรอบวงเงิน ๘,๔๕๓.๙๙ ล้านบาท มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ๘๐๑,๒๓๔ ครัวเรือน โครงการ
สนับสนุนสินเชือ่ ผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์ยาง มีผเู้ ข้าร่วมโครงการ ๑๙ ราย วงเงิน ๒๐,๔๕๐.๑๕ ล้านบาท
โครงการสนับสนุนสินเชือ่ เกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพือ่ ประกอบอาชีพเสริม โดยธนาคารเพือ่ การเกษตร
และสหกรณ์การเกษตรได้อนุมตั สิ นิ เชือ่ ให้เเก่เกษตรกร ๗๕,๓๑๕ ครัวเรือน วงเงิน ๖,๖๗๘.๑๐ ล้านบาท
และการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่ออ้ ยในลักษณะเงินทุนหมุนเวียน วงเงิน ๑๖,๙๕๓.๔๕ ล้านบาท
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘)
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รัฐบาลยังได้ด�ำเนินมาตรการอื่น ๆ เช่น (๑) มาตรการการเพิ่มรายได้
โดยให้ความส�ำคัญแก่การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน เช่น การตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช
ในระบบการปฏิบัติทางเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice: GAP) ในแหล่งผลิตผักและผลไม้
การตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มเพาะเลีย้ งสัตว์นำ 
�้ โรงงานผลิตภัณฑ์สตั ว์นำ�้ และตรวจวิเคราะห์คณ
ุ ภาพ
สินค้าประมง และการพัฒนาผูต้ รวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP และผูต้ รวจประเมินระบบการตรวจ
รับรองโรงสีข้าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร/ตามมาตรฐานการผลิตที่มีมาตรการ
ป้องกันอันตรายทีผ่ บู้ ริโภคอาจได้รบั จากการบริโภคอาหาร (Good Manufacturing Practice/Hazard
Analysis Critical Control Point: GMP/HACCP) (๒) มาตรการลดรายจ่าย/ลดต้นทุนการผลิต
ให้แก่เกษตรกร เช่น โครงการส่งเสริมการให้บริการเครือ่ งจักรกลทางการเกษตร มีประชาชนได้รบั ประโยชน์
๒๑๘,๓๙๗ คน พืน้ ที่ ๒,๘๑๐,๘๗๘ ไร่ ลดต้นทุนการผลิต ๙๔๕,๐๕๘,๓๐๔ บาท การลดและการควบคุม
ค่าเช่านาโดยเกษตรกรได้รับการลดค่าเช่านาลงเฉลี่ยรายละ ๖๓๑-๒๒,๒๓๘ บาท จ�ำนวนเงินที่สามารถ
เจรจาลดค่าเช่านาลงได้ ๓๔๒,๑๓๙,๓๐๘ บาท การจัดตลาดเพื่อเกษตรกรโดยให้ภาคเอกชนในจังหวัด
ได้มีโอกาสร่วมมือจัดขึ้นทุกจังหวัดอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง นอกจากนี้ รัฐบาลได้มีโครงการ
การจัดที่ดินท�ำกินให้แก่เกษตรกรมีผู้ได้รับสิทธิได้รับที่ดินแล้ว ๘๐,๐๐๐ ราย ๖๐๐,๐๐๐ ไร่ และ
(๓) การช่ ว ยเหลื อ ด้ า นหนี้ สิ น เกษตรกร โดยเฉพาะหนี้ สิ น ของสมาชิ ก สหกรณ์ / กลุ ่ ม เกษตรกร
ทีป่ ระสบอุทกภัย ปี ๒๕๕๔ (ปีที่ ๓) โดยการพักช�ำระหนีเ้ ป็นเวลา ๓ ปี และรัฐบาลจ่ายดอกเบีย้ แทน
ตามอัตราดอกเบีย้ ทีม่ กี ารเรียกเก็บจากสมาชิกตามระยะเวลาทีพ่ กั ช�ำระหนี้ ขณะนีร้ ฐั บาลได้ชำ� ระหนีแ้ ทน
ทัง้ จ�ำนวนโดยเบิกจ่ายเงินชดเชยดอกเบีย้ ให้เเก่สมาชิกสหกรณ์/กลุม่ เกษตรกร ๒๖,๐๕๙ ราย เป็นเงิน
๑๙๙.๒๒ ล้านบาท นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้มโี ครงการพักช�ำระหนีเ้ กษตรกร
รายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้ต�่ำกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท
ผ่ า นสหกรณ์ / กลุ ่ ม เกษตรกร โดยจ่ า ยชดเชยดอกเบี้ ย ให้ ร ้ อ ยละ ๓
จ� ำ นวน ๓ ปี และหนี้ ค ้ า งช� ำ ระ จ่ า ยชดเชยดอกเบี้ ย ร้ อ ยละ ๔
จ� ำ นวน ๓ ปี และจ่ า ยเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นเพื่ อ ฟื ้ น ฟู อ าชี พ แก่ ส มาชิ ก
ขณะนี้ได้จ่ายเงินชดเชยดอกเบี้ยให้เเก่สมาชิก จ�ำนวน ๒๐๐,๒๙๑ ราย
วงเงิน ๘๕.๒๗ ล้านบาท รัฐบาลยังได้จดั ตัง้ กองทุนหมุนเวียนเพือ่ การกูย้ มื
แก่เกษตรกรและผูย้ ากจน โดยได้อนุมัติเงินกู้ให้แก่เกษตรกรและผู้ยากจน
จ�ำนวน ๑,๑๙๐ ราย วงเงิน ๔๔๘.๘๗ ล้านบาท
			
(๔) การดูแลค่าครองชีพให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย เช่น การจัดงาน
ธงฟ้าทัว่ ประเทศ รวม ๑,๙๐๐ ครัง้ สามารถลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนกว่า ๗ ล้านคน มูลค่ากว่า
๗๐๐ ล้านบาท การจ�ำหน่ายข้าวสารบรรจุถงุ ตามโครงการเพือ่ ชุมชนให้แก่ผมู้ รี ายได้นอ้ ยราคาต�ำ่ กว่าตลาด
ประมาณร้อยละ ๒๐ ผ่านสหกรณ์ รวม ๕๘ จังหวัด ๑๒๔ สหกรณ์ การตรึงราคาหรือชะลอการปรับราคา
จ�ำหน่ายจนถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ และการขยายระยะเวลาด�ำเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพ
ของประชาชนด้านการเดินทางออกไปถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙
(๕) การด�ำเนินมาตรการทางเศรษฐกิจเพือ่ สนับสนุนการฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจ
เช่น มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศ มีผลใช้บังคับ
ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ มาตรการสินเชือ่ เพือ่ สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนรายย่อย
(สินเชือ่ Nano-Finance) วงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อราย ปัจจุบนั มีผปู้ ระสงค์ประกอบธุรกิจ
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ยืน่ ขอใบอนุญาต จ�ำนวน ๒๔ ราย โดยผ่านเกณฑ์และลงนามใบอนุญาตแล้ว จ�ำนวน ๑๕ ราย มาตรการ
กระตุน้ เศรษฐกิจระยะที่ ๒ ประกอบด้วย โครงการเงินกูเ้ พือ่ การพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้
และระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน กรอบวงเงิน ๗๗,๐๙๕.๕๖ ล้านบาท จัดสรรไปแล้ว ๖๗,๘๗๖.๘๒
ล้านบาท และเบิกจ่ายไปแล้ว ๕,๒๓๕.๖๓ ล้านบาท
รัฐบาลได้ประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมในเดือนกันยายน
และตุลาคม ๒๕๕๘ อาทิ มาตรการส่งเสริมความเป็นอยูข่ องประชาชนผูม้ รี ายได้นอ้ ยและมาตรการ
กระตุน้ การลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทัว่ ประเทศ วงเงิน ๑๓๖,๒๗๕ ล้านบาท ได้แก่ มาตรการส่งเสริม
ความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้าน วงเงินรวม ๖๐,๐๐๐ ล้านบาท มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต�ำบล
(ต�ำบลละ ๕ ล้านบาท) วงเงินรวม ๓๙,๗๔๓.๘๐ ล้านบาท และมาตรการกระตุน้ การลงทุนขนาดเล็ก
ของรัฐบาลทัว่ ประเทศ วงเงินรวม ๔๐,๐๐๐ ล้านบาท มาตรการการเงินการคลังเพือ่ ส่งเสริมผูป้ ระกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในระยะเร่งด่วน ได้แก่ โครงการสินเชือ่ ดอกเบีย้ ต�ำ่ เพือ่ เป็นทุนหมุนเวียน
ให้กับผู้ประกอบกิจการ SMEs การปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการค�้ำประกันสินเชื่อโครงการ
Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ ๕ (PGS 5) มาตรการสนับสนุน SMEs ผ่านการร่วมลงทุน มาตรการ
ลดอัตราภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลส�ำหรับผูป้ ระกอบการ SMEs และมาตรการภาษีเพือ่ ส่งเสริมผูป้ ระกอบการ
รายใหม่ (New Start-up) และมาตรการการเงินการคลังเพือ่ การกระตุน้ เศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์
โดยการผ่อนปรนหลักเกณฑ์เงื่อนไขการขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยส�ำหรับผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง
เพือ่ ให้มโี อกาสในการเข้าถึงสินเชือ่ เพือ่ ซือ้ ทีด่ นิ พร้อมอาคารหรือห้องชุดควบคูไ่ ปกับการลดค่าธรรมเนียม
ส�ำหรับการจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมโดยการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนและค่าจดทะเบียน
การจ�ำนองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุด จากเดิมร้อยละ ๒ ของราคาประเมินทุนทรัพย์ในกรณีการโอน
และร้อยละ ๑ ของมูลค่าที่จ�ำนอง แต่ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ในกรณีจ�ำนองเหลือร้อยละ ๐.๐๑
เป็นเวลา ๖ เดือน
(๖) การลดอุ ป สรรคในการส่ ง ออก ได้ เร่ ง ด� ำ เนิ น การตามยุ ท ธศาสตร์
การขับเคลื่อนการส่งออก เช่น การเร่งรัดท�ำตลาดเชิงกลยุทธ์โดยการผลักดันสินค้าและบริการ
เป็นกลุม่ อย่างครบวงจร (Cluster) ในกลุม่ สินค้าการเกษตรอาหาร/อาหารแปรรูป/อุตสาหกรรมและ
ทั่วไป รวมถึงการส่งเสริมการขยายการค้าในอาเซียนผ่านกิจกรรมส่งเสริมต่าง ๆ ส่งผลให้ขยายตลาด
หรื อ ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ในอาเซี ย นได้ ก ว่ า ๑,๐๐๐ ราย เกิ ด มู ล ค่ า การสั่ ง ซื้ อ กว่ า ๑,๑๐๐ ล้ า นบาท
การปฏิรูปโครงสร้างการส่งออกเพื่อวางรากฐานเศรษฐกิจในระยะยาว โดยพัฒนาและส่งเสริม
อุตสาหกรรมทีม่ ศี กั ยภาพของไทยผ่านโครงการ Product and Service Champion รวมถึงการจับคู่
เจรจาธุรกิจรวม ๑,๐๐๐ คู่ มีผซู้ อื้ จากประเทศต่าง ๆ มากกว่า ๓๐ ประเทศ การเจรจาเชิงรุกเพือ่ เปิดตลาด
และลดอุปสรรคทางการค้าในระดับพหุภาคี ระดับภูมิภาคและระดับ
ทวิภาคีส�ำหรับการเจรจาเขตการค้าเสรี (Free Trade Area: FTA)
ส่งเสริมการขยายการค้าในอาเซียน
ปัจจุบนั มีอยู่ ๑๖ ประเทศ อยูร่ ะหว่างด�ำเนินการให้มผี ลใช้บงั คับอีก ๒ ฉบับ
ผ่านกิจกรรมส่งเสริมต่าง ๆ
(สาธารณรัฐชิลแี ละสาธารณรัฐเปรู) และก�ำลังจะเจรจา FTA กับอีก ๒ ประเทศ
ส่งผลให้ขยายตลาดหรือด�ำเนินธุรกิจ
นอกจากนี้ ไทยได้ประกาศให้สิทธิพิเศษแก่ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด
ในอาเซียนได้กว่า ๑,๐๐๐ ราย
๔๘ ประเทศโดยการยกเลิกภาษีน�ำเข้าและโควตาอันเป็นประโยชน์
เเก่การเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบจากกลุ่มประเทศดังกล่าว และเป็นการขยาย เกิดมูลค่าการสัง่ ซือ้ กว่า ๑,๑๐๐ ล้านบาท
ความสัมพันธ์ทางการค้าไปยังประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ซึ่งส่วนใหญ่

รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี
ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

บทสรุปส�ำหรับผู้บริหาร

อยู่ในแถบแอฟริกาและเอเชียใต้ด้วย นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมขยายการค้าในตลาดศักยภาพใหม่ ๆ
เช่น สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน เขตปกครองพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
สาธารณรัฐอินเดีย รวมถึงประเทศในเเดนตะวันออกกลาง ลาตินอเมริกา และแอฟริกา ส่งผลให้ผปู้ ระกอบการ
ได้รบั การส่งเสริมไปขยายตลาดกว่า ๙,๔๐๐ ราย เกิดมูลค่าการสัง่ ซือ้ กว่า ๑๓๘,๐๐๐ ล้านบาท
๔.๖.๒ ระยะปานกลาง-ระยะยาว
(๑) การปรั บ ปรุ ง วิ ธี ก ารจั ด เก็ บ ภาษี ใ ห้ จั ด เก็ บ ได้ อ ย่ า งครบถ้ ว น เช่น
การจัดเก็บภาษีเพื่อลดความเหลื่อมล�้ำทางสังคม โดยประกาศใช้พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก
พ.ศ. ๒๕๕๘ และพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๐) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ภาษีเงินได้
จากการรับให้) ซึง่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมือ่ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ การขยายฐานภาษี
ประเภทใหม่ โดยทบทวนรายละเอียดร่างพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อน�ำภาษีที่ดิน
และสิง่ ปลูกสร้างมาใช้บงั คับแทนภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ และภาษีบำ� รุงท้องที่ การปรับปรุงโครงสร้างภาษี
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ได้แก่ (๑) มาตรการภาษีส่งเสริมการจัดตั้ง
ส�ำนักงานใหญ่ขา้ มประเทศ (International Headquarters: IHQ) และมาตรการภาษีสง่ เสริมการจัดตัง้
บริษทั การค้าระหว่างประเทศ (International Trading Center: ITC) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมือ่ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ (๒) การปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีศลุ กากรเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต
ได้ดาํ เนินการออกประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ ง การลดอัตราอากรและยกเวนอากรศุลกากรตามมาตรา ๑๒
แหง พระราชกาํ หนดพิกดั อัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๑๑) โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมือ่ วันที่
๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ (๓) มาตรการขยายเวลาการลดอัตราภาษีมลู ค่าเพิม่
โดยได้ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
ปรับปรุงโครงสร้างภาษี
ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมลู ค่าเพิม่ (ฉบับที่ ๕๙๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ
เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถ
ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๘ และมีผลใช้บังคับ
ในการเเข่งขันทางเศรษฐกิจ
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป (๔) ร่างพระราชกฤษฎีกา
เเละวิธกี ารจัดเก็บภาษีเพือ่
ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่..)
ลดความเหลือ่ มล�ำ้ ทางสังคม
พ.ศ. .... (มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลส�ำหรับค่าใช้จา่ ยด้านการวิจยั
และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่
๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ อนุมตั หิ ลักการร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว และ (๕) ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความ
ในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพือ่ สนับสนุนการกีฬา)
ซึ่ ง คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ ๑๑ สิ ง หาคม ๒๕๕๘ อนุ มั ติ ห ลั ก การร่ า งพระราชกฤษฎี ก า
ดั ง กล่ า ว นอกจากนี้ ได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง กฎหมาย ระเบี ย บและวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ข องสิ น ค้ า ที่ มี
การหลีกเลี่ยงภาษี โดยแก้ไขกฎหมายภาษีสรรพสามิตเพื่อปรับปรุงฐานการค�ำนวณภาษีสรรพสามิต
การปฏิรปู การจัดเก็บภาษีสรุ า ยาสูบ ซึง่ คณะรัฐมนตรีมมี ติเมือ่ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ อนุมตั หิ ลักการ
ร่างพระราชบัญญัตใิ ห้ใช้ประมวลกฎหมายภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ... และร่างประมวลกฎหมายภาษีสรรพสามิต
รวม ๒ ฉบับ การปรับปรุงการจัดเก็บภาษีหา้ งหุน้ ส่วนและคณะบุคคลทีม่ ใิ ช่นติ บิ คุ คล ซึง่ ได้มกี ารประกาศ
ใช้พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๙) พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมือ่ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ การปรับปรุงการจัดเก็บภาษีสำ� หรับกิจการโรงเรียนเอกชนและโรงเรียน
กวดวิชา ซึง่ ได้ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
(ฉบับที่ ๕๘๙) พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมือ่ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และมีผล
ใช้บงั คับเมือ่ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี
ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

(43)

(44)

บทสรุปส�ำหรับผู้บริหาร

(๒) การส่งเสริมการท่องเทีย่ วในประเทศไทย รัฐบาลได้จดั ท�ำแผนปฏิบตั กิ าร
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จ�ำนวน ๑๕๖ แห่ง และได้จัดท�ำแผนพัฒนาอุทยานแห่งชาติ เพื่อส่งเสริม
การท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์ให้ได้มาตรฐานสากล ในอุทยานแห่งชาตินำ� ร่อง ๔ พืน้ ที่ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติ
เขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ และอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี รวมถึง
การจัดท�ำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ เพื่อเป็นการปฏิรูปการท่องเที่ยวไทย
อย่างยั่งยืน โดยมีวิสัยทัศน์ “วางรากฐานการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ประเทศไทย
เป็นแหล่งท่องเทีย่ วคุณภาพอย่างมีดลุ ยภาพและยัง่ ยืน” ทัง้ นี้ รัฐบาลได้จดั กิจกรรมส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
อย่างต่อเนือ่ ง เช่น ตลาดน�ำ้ วิถไี ทย คลองผดุงกรุงเกษม การส่งเสริมการท่องเทีย่ ววิถเี กษตร เช่น การด�ำเนิน
โครงการ ๑๒ เมืองต้องห้าม...พลาด และการจัดเขตพัฒนาการท่องเที่ยว ๘ คลัสเตอร์ ครอบคลุม
ไปทุกภูมภิ าคภายในปี ๒๕๖๐ กิจกรรมบูรณาการท่องเทีย่ วกับงานมรดกทางศิลปวัฒนธรรม (ในช่วงกลางคืน)
เช่น การแสดงจากส�ำนักงานการสังคีต กรมศิลปากร รวมถึงการนมัสการพระพุทธไสยาสน์ ณ วัดพระเชตุพน
วิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร และชมโบราณสถานและรูปแบบสถาปัตยกรรมเกาะกรุงรัตนโกสินทร์
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายท�ำในประเทศไทย
ครั้ ง ที่ ๓ โครงการส้ ว มรถไฟสะอาดเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วโครงการพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยท่ อ งเที่ ย ว
โดยชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “ท่องเที่ยวชุมชน...ท่องเที่ยววิถีไทย” นอกจากนี้
รัฐบาลยังได้ลงนามในความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งส�ำนักเลขาธิการระดับภูมิภาคส�ำหรับการด�ำเนินงาน
ตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติวิชาชีพ
ด้านการท่องเที่ยวแห่งอาเซียนอีกด้วย ในส่วนของ
การป้องกันและรักษาความปลอดภัยของนักท่องเทีย่ วนัน้
รั ฐ บาลได้ มี โ ครงการประชาสั ม พั น ธ์ แ ละเตื อ นภั ย
ด้านการท่องเทีย่ ว (ปีที่ ๔) เพื่อให้ข้อมูลและค�ำแนะน�ำ
ในการป้องกันภัยจากการท่องเทีย่ ว ช่องทางการร้องเรียน
ร้ อ งทุ ก ข์ แ ละการช่ ว ยเหลื อ เยี ย วยานั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ชาวต่างชาติทเี่ ดินทางเข้ามาประสบเหตุในประเทศไทย
ผ่านสือ่ ต่าง ๆ การปราบปรามแก๊งค์หลอกลวงนักท่องเทีย่ ว
ในด้านการส่งเสริมการกีฬานัน้ รัฐบาลได้ดำ� เนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
การกีฬาของไทยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการเข้าร่วมและเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันและการประชุม
ด้านกีฬาระดับนานาชาติในประเทศไทย เช่น การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนบีชเกมส์
ครัง้ ที่ ๔ ณ จังหวัดภูเก็ต การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมสหพันธ์โอลิมปิก
แห่งชาติ ประจ�ำปี ๒๕๕๗ การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครัง้ ที่ ๑๗ กีฬาเอเชียนพาราเกมส์
ครัง้ ที่ ๑๑ ณ เมืองอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี และการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนระหว่างประเทศ
แห่งอาเซียน “อาเซียนสกูลเกมส์” ครัง้ ที่ ๖ (6th ASEAN Schools Games 2014) ณ เมืองมาริกนิ า
สาธารณรัฐฟิลปิ ปินส์
(๓) การส่งเสริมการบริหารจัดการพลังงาน รัฐบาลได้วางกรอบแผนพลังงาน
ในภาพรวม โดยบูรณาการแผนพัฒนาก�ำลังผลิตไฟฟ้า (Power Development Plan: PDP) แผนพัฒนา
พลังงานทดแทน (Alternative Energy Development Plan: AEDP) และแผนอนุรกั ษ์พลังงาน (Energy
Efficiency Development Plan: EEDP) เข้าด้วยกัน รวมถึงได้จดั ท�ำแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ
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(Gas Plan) และแผนบริหารจัดการน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง (Oil Plan) ซึง่ กรอบแผนพลังงานดังกล่าวมีเป้าหมาย
ในการเสริมความมัน่ คงและเพิม่ ประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน ทัง้ ด้านความมัน่ คงของระบบไฟฟ้า ต้นทุน
การผลิต ผลกระทบทางสิง่ แวดล้อมของการผลิตไฟฟ้า และด้านการเพิม่ ความมัน่ คงและประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติและน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง
ในปี ๒๕๕๘ รัฐบาลได้เร่งส�ำรวจแหล่งปิโตรเลียมอย่างต่อเนือ่ ง โดยส�ำรวจ
พบแหล่งก๊าซธรรมชาติบนบกใหม่ที่แหล่งดงมูล จังหวัดกาฬสินธุ์ ด�ำเนินการผลิตปิโตรเลียมเพิ่มเติม
ที่แหล่งวาสนา และสนับสนุนการต่อสัมปทานที่จะหมดอายุลงของกลุ่มแหล่งก๊าซธรรมชาติเอราวัณ
และข้างเคียง และกลุม่ แหล่งก๊าซธรรมชาติบงกช ทัง้ นี้ รัฐบาลมีนโยบายให้ชะลอการยืน่ ค�ำขอสิทธิสำ� รวจ
และผลิตปิโตรเลียม (รอบที่ ๒๑) ออกไปก่อน นอกจากนี้ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
ได้เห็นชอบสัญญาซือ้ ก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas: LNG) ระยะยาวเพิม่ เติม ๒ ฉบับ
และเห็นชอบกรอบการลงทุนโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติระยะที่ ๑ (ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๒) และระยะที่ ๒
(ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๔) รวมทั้งมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาความจ�ำเป็นและความเหมาะสม
ของการลงทุนเพื่อรองรับการน�ำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวเพิ่มเติม อีกทั้งมีมติเห็นชอบการขยายระบบ
การขนส่งน�้ำมันทางท่อไปยังภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้ รัฐบาลมีการจัดท�ำ
แผนรองรับสภาวะฉุกเฉินด้านพลังงานทัง้ ในกรณีการหยุดจ่ายก๊าซจากแหล่งก๊าซธรรมชาติตา่ งประเทศ
และการเปิดศูนย์เฝ้าระวังวิกฤตพลังงานช่วงสงกรานต์
รัฐบาลได้ผลักดันการพัฒนาโรงไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้าตามแผน
พัฒนาก�ำลังผลิตไฟฟ้า รวมถึงท�ำข้อตกลงการรับซือ้ ไฟฟ้าจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
รวม ๕,๔๒๗ เมกะวัตต์ และอยูร่ ะหว่างการผลักดันโครงการเพือ่ เสริมความมัน่ คงด้านไฟฟ้ากับสาธารณรัฐ
เเห่งสหภาพเมียนมา มีการจัดท�ำบันทึกความเข้าใจ (MoU) กับทบวงพลังงานระหว่างประเทศ (International
Energy Agency: IEA) สหพันธรัฐรัสเซีย และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และร่วมจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารว่าด้วย
ความร่วมมือด้านพลังงานของอาเซียนฉบับปี ๒๕๕๙-๒๕๖๘ ในด้านราคาพลังงาน รัฐบาลได้ปรับ
โครงสร้างราคาน�้ำมันเชื้อเพลิง โครงสร้างราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว
(Liquefied Petroleum Gas: LPG) โครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติ
พัฒนาโรงไฟฟ้าเเละระบบ
ส�ำหรับยานยนต์ (Natural Gas Vehicles: NGV) และโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า
ส่งไฟฟ้าเพือ่ พัฒนาก�ำลังผลิตไฟฟ้า
ให้ เ กิ ด ความเป็ น ธรรมและสะท้ อ นต้ น ทุ น ส่ ว นการลดการผู ก ขาด
เเละออกข้อบังคับเพือ่
ในกิจการก๊าซธรรมชาติและกิจการโรงกลั่นน�้ำมัน รัฐบาลได้ประกาศใช้
ลดการผูกขาดในกิจการก๊าซธรรมชาติ
ข้อบังคับว่าด้วยการจัดท�ำข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อ
เเละกิจการโรงกลัน่ น�ำ้ มัน
ระบบส่งก๊าซธรรมชาติและสถานี LNG แก่บุคคลที่สาม (ฉบับที่ ๒)
ในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ส่วนการส่งเสริมพลังงานทดแทน รัฐบาลได้ปรับปรุง
มาตรการส่ ง เสริ มการผลิ ต ไฟฟ้ า จากพลั ง งานหมุ น เวี ย น โดยเปลี่ยน
จากระบบ Adder เป็ น Feed in Tariff (FiT) เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ ง
กั บ ต้ น ทุ น การผลิ ต ไฟฟ้ า จากพลั ง งานหมุ น เวี ย นในแต่ ล ะประเภท
เกิ ด แรงจู ง ใจในระยะยาวและเป็ น ธรรมเเก่ ผู ้ ผ ลิ ต และผู ้ บ ริ โ ภค
คณะกรรมการก� ำ กั บ กิ จ การพลั ง งานลงนามในบั น ทึ ก ความเข้ า ใจ
(MoU) ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมเมื่อปลายปี ๒๕๕๗ เพื่อพัฒนา

รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี
ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

(45)

(46)

บทสรุปส�ำหรับผู้บริหาร

ไปสู่การเป็น One Stop Service ในด้านการอ�ำนวยความสะดวกในการออกใบอนุญาตส�ำหรับ
การประกอบกิจการจากไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน นอกจากนี้ ยังมีการด�ำเนินโครงการรณรงค์การประหยัด
พลังงานอย่างต่อเนือ่ งและมีการด�ำเนินงานอื่น ๆ ในการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
และด�ำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านพลังงานในระดับชุมชนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๔) การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านการคมนาคมขนส่ง โดยมีการด�ำเนินการ
ทีส่ ำ� คัญ ดังนี้
(๔.๑) ทางบก ได้แก่ (๑) โครงการพัฒนาเส้นทางจักรยาน เพื่อให้
ประชาชนมีการใช้จักรยานเพื่อการออกก�ำลังกาย การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และเป็นยานพาหนะ
ในชีวติ ประจ�ำวัน โดยมีเส้นทางจักรยานทีด่ ำ� เนินการแล้วเสร็จ สามารถใช้งานได้ ๕๖๖.๑๒ กิโลเมตร อยูร่ ะหว่าง
การด�ำเนินการ ๗๑๕.๓๙ กิโลเมตร และจะพัฒนาเพิม่ ในอนาคต ๑,๐๗๑.๑ กิโลเมตร (๒) โครงการรถไฟ
ทางคู่ ๖ เส้นทาง โดยอยู่ระหว่างการประกวดราคา ๒ เส้นทาง คือ ช่วงแก่งคอย-ฉะเชิงเทรา
และช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น อยูร่ ะหว่างการน�ำเสนอขออนุมตั โิ ครงการเพือ่ ด�ำเนินการก่อสร้าง
จากคณะรัฐมนตรี จ�ำนวน ๑ เส้นทาง คือ ช่วงประจวบคีรขี นั ธ์-ชุมพร และอยูร่ ะหว่างการพิจารณารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) จ�ำนวน ๒ เส้นทาง
คือ ช่วงลพบุร-ี ปากน�ำ้ โพ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ และช่วงนครปฐม-หัวหิน (๓) โครงการระบบ
รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงบางซื่อ-พญาไทมักกะสัน-หัวหมาก และสายสีแดงเข้ม ช่วงบางซือ่ -หัวล�ำโพง
อยูร่ ะหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีเพือ่ พิจารณาอนุมตั ดิ ำ� เนินโครงการ
(๔) โครงการระบบรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
Airport Rail Link ส่วนต่อขยาย พญาไท-ดอนเมือง
อยู ่ ร ะหว่ า งทบทวนรายละเอี ย ดโครงการก่ อ นน� ำ เสนอ
คณะรัฐมนตรี (๕) โครงการรถไฟฟ้า ๔ สาย ประกอบด้วย
สายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี อยูร่ ะหว่างการรถไฟฟ้ามหานคร
น�ำเสนอรายงานผลการศึกษา ให้คณะกรรมการนโยบาย
การให้เอกชนร่วมลงทุนพิจารณา สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าวส�ำโรง อยู่ระหว่างการรถไฟฟ้ามหานครน�ำเสนอรายงาน
ผลการศึกษา ให้ ค ณะกรรมการนโยบายการให้ เ อกชน
ร่วมลงทุนพิจารณา สายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี (สุวนิ ทวงศ์) อยูร่ ะหว่างเสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อขออนุมัติด�ำเนินโครงการก่อสร้าง สายสีม่วง (ตอนล่าง) ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ อยู่ระหว่าง
น�ำเสนอรายงานการศึกษาและวิเคราะห์ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุน พ.ศ. ๒๕๕๖
ให้ ก ารรถไฟฟ้ า ขนส่ ง มวลชนเเห่ ง ประเทศไทยพิ จ ารณาก่ อ นเสนอคณะรั ฐ มนตรี เ พื่ อ ขออนุ มั ติ
ด�ำเนินโครงการก่อสร้าง (๖) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ๓ เส้นทาง ประกอบด้วย
สายพั ท ยา-มาบตาพุ ด คาดว่ า จะลงนามในสั ญ ญาภายในเดื อ นมกราคม ๒๕๕๙ ก� ำ หนด
เปิดให้บริการในปี ๒๕๖๒ สายบางปะอิน-นครราชสีมา คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือนพฤษภาคม
๒๕๕๙ จะเปิดให้บริการในปี ๒๕๖๒ สายบางใหญ่-กาญจนบุรี คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายใน
เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ และ (๗) โครงการจัดซือ้ รถโดยสารใช้เชือ้ เพลิงก๊าซธรรมชาติ (จ�ำนวน ๔๘๙ คัน)
โดยจะทยอยส่งมอบรถจนครบ ๔๘๙ คัน ภายในต้นปี ๒๕๕๙
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(๔.๒) ทางน�ำ้ ได้แก่ (๑) โครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตูส้ นิ ค้าทางรถไฟ
ทีท่ า่ เรือแหลมฉบัง (ระยะที่ ๑) คณะรัฐมนตรีมมี ติเมือ่ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ อนุมตั ใิ นหลักการ
ให้ดำ� เนินโครงการ สามารถรองรับปริมาณตู้สินค้า จ�ำนวน ๒.๐ ล้าน TEUs ต่อปี (๒) โครงการพัฒนา
ท่ า เที ย บเรื อ ชายฝั ่ ง (ท่ า เที ย บเรื อ A) ที่ ท ่ า เรื อ แหลมฉบั ง สามารถรองรั บ ตู ้ สิ น ค้ า ได้ สู ง สุ ด
ถึง ๓๐๐,๐๐๐ TEUs ต่อปี คาดว่าจะลงนามในสัญญาในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ และจะเปิดให้บริการ
ในปี ๒๕๖๑ และ (๓) การจัดมหกรรมเรือส�ำราญและมารีนา่ โดยคณะรัฐมนตรีมมี ติเมือ่ วันที่ ๑๕ กันยายน
๒๕๕๘ อนุมตั โิ ครงการจัดมหกรรมเรือส�ำราญและมารีนา่ เพือ่ สนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางมารีนา่
ของอาเซียน และได้เปิดตัวโครงการเมือ่ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖
(๔.๓) ทางอากาศ ได้แก่ (๑) โครงการท่าอากาศยานอูต่ ะเภา แบ่งเป็น
๓ ระยะ ระยะที่ ๑ (ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐) เพิ่มศักยภาพในการรองรับ
ผูโ้ ดยสารเป็น ๓ ล้านคนต่อปี ระยะที่ ๒ (ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๓) เพิม่ ศักยภาพ
ในการรองรับผูโ้ ดยสารเป็น ๕ ล้านคนต่อปี และระยะที่ ๓ (หลังปี ๒๕๖๓)
พัฒนาศักยภาพของท่าอากาศยาน
พัฒนาศักยภาพเพือ่ รองรับการเติบโตของกิจการบินในอนาคต ขณะนีไ้ ด้จดั ท�ำ
เพือ่ รองรับการเติบโตของธุรกิจ
แผนปฎิบัติการเพื่อพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภาให้เป็นท่าอากาศยาน
การบินในอนาคต
เชิงพาณิชย์แห่งที่ ๓ เพือ่ เสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ (๒) โครงการ
ทางอากาศ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ๒ โครงการ ประกอบด้วยโครงการ
พัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ ๒ คาดว่าจะเริม่ ก่อสร้างในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ ก�ำหนดแล้วเสร็จ
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และโครงการก่อสร้างทางวิ่งที่ ๓ และ ๔ วงเงินโครงการ
๒๐,๒๔๓ ล้านบาท คาดว่าจะสามารถด�ำเนินการก่อสร้างทางวิง่ เส้นที่ ๓ ภายในต้นปี ๒๕๖๐ มีกำ� หนด
แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๒
นอกจากนี้ รัฐบาลได้สนับสนุนและส่งเสริมการลงทุนร่วมภาครัฐ
และเอกชนในรูปแบบ Public Private Partnerships: PPP เช่น การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ PPP การเห็นชอบ
ให้ดำ� เนินโครงการทีอ่ ยูใ่ น Project Pipeline ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ดงั กล่าว รวมถึงการจัดท�ำกฎหมายล�ำดับรอง
เพือ่ สนับสนุนการด�ำเนินการภายใต้พระราชบัญญัตกิ ารให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม รวมทัง้ จะมีการจัดตัง้ กรมการขนส่งทางราง เพือ่ ก�ำกับดูแลระบบรางของประเทศ
โดยรัฐบาลได้เห็นชอบในหลักการของการจัดตั้งกรมการขนส่งทางรางแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดท�ำ
ร่างพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางราง พ.ศ. ....
(๕) การพัฒนาอุตสาหกรรม เช่น (๑) การเร่งรัดการพิจารณาอนุญาต โดยปรับลด
ขัน้ ตอนและระยะเวลาการออกใบอนุญาตต่าง ๆ เช่น ใบอนุญาตประกอบ/ขยายการประกอบกิจการโรงงาน
(ร.ง.๔) จากเดิมทีใ่ ช้เวลาในการพิจารณา ๙๐ วันท�ำการ ลดลงเหลือ ๓๐ วันท�ำการ ใบอนุญาตประทานบัตร
และอาชญาบัตร ลดเหลือ ๔๕ วันท�ำการ ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
จากเดิ ม ๔๖ วั น ท�ำการ เหลือเพียง ๒๖ วันท�ำการ (๒) การปรับปรุงกฎหมาย
ปรับลดขัน้ ตอนเเละระยะเวลา
และอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ ได้แก่ การออกกฎกระทรวงยกเว้น
การออกใบอนุญาตต่าง ๆ
ค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๗ ระยะเวลา ๓ ปี
รวมทัง้ ปรับปรุงกฏหมาย
(พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐) การประกาศใช้พระราชบัญญัตจิ ดทะเบียนเครือ่ งจักร (ฉบับที่ ๓)
เพือ่ อ�ำนวยความสะดวก
พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา เมื่ อ วั น ที่ ๒๗ สิ ง หาคม ๒๕๕๘
ให้เเก่ผปู้ ระกอบการ
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มีผลใช้บงั คับเมือ่ พ้น ๙๐ วัน นับแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘)
และการประกาศใช้พระราชบัญญัตมิ าตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (ฉบับที่ ๗ ) พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเมือ่ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ มีผลใช้บงั คับเมือ่ พ้น ๓๐ วัน นับแต่วนั ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา (วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๘) (๓) การพัฒนาอุตสาหกรรมกับการบริหารจัดการ
สิง่ แวดล้อม ก�ำหนดให้ “การบริหารจัดการขยะชุมชนและกากขยะอุตสาหกรรม” เป็นวาระแห่งชาติ
ได้จดั การอบรมสัมมนาเพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจ เรือ่ ง “การจัดการกากอุตสาหกรรม” แก่ผปู้ ระกอบการ
ที่ยังไม่ด�ำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับการก�ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว จ�ำนวน
๕๒,๓๔๖ ราย และให้ ผู ้ ป ระกอบการที่ ผ ่ า นการอบรมลงทะเบี ย นเข้ า สู ่ ร ะบบการจั ด การ
กากอุตสาหกรรมให้ถกู ต้อง รวมทัง้ จัดตัง้ นิคมอุตสาหกรรมบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม อยูร่ ะหว่าง
ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตัง้ นิคมฯ (๔) การผลักดันเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial)
มีการจัดท�ำแผนแม่บทเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศแล้ว จ�ำนวน ๑๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระยอง ปราจีนบุรี
ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครราชสีมา ขอนแก่น พระนครศรีอยุธยา สระบุรี สงขลา สุราษฏร์ธานี
ปทุมธานี ชลบุรี นครปฐม และราชบุรี (๕) การส่งเสริมและพัฒนาเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโลกออนไลน์ และส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ธุรกิจสินค้าและบริการฮาลาล และ (๖) การส่งเสริมพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
โดยก�ำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุ ชน จ�ำนวน ๘๓ เรือ่ ง รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชมุ ชน จ�ำนวน ๖,๗๒๘ ฉบับ
ตรวจติดตามเพือ่ รักษาคุณภาพ ๒,๐๗๐ ผลิตภัณฑ์
(๖) การส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัล
อาทิ การจัดท�ำร่างแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างการยกร่างแผนฯ การส่งเสริม
ภารกิจด้านดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม เช่น การจัดตัง้ ศูนย์การเรียนรู้
ICT ชุมชน (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๘) จ�ำนวน ๑,๙๘๐ แห่ง
การด�ำเนินการด้านความมั่นคงทางไซเบอร์เพื่อเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย
คุกคามตรวจสอบจุดอ่อนและช่องโหว่ของระบบให้กับหน่วยงานภาครัฐ
การพัฒนาระบบ Interoperability Transactions ID Management
System (ITIMS) เพือ่ เชือ่ มโยงระบบจัดเก็บข้อมูล Messaging Repository
ที่มีอยู่ในหน่วยงานต่าง ๆ ให้สามารถท�ำงานร่วมกันได้ เช่น งานระบบ
มาตรฐานกลางข้อความการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เวอร์ชั่น ๒
มีการน�ำไปใช้แล้ว โดยธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานภายใต้
กลุม่ ธนาคาร และงานระบบมาตรฐานกลุม่ สุขภาพได้แก่ มาตรฐานบัญชียา
ั นามาตรฐานระบบข้อมูล
และรหัสยาของไทย มีการน�ำไปใช้แล้วโดยศูนย์พฒ
สุขภาพไทย การส่งเสริมความเชื่อมั่นในการท�ำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การส่งเสริมความเชือ่ มัน่ ในการท�ำธุรกรรม
เพือ่ พัฒนาขีดความสามารถและสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่กลุม่ SMEs อิเล็กทรอนิกส์ เพือ่ พัฒนาขีดความสามารถ
และ OTOP โดยมีผปู้ ระกอบการผ่านการคัดเลือก ๔๒๐ กิจการ  อยูร่ ะหว่าง
และสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่
ผลักดันให้เข้าร่วมกับ Thaiemarket.com และการให้บริการศูนย์รับ กลุม่ SMEs และ OTOP โดยมีผปู้ ระกอบการผ่าน
เรื่องร้องเรียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.occ.thaiemarket.com
การคัดเลือก ๔๒๐ กิจการ
ตัง้ แต่วนั ที่ ๒๙ มิถนุ ายน ๒๕๕๘ โดยมีการร้องเรียน จ�ำนวน ๓๐๘ เรือ่ ง
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และการพัฒนาช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐ มุ่งเน้นการพัฒนา e-Service ภาครัฐ
โดยรวบรวมแอปพลิเคชันต่าง ๆ ไว้บน Government Application Center (GAC) จ�ำนวน ๙๗ แอปพลิเคชัน
(๑๒ หมวด) ซึ่งมีแอปพลิเคชันที่พัฒนาแล้วเสร็จและเปิดให้บริการแล้ว จ�ำนวน ๗ แอปพลิเคชัน
นอกจากนี้ ได้ จั ด ท� ำ แอปพลิ เ คชั น เพิ่ ม เติ ม คื อ แอปพลิ เ คชั น ข้ อ มู ล ภาพแผนที่ แ ปลงที่ ดิ น ของ
กรมที่ดิน แอปพลิเคชันข้อมูลสิทธิคนพิการ แอปพลิเคชันค้นหาต�ำแหน่งร้านขายยาของส�ำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา แอปพลิเคชันรับเรือ่ งร้องเรียนของกรมป่าไม้ เเละแอปพลิเคชันสอบถาม
เส้นทางเดินรถขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
๔.๗ นโยบายข้อ ๗ การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
รัฐบาลได้เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยจัดตั้งคณะกรรมการ
ศูนย์อำ� นวยการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน รวมถึงจัดท�ำยุทธศาสตร์
และแผนงานระยะ ๕ ปี รองรับทัง้ ๓ เสาประชาคมอาเซียน โดยในด้านการเมือง
และความมัน่ คง ได้จดั ตัง้ (๑) ศูนย์อาเซียนของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
เพื่อบูรณาการข้อมูลการเดินทางเข้า-ออกของบุคคลและยานพาหนะ
(๒) ศูนย์ ASEAN Narcotics Cooperation Center (ASEAN-NARCO)
เพือ่ ด�ำเนินการด้านความร่วมมือในการป้องกันยาเสพติด และ (๓) ศูนย์แพทย์
ทหารอาเซียนเพือ่ เป็นศูนย์กลางของส�ำนักงานทางการแพทย์ทหารของอาเซียน
ด้านเศรษฐกิจ ได้ดำ� เนินมาตรการต่าง ๆ ตามพันธกรณีของอาเซียน อาทิ
การเปิดเสรีการค้าและบริการ ๕ สาขา (โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ขนส่ง
โลจิสติกส์และก่อสร้างการเงินและประกันภัย และการศึกษา) การเชือ่ มโยง
ด้านการขนส่งการสือ่ สาร และพลังงานการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจดิจทิ ลั โดยการ
พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทีเ่ กีย่ วข้อง และการปรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สาขาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์
และชิน้ ส่วน ผลิตภัณฑ์ยาง เพือ่ ให้สอดคล้องมาตรฐานอาเซียน รวมถึงการจัดตัง้ ศูนย์ทดสอบยานยนต์
และยางล้อแห่งชาติ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ได้กำ� หนดแผนงานระยะ ๕ ปี ภายใต้ ๕ องค์ประกอบหลัก
คือ การมีสว่ นร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคมความเท่าเทียมและการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน
การพัฒนาทางสังคมทีส่ มดุลกับสิง่ แวดล้อม การรับมือกับการเปลีย่ นแปลงและความท้าทายใหม่ ๆ และ
การสร้างสรรค์นวัตกรรมและเป็นสมาชิกประชาคมโลก อีกทัง้ ได้จดั ตัง้ ศูนย์วฒ
ั นธรรมอาเซียนแห่งแรกของ
ภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ อาคารหอศิลป์รว่ มสมัยราชด�ำเนิน
ทัง้ นี้ เพือ่ ให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีความพร้อมในการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน รัฐบาลได้ดำ� เนิน
มาตรการต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ (๑) กลุ่มประชาชนทั่วไป ได้จัดกิจกรรม
เพือ่ ประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนักรูเ้ กีย่ วกับประชาคมอาเซียน เช่น โครงการ ASEAN Community
Roadshow โครงการจัดสร้างห้องสมุดอาเซียน และโครงการวมพลังเยาวชนและพัฒนาศักยภาพสตรี
เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (๒) กลุ่มผู้ประกอบการ มีการพัฒนาศักยภาพด้านการค้า
และการลงทุนในอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพืน้ ฐาน โดยพัฒนาศักยภาพผูป้ ระกอบการ
และผลักดันให้ผปู้ ระกอบการลงทุนท�ำเหมืองแร่หรือจัดหาวัตถุดบิ แร่จากอาเซียนเพือ่ รองรับการเปิดเสรี
อาเซียนด้านเหมืองแร่ การพัฒนาผูป้ ระกอบอาหารไทย เพือ่ พัฒนาเมนูอาหารไทยทีเ่ ป็นทีน่ ยิ มให้มมี าตรฐาน
(ผูเ้ ข้ารับการอบรม ๗,๕๐๖ คน หรือร้อยละ ๑๑๐.๓๘ จากเป้าหมาย ๖,๘๐๐ คน) อีกทัง้ มีการพัฒนา
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สถานประกอบการเป้าหมาย ด้วยการให้ค�ำปรึกษาในการจัดท�ำแผนธุรกิจและ Business Model
(กิจการทีเ่ ข้าร่วม ๖๐๐ แห่ง) การอบรมให้แก่ผปู้ ระกอบการ SMEs ในด้านการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม
และการขยายตลาด (ผู้เข้าอบรม ๓,๕๘๘ คน) การอบรมให้แก่บุคลากรในสาขาชิ้นส่วนยานยนต์
(ผูเ้ ข้าอบรม ๑๐๐ คน) การให้คำ� แนะน�ำเชิงลึกแก่วสิ าหกิจในอุตสาหกรรมชิน้ ส่วนยานยนต์ ในด้านระบบ
ควบคุมและประสิทธิภาพของเครือ่ งจักร (กิจการทีเ่ ข้าร่วม ๒๕ แห่ง) (๓) กลุม่ แรงงานภาคอุตสาหกรรม
ได้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะฝีมอื แรงงานทัง้ การพัฒนาทักษะในด้านภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ
(ผูเ้ ข้ารับการอบรม ๒๓,๙๘๐ คน ร้อยละ ๑๑๑.๖๔ จากเป้าหมาย ๒๑,๔๘๐ คน) การเพิ่มศักยภาพ
ฝีมอื แรงงานไทยในอุตสาหกรรมทีข่ าดแคลน ทัง้ ในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิน้ ส่วน การบริการและท่องเทีย่ ว
อุตสาหกรรมทีใ่ ช้เทคโนโลยีชนั้ สูง และอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจชายแดน เพือ่ บรรเทาปัญหาขาดแคลน
แรงงานฝีมอื (ผูเ้ ข้ารับการอบรม ๑๑๖,๙๙๘ คน หรือร้อยละ ๑๒๔.๔๐ จากเป้าหมาย ๙๔,๐๔๙ คน)
พร้อมทัง้ ก�ำกับดูแลสถานประกอบกิจการให้ปฏิบตั ติ อ่ แรงงานโยกย้ายถิน่ ฐานตามมาตรฐานแรงงาน
(ตรวจสอบสถานประกอบการ จ�ำนวน ๗๑๑ แห่ง หรือร้อยละ ๑๐๑.๕๗ จากเป้าหมาย ๗๐๐ คน)
และให้ ค วามรู ้ ด ้ า นประกั น สั ง คมและกองทุ น เงิ น ทดแทนแก่ น ายจ้ า งสถานประกอบกิ จ การ
และแรงงานต่างชาติ (ผู้เข้าร่วมประชุม ๑,๓๕๙ คน)
นอกจากนี้ รัฐบาลได้เร่งส่งเสริมความเชือ่ มโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในภูมภิ าค
อาเซียน และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน โดย (๑) พัฒนาเส้นทางรถไฟ
ตามความร่วมมือไทย-จีน และความร่วมมือไทย-ญีป่ นุ่ และ (๒) การพัฒนาพืน้ ทีต่ ามแนวเขตพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจ
ตะวันออก-ตะวันตก อาทิ การบูรณะซ่อมแซมและก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา การก่อสร้าง
และปรับปรุงถนน เช่น เส้นทางเมียวดี-เชิงเขาตะนาวศรี ทางหลวงตาก-แม่สอด การเร่งพัฒนาความเชือ่ มโยง
ด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภาคและภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ (๑) การอ�ำนวย
ความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดนตามกรอบความตกลงอาเซียน (๒) การด�ำเนินงานโครงการ
ภายใต้กรอบ Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT ได้แก่ ศึกษาความเหมาะสม
ในการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหาดใหญ่-สะเดา การก่อสร้างถนนเชือ่ มโยงชายแดนไทย-มาเลเซีย
เส้นทางสายนาทวี-บ้านประกอบ การก่อสร้างท่าเทียบเรือนาเกลือแห่งใหม่ จังหวัดตรัง การจัดท�ำแผน
ปรับปรุงท่าเรือภูเก็ต การวางแผนก่อสร้างสะพานข้ามแม่นำ�้ โกลก อ�ำเภอตากใบ-เปิงกาลันกุโบร์ รัฐกลันตัน
การศึกษาความเหมาะสมการเปิดบริการเดินเรือ RORO Ferry เชื่อมโยงการขนส่งทางทะเลเส้นทาง
เบลาวั น -ปี นั ง -ตรั ง (อิ น โดนี เซี ย -มาเลเซี ย -ไทย) (๓) การจั ด ท� ำ ร่ า งกรอบความตกลงอาเซี ย น
ว่าด้วยการอ�ำนวยความสะดวกในการขนส่งผู้โดยสารข้ามพรมแดน คาดว่าจะสามารถลงนามได้
ในการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน ครัง้ ที่ ๒๒ ในปี ๒๕๕๙ (๔) การพัฒนาระบบรถไฟทางคูต่ ามแผนงาน
การพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมือง (๕) การด�ำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง เส้นทาง
พัทยา-มาบตาพุด เส้นทางบางปะอิน-นครราชสีมา และเส้นทางบางใหญ่-กาญจนบุรี (๖) การพัฒนา
โครงการทางน�ำ้ ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ได้แก่ โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝัง่ (ท่าเทียบเรือ A)
และโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตูส้ นิ ค้าทางรถไฟทีท่ า่ เรือแหลมฉบัง (ระยะที่ ๑) และ (๗) การส่งเสริม
การพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภาเป็นท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์แห่งที่ ๓ ให้สามารถรองรับปริมาณ
การจราจรทางอากาศ การต่อเชือ่ มเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชน
สู่แหล่งแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าทั้งภายในประเทศและเชื่อมโยงกับอาเซียน ได้แก่ (๑) การก่อสร้าง
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โครงข่ายทางหลวงเชือ่ มโยงระหว่างประเทศ ได้แก่ หมายเลข ๒๑๒ เส้นทาง
อ�ำเภอโพนพิสัย-บึงกาฬจังหวัดหนองคาย หมายเลข ๑๒ เส้นทางตากพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
แม่สอด จังหวัดตาก และเส้นทางกาฬสินธุ-์ อ�ำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
โดยเริม่ จากการพัฒนา
และหมายเลข ๓ เส้นทางตราด-หาดเล็ก จังหวัดตราด (๒) การสนับสนุน
ด้านการค้าชายเเดน โครงข่าย
การประกอบธุรกิจพาณิชยนาวี โดยสนับสนุนแหล่งเงินทุนในการจัดหาเรือ
การคมนาคมขนส่งบริเวณ
ด้วยอัตราดอกเบีย้ พิเศษ (ณ สิน้ เดือนมิถนุ ายน ๒๕๕๘ จัดสรรวงเงินให้แก่
ประตูการค้าหลักของประเทศ
ผูป้ ระกอบการแล้ว ๑๒,๙๖๑ ล้านบาท) (๓) การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
เเละพัฒนาเชือ่ มโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
แก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในการเชื่อมต่อระบบคมนาคม
ณ จุดเดียว เพือ่ อ�ำนวยความสะดวก
ได้แก่ การก่อสร้างทางรถไฟสายท่านาแล้ง-นครหลวงเวียงจันทน์ การปรับปรุง
ระหว่างภาครัฐเเละผูป้ ระกอบการ
สนามบินปากเซ ระยะที่ ๒ การปรับปรุงและก่อสร้างถนนช่วงบ้านฮวก
จังหวัดพะเยา-เมืองคอบ-เมืองเชียงฮ่อน และเมืองคอบ-บ้านปากคอบบ้านก้อนตืน้ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริม่ จากการพัฒนาด่านการค้าชายแดนและโครงข่าย
การคมนาคมขนส่งบริเวณประตูการค้าหลักของประเทศเพื่อรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิต
และการลงทุนข้ามแดน ได้แก่ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทัง้ การพัฒนาด่านการค้าชายแดนและโครงข่าย
การคมนาคมขนส่งบริเวณประตูการค้าหลักของประเทศเพือ่ รองรับการเชือ่ มโยงกระบวนการผลิต และ
การลงทุนข้ามแดน ตลอดจนการพัฒนาระบบเชือ่ มโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (National Single
Window: NSW) เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกการรับส่งข้อมูลระหว่างภาครัฐและผูป้ ระกอบการ
๔.๘ นโยบายข้อ ๘ การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การวิจยั และพัฒนา
และนวัตกรรม มีการด�ำเนินการทีส่ ำ� คัญเพือ่ ส่งเสริมการลงทุนด้านวิจยั และพัฒนาสูเ่ ป้าหมายให้ไม่ตำ�่ กว่า
ร้อยละ ๑ ของรายได้ประชาชาติ และมีสดั ส่วนรัฐต่อภาคเอกชน ๓๐ : ๗๐ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ดังนี้ (๑) สนับสนุนการเพิม่ ค่าใช้จา่ ยในการวิจยั และพัฒนา
ของประเทศ และจัดระบบการบริหารงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั และนวัตกรรมให้มเี อกภาพ
และประสิทธิภาพ โดยมีความเชือ่ มโยงกับภาคเอกชน เช่น การเปิดตัวศูนย์สง่ เสริมและสร้างความเข้มแข็ง
ให้ศนู ย์วจิ ยั และพัฒนาของภาคเอกชนในประเทศไทยหรือศูนย์ CRDC (Company R & D Centers)
การเปิดให้บริการแบบ One Stop Solution แก่ธรุ กิจทุกขนาด การสนับสนุน SMEs โดยน�ำวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมาพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผ่านโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย
(Industrial Technology Assistance Program: iTAP) การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของผู้ประกอบการหนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
๕ ภูมภิ าค การสนับสนุนการวิจยั และพัฒนาเพือ่ ใช้ในการแปรรูปสินค้าเกษตร (ยางพารา) และการส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรด้วยการจัดท�ำยุทธศาสตร์การวิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตร (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔) เพือ่ พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจยั และพัฒนาด้านการเกษตร
ทีม่ งุ่ เน้นการพัฒนาอย่างรอบด้านให้แก่ประเทศ (๒) เสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียน
การสอนทีเ่ ชือ่ มโยงระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ กับคณิตศาสตร์ (Science Technology
Engineering and Mathematics: STEM) การผลิตก�ำลังคนในสาขาทีข่ าดแคลน การเชือ่ มโยงระหว่างการเรียนรู้
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กับการท�ำงาน (Work-integrated Learning: WiL) การให้บคุ ลากรด้านการวิจยั ของรัฐสามารถไปท�ำงาน
ในภาคเอกชน (Talent Mobility) และการให้อตุ สาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีชอ่ งทางเข้าถึง
เทคโนโลยีโดยความร่วมมือจากหน่วยงานและสถานศึกษาภาครัฐ (๓) ปฏิรปู ระบบการให้สงิ่ จูงใจ ระเบียบ
และกฎหมาย ทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการน�ำงานวิจยั และพัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริมการจัดท�ำ
แผนพัฒนาการวิจยั และพัฒนาในระดับภาคหรือกลุม่ จังหวัด รวมทัง้ ผลักดันงานวิจยั และพัฒนาไปสู่
การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เช่น การผลักดันมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับค่าใช้จ่าย
ด้านการวิจยั และพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรม ร้อยละ ๓๐๐ การส่งเสริมนวัตกรรมไทยผ่านการจัดซือ้
จัดจ้างของภาครัฐ โดยใช้กลไกการจัดท�ำบัญชีนวัตกรรมไทยและบัญชีสงิ่ ประดิษฐ์ไทย การจัดงานตลาดนัด
นวัตกรรมเพื่อเป็นช่องทางการจับคู่ระหว่างความต้องการของผู้ใช้นวัตกรรมกับนวัตกรรมที่ผลิต
ในประเทศไทยเพือ่ น�ำมาสูก่ ารใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ การสนับสนุนเงินทุน
ส� ำ หรั บ ผู ้ ป ระกอบการ SMEs ในการพั ฒ นาเทคโนโลยี น วั ต กรรม
ทีเ่ กิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือเชิงสังคมภายใต้โครงการคูปองนวัตกรรม
เพื่อยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถของ SMEs ไทยไปสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙) (๔) ส่งเสริมให้โครงการ
ลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจยั พัฒนา
และนวัตกรรมของไทย และการใช้เครือ่ งมือวัสดุ และสินค้าอืน่ ๆ ทีเ่ ป็นผล
จากการวิจยั และพัฒนาภายในประเทศในวงกว้าง เช่น การด�ำเนินการพัฒนา
เทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงระหว่างไทย-จีน การสร้างองค์ความรูเ้ กีย่ วกับ
ระบบรางทีจ่ ะน�ำมาใช้ประยุกต์ในการพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง ทัง้ ด้าน
การพัฒนาบุคลากรและพัฒนาอุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วเนือ่ งในประเทศไทย และ (๕) ปรับปรุงและจัดเตรียม
ให้มโี ครงสร้างพืน้ ฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจยั และพัฒนา และด้านนวัตกรรม เช่น
การพัฒนาระบบการบริการเทคนิคด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบเบ็ดเสร็จ (Metrology Standardization Testing Quality: MSTQ) การสนับสนุนพืน้ ทีบ่ ริการ และงบประมาณของอุทยานวิทยาศาสตร์
การพัฒนาระบบศูนย์คลังข้อมูลน�้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ การใช้ประโยชน์จากภาพถ่ายแผนที่
จากการส�ำรวจระยะไกลทางอากาศและดาวเทียม และการสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างไทย-ลาว ไทย-ญีป่ นุ่ และไทย-จีน
๔.๙ นโยบายข้อ ๙ การรักษาความมัน่ คงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่าง
การอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
การปกป้ อ งฟื ้ น ฟู พื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์ แ ละการหยุ ด ยั้ ง การบุ ก รุ ก ท� ำ ลายทรั พ ยากรป่ า ไม้
เป็นนโยบายส�ำคัญของรัฐบาล โดยมีเป้าหมายทวงคืนผืนป่า จ�ำนวน ๑.๕ ล้านไร่ ด�ำเนินการได้ ๑๑๙,๖๖๐ ไร่
โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน�้ำชั้น ๑ และ ๒ รวมทั้งป่าอนุรักษ์ที่เป็นอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
และพื้นที่บุกรุกป่าใหม่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่มีการบุกรุกจากกลุ่มนายทุนและผู้มีอิทธิพลโดย
ให้มกี ารบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง พร้อมจัดการป่าต้นน�ำ้ ทีถ่ กู บุกรุก ๘.๖ ล้านไร่ มีผบู้ กุ รุกประมาณ
๘ แสนคน โดยจัดท�ำยุทธศาสตร์เพือ่ ฟืน้ ฟูสภาพป่าต้นน�ำ้ ภายใน ๒๐ ปี (๒๕๕๘-๒๕๗๘) ด�ำเนินการเร่งด่วน
ทีจ่ งั หวัดน่านและเชียงใหม่

รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี
ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

บทสรุปส�ำหรับผู้บริหาร

ปัญหาการบุกรุกทรัพยากรป่าไม้สว่ นหนึง่ มีสาเหตุมาจากแผนทีแ่ นบท้ายพระราชบัญญัติ
ตามพันธกิจของแต่ละหน่วยงานไม่ตรงกัน รัฐบาลจึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด�ำเนินการ
ปรั บ ปรุ ง แผนที่ แ นวเขตที่ ดิ น ป่ า ไม้ ใ ห้ มี ม าตรฐานและมี ผ ลใช้ บั ง คั บ ตามกฎหมาย
โดยเร็วปัจจุบันด�ำเนินการตรวจสอบแนวเขตที่ ดิ น ป่ า ไม้ แ ล้ ว จ� ำ นวน
๑,๓๕๑ ป่า จ�ำแนกเป็น ป่าสงวนแห่งชาติ ๑,๐๙๙ ป่า และป่าอนุรักษ์
ปรับปรุงเเผนทีเ่ เนวเขตทีด่ นิ ป่าไม้
๒๕๒ ป่า รวมทั้งพัฒนาแอปพลิเคชันในการตรวจสอบแนวเขตป่าไม้
ให้มมี าตรฐานเพือ่ ลดปัญหาการบุกรุกป่าไม้ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการท�ำลายทรัพยากรป่าไม้และการแก้ไขปัญหา
โดยได้ดำ� เนินการตรวจสอบ
การบุกรุกที่ดินของรัฐมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้านการพัฒนาระบบ
เเนวเขตทีด่ นิ ป่าไม้เเล้ว จ�ำนวน ๑,๓๕๑ ป่า บริ ห ารจั ด การที่ ดิ น และถื อ ครองที่ ดิ น ของผู ้ ย ากไร้ ใ นเขตพื้ น ที่ ป ่ า ไม้
จ�ำเเนกเป็น ป่าสงวนเเห่งชาติ ๑,๐๙๙ ป่า
รัฐบาลได้ยึดแนวพระราชด�ำริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้
เเละป่าอนุรกั ษ์ ๒๕๒ ป่า
โดยเร่ ง รั ด การด� ำ เนิ น โครงการจั ด ที่ ดิ น ท� ำ กิ น ตามนโยบายรั ฐ บาล
มีเป้าหมายจัดทีด่ นิ ให้แก่ผยู้ ากไร้ จ�ำนวน ๓๙๙,๖๒๔ ไร่ จ�ำนวน ๔๓,๐๓๕ ราย
โดยให้สทิ ธิทำ� กินในลักษณะสิทธิรว่ มของชุมชน
รัฐบาลได้ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติทั้งทางบกและทางทะเล
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างรัดกุม แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ ๒๐ จังหวัด
๖๙ พืน้ ที่ ระยะทาง ๒๑๖.๙๕ กิโลเมตร พัฒนาระบบข้อมูลเพือ่ การบริหารจัดการ และมีแผนงานปักไม้ไผ่
ชะลอคลืน่ เพือ่ ให้ได้ระยะทาง ๙ กิโลเมตร ตลอดแนวชายฝัง่ ทีเ่ ป็นหาดโคลน
รัฐ บาลได้ ส ่ ง เสริ ม บทบาทของอาสาสมั ค รด้ า นการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม โดยบูรณาการเครือข่ายอาสาสมัครของทุกหน่วยงานรวม ๗ เครือข่าย จ�ำนวน ๒๓๑,๘๕๗ คน
รวมทัง้ พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการท�ำงาน ด�ำเนินการกระจายอ�ำนาจการพิจารณา
ผลกระทบสิง่ แวดล้อม (EIA) ให้แก่หน่วยงานระดับจังหวัดทีม่ คี วามพร้อม ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัด
ชลบุรี ภูเก็ต เพชรบุรี ประจวบคีรขี นั ธ์ สุราษฎร์ธานี กระบี่ และพังงา และได้กระจายอ�ำนาจการพิจารณารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ในพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒ รวม ๑๐ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก มุกดาหาร สระแก้ว สงขลา
ตราด เชียงราย กาญจนบุรี หนองคาย นครพนม และนราธิวาส
		ด้านการจัดการภัยพิบัติ จัดท�ำแผนที่และระบบเตือนภัยธรณีพิบัติภัย เพื่อรองรับ
ภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว ดินโคลนถล่ม และน�ำ้ ป่าไหลหลาก โดยติดตัง้ เครือ่ งตรวจวัดคลืน่ สัน่ สะเทือน
พื้นดิน ส�ำรวจธรณีฟิสิกส์โดยการวัดความเร็วของคลื่นเฉือนของชั้นดินในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
ตาก และแม่ฮอ่ งสอน ๑๖๖ จุด เสริมสร้างประสิทธิภาพการเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพบิ ตั ภิ ยั สร้างเครือข่าย
เฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทั้งระบบต้นน�้ำ  กลางน�้ำ  และปลายน�้ำ
ในพืน้ ที่ ๘ จังหวัด ๓๒ อ�ำเภอ ๕๕ ต�ำบล ๕๔๘ หมูบ่ า้ น จัดท�ำแนวทางการป้องกันและฟืน้ ฟูพนื้ ทีป่ ระสบภัย
ดินถล่ม รวมทัง้ ติดตัง้ ระบบเตือนภัยล่วงหน้า ตัง้ แต่ปี ๒๕๔๘-๒๕๕๘ รวม ๑,๕๔๕ สถานี ครอบคลุมหมูบ่ า้ น
เสีย่ งภัย ๔,๗๙๑ หมูบ่ า้ น
		รัฐบาลได้เร่งรัดสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน โดยควบคุมมลพิษ
ทั้งทางอากาศ ขยะ และน�้ำเสียที่เกิดจากการผลิตและบริโภค แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
ใน ๑๐ จังหวัดภาคเหนือ ซึง่ ปริมาณฝุน่ ละอองสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานและอยูใ่ นระดับทีม่ ผี ลกระทบต่อสุขภาพ
โดยจัดท�ำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ
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เมือ่ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เห็นชอบให้จงั หวัดเป็นผูร้ บั ผิดชอบหลักตามระบบศูนย์สงั่ การแบบเบ็ดเสร็จ
(Single Command) เน้นการแก้ไขปัญหาทีต่ น้ เหตุและการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน รณรงค์ ประชาสัมพันธ์
สร้างจิตส�ำนึก ป้องกัน ลดการเผาในทีโ่ ล่งและหมอกควัน ตลอดจนแจ้งประสานไปยังประเทศเพือ่ นบ้าน
เพือ่ ขอความร่วมมือให้เร่งควบคุมและลดการเผาโดยด่วน ตามข้อก�ำหนดในข้อตกลงอาเซียนเรือ่ งมลพิษ
จากหมอกควันข้ามแดน
๔.๑๐ นโยบายข้อ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินทีม่ ธี รรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
รัฐบาลมีการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ เช่น การปรับปรุงระบบบริการประชาชนในเชิงรุก
โดยมี ก ารมอบรางวั ล บริ ก ารภาครั ฐ แห่ ง ชาติ ใ ห้ แ ก่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ที่ ด� ำ เนิ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การให้บริการได้ตามมาตรฐานทีก่ ำ� หนด มีผลงานทีไ่ ด้รบั รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
จ�ำนวน ๗๘ รางวัล นอกจากนี้ ยังได้สง่ เสริมให้หน่วยงานภาครัฐทีไ่ ด้รบั รางวัล
บริการภาครัฐแห่งชาติเสนอผลงานเพือ่ รับรางวัล United Nations Public
ประกาศใช้พระราชบัญญัติ
Service Awards ขององค์การสหประชาชาติ โดยในปี ๒๕๕๘ มีหน่วยงาน
ภาครัฐไทยทีไ่ ด้รบั รางวัล United Nations Public Service Awards 2015 การอ�ำนวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาติของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
จ�ำนวน ๒ หน่วยงาน ได้ แ ก่ สถาบั น สุ ข ภาพเด็ ก แห่ ง ชาติ ม หาราชิ นี
ได้รับรางวัลชนะเลิศ สาขาการส่งเสริมแนวทางการด�ำเนินการของภาครัฐ เพือ่ ให้ประชาชนได้รบั ทราบ วิธกี าร ขัน้ ตอน
เเละระยะเวลาการด�ำเนินงาน ซึง่ ท�ำให้
โดยรวมในยุคข้อมูลข่าวสาร จากผลงาน Holistic School in Hospital (HSH)
การพิจารณาอนุมตั ขิ องส่วนราชการ
และโรงพยาบาลขอนแก่นได้รับรางวัลรองชนะเลิศ สาขาการส่งเสริม
มีความโปร่งใสมากขึน้
การตอบสนองความเสมอภาคทางเพศในการส่งมอบบริการสาธารณะ
จากผลงาน Fast-track Service for High-risk Pregnancies
การประกาศใช้พระราชบัญญัตกิ ารอ�ำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึง่ ก�ำหนดให้สว่ นราชการจัดท�ำคูม่ อื ส�ำหรับประชาชนและประกาศให้ประชาชนทราบถึง
วิ ธี ก าร ขั้ น ตอน ระยะเวลาการด� ำ เนิ น งาน รวมทั้ ง เอกสารหลั ก ฐานและค่ า ธรรมเนี ย ม
ที่ใช้ในการติดต่อขอรับบริการจากหน่วยงานราชการ พระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นับเป็นจุดเปลี่ยนที่ส�ำคัญของการด�ำเนินการพิจารณาอนุมัติของส่วนราชการ
การกระจายอ�ำนาจเพือ่ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะโดยมีการจัดท�ำร่างแผนการกระจาย
อ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ฉบับที่ ๓) และร่างแผนปฏิบตั กิ ารกําหนดขัน้ ตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ (ฉบับที่ ๓) ทีม่ วี ตั ถุประสงค์ในการถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณ และบุคลากร
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่ ให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณะได้โดยรวดเร็ว ประหยัด สะดวก
และได้มาตรฐาน
รัฐบาลได้สง่ เสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม (One Stop Service) เพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกให้แก่ประชาชนในการมาติดต่อขอรับบริการ ณ สถานทีแ่ ห่งเดียว อาทิ (๑) ศูนย์บริการร่วม
กระทรวง จ�ำนวน ๑๕ กระทรวง (๒) ศูนย์บริการร่วมจังหวัด/ศูนย์ดำ� รงธรรม จ�ำนวน ๗๖ จังหวัด
(๓) ศูนย์บริการร่วมในห้างสรรพสินค้า (Government Service Point: G-Point) โดยได้มี
การลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมในศูนย์การค้าระหว่าง
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ บริษทั เซ็นทรัลพัฒนา จ�ำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร ส�ำนักงานประกันสังคม
กรมการขนส่งทางบก กรมการจัดหางาน ส�ำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เเละส�ำนักงานคณะกรรมการ
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พัฒนาระบบราชการ เมือ่ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ มีการเปิดศูนย์บริการร่วมในห้างสรรพสินค้าแห่งแรก
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมือ่ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และสาขาอืน่ ๆ เช่น ศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซา ศาลายา ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
มีการให้บริการจากหน่วยงานภาครัฐ อาทิ ท�ำบัตรประชาชน ขึน้ ทะเบียนผูว้ า่ งงาน ช�ำระภาษีรถยนต์ ช�ำระภาษี
โรงเรือน ภาษีทดี่ นิ ขออนุญาตปลูกสร้าง ขอติดตัง้ น�ำ้ ประปา และเปิดให้บริการทุกวัน ทัง้ นี้ จะมีการเพิม่ งาน
บริ ก ารให้ มี ค วามหลากหลายและสอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของประชาชนในแต่ ล ะพื้ น ที่
ให้มากขึน้ และ (๔) ศูนย์บริการร่วมเฉพาะด้านทีเ่ ปิดให้บริการเฉพาะกลุม่ ผูร้ บั บริการ ๓ แห่ง ได้แก่
ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (One Start One Stop Investment Center: OSOS)
ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Export Service Center: OSEC) และศูนย์บริการ
ด้ า นการขออนุ ญ าตก่ อ สร้ า งและการติ ด ตั้ ง สาธารณู ป โภค รวมทั้ ง มี ก ารด� ำ เนิ น การเกี่ ย วกั บ
การรั บ เรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ ข องประชาชน โดยการพั ฒ นาเครื อ ข่ า ย
การปฏิบัติงานรับเรื่องร้องทุกข์ของส่วนราชการระดับกระทรวงกรม
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอิสระ เพือ่ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผูป้ ฏิบตั งิ าน
เรือ่ งร้องทุกข์ระหว่างส่วนราชการ สามารถส่งต่อและปฏิบตั งิ านได้อย่างมี
ประสิทธิภาพผ่านศูนย์บริการประชาชน โดยประชาชนแจ้งเรือ่ งร้องทุกข์/
แสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางการร้องทุกข์ของศูนย์บริการประชาชน
ภายใต้ชื่อ ๑๑๑๑ (๔ ช่องทาง ได้แก่ สายด่วนของรัฐบาล ๑๑๑๑
เว็บไซต์ www.1111.go.th ตู้ ปณ. ๑๑๑๑ และจุดบริการประชาชน
๑๑๑๑) รวมทั้ ง แจ้ ง เรื่ อ งผ่ า นทางคณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ
มีผลการด�ำเนินการเรือ่ งร้องทุกข์รวม ๑๔๘,๑๐๖ เรือ่ ง มีผลการด�ำเนินการ
จนได้ ข ้ อ ยุ ติ จ� ำ นวน ๑๓๔,๘๗๓ เรื่ อ ง และอยู ่ ร ะหว่ า งด� ำ เนิ น การ
จ�ำนวน ๑๓,๒๓๓ เรื่อง และผ่านศูนย์ดำ� รงธรรม โดยมีการรับเรือ่ งร้องเรียน
เรือ่ งร้องทุกข์รวม ๑๔๘,๑๐๖ เรือ่ ง
-ร้องทุกข์ ๗๗,๒๙๑ เรือ่ ง ด�ำเนินการแล้ว ๓๑,๕๑๔ เรือ่ ง อยูร่ ะหว่างด�ำเนินการ
มีผลการด�ำเนินการ
๔๕,๗๗๗ เรื่อง นอกจากนี้ ในหลายส่วนราชการยังจัดให้มีช่องทางเเละ
จนได้ขอ้ ยุติ จ�ำนวน ๑๓๔,๘๗๓ เรือ่ ง
ระบบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานตามภารกิจ
และอยูร่ ะหว่างด�ำเนินการ
ของส่วนราชการ เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงยุตธิ รรม กระทรวง
จ�ำนวน ๑๓,๒๓๓ เรือ่ ง
อุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ (สายด่วน ๑๕๗๙
หรือ www.1579.moe.go.th) และส�ำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผูบ้ ริโภค ซึง่ ส�ำนักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคได้จดั ให้มกี ารรับแจ้งเรือ่ งร้องเรียนและการคุม้ ครอง
ผูบ้ ริโภคผ่านสายด่วน สคบ. ๑๑๖๖
นอกจากนี้ รัฐบาลยังเร่งด�ำเนินการเรือ่ งการบูรณาการฐานข้อมูลภาครัฐ โดยบูรณาการ
ข้อมูลน�้ำและภูมิอากาศแห่งชาติส�ำหรับการติดตาม เฝ้าระวัง คาดการณ์สถานการณ์น�้ำในภาวะปกติ
และวิกฤต วิเคราะห์และพยากรณ์นำ�้ ล่วงหน้า จัดตัง้ ศูนย์ขอ้ มูลอัตลักษณ์บคุ คลเพือ่ การบูรณาการข้อมูล
ไบโอเมตริกเพื่อท�ำหน้าที่ในการให้บริการตรวจสอบข้อมูลแบบ identify หรือ verify แล้วแต่กรณี
มีการบูรณาการข้อมูลด้านการประกอบอาชีพและรายได้เพือ่ ให้ประชาชนทุกคนอยูใ่ นระบบภาษีอากร เป็นต้น
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๔.๑๑ นโยบายข้อ ๑๑ การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
รัฐบาลได้ปรับปรุงประมวลกฎหมายที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม เช่น ด้านความมั่นคง
ให้ความส�ำคัญเเก่การจัดระเบียบในการชุมนุมในพืน้ ทีส่ าธารณะ มีการออกกฎหมายทีม่ ผี ลใช้บงั คับแล้ว
อาทิ พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ ด้านการต่างประเทศ ให้ความส�ำคัญ
แก่การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน โดยแก้ไขเพิม่ เติมกฎหมายทีส่ ำ� คัญ ได้แก่
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองการด�ำเนินงานของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๕๘ และพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองการด�ำเนินงานของส�ำนักงานวิจยั
เศรษฐกิจมหภาคของภูมภิ าคอาเซียน+๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึง่ มีผลใช้บงั คับแล้ว ด้านเศรษฐกิจ ให้ความส�ำคัญ
เเก่การส่งเสริมและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจทิ ลั การแก้ไขปัญหาเรือ่ งการบินพลเรือน การท�ำประมง
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ปัญหาด้านพลังงาน การเข้าถึงแหล่งเงินทุน รวมทัง้ การด�ำเนินการเกีย่ วกับระบบ
ภาษีสรรพสามิตและภาษีศลุ กากร กฎหมายทีม่ ผี ลใช้บงั คับแล้ว อาทิ พระราชบัญญัตภิ าษีการรับมรดก
พ.ศ. ๒๕๕๘ พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๐) พ.ศ. ๒๕๕๘ พระราชบัญญัติ
กองทุนพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘ พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมพระราชก�ำหนดนิตบิ คุ คล
เฉพาะกิจเพือ่ การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๐ พ.ศ. ๒๕๕๘ ด้านสังคม ให้ความส�ำคัญ
แก่การลดความเหลือ่ มล�ำ้ ของสังคมและโอกาสในการเข้าถึงบริการของภาครัฐ การศึกษาของประชาชน
และการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพ กฎหมายที่มีผลใช้บังคับแล้ว อาทิ
พระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ พระราชบัญญัตกิ องทุน
ส�ำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ให้ความส�ำคัญ
ในการปรับปรุงกฎหมายทีล่ า้ สมัย ไม่เป็นธรรม โดยยกเลิกกฎหมายทีล่ า้ สมัย หมดความจ�ำเป็น หรือซ�ำ้ ซ้อน
กับกฎหมายอืน่ และแก้ไขปรับปรุงกระบวนการยุตธิ รรมทางแพ่ง ทางอาญา กระบวนการในคดีลม้ ละลาย
ให้มคี วามทันสมัย รวมถึงปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จา่ ยแก่คนจนและผูด้ อ้ ยโอกาส
ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยมีกฎหมายส�ำคัญที่มีผลใช้บังคับแล้ว อาทิ พระราชบัญญัติยกเลิก
กฎหมายบางฉบับทีห่ มดความจ�ำเป็นหรือซ�ำ้ ซ้อนกับกฎหมายอืน่ พ.ศ. ๒๕๕๘ พระราชบัญญัตยิ กเลิก
พระราชบัญญัตกิ ารชลประทานราษฎร์ พุทธศักราช ๒๔๘๒ พ.ศ. ๒๕๕๘ และพระราชบัญญัตปิ อ้ งกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
นอกจากนี้ รัฐบาลได้เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมาย
และจัดท�ำกฎหมายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ภาคเอกชน
และประชาชนได้ตามหลักเกณฑ์ทจี่ ะเปิดกว้างขึน้ และให้บคุ ลากรของหน่วยงานทางกฎหมายมีสว่ นให้ความรู้
เสริมศักยภาพในทางกฎหมายมหาชน การด�ำเนินคดีปกครอง การยกร่างกฎหมาย และการตีความ
กฎหมายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานต่าง ๆ เช่น การจัดอบรมกฎหมายมหาชนบูรณาการร่วม
กับกระทรวงมหาดไทย ส�ำนักงานศาลปกครอง วิทยาลัยการต�ำรวจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ส�ำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ�ำนวน ๑๔ หลักสูตร ผู้เข้าร่วม ๘๐๙ คน
การจัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซงของรัฐ ขณะนี้อยู่ระหว่าง
การจัดท�ำแนวทางการแก้ไขและข้อเสนอในการปฏิรูปการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน
การน�ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้และมีระบบข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน
สามารถใช้ติดตามผลและน�ำไปใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่

รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี
ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)

บทสรุปส�ำหรับผู้บริหาร

ในกระบวนการยุติธรรมเพื่อสนับสนุนการอ�ำนวยความยุตธิ รรม เช่น
การตรวจพิสูจน์และจัดการข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ การตรวจพิสูจน์
การคุม้ ครองพยาน
ทางนิ ติ วิ ท ยาศาสตร์ การตรวจพิ สู จ น์ ส ารพั น ธุ ก รรม (DNA)
มีการยืน่ ค�ำร้อง ๓๒๕ ราย
เพื่อคืนสิทธิสัญชาติให้กับประชาชน การตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม
ตรวจสอบข้อเท็จจริง ๑๙ ราย
ผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน การรับแจ้งบุคคลสูญหายเพื่อด�ำเนินการ
ยกค�ำร้อง ๙๐ ราย ด�ำเนินการ
ตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ การจัดท�ำ  MoU ด้านการให้บริการ
คุม้ ครองพยาน ๒๑๖ ราย
ตรวจสารพันธุกรรมเพือ่ สนับสนุนงานทะเบียนราษฎร์ การน�ำเครือ่ งมือ
และสิน้ สุดการคุม้ ครอง ๑๒ ราย
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระท�ำความผิดในระบบงานคุมประพฤติ
เพื่ อ ให้ ผู ้ ก ระท� ำ ความผิ ด สามารถใช้ ชี วิ ต กั บ ครอบครั ว และสั ง คม
อย่างปกติสุขและเป็นการลดความแออัดของเรือนจ�ำ
		ในส่วนปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนที่ไม่ได้
รับความเป็นธรรม โดยให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้โดยง่ายนัน้ รัฐบาลได้ดำ� เนินการ อาทิ การช่วยเหลือ
ประชาชนให้เข้าถึงความเป็นธรรม โดยรับเรือ่ งร้องเรียน/ร้องทุกข์ และการจัดตัง้ “คลินกิ ให้คำ� ปรึกษา
เด็กและครอบครัวอบอุน่ ” การพัฒนาระบบงานยุตธิ รรมทางเลือก ได้จดั ตัง้ ศูนย์ยตุ ธิ รรมชุมชน (ศยช.)
การคุ้มครองพยาน มีการยื่นค�ำร้อง ๓๒๕ ราย ตรวจสอบข้อเท็จจริง ๑๙ ราย ยกค�ำร้อง ๙๐ ราย
ด�ำเนินการคุม้ ครองพยาน ๒๑๖ ราย และสิน้ สุดการคุม้ ครอง ๑๒ ราย และการพัฒนาระบบการบังคับคดีแพ่ง
คดีลม้ ละลาย และการฟืน้ ฟูกจิ การของลูกหนี้ และการแก้ไขฟืน้ ฟูผกู้ ระท�ำความผิด ได้แก่ การแก้ไข
ฟืน้ ฟูผกู้ ระท�ำผิดในเรือนจ�ำ  การแก้ไขฟืน้ ฟูเด็กและเยาวชน การแก้ไขฟืน้ ฟูผกู้ ระท�ำผิดความผิดในชุมชน
และการป้องกันการกระท�ำผิดซ�ำ 
้ นอกจากนี้ ยังมีการน�ำมาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกัน
การฟอกเงินมาใช้ในการป้องกันและปราบปรามผู้กระท�ำความผิด
รวมทั้งได้ด�ำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ
โดยรัฐบาลได้ด�ำเนินการ อาทิ ขยายผลตรวจยึดทรัพย์สินเกี่ยวกับ
การกระท� ำ ความผิ ด ต่ อ ต� ำ แหน่ ง หน้ า ที่
คดียาเสพติด ตรวจสอบทรัพย์สิน รับมอบและเก็บรักษาทรัพย์สินที่ยึด
หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงิน
หรืออายัด ติดตาม/รับมอบ ซึ่งคดีที่ศาลมีค�ำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็น
ซึ่ ง มี ค� ำ สั่ ง มอบหมายพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่
ของกองทุนยุตธิ รรม ตามมาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๐ เเห่งพระราชบัญญัติ
ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สนิ (ค�ำสัง่ ม.)
มาตรการในการปราบปรามผูก้ ระท�ำผิดเกีย่ วกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ และ
๒๖ ค�ำสั่ง และส่งเรื่องต่อพนักงานอัยการ
ขายทอดตลาดทรัพย์สนิ การบังคับโทษปรับเพือ่ ยึดอายัด สนับสนุนและ
และพนั ก งานอั ย การพิ จ ารณายื่ น ค� ำ ร้ อ ง
ด�ำเนินการกับทรัพย์สนิ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการกระท�ำความผิดมูลฐานยาเสพติด
ต่อศาล ๘ เรื่อง มูลค่าทรัพย์สิน จ�ำนวน  
ตรวจสอบธุรกรรมเบือ้ งต้น ๕ ค�ำสัง่ ด�ำเนินการตามพระราชบัญญัตปิ อ้ งกัน
๑,๐๖๘,๘๒๕,๖๐๖.๐๗ บาท
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

รายงานผลการด�ำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี
ครบรอบ ๑ ปี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗-๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)
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