4 บทสรุปผลงานรัฐบาลรอบ ๒ ปี

ค�ำน�ำ
รัฐบาลภายใต้การน�ำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เข้ามาบริห ารราชการแผ่น ดิน โดยสืบ ทอดงานและสานต่อภารกิจจากที่
คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้กำ� หนดแนวทางการแก้ปญ
ั หาของประเทศไทย
ไว้ ๓ ระยะ ตัง้ แต่เมือ่ เข้าควบคุมอ�ำนาจการปกครองประเทศเมือ่ วันที่ ๒๒
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ระยะแรก ได้มงุ่ ระงับยับยัง้ ความแตกแยก ยุตกิ ารใช้กำ� ลังและอาวุธ
สงครามก่อความรุนแรง แก้ไขผลกระทบจากการทีร่ ฐั บาลก่อนหน้าไม่อาจปฏิบตั ิ
หน้าทีไ่ ด้ตามปกติ ตลอดจนได้เร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
และมุง่ น�ำความสุข ความสงบ กลับคืนสูป่ ระเทศ
ระยะทีส่ อง ประกาศใช้รฐั ธรรมนูญฉบับชัว่ คราว จัดตัง้ สภานิตบิ ญ
ั ญัติ
แห่งชาติ จัดตัง้ คณะรัฐมนตรีบริหารราชการแผ่นดิน จัดตัง้ สภาปฏิรปู แห่งชาติ
และคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเพือ่ ออกแบบวางรากฐานทางการเมือง
เศรษฐกิจ และสังคม
ระยะทีส่ าม ประกาศใช้รฐั ธรรมนูญฉบับถาวรและจัดการเลือกตัง้ ทัว่ ไป
เพือ่ พัฒนาประเทศไทยไปสูค่ วามเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข เป็นสังคมประชาธิปไตยภายใต้การเมืองทีม่ ธี รรมาภิบาล

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

มีเสถียรภาพ และสร้างความเชือ่ มัน่ ให้ประเทศไทยมีเศรษฐกิจทีเ่ ติบโตอย่าง
ยัง่ ยืน การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลให้ความส�ำคัญในการด�ำเนินงาน
ในการขับเคลือ่ นและปฏิรปู ประเทศในด้านต่าง ๆ ทีส่ ำ� คัญหลายประการ
ส่งเสริมความสามัคคี สร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ
ขจัดความขัดแย้ง แก้ไขปัญหาทีส่ ะสมมานานหลายปี ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ
และสังคมให้มเี สถียรภาพและประสิทธิภาพ และเตรียมความพร้อมในส่วนที่
จะด�ำเนินการในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลชุดใหม่ รวมทัง้ ได้นอ้ มน�ำ
แนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
มาใช้เป็นแนวทางในการบริหารประเทศไปสูก่ ารพัฒนาที่ “มัน่ คง มัง่ คัง่
และยัง่ ยืน” ได้ตอ่ ไปในอนาคต รัฐบาลจึงได้กำ� หนดนโยบายในการบริหารราชการ
แผ่นดิน ๑๑ ด้าน และมีการขับเคลือ่ นงานส�ำคัญ ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านความมัน่ คง
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการต่างประเทศ และด้านกฎหมายและกระบวนการ
ยุตธิ รรม โดยใน ๒ ปีทผี่ า่ นมา (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ถึง ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)
การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลได้ดำ� เนินการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนทีส่ ำ� คัญ
ของประเทศทัง้ ๑๑ ด้าน โดยมีผลงานการขับเคลือ่ นและการปฏิรปู ประเทศ
ในด้านต่าง ๆ ทีส่ ำ� คัญ เช่น การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการท�ำประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing)
การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ แรงงานต่างด้าว และผูห้ ลบหนีเข้าเมือง การฟืน้ ฟู
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เศรษฐกิจและรักษาการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการยกระดับการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ให้กบั ประชาชน เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม การขับเคลือ่ นและปฏิรปู ประเทศในบางประเด็นอาจไม่
สามารถด�ำเนินการได้แล้วเสร็จในระยะเวลาอันสัน้ เนือ่ งจากต้องใช้ระยะเวลา
ในการด�ำเนินการโดยเฉพาะในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับด้านกฎหมาย ทัง้ นี้ เพือ่ ให้
เกิดความต่อเนือ่ ง รัฐบาลจึงได้วางแผนการด�ำเนินงานในการขับเคลือ่ นและ
ปฏิรปู ในระยะที่ ๒ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ - ปลายปี ๒๕๖๐) โดยมีแนวทาง
การด�ำเนินงานทีส่ ำ� คัญ เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน การยกระดับคุณภาพ
ชีวติ ประชาชน การยกระดับคุณภาพการศึกษาและสาธารณสุข การพัฒนา
เกษตรกรรมไทยให้ยั่งยืน การบริหารจัดการน�้ำ การอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม การปฏิรปู การจัดการทีด่ นิ ชุมชน การสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ การเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
การสร้างฐานอุตสาหกรรมใหม่ การสร้างความเชือ่ มัน่ ระหว่างประเทศ การส่งเสริม
การค้าชายแดน การรักษาสมดุลความสัมพันธ์กบั ประเทศมหาอ�ำนาจ รวมทัง้
การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้วางแผนการปฏิรปู
ประเทศสืบเนือ่ งจนถึงปี ๒๕๗๙ โดยจัดท�ำเป็นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เพือ่ ให้
ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยูใ่ นกลุม่ ประเทศ
พัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยูด่ ี กินดี สังคมมีความมัน่ คง เสมอภาค
และเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่ใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนา

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ในระยะ ๒๐ ปีตอ่ จากนีไ้ ปจะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์
ด้านความมัน่ คง (๒) ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ดา้ น
การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ดา้ น
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติ ทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม และ (๖) ยุทธศาสตร์
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ทั้งนี้ รัฐบาลหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสาร “บทสรุปผลงานรัฐบาล
รอบ ๒ ปี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙)” ที่จัดท�ำขึ้นนี้ จะช่วยสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทุกภาคส่วนในการติดตามผลการขับเคลือ่ น
และปฏิรปู ประเทศของรัฐบาล เพือ่ มุง่ สูก่ ารพัฒนาประเทศไทยให้เป็นประเทศ
ทีม่ คี วามมัน่ คง เศรษฐกิจมัง่ คัง่ และมีการพัฒนาประเทศสูค่ วามยัง่ ยืนต่อไป

7

8 บทสรุปผลงานรัฐบาลรอบ ๒ ปี

สารบัญ
ค�ำน�ำ		
๑. ด้านความมัน่ คง
๑.๑ การปราบปรามการทุจริตคอร์รปั ชัน
๑.๒ การแก้ไขปัญหาการท�ำประมงผิดกฎหมาย
(Illegal Unreported and Unregulated Fishing: IUU Fishing)

๑.๓ การแก้ไขปัญหาการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
		 (International Civil Aviation Organization: ICAO)
๑.๔ การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
๑.๕ การจัดระเบียบสังคม
๑.๖ การบริหารจัดการน�ำ	
้
๑.๗ การทวงคืนผืนป่าและการแก้ไขปัญหาทีด่ นิ ท�ำกิน
๑.๘ การลดปัญหาสภาวะโลกร้อนและก๊าซเรือนกระจก

๔
๑๓
๑๓
๑๕
๑๗
๑๘
๒๐
๒๔
๒๘
๓๒

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

๒. ด้านเศรษฐกิจ
การแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชน
๒.๑ มาตรการดูแลผูม้ รี ายได้นอ้ ย เกษตรกร
		 และผูป้ ระกอบอาชีพอิสระ
๒.๒ มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรระยะกลางและระยะยาว
๒.๓ การแก้ไขปัญหาและสร้างความเข้มแข็งในภาคเกษตร
การวางรากฐานเศรษฐกิจของประเทศ “ประเทศไทย ๔.๐”
(Thailand 4.0)

๒.๔ กลไกขับเคลือ่ น
		 - ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve)
		 - วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
		 (Small and Medium Enterprises: SMEs)
		 - วิสาหกิจเริม่ ต้นใหม่ (Startup)
		 - การส่งเสริมสินค้าพืน้ บ้าน หนึง่ ต�ำบล หนึง่ ผลิตภัณฑ์
		 (One Tambon One Product: OTOP)
		

๓๕
๓๕
๓๕
๓๙
๔๓
๔๗
๕๒
๕๒
๕๔
๕๗
๕๘
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		 - การส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ชมุ ชนด้วยสิง่ บ่งชี้
		 ทางภูมศิ าสตร์ (Geographical Indication: GI)
		 - เขตเศรษฐกิจพิเศษ
		 - โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
(Eastern Economic Corridor Development: EEC)

		 - เมืองนวัตกรรม
		 - การส่งเสริมการลงทุน
		 - ประชารัฐ
๒.๕ กลไกสนับสนุน
		 - โครงสร้างพืน้ ฐาน
		 - การส่งเสริมการวิจยั และพัฒนา
		 - การจัดการพลังงานและพลังงานทดแทน
๓. ด้านสังคม
๓.๑ สวัสดิการสังคม
๓.๒ การพัฒนาและการปฏิรปู การศึกษา
๓.๓ การส่งเสริมการท่องเทีย่ วและการกีฬา
๓.๔ การสร้างการรับรูข้ องประชาชน

๖๐
๖๑
๖๓
๖๕
๖๘
๖๙
๗๒
๗๒
๘๔
๙๒
๙๕
๙๕
๑๐๔
๑๑๓
๑๑๖

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

๔. ด้านการต่างประเทศ
๔.๑ ยุทธศาสตร์ดา้ นการต่างประเทศ การส่งเสริมการค้า
		 การลงทุนร่วม
๔.๒ ประชาคมกลุม่ ความร่วมมือ

๑๒๑

๕. ด้านกฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรม
๕.๑ กฎหมายเพือ่ แก้ไขการปราบปรามการค้ามนุษย์
๕.๒ กฎหมายเพือ่ แก้ไขปัญหาการท�ำประมงผิดกฎหมาย
		 (Illegal Unreported and Unregulated Fishing: IUU Fishing)
๕.๓ กฎหมายเพือ่ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและ
		 ลดความเหลือ่ มล�ำ้ ของประชาชน
๕.๔ กฎหมายเพือ่ แก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รปั ชัน
๕.๕ กฎหมายเพือ่ ช่วยเหลือ เยียวยาประชาชน
๕.๖ กฎหมายเพือ่ แก้ไขปัญหาการก�ำกับดูแลและพัฒนา
		 การบินพลเรือน (International Civil Aviation

๑๓๑
๑๓๒

		 Organization: ICAO )

๕.๗ กฎหมายเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารงานภาครัฐ

๑๒๑
๑๒๒

๑๓๒
๑๓๓
๑๓๓
๑๓๔

๑๓๕
๑๓๖

๖. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี

๑๓๙

บทส่งท้าย

๑๖๖
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มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

๑. ด้านความมัน
่ คง
๑.๑ การปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน
สถานการณ์การทุจริตของประเทศไทยทีผ่ า่ นมาอยูใ่ นภาวะวิกฤต
น�ำไปสูค่ วามขัดแย้งทางการเมืองและสังคม สภาพการณ์และรูปแบบของ
การทุจริตมีความซับซ้อนยิง่ ขึน้ มีคดีคงั่ ค้างจ�ำนวนมาก ขาดการก�ำหนด
กรอบเวลาทีเ่ หมาะสมในการไต่สวนข้อเท็จจริง กระบวนการท�ำงานมีขนั้ ตอนมาก
ขาดแคลนเครือ่ งมือและวิธกี ารบังคับใช้ทเี่ ด็ดขาด ตลอดเวลาสองปีทผี่ า่ นมา
รัฐบาลได้จดั ท�ำกฎหมายและก�ำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คอร์รปั ชันในหลายประการ อาทิ
• ปรับปรุงการพิจารณาคดีให้เป็นไปโดยรวดเร็ว โดยก�ำหนด
วิธพี จิ ารณาคดีทจุ ริต และประพฤติมชิ อบขึน้ มาเป็นการเฉพาะ ใช้ระบบ
การไต่สวน การพิจารณาคดีของศาลทีม่ คี วามรวดเร็ว เสมอภาค และเป็นธรรม
เพือ่ เป็นการคุม้ ครองสิทธิผตู้ อ้ งหาหรือจ�ำเลยในคดี
• เพิม่ ประสิทธิภาพและมาตรการในการด�ำเนินคดีปราบปราม
การทุจริต โดยไม่มกี ารนับอายุความส�ำหรับจ�ำเลยทีห่ ลบหนีคดี
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• เพิม่ โทษสูงสุดถึงประหารชีวติ ในกรณีเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ เรียก รับ
หรือยอมจะรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อน่ื ใดส�ำหรับตนเองหรือผูอ้ นื่ โดยมิชอบ
รวมทัง้ สร้างมาตรการริบทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการทุจริต
• จัดตัง้ ศาลอาญาคดีทจุ ริตและประพฤติมชิ อบ ให้มคี วามเป็นอิสระ
ปราศจากการแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองและท�ำให้เกิดการพิจารณาคดี
ทีม่ คี วามรวดเร็วยิง่ ขึน้
• ผลักดัน แก้ไขกฎหมายในเรือ่ งต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสภาพสังคม
และปัญหากว่า ๑๗๐ ฉบับ
ผลการปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ โดยส�ำนักงานคณะกรรมการ
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ชมี้ ลู ความผิดทางอาญาว่าร�ำ่ รวย
ผิดปกติและประเมินมูลค่าความเสียหายได้ ดังนี้
ปีงบประมาณ

จ�ำนวนเรือ่ งร้องเรียน

มูลค่าความเสียหาย (บาท)

พ.ศ. ๒๕๕๖

๓๔

๒๔,๘๘๑,๑๖๓,๓๕๐.๓๗

พ.ศ. ๒๕๕๗

๖๓

๓๒๒,๙๑๒,๖๗๗,๖๑๑.๔๒

พ.ศ. ๒๕๕๘

๙๖

๑๖๗,๓๒๓,๔๔๑,๖๕๕.๖๘
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ตัง้ แต่ปงี บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ได้พจิ ารณาความผิดไปแล้ว จ�ำนวน
๕๒๔ คดี (เป็นคดีผดิ อาญาวินยั ๒๕๓ คดี ส่ง ป.ป.ช. ๑๑๑ คดี ยุตเิ รือ่ งได้ ๑๓๕ คดี
ไม่ผดิ อาญาแต่ผดิ วินยั ๒๕ คดี) และศาลมีคำ� พิพากษาแล้ว ๑๑ คดี
๑.๒ การแก้ไขปัญหาการท�ำประมงผิดกฎหมาย
(Illegal Unreported and Unregulated Fishing:
IUU Fishing)
การเปลีย่ นแปลงการประมงไทยเกิดขึน้ อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน
นับตัง้ แต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ หน่วยงานภาครัฐ ชาวประมง และผูป้ ระกอบ
กิจการประมงได้รว่ มมือกันแก้ไขปัญหา เพือ่ ก้าวผ่านสูบ่ ริบทการท�ำประมงทีอ่ ยู่
ภายใต้กติกาของโลก
รัฐบาลได้แก้ไขปัญหาการท�ำประมงผิดกฎหมายโดยก�ำหนดให้เป็น
“วาระแห่งชาติ” ประกาศใช้พระราชก�ำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๙ ปรับปรุง
กฎหมายการท�ำประมงให้สอดคล้องกับหลักสากลระหว่างประเทศ จ�ำนวน ๙๑ ฉบับ
จัดตัง้ ศูนย์บญ
ั ชาการการแก้ไขปัญหาการท�ำประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.)
เพือ่ แก้ไขปัญหาในทุกมิตอิ ย่างจริงจัง จัดให้มศี นู ย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า – ออก
ทัว่ ทัง้ ๒๒ จังหวัดชายทะเลของไทย และมีมาตรการต่าง ๆ เพิม่ เติม เช่น
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การติดตัง้ อุปกรณ์ตดิ ตามเรือกว่า ๙,๐๐๐ ล�ำ การตรวจสอบการท�ำหน้าทีข่ อง
คนเรือ ปรับปรุงกฎหมายของไทยให้สอดคล้องกับหลักสากล กฎหมายระหว่าง
ประเทศรวมทัง้ การตรวจเรือประมงในระหว่างการท�ำประมง โดยหน่วยงาน
ทางทะเลบูรณาการร่วมกันภายใต้การท�ำงานของศูนย์ประสานการปฏิบตั ิ
ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.)
ส่วนในเรือ่ งแรงงาน
ประมงทีเ่ คยเป็นปัญหา ได้มี
การบังคับใช้กฎกระทรวง
คุม้ ครองแรงงานในงานประมง
ทะเล พ.ศ. ๒๕๕๗ และ
พระราชบั ญ ญั ต ิ แ รงงาน
ทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ อีกทัง้
ด� ำ เนิ น การเจรจา ชี้ แ จง
ประชาสัมพันธ์ผา่ นช่องทาง
ต่าง ๆ กับสหภาพยุโรปและ
ประชาคมโลกอย่างต่อเนือ่ ง ท�ำให้ภาพรวมของการแก้ไขปัญหาการท�ำประมง
ผิดกฎหมายทัง้ ระบบ ในประเทศไทยได้รบั การยอมรับจากประชาคมโลก
ว่ามีความตัง้ ใจและมีความก้าวหน้าในการแก้ปญ
ั หา

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

๑.๓ การแก้ไขปัญหาการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
(International Civil Aviation Organization: ICAO)
จากการทีอ่ งค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ได้พบ
ข้อบกพร่องในการก�ำกับดูแลความปลอดภัยด้านการบินพลเรือนของประเทศไทย
และประกาศติดธงแดงให้กับประเทศไทย เมื่อ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
ส่งผลกระทบต่อสายการบินของประเทศไทยทีท่ ำ� การบินไปยังประเทศต่าง ๆ
และยังเป็นผลให้กระทบต่อภาพรวมทางเศรษฐกิจ และความมัน่ คงของประเทศไทย
อีกด้วย หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มคี ำ� สัง่ จัดตัง้ “ศูนย์บญ
ั ชาการ
แก้ไขปัญหาการบินพลเรือน” (ศบปพ.) เพือ่ เป็นการแก้ไขปัญหาการก�ำกับดูแล
และพัฒนาการบินพลเรือนของประเทศไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ด�ำเนิน
การแก้ไขปัญหาตัง้ แต่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ ในเรือ่ งส�ำคัญได้แก่ (๑) การแก้
ปัญหาด้านกฎหมายหลักด้านการบินพลเรือน (๒) การแก้ปญ
ั หาด้านโครงสร้าง
ด้านการบิน (๓) การแก้ปญ
ั หาด้านบุคลากร ปรับปรุงโครงสร้างกรมการบิน
พลเรือน และประกาศใช้พระราชก�ำหนดการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย พ.ศ.
๒๕๕๘ พระราชก�ำหนดแก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัตกิ ารเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
พ.ศ. ๒๕๕๘ และพระราชก�ำหนดแก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทัง้ ๓ ฉบับดังกล่าวมีผลใช้บงั คับ
เป็นพระราชบัญญัตแิ ล้ว นอกจากนี้ ได้จดั ท�ำแผนปฏิบตั กิ ารแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
ในการแก้ไขมีความเป็นรูปธรรมและรวดเร็วยิง่ ขึน้ เพือ่ ปลดธงแดงให้กบั ประเทศไทย
ต่อไป
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นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีได้แต่งตัง้ คณะท�ำงานพิเศษเพือ่ หารือกับ
ส�ำนักงานบริหารการบินแห่งชาติ (Federal Aviation Administration - FAA)
ของสหรัฐฯ องค์กรดูแลความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรป (European
Aviation Safety Agency: EASA) รวมทัง้ ได้ชแี้ จงให้ประเทศต่าง ๆ มีความเข้าใจ
ทีถ่ กู ต้องเกีย่ วกับสถานการณ์และความคืบหน้าในการด�ำเนินการแก้ปญ
ั หา
ของไทย ทัง้ นีก้ ารเจรจา ชีแ้ จง และท�ำความเข้าใจดังกล่าว แสดงให้เห็นถึง
ความมุง่ มัน่ และการด�ำเนินการของรัฐบาลในการแก้ปญ
ั หาการบินพลเรือน
ของไทย ซึง่ ส่งผลให้ EASA ไม่บรรจุรายชือ่ ประเทศไทยไว้ในรายชือ่ ของ
สายการบินทีถ่ กู ห้ามด�ำเนินการหรือถูกจ�ำกัดการด�ำเนินการ (Air Safety List)
ในรอบปลายปี ๒๕๕๘ และกลางปี ๒๕๕๙
๑.๔ การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) เป็นปัญหาส�ำคัญทีก่ ระทบต่อ
ความมัน่ คงของชาติมาอย่างยาวนาน การขับเคลือ่ นงานการแก้ไขปัญหา จชต.
ของรัฐบาล ในระยะ ๒ ปีทผี่ า่ นมาจนถึงปัจจุบนั มีลกั ษณะของการบูรณาการ
การท�ำงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพและเป็นเอกภาพมากขึน้ สอดคล้องกับแนวนโยบาย
ของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติทไี่ ด้กำ� หนดไว้ ก�ำหนดเป็นภารกิจ
งานส�ำคัญ ๗ กลุม่ มีผลการด�ำเนินงานส�ำคัญ ดังนี้

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

๑) ภารกิจงานรักษาความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ผ่านโครงการ
“ยุทธศาสตร์การมีสว่ นร่วมของประชาชนตามแนวทางอ�ำเภอทุง่ ยางแดง”
สามารถดึงก�ำลังประชาชนออกมาร่วมดูแลความปลอดภัยในพืน้ ทีต่ นเองวันละ
ประมาณ ๒๐,๐๐๐ คน
๒) ภารกิจงานอ�ำนวยความยุตธิ รรมและเยียวยาผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ
เปิดโอกาสให้บคุ คลทีม่ หี มายจับตามพระราชก�ำหนดประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณา
ความอาญาและบุคคลต้องสงสัย ออกมารายงานตัวเพือ่ เข้าสูก่ ระบวนการยุตธิ รรม
มีผอู้ อกมารายงานตัว จ�ำนวน ๓,๙๐๐ คน ตลอดจนก�ำหนดหลักเกณฑ์
การเยียวยาทีเ่ หมาะสม ทัง้ ข้าราชการทีส่ ญู เสียจากการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละประชาชน
ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
๓) ภารกิจงานสร้างความเข้าใจทัง้ ในและต่างประเทศ มีการด�ำเนินการ
ให้ประชาชนได้รบั ข้อมูลอย่างรอบด้าน เข้าใจสถานการณ์ ท�ำให้โลกมุสลิม องค์กร
ระหว่างประเทศ และต่างประเทศเข้าใจและให้การสนับสนุนการด�ำเนินการ
ภาครัฐ
๔) ภารกิจงานการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม จัดการศึกษา
ของศูนย์การศึกษาอิสลามประจ�ำมัสยิด สถาบันการศึกษาปอเนาะ และ
การศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพสอดคล้องตามหลักการศาสนามากยิ่งขึ้น
ตลอดจนฟื้นฟูความสัมพันธ์ชุมชนไทยพุทธและไทยมุสลิมอย่างต่อเนื่อง
๕) ภารกิจงานพัฒนาตามศักยภาพของพืน้ ทีแ่ ละคุณภาพชีวติ
ประชาชน น�ำนโยบายประชารัฐเป็นธงน�ำในการรุกทางการเมืองและการพัฒนา
โดยผนึกก�ำลังกลุม่ ผูเ้ ห็นต่าง ประชาชน องค์กรภาคประชาสังคมและภาครัฐ
มาร่วมแก้ปญ
ั หา ส่งเสริมรายได้ คลายความเดือดร้อนของประชาชนเป็น
รายครัวเรือน
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๖) ภารกิจงานเพิม่ ประสิทธิภาพภาครัฐและการขับเคลือ่ นนโยบาย
โดยปรับปรุงประสิทธิภาพของศูนย์ปฏิบตั กิ ารอ�ำเภอให้เป็นหน่วยงานหลัก
ในการบูรณาการการแก้ไขปัญหาระดับพืน้ ที่
๗) ภารกิจงานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวธิ ี จัดตัง้
กลไกขับ เคลื่อ นกระบวนการพูด คุย เพื่อ สัน ติสุข จังหวัด ชายแดนภาคใต้
โดยเห็นพ้องจะหารือเรือ่ งการก�ำหนดพืน้ ทีป่ ลอดภัยร่วมกันตามข้อเสนอ
ของภาคประชาสังคมและประชาชนในพืน้ ทีใ่ นการพูดคุยครัง้ ต่อไป
๑.๕ การจัดระเบียบสังคม
๑) รถโดยสารสาธารณะ ด�ำเนินการควบคุม ก�ำกับดูแล การให้บริการ
รถสาธารณะให้อยูใ่ นกรอบของกฎหมาย เพิม่ ประสิทธิภาพและความปลอดภัย
ให้แก่ประชาชนผูใ้ ช้บริการ ดังนี้
• รถตูส้ าธารณะ

*หมายเหตุ หมวด ๑ เส้นทาง กรุงเทพฯ – ปริมณฑล หมวด ๒ เส้นทาง กรุงเทพฯ – ต่างจังหวัด
หมวด ๓ เส้นทาง ระหว่างจังหวัดไม่ผา่ นกรุงเทพฯ

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

• รถจักรยานยนต์สาธารณะ บังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัด เช่น
การน�ำรถจักรยานยนต์สว่ นบุคคลมาใช้รบั - ส่งผูโ้ ดยสาร ปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท
การแต่งกายของผู้ขับขี่ไม่ถูกต้อง (ไม่ใส่เสื้อวินที่ก�ำหนด/ไม่ติดบัตร)
ปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท และไม่แสดงใบอนุญาตขับรถ ปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท
• รถแท็กซี่มิเตอร์ ได้ตั้งศูนย์ประวัติผู้ขับรถ ปัจจุบันมีข้อมูล
๑๑๑,๘๔๓ คน และจัดท�ำระบบการร้องเรียนผ่านแอปพลิเคชัน ให้ผใู้ ช้บริการ
เข้ามามีสว่ นร่วมในการประเมินผลการให้บริการ
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๒) การปราบปรามสินค้าละเมิดลิขสิทธิ/์ สินค้าทีไ่ ม่ได้การรับรอง
ตามมาตรฐาน (มอก.)
• เร่งรัดป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญา
หน่วยงานด้านการบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สนิ ทางปัญญา รับแจ้งขอท�ำการผลิต
การได้มาหรือมีไว้ในครอบครองเครือ่ งจักรหรือเม็ดพลาสติกกว่า ๒,๖๒๐ ราย
และออกตรวจสอบโรงงานผลิตภัณฑ์ซดี ี ๕๗๐ ราย ด�ำเนินการจับกุมและตรวจยึด
สินค้าละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญากว่า ๑๘,๖๑๐ คดี ยึดของกลางกว่า ๘.๓ ล้านชิน้
และท�ำลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญาทีค่ ดีถงึ ทีส่ ดุ รวม ๓ ครัง้
รวมของกลางประมาณ ๓ ล้านชิน้ มูลค่าความเสียหายกว่า ๖,๕๐๐ ล้านบาท
รวมทัง้ ได้รณรงค์สร้างจิตส�ำนึกและการเคารพสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปัญญาอย่าง
ต่อเนือ่ ง
• จัดระเบียบและด�ำเนินการกับผูก้ ระท�ำความผิด ตามพระราชบัญญัติ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ด�ำเนินการทางกฎหมายกับ
ผูก้ ระท�ำผิดพระราชบัญญัตมิ าตรฐาน ได้แก่ การเตือนก่อนพักใช้ การพักใช้
ใบอนุญาต/เพิกถอนใบอนุญาต แจ้งผูป้ ระกอบการให้ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
เปรียบเทียบปรับ และด�ำเนินคดี รวมทัง้ สิน้ ๖๗๗ ราย และควบคุมการท�ำลาย
ผลิตภัณฑ์ให้สนิ้ สภาพ จ�ำนวน ๔๑๑ ราย นอกจากนี้ ส�ำนักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมได้ดำ� เนินโครงการ “ร้าน มอก.” เพือ่ ส่งเสริมการคุม้ ครอง
ผูบ้ ริโภค สร้างการรับรูแ้ ละสร้างความตระหนักถึงความส�ำคัญของการเลือกซือ้
ผลิตภัณฑ์ทมี่ เี ครือ่ งหมาย มอก. และยกย่องชมเชยผูป้ ระกอบการร้านจ�ำหน่าย
ทีจ่ ำ� หน่ายผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้รบั การรับรองมาตรฐาน

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

๓) การด�ำเนินการกับเจ้าของกิจการทีม่ ลี กั ษณะเป็นตัวแทนอ�ำพราง
(Nominee)
ธุรกิจตัวแทนอ�ำพราง เป็นรูปแบบธุรกิจและธุรกรรมทีเ่ กิดขึน้ ในไทย
มานาน โดยเฉพาะในธุรกิจท่องเทีย่ วและธุรกิจการเกษตรส่งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วไทยและการเกษตร ทัง้ ในแง่รายได้ ผลประโยชน์
เป็นของนายทุนชาวต่างชาติ อีกทัง้ นักท่องเทีย่ วและเกษตรกรไทยถูกเอาเปรียบ
ท�ำให้ประเทศไทยสูญเสียรายได้เข้าประเทศ ผลการด�ำเนินงานทีส่ ำ� คัญ ดังนี้
๑) แต่งตัง้ คณะกรรมการกลัน่ กรองและตรวจสอบคุณสมบัตนิ ติ บิ คุ คล
ทีม่ วี ตั ถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจท่องเทีย่ ว
๒) ตรวจสอบผูป้ ระกอบอาชีพเป็นมัคคุเทศก์ ระหว่างเดือน มิถนุ ายน
๒๕๕๘ – เดือน มกราคม ๒๕๕๙ จ�ำนวน ๑,๔๓๙ ราย พบผูป้ ระกอบอาชีพเป็น
มัคคุเทศก์โดยไม่ได้รบั อนุญาต (ไกด์เถือ่ น) จ�ำนวน ๑๑๓ ราย
๓) ตรวจสอบผูป้ ระกอบธุรกิจน�ำเทีย่ วจ�ำนวน ๗๘๕ ราย พบผูป้ ระกอบ
ธุรกิจน�ำเทีย่ วซึง่ กระท�ำผิดกฎหมาย จ�ำนวน ๓๙ ราย ได้มกี ารลงโทษผูป้ ระกอบ
ธุรกิจน�ำเทีย่ วทีก่ ระท�ำผิดกฎหมาย โดยสัง่ พักใช้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
น�ำเทีย่ ว จ�ำนวน ๑๙ ราย สัง่ เพิกถอนใบอนุญาตฯ จ�ำนวน ๖ ราย
๔) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ
กระทรวงยุตธิ รรม และกองบังคับการต�ำรวจท่องเทีย่ วร่วมกันแก้ไขปัญหา
การประกอบธุรกิจน�ำเทีย่ วโดยใช้คนไทยเป็นตัวแทนอ�ำพราง ในปี ๒๕๕๘
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ลงพืน้ ทีต่ า่ ง ๆ จ�ำนวน ๑๐ ครัง้ ทัง้ สิน้ ๗๙ ราย พบผูป้ ระกอบธุรกิจน�ำเทีย่ ว
ทีเ่ ข้าข่ายประกอบธุรกิจน�ำเทีย่ วใช้คนไทยเป็นตัวแทนอ�ำพราง จ�ำนวน ๖ ราย
และในปี ๒๕๕๙ มีแผนในการตรวจสอบเป็นประจ�ำทุกเดือน
๕) ปรับปรุงกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องให้สอดคล้องกับสภาวะในปัจจุบนั อาทิ
พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
และร่างพระราชบัญญัตกิ ำ� หนดความรับผิดชอบเกีย่ วกับห้างหุน้ ส่วนจดทะเบียน
ห้างหุน้ ส่วนจ�ำกัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยยึดหลักการให้เจ้าของกิจการทีแ่ ท้จริง
เป็นผูท้ มี่ สี ญ
ั ชาติไทย โดยไม่ให้คนต่างด้าวเป็นเจ้าของกิจการหรือถือครอง
กรรมสิทธิท์ ดี่ นิ ผ่านตัวแทน
๑.๖ การบริหารจัดการน�้ำ
ทีผ่ า่ นมารัฐบาลมีการก�ำหนดแนวนโยบายทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหาร
จัดการน�ำ้ มาอย่างต่อเนือ่ ง แต่เนือ่ งจากความสลับซับซ้อนของสภาพปัญหาที่
แปรเปลีย่ นตลอดเวลา จึงไม่อาจครอบคลุมในทุกปัจจัยของปัญหา และมีขอ้ จ�ำกัด
ต่อการบูรณาการแผนงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานราชการ จึงไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาน�ำ้ ได้อย่างยัง่ ยืน รัฐบาลจึงได้จดั ท�ำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน�ำ้ ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๙ เพือ่ สร้างความสุขให้กบั ประชาชน ให้โอกาส
การเข้าถึงทรัพยากรน�ำ้ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพดีของทุกภาคส่วนอย่างเหมาะสม แก้ไขปัญหา
ภัยแล้งและน�ำ้ ท่วม โดยมีผลการด�ำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ (ข้อมูล ณ วันที่
๑ กันยายน ๒๕๕๙) ดังนี้

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
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แผนงาน

เป้าหมาย

ด�ำเนินการแล้ว

ความคืบหน้า

๑) ประปาหมูบ่ า้ น

๗,๔๙๐ หมูบ่ า้ น

๕,๕๘๓ หมูบ่ า้ น

ร้อยละ ๗๕

๒) ประปาโรงเรียน/ชุมชน
- จ�ำนวนประปา
- ปริมาณน�ำ้

๖,๑๓๒ แห่ง
๒๑๕ ล้าน ลบ.ม.

๑,๓๑๒ แห่ง
๒๙ ล้าน ลบ.ม.

ร้อยละ ๒๑
ร้อยละ ๑๓

๓) แหล่งน�ำ้ ในเขตชลประทาน
- ปริมาณน�ำ้
- พืน้ ทีช่ ลประทาน

๔,๘๐๐ ล้าน ลบ.ม.
๘,๗๐๐๐,๐๐๐ ไร่

๗๐๒ ล้าน ลบ.ม.
๑,๒๓๙,๖๓๒ ไร่

ร้อยละ ๑๕
ร้อยละ ๑๔

๔) แหล่งน�ำ้ นอกเขตชลประทาน
- เพิม่ แหล่งน�ำ้ นอกเขต
ชลประทาน
- ปริมาณน�ำ้

๑๐,๒๙๐ แห่ง

๓,๖๖๕ แห่ง

๒,๓๐๕ ล้าน ลบ.ม.

๔๔๐ ล้าน ลบ.ม.

๕) ขุดสระน�ำ้ ในไร่นา
- เพิม่ สระน�ำ้
- เพิม่ ปริมาณน�ำ้

๓๓๕,๗๕๐ แห่ง
๔๔๑.๐๗ ล้าน ลบ.ม.

๑๓๓,๓๑๑ แห่ง
๑๓๓.๖๓ ล้าน ลบ.ม.

ร้อยละ ๔๐
ร้อยละ ๓๐

๖) พัฒนาแหล่งน�ำ้
- เพิม่ จ�ำนวน
- เพิม่ ปริมาณน�ำ้

๒,๙๒๒ แห่ง
๓๙๓ ล้าน ลบ.ม.

๒,๐๓๙ แห่ง
๒๕๓ ล้าน ลบ.ม.

ร้อยละ ๗๐
ร้อยละ ๖๔

๗) น�ำ้ บาดาลเพือ่ การเกษตร
- พืน้ ที่
- จ�ำนวน
- ปริมาณน�ำ้

๘๕๓,๕๒๐ ไร่
๑๕,๔๗๓ แห่ง
๒๖๔ ล้าน ลบ.ม./ปี

๑๑๘,๔๕๐ ไร่
๒,๒๙๘ แห่ง
๕๘ ล้าน ลบ.ม.

ร้อยละ ๑๔
ร้อยละ ๑๕
ร้อยละ ๒๒

๘) น�ำ้ บาดาลช่วยภัยแล้ง
- พืน้ ที่
- จ�ำนวน
- เพิม่ ปริมาณน�ำ้

๓,๐๘๖ แห่ง
๑๘๘,๕๐๓ ล้านไร่
๑๐๗ ล้าน ลบ.ม./ปี

๒,๔๒๓ แห่ง
๑๔๘,๐๒๖ ไร่
๑๐๗ ล้าน ลบ.ม.

ร้อยละ ๗๙
ร้อยละ ๗๙
ร้อยละ ๑๐๐

๘๗๐ กิโลเมตร

๒๓๔.๐๔ กิโลเมตร

ร้อยละ ๒๗

๙) ขุดลอกล�ำน�ำ้ สายหลัก
และสาขา

ร้อยละ ๓๖
ร้อยละ ๑๙

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

แผนงาน

เป้าหมาย

ด�ำเนินการแล้ว

ความคืบหน้า

๑๘๕ แห่ง

๓๐ แห่ง

ร้อยละ ๑๖

๑๑) ฟืน้ ฟูปา่

๔,๗๗๐,๐๐๐ ไร่

๑๒๒,๙๕๗ ไร่

ร้อยละ ๓

๑๒) พืน้ ทีป่ อ้ งกันและลดการ
พังทลายของดิน

๙,๔๗๕,๐๐๐ ไร่

๖๗๕,๐๐๐ ไร่

ร้อยละ ๗

๑๐) ป้องกันน�ำ้ ท่วมชุมชน
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๑.๗ การทวงคืนผืนป่าและการแก้ไขปัญหาทีด
่ น
ิ ท�ำกิน
การบุกรุกท�ำลายทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ เป็นปัญหาทีส่ ะสมมานาน
ท�ำให้พนื้ ทีป่ า่ ไม้มแี นวโน้มลดลงอย่างต่อเนือ่ ง เกิดผลกระทบตามมามากมาย
เช่น ภัยแล้ง น�ำ้ ท่วม สัตว์ปา่ สูญพันธุ์ เป็นต้น ล้วนแล้วแต่เกิดจากการกระท�ำของ
มนุษย์เป็นส่วนใหญ่ เช่น การบุกรุกพืน้ ทีป่ า่ ไม้ การเข้าครอบครองทีด่ นิ เพือ่
ท�ำการเกษตรและปลูกไม้เศรษฐกิจ การบุกรุกป่าไม้ของนายทุนเพือ่ ประกอบ
ธุรกิจรีสอร์ท เป็นต้น
การปราบปรามและหยุด ยั้ง การบุก รุก ท�ำ ลายทรัพ ยากรป่า ไม้
โดยสนธิกำ� ลังทุกหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง หยุดยัง้ การบุกรุกและท�ำลายทรัพยากร
ป่าไม้ สามารถจับกุมผูก้ ระท�ำผิดในคดีบกุ รุกป่าไม้ได้ ๔,๓๖๗ คน และด�ำเนิน
คดีตอ่ ผูก้ ระท�ำผิด ๑๗,๑๓๘ คดี และจับกุมผูก้ ระท�ำผิดคดีเกีย่ วกับการท�ำไม้
๑๔,๒๐๙ คน และด�ำเนินคดีตอ่ ผูก้ ระท�ำผิด ๒๖,๐๑๗ คดี โดยมีไม้ของกลาง
รวม ๑,๐๙๖,๖๖๐ ท่อน/แผ่น/เหลีย่ ม คิดเป็นปริมาตรไม้ ๕๑,๔๔๕ ลบ.ม.
นโยบาย “พลิกฟืน้ ผืนป่า สูก่ ารพัฒนายัง่ ยืน” เพือ่ แก้ไขปัญหาการถูก
บุกรุกท�ำลายพืน้ ทีป่ า่ ไม้ รักษาพืน้ ทีป่ า่ ไม้ทอี่ ดุ มสมบูรณ์ รวมทัง้ เพิม่ พืน้ ทีป่ า่ ไม้
การด�ำเนินการ ดังนี้ (๑) สร้างความรูค้ วามเข้าใจ/ทุกฝ่ายมีสว่ นร่วมตามแนวทาง
ประชารัฐ มีการอบรมแล้ว ๑,๓๔๙ รุน่ (๒) แก้ไขปัญหาแนวเขตด้วยการปรับปรุง
แผนทีแ่ นวเขตทีด่ นิ ของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑: ๔,๐๐๐ (One Map)

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

อยูร่ ะหว่างการตรวจทานความถูกต้อง (๓) คุม้ ครองพืน้ ทีป่ า่ ไม้โดยการบังคับใช้
กฎหมาย ได้พนื้ ทีค่ นื จ�ำนวน ๙๖,๓๙๘.๗๘ ไร่ (๔) คุม้ ครองพืน้ ทีป่ า่ ไม้สมบูรณ์
จ�ำนวน ๑๐๒.๔ ล้านไร่ (๕) จัดหาทีด่ นิ แก่ผยู้ ากไร้แล้ว จ�ำนวน ๓๑๑,๒๘๔ ไร่
(๖) ฟืน้ ฟูสภาพป่า จ�ำนวน ๘๑,๖๐๖.๓๑ ไร่ (๗) ส่งเสริมปลูกป่าเศรษฐกิจ จ�ำนวน
๕๑,๓๓๐ ไร่ (๘) แจกจ่ายกล้าไม้ จ�ำนวน ๓๔ ล้านกล้า
แผนการด�ำเนินการ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๗๙) ดังนี้ (๑) สร้างความรู้
ความเข้าใจ/ทุกฝ่ายมีสว่ นร่วมตามแนวทางประชารัฐ จ�ำนวน ๒๔,๙๐๗ รุน่
(๒) แก้ไขปัญหาแนวเขตทีด่ นิ ของรัฐฯ (One Map) มีแผนทีม่ าตราส่วน
๑: ๔,๐๐๐ ทีใ่ ช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน (๓) คุม้ ครองพืน้ ทีป่ า่ ไม้โดยการบังคับใช้
กฎหมาย จ�ำนวน ๒.๙๒๔ ล้านไร่ (๔) คุ้มครองพื้นที่ป่าไม้สมบูรณ์
จ�ำนวน ๑๐๒.๔ ล้านไร่ รวมกับพืน้ ทีป่ า่ ไม้ทถี่ กู ฟืน้ ฟู จ�ำนวน ๙.๑ ล้านไร่
รวมจ�ำนวน ๑๑๑.๕ ล้านไร่ (๕) จัดหาทีด่ นิ แก่ผยู้ ากไร้ จ�ำนวน ๒.๓๕ ล้านไร่
(๖) ฟืน้ ฟูสภาพป่า จ�ำนวน ๕.๒๓๖๕๕ ล้านไร่ (๗) ส่งเสริมปลูกป่าเศรษฐกิจ
จ�ำนวน ๓.๙๐๔๙๓ ล้านไร่ และ (๘) แจกจ่ายกล้าไม้ จ�ำนวน ๔,๗๒๕.๘๕ ล้านกล้า
การจัดที่ดินท�ำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ: คทช.)
จากปัญหาความเหลือ่ มล�ำ้ การไร้ทดี่ นิ ท�ำกินและการบุกรุกทีด่ นิ ของรัฐ
รัฐบาลเล็งเห็นถึงความส�ำคัญของปัญหาดังกล่าว และได้มนี โยบายเร่งด่วน
ในการลดความเหลือ่ มล�ำ้ และแก้ไขปัญหาการไร้ทดี่ นิ ท�ำกินของเกษตรกร
และผูท้ ยี่ ากจน การจัดทีด่ นิ ให้แก่ผยู้ ากไร้ทไี่ ม่มที ดี่ นิ ท�ำกิน โดยคณะรัฐมนตรี
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ได้มมี ติ เมือ่ วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ เห็นชอบระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ก�ำหนดให้มี
คทช. มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และเลขาธิการส�ำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เป็นกรรมการและเลขานุการ
การด�ำเนินงานของ คทช. ด�ำเนินการผ่านกลไกการท�ำงานในรูปของ
คณะอนุกรรมการ รวม ๔ คณะ ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการจัดหาทีด่ นิ
คณะอนุกรรมการจัดทีด่ นิ คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ และ
คณะอนุกรรมการนโยบายทีด่ นิ จังหวัด (คทช.จังหวัด) มีผลการด�ำเนินการ ดังนี้
• จัดหาทีด่ นิ ให้ชมุ ชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีพนื้ ทีเ่ ป้าหมาย
จ�ำนวน ๙๗ พืน้ ที่ ๕๕ จังหวัด เนือ้ ทีป่ ระมาณ ๔๒๗,๐๒๑ ไร่ โดยมีพนื้ ทีไ่ ด้รบั
อนุญาตการจัดทีด่ นิ ตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ๑๐ พืน้ ที่ ๖ จังหวัด เนือ้ ทีป่ ระมาณ
๓๑,๓๙๕ ไร่
• ตัง้ แต่ปงี บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ ด�ำเนินการจัดทีด่ นิ
ท�ำกินและทีอ่ ยูอ่ าศัยให้แก่ประชาชน จ�ำนวน ๕,๖๒๘ คน รวมพืน้ ที่ ๗,๖๓๗ แปลง
• ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในกิจกรรม ๖ ด้าน ตามพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย
ได้แก่ การพัฒนาทีด่ นิ และใช้ประโยชน์ทดี่ นิ การพัฒนาแหล่งน�้ำและพัฒนา
ปัจจัยพื้นฐาน การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การส่งเสริมการรวมกลุ่ม
การสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุน และการส่งเสริมและจัดท�ำบัญชีครัวเรือน
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• จัดท�ำร่างพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการนโยบายทีด่ นิ แห่งชาติ
พ.ศ. .... เพือ่ เป็นกลไกการบริหารจัดการ
ที่ดินให้มีเอกภาพ โดยทบทวน
กฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรี
ทีเ่ กีย่ วกับการบริหารจัดการทีด่ นิ
ให้รวมอยูใ่ นกฎหมายฉบับเดียวกัน
และปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่าง
การน�ำเสนอ คทช. และ ครม. ต่อไป
ผลการด�ำเนินงานขับเคลือ่ นการบริหารจัดการทีด่ นิ และทรัพยากรดิน
ของประเทศ ดังนี้ (๑) จัดหาทีด่ นิ ท�ำกิน ให้แก่ผยู้ ากไร้ทไี่ ม่มที ดี่ นิ ท�ำกิน
(๒) จัดทีด่ นิ ท�ำกิน โดยก�ำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัตขิ องผูไ้ ด้รบั การจัดทีด่ นิ
จัด ที่ด ิน ให้ผู้ย ากไร้ท ี่ไม่ม ีท ี่ด ิน ท�ำกิน ในรูป แบบสหกรณ์ห รือ รูป แบบอื่น
ทีเ่ หมาะสม โดยมิให้กรรมสิทธิ์ (๓) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ โดยจัดตัง้ ส่งเสริม
และสนับสนุนให้สหกรณ์/ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง พร้อมทัง้ จัดท�ำแนวทาง
การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ (๔) ขับเคลือ่ นกฎหมาย การบริหารจัดการทีด่ นิ
และทรัพยากรดินให้มคี วามเป็นเอกภาพ
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๑.๘ การลดปัญหาสภาวะโลกร้อนและก๊าซเรือนกระจก
ปัญหาการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศเป็นปัญหาส�ำคัญของโลก โดย
ประเทศไทยต้องเผชิญและรับมือกับผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศ อาทิ การเกิดภัยพิบตั ทิ รี่ นุ แรงและบ่อยครัง้ ขึน้ ความเสือ่ มโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ รัฐบาลได้ด�ำเนินงานพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ
ตามกรอบอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้วยการจัดการการเปลี่ย นแปลง
สภาพภูมอิ ากาศของประเทศไทย (Thailand National Focal Point) ดังนี้
๑) ด�ำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกทีเ่ หมาะสมของประเทศ (Nationally
Appropriate Mitigation Actions: NAMAs) มีเป้าหมายลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกในประเทศลงร้อยละ ๗ – ๒๐ ในภาคพลังงานและการขนส่ง
ก่อนปี ๒๕๖๓

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

๒) ข้อเสนอการมีสว่ นร่วมของประเทศในการลดก๊าซเรือนกระจก
และการด�ำเนินงานด้านการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ภายหลังปี ค.ศ.
๒๐๒๐ (Intended Nationally Determined Contribution: INDC)
โดยมีเป้าหมายการด�ำเนินงาน ภายหลังปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (๒๕๖๔ - ๒๕๗๓)
ประเทศไทยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ร้อยละ ๒๐ จากระดับการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกในกรณีปกติ ภายในปี ๒๕๗๓ ระดับของการมีสว่ นร่วม
ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสามารถเพิม่ ขึน้ ถึง ร้อยละ ๒๕
๓) การด�ำเนินงานตามความตกลงปารีส (Paris Agreement: PA)
โดยประเทศไทยให้สตั ยาบันสารเพือ่ เข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงปารีส
จากการประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกทีผ่ า่ นมา พบว่า ปี ๒๕๕๖
ก๊าซเรือนกระจกลดลง ร้อยละ ๔ (๑๔.๓๔ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า) และในการประเมินการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นทางการของ
กระทรวงพลังงาน พบว่า ในปี ๒๕๕๗ สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ ร้อยละ ๑๐
(๓๗.๔๗ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) มากกว่าเป้าหมายการ
ด�ำเนินการภายในประเทศทีก่ ำ� หนดไว้รอ้ ยละ ๗ (พ.ศ. ๒๕๖๓)
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มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

๒. ด้านเศรษฐกิจ
การแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชน

๒.๑ มาตรการดูแลผู้มีรายได้น้อย เกษตรกร และ
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
รัฐบาลด�ำเนินการผ่านมาตรการและโครงการต่าง ๆ ทีส่ ำ� คัญ ดังนี้
๒.๑.๑ มาตรการระยะเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือภาคการเกษตร
๑) ชาวนา: จัดหาเงินทุนเพือ่ เยียวยาเกษตรกรทีเ่ ข้าร่วมโครงการจ�ำน�ำ
ข้าวเปลือกปีการผลิต ๒๕๕๖/๕๗ ซึง่ ได้เบิกจ่ายเงินค้างช�ำระโครงการจ�ำน�ำ
ข้าวเปลือก รวมจ�ำนวน ๗๘๕,๑๖๓ ราย เป็นจ�ำนวนเงินกว่า ๘ หมืน่ ล้านบาท
มาตรการเพิม่ รายได้ให้แก่ผมู้ รี ายได้นอ้ ย โดยเพิม่ รายได้แก่ชาวนา ไร่ละ
๑,๐๐๐ บาท ได้ชว่ ยเหลือเกษตรกรรวม ๓.๖๓ ล้านครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ
๙๗.๘๔ ของครัวเรือนที่ขึ้นทะเบียน (๓.๗๑ ล้านครัวเรือน) วงเงิน
๓๙,๕๐๖.๖๖ ล้านบาท
๒) ชาวสวนยาง: โครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง
โดยจ่ายชดเชยเกษตรกรในพืน้ ทีท่ มี่ เี อกสารสิทธิต์ ามทีก่ ำ� หนดในอัตราไร่ละ
๑,๐๐๐ บาท ครัวเรือนละไม่เกิน ๑๕ ไร่ ได้ช่วยเหลือเกษตรกรรวม
๘๒๗,๗๔๒ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๙๒ ของครัวเรือนทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
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(๘๙๙,๖๘๑ ครัวเรือน) วงเงิน ๘,๓๑๔.๙๑ ล้านบาท โครงการสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง โดยจ่ายเงินให้แก่เกษตรกร
ชาวสวนยาง ครัวเรือนละไม่เกิน ๑๕ ไร่ แบ่งเป็น เจ้าของสวน ๙๐๐ บาท/ไร่
และคนกรีดยาง ๖๐๐ บาท/ไร่ ผลการด�ำเนินการ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
ได้จ่ายเงินให้เจ้าของสวนยาง จ�ำนวน ๗๑๐,๐๑๖ ครัวเรือน จ�ำนวน
๖,๓๙๐.๔๙ ล้านบาท คนกรีดยาง ๖๗๒,๖๕๘ ราย ๔,๐๕๙.๔๑ ล้านบาท
รวมจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรแล้ว ๑๐,๔๔๙.๙๐ ล้านบาท
๓) การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง: รัฐบาลได้สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้
เกษตรกรท�ำอาชีพเสริมทดแทนการท�ำนาปรัง เช่น การปศุสตั ว์ การประมง
การปลูกพืชอายุสนั้ ใช้นำ�้ น้อยทดแทน ๓๘๕,๑๓๗ ราย ชะลอหรือขยายระยะ
เวลาช�ำระหนี้ ๙๐,๑๒๗ ราย จ้างแรงงานชลประทาน ๑๔๔,๔๔๒ ราย จัดท�ำ
มาตรการเสนอโครงการพัฒนาอาชีพตามความต้องการของหมูบ่ า้ น/ชุมชน
๘,๑๗๒ โครงการ สร้างการรับรูภ้ าคเกษตรในพืน้ ทีล่ มุ่ น�ำ้ เจ้าพระยา ๒๒ จังหวัด
๒๓๐,๗๐๑ ราย เพิม่ ปริมาณน�ำ้ ต้นทุน โดยก่อสร้างแก้มลิงกักเก็บน�ำ้ ๒๘ แห่ง
มาตรการสิน เชื่อ เพื่อ เป็น ค่า ใช้จ ่า ยฉุก เฉิน และจ�ำ เป็น ของเกษตรกร
ทีป่ ระสบปัญหาภัยแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ วงเงิน ๖,๐๐๐ ล้านบาท สินเชื่อ ๑ ต�ำบล
๑ SMEs เกษตร วงเงิน ๗๒,๐๐๐ ล้านบาท และโครงการชุมชนปรับเปลีย่ น
การผลิตสูว้ กิ ฤติภยั แล้ง วงเงิน ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท เพือ่ ให้ภาคการเกษตร
ของไทยสามารถสูว้ กิ ฤติและกลับมาเป็นภาคการเกษตรทีเ่ ข้มแข็งในอนาคต
ผ่านการลงทุน การจ้างงานในชุมชน

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

๒.๑.๒ มาตรการเพือ่ ช่วยเหลือผูม้ รี ายได้นอ้ ยและผูป้ ระกอบอาชีพ
อิสระ โดยส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในโครงสร้างพืน้ ฐานครอบคลุมทัง้ กระบวนการ
ตัง้ แต่กจิ กรรมด้านการผลิต มีดงั นี้
๑) การเพิม่ มูลค่าสินค้าและการตลาด ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเพือ่ ให้
เกิดการจ้างงานในท้องถิน่ ส�ำหรับปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนนัน้ ได้มโี ครงการ
สินเชือ่ ประเภท Nano-Finance สนับสนุนให้ประชาชนรายย่อย ผูป้ ระกอบอาชีพ
อิสระสามารถเข้าถึงแหล่งเงิน ทุน ในการประกอบอาชีพ และขจัดปัญ หา
หนีน้ อกระบบอีกด้วย รวมทัง้ มาตรการช่วยเหลือผูม้ รี ายได้นอ้ ยในชุมชนเมือง
ตามแนวทางประชารัฐ
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๒) มาตรการแก้ไขปัญหาหนีส้ นิ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดยธนาคารออมสินได้จดั ท�ำการปรับโครงสร้างหนีใ้ ห้กบั ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพือ่ บรรเทาภาระค่าครองชีพในปัจจุบนั
๓) มาตรการเร่งด่วนเพือ่ ช่วยกระตุน้ เศรษฐกิจ และสนับสนุน
การท่องเทีย่ วและจัดอบรมสัมมนาในประเทศ โดยรัฐบาลได้ให้มาตรการจูงใจ
ทางภาษีเพือ่ ส่งเสริมและฟืน้ ฟูการท่องเทีย่ ว และให้ความช่วยเหลือผูป้ ระกอบ
ธุรกิจเกีย่ วกับท่องเทีย่ ว การส่งเสริมสินค้า OTOP รวมทัง้ ส่งเสริมให้เกิด
การใช้จา่ ยหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในช่วงเทศกาลต่าง ๆ ได้แก่ เทศกาลสงกรานต์
และเทศกาลปีใหม่
๔) มาตรการส่งเสริมการออม
โดยได้จดั ตัง้ กองทุนการออมแห่งชาติ
เพือ่ สร้างช่องทางออมเพือ่ การเกษียณ
ส�ำหรับแรงงานนอกระบบ ให้แรงงานที่
อยูน่ อกระบบ ๒๕ ล้านคน ทีม่ อี ายุ
๑๕ – ๖๐ ปี มีโอกาสสะสมเงินออมตัง้ แต่
ยังมีโอกาสหารายได้ โดยได้รบั เงินสมทบ
จากรัฐตามระดับอายุของสมาชิกและ
เป็นอัตราส่วนกับเงินสะสม และจะมี
รายได้ในลักษณะเงินบ�ำนาญตัง้ แต่อายุ
๖๐ ปีขนึ้ ไป

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ส�ำหรับด้านแรงงาน รัฐบาลได้เพิ่มความเข้มข้นในการดูแลผู้มี
รายได้นอ้ ย โดยการจัดตัง้ ศูนย์บริการจัดหางานเพือ่ คนไทย (Smart Job Center)
๔๔ แห่ง ใน ๓๔ จังหวัด โดยในระยะต่อไป รัฐบาลจะด�ำเนินการเพิม่ ประสิทธิภาพ
การให้บริการด้านแรงงานผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น พัฒนา Smart
Labour Application ให้สามารถรองรับการใช้บริการด้านแรงงาน รวมทัง้
ให้การส่งเสริมการมีงานท�ำแก่คนไทยทุกกลุม่ โดยการขยายการให้บริการ
ศูนย์บริการจัดหางานเพือ่ คนไทยให้ครอบคลุมทุกจังหวัดทัว่ ประเทศ
๒.๒ มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรระยะกลาง
และระยะยาว
๒.๒.๑ มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐
ด้านการผลิต ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้แก่
๑) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เมล็ดพันธุข์ า้ วหอมมะลิคณ
ุ ภาพดี
ปี ๒๕๕๙/๖๐ โดยการสนับสนุนเมล็ดพันธุข์ า้ วหอมมะลิคณ
ุ ภาพดี ให้เกษตรกร
ทีเ่ ข้าร่วมโครงการฯ ครัวเรือนละไม่เกิน ๑๒๕ กิโลกรัม มีเกษตรกรทีเ่ ข้าร่วม
โครงการ ๒๑ จังหวัด ศูนย์เมล็ดพันธุข์ า้ วได้จดั ส่งเมล็ดพันธุแ์ ล้ว ๗,๘๕๗ ตัน
เกษตรกร ๗๑,๒๗๒ ราย รวมพืน้ ที่ ๖๓๗,๙๖๒ ไร่

39

40 บทสรุปผลงานรัฐบาลรอบ ๒ ปี
๒) โครงการปรับเปลีย่ นการปลูกข้าวไปปลูกพืชทีห่ ลากหลาย
ฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๐ โดยสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินงานกิจกรรมทีเ่ กษตรกร
ต้องการปรับเปลีย่ นการปลูกข้าว เป็นการปลูกพืชชนิดอืน่ รายละไม่เกิน ๕ ไร่
๒.๒.๒ โครงการสนับสนุนเงินทุนเพือ่ สร้างระบบน�ำ้ ในไร่นาของ
สมาชิกสถาบันเกษตรกร เพือ่ สร้างโอกาสในการท�ำเกษตรกรรม สร้างระบบ
การเกษตรแบบบริหารจัดการ มีแหล่งน�ำ้ ในฟาร์ม มีสมาชิกสถาบันเกษตรกร
ประสงค์ขอรับการสนับสนุน จ�ำนวน ๔๘๖ แห่ง แยกเป็นเกษตรกรขอรับ
การขุดสระ ๘,๘๘๐ ราย และเจาะบ่อบาดาล ๑๓,๖๒๓ ราย
๒.๒.๓ จัดท�ำโครงการเพือ่ ช่วยเหลือเกษตรกร ดังนี้
๑) โครงการช่วยชาวนาทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีไ่ ม่เหมาะสมให้เปลีย่ นไปท�ำ
อาชีพอืน่ ได้แก่ (๑) สนับสนุนให้เลีย้ งกระบือ รายละ ๕ ตัว และปรับเปลีย่ น
พืน้ ทีป่ ลูกข้าวมาปลูกพืชอาหารสัตว์ทดแทนรายละ ๕ ไร่ (๒) สนับสนุนให้เลีย้ ง
โคเนือ้ รายละ ๕ ตัว (๓) สนับสนุนให้เลีย้ งแพะ รายละ ๓๒ ตัว (๔) สนับสนุน
ให้ทำ� นาหญ้า รายละ ๕ ไร่ (๕) สนับสนุนให้ทำ� เกษตรกรรมทางเลือกอืน่
โดยสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการปรับพืน้ ที่ ประกอบด้วยค่าใช้จา่ ยในการปรับปรุง
พืน้ ทีส่ ร้างระบบน�ำ้ และปัจจัยการผลิต รวมทัง้ ค่าใช้จา่ ยในระหว่างการปรับเปลีย่ น
พืน้ ที่ ทัง้ นี้ จะมีการให้สนิ เชือ่ ชาวนาผ่านธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ ๕ ต่อปี ซึง่ รัฐร่วมจ่ายดอกเบีย้ ให้ ร้อยละ ๓
เกษตรกรจ่ายเอง ร้อยละ ๒ โดยเป็นวงเงินสินเชือ่ ทัง้ หมด ๑๐,๖๘๖ ล้านบาท

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
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๒) การสนับสนุนโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
โดยการสนับสนุนสินเชือ่ ดอกเบีย้ ต�ำ่ วงเงินแปลงละ ๕ ล้านบาท ซึง่ มีวตั ถุประสงค์
เพือ่ ให้กบั กลุม่ เกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์ทเี่ ข้าร่วมระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ใช้ในการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน เป็นเงินทุน
ในการบริหารจัดการด้านการผลิตและการตลาด วงเงิน ๓,๒๕๐ ล้านบาท

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

๒.๓ การแก้ไขปัญหาและสร้างความเข้มแข็ง
ในภาคเกษตร
๒.๓.๑ ข้าว
มาตรการช่วยเหลือด้านการผลิต ด้านการตลาด และด้านการเงิน
ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ รัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรรวม ๑๗ โครงการ
วงเงินอัดฉีด ๑๐๓,๐๐๐ ล้านบาท อาทิ การลดต้นทุนการผลิต ส่งเสริม
ปรับเปลีย่ นพืน้ ทีป่ ลูกข้าว รวมทัง้ โครงการปรับเปลีย่ นการปลูกข้าว โครงการ
สินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือก โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและ
สร้างมูลค่าเพิม่ โดยสถาบันเกษตรกร โครงการชดเชยดอกเบีย้ ให้แก่ผปู้ ระกอบการ
ค้าข้าวในการเก็บสต็อก เป็นต้น
นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก
ในช่วงทีอ่ อกสูต่ ลาด ได้แก่ โครงการชดเชยดอกเบีย้ ให้แก่ผปู้ ระกอบการค้าข้าว
ในการเก็บสต็อก ในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี เพือ่ ดูดซับผลผลิตปริมาณ ๘ ล้านตัน
เป็นระยะเวลา ๒ – ๖ เดือน และโครงการจัดตลาดนัดข้าวเปลือก เพือ่ ให้
เกษตรกรมีชอ่ งทางเลือกและมีอำ� นาจต่อรองในการขายข้าวเปลือก เกษตรกร
ได้รบั ประโยชน์จากการจัดตลาดนัดจากราคาทีส่ งู กว่าราคาตลาด ประมาณ
ตันละ ๑๐๐ – ๘๐๐ บาท สนับสนุนการเชือ่ มโยงตลาดให้แก่เกษตรกร
ทีเ่ ข้าร่วมโครงการนาแปลงใหญ่ โดยจัดท�ำแผนการผลิตและการตลาดข้าว
ครบวงจร เพื่อบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนต่าง ๆ
ทัง้ ภาคเอกชน กลุม่ เกษตรกร ตัง้ แต่ตน้ ทางจนถึงปลายทาง ทัง้ ด้านการผลิต
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โดยการลดต้นทุน (ลดรายจ่าย) เช่น เมล็ดพันธุ์ ปุย๋ อินทรีย์ ยาปราบศัตรูพชื
ด้านการตลาด โดยความร่วมมือให้ผปู้ ระกอบการค้าข้าวเข้ามารับซือ้ ข้าวเปลือก
จากเกษตรกรในช่วงผลผลิตออกสูต่ ลาด โดยท�ำเป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่างกัน ส่งผลให้ราคาข้าวเปลือกสูงกว่าราคาตลาดปกติทวั่ ไปตันละ ๑๐๐ –
๒๐๐ บาท จัดตัง้ สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม ผลักดันสินค้านวัตกรรม
เกษตรแปรรูปขัน้ สูงของไทยออกสูต่ ลาด โดยน�ำร่องสินค้าข้าวในฤดูกาลผลิตปี
๒๕๕๙/๖๐ และจะขยายไปยังพืชเกษตรอืน่ ๆ ทีส่ ำ� คัญ อาทิ มันส�ำปะหลัง และ
ปาล์มน�ำ้ มัน เป็นต้น
๒.๓.๒ ยางพารา โดยการด�ำเนินงานโครงการตามแนวทางการพัฒนา
ยางพาราทัง้ ระบบ และตามมติคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ดังนี้
๑) โครงการสนับสนุนสินเชือ่ เกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพือ่
ประกอบอาชีพเสริม วงเงิน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท ครัวเรือนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ได้รบั สมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ ใน ๖๔ จังหวัด จ�ำนวน ๑๙๖,๘๒๐ ครัวเรือน
วงเงินสินเชือ่ ประมาณ ๑๘,๑๖๙ ล้านบาท ธ.ก.ส. จ่ายสินเชือ่ ให้เกษตรกรแล้ว
๑๓๐,๘๒๒ ครัวเรือน วงเงิน ๑๑,๙๒๖ ล้านบาท
๒) โครงการสนับสนุนสินเชือ่ ผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์ยาง วงเงิน
สินเชือ่ ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท มีผสู้ มัครเข้าร่วมโครงการ ๒๐ ราย วงเงิน
๙,๕๙๐.๒๓ ล้านบาท อนุมตั แิ ล้ว ๘ ราย วงเงิน ๔,๗๕๐.๒๐ ล้านบาท
๓) โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพือ่ ใช้
ในการรวบรวมยาง วงเงิน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท สหกรณ์/กลุม่ เกษตรกร
ยืน่ ขอกู้ ๕๑๐ แห่ง วงเงินกู้ ๕,๐๕๕.๔๕ ล้านบาท ได้รบั อนุมตั ิ ๓๘๐ แห่ง

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

เป็นเงิน ๔,๘๘๑.๙๗ ล้านบาท และได้รวบรวมรับซือ้ ยางพาราของสมาชิก
จ�ำนวน ๓๓๗,๕๐๘.๙๐ ตัน มูลค่า ๑๒,๖๗๖.๕๒ ล้านบาท
๔) โครงการสนับสนุนสินเชือ่ สถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพารา
วงเงิน ๕,๐๐๐ ล้านบาท สหกรณ์/กลุม่ เกษตรกรยืน่ ขอกูร้ วม ๒๐๙ แห่ง วงเงิน
๕,๐๖๔.๒๒ ล้านบาท แบ่งเป็น
(๑) สินเชือ่ วงเงิน ๓,๕๐๐ ล้านบาท สหกรณ์/กลุม่ เกษตรกร ยืน่ ขอกู้
๔,๓๙๑.๑๒ ล้านบาท ได้รบั อนุมตั ิ ๘๑ แห่ง เป็นเงิน ๙๖๑.๗๓ ล้านบาท
เบิกเงินกูจ้ ริงจาก ธ.ก.ส. จ�ำนวน ๘๐ แห่ง เป็นเงิน ๖๖๙.๘๐ ล้านบาท
(๒) สินเชือ่ วงเงิน ๑,๕๐๐ ล้านบาท สหกรณ์/กลุม่ เกษตร ยืน่ ขอกู้
๖๗๓.๑๐ ล้านบาท ได้รบั อนุมตั เิ งินกูแ้ ล้ว ๖๓ แห่ง เป็นเงิน ๔๕๑.๗๐ ล้านบาท
เบิกเงินกูจ้ ริงจาก ธ.ก.ส. จ�ำนวน ๕๗ แห่ง เป็นเงิน ๔๔๘.๔๐ ล้านบาท
๒.๓.๓ มันส�ำปะหลัง มีผลการด�ำเนินงาน ดังนี้
การบริหารจัดการตลาดมันส�ำปะหลัง โดยก�ำหนดหลักเกณฑ์วธิ กี าร
น�ำเข้าให้เป็นไปด้วยความรัดกุม รอบคอบ จัดหาและเชือ่ มโยงตลาดเพือ่ รองรับ
การผลิตแป้งมันส�ำปะหลังทีเ่ พิม่ ขึน้ ในอนาคต และเชือ่ มโยงการจ�ำหน่ายมันเส้น
ไปสูอ่ ตุ สาหกรรมเลีย้ งสัตว์ รวมทัง้ จัดท�ำโครงการรวม ๔ โครงการ เช่น โครงการ
ลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกมันส�ำปะหลัง เพื่อลดภาระดอกเบี้ย
แก่เกษตรกร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันส�ำปะหลัง
ในระบบน�ำ้ หยด โครงการสินเชือ่ เพือ่ รวบรวมมันส�ำปะหลังและสร้างมูลค่าเพิม่
และโครงการสินเชือ่ เพือ่ ยกระดับมาตรฐานการผลิตและการแปรรูปมันส�ำปะหลัง
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ทัง้ นี้ ในช่วงปลายปี ๒๕๕๙ ผลผลิตคาดว่าออกมามาก รัฐบาลได้เตรียมเสนอ
โครงการชดเชยรายได้ให้เกษตรกรผูป้ ลูกมันส�ำปะหลัง และโครงการพักช�ำระหนี้
เงินต้นและลดดอกเบีย้ ให้เกษตรกรผูป้ ลูกมันส�ำปะหลัง
๒.๓.๔ อ้อยโรงงาน มีผลการด�ำเนินงาน ดังนี้
๑) ได้กำ� หนดราคาอ้อยขัน้ ต้นฤดูการผลิต ปี ๒๕๕๘/๕๙ เป็น ๒ ราคา
คือในอัตรา ๘๐๘ บาท และ ๗๗๓ บาทต่อตันอ้อย ณ ระดับความหวานที่ ๑๐
ซี.ซี.เอส ซึง่ ยังต�ำ่ กว่าต้นทุนการผลิตอ้อยทีค่ ณะกรรมการอ้อยและน�ำ้ ตาลทราย
ก�ำหนดไว้ทตี่ นั ละ ๑,๑๒๖.๖๖ บาท
๒) คณะกรรมการอ้อยและน�ำ้ ตาลทราย พิจารณาเงินเพิม่ ค่าอ้อยให้
แก่เกษตรกร แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่ออ้ ยฤดูการผลิตปี ๒๕๕๘/๕๙
๓) ให้ความช่วยเหลือเพิม่ ค่าอ้อยแก่ชาวไร่ออ้ ยในอัตรา ๑๖๐ บาทต่อ
ตันอ้อย ตามมติคณะกรรมการอ้อยและน�ำ้ ตาลทราย และให้คงการเก็บเงินจาก
การจ�ำหน่ายน�ำ้ ตาลทราย โควตา ก. กิโลกรัมละ ๕ บาท ส่งเข้ากองทุนอ้อยและ
น�ำ้ ตาลทรายเพือ่ น�ำไปช�ำระหนีธ้ นาคารกรุงไทยต่อไป
๒.๓.๕ ปาล์มน�ำ้ มัน มีผลการด�ำเนินงาน ดังนี้
รัฐบาลมีมาตรการก�ำกับดูแล โดยก�ำหนดราคาแนะน�ำในการรับซือ้
ผลปาล์มทะลายและผลปาล์มร่วงในราคาเดียวกัน และมาตรการก�ำกับดูแลราคา
น�ำ้ มันพืชปาล์ม อาทิ ให้แจ้งข้อมูลปริมาณการรับซือ้ การใช้การผลิต การจ�ำหน่าย
ควบคุมการขนย้าย เป็นต้น บริหารสต็อกคงเหลือให้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสมและ
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มีมาตรการรองรับช่วงผลผลิตออกสูต่ ลาดมาก โดยให้องค์การคลังสินค้ารับซือ้
น�ำ้ มันปาล์มดิบจากโรงสกัดฯ ปริมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ตัน และก�ำหนดราคารับซือ้
ผลปาล์มแนะน�ำตามคุณภาพผลปาล์ม รวมทัง้ กวดขันและปราบปรามจับกุม
การลักลอบน�ำเข้าน�ำ้ มันปาล์ม นอกจากนีม้ แี ผนงานปฏิรปู ปาล์มน�ำ้ มันและ
น�ำ้ มันปาล์มทัง้ ระบบ โดยได้กำ� หนดยุทธศาสตร์การปฏิรปู ปาล์มน�ำ้ มันและ
น�ำ้ มันปาล์มทัง้ ระบบ ระยะเวลา ๒๐ ปี (ตัง้ แต่ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) แบ่งเป็น
ช่วงละ ๕ ปี ครอบคลุมทัง้ ด้านการผลิตและการตลาด
การวางรากฐานเศรษฐกิจของประเทศ “ประเทศไทย ๔.๐”
(Thailand 4.0)

ประเทศไทย ๔.๐ คือ การปฏิรปู โครงสร้างทางเศรษฐกิจ ทีเ่ น้นการใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนา “โดยทีภ่ าคการเกษตรยังคงเป็น
แกนหลัก แต่จะเปลี่ยนการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่การเกษตรสมัยใหม่”
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สร้างเกษตรกรปราดเปรือ่ ง (Smart Farmer) และสนับสนุนให้เกษตรกร
เป็นผูป้ ระกอบการมากขึน้
ประเทศไทยมีการพัฒนารูปแบบทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่
รูปแบบ “ประเทศไทย ๑.๐” ทีเ่ น้นด้านเกษตรกรรมจนถึง “ประเทศไทย ๒.๐”
ทีเ่ น้นอุตสาหกรรมเบา และ “ประเทศไทย ๓.๐” ทีเ่ น้นอุตสาหกรรมหนักท�ำให้
ประเทศไทยติดอยู่ใน ๓ กับดัก คือ รายได้ปานกลาง ความเหลื่อมล�้ำ
และความไม่สมดุลในการพัฒนา รัฐบาลจึงต้องปฏิรปู เพือ่ เปลีย่ นผ่านจาก
ประเทศไทย ๓.๐ ไปสู่ “ประเทศไทย ๔.๐” ทีเ่ น้นเศรษฐกิจทีข่ บั เคลือ่ นด้วย
นวัตกรรม คือ เปลี่ยนจากการท�ำปริมาณมากแต่ได้ผลน้อย เป็นการท�ำ
ปริมาณน้อยแต่ได้ผลมาก ต้องอาศัยกระบวนทัศน์ในการพัฒนา ๓ เรือ่ ง คือ
(๑) เปลีย่ นจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ ไปสูส่ นิ ค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลีย่ นจาก
การขับเคลือ่ นด้วยอุตสาหกรรมไปสูก่ ารขับเคลือ่ นด้วยเทคโนโลยี (๓) เปลีย่ นจาก
ภาคการผลิตสินค้าไปสูภ่ าคบริการมากขึน้
เป้าหมายของการด�ำเนินงานตามประเทศไทย ๔.๐ คือ การขับเคลือ่ น
๕ กลุม่ เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายให้เกิดผลสัมฤทธิภ์ ายในระยะเวลา
๓ – ๕ ปีขา้ งหน้า ซึง่ เป็นการเปลีย่ นปัญหาและความท้าทายให้เป็นศักยภาพ
และโอกาส เมือ่ ประเทศไปสูป่ ระเทศไทย ๔.๐ เต็มรูปแบบ รูปธรรมทีจ่ ะเห็นได้
อย่างเด่นชัด คือ รายได้ตอ่ หัวของประชากรเพิม่ ขึน้ ความเหลือ่ มล�ำ้ ต่าง ๆ
จะลดลง ประเทศจะมีความมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน ทุกคนในสังคมมีความอยูด่ ี
มีสขุ มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้
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แนวทางส�ำคัญในการเปลีย่ นไปสูป่ ระเทศไทย ๔.๐ ได้แก่ (๑) เปลีย่ น
จากการเกษตรแบบดัง้ เดิม (Traditional Farming) ไปสูก่ ารเกษตรสมัยใหม่
ทีเ่ น้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) (๒) เปลีย่ นจาก
Traditional SMEs ไปสูก่ ารเป็น Smart Enterprises และ Startups ทีม่ ี
ศักยภาพสูง (๓) เปลีย่ นจาก Traditional Services ซึง่ มีการสร้างมูลค่า
ค่อนข้างต�ำ่ ไปสู่ High Value Services และ (๔) เปลีย่ นจากแรงงานทักษะต�ำ่
ไปสูแ่ รงงานทีม่ คี วามรู้ ความเชีย่ วชาญ และทักษะสูง
รัฐบาลมีนโยบายการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนือ่ ง โดยมี
การด�ำเนินการด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑) Startups/SMEs เพือ่ ให้เกิดการขยายธุรกิจและสร้างตลาดใหม่
ทัง้ ในและต่างประเทศ โดยด�ำเนินโครงการพัฒนาผูป้ ระกอบการใหม่ (Startup)
ปี ๒๕๕๙ และส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ได้ประชาสัมพันธ์และเปิดตัวโครงการในงาน Startup Thailand Expo 2016
๒) Industry 4.0 กระทรวงอุตสาหกรรมได้ด�ำเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท�ำยุทธศาสตร์และแนวทางการด�ำเนินการเพื่อรองรับ
ผลกระทบจากการปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรม คลืน่ ลูกที่ ๔
๓) Digital Thailand กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ได้ดำ� เนินโครงการยกระดับโครงสร้างพืน้ ฐานโทรคมนาคมเพือ่ ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ
ของประเทศ โดยมุง่ หมายให้เกิดการพัฒนาโครงข่ายอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุม
ทุกหมูบ่ า้ น
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๔) การพัฒนาทักษะแรงงานและปัจจัยสนับสนุน กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ และส�ำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ร่วมกันจัดท�ำแผนงาน/แนวทาง
การท�ำงานร่วมกัน เพือ่ หาแนวทางในการขับเคลือ่ นอุตสาหกรรมเป้าหมาย
การสร้างนวัตกรรมของประเทศทีส่ อดคล้องกับบริบทของไทยและของโลก
ในอนาคตต้องมีการขยายระยะเวลาการด�ำเนิน การโครงการเพือ่
การเปลีย่ นสูป่ ระเทศไทย ๔.๐ ตามความเหมาะสม เพือ่ ให้ได้ผลการด�ำเนินงาน
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และมีการก�ำกับ ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการด�ำเนินงาน
ทีด่ ี
นอกจากนี้ การวางรากฐานของประเทศ เป็น “ประเทศไทย ๔.๐”
นอกจากอุตสาหกรรมหลัก S-Curve แล้ว จ�ำเป็นต้องน�ำเอาเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
ไปพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จึงได้มกี ารท�ำแผนของประเทศฉบับส�ำคัญ คือ
แผนพัฒนาดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจทิ ลั ของ
ประเทศทีเ่ สนอโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ก่อนเปลีย่ น
เป็นกระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม และเพือ่ ดูความพร้อมและแนวทาง
ในการพัฒนาต่อไป กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร โดยส�ำนักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) ได้ทำ� ผลส�ำรวจ
พฤติกรรมการใช้อนิ เทอร์เน็ตทุกปีพบว่าคนไทยใช้อนิ เทอร์เน็ตปี ๒๕๕๙
เพิม่ เป็น ๖.๔ ชัว่ โมงต่อวัน และตัวเลข e-Commerce เพิม่ จาก ๗.๖๘ แสนล้านบาท
เป็น ๒ ล้านล้านบาท ในปี ๒๕๕๗ และคาดการณ์วา่ ปี ๒๕๕๘ ตัวเลข
e-Commerce เพิม่ เป็น ๒.๑ ล้านล้านบาท จึงต้องสร้างความเข้มแข็ง
ด้านความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) ที่ ThaiCERT ของ สพธอ.
ช่วยแก้ปัญหาการหลอกลวงข้อมูลทางการเงิน หรือ ฟิชชิ่ง (Phishing)
โดยสามารถลดความเสียหายลงได้ประมาณ ๓,๔๐๐ ล้านบาท ในปี ๒๕๕๘
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และเพือ่ ลดความเสี่ยงจากการเจาะระบบเว็บไซต์ของรัฐ คณะรัฐมนตรีจึงได้
เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐ ท�ำเว็บไซต์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ความมัน่ คง
ปลอดภัย (Website Security Standard) ตามทีท่ มี ThaiCERT ของ สพธอ.
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารจัดท�ำขึ้น
นอกจากนัน้ ยังได้ตงั้ ศูนย์ดจิ ทิ ลั ชุมชนต้นแบบ ๒ แห่ง คือ ศูนย์ดจิ ทิ ลั
ชุมชนสถาบันพัฒนาเยาวสตรี อ�ำเภอแม่รมิ จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์ดจิ ทิ ลั
ชุมชนต�ำบลบ้านโต้น อ�ำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น เพือ่ ให้สามารถค้าขาย
ออนไลน์ได้ และท�ำ GovChannel เพือ่ ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลของรัฐโดยเน้น
การเปิดเผยข้อมูล เพือ่ ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลของรัฐ และเพือ่ ความโปร่งใส
ผลการผลักดันทัง้ หมดเพือ่ รองรับเศรษฐกิจและสังคมดิจทิ ลั เพือ่ ให้
เป็นประเทศไทย ๔.๐ จึงท�ำให้การจัดอันดับของประเทศดีขนึ้ ในทุกเวที อาทิ
International Ranking ในส่วนของ World Competitiveness Index
ปัจจุบนั ประเทศไทยอยูท่ อี่ นั ดับ ๒๘ จาก ๖๑ ประเทศ ดีขนึ้ จากปีทผี่ า่ นมา
ซึง่ อยูใ่ นอันดับที่ ๓๐
นอกจากนี้ Networked Readiness Index ประเทศไทยอยูอ่ นั ดับที่ ๕๙
(จาก ๑๓๙ ประเทศ) ดีขนึ้ จากปีทผี่ า่ นมา ซึง่ อยูใ่ นอันดับที่ ๖๗
ส�ำหรับ การพัฒ นาด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์จากการจัดอัน ดับ
ขององค์การสหประชาชาติ (e-Government Survey) ปัจจุบนั ไทยอยู่
อันดับที่ ๗๗ จาก ๑๙๓ ประเทศ เลือ่ นขึน้ จากปี ๒๕๕๗ ถึง ๒๕ อันดับ
และเป็นล�ำดับที่ ๔ ของอาเซียน
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๒.๔ กลไกขับเคลื่อน
๑) ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) กลไกขับเคลือ่ น
เศรษฐกิจเพือ่ อนาคต (New Engine of Growth)
ที่ผา่ นมาภาคอุตสาหกรรมประสบปัญหาอัตราการขยายตัวของ
การลงทุนและอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และ
ส่วนแบ่งการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศทีล่ ดต�ำ่ ลง จึงจ�ำเป็นต้องมีการก�ำหนด
กลุม่ อุตสาหกรรมเป้าหมายทีช่ ดั เจน และมีมาตรการสนับสนุนเพือ่ ชักจูง
การลงทุนบริษทั ชัน้ น�ำจากทัว่ โลกให้มาลงทุนในประเทศไทย รัฐบาลก�ำหนด
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ซึง่ เป็นกลไกส�ำคัญในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ
(New Growth Engines) ซึง่ ผลการขอรับการส่งเสริมการลงทุนใน ๑๐
อุตสาหกรรมเป้าหมาย ช่วงทีผ่ า่ นมา (มกราคม – พฤษภาคม ๒๕๕๙) มีจำ� นวน
๒๘๐ โครงการ มูลค่ารวมทัง้ สิน้ ๙๑,๘๗๕ ล้านบาท ได้แก่
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๑) การต่อยอด ๕ อุตสาหกรรมเดิมทีม่ ศี กั ยภาพ (First S-Curve)
(๑) อุตสาหกรรมยานยนต์
สมัยใหม่ (Next-Generation
Automotive) มีเงินลงทุน
๒๙,๒๔๙ ล้านบาท
(๒) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ (Smart Electronics)
มีเงินลงทุน ๑๒,๕๖๓ ล้านบาท
(๓) อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว
กลุม่ รายได้ดแี ละการท่องเทีย่ ว
เชิงสุขภาพ (Affluent Medical
and Wellness Tourism) มีเงิน
ลงทุน ๘,๒๔๐ ล้านบาท
(๔) การเกษตรและเทคโนโลยี
ชีวภาพ (Agriculture and
Biotechnology) และ
อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
(Food for the Future) มีเงิน
ลงทุน ๒๒,๕๘๖ ล้านบาท
(๕) อุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่ อ งนุ ่ ง ห่ ม มี เ งิ น ลงทุ น
๓๘๕ ล้านบาท
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๒) การเติม ๕ อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve)
(๑) อุตสาหกรรมหุน่ ยนต์ (Robotics) มีเงินลงทุน ๒๔๖ ล้านบาท
(๒) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics)
มีเงินลงทุน ๑๑๒ ล้านบาท
(๓) อุตสาหกรรมเชือ้ เพลิงชีวภาพและเคมีชวี ภาพ (Biofuels and
Biochemicals) มีเงินลงทุน ๑๒,๑๖๖ ล้านบาท
(๔) อุตสาหกรรมดิจทิ ลั (Digital) มีเงินลงทุน ๑,๘๐๗ ล้านบาท
(๕) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) มีเงินลงทุน
๔,๕๒๑ ล้านบาท
๒) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and
Medium Enterprises: SMEs)
SMEs ถือเป็นกลไกส�ำคัญทีม่ บี ทบาทในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจไทย
มาโดยตลอด ในปัจจุบนั SMEs มีจำ� นวนประมาณ ๒.๗ ล้านราย หรือคิดเป็น
ร้อยละ ๙๗.๒ ของวิสาหกิจทัง้ ประเทศ และมีสดั ส่วนคิดเป็นร้อยละ ๓๗.๔ ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) และจ�ำนวน SMEs ยังมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้
อย่างต่อเนือ่ ง
รัฐบาลขับเคลือ่ นนโยบายต่าง ๆ ผ่านกลไก “ประชารัฐ” เพือ่ ให้เกิด
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชนมากขึน้ โดยผ่านคณะกรรมการ
ส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจ
เริม่ ต้นใหม่ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เพิม่ มูลค่าการผลิตสินค้าและบริการของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมให้ถงึ ร้อยละ ๕๐ และเพิม่ มูลค่าส่งออกของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมให้ถงึ ร้อยละ ๕ รวมถึงการส่งเสริมให้วสิ าหกิจ
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ขนาดกลางและขนาดย่อมเข้าสูร่ ะบบ ๕๐,๐๐๐ รายต่อปี ส�ำหรับผลการด�ำเนินงาน
ทีผ่ า่ นมา ได้รว่ มลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “สานพลังประชารัฐ
ส่งเสริมผูป้ ระกอบการวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมและธุรกิจเริม่ ต้นใหม่
และธุรกิจเพือ่ สังคม” ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร ๖๗ หน่วยงาน จ�ำนวน ๗ ฉบับ
นอกจากนี้ มีศนู ย์ชว่ ยเหลือ SMEs หรือ SME Rescue Center
ให้บริการช่วยเหลือ SMEs ทีม่ ศี กั ยภาพแต่ประสบปัญหาทางธุรกิจให้สามารถ
พลิกฟืน้ ธุรกิจ โดยเชือ่ มโยงการบริการกับหน่วยงานเครือข่ายทีเ่ กีย่ วข้อง
ทัง้ ส่วนกลางและส่วนภูมภิ าคกว่า ๑๓ หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม
ส�ำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กรมบังคับคดี
กระทรวงพาณิชย์ บรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
ศูนย์ดำ� รงธรรม กระทรวงมหาดไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคาร
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) สมาพันธ์
เอสเอ็มอีไทย สมาคมธนาคารไทย และบริษทั เครดิตบูโร จ�ำกัด โดยมีเป้าหมาย
ช่วยเหลือผูป้ ระกอบการ SMEs ประมาณ ๗๐,๐๐๐ ราย เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ ๒๑
กรกฎาคม - ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ มีผขู้ อเข้ารับความช่วยเหลือแล้วกว่า
๑,๐๐๐ ราย
มาตรการการเงินการคลังเพือ่ ส่งเสริม SMEs โดยด�ำเนินมาตรการ
บัญชีเล่มเดียวและการยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลส�ำหรับ SMEs
เพือ่ ให้บริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คล ได้จดั ท�ำบัญชีและงบการเงินสอดคล้อง
กับสภาพทีแ่ ท้จริงของกิจการและในส่วนการยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้
นิติบคุ คลให้แก่ผปู้ ระกอบการ SMEs โดยใช้เป็นเครือ่ งมือเพือ่ วิเคราะห์
และวางแผนการด�ำเนินธุรกิจและสร้างความน่าเชือ่ ถือในการขยายกิจการ
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๓) วิสาหกิจเริ่มต้นใหม่ (Startup)
“สตาร์ทอัพ” คือ วิสาหกิจเริม่ ต้นใหม่ทสี่ ร้างความเปลีย่ นแปลงด้วย
แนวคิดทีแ่ ตกต่าง โดยใช้กระบวนการและนวัตกรรมทีไ่ ม่เหมือนใคร สามารถ
ท�ำซ�ำ้ (Repeatable) ขยายตลาด (Scalable) เพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ และเติบโต
อย่างก้าวกระโดด (Exponential Growth) สามารถท�ำได้โดยไม่ตอ้ งลงทุน
เพิม่ ขึน้ มาก รัฐบาลให้การสนับสนุนธุรกิจ “สตาร์ทอัพ” อย่างเต็มก�ำลัง
มุง่ ยกระดับให้เป็นรากฐาน ทางเศรษฐกิจใหม่ของไทย โดยมีนกั ธุรกิจรุน่ ใหม่
เป็นผูร้ เิ ริม่ ความคิดสร้างสรรค์ ผสานกับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ
มาเป็นเครือ่ งมือและกลไกส�ำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้แข็งแกร่ง
มาตรการสนับสนุนวิสาหกิจเริม่ ต้นใหม่ (Startup) เพือ่ เป็นการแก้ไข
ปัญหาและสนับสนุนวิสาหกิจเริม่ ต้นของประเทศใน ๔ ประเด็นหลัก ได้แก่
(๑) การส่งเสริมให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้เพิม่ มากขึน้ (๒) การสนับสนุน
ให้มคี วามพร้อมในการท�ำธุรกิจเชิงพาณิชย์ (๓) การส่งเสริมองค์ความรูด้ า้ นการเป็น
เจ้าของกิจการ (Entrepreneurship) และ (๔) การบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการสนับสนุน Startup นอกจากนี้ ได้ดำ� เนิน
โครงการสินเชือ่ ดอกเบีย้ ต�ำ่ และโครงการค�ำ้ ประกันสินเชือ่ เช่น โครงการสินเชือ่
ดอกเบีย้ ต�ำ่ (Policy Loan) โครงการสินเชือ่ ดอกเบีย้ ต�ำ่ เพือ่ ปรับเปลีย่ นเครือ่ งจักร
และเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตส�ำหรับผูป้ ระกอบกิจการ SMEs โครงการ
ค�ำ้ ประกันสินเชือ่ (Portfolio Guarantee Scheme: PGS) ระยะที่ ๕ โครงการ
ค�ำ้ ประกันสินเชือ่ เพือ่ ผูป้ ระกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ ๒ โครงการ
ค�ำ้ ประกันสินเชือ่ เพือ่ ผูป้ ระกอบการใหม่และนวัตกรรม (Startup & Innovation)
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และมาตรการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมผ่านการร่วมลงทุน
(Venture Capital) เป็นต้น โดยเป็นการให้สินเชื่อและค�้ำประกันเพื่อ
ช่วยส่งเสริมศักยภาพและเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันให้ผปู้ ระกอบการ
๔) การส่งเสริมสินค้าพืน
้ บ้าน หนึง
่ ต�ำบล หนึง
่ ผลิตภัณฑ์
(One Tambon One Product: OTOP)

โครงการหนึง่ ต�ำบล หนึง่ ผลิตภัณฑ์ รัฐบาลได้ดำ� เนินการพัฒนาอย่าง
ต่อเนือ่ ง สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาผูป้ ระกอบการและการสร้างโอกาส
ทางการตลาด เพือ่ สร้างและพัฒนาศักยภาพผูผ้ ลิตและผูป้ ระกอบการ OTOP

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

และยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP การเพิ่มโอกาสและการกระจายตัวของ
ผูป้ ระกอบการ OTOP รวมถึงการส่งเสริมมาตรฐานและการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ OTOP โดยในช่วง ปี ๒๕๔๖ - ๒๕๕๗ ขยายตัวของการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP จ�ำนวน ๖๐,๔๙๐ ฉบับ (ผลิตภัณฑ์)
และมีการจดทะเบียนทรัพย์สนิ ทางปัญญาของผลิตภัณฑ์ OTOP รวมทัง้ หมด
๖,๙๖๑ รายการ
นอกจากนี้ รัฐบาลได้สร้างช่องทางการจ�ำหน่ายโดยส่งเสริมให้มศี นู ย์
จ�ำหน่ายสินค้าชุมชน อาทิ ตลาดต้องชม ปัจจุบนั เปิดด�ำเนินการแล้ว ๗๓ แห่ง
โดยมีเป้าหมายด�ำเนินการให้ครบ ๗๗ แห่ง ในปี ๒๕๕๙ การน�ำสินค้า OTOP
วางจ�ำหน่ายทีท่ า่ อากาศยานสุวรรณภูมิ การวางจ�ำหน่ายบนสายการบินไทย
และตลาดออนไลน์ผา่ น www.thaicommercestore.com นอกจากนี้ ได้ดำ� เนิน
โครงการ “ประชารัฐสุขใจ Shop” โดยจ�ำหน่ายสินค้าท้องถิน่ ทัว่ ประเทศ
ในพืน้ ทีส่ ถานีบริการน�ำ้ มัน ปตท. ปัจจุบนั เปิดด�ำเนินการแล้ว ๑๔๑ สาขา
มีเป้าหมายเปิดสาขาให้ครบ ๑๔๘ สาขา อีกทัง้ น�ำสินค้า OTOP มาคัดสรร
เพือ่ วางจ�ำหน่าย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ มีมลู ค่าจ�ำหน่ายกว่า ๑๐๐ ล้านบาท
และจะขยายการจ�ำหน่ายบนเครือ่ งบินไปยังสนามบินส�ำคัญ ๆ ในประเทศ
โดยบูรณาการร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนรวมทัง้ ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ OTOP
ประชารัฐ เพือ่ จ�ำหน่ายบนเครือ่ งบินภายใต้ชอื่ “OTOP ไทย จากท้องถิน่
บินสูท่ อ้ งฟ้า” เมือ่ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙
ในระยะต่อไป รัฐบาลจะส่งเสริมการใช้ภมู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ และส่งเสริม
ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ของชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับ
วิถชี วี ติ และวัฒนธรรมท้องถิน่ ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างรายได้แก่ชมุ ชน
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สร้างชุมชนให้สามารถคิดเอง ท�ำเอง ยกระดับคุณภาพและภาพลักษณ์ของ
สินค้าและบริการของไทยสูต่ ลาดระดับบน พัฒนาผูป้ ระกอบการและเครือข่าย
OTOP ให้มมี าตรฐานสากล และสนับสนุนสินเชือ่ ให้กบั ผูป้ ระกอบการทีผ่ ลิต
สินค้า OTOP
๕) การส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วย
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication: GI)
เพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่สนิ ค้า สร้างรายได้ให้แก่ชมุ ชน และสร้าง
ชือ่ เสียงให้แก่พนื้ ทีผ่ ลิตสินค้า โดยขึน้ ทะเบียนสินค้า GI ไทย ในประเทศและ
ต่างประเทศ มีสนิ ค้าจดทะเบียนรวม ๑๗ สินค้า ๑๑ จังหวัด ได้แก่ สับปะรด
ท่าอุเทนและลิน้ จีน่ ครพนม ผ้าครามธรรมชาติ หมากเม่า น�ำ้ หมากเม่า เป็นต้น
และในต่างประเทศ ได้แก่ ผ้าไหมยกดอกล�ำพูน (ประเทศอินโดนีเซีย) ขณะนี้
ได้สง่ เสริมให้มกี ารจดทะเบียนในต่างประเทศ รวม ๒ สินค้า ได้แก่ ผ้าไหม
ยกดอกล�ำพูน (ประเทศอินเดีย) และข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง (สหภาพยุโรป)
รวมทัง้ ส่งเสริมรับรองมาตรฐานสินค้า GI ในระดับสากล รวม ๖ สินค้า เพือ่ เพิม่
ความเชือ่ มัน่ และสร้างความมัน่ ใจให้ผซู้ อ้ื ทัง้ ในและต่างประเทศ ทัง้ นี้ ได้เตรียม
ขึน้ ทะเบียนสินค้า GI ในจังหวัดทีย่ งั ไม่มสี นิ ค้า GI รวม ๑๓ จังหวัด และ
จดทะเบียนในประเทศจีน จ�ำนวน ๓ สินค้า และส่งเสริมรับรองมาตรฐานสินค้า
GI ในระดับสากล รวม ๒๑ สินค้า และจัดท�ำระบบฐานข้อมูลการขึน้ ทะเบียน
สินค้า GI รวม ๖๗ สินค้า ใน ๔๙ จังหวัด เพือ่ การตลาดและพัฒนาเป็น
แหล่งท่องเทีย่ วสินค้า GI ต่อไป

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

๖) เขตเศรษฐกิจพิเศษ
นิคมอุตสาหกรรมเป็นกิจกรรมหนึง่ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ทีจ่ ะเป็นเครือ่ งมือและกลไกทีจ่ ะผลักดัน เสริมสร้างการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม
เศรษฐกิจ การลงทุน และการค้า ซึง่ จะสร้างความมัง่ คัง่ อย่างยัง่ ยืนในพืน้ ที่
โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้รบั มอบหมายพิจารณา
ด�ำเนินการจัดตัง้ นิคมอุตสาหกรรมในพืน้ ทีเ่ ขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแต่ละพืน้ ที่
และได้เล็งเห็นความส�ำคัญของการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในพืน้ ทีเ่ ขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษเพือ่ รองรับอุตสาหกรรมในกลุม่ Cluster และอุตสาหกรรมบริการ
ก่อให้เกิดประโยชน์ทงั้ ในระดับพืน้ ที่ (การสร้างงาน การสร้างมูลค่าเพิม่ ของ
ผลิตภัณฑ์ตลอดห่วงโซ่อปุ ทาน เงินลงทุนและเงินหมุนเวียน) ระดับประเทศ
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(ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
กระจายความเจริญสูภ่ มู ภิ าค ลดความเหลือ่ มล�ำ้ ยกระดับคุณภาพชีวติ ของ
ประชาชน และเสริมสร้างความมัน่ คงในพืน้ ทีช่ ายแดน) โดยมติคณะกรรมการ
นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ในการประชุมครัง้ ที่ ๓/๒๕๕๘
เมือ่ วันที่ ๒๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๘ ให้ กนอ. เช่าพืน้ ทีใ่ นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ระยะแรกใน ๓ พืน้ ที่ เพือ่ ด�ำเนินโครงการจัดตัง้ นิคมอุตสาหกรรมในพืน้ ที่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษต่อไป ประกอบด้วย ต�ำบลท่าสายลวด อ�ำเภอแม่สอด
จังหวัดตาก เนือ้ ที่ ๘๓๖.๗๒ ไร่ ต�ำบลส�ำนักขาม อ�ำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
เนือ้ ที่ ๑,๑๒๑.๕๓ ไร่ และต�ำบลป่าไร่ อ�ำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
เนือ้ ที่ ๖๖๐.๕๖ ไร่
กนอ. ได้ดำ� เนินการศึกษาและจัดท�ำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
ด้านสิง่ แวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) และออกแบบ
งานก่อสร้าง (Detailed Design Drawings) โครงการนิคมอุตสาหกรรมในพืน้ ที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษทัง้ ๓ พืน้ ที่ โดยคาดว่าการศึกษาฯ จะแล้วเสร็จภายใน
ปี ๒๕๕๙ และอยูร่ ะหว่างรอการส่งมอบพืน้ ทีจ่ ากกรมธนารักษ์ ส�ำหรับพืน้ ที่
จังหวัดตาก และจังหวัดสงขลา เพือ่ เช่าใช้พนื้ ทีแ่ ละการด�ำเนินโครงการต่อไป
นอกจากนัน้ ภาครัฐได้จดั ระบบการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
แบบไป - กลับ ซึง่ แรงงานกัมพูชาและแรงงานเมียนมาสามารถเข้ามาท�ำงานใน
ลักษณะไป - กลับ ตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารท�ำงานของ
คนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ และกระทรวงการต่างประเทศอยูร่ ะหว่างติดตาม
ผลการพิจารณาของ สปป.ลาว นอกจากนี้ ได้จดั ท�ำแผนงบประมาณบูรณาการ
เชิงยุทธศาสตร์เรือ่ งเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ได้รบั
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งบกลาง ๒,๑๖๕ ล้านบาท ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ได้รบั งบตามแผนงาน
บูรณาการพัฒนาพืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษ ๖,๑๖๘ ล้านบาท และในปีงบประมาณ
๒๕๖๐ ขอรับจัดสรรงบตามแผนงานบูรณาการพัฒนาพืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษ
๓,๓๕๕ ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นโครงสร้างพืน้ ฐานการผ่านแดน (CustomsImmigration-Quarantine) การสาธารณสุข การบริหารจัดการแรงงาน
การดูแลป่าไม้ การจัดตัง้ นิคมอุตสาหกรรม การประปา การป้องกันน�ำ้ ท่วม ฯลฯ
ในระยะต่อไป การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจะมุง่ สร้างสมดุลของ
การพัฒนา ทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม และความมัน่ คง โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ โครงการพัฒนาด้านสิง่ แวดล้อมและการส่งเสริมนวัตกรรม เพือ่ สนับสนุน
ให้พื้นที่เขตพัฒ นาเศรษฐกิจพิเศษเป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ที่มีการเติบโต
อย่างยัง่ ยืน
๗) โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
(Eastern Economic Corridor Development: EEC)
รัฐบาลได้พฒ
ั นาขับเคลือ่ นเขตเศรษฐกิจพิเศษเพือ่ รองรับคลัสเตอร์
ซึ่งเป็นการส่งเสริมพัฒ นาอุตสาหกรรมในเชิงพื้นที่เพื่อให้เกิดการพัฒ นา
อย่างยัง่ ยืน ดังนี้
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษทีด่ ี
และทันสมัยทีส่ ดุ ในภูมภิ าคอาเซียน คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบเมือ่ วันที่ ๒๘
มิถนุ ายน ๒๕๕๙ โครงการศึกษาเพือ่ จัดท�ำแนวทางการพัฒนาพืน้ ทีอ่ ตุ สาหกรรม
อย่างมีศกั ยภาพรองรับการลงทุน (Zoning)
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ปัจจุบนั พืน้ ทีบ่ ริเวณชายฝัง่ ทะเลตะวันออกเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลัก
ของประเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลังงาน และยานยนต์
ซึง่ มีผลิตภัณฑ์มวลรวมคิดเป็นสัดส่วน ๑ ใน ๕ ของประเทศ ประกอบกับมีความพร้อม
ของระบบโครงสร้างพืน้ ฐาน ทัง้ ทางถนน รถไฟ ท่าเรือ และนิคมอุตสาหกรรม
อีกทัง้ ยังเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางเรือของอาเซียน สามารถเชือ่ มโยงไปยัง
ท่าเรือน�ำ้ ลึกทวายของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ท่าเรือสีหนุวลิ ล์ของ
ราชอาณาจักรกัมพูชา และท่าเรือวังเตาของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

รวมทัง้ เป็นทีร่ จู้ กั ของนักลงทุนทัว่ โลกให้เป็นเขตเศรษฐกิจชัน้ น�ำของอาเซียน
ส่งเสริม ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมายให้เป็นกลไกขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ เพือ่ อนาคต
(New Engine of Growth) โดยมีกรอบแนวคิดในการด�ำเนินโครงการ สรุปได้
ดังนี้ การลงทุนด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน ประกอบด้วย (๑) ทางอากาศ ได้แก่
ท่าอากาศยานนานาชาติอตู่ ะเภา (๒) ทางเรือ ได้แก่ ท่าเรือพาณิชย์สตั หีบ ท่าเรือ
แหลมฉบัง และท่าเรือมาบตาพุด (๓) ทางถนน ได้แก่ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
กรุงเทพฯ-ชลบุรี พัทยา-มาบตาพุด และแหลมฉบัง-นครราชสีมา (๔) ทางราง
ได้แก่ รถไฟทางคู่ ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย และช่วงกรุงเทพฯ ระยอง
ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างด�ำเนินการเสนอ ร่าง พ.ร.บ. พืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก พ.ศ. .... (จังหวัดระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา) โดยมีสาระส�ำคัญ
เพือ่ ส่งเสริมกระบวนการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีขนั้ สูง พร้อมทัง้ ปรับปรุงโครงสร้าง
พืน้ ฐานเพือ่ รองรับเทคโนโลยีดงั กล่าว
๘) เมืองนวัตกรรม
๑) เมืองอัจฉริยะ (Smart City) เป็นการพัฒนาเมืองภายใต้เป้าหมาย
การพัฒนาทีย่ ง่ั ยืนโดยใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ในการส่งเสริมคุณภาพการให้บริการ
ของเมือง และเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร รวมทัง้ ให้ภาคประชาชน
มีบทบาทในการพัฒนาเมือง สนับสนุนให้คนมีคณ
ุ ภาพชีวติ ดีขนึ้ เมืองน่าอยู่
และยัง่ ยืน เมืองอัจฉริยะเน้นการจัดการพืน้ ทีเ่ มืองให้เกิดความกระชับ ส่งเสริม
การใช้ประโยชน์ท่ีดินแบบผสมผสาน ปรับปรุงสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
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และทางเดินเท้าให้มคี ณ
ุ ภาพสูง ใช้ประโยชน์จากโครงการขนส่งสาธารณะ
ทีม่ อี ยูเ่ พือ่ สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและการเติบโตของเมืองอย่างยัง่ ยืน
โดยผลักดันให้มผี ใู้ ช้บริการขนส่งสาธารณะมากขึน้ เพือ่ ลดความแออัดของเมือง
ซึง่ เกิดจากการใช้รถยนต์สว่ นบุคคล
การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้รบั มอบหมายให้ดำ� เนินโครงการพัฒนา
เมืองอัจฉริยะน�ำร่องในพื้นที่ศูนย์คมนาคมพหลโยธิน ครอบคลุมพื้นที่
๒,๓๒๕ ไร่ เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งเชือ่ มโยงกรุงเทพมหานครสูน่ านาชาติ
ผ่านสนามบินดอนเมือง สอดรับกับแนวคิดการพัฒนาพืน้ ทีร่ อบสถานีขนส่ง
มวลชน (Transit Oriented Development: TOD) โดยขณะนีม้ เี อกชน
หลายรายสนใจลงทุน โครงการประกอบไปด้วย อาคารประหยัดพลังงาน
การพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ พร้อมทัง้
โครงข่ายขนส่งภายในพืน้ ทีเ่ พือ่ เชือ่ มโยงพืน้ ทีต่ า่ ง ๆ เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ
การด�ำเนินงานยึดตามแนวทางประชารัฐ โดยภาครัฐท�ำงานร่วมกับภาคเอกชน
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ประสิทธิภาพและความคล่องตัว
ในอนาคต เมือ่ ด�ำเนินงานโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะศูนย์คมนาคมพหลโยธิน
ส�ำเร็จมีความก้าวหน้า ก็จะประเมินผล ถอดบทเรียน และพิจารณาขยายผล
การด�ำเนินงานไปสูพ่ นื้ ทีอ่ นื่ ในระยะต่อไป
๒) เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) เขตพืน้ ทีด่ ำ� เนินการ
ตัง้ อยูท่ อี่ ทุ ยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Thailand Science Park: TSP)
มีศนู ย์บริการเบ็ดเสร็จ (One-Stop Service) ให้บริการแบบครบวงจร
ด้านการวิจยั พัฒนาและนวัตกรรม และอ�ำนวยความสะดวกให้บริษทั อาหาร
ชัน้ น�ำระดับโลกและบริษทั ของไทยเข้ามาลงทุนวิจยั พัฒนาและนวัตกรรม
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ในพืน้ ที่ Food Innopolis โดยอาศัยกลไกความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐ
(Public Private Partnership) โดยในปี ๒๕๖๐ ส่งเสริมให้เกิดบริษทั ใหม่
ฐานนวัตกรรมด้านอาหารและสาขาทีเ่ กีย่ วข้อง จ�ำนวน ๕ ราย โครงการ
ร่วมวิจัยเชิงพาณิชย์ระหว่างบริษัทและสถาบันวิจัย (หรือมหาวิทยาลัย)
จ�ำนวน ๒๐ โครงการ เพิม่ การจ้างงานบุคลากรวิจยั ในสาขาอุตสาหกรรมอาหาร
จ�ำนวน ๕๐๐ คน เกิด Supply Chain อุตสาหกรรมอาหารขนาดใหญ่
และสิน้ ปี ๒๕๖๔ จะมีบริษทั อาหารชัน้ น�ำของโลกทัง้ บริษทั ต่างประเทศ
และบริษทั ไทยเข้ามาลงทุนและด�ำเนินกิจการวิจยั พัฒนาและนวัตกรรมใน
Food Innopolis อย่างน้อย ๑๐๐ ราย เกิดบริษทั Startup ทีเ่ ป็นผลมาจาก
Food Innopolis ไม่นอ้ ยกว่า ๑๐๐ ราย มีการน�ำผลการวิจยั พัฒนาและนวัตกรรม
ไปผลิตหรือบริการ ก่อให้เกิดมูลค่าเชิงพาณิชย์ ไม่นอ้ ยกว่า ๒๗๐,๐๐๐ ล้านบาท
๙) การส่งเสริมการลงทุน
มีดงั นี้

มาตรการส่งเสริมการลงทุน เพือ่ สนับสนุนให้เกิดการลงทุนในประเทศ

๑) ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในประเทศ โดยให้สิทธิประโยชน์ใน
การลงทุนซื้อสินทรัพย์เพื่อการลงทุนในปี ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ ลดขั้นตอนและ
ขบวนการอนุมัติ Public-Private Partnership (PPP) ยกเว้นภาษีส�ำหรับ
การน�ำเข้ายานพาหนะต้นแบบเพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนาในประเทศและ
หักค่าใช้จา่ ยพิเศษ ๓ เท่า ส�ำหรับการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เป็นเวลา ๕ ปี รวมทั้งการจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย
(Thailand Future Fund)
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๒) สิทธิประโยชน์สำ� หรับการลงทุนใน New Growth Engines ส�ำหรับ
อุตสาหกรรม S-Curve เดิม ได้รบั สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล
๑๐ – ๑๕ ปี ลด/ยกเว้นภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดาส�ำหรับผูเ้ ชีย่ วชาญทีท่ ำ� งาน
ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย และสิทธิประโยชน์ทางการเงินส�ำหรับกลุม่ อุตสาหกรรม
เป้าหมายผ่านกองทุนเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันส�ำหรับอุตสาหกรรม
เป้าหมาย (Competitiveness Enhancement Fund)
๓) สิทธิประโยชน์พเิ ศษส�ำหรับการลงทุนโดยใช้ประเทศไทยเป็นฐาน
ในการลงทุน ใน AEC สิทธิประโยชน์ทงั้ ด้านภาษีและด้านอืน่ ๆ ส�ำหรับการลงทุน
เขตเศรษฐกิจพิเศษ สิทธิประโยชน์สำ� หรับการลงทุนในส�ำนักงานใหญ่ขา้ มประเทศ
๑๕ ปี และบริษทั การค้าระหว่างประเทศ ๑๕ ปี และสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ส�ำหรับบริษทั การค้าระหว่างประเทศ ๑๕ ปี
๑๐) ประชารัฐ
“สานพลังประชารัฐ” คือ พลังอันยิง่ ใหญ่ทจี่ ะเปลีย่ นแปลงและปฏิรปู
ประเทศไทย เป็นแรงขับเคลือ่ นหลักของเศรษฐกิจไทยตัง้ แต่ระดับฐานราก
และส่งเสริมให้ชมุ ชนด�ำเนินธุรกิจบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม
และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
จุดเริม่ ต้น “สร้างรายได้ในชุมชน ประชาชนมีความสุข” คือแนวคิด
แรกของนายกรัฐมนตรี “พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา” กับความหมายของ
“ประชารัฐ” ทีต่ อ้ งการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของไทย โดยเอาชุมชน
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เป็นตัวตัง้ ยึดปัญหาและความต้องการของประชาชนเป็นหลักด้วยการสร้าง
ความเข้มแข็ง ให้ชมุ ชนสร้างรายได้ มีการด�ำเนินงานวัดผลเป็นรูปธรรม มีเกณฑ์
การวัดผลความส�ำเร็จ การเพิม่ ขึน้ ของรายได้ชมุ ชนทีช่ ดั เจน และเน้นความ
ร่วมมือของคนทัง้ ชาติ ทัง้ ภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม เพือ่ สร้างเศรษฐกิจ
ไทยให้เติบโตอย่างมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน โดยก�ำหนดสิง่ ทีจ่ ะสร้างรายได้ทยี่ งั่ ยืน
แก่ชมุ ชนไว้ ๓ ด้าน คือ การเกษตร การแปรรูป และการท่องเทีย่ วโดยชุมชน
ภายใต้การพัฒนาและสร้างประสิทธิภาพตัง้ แต่ตน้ ทางถึงปลายทาง ผ่านทาง
การด�ำเนินงานของ ๑๒ คณะท�ำงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนได้ให้การสนับสนุน และสร้างความร่วมมือกับ
ภาคประชาชน ในรูปแบบของการจัดตัง้ “วิสาหกิจเพือ่ สังคม” (Social Enterprise)
เพือ่ ให้ชาวบ้านสามารถพึง่ พาตนเองได้ โดยรัฐบาลยืนยันว่า ผลประโยชน์ทงั้ หมด
นัน้ ตกเป็นของพีน่ อ้ งประชาชน และไม่มกี ารเอือ้ ประโยชน์ให้กลุม่ ทุนใด ๆ ทัง้ สิน้
โดยจัดตัง้ บริษทั ประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จ�ำกัด มีโครงสร้างแบบ
วิสาหกิจเพือ่ สังคม (Social Enterprise) โดยบริษทั ประชารัฐรักสามัคคี
(ประเทศไทย) จ�ำกัด ท�ำหน้าทีเ่ ป็นบริษทั โฮลดิง้ กลาง (Holding Company)
และจัดตัง้ บริษทั ในแต่ละจังหวัดทุกจังหวัด เพือ่ ขับเคลือ่ นการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานราก โดยเน้นการสร้างรายได้ให้ชมุ ชนผ่าน ๓ กลุม่ งาน ได้แก่ การเกษตร
การแปรรูป และการท่องเทีย่ วโดยชุมชน โดยจังหวัดภูเก็ต เปิดตัววิสาหกิจ
เพือ่ สังคมตามพืน้ ทีเ่ ป็นแห่งแรก ในชือ่ บริษทั ประชารัฐรักสามัคคีภเู ก็ต จ�ำกัด
เนือ่ งจากเป็นจังหวัดทีม่ คี วามพร้อม มีผลผลิตทางการเกษตรทีโ่ ดดเด่นเฉพาะตัว
มีกจิ กรรมทางเศรษฐกิจทีเ่ ชือ่ มโยงกับการท่องเทีย่ ว และมีรากฐานการผลิตใหญ่
เชือ่ มโยงกับกลุม่ จังหวัดใกล้เคียง เช่น การพัฒนาธุรกิจผักปลอดสารพิษ
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ผักเกษตรอินทรีย์ พัฒนาธุรกิจนมแพะ พัฒนาธุรกิจกุง้ มังกร (Lobster)
และพัฒนาธุรกิจผ้าบาติก เป็นต้น
๒.๕ กลไกสนับสนุน
โครงสร้างพื้นฐาน
การคมนาคมและการขนส่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ส�ำคัญ ช่วยเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในเวทีการค้าโลกและยกระดับคุณภาพ
ชีวติ ของประชาชน ก่อนรัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศ ความสามารถในการแข่งขัน
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานภาคคมนาคมขนส่งของประเทศมีจำ� กัด รัฐบาลจึง
เร่งรัดพัฒนาโครงข่ายการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ให้ทวั่ ถึง และปรับปรุง
คุณภาพบริการการขนส่งให้ได้มาตรฐาน ประหยัด และปลอดภัย อันจะช่วย
หนุนน�ำการขับเคลือ่ นประเทศสูค่ วามมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน ตามเป้าหมาย
ของรัฐบาล ดังนี้
การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทางบก เร่งรัดก่อสร้างโครงการทางหลวง
พิเศษระหว่างเมือง สายพัทยา – มาบตาพุด และบางปะอิน – โคราช และ
โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี ให้กอ่ สร้าง
แล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้ภายในปี ๒๕๖๓ เชือ่ มโยงโครงข่ายทางพิเศษให้
สมบูรณ์ ครอบคลุมพืน้ ทีก่ รุงเทพและปริมณฑล โดยได้เปิดให้บริการโครงการ
ทางพิเศษ สายศรีรชั – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร เมือ่ วันที่ ๒๒ สิงหาคม
๒๕๕๙ การพัฒนาเส้นทางรองรับยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ของประเทศ
และการเชื่อมโยงโครงข่ายระหว่างประเทศ เช่น การก่อสร้างถนน
สายเชือ่ มจังหวัด วงแหวนตะวันตก (ตอนที่ ๑) อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

การพัฒนาศูนย์รวบรวมกระจายสินค้า เพือ่ สนับสนุนการขนส่งต่อเนือ่ งหลาย
รูปแบบ เช่น การพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าภูมภิ าค จ�ำนวน ๑๗ แห่ง เป็นต้น
ปี ๒๕๖๐ จะด�ำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
เพิม่ เติม คือ สายนครปฐม – ชะอ�ำ และสายหาดใหญ่ – ชายแดนสะเดา โครงการ
ก่อสร้างทางหลวง ให้เป็น ๔ ช่องจราจร สาย ๑๑๘ ช่วงเด่นชัย – เชียงใหม่
โครงการขยายถนนราชพฤกษ์ ระยะที่ ๒ (ตอนที่ ๓) และโครงการทางพิเศษ
สายพระราม ๓ – และวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก
รวมทัง้ ผลักดันโครงการศูนย์เปลีย่ นถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัด
เชียงราย และโครงการจุดพักรถตามเส้นทางการขนส่งสินค้าหลักของประเทศ
ตลอดจนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและปรับเส้นทางเดินรถโดยสารสาธารณะ
การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทางราง ผลการด�ำเนินงาน ดังนี้
๑) โครงการทีด่ ำ� เนินการแล้วเสร็จ เมือ่ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๙
เปิดบริการโครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม (บางใหญ่ - เตาปูน)
๒) โครงการทีอ่ ยูร่ ะหว่างด�ำเนินการ (๑) เร่งก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า
สายสีนำ�้ เงิน ช่วงบางซือ่ – ท่าพระ ช่วงหัวล�ำโพง – บางแค สายสีเขียว ช่วง
แบริง่ – สมุทรปราการ และสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต
ให้สามารถเปิดบริการได้ตามแผนทีก่ ำ� หนด (๒) ติดตามกระบวนการประกวด
ราคาโครงการรถไฟฟ้าสายสีสม้ ช่วงศูนย์วฒ
ั นธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี
สายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี และสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สาํ โรง
อย่างใกล้ชดิ
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๓) โครงการทีก่ ำ� หนดให้เสนอคณะรัฐมนตรีพจิ ารณา โครงการ
รถไฟฟ้าสายสีมว่ ง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บรู ณะ นอกจากนีไ้ ด้เร่งรัดโครงการ
ระบบรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซือ่ – รังสิต ให้แล้วเสร็จภายใน
ปี ๒๕๖๐ เพือ่ เชือ่ มโยงการเดินทางไปยังเขตชานเมืองและปริมณฑล
ในปี ๒๕๖๐ เริม่ ก่อสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้า จ�ำนวน ๑๐ เส้นทาง
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดังนี้ โครงการรถไฟฟ้าสายสีสม้ ช่วงศูนย์
วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวนิ ทวงศ์) (เปิดให้บริการปี ๒๕๖๕) และ
ช่วงตลิง่ ชัน – ศูนย์วฒ
ั นธรรมแห่งประเทศไทย (เปิดให้บริการปี ๒๕๖๖) โครงการ
รถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – ส�ำโรง (เปิดให้บริการปี ๒๕๖๓) โครงการ
รถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี (เปิดให้บริการปี ๒๕๖๓) โครงการ
รถไฟฟ้าสายสีมว่ ง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บรู ณะ (เปิดให้บริการปี ๒๕๖๖) โครงการ
รถไฟฟ้าสายสีนำ�้ เงิน ช่วงบางแค – พุทธมณฑล สาย ๔ (เปิดให้บริการ ปี ๒๕๖๔)
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงสมุทรปราการ – บางปู (เปิดให้บริการปี ๒๕๖๔)
และช่วงคูคต – ล�ำลูกกา (เปิดให้บริการปี ๒๕๖๔) รวมทัง้ เร่งรัดโครงการระบบ
รถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงบางซือ่ – พญาไท – มักกะสัน – หัวหมาก
และสายสีแดงเข้ม ช่วงบางซือ่ – หัวล�ำโพง ให้สามารถเริม่ ก่อสร้างได้ในปี ๒๕๖๐
และเปิดให้บริการปี ๒๕๖๓

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

เร่งรัดด�ำเนินโครงการรถไฟทางคู่ ๖ สายแรกทีม่ คี วามพร้อม ได้แก่
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเก้า – แก่งคอย และ
ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น ซึง่ อยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง และโครงการก่อสร้าง
รถไฟทางคู่ ช่วงประจวบคีรขี นั ธ์ - ชุมพร อยูร่ ะหว่างการประกวดราคา ส�ำหรับ
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี - ปากน�ำ้ โพ ช่วงมาบกะเบา - ชุมทาง
ถนนจิระ ช่วงนครปฐม - หัวหิน และช่วงหัวหิน – ประจวบคีรขี นั ธ์ ก�ำหนด
น�ำเสนอคณะรัฐมนตรีพจิ ารณาในเดือนกันยายน ๒๕๕๙ เพือ่ ให้สามารถประกวด
ราคาและเริม่ ก่อสร้างได้ในปี ๒๕๖๐
ส�ำหรับการพัฒนาระบบรถไฟทางคู่ ระยะที่ ๒ จ�ำนวน ๘ เส้นทาง
พร้อมการติดตัง้ ระบบอาณัตสิ ญ
ั ญาณและโทรคมนาคม เพือ่ เพิม่ ความเร็วเฉลีย่
การเดินรถ สามารถเดินรถได้ตรงเวลามากขึ้น และเพิ่มความปลอดภัย
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ในการเดินทาง และด�ำเนินการให้สามารถประกวดราคาได้ในปี ๒๕๖๐
คือ โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงหัวหิน – ประจวบคีรขี นั ธ์ ช่วงปากน�ำ้ โพ –
เด่นชัย ช่วงชุมทางจิระ – อุบลราชธานี ช่วงขอนแก่น – หนองคาย ช่วงชุมพร –
สุราษฎร์ธานี ช่วงสุราษฎร์ธานี – ชุมทางหาดใหญ่ – สงขลา ช่วงเด่นชัย – เชียงใหม่
และช่วงชุมทางหาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์ และการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่
สายเด่นชัย – เชียงราย – เชียงของ และสายบ้านไผ่ – นครพนม รวมทัง้
ด�ำเนินการศึกษาความเหมาะสมของการก่อสร้างรถไฟสายใหม่ในแนวระเบียง
เศรษฐกิจเพือ่ เชือ่ มโยงกับประเทศเพือ่ นบ้านในอาเซียน เช่น ช่วงกาญจนบุรี –
กรุงเทพฯ – อรัญประเทศ และกาญจนบุรี – กรุงเทพฯ – แหลมฉบัง

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ผลักดันโครงการความร่วมมือก่อสร้างทางรถไฟ ไทย – จีน และ
โครงการความร่วมมือก่อสร้างทางรถไฟ ไทย – ญีป่ นุ่ อย่างต่อเนือ่ ง และปรับปรุง
ทางรถไฟเดิมเพือ่ เพิม่ ความแข็งแรงของทางรถไฟและลดความเสีย่ งจากอุบตั เิ หตุ
ขบวนรถตกรางเนือ่ งจากความไม่มนั่ คงของทางรถไฟ ปรับปรุงอาณัตสิ ญ
ั ญาณ
และหัวรถจักรให้ทนั สมัยและปลอดภัยเพือ่ รองรับการเดินรถทีม่ คี วามเร็วสูงขึน้
รวมทัง้ จัดหาขบวนรถไฟบรรทุกสินค้าและจัดหารถโดยสารรุน่ ใหม่ มาให้บริการ
เพือ่ เพิม่ สมรรถนะในการขนส่งสินค้าให้สงู ขึน้ โดยเริม่ เปิดให้บริการรถโดยสาร
รุน่ ใหม่สำ� หรับบริการเชิงพาณิชย์ จ�ำนวน ๑๑๕ คัน ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙
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นอกจากการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานระบบขนส่งทางราง ยังได้พฒ
ั นา
สิง่ อ�ำนวยความสะดวกภายในสถานีให้เชือ่ มโยงกับการพัฒนาพืน้ ที่ เพือ่ ให้เกิด
การใช้ประโยชน์จากระบบขนส่งสาธารณะ และพัฒนาพืน้ ทีร่ อบสถานีระบบ
ขนส่งมวลชนให้สอดคล้องกับระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม
รวมทัง้ พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและสิง่ อ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผใู้ ช้บริการ
ทุกกลุม่ (Universal Design)
การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทางน�ำ้ อาทิ การบ�ำรุงรักษาร่องน�ำ้ ทาง
เดินเรือทัง้ ในแม่นำ�้ และทะเลในน่านน�ำ้ ไทย การก�ำกับดูแลด้านความปลอดภัย
การขนส่งทางน�ำ้ การปรับปรุงท่าเรือโดยสารในแม่นำ�้ เจ้าพระยา จ�ำนวน ๑๗ ท่า
เพือ่ ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและอ�ำนวยความสะดวกต่อผูโ้ ดยสาร
ปรับปรุงและพัฒนาขีดความสามารถของท่าเรือแหลมฉบังในการเป็น
ประตูการค้าหลักของประเทศ เชือ่ มโยงโครงข่ายการขนส่งทางน�ำ้ ระหว่างท่าเรือ
ล�ำน�ำ้ ท่าเรือชายฝัง่ กับท่าเรือหลักของประเทศ และสนับสนุนการเปลีย่ นแปลง
รูปแบบการขนส่งจากทางถนนไปสูท่ างรางและทางน�ำ้ โดยอยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง
ท่าเทียบเรือชายฝัง่ (ท่าเทียบเรือ A) ทีท่ า่ เรือแหลมฉบัง ก�ำหนดก่อสร้าง
แล้วเสร็จเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ และอยูร่ ะหว่างการพัฒนาศูนย์การขนส่ง
ตูส้ นิ ค้าทางรถไฟ (ระยะที่ ๑) เพือ่ ให้สามารถเชือ่ มต่อการขนส่งทางรถไฟเข้าสู่
พืน้ ทีท่ า่ เรือแหลมฉบัง ก�ำหนดแล้วเสร็จเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ตลอดจนพัฒนา
การขนส่งทางน�ำ้ เพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว เช่น การพัฒนาท่าเรือเฟอร์รี่
เชือ่ มอ่าวไทยตอนบน ฝัง่ ตะวันออกและตะวันตก เส้นทางพัทยา - หัวหิน

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานทางอากาศ อาทิ
การเพิม่ ขีดความสามารถของ
ท่าอากาศยาน เพื่อรองรับ
การเดินทางของประชาชนจาก
การขนส่งทางอากาศทีม่ อี ตั รา
การขยายตัวสูง โครงการพัฒนา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะ
ที่ ๒ คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จ
ปี ๒๕๖๒ เมือ่ ก่อสร้างแล้วเสร็จจะเพิม่ ขีดความสามารถในการรองรับผูโ้ ดยสาร
จาก ๔๕ ล้านคนต่อปี เป็น ๖๐ ล้านคนต่อปี และเตรียมการขออนุมตั ิ
คณะรัฐมนตรีดำ� เนินโครงการการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมืองเพือ่ เพิม่ ขีด
ความสามารถในการรองรับผูโ้ ดยสาร ๓๐ ล้านคนต่อปี เป็น ๔๐ ล้านคนต่อปี
รวมทัง้ ก�ำหนดแผนการพัฒนาท่าอากาศยานภูมภิ าคทีม่ ศี กั ยภาพ เพือ่ ให้เกิด
การใช้ประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพ รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของพืน้ ที่
และปริมาณการเดินทางทางอากาศทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ในอนาคต เช่น ท่าอากาศยาน
ภูเก็ต ท่าอากาศยานสกลนคร ท่าอากาศยานแม่สอด และท่าอากาศยานเบตง
และการจัดตัง้ โครงการศูนย์ซอ่ มบ�ำรุงอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานอูต่ ะเภา
พร้อมจัดท�ำโครงข่ายคมนาคมเชือ่ มโยง รวมทัง้ ปรับปรุงระบบบริหารจัดการ
ท่าอากาศยานให้ได้มาตรฐานสากลและสอดคล้องกับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ

79

80 บทสรุปผลงานรัฐบาลรอบ ๒ ปี
รัฐบาลด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้าน
คมนาคมขนส่งของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๕) ในการเสริมสร้าง
ขีด ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศและยกระดับ คุณ ภาพชีวิต
ของประชาชน โดยมีแผนการด�ำเนินงานทีส่ ำ� คัญ ดังนี้

การแก้ไขปัญหาจราจร รัฐบาลได้พฒ
ั นาโครงข่ายขนส่งสาธารณะเพือ่
แก้ไขปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยเร่งรัดขยายเส้นทาง
รถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพือ่ ให้บริการประชาชนได้อย่างทัว่ ถึง
โดยโครงการทีไ่ ด้ผลักดันจนแล้วเสร็จ ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีมว่ ง

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ หรือสายฉลองรัชธรรม โครงการทางพิเศษ
สายศรีรชั – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ นอกจากนี้ เพือ่ เติมเต็มโครงข่ายรถไฟฟ้า
ให้สมบูรณ์ ลดปัญหาการจราจรอย่างยัง่ ยืน รัฐบาลได้เร่งรัดการก่อสร้างโครงการ
รถไฟฟ้าต่าง ๆ อาทิ รถไฟฟ้าสายสีนำ�้ เงิน (บางซือ่ – ท่าพระ/หัวล�ำโพง – บางแค)
สายสีเขียว (แบริง่ – สมุทรปราการ) สายสีเขียว (หมอชิต - สะพานใหม่ – คูคต)
และระบบรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซือ่ – รังสิต ซึง่ อยูร่ ะหว่าง
การก่อสร้าง โครงการทีอ่ ยูร่ ะหว่างการประกวดราคา ได้แก่ รถไฟฟ้าสายสีสม้
(ศูนย์วฒ
ั นธรรม – มีนบุรี (สุวนิ ทวงศ์)) สายสีชมพู (แคราย – มีนบุร)ี และ
สายสีเหลือง (ลาดพร้าว – ส�ำโรง) ระยะต่อไปเร่งด�ำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า
สายสีม่วง (เตาปูน – ราษฎร์บูรณะ) สายสีน�้ำเงิน ช่วงบางแค –
พุทธมณฑล สาย ๔ สายสีสม้ ช่วงตลิง่ ชัน – ศูนย์วฒ
ั นธรรมฯ สายสีเขียว
ช่วงสมุทรปราการ – บางปู และ ช่วงคูคต – ล�ำลูกกา และโครงการระบบรถไฟ
ชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงบางซือ่ – พญาไท – มักกะสัน – หัวหมาก และ
สายสีแดงเข้ม ช่วงบางซือ่ – หัวล�ำโพง และได้มกี ารปรับปรุงโครงข่ายถนนและ
สะพาน เพือ่ ลดความแออัดของปริมาณการจราจรในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร
ปริมณฑล และภูมภิ าค รวมถึงการอ�ำนวยความปลอดภัยให้แก่ประชาชน
ในพืน้ ที่ โครงการทีไ่ ด้ดำ� เนินการแล้วเสร็จ เช่น โครงการขยายถนนราชพฤกษ์
ระยะที่ ๒ (ตอนที่ ๑) และโครงการที่อยู่ระหว่างด�ำเนินโครงการ เช่น
ทางยกระดับบริเวณจุดตัดถนนราชพฤกษ์และกัลปพฤกษ์ โครงการทางพิเศษ
สายพระราม ๓ – และวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก เป็นต้น
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นอกจากนี้ รัฐบาลได้มนี โยบายด�ำเนินการวางและจัดท�ำผังเมืองรวม
จังหวัด ซึง่ จะรวมถึงการวางแผนผังแสดงโครงการด้านการคมนาคมและขนส่ง
เพือ่ แก้ไขปัญหาการจราจร การเชือ่ มโยงกับชุมชน และเปิดพืน้ ทีเ่ พือ่ ให้เกิด
การพัฒนาในรายละเอียด ซึง่ ปัจจุบนั กระทรวงมหาดไทยได้มกี ารออกแบบโครงข่าย
คมนาคมหลายแห่ง อาทิ ถนน ก๔ ถนน ข๑ เขตเทศบาลต�ำบลคลองกิว่
อ�ำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เป็นต้น โดยรัฐบาลได้กำ� หนดแผนการด�ำเนินงาน
วางผังประเทศและผังภาค เพือ่ เป็นกรอบในการพัฒนาประเทศให้เกิดความ
ชัดเจน เป็นการบูรณาการโครงการด้านการคมนาคมและขนส่งระดับภูมภิ าค
ให้โครงการของแต่ละหน่วยงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และน�ำไปพัฒนา
ให้เกิดเป็นรูปธรรม เพือ่ เป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรและส่งเสริมให้เกิด
การพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืน
รัฐบาลมีแนวทางแก้ไขปัญหาการจราจรในอนาคต ดังนี้
๑) การแก้ไขปัญหาการจราจรเร่งด่วนทีส่ ำ� คัญ อาทิ การกวดขันวินยั
จราจรของผูข้ บั ขี่ การสนับสนุนให้มกี ารใช้ระบบเทคโนโลยีดา้ นการจราจร
มาเป็นเครือ่ งมือช่วยเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจจราจรในการกวดขันวินยั จราจรของผูข้ บั ขี่
การจัดระเบียบรถตู้ รถสาธารณะ ในการจอดรับผูโ้ ดยสารให้เป็นระเบียบ
การจัดช่องทางเดินรถมวลชน ๓ คนขึน้ ไป การสนับสนุนการใช้ระบบขนส่ง
สาธารณะ โดยหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ระบบขนส่ง
และการจัดท�ำทีจ่ อดแล้วจร (Park & Ride) เป็นต้น

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

๒) การแก้ไขปัญหาระยะกลาง แบ่งเป็น มาตรการระยะที่ ๑
(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐) เน้นมาตรการเชิงสนับสนุน ทีม่ คี วามจ�ำเป็นเร่งด่วน
รองรับโครงข่ายรถไฟฟ้าทีม่ ใี นปัจจุบนั และโครงข่ายทีก่ ำ� ลังจะเปิดให้บริการ และ
มาตรการด้านจราจร เช่น สนับสนุนจัดท�ำแผนการเดินทางส�ำหรับหน่วยราชการ
และเอกชนทีส่ มัครใจ กองทุนพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ ภาษีนำ้� มันอุดหนุน
ลดค่าโดยสารรถไฟฟ้า เป็นต้น มาตรการระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
เน้นมาตรการสนับสนุนและจ�ำกัดสิทธิ์ ในพืน้ ทีซ่ งึ่ มีโครงข่ายระบบรถไฟฟ้า
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มาตรการส่งเสริมการใช้รถร่วมกันและจัดให้มชี อ่ งเดินรถมวลชน (HOV Lane)
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หนาแน่นเพียงพอ บริเวณพืน้ ทีศ่ นู ย์กลางธุรกิจ และมาตรการระยะที่ ๓
(ระยะยาว ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป) เป็นมาตรการจ�ำกัดสิทธิ์ มาตรการ
ด้านการเงิน และการเดินทางโดยไม่ใช้เครือ่ งยนต์ (Non-Motorized Transport)
เช่น มาตรการเก็บเงินเข้าพืน้ ทีบ่ นถนนวงแหวนรัชดา ตัง้ แต่เวลา ๐๖.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.
มาตรการปรับเปลีย่ นอัตราภาษีรถยนต์ตามอายุรถยนต์ และเงือ่ นไขอืน่ ๆ เป็นต้น
การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
๑) ผลการด�ำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อตอบสนอง
ต่อความต้องการของประเทศในการสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้ดำ� เนินการ ดังนี้
(๑) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย ผ่านโครงการ
สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (Innovation and
Technology Assistance Program: ITAP) ปี ๒๕๕๘ จ�ำนวน ๑,๐๘๙ โครงการ
คิดเป็นมูลค่าผลกระทบกว่า ๑,๗๙๐ ล้านบาท และปี ๒๕๕๙ จ�ำนวน ๗๒๖
โครงการ โครงการต่อเนือ่ ง ๕๗๙ โครงการ โครงการใหม่ ๑๔๗ โครงการ และ
ด�ำเนินการแล้วเสร็จ ๑๗๕ โครงการ

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

(๒) โครงการหิง้ สูห่ า้ ง โดยในปี ๒๕๕๘ ได้นำ� ผลงานวิจยั ไปสูเ่ ชิงพาณิชย์
มาจัดแสดงในงาน Thailand Tech Show มีผสู้ นใจจองเทคโนโลยี ๗๒ เทคโนโลยี
จากทัง้ หมด ๘๒ เทคโนโลยี มีผลู้ งนามในสัญญาขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี
เรียบร้อยแล้ว ๒ ราย อยูใ่ นขัน้ ตอนการเจรจาและรอลงนามอีก ๒๘ ราย และ
อยูใ่ นกระบวนการหารืออีกกว่า ๑๒๐ ราย และในปี ๒๕๕๙ มีผยู้ นื่ ค�ำขอรับ
การถ่ายทอดเทคโนโลยี จ�ำนวน ๒๔๖ รายการ
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(๓) โครงการคูปองนวัตกรรมเพือ่ ยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถ
ของ SMEs ไทยไปสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๕๙) ปัจจุบนั ได้ให้การสนับสนุนผูป้ ระกอบการ SMEs แล้วจ�ำนวน ๑๙๕
โครงการ วงเงินสนับสนุน ๑๖๕,๗๖๐,๑๗๔ บาท จากมูลค่าโครงการรวม
๓๘๖,๙๖๘,๖๔๗ บาท ประมาณการมูลค่าการลงทุนใหม่กว่า ๒,๒๕๐ ล้านบาท

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

(๔) กลไกการจัดท�ำบัญชีนวัตกรรมไทยและบัญชีสงิ่ ประดิษฐ์ไทย
เพือ่ สนับสนุนและส่งเสริมการน�ำผลงานวิจยั และพัฒนานวัตกรรมไทย มาใช้
ให้เกิดประโยชน์ตอ่ การพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ และส่งเสริมผลงาน
วิจยั และพัฒนานวัตกรรมของไทยให้สามารถผลิตสูเ่ ชิงพาณิชย์ มีมาตรฐาน
เทียบเคียงทีเ่ ชือ่ ถือได้ ตลอดจนทดแทนการน�ำเข้าจากต่างประเทศ ปัจจุบนั
มีผลงานนวัตกรรมทีย่ นื่ แบบค�ำขอขึน้ ทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย จ�ำนวน ๑๕๙
ผลงาน และมีผลงานทีผ่ า่ นการรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
ผลงานนวัตกรรมทีข่ อขึน้ ทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย จ�ำนวน ๖๑ ผลงาน
และได้มกี ารประกาศขึน้ บัญชีนวัตกรรมไทยเรียบร้อยแล้ว จ�ำนวน ๔๓ ผลงาน
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(๕) มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล ส�ำหรับค่าใช้จา่ ยด้านการวิจยั
และพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรมร้อยละ ๓๐๐ ได้มกี ารประกาศยกเว้นภาษี
การใช้จา่ ยด้านการวิจยั และพัฒนาของเอกชนในลักษณะให้คดิ บัญชีเป็นรายจ่าย
ได้สามเท่าของรายจ่ายจริง เป็นเวลา ๕ ปี โดยมีผลตัง้ แต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ –
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ (โดยเพิม่ จากเดิมร้อยละ ๒๐๐ เป็นร้อยละ ๓๐๐)
เพือ่ กระตุน้ ให้ภาคเอกชนลงทุนด้านการวิจยั และพัฒนา เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน มีนวัตกรรมที่สามารถลดต้นทุน และสร้างผลิตภัณฑ์และ
บริการใหม่ ๆ เพือ่ การส่งออกและบริโภคภายในประเทศมากยิง่ ขึน้ พร้อมได้
พัฒนาแนวทางจัดท�ำและด�ำเนินการตรวจประเมินระบบบริหารการวิจยั ฯ
ด้วยระบบ Self Declaration ส�ำหรับมาตรการยกเว้นภาษี ร้อยละ ๓๐๐

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

๒) แผนการขับเคลือ่ นและปฏิรปู ระบบวิจยั แบบบูรณาการของ
ประเทศ และกรอบยุทธศาสตร์การวิจยั แห่งชาติ ๒๐ ปี

รัฐบาลได้ดำ� เนินการปฏิรปู ระบบวิจยั ของประเทศ เพือ่ แก้ไขปัญหาของ
ระบบการบริหารงานวิจยั ของประเทศทัง้ เชิงโครงสร้าง สถาบัน และระบบให้มี
ความเชื่อมต่องานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง โดยการจัดท�ำ
แผนการขับ เคลื่อนและปฏิรูป ระบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศ
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กรอบยุทธศาสตร์การวิจยั แห่งชาติ ๒๐ ปี โดยการระดมสมองทุกภาคส่วน
รวบรวมแนวทาง ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์เพือ่ ให้ได้มาซึง่ กรอบทิศทาง
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และแนวทางการด�ำเนินงานทีช่ ดั เจน น�ำไปสูก่ ารขับเคลือ่ น
และผลักดันการปฏิรูปประเทศให้ก้าวเดินไปข้างหน้าได้อย่างแท้จริง และ
ให้ประเทศไทยมีขดี ความสามารถในการแข่งขันโดยอาศัยองค์ความรูจ้ ากการวิจยั
ทางวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เทคโนโลยี และองค์ความรูด้ า้ นสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์ ทีน่ ำ� ไปสูก่ ารสร้างสรรค์นวัตกรรมในการยกระดับให้ประเทศไทย
เป็นประเทศทีพ่ ฒ
ั นาอย่างมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน และสามารถก้าวข้ามหุบเหว
มรณะ (Valley of Death) ไปสูก่ ารเป็นประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้วได้
๓) เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจยั แห่งชาติ (คอบช.) คือการรวมตัว
ของหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจยั และหน่วยก�ำหนดนโยบายด้านการวิจยั ของ
ประเทศ ๗ หน่วยงาน เพือ่ บูรณาการความร่วมมือในการสนับสนุนงานวิจยั
จากการรวบรวมผลงานวิจยั
ของ คอบช. พบว่า มีผลงาน
วิจัยที่สอดคล้องกับ ๑๐
อุตสาหกรรมเป้าหมาย รวม
ทัง้ สิน้ ๔๒๐ ผลงาน ส่วนใหญ่
เป็นผลงานในอุตสาหกรรม
การเกษตรและเทคโนโลยี
ชีวภาพ จ�ำนวน ๑๒๒ ผลงาน
(คิดเป็นร้อยละ ๒๙ ของ

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ผลงานวิจยั ทัง้ หมด) รองลงมา คือ อุตสาหกรรมเชือ้ เพลิงชีวภาพและเคมีชวี ภาพ
จ�ำนวน ๗๑ ผลงาน (ร้อยละ ๑๗) และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร จ�ำนวน
๖๘ ผลงาน (ร้อยละ ๑๖) ตามล�ำดับ

เมือ่ พิจารณาจ�ำแนกเป็น ๒ กลุม่ อุตสาหกรรม คือ ผลงานทีต่ อบสนอง
อุตสาหกรรมอนาคต เพือ่ ยกระดับเศรษฐกิจไทยแบบก้าวกระโดด (New S-Curve)
และผลงานที่ตอบสนองอุตสาหกรรมฐานราก (First S-Curve) พบว่า จาก
๔๒๐ ผลงานวิจยั ของ คอบช. เป็นผลงานทีต่ อบสนองอุตสาหกรรม First S-Curve
ร้อยละ ๕๕ (๒๓๒ ผลงาน) ในกลุม่ อุตสาหกรรมนี้ ส่วนใหญ่เป็นผลงานวิจยั
พร้อมใช้ คิดเป็นร้อยละ ๑๖ ของผลงานวิจยั ใน First S-Curve อย่างละเท่า ๆ กัน
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และผลงานที่ตอบสนองอุตสาหกรรม New S-curve ร้อยละ ๔๕
(๑๘๘ ผลงาน) ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นผลงานวิจยั ในระดับกลางน�ำ้ โดยคิดเป็นสัดส่วน
รวมอยูร่ อ้ ยละ ๖๑

การจัดการพลังงานและพลังงานทดแทน
ในช่วง ๒ ปีทรี่ ฐั บาลเข้ามาบริหารประเทศ ภาคพลังงานได้ถกู ผลักดัน
ให้มกี ารพัฒนาอย่างบูรณาการเพือ่ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
พร้อมเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ในประเทศ โดยแก้ไขปัญหาโครงสร้างราคาพลังงาน ยกเลิกการอุดหนุนราคา
พลังงาน ปลดภาระหนีส้ นิ กองทุนน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงกว่า ๗,๐๐๐ ล้านบาท และ
ก�ำกับให้ปรับลดราคาน�ำ้ มันทุกประเภท ส่งผลให้ประชาชนประหยัดค่าน�ำ้ มัน

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ได้ ๓๐๖,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี ในส่วนของค่าไฟฟ้า ได้ปรับลดลง ๕๒.๖๘ สตางค์
ต่อหน่วย มีผลให้ประชาชนลดค่าไฟฟ้าลงได้ ๙๒,๑๐๓ ล้านบาทต่อปี อีกปัญหา
ทีส่ ำ� คัญได้ปลดล็อกอุปสรรคการส่งเสริมพลังงานทดแทนทีห่ ยุดชะงักเนือ่ งจาก
ติดขัดด้านกฎระเบียบและใบอนุญาตและแก้ไขปัญหาผังเมือง เร่งรัดการออก
ใบอนุญาต ส่งผลให้การลงทุนพลังงานทดแทนเดินหน้าต่อได้ สามารถจ่ายไฟฟ้า
เข้าระบบเชิงพาณิชย์ได้เพิ่มขึ้นสูงถึง ๒,๒๑๓ เมกะวัตต์ คิดเป็นมูลค่า
๑๓๙,๗๓๙ ล้านบาท
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มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

๓. ด้านสังคม
๓.๑ สวัสดิการสังคม
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย

๑) กลุม่ เด็กแรกเกิด รัฐบาลได้ดำ� เนินโครงการเงินอุดหนุนการเลีย้ งดู
เด็กแรกเกิดในครัวเรือนยากจน โดยการให้เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดถึง ๓ ปี
จ�ำนวน ๖๐๐ บาท/คน/เดือน มีผมู้ าลงทะเบียนรับสิทธิ์ จ�ำนวน ๑๓๔,๒๗๙ คน
ซึง่ เกินกว่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ ๑๐๔.๙๐ และมีผรู้ บั เงินแล้ว จ�ำนวน
๗๓,๘๒๐ คน เป็นเงิน ๒๓๗,๗๐๔,๒๐๐ บาท (ณ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙)
ส่วนในช่วงปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ขยายระยะเวลาการให้เงินอุดหนุนจนอายุครบ
๖ ปี ซึง่ มาตรการดังกล่าวได้รบั การชืน่ ชมจากกองทุนเพือ่ เด็กแห่งสหประชาชาติ
(UNICEF) นอกจากนีย้ งั ได้จดั ตัง้ ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ๔ ภูมภิ าค และส่งเสริม
สถานรับเลีย้ งเด็กเอกชนให้ได้มาตรฐานและรับใบอนุญาต ๔๐ แห่ง
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๒) กลุม่ ผูส้ งู อายุ จัดท�ำโครงสร้างเพือ่ เตรียมความพร้อมเข้าสูส่ งั คม
ผูส้ งู อายุโดยด�ำเนินการจัดตัง้ ศูนย์พฒ
ั นาคุณภาพชีวติ และส่งเสริมอาชีพผูส้ งู อายุ
(ศพอส.) ๔๙๔ แห่ง อาสาสมัครดูแลผูส้ งู อายุ (อผส.) ๘๓,๐๐๐ คน สนับสนุน
ถ่ายทอดวิชาชีพ ๘๒ วิชาชีพ ขับเคลื่อนงานการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ วงเงิน
๖๘,๐๐๐ ล้านบาท จ�ำนวน ๗.๙ ล้านคน มีชมรมผูส้ งู อายุทไี่ ด้รบั ประโยชน์
๒๕,๕๓๖ ชมรม และด�ำเนินการน�ำร่องโรงเรียนผูส้ งู อายุในจังหวัดกาญจนบุรี ๔๓ แห่ง
พร้อมทัง้ ขยายผลเป็น ๖๓ แห่ง ในปี ๒๕๖๐ ส่วนในปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
มีเป้าหมายจัดตัง้ ให้ครบ ๘๗๘ แห่งทัว่ ประเทศ
ตลอดจนพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส�ำหรับ
ผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะพึง่ พิงในพืน้ ทีต่ ำ� บล (Long Term Care) ด้วยการพัฒนา
ศักยภาพผูด้ แู ลระบบการดูแลผูส้ งู อายุ (Care Manager) จ�ำนวน ๒,๒๖๕ คน
และผูด้ แู ลผูส้ งู อายุ (Care Giver) จ�ำนวน ๑๘,๙๒๙ คน ครอบคลุมการดูแล
ผูส้ งู อายุกลุม่ ติดบ้าน/ติดเตียง และผูอ้ ยูใ่ นภาวะพึง่ พิง จ�ำนวน ๙๔,๖๔๕ คน
ในทุกต�ำบลให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ดว้ ยกลไกประชารัฐ ดูแลถึงทีบ่ า้ น
อย่างต่อเนือ่ ง ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จ�ำนวน ๑,๐๖๗ แห่ง

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

๓) กลุม่ คนพิการ รัฐบาลพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ เพือ่ ให้ออกสู่
สังคมและด�ำรงชีวติ ได้อย่างอิสระ โดยเพิม่ อัตราเบีย้ ความพิการ จากเดิม
๕๐๐ บาท เป็น ๘๐๐ บาท/คน/เดือน วงเงิน ๑๓,๓๕๓ ล้านบาท ปรับเพิม่ เงิน
กูย้ มื กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ จาก ๔๐,๐๐๐ บาท เป็น
๖๐,๐๐๐ บาท และสนับสนุนการประกอบอาชีพส�ำหรับผู้พิการให้มีรายได้
อย่างยัง่ ยืน โดยส่งเสริมให้มกี ารจ้างงานคนพิการ ในสถานประกอบการ
๓๗,๑๐๓ คน ในหน่วยงานราชการ ๑,๗๑๒ คน และในชุมชน ๖,๔๘๐ คน ทัง้ นี้
ในปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ให้บริการท�ำ/ซ่อมแขนขาเทียม และบริการด้านอืน่ ๆ
มีผพู้ กิ ารได้รบั บริการ จ�ำนวน ๗,๗๙๕ ราย
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๔) กลุม่ คนไร้ทพี่ งึ่ และคนขอทาน รัฐบาลได้จดั ระเบียบขอทาน
โดยเริม่ ตัง้ แต่ ตุลาคม ๒๕๕๗ – กรกฎาคม ๒๕๕๙ พบคนขอทาน ๔,๖๔๘ ราย
เป็นคนไทย ๒,๙๔๔ ราย และคนต่างด้าว ๑,๗๐๔ ราย รวมทัง้ ด�ำเนินโครงการ
ธัญบุรโี มเดล พัฒนาและขยายผลไปสูส่ ถานคุม้ ครองคนไร้ทพี่ งึ่ ๑๑ แห่ง พัฒนา
ศักยภาพด้านอาชีพและส่งเสริมการมีงานท�ำ มีผเู้ ข้าร่วมโครงการ ๑,๐๑๔ ราย
และต่อยอดการพัฒนาอาชีพ โดยเปิดโครงการ “อุทยาน Recycle และ Social
Enterprise” ตลอดจนจัดโครงการบ้านน้อยในนิคม พัฒนาพืน้ ทีใ่ นนิคมสร้างตนเอง
๕ แห่ง น�ำร่องให้เป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยและทีท่ ำ� กินของคนไร้ทพี่ งึ่ และคนขอทาน
ด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย
ในปี ๒๕๕๖ พบว่าใน ๒๐,๑๖๗,๕๑๙ ครัวเรือน มีผไู้ ม่มกี รรมสิทธิใ์ น
ทีอ่ ยูอ่ าศัย จ�ำนวน ๔,๖๕๗,๐๖๓ ครัวเรือน และมีผทู้ ยี่ ากจนในชนบทประสบ
ปัญหาเกีย่ วกับทีอ่ ยูอ่ าศัยจ�ำนวนมาก รัฐบาลจึงได้กำ� หนดให้มกี ารแก้ไขปัญหา
ทีอ่ ยูอ่ าศัยและชุมชนแออัดเป็นนโยบายเร่งด่วน เมือ่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ คณะ
รัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย ๑๐ ปี
( พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๘ ) วงเงิน ๑๖,๕๙๙.๕๔ ล้านบาท และเมือ่ ๑๙ เมษายน
๒๕๕๙ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนการลงทุนโครงการพัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัยของ
การเคหะแห่งชาติ ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ จ�ำนวน ๑๑๖ โครงการ ๓๕,๓๔๒ หน่วย
วงเงิน ๒๓,๒๓๔.๔๑๙ ล้านบาท รวมทัง้ บูรณาการภาครัฐและภาคเอกชน
เพือ่ พัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัยให้ได้มาตรฐาน อาทิ
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๑) โครงการฟืน้ ฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๗)
คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบโครงการโดยสามารถรองรับผูอ้ าศัยเดิม จ�ำนวน
๖,๕๔๖ หน่วย และผูอ้ าศัยใหม่ จ�ำนวน ๑๓,๗๔๖ หน่วย รวม ๒๐,๒๙๒ หน่วย
คาดว่ามีผรู้ บั ประโยชน์ จ�ำนวน ๓๐,๐๐๐ คน และจะด�ำเนินการให้แล้วเสร็จอีก
จ�ำนวน ๗,๑๙๐ หน่วย

๒) โครงการพัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัยชุมชนริมคลอง (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)
เมือ่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบโครงการ โดยมีเป้าหมาย
๗๔ ชุมชน ๑๑,๐๐๔ ครัวเรือน งบประมาณ ๔,๐๖๑.๔๔ ล้านบาท ทีบ่ ริเวณ
คลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากร มีผไู้ ด้รบั ประโยชน์ ๖๔,๘๖๘ คน
๓,๘๑๐ ครัวเรือน และในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ก�ำหนดแล้วเสร็จ
๓๓ ชุมชน ๔,๓๙๘ ครัวเรือน
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๓) โครงการบ้านมัน่ คงชุมชนแออัด ในปี ๒๕๕๙ ด�ำเนินการ จ�ำนวน
๖๘ ชุมชน ๘,๔๗๗ ครัวเรือน และในปี ๒๕๖๐ ด�ำเนินการ ๒,๘๗๗ ครัวเรือน
และในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ มีเป้าหมาย ๕๒,๕๘๖ ครัวเรือน
๔) โครงการอาคารเช่าส�ำหรับผูม้ รี ายได้นอ้ ย รัฐบาลมีแผนการ
ด�ำเนินงานต่อเนือ่ ง ๓ ปี (ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) โดยในปี ๒๕๕๙ ได้ดำ� เนินการ
๓๒ โครงการ ๑๐,๑๐๗ หน่วย งบประมาณ ๔,๘๙๕ ล้านบาท และในห้วงเวลา
ปี ๒๕๖๐ จะด�ำเนินการ ๒ ระยะจ�ำนวน ๗,๕๕๓ หน่วย ส่วนในช่วง
ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ จะด�ำเนินการ จ�ำนวน ๙,๖๐๖ หน่วย
๕) โครงการบ้านเคหะประชารัฐ เพือ่ ให้ผมู้ รี ายได้นอ้ ย ครอบคลุมทัง้
ผูม้ รี ายได้ประจ�ำและผูม้ รี ายได้ไม่แน่นอน หรืออาชีพอิสระ ทีไ่ ม่เคยมีกรรมสิทธิ์
ในทีอ่ ยูอ่ าศัยมาก่อนให้มที อี่ ยูอ่ าศัยเป็นของตัวเอง จ�ำนวน ๒๒๑ โครงการ
๒๒,๘๘๔ หน่วย มียอดจองบ้าน จ�ำนวน ๘,๕๓๗ หน่วย เป็นโครงการบ้าน
พร้อมอยู่ ๑,๒๐๙ หน่วย (กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ๙๗๑ หน่วย ภูมภิ าค
๒๓๘ หน่วย) และเป็นโครงการทีอ่ ยูร่ ะหว่างก่อสร้างพร้อมอยูภ่ ายใน ๑๘ เดือน
๗,๓๒๘ หน่วย (กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ๗๒๕ หน่วย ภูมภิ าค ๖,๖๐๓
หน่วย)
๖) โครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) เพือ่ เป็นสวัสดิการให้
ข้าราชการและเจ้าหน้าทีช่ นั้ ผูน้ อ้ ย จ�ำนวน ๗๘๓ หน่วย วงเงิน ๑,๑๑๔.๙๑๗
ล้านบาท โดยด�ำเนินการในปี ๒๕๖๐ จ�ำนวน ๕,๐๙๙ หน่วย และในช่วง
ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ จ�ำนวน ๑๐,๐๐๐ หน่วย
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๗) โครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าซือ้ ) เพือ่ สร้างความมัน่ คง
ด้านทีอ่ ยูอ่ าศัยให้กบั ข้าราชการและเจ้าหน้าทีช่ นั้ ผูน้ อ้ ยให้มที อี่ ยูอ่ าศัยลักษณะ
เช่าซื้อเป็นของตนเอง โดยด�ำเนินการในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
จ�ำนวน ๑๒,๐๐๐ หน่วย
๘) โครงการปทุมธานีโมเดล เพือ่ แก้ไขปัญหาทีอ่ ยูอ่ าศัยคนยากจน
ในชุมชนแออัดทีบ่ กุ รุกทีด่ นิ สาธารณะ ด�ำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐
เป้าหมาย ๙ ชุมชน ๑,๐๖๐ ครัวเรือน วงเงิน ๓๗๖.๓๐ ล้านบาท และในปี
๒๕๖๐ มีเป้าหมาย ๕ ชุมชน ๖๙๖ ครัวเรือน
๙) โครงการบ้านประชารัฐ ผลการด�ำเนินการ (๑) สินเชือ่ เพือ่ พัฒนา
โครงการทีอ่ ยูอ่ าศัย วงเงิน ๓๐,๐๐๐ ล้านบาท สนับสนุนสินเชือ่ ให้เอกชน
ผูป้ ระกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และการเคหะแห่งชาติ อนุมตั สิ นิ เชือ่
แล้ว ๒ ราย วงเงิน ๖๕ ล้านบาท (๒) สินเชือ่ เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยส�ำหรับประชาชน
วงเงิน ๔๐,๐๐๐ ล้านบาท อนุมตั สิ นิ เชือ่ แล้ว ๗,๘๙๗ ราย วงเงิน ๗,๗๒๖ ล้านบาท
ส�ำหรับโครงการบ้านประชารัฐ บนทีด่ นิ ราชพัสดุ (๑) สินเชือ่ เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย
ส�ำหรับประชาชน วงเงิน ๕,๐๐๐ ล้านบาท สินเชือ่ ไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ต่อหน่วย และสินเชื่อเพื่อซ่อมแซมและหรือต่อเติมที่อยู่อาศัยไม่เกิน
๕๐๐,๐๐๐ บาทต่อหน่วย (๒) สินเชือ่ ซ่อมแซมและ/หรือต่อเติมทีอ่ ยูอ่ าศัย
มีผไู้ ด้รบั หนังสือรับรองสิทธิเ์ พือ่ ขออนุมตั เิ งินกูก้ บั ธนาคาร ๑๕๘ ราย และได้รบั
อนุมตั เิ งินกูแ้ ล้ว ๔ ราย
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๑๐) โครงการอืน่ ๆ ในห้วงเวลาปี ๒๕๖๐ จะด�ำเนินโครงการอาคารเช่า
ส�ำหรับผูใ้ ช้แรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ๑๐ พืน้ ที่ ๔,๐๐๐ หน่วย โครงการ
พัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัยตามแนวรถไฟฟ้า ๒,๖๓๖ หน่วย และบ้านพอเพียงในชนบท
๙,๙๙๙ ครัวเรือน และในช่วงระยะต่อไป พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ จะพัฒนาทีอ่ ยู่
อาศัยตามแนวรถไฟฟ้า ๑๔,๐๐๐ หน่วย โครงการอาคารเช่าส�ำหรับผูใ้ ช้แรงงาน
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ๑๐ พื้นที่ รวม ๑๗,๐๐๐ หน่วย และบ้านพอเพียง
ในชนบท ๓๕๒,๐๐๐ ครัวเรือน
ด้านสาธารณสุข
๑) การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
คลินกิ หมอครอบครัว (Primary Care Cluster:
PCC) บริการโดยแพทย์เฉพาะทางด้าน
เวชศาสตร์ครอบครัวและทีมสหวิชาชีพ ดูแล
ความเจ็บป่วยแบบองค์รวม ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง “ให้บริการทุกคน
ทุกที่ ทุกอย่าง ทุกเวลา ด้วยเทคโนโลยีการสือ่ สารทีท่ นั สมัย” น�ำร่องในพืน้ ทีเ่ ขต
เมือง ๑๖ จังหวัด จ�ำนวน ๔๘ ทีม (๑ ทีม ต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน) และในปี ๒๕๖๐
ตัง้ เป้าหมายในการขยายบริการดูแลประชาชน ๑ ล้านครอบครัว มีคลินกิ หมอ
ครอบครัว ๓๕๐ ทีม (๗๖ จังหวัดในเขตเมือง) มีเวชศาสตร์ครอบครัว ๔๐๖ คน
สร้างคลินกิ ครอบครัว ๘ แห่ง และขยายทัว่ ประเทศให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๗๐
๒) ขยายบริการการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาล จัดบริการ
ผู้ป่วยนอก แพทย์แผนไทยคู่ขนานกับผู้ป่วยนอกปกติในโรงพยาบาล จ�ำนวน
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๕๙๔ แห่ง ผลิตยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบนั มียาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ
๗๔ รายการ ลดงบประมาณค่ายาจากต่างประเทศกว่าปีละ ๒,๖๗๙ ล้านบาท
จัดท�ำแผนแม่บทแห่งชาติวา่ ด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
ยกร่าง พ.ร.บ. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City)
รูปแบบประชารัฐเป็นต้นแบบการพัฒนาสมุนไพรครบวงจรใน ๔ จังหวัด
(สุราษฎร์ธานี เชียงราย สกลนคร และปราจีนบุร)ี
๓) พัฒนาระบบการจ่ายค่าบริการการแพทย์ฉกุ เฉิน (Emergency
Claim Online: EMCO) เพือ่ ให้ภาครัฐและเอกชนร่วมกันก�ำหนดรูปแบบและอัตรา
จ่ายของกองทุน และพัฒนาให้เกิดระบบบริการทีม่ คี ณุ ภาพ ประสิทธิภาพ ครอบคลุม
และสามารถรับรองสิทธิ์ผู้ป่วยภายใน ๑๕ นาที ผู้ป่วยฉุกเฉินสามารถรับ
การรักษาได้ทกุ ที่ ทุกสิทธิ์ ตามนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ดีทกุ สิทธิ”์
โดยมีเงือ่ นไขการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลใน ๗๒ ชัว่ โมงแรก กรณีรกั ษาใน
โรงพยาบาลเอกชน
๔) ระบบป้องกันควบคุมโรค องค์การอนามัยโลก (WHO) ชืน่ ชมประเทศ
ไทยทีม่ กี ารพัฒนาระบบงานควบคุมโรคทีเ่ ข้มแข็ง สามารถรับมือกับโรคทางเดิน
หายใจตะวันออกกลาง (MERS) ไม่ให้มกี ารแพร่ระบาดได้สำ� เร็จ ท�ำให้ไม่สง่
ผลกระทบต่อการท่องเทีย่ ว
๕) การยุตกิ ารถ่ายทอดเชือ้ เอชไอวีและซิฟลิ สิ จากแม่สลู่ กู องค์การ
อนามัยโลก รับรองว่าประเทศไทยประสบความส�ำเร็จในการยุตกิ ารถ่ายทอด
เชื้ อ เอชไอวี แ ละซิ ฟ ิ ลิ ส จากแม่ สู ่ ลู ก ตามเป้ า หมายโลกเป็ น ประเทศแรก
ของเอเชีย และเป็นประเทศทีส่ องของโลก
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๖) การดูแลผูป้ ว่ ยโรคไต รัฐบาลได้ตงั้ คลินกิ ชะลอไตเสือ่ มครอบคลุม
ในโรงพยาบาลชุมชนทัว่ ประเทศ ซึง่ จะสามารถช่วยยืดเวลาเกิดไตวายออกไป
อีก ๗ ปี เป็นประเทศแรกของโลก ผลการด�ำเนินงาน ผูป้ ว่ ยไตวายทุกรายได้รบั
บริการ ได้ปลูกถ่ายไต คืนชีวติ ใหม่ให้ผปู้ ว่ ยไตวายเรือ้ รังกว่า ๖๐๐ ราย และ
ท�ำให้รฐั ประหยัดงบประมาณกว่า ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท
๗) ขยายบริการโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง ให้ผปู้ ว่ ยเข้าถึงยา
ละลายลิม่ เลือดในโรงพยาบาลชุมชนทัว่ ประเทศ ๗๘๐ แห่ง ท�ำให้อตั ราการเสีย
ชีวติ ลดลง จาก ๒๐ เหลือ ๑๕ ต่อแสนประชากร ก�ำหนดเป้าหมายลดระยะเวลา
รอคอยในการผ่าตัดหัวใจลงร้อยละ ๑๐ ภายใน ๕ ปี
๓.๒ การพัฒนาและการปฏิรูปการศึกษา
รัฐบาลให้ความส�ำคัญด้านการศึกษาของคนในชาติตลอดช่วงชีวติ เพือ่
ลดความเหลือ่ มล�ำ้ และสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอย่างต่อเนือ่ ง ค�ำนึง
ถึงกลุม่ เป้าหมายผูเ้ รียน ครู และสถานศึกษา ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็น
กลไกการขับเคลือ่ นการศึกษาให้กา้ วสูโ่ ลกความเป็นสากล ในยุคศตวรรษที่ ๒๑
โดยด�ำเนินการในเรือ่ งการพัฒนาและการปฏิรปู ควบคูก่ นั ไป ดังนี้
๑) ด้านการพัฒนาการศึกษา

โครงการส่งเสริมการศึกษานอกระบบผ่านทีวสี าธารณะ (รายการ
“ติวเข้มเติมเต็มความรู”้ ) เริม่ โครงการในปี ๒๕๕๘ โดยเชิญวิทยากร (ติวเตอร์)
ทีม่ ชี อื่ เสียง เช่น ครูปงิ ครูลลิ ลี่ ครูพแี่ นน ครูพชี่ า้ ง เป็นต้น เผยแพร่ผา่ นรายการ
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โทรทัศน์เพือ่ การศึกษา สถานี NBT และสถานี ETV มีผรู้ บั ชมรายการผ่านทาง
เว็บไซต์ ๔๘๔,๘๕๘ Pageviews/ปี และรับชมผ่านทางดีวดี ี ๔๕๒,๑๐๐ คน/ปี
แอปพลิเคชัน “Echo English” เพือ่ ให้คนไทยทุกคนสามารถเรียน
ภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษาได้ฟรี ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านมือถือและแท็บเล็ต
มีทงั้ หมด ๒๐๐ บทเรียน ในปี ๒๕๖๐ พัฒนาต่อเป็นแอปพลิเคชัน่ Echo Hybrid
ในโรงเรียนน�ำร่อง ๖ แห่ง รวมทัง้ จัดท�ำแอปพลิเคชัน่ กดดูรทู้ เี่ รียน โดยก�ำหนด
รายการข้อมูลทีจ่ ะน�ำเสนอผ่านแอปพลิเคชัน่ ๕ กลุม่ ข้อมูล ประกอบด้วย
(๑) ข้อมูลการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (๒) ข้อมูลอาชีวศึกษา (๓) ข้อมูลอุดมศึกษา
(๔) ข้อมูลหลักสูตรระยะสั้น และ (๕) ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ซึ่งได้เผยแพร่เพื่อ
การใช้งานผ่าน App Store และ Google Play แล้ว
การด�ำเนินการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ในระดับอาชีวศึกษา
โดยให้ผเู้ รียนวางแผนการน�ำนวัตกรรมการเรียนภาษาอังกฤษผ่าน Application
(Echo Hybrid) ทีเ่ น้นทักษะภาษาอังกฤษในวิชาชีพ โดยเริม่ จากสาขาวิชา
พาณิชย์ บริการโรงแรม ท่องเทีย่ ว และบริการทางการแพทย์ รวมทัง้ สร้างแบบ
ทดสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษให้กบั นักศึกษาราชภัฏทัว่ ประเทศ และ
ก�ำหนดให้มกี ารแสดงผลคุณวุฒภิ าษาอังกฤษในใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
พัฒนาสถานศึกษา เพือ่ จัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ๒๓๒ โรงเรียน
น�ำร่องการสอนสองภาษา ๕๔๘ โรงเรียน จัดตัง้ ศูนย์เสริมสร้างความเข้มแข็ง
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับเขตพืน้ ทีแ่ ละภูมภิ าค รวม ๓๖๗ ศูนย์
และจะด�ำ เนิน การอย่า งต่อ เนื่อ งตามความพร้อ มของสถานศึก ษาในปี
ต่อไป
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โครงการศูนย์ฝกึ อาชีพชุมชน (หนึง่ คนหนึง่ อาชีพ) ฝึกอบรมอาชีพ
ให้กบั ประชาชน ณ กศน. ต�ำบล ๗,๔๒๔ แห่ง และศูนย์ฝกึ และพัฒนาอาชีพ
ราษฎรบริเวณชายแดนไทย ๗ แห่ง ใน ๕ สาขาอาชีพ รวม ๔,๓๑๙ หลักสูตร
ในปี ๒๕๕๘ มีประชาชนเข้ารับการฝึกอาชีพ จ�ำนวน ๔๐๑,๒๙๕ ราย
ในปี ๒๕๕๙ มีประชาชนจาก ๗๖ จังหวัด และกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน
๕๓๐,๐๐๐ คน ได้รบั การฝึกอาชีพ
๒) ด้านการปฏิรูปการศึกษา
ทีผ่ า่ นมาการศึกษาเป็นโจทย์ของสังคมในหลายเรือ่ ง นับตัง้ แต่เรือ่ งของ
คุณภาพการศึกษา เด็กบางคนยังอ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้ ผลสัมฤทธิใ์ น
วิชาหลักต�ำ่ ขาดทักษะภาษาอังกฤษ ปัญหาครู ปัญหาการผลิตคนไม่ตรงตาม
ความต้องการของประเทศ ปัญหาเรือ่ งการบริหารงาน บัณฑิตล้นตลาด
ไม่มคี ณ
ุ ภาพ เหล่านีเ้ ป็นเสียงสะท้อนทีอ่ อกมาจากทัง้ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
จากสภาพปัญหาดังกล่าวจึงได้เร่งด�ำเนินการขับเคลือ่ นการปฏิรปู การศึกษา
ในระยะแรกใน ๖ ประเด็น ดังนี้
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(๑) ด้านการปฏิรปู หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
โครงการแก้ปญ
ั หานักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ในปี ๒๕๕๘
ประกาศพลิกโฉมโรงเรียน นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาที่ ๑ อ่านออกเขียนได้ภายใน
๑ ปี มีนกั เรียนทีอ่ า่ นไม่ออกลดลงจากร้อยละ ๑๑.๕๗ ในปี ๒๕๕๗ เหลือเพียง
ร้อยละ ๕.๑ โดยเป้าหมายในปี ๒๕๖๐ ให้นกั เรียนชัน้ ประถมศึกษาที่ ๑
ทุกคนต้องอ่านออกเขียนได้
โครงการลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู้ ปรับปรุงโครงสร้างลดการเรียนใน
ห้องเรียนและเพิม่ การเรียนรูน้ อกห้องเรียนในระดับประถมศึกษาและระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ในปี ๒๕๕๘ ด�ำเนินการ ๔,๑๐๐ โรงเรียน และภายหลัง
การเข้าร่วมโครงการพบว่า ผูเ้ รียนมีคะแนน O-Net สูงขึน้ ทุกวิชา โดย
ผูเ้ รียนร้อยละ ๙๗.๑๓ มีความสุขและต้องการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ส�ำหรับ
ในปี ๒๕๕๙ มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ ๑๕,๘๙๗ แห่ง และในปี ๒๕๖๐
จะด�ำเนินงานครบทุกโรงเรียน
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โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance
Learning Television: DLTV) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ จะขยายผล
ห้องเรียนเพิม่ ๑๕,๐๐๐ ห้องเรียน พร้อมทัง้ จัดสรรอุปกรณ์ปลายทางเพิม่
๑๑๐,๒๓๐ ชุด และในปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๙ เร่งพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
ต้นทางและปลายทาง ในระยะต่อไปเป้าหมายขยายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information
Technology: DLIT) ส�ำหรับโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ จ�ำนวน
๑๕,๖๖๗ แห่ง
โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการสอนแบบบูรณาการข้ามกลุม่
สาระวิชา (STEM Education) เป็นการพัฒนาก�ำลังคนด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยบูรณาการทัง้ ๔ วิชาร่วมกัน
เพือ่ เชือ่ มโยงและน�ำมาแก้ปญ
ั หาในชีวติ จริงได้ โดยมีเครือข่ายศูนย์สะเต็มศึกษา
ภาค ๑๓ แห่ง มหาวิทยาลัยพีเ่ ลีย้ ง ๑๓ แห่ง และมหาวิทยาลัยเครือข่ายสะเต็ม
ศึกษา ๒๕ แห่ง ก�ำหนดเป้าหมายในปีการศึกษา ๒๕๕๙ เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาละ
๑๐ แห่ง รวม ๒,๔๙๕ แห่ง จากเดิมในปี ๒๕๕๘ เพียง ๒๔๕ โรงเรียน
และจัดอบรมกลุม่ ครูวทิ ยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ๑๗,๒๒๐ คน
ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้น
การยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยพัฒนา
ผูเ้ รียนให้มที กั ษะภาษาอังกฤษ โดยปรับเพิม่ ชัว่ โมงเรียนภาษาอังกฤษส�ำหรับ
ระดับชัน้ ประถมศึกษาจากเดิมปีละ ๔๐ ชัว่ โมง (๑ ชัว่ โมง/สัปดาห์) เป็นปีละ
๒๐๐ ชัว่ โมง
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โครงการโรงเรียนประชารัฐด้านการศึกษาพืน้ ฐานและพัฒนาผูน้ ำ� ร่วม
กับภาคเอกชน ประชาสังคม จ�ำนวน ๑๙ หน่วยงาน ขับเคลือ่ นพัฒนาโรงเรียน
ในปี ๒๕๕๙ จ�ำนวน ๓,๓๔๒ แห่ง เป้าหมาย ๗,๔๒๔ แห่ง
(๒) ด้านการผลิตและพัฒนาครู
โครงการผลิตครูเพือ่ พัฒนาท้องถิน่ คุรทุ ายาท เพือ่ แก้ปญั หาขาดแคลน
ครูในสาขาวิชาเฉพาะ ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ได้บรรจุครู จ�ำนวน ๔,๐๗๙ อัตรา
ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ จะผลิตเพิม่ ๕,๑๘๕ คน ทัง้ นีจ้ ะผลิตให้ครบตาม
เป้าหมาย ๔๘,๓๗๔ คนภายใน ๑๐ ปี ส่วนระยะต่อไป พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๗๒
ให้บรรจุในแผนปฏิรปู วงเงิน ๔,๖๐๐ ล้านบาท ทัง้ นี้ จะสนับสนุนทุนการศึกษา
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕ พร้อมทัง้ คืนครูผทู้ รงคุณค่าแห่งแผ่นดินและจ้างครู
เกษียณ จ�ำนวน ๑,๐๙๗ คน
การพัฒนาศักยภาพครูตามมาตรฐาน CEFR และการสอบวัดตาม
เกณฑ์ TOEIC และจัดอบรมทักษะภาษาอังกฤษผ่านระบบ DLTV/DLIT อบรม
เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ ในปี ๒๕๕๙ จัดอบรมเข้มครูโดยเทรนเนอร์
ต่างชาติ จ�ำนวน ๕๐๐ คน และรัฐบาลได้เริม่ ใช้ระบบ TEPE Online เพือ่ พัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษากว่า ๔๐๐,๐๐๐ คน โดยไม่ต้องเสียเวลาใน
การปฏิบตั ริ าชการ ลดการทิง้ นักเรียนและห้องเรียน รวมทัง้ ประหยัดงบประมาณ
ทางราชการและค่าใช้จา่ ยส่วนตัวในการเข้ารับการอบรม
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(๓) ด้านการพัฒนาระบบทดสอบ ประเมิน และประกันคุณภาพ
การศึกษา
การเร่งปฏิรปู ระบบทดสอบ ปรับการสอบ O-net โดยลดกลุม่ สาระ
วิชาการเรียนรูท้ ใี่ ช้สอบจาก ๘ กลุม่ สาระวิชา เหลือเพียง ๕ กลุม่ สาระวิชา
ซึง่ เริม่ ใช้ในปี ๒๕๕๙ รวมทัง้ มีการเฉลยข้อสอบ O-net เป็นครัง้ แรก และวิเคราะห์
ผลสอบเป็นรายสาระวิชา และรายโรงเรียนเพือ่ เป็นทิศทางให้กบั ครูในการจัด
การเรียนการสอน
(๔) ด้านการผลิตและพัฒนาคนให้ตรงความต้องการของประเทศ
จากปัญหาทีม่ ผี เู้ ข้าเรียนสายอาชีพลดลงอย่างต่อเนือ่ งตลอด ๑๐ ปี
ทีผ่ า่ นมา เกิดการขาดแคลนแรงงานในบางสาขาและมีการผลิตทีไ่ ม่สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ รัฐบาลจึงเร่งสร้าง
ค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์ และก�ำหนดมาตรการจูงใจให้มาเรียน
สายอาชีพเพิม่ มากขึน้ ปรับระบบการศึกษาให้มคี วามยืดหยุน่ มากยิง่ ขึน้ โดยให้
ผูเ้ รียนระหว่างสายสามัญและสายอาชีพ สามารถเรียนข้ามสายได้ตามความถนัด
ดังนี้
การจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี โดยได้นำ� สถานประกอบการทีม่ คี วามพร้อม
ในการจัดการอาชีวศึกษาเข้ามามีสว่ นร่วมในการจัดกิจกรรมในรูปแบบประชารัฐ
ซึง่ ผูเ้ รียนจะได้รบั ประสบการณ์จากการฝึกจริงในสถานประกอบการ โดยในปี
๒๕๕๗ ก่อนรัฐบาลเข้ามาด�ำเนินการนัน้ มีนกั เรียนเข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน
๔๓,๓๗๐ คน มีสถานประกอบการทีเ่ ข้าร่วม ๗,๘๒๖ แห่ง แต่ในปี ๒๕๕๘
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พบว่ามีนกั เรียนทีเ่ ข้าร่วมเพิม่ ขึน้ กว่าเท่าตัว จ�ำนวน ๙๑,๔๔๘ คน และมีสถาน
ประกอบการทีเ่ ข้าร่วม จ�ำนวน ๑๐,๕๒๗ แห่ง (เพิม่ ขึน้ ๒,๗๐๑ แห่ง) ส�ำหรับ
ปี ๒๕๕๙ มีจำ� นวนนักเรียนทีย่ งั คงเพิม่ สูงขึน้ กว่าปี ๒๕๕๘ คือ ๙๔,๕๕๖ คน
โดยมีสถานศึกษาอาชีวศึกษา ๔๒๖ แห่ง ร่วมกับผูป้ ระกอบการ จ�ำนวน
๑๓,๖๘๖ แห่ง มีสถาบันอุดมศึกษาด�ำเนินการร่วมกับภาคเอกชน จ�ำนวน
๑๔,๔๒๘ บริษทั ในรูปแบบสหกิจศึกษา ส่งนักศึกษา จ�ำนวน ๓๗,๔๗๓ คน
จากสถานศึกษา ๑๒๑ แห่ง เข้าฝึกประสบการณ์จริง ร่วมกับภาคเอกชนใน
รูปแบบประชารัฐ
โครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ทวิศึกษา) เพื่อให้นักเรียนในพื้นที่ห่างไกล ยากจนและด้อยโอกาสทาง
การศึกษา ได้เข้าศึกษาต่อด้านอาชีพตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ควบคู่กับการเรียนสามัญมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อจบการศึกษาจะได้รับ
๒ วุฒกิ ารศึกษา สามารถเข้าสูต่ ลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปีงบประมาณ
๒๕๕๗ ก่อนรัฐบาลเข้ามาด�ำเนินการมีนกั เรียนในโครงการฯ จ�ำนวน ๑,๐๖๖ คน
มีสถานศึกษาเข้าร่วมจ�ำนวน ๕๐ แห่ง และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘
รัฐบาลเข้ามาด�ำเนินการ มีนักเรียนในโครงการฯ เพิ่มขึ้นเป็น ๓๐,๕๐๕ คน
มีสถานศึกษาเข้าร่วม จ�ำนวน ๕๑๘ แห่ง การด�ำเนินงานในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ เป้าหมายให้มสี ถานศึกษา ๑,๘๔๗ แห่ง ผูเ้ รียน ๙๒,๕๗๖ คน และ
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ จัดการศึกษาทวิศกึ ษาในสถานศึกษา ๑,๕๐๐ แห่ง
ผูเ้ รียน ๑๒๐,๐๐๐ คน
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การส่งเสริมอาชีวศึกษาให้มคี วามเป็นเลิศเฉพาะด้าน โดยในปี ๒๕๕๘
ได้นำ� ร่องความเป็นเลิศ ๑๑ สาขาวิชา ในสถานศึกษา ๗ แห่ง และในปี ๒๕๖๐
มีแผนจะขยายเพิม่ เป็น ๑๒ แห่ง
การยกระดับคุณภาพวิชาชีพโดยจัดท�ำมาตรฐานคุณวุฒวิ ชิ าชีพ
ฐานข้ อ มู ล Demand และ Supply ด้านแรงงานของประเทศ
จัดท�ำ Excellence Model School ด้านอาชีพ ก�ำหนดแนวทางการจัดท�ำ
Re-Profile สถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา
การปรับระบบการสอบเข้าสถาบันอุดมศึกษา เพือ่ ลดภาระของ
ผูป้ กครองและเด็ก รวมถึงมหาวิทยาลัยก็จะได้นกั ศึกษาทีต่ รงกับความต้องการ
ด้วย
(๕) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การศึกษา
ร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร วางโครงข่าย
ด้านอินเทอร์เน็ตให้กบั โรงเรียน ๘,๓๙๖ แห่ง ทีเ่ ครือข่ายอินเทอร์เน็ตยังเข้าไม่ถงึ
ภายในปี ๒๕๖๐ จัดท�ำห้อง IT จ�ำนวน ๓๐,๐๐๐ ห้อง ในโรงเรียนประชารัฐ และ
บูรณาการฐานข้อมูลกลางเพือ่ ประโยชน์ในการจัดการศึกษา โดยเฉพาะการจัด
การศึกษาให้กบั เด็กตกหล่น
(๖) ด้านการบริหารจัดการ
บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยท�ำโรงเรียนแม่เหล็ก จ�ำนวน
๓๑๐ แห่ง ภายใต้ชอื่ โรงเรียนดีใกล้บา้ น การใช้คำ� สัง่ คสช. ตามมาตรา ๔๔

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ เรือ่ งโครงสร้างการบริหารในพืน้ ทีท่ กี่ อ่ ให้เกิด
ปัญหาการทุจริต ปัญหาธรรมาภิบาล ปัญหากฎหมายไม่เอื้อต่อการพัฒนา
การศึกษา และด�ำเนินการแก้ไขปัญหาหนีส้ นิ ครู มีผทู้ เี่ ป็นหนีก้ บั ธนาคารออมสิน
และลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือกว่า ๕๖,๐๐๐ ราย เป็นเงินกว่า ๗๘,๐๐๐
ล้านบาท ได้รบั การอนุมตั แิ ล้ว ๒๐,๐๐๐ ราย เป็นเงิน ๒๙,๐๐๐ ล้านบาท
นอกจากนี้ ได้ดำ� เนินการปรับปรุงบ้านพักครู เพือ่ เป็นขวัญและก�ำลังใจให้ครู
จ�ำนวน ๔๔,๓๙๕ หลัง ภายในปี ๒๕๖๑ วงเงิน ๓,๑๕๗.๑๙ ล้านบาท โดย
ด�ำเนินการในปี ๒๕๕๙ จ�ำนวน ๑,๐๐๐ หลัง
๓.๓ การส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกีฬา
ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ทดี่ ใี นสายตาของชาวต่างชาติ มีสถานทีท่ ี่
สวยงาม และได้รบั การจัดอันดับทีด่ จี ากบริษทั หรือองค์กรการท่องเทีย่ วจาก
ต่างประเทศ อาทิ พระบรมมหาราชวังมีนกั ท่องเทีย่ วนิยมเข้าชมมากทีส่ ดุ เป็น
อันดับ ๓ ของพระราชวังทัว่ โลก และเป็นสถานทีท่ ดี่ งึ ดูดใจนักท่องเทีย่ วมาก
ทีส่ ดุ ในโลก (World’s Most-Visited Tourist Attractions) อยูอ่ นั ดับที่ ๘ ของ
เอเชีย และอันดับที่ ๔๐ ของโลก
๑) การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยง จากปัญหา
การกระจายรายได้และการกระจุกตัวของนักท่องเทีย่ วในเมืองท่องเทีย่ วหลัก รัฐบาล
จึงด�ำเนินงานภายใต้ยทุ ธศาสตร์ การท่องเทีย่ วไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐
ให้เกิดการท่องเทีย่ วครบวงจรทัง้ ในมิตขิ องพืน้ ที่ ชุมชน กิจกรรมการท่องเทีย่ ว
และระยะเวลาการท่องเทีย่ ว เพือ่ เพิม่ ค่าใช้จา่ ยเฉลีย่ ต่อหัวและจ�ำนวนวันพ�ำนัก
โดยก�ำหนดเขตพัฒนาการท่องเทีย่ ว ๕ เขต ส่งเสริมเส้นทางการท่องเทีย่ วทีม่ ี
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ศักยภาพ ๑๗ เส้นทาง การพัฒนา ๑๒ เมืองต้องห้าม...พลาด การพัฒนาเขต
พืน้ ทีเ่ มืองชายแดน เพือ่ พัฒนาการท่องเทีย่ วเชือ่ มโยงประเทศเพือ่ นบ้าน และ
การพัฒนาการท่องเทีย่ วรายสาขา ๗ สาขา และในระยะต่อไป ประกาศเขต
พัฒนาการท่องเทีย่ วเพิม่ อีก ๕ เขต ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเทีย่ วทีม่ ศี กั ยภาพ
เพิม่ เติม เพือ่ ให้เป็นแหล่งท่องเทีย่ วคุณภาพชัน้ น�ำของโลกทีเ่ ติบโตอย่างมีดลุ ยภาพ
บนพืน้ ฐานความเป็นไทย
๒) การสร้างความเชือ่ มัน่ ความปลอดภัย และการช่วยเหลือ
นักท่องเทีย่ ว ประเทศไทยมีอบุ ตั เิ หตุทยี่ งั สร้างความกังวลใจแก่นกั ท่องเทีย่ ว
ชาวต่างชาติ ส่งผลให้นกั ท่องเทีย่ วเกิดความไม่มนั่ ใจ ในความปลอดภัยชีวติ และ
ทรัพย์สนิ รัฐบาลจึงด�ำเนินการฝึกอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเทีย่ ว
บูรณาการหน่วยงานต่าง ๆ เสริมสร้างความปลอดภัยช่วงเทศกาล พัฒนาระบบ
รับแจ้งเหตุ ๑๑๕๕ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านแอปพลิเคชัน แก้ไข
ปัญหา “ นอมีนี ” รวมทัง้ จัดตัง้ ศูนย์บริการนักท่องเทีย่ วแบบเบ็ดเสร็จ ส่งผล
ให้สถิตนิ กั ท่องเทีย่ วประสบอุบตั เิ หตุในช่วงเทศกาลท่องเทีย่ วลดลง
๓) การส่งเสริมการตลาดต่างประเทศ ก�ำหนดให้ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙
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เป็น “ปีทอ่ งเทีย่ ววิถไี ทย” โดยสือ่ สารภาพลักษณ์ “วิถไี ทย” สร้างแรงจูงใจนัก
ท่องเทีย่ ว ผ่านแคมเปญหลัก “Amazing Thailand” ในปี ๒๕๕๙ เปิดตัวตรา
สัญลักษณ์ Amazing Thailand: Smile with Us โดยใช้รปู “รอยยิม้ ”
ร่วมมือกับพันธมิตรทั้งในและนอกอุตสาหกรรมท่องเที่ยว กระตุ้นตลาด
เฉพาะกลุม่ กลุม่ ความสนใจพิเศษ และส่งเสริมการขายทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ ในรูปแบบ B2B และ B2C ในปี ๒๕๖๐ เพือ่ ให้ประเทศไทยเป็น
แหล่งท่องเทีย่ วยอดนิยมทีม่ คี วามยัง่ ยืน ทีส่ มดุลในด้านเศรษฐกิจ สังคม
สิง่ แวดล้อม ด้วยการส่งเสริมการท่องเทีย่ วทีม่ งุ่ เน้นคุณภาพ สมดุล ยัง่ ยืน
สร้างความแตกต่างอย่างโดดเด่น ผ่านประสบการณ์และแบ่งปันความสุขด้วย
วิถที อ้ งถิน่ ไทย
๔) ด้านการกีฬา ผลงานด้านกีฬา โอลิมปิกเกมส์ ครัง้ ที่ ๓๑ ไทยได้
๒ เหรียญทอง ๒ เหรียญเงิน และ ๒ เหรียญทองแดง เป็นอันดับที่ ๓๕ ของโลก
เอเชีย่ นเกมส์ เป็นอันดับ ๖ ซีเกมส์ เป็นอันดับ ๑ ตัง้ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ
พระราชบัญญัตกิ ฬี าแห่งชาติ ผลงานนักกีฬาไทยช่วง ๒ ปีทผี่ า่ นมา อาทิ
น.ส.รัชนก อินทนนท์ นักแบดมินตันคนแรกของโลกทีส่ ามารถคว้าแชมป์ซเู ปอร์
ซีรีส์ ๓ รายการติดต่อกัน ใน ๓ สัปดาห์ น.ส.เอรียา จุฑานุกาล นักกีฬา
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กอล์ฟหญิงมืออันดับ ๒ ของโลก เป็นโปรกอล์ฟคนแรกของไทย ทีค่ ว้าแชมป์
รายการเมเจอร์ในรายการบริตชิ โอเพ่น น.ส.สุธยี า จิวเฉลิมมิตร นักยิงเป้าบิน แชมป์
โลกประเภทสกีต นอกจากนีจ้ ดั ท�ำแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เพือ่ ใช้เป็นกรอบทิศทางการพัฒนาการกีฬาในอีก ๕ ปี
ข้างหน้า
๓.๔ การสร้างการรับรู้ของประชาชน
ศูนย์ด�ำรงธรรม

ทีผ่ า่ นมาไม่มหี น่วยงานรับเรือ่ งร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อนในระดับ
พืน้ ที่ ท�ำให้เกิดปัญหาความเหลือ่ มล�ำ้ ไม่เป็นธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(คสช.) จึงได้มปี ระกาศให้จดั ตัง้ ศูนย์ดำ� รงธรรม ท�ำหน้าทีร่ บั เรือ่ งร้องเรียนร้อง
ทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสารให้คำ� ปรึกษา และเป็นศูนย์บริการร่วม เพือ่ แก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในระดับจังหวัดและอ�ำเภอ และภารกิจ
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Services) ผูร้ บั บริการได้รบั ความสะดวก
รวดเร็ว มีความเป็นธรรม มีประชาชนมาใช้บริการ ๒,๘๗๔,๘๑๓ เรือ่ ง
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ด�ำเนินการแล้วเสร็จ ๒,๘๔๑,๓๖๔ เรือ่ ง คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๘๔ อยูร่ ะหว่าง
ด�ำเนินการ ๓๓,๔๔๙ เรือ่ ง คิดเป็นร้อยละ ๑.๑๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม
๒๕๕๗ – ๑ กันยายน ๒๕๕๙)
นอกจากนี้ รัฐบาลโดยกระทรวงการต่างประเทศ ได้ขบั เคลือ่ นการทูต
เพื่อประชาชน โดยให้การคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์ของคนไทยใน
ต่างประเทศและคนไทยทีต่ กทุกข์ได้ยากในต่างประเทศในทุกกรณี รวมทัง้ ให้
ความส�ำคัญกับการพัฒนาการให้บริการแก่ประชาชน เพือ่ ให้ประชาชนมี
ความอุน่ ใจ ได้รบั ข้อมูลทีจ่ ำ� เป็น รวมทัง้ มีความพอใจจากบริการทีท่ นั สมัย สะดวก
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
GovChannel
ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
ส�ำหรับประชาชน (GovChannel)
เพือ่ พัฒนาช่องทางการเข้าถึงข้อมูล
และบริการภาครัฐ ภายใต้แนวคิด
“ ทุกคน ทุกกลุม่ ทุกท้องถิน่ อย่างทัว่ ถึง
และเท่าเทียม ทุกที่ ทุกเวลา ”
ซึง่ สามารถใช้บริการผ่านช่องทาง
๓ ช่องทาง ได้แก่
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(๑) ให้บริการผ่านเว็บไซต์ www.govchannel.go.th ประกอบด้วย
บริการภาครัฐ ดังนี้ เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (www.egov.go.th)
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ www.info.go.th ศูนย์รวมข้อมูลเปิด
ภาครัฐ www.data.go.th ศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ www.apps.go.th
ศูนย์กลางบริการภาครัฐเพือ่ ภาคธุรกิจ www.biz.govchannel.go.th และ
ระบบข้อมูลการใช้จา่ ยภาครัฐ www.govspending.data.go.th
การบริการผ่าน Government Application Center: GAC เป็น
ศูนย์รวมบริการข้อมูลข่าวสารผ่านโทรศัพท์เคลือ่ นที่ Mobile Application
อาทิ บริการข่าวสารภาครัฐ (G-News) ระบบข้อมูลการใช้จา่ ยภาครัฐ หรือ ระบบ
ภาษีไปไหน
จำนวนการใช้งาน

สถิติการใช้งาน GovChannel

GAC-Web. = 67,808 ครั้ง

Data.go.th = 72,752 ครั้ง

Govspending = 26,187 ครั้งครั้ง

Gov. Kiosk = 26,764 ครั้ง

GAC-Mobile = 59,968 ครั้ง
Egov.go.th = 339,275ครั้ง

Info.go.th = 1,392,074 ครั้ง

Gov.Kiosk

จำนวนผู้ใช้งาน
GAC-Web. = 46,291 คน

Data.go.th = 48,965 คน

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

Kiosk

การบริการเพือ่ ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและรับบริการภาครัฐได้ดว้ ย
บัตรประชาชนเพียงใบเดียวปัจจุบนั มีระบบทีใ่ ห้บริการ ๑๔ ระบบ อาทิ ระบบ
ข้อมูลบุคคล กรมการปกครอง ระบบตรวจสอบสิทธิประกันสังคม ระบบตรวจ
สอบสิทธิการรับเบีย้ คนพิการ ฯลฯ โดยติดตัง้ ตู้ Government Kiosk เพือ่ ให้
บริการประชาชนจ�ำนวน ๑๑ จุดติดตัง้ ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลศาลายา โรงพยาบาลราชวิถี และห้างสรรพสินค้าบิก๊ ซี
ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ เป็นต้น
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มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

๔.ด้านการต่างประเทศ
๔.๑ ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ การส่งเสริม
การค้า การลงทุนร่วม
รัฐบาลได้ดำ� เนินนโยบายด้านการต่างประเทศทีม่ คี วามต่อเนือ่ ง และ
สอดคล้องกับสถานการณ์ทงั้ ในและต่างประเทศ เพือ่ รักษาและส่งเสริม
ผลประโยชน์แห่งชาติในทุกมิติ แสวงหาโอกาสในการขยายการค้า การลงทุน
และความร่วมมืออืน่ ๆ กับต่างประเทศ เพือ่ มุง่ สูว่ สิ ยั ทัศน์ให้ประเทศไทย
“มัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน” ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
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แนวนโยบายและยุทธศาสตร์ดา้ นการต่างประเทศของไทย ประกอบ
ด้วย (๑) การด�ำเนินการเชิงรุกเพือ่ ปกป้องผลประโยชน์ของชาติ การกระชับ
ความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีกบั ประเทศเพือ่ นบ้านและนานาประเทศ
(๒) ส่งเสริมความเป็นเอกภาพและความเข้มแข็งของอาเซียนโดยไม่ทงิ้ ใครไว้
ข้างหลัง อาทิ การพัฒนาความเชือ่ มโยงและความร่วมมือเพือ่ แก้ไขปัญหาและ
สิง่ ท้าทายทีส่ ง่ ผลกระทบต่อภูมภิ าค การมีบทบาททีแ่ ข็งขันและสร้างสรรค์ใน
เวทีระหว่างประเทศ (๓) ส่งเสริมความเข้มแข็งและขีดความสามารถของ
เศรษฐกิจไทย โดยช่วยภาคเอกชนแสวงหาโอกาสขยายความร่วมมือ
ด้านการค้าการลงทุนกับต่างประเทศ และเพิม่ พูนการใช้ประโยชน์จากความตกลง
การค้าเสรี (FTA) ทีไ่ ทยมีกบั คูภ่ าคี ๑๗ ประเทศ ครอบคลุมมูลค่าการค้า
กว่า ๘.๓๔ ล้านล้านบาท (๔) บูรณาการการท�ำงานด้านการต่างประเทศกับ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ ขับเคลือ่ นการทูตประชารัฐ
๔.๒ ประชาคมกลุ่มความร่วมมือ
ก่อนรัฐบาลเข้ามารับหน้าที่ ประเทศไทยประสบวิกฤตความขัดแย้ง
ทางการเมือง การบริหารราชการชะงักงัน ชีวติ ประจ�ำวันไม่ปกติ จนนานา
ประเทศขาดความเชือ่ มัน่ ขณะเดียวกัน องค์การระหว่างประเทศและนานาชาติ
ก็แสดงความกังวลใจและเรียกร้องให้รฐั บาลด�ำเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อาทิ
ด้านสิทธิมนุษยชน และการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานสากลและตามพันธกรณีระหว่าง
ประเทศ รัฐบาลได้ดำ� เนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมีผลการด�ำเนินงาน ดังนี้

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

อาเซียน

๑) การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและความสัมพันธ์กบั

• ไทยด�ำเนินความร่วมมือกับประเทศเพือ่ นบ้านและนานาประเทศ
อย่างต่อเนือ่ ง รวมถึงการแลกเปลีย่ นการเยือนระดับสูง โดยนายกรัฐมนตรีได้
เดินทางเยือนประเทศต่าง ๆ อย่างเป็นทางการแล้ว ๑๒ ประเทศ ในขณะเดียวกัน
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รัฐบาลก็ ไ ด้ ต้ อ นรับผู้น�ำและผู้แ ทนระดับสูง จากประเทศต่ า ง ๆ ที่ ม า
เยือนไทย เช่น นายกรัฐมนตรีรสั เซีย ประธานาธิบดีศรีลงั กา นายกรัฐมนตรี
กัมพูชา รองประธานาธิบดีอนิ เดีย ผูช้ ว่ ยรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการต่างประเทศ
สหรัฐฯ ทีป่ รึกษาแห่งรัฐเมียนมา นายกรัฐมนตรีลาว และนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย
เป็นต้น
จัดประชุมหารือทวิภาคีกบั ประเทศในภูมภิ าคต่าง ๆ เพือ่ กระชับ
และขยายความสัมพันธ์ในด้านต่าง ๆ รวมทัง้ แลกเปลีย่ นความเห็นในประเด็น
ทีเ่ ป็นผลประโยชน์หรือสนใจร่วมกัน รวมทัง้ เจรจาและจัดท�ำความตกลงความร่วมมือ
กับนานาประเทศในทุกมิติ
•

• ความร่วมมือกับประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม)

และมาเลเซีย ในทุกมิติ โดยเฉพาะด้านความมัน่ คงบริเวณชายแดน การค้า การลงทุน
ความเชื่อมโยง โดยการเปิดจุดผ่านแดนกับประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มเติม
การก่อสร้างถนนและสะพานข้ามแดน ด้านแรงงาน และส่งเสริมความร่วมมือ
ด้านการพัฒนา นอกจากนี้ ไทยยังร่วมมือกับประเทศ CLMV ผ่านกรอบความร่วมมือ
ลุม่ น�ำ้ โขงกับประเทศต่าง ๆ อาทิ จีน ญีป่ นุ่ เกาหลีใต้ และสหรัฐอเมริกา
• เตรียมความพร้อมประชาชนในการเข้าสูป
่ ระชาคมอาเซียน (ASEAN

Community) ทีเ่ ข้มแข็งและส่งเสริมบทบาททีแ่ ข็งขันและสร้างสรรค์ของไทย
ในประชาคมอาเซียน โดยการเข้าร่วมการประชุมต่าง ๆ ในกรอบอาเซียนอย่าง
สม�ำ่ เสมอ ซึง่ นายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN
Summit) ๕ ครัง้ การประชุมอาเซียน บวก ๓ (ASEAN+3) และประชุมสุดยอด
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อาเซียนกับสหรัฐอเมริกา และรัสเซีย รวมทัง้ ไทยได้เป็นประเทศผูป้ ระสานงาน
ระหว่างอาเซียน – จีน ระหว่างเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ – เดือนกรกฎาคม
๒๕๕๘ และเป็นประเทศผูป้ ระสานงานระหว่างอาเซียน – สหภาพยุโรป (EU)
ในปัจจุบนั
๒) การยกสถานะบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศและ
ประชาคมโลก
รัฐบาลรักษาผลประโยชน์ของชาติในเวทีระหว่างประเทศ โดย
นายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศส�ำคัญ ๆ อาทิ การประชุม
สมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ (UNGA) การประชุมผูน้ ำ� เศรษฐกิจเอเปค
(APEC Summit) การประชุมผูน้ ำ� เอเชีย – ยุโรป (ASEM Summit) การประชุม
รัฐภาคีกรอบอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้วยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
สมัยที่ ๒๑ (COP 21) การประชุม International Institute for Strategic
Studies (IISS) Shangri-La Dialogue และการประชุม Blue Ocean Strategy
•
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Conference และการประชุมผูน้ ำ� G20 (G20 Summit) นอกจากนี้ ไทยได้เป็น
เจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างประเทศหลายครัง้ เพือ่ แสดงบทบาทน�ำและท่าที
ทีส่ ร้างสรรค์ของไทย อาทิ การเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีตา่ งประเทศ
กรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue: ACD) ซึง่ ประกอบ
ด้วยประเทศสมาชิก ๓๔ ประเทศในเอเชีย เพือ่ เตรียมการส�ำหรับการประชุมสุดยอด
ACD ทีก่ รุงเทพมหานคร ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ซึง่ เป็นการเสริมสร้างสถานะ
และการเป็นทีย่ อมรับให้แก่ประเทศ
• รัฐบาลส่งเสริมบทบาทไทยในประเด็นทีป
่ ระชาคมโลกให้ความส�ำคัญ

และสะท้อนแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ขี องไทยในเวทีระหว่างประเทศ อาทิ การน�ำเสนอ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางหนึง่ ส�ำหรับการบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาทีย่ ง่ั ยืนของสหประชาชาติ โดยขับเคลือ่ นในกลุม่ ๗๗ (Group of 77
and China: G77) และกรอบความร่วมมือไตรภาคี และผลักดันการแก้ไขปัญหา
การอพยพโยกย้ายถิน่ ฐานแบบไม่ปกติ
การทีไ่ ทยได้รบั เลือกเป็นประธานกลุม่ ๗๗ วาระปี ๒๕๕๙ สะท้อน
ความเชือ่ มัน่ ต่อบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศ และเป็นการเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ และยกระดับความก้าวหน้าเชิงการทูตและการเมืองระหว่างประเทศ
ของไทยในเวทีโลก รวมทัง้ นายกรัฐมนตรียงั ได้รบั เชิญให้เข้าร่วมการประชุมผูน้ ำ�
G-20 (G20 Summit) ประเทศจีน ในนามของกลุม่ ๗๗ ด้วย ซึง่ ไทยได้แสดง
บทบาททีส่ ร้างสรรค์ในฐานะผูส้ ร้างสะพานเชือ่ มระหว่างประเทศก�ำลังพัฒนา
กับประเทศพัฒนาแล้ว โดยการจัดประชุมและกิจกรรมต่าง ๆ เพือ่ แลกเปลีย่ น
กับนานาชาติเกีย่ วกับการน�ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการพัฒนา
ทัง้ ในระดับประชาชนและภาคธุรกิจ
•
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๓) การเสริมสร้างภาพลักษณ์ ความเชือ่ มัน่ และทัศนคติทดี่ ตี อ่ ไทย
รัฐบาลโดยกระทรวงการต่างประเทศได้พบปะพูดคุย บรรยายสรุป
ให้ขอ้ มูล เพือ่ สร้างความเข้าใจเกีย่ วกับสถานการณ์ของประเทศ และนโยบายของ
รัฐบาลทีข่ บั เคลือ่ นให้ประเทศไทยเดินหน้าและแก้ไขปัญหาทีก่ ระทบต่อประชาชน
โดยยึดกฎหมายและเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทัง้ ด�ำเนินการส่งเสริมภาพลักษณ์
ของประเทศไทยในต่างประเทศ ผ่านการทูตสาธารณะ (Public Diplomacy)
และการทูตวัฒนธรรม (Cultural Diplomacy)
๔) การใช้การทูตเศรษฐกิจช่วยขับเคลือ่ นประเทศ
รัฐบาลใช้แนวทางทางการทูตช่วยขับเคลือ่ นเศรษฐกิจในหลายด้าน เช่น
การแสวงหาช่องทางและสร้างโอกาสส�ำหรับภาคธุรกิจของไทยและการเพิม่ พูน
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ตลอดจนการช่วยเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของไทยโดยส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์
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เทคโนโลยี และนวัตกรรม กับต่างประเทศอย่า งต่ อ เนื่ อ ง ตามแนวทาง
“การทูตวิทยาศาสตร์” (Science Diplomacy)
ผลการด�ำเนินงาน มีดงั นี้
• รัฐบาลประเทศต่าง ๆ มีความเข้าใจต่อสถานการณ์ในประเทศไทย

มากยิง่ ขึน้ อาทิ ในเรือ่ งการค้ามนุษย์ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ได้เลือ่ น
สถานะของไทยในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ (TIP Report) ประจ�ำปี
๒๕๕๙ ให้อยูใ่ น Tier 2 Watch List ซึง่ ดีขนึ้ จากเดิม ความสัมพันธ์กบั นานา
ประเทศด�ำเนินไปอย่างราบรืน่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ กับประเทศเพือ่ นบ้าน ซึง่
ความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับทีด่ เี ยีย่ ม มีบรรยากาศความร่วมมือทีด่ ี ชายแดนสงบ
เรียบร้อย มีมลู ค่าการค้าชายแดนทีส่ งู ขึน้ นักลงทุนต่างชาติเชือ่ มัน่ ในความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจไทย และนักท่องเที่ยวต่างชาติมีความมั่นใจในความปลอดภัย
โดยจ�ำนวนนักท่องเทีย่ วต่างชาติมาเยือนไทยเพิม่ มากขึน้ ทุกปี
บทบาทของไทยในเวทีโลกเป็นทีป่ ระจักษ์ในสายตาของนานา
ประเทศ ซึง่ เห็นได้ชดั เมือ่ ไทยได้รบั เลือกให้เป็นประธานกลุม่ ๗๗ รวมทัง้ ในปีนี้
World Competitiveness Center ของ International Institute for
Management Development (IMD) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ปรับอันดับ
ความสามารถในการแข่งขันของไทยสูงขึน้ ๒ อันดับจากปี ๒๕๕๘ ให้อยูใ่ นอันดับ
ที่ ๒๘ และเป็นประเทศเดียวในอาเซียนทีม่ อี นั ดับดี
•

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
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๕. ด้านกฎหมายและ
กระบวนการยุตธ
ิ รรม
นับตัง้ แต่ปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๗ ก่อนทีร่ ฐั บาลชุดปัจจุบนั จะเข้ามาบริหาร
ประเทศ พบว่ามีกฎหมายทีม่ ากเกินความจ�ำเป็น มีความซ�ำ้ ซ้อน ล้าสมัย ล่าช้า
ติดขัดกระบวนการต่าง ๆ ขณะเดียวกันการออกกฎหมายไม่สามารถด�ำเนินการ
ได้เนือ่ งจากเกิดความขัดแย้งในสังคม รัฐบาลจึงได้เร่งรัดการออกกฎหมายให้
รวดเร็วขึน้ โดยสามารถเร่งรัดการออกกฎหมายทีจ่ ำ� เป็นได้กว่า ๑๗๕ ฉบับ
การแก้ปญั หากระบวนการยุตธิ รรมได้เร่งรัดปัญหาคดีสำ� คัญทีค่ ง่ั ค้างก่อนทีร่ ฐั บาล
จะเข้ามาบริหารงานให้เข้าสูก่ ระบวนการได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังผลักดัน
ให้เกิดกฎหมายเชิงนโยบายเพือ่ เป็นการวางรากฐานในระยะต่อไป ดังนี้
ประเภท

จ�ำนวน (ฉบับ)

กฎหมายเพือ่ ประชาชน

๗๐

กฎหมายเพือ่ การบริหารงานภาครัฐ

๘๑

กฎหมายเพือ่ การค้าการลงทุน

๒๔

รวม

๑๗๕

ข้อมูล ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙
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๕.๑ กฎหมายเพือ
่ แก้ไขการปราบปรามการค้ามนุษย์
รัฐบาลได้ประกาศให้การป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติ
เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ กระทรวงแรงงานจึงได้เร่งด�ำเนินการโดยการ
บูรณาการร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้า
มนุษย์ดา้ นแรงงาน ซึง่ ได้ดำ� เนินการแก้ไขกฎหมายด้านการคุม้ ครองแรงงานให้
มีความทันสมัยเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบนั ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่
เกีย่ วข้องให้ทนั สมัยและสามารถบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ กฎกระทรวง
คุม้ ครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๗ กฎกระทรวงคุม้ ครองแรงงาน
ในงานประมงทะเล พ.ศ. ๒๕๕๗ พระราชบัญญัตแิ รงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘
การแก้ไขพระราชบัญญัตกิ ารท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๔
๕.๒ กฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการท�ำประมงผิด
กฎหมาย (Illegal Unreported and Unregulated
Fishing: IUU Fishing )
รัฐบาลได้ดำ� เนินการแก้ไขปัญหาการท�ำประมงผิดกฎหมายโดยก�ำหนด
ให้เป็น “วาระแห่งชาติ” โดยประกาศใช้พระราชก�ำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๙
และปรับปรุงกฎหมายการท�ำประมงให้สอดคล้องกับหลักสากลระหว่างประเทศ
จ�ำนวน ๙๑ ฉบับ จัดตัง้ ศูนย์บญ
ั ชาการแก้ไขปัญหาการท�ำประมงผิดกฎหมาย
(ศปมผ.) เพือ่ แก้ไขปัญหาในทุกมิตอิ ย่างจริงจัง

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

๕.๓ กฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและ
ลดความเหลื่อมล�้ำของประชาชน
รัฐบาลได้ออกกฎหมายทีแ่ ก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและลดความเหลือ่ มล�ำ้
ของประชาชนจ� ำ นวน ๗๐ ฉบั บ อาทิ พระราชบั ญ ญั ติ คุ ้ ม ครองคนไร้
ทีพ่ งึ่ พ.ศ. ๒๕๕๗ พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓๘)
พ.ศ. ๒๕๕๗ (แก้ไขเพิม่ เติมมาตรา ๖๓) พระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๘ พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพิื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘
พระราชบัญญัตปิ ระกันชีวติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ พระราชบัญญัตกิ องทุน
พัฒนาสือ่ ปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๘ พระราชบัญญัตหิ อพัก พ.ศ. ๒๕๕๘
พระราชบัญญัติการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญ
พันธุท์ างการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ พระราชบัญญัตภิ าษีการรับมรดก พ.ศ. ๒๕๕๙
พระราชบัญญัตปิ า่ สงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ พระราชบัญญัติ
ควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙ พระราชบัญญัตกิ ารป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่ พ.ศ. ๒๕๕๙
๕.๔ กฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน
รัฐบาลให้ความส�ำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รปั ชัน
โดยได้จดั ท�ำกฎหมายและก�ำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คอร์รปั ชันในหลายประการ อาทิ การเพิม่ ประสิทธิภาพและมาตรการในการ
ด�ำเนินคดีปราบปรามการทุจริต โดยไม่นบั อายุความกรณีผถู้ กู กล่าวหาหรือจ�ำเลย
คดีทจุ ริตหลบหนี การเพิม่ โทษสูงสุดถึงประหารชีวติ ในกรณีเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
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เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนื่ ใดส�ำหรับตนเองหรือผูอ้ นื่
โดยมิชอบ ก�ำหนดวิธพี จิ ารณาคดีทจุ ริตและประพฤติมชิ อบขึน้ มาเป็นการเฉพาะ
สร้างมาตรการริบทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้จากการทุจริต ไม่วา่ ผูก้ ระท�ำจะได้ทำ� การโอน
เปลีย่ นแปลง หลบเร้น หรือมีการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สนิ ไปในทางใด ซึง่ รัฐบาล
ได้มกี ารผลักดันกฎหมายเกีย่ วกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดังนี้
• พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
• พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
• พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยจะเปิดท�ำการศาลอาญาคดีทจุ ริตและประพฤติมชิ อบ ในวันที่
๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
• ร่างพระราชบัญญัตวิ ธิ พี จิ ารณาคดีทจุ ริตและประพฤติมชิ อบ พ.ศ. ....
๕.๕ กฎหมายเพื่อช่วยเหลือ เยียวยาประชาชน
รัฐบาลได้ออกกฎหมายเพือ่ ช่วยเหลือ เยียวยาประชาชนให้สามารถ
เข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรมได้อย่างเสมอภาค ทัว่ ถึง และเป็นธรรม รวมทัง้
ช่วยเหลือประชาชนที่มีฐานะยากจนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินคดี
ค่าใช้จา่ ยในการขอปล่อยตัวชัว่ คราว เป็นต้น ได้แก่ พระราชบัญญัตกิ องทุน
ยุตธิ รรม พ.ศ. ๒๕๕๘
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๕.๖ กฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการก�ำกับดูแลและ
พัฒนาการบินพลเรือน (International Civil Aviation
Organization: ICAO )
รัฐบาลได้ออกกฎหมายเพือ่ แก้ไขข้อบกพร่องเกีย่ วกับระบบการ
ก�ำกับดูแลด้านความปลอดภัยด้านการบินและแก้ไขปัญหาการก�ำกับดูแลและ
พัฒนาการบินพลเรือนของประเทศไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล อาทิ
พระราชก�ำหนดการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ พระราชก�ำหนด
แก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัตกิ ารเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘
และพระราชก�ำหนดแก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง
กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๕๘
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๕.๗ กฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
งานภาครัฐ
รัฐบาลได้ออกกฎหมายเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารงานภาครัฐ
จ�ำนวน ๘๑ ฉบับ อาทิ พระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๗ พระราชบัญญัตกิ ารอ�ำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมาย
วิธพี จิ ารณาความอาญา (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๕๘ (การใช้อปุ กรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์
ติดตามตัวผูท้ ปี่ ล่อยชัว่ คราว หลักเกณฑ์การบังคับคดีผปู้ ระกันตน และการ
อุทธรณ์คำ� สัง่ ศาลทีไ่ ม่อนุญาตให้ปล่อยชัว่ คราว)

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
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๖. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี
๖.๑ กรอบการพัฒนาระยะยาว

รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้กำ� หนดยุทธศาสตร์ชาติระยะ
๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) เพือ่ ให้เป็นกรอบทิศทางในการบริหารประเทศ
ในระยะยาว ซึง่ ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาทีส่ ำ� คัญ
ในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยมีเป้าหมายเพือ่ ให้ประเทศไทยมีความมัน่ คง มัง่ คัง่ และ
ยัง่ ยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทัง้ นี้ ในช่วง ๒ ปีแรก
ของรัฐบาล ได้ดำ� เนินโครงการส�ำคัญทีส่ อดคล้องกับแนวทางทีก่ ำ� หนดไว้ใน
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ยุทธศาสตร์ชาติ นอกจากนีไ้ ด้เตรียมการเพือ่ ด�ำเนินการในระยะต่อไป เพือ่ วาง
รากฐานเพือ่ ให้การพัฒนาเป็นไปอย่างต่อเนือ่ งและยัง่ ยืน

คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ
องค์ประกอบ
๑) ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (พลเอก สกล ชื่นตระกูล)

ที่ปรึกษา

๑๒) พันเอก ณัฐวุฒิ ภาสุวณิชยพงศ์

กรรมการ

๒) ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (พลเอก

ที่ปรึกษา

๑๓) พันเอก นิมิตต์ สุวรรณรัฐ

กรรมการ

จีระศักดิ์ ชมประสพ)
๓) เลขาธิการนายกรัฐมนตรี (พลเอก วิลาศ อรุณศรี)
๔) เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๕) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๑๔) ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กรรมการ

รองประธาน

ประธาน

๑๕) ประธานสภาหอการค้าแห่ง

กรรมการ

รองประธาน

ประเทศไทย
๑๖) ประธานสมาคมธนาคารไทย

กรรมการ

๖) ปลัดกระทรวงการคลัง

กรรมการ

๑๗) นายสุวิทย์ เมษินทรีย์

กรรมการ

๗) ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กรรมการ

๑๘) นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล

กรรมการ

๘) เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

กรรมการ

๑๙) นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์

กรรมการ

๙) เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

กรรมการ

๒๐) รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส)

เลขานุการร่วม

๒๑) รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(นางปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล)

เลขานุการร่วม

๑๐) พลเอก ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์

กรรมการ

๑๑) พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร

กรรมการ

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๖ ด้าน
๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
ปัญหาอาชญากรข้ามชาติ การก่อการร้าย และปัญหายาเสพติด
มีแนวโน้มทีจ่ ะขยายตัวและควบคุมได้ยาก นอกจากนีย้ งั มีปญั หาภายในประเทศ
โดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนใต้ ดังนัน้ รัฐบาลได้จดั ตัง้ กลไกในการด�ำเนินการ
เพือ่ แก้ไขปัญหา ดังนี้

(๑) จัดตัง้ คณะกรรมการขับเคลือ่ นการแก้ปญั หาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ซึง่ มีเป้าหมายเพือ่ ลดการใช้ความรุนแรงในพืน้ ทีแ่ ละใช้แนวทางสันติวธิ ี
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(๒) จัดตัง้ คณะกรรมการนโยบายยาเสพติดแห่งชาติ การจัดตัง้ กองทุน
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยคณะรัฐมนตรีได้อนุมตั หิ ลักการร่างประมวล
กฎหมายยาเสพติด เพือ่ ด�ำเนินการเชิงรุกและปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลงไป
แนวทางการด�ำเนินงานในระยะต่อไป รัฐบาลจะให้ความส�ำคัญกับการปฏิรปู
กลไกที่มีอ�ำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา ได้แก่ (๑) การปฏิรูป
งานข่าวกรอง (๒) การปฏิรปู ต�ำรวจ (๓) การบริหารจัดการความมัน่ คงชายแดน
และชายฝัง่ ทะเล
๒) ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ถึงแม้วา่ ภาคการผลิตจะมีการสัง่ สมองค์ความรูแ้ ละปรับเปลีย่ นเทคโนโลยี
การผลิตอย่างต่อเนือ่ ง แต่ยงั ขาดการลงทุนทีจ่ ำ� เป็นและเพียงพอต่อการยกระดับ
ศักยภาพและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบ
โลจิสติกส์ขาดความต่อเนือ่ งและยังมีปญ
ั หาการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐาน
การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั และนวัตกรรม ยังอยูใ่ นระดับต�ำ่
ผูป้ ระกอบการ SMEs ยังไม่สามารถแข่งขันได้ ดังนัน้ เพือ่ เป็นการวางรากฐาน
การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จ�ำเป็นจะต้องมีการ
ด�ำเนินการพัฒนาในหลายด้าน รัฐบาลจึงได้ดำ� เนินแผนงาน/โครงการ
ทีส่ ำ� คัญ ได้แก่

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

(๑) การบริหารจัดการพืน้ ทีเ่ กษตรกรรม (Zoning) การส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
(๒) การผลักดันขับเคลือ่ น ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมาย ด้วยการต่อยอด
๕ อุตสาหกรรมเดิม และเพิม่ เติม ๕ อุตสาหกรรมอนาคต
(๓) แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ เช่น
การบริการสุขภาพ การจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติ ธุรกิจภาพยนตร์ และ
ธุรกิจบริการดิจทิ ลั
(๔) การพัฒนาทักษะผูป้ ระกอบการอย่างครบวงจร ทัง้ การพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการพัฒนา
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ความสามารถทางด้านการตลาด เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการท�ำธุรกิจ
(๕) โครงการพัฒนาพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจพิเศษชายแดน และโครงการ
พัฒนานิคมอุตสาหกรรมในพืน้ ทีบ่ ริเวณชายฝัง่ ทะเลตะวันออก
(๖) เร่งด�ำเนินก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีมว่ ง โครงการทางพิเศษ
สายศรีรชั -วงแหวนรอบนอก โครงการรถไฟทางคู่ จิระ-ขอนแก่น โครงการ
ก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเพือ่ เชือ่ มเส้นทางไปยังเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน การปรับปรุงอาคารผูโ้ ดยสารท่าอากาศยานดอนเมือง
(๗) เพิม่ การแข่งขันในกิจการพลังงาน เป็นต้น
ส�ำหรับแผนงาน/โครงการทีจ่ ะด�ำเนินการในระยะต่อไป ได้แก่
(๑) การเร่งรัดให้มกี ารปรับโครงสร้างภาคเกษตร โดยการด�ำเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์รายสินค้าส�ำคัญ ได้แก่ ข้าว มันส�ำปะหลัง อ้อยโรงงาน ข้าวโพด
เลีย้ งสัตว์ ปาล์มน�ำ้ มัน รวมทัง้ การขยายผลการด�ำเนินงานของศูนย์เรียนรูก้ าร
เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้า
เกษตร เพือ่ เป็นการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตและรักษาเสถียรภาพราคาสินค้า
ในระยะยาว
(๒) การส่งเสริมการวิจยั และพัฒนา และการพัฒนาบุคลากรให้พร้อม
ส�ำหรับการเปลีย่ นแปลงในภาคอุตสาหกรรม
(๓) พัฒนาระบบ Tourism Gateway และพัฒนาระบบข้อมูลและ

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

สารสนเทศเพือ่ การท่องเทีย่ ว
(๔) แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนให้ผปู้ ระกอบการ SMEs ออกไป
ลงทุนในต่างประเทศ
(๕) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ในการสร้างมูลค่าเพิม่ ทางธุรกิจ เช่น
การจัดท�ำ Platform ธุรกิจ e-Commerce ในภาคเกษตร แผนการพัฒนาก�ำลังคน
และสร้างนวัตกรรมด้านดิจทิ ลั
(๖) การจัดท�ำมาตรฐานนวัตกรรมและสิง่ ประดิษฐ์ไทยเพือ่ ขึน้ บัญชี
นวัตกรรมและสิง่ ประดิษฐ์
(๗) พัฒนาระบบขนส่งทางรางให้เชือ่ มโยงกับภูมภิ าค และพัฒนาระบบ
ขนส่งมวลชนสาธารณะในเขตเมือง โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือส�ำราญขนาดใหญ่
โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือแหลมฉบังระยะที่ ๓
(๘) จัดท�ำแผนบูรณาการพลังงานระยะยาว ได้แก่ แผนพัฒนาก�ำลัง
ผลิตไฟฟ้า แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก แผนบริหารจัดการ
น�ำ้ มันเชือ้ เพลิง
๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน
การเปลีย่ นแปลงโครงสร้างประชากรไทยทีจ่ ะเข้าสูส่ งั คมสูงวัย ส่งผล
ให้เกิดการขาดแคลนแรงงาน ประกอบกับผลิตภาพแรงงานไทยยังอยูใ่ นระดับต�ำ่
เนือ่ งจากปัญหาคุณภาพแรงงาน และความล่าช้าในการพัฒนาเทคโนโลยี ซึง่
เป็นข้อจ�ำกัดในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และศักยภาพ
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การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ดังนัน้ เพือ่ พัฒนาคนและสังคมไทย
ให้เป็นรากฐานในการพัฒนาทีแ่ ข็งแกร่ง มีความพร้อมทางสติปญั ญา และมีทกั ษะ
การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล ตลอดจนเพือ่ ส่งเสริมการมีสขุ ภาวะทีด่ ี รัฐบาล
จึงได้ดำ� เนินการแผนงาน/โครงการทีส่ ำ� คัญ ดังนี้

(๑) แผนงานการลงทุนพัฒนาเพิม่ ศักยภาพเด็กปฐมวัย เพือ่ สร้างเด็ก
ปฐมวัยให้มกี ารพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคม เพือ่ สนับสนุนการ
พัฒนาประเทศ
(๒) การปรับปรุงระบบการศึกษา โดยการลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู้
การยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การเร่งผลิตบุคลากรสาย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STEM)

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

(๓) แผนงานการยกระดับศูนย์ฝกึ อบรมแรงงาน เพือ่ สร้างสมรรถนะ
แรงงานตามระบบคุณวุฒวิ ชิ าชีพ และพัฒนาทักษะให้ได้มาตรฐานและตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน
ส�ำหรับแผนงาน/โครงการทีส่ ำ� คัญ ทีจ่ ะด�ำเนินการในระยะต่อไป ได้แก่
(๑) แผนงานการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ แผนการผลิตและ
พัฒนาครู แผนงานการทดสอบ ประเมิน และประกันคุณภาพและพัฒนามาตรฐาน
การศึกษา (๒) บูรณาการและพัฒนาเครือข่าย ICT เพือ่ การศึกษา
๔) ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้างโอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม
ถึงแม้วา่ การพัฒนาทีผ่ า่ นมาจะท�ำให้จำ� นวนคนยากจนลดลง บริการ
ทางการศึกษาและสาธารณสุขขยายทัว่ ถึงมากขึน้ อย่างไรก็ดี ปัญหาความเหลือ่ มล�ำ้
และความเป็ น ธรรมยั ง เป็ น ปั ญ หาที่ ท ้ า ทาย ทั้ ง ในด้ า นความแตกต่ า ง
ของรายได้ระหว่างกลุม่ ประชากร ความแตกต่างของคุณภาพการบริการภาครัฐ
และข้อจ�ำกัดในการเข้าถึงทรัพยากร ซึง่ ส่งผลให้ปญั หาความเหลือ่ มล�ำ้ รุนแรงขึน้
ดังนัน้ เพือ่ เป็นการยกระดับคุณภาพและบริการ ด้านการศึกษาและสาธารณสุข
และปิดช่องว่างการคุม้ ครองทางสังคมอืน่ ๆ รวมถึงการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ
และสังคม ส�ำหรับผูด้ อ้ ยโอกาส รัฐบาลจึงได้ดำ� เนินแผนงาน/โครงการทีส่ ำ� คัญ
อาทิ
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(๑) ปรับปรุงระบบการให้บริการทางสุขภาพและสาธารณสุข ได้แก่
พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ ทุตยิ ภูมิ และตติยภูมิ ระบบรักษาพยาบาล
ฉุกเฉิน ปรับปรุงระบบหลักประกันสุขภาพ
(๒) โครงการเงินอุดหนุนเพือ่ การเลีย้ งดูเด็กแรกเกิด
(๓) การแก้ไขปัญหาทีด่ นิ ทับซ้อน โดยการจัดท�ำศูนย์ขอ้ มูลทีด่ นิ
(๔) โครงการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจเพือ่ สังคม/วิสาหกิจชุมชน

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ส�ำหรับแผนงาน/โครงการทีส่ ำ� คัญ ทีจ่ ะด�ำเนินการในระยะต่อไป เช่น
(๑) โครงการ Free WIFI ในสถาบันการศึกษาทัว่ ประเทศ เพือ่ สนับสนุนการ
พัฒนาการศึกษาในพืน้ ทีห่ า่ งไกล (๒) โครงการขยายระบบแพทย์ทางไกลเพือ่
ช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ (๓) โครงการส่งเสริม
ให้แรงงานนอกระบบเข้าสูร่ ะบบประกันสังคม เป็นต้น
๕) ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาทีผ่ า่ นมาส่งผลให้ฐานทรัพยากรธรรมชาติถกู น�ำไปใช้
จ�ำนวนมาก ก่อให้เกิดความเสือ่ มโทรมของทรัพยากรดิน ทรัพยากรน�ำ้ พืน้ ที่
ป่าไม้ และความหลากหลายทางชีวภาพ นอกจากนี้ ยังเกิดปัญหาความขัดแย้ง
ในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติมากขึน้ รวมทัง้ ปัญหาสิง่ แวดล้อมได้
เพิม่ ความรุนแรงขึน้ ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง ในขณะที่
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศและภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติมคี วามผันผวนและ
รุนแรงมากขึน้ ซึง่ ส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจและห่วงโซ่การผลิตในประเทศ
ดังนัน้ เพือ่ สร้างความมัน่ คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพ
สิง่ แวดล้อม สนับสนุนการเติบโตทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม และคุณภาพชีวติ ของ
ประชาชน ตลอดจนเร่งเตรียมความพร้อมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เพือ่ รักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม รัฐบาลได้ดำ� เนินการตามแผนงาน/โครงการที่
ส�ำคัญ ดังนี้
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(๑) ก�ำหนดทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้ ของประเทศ
โดยก�ำหนดยุทธศาสตร์การจัดการน�ำ้ อุปโภคบริโภค ยุทธศาสตร์การสร้าง
ความมัน่ คง ของน�ำ้ ภาคการผลิต และยุทธศาสตร์การจัดการน�ำ้ ท่วมและอุทกภัย
(๒) การจัดท�ำ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอย และของเสียอันตราย
(๓) แผนงานลดก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและคมนาคมขนส่ง
ส�ำหรับแผนงาน/โครงการทีส่ ำ� คัญทีจ่ ะด�ำเนินการในระยะต่อไป ได้แก่
(๑) โครงการส่งเสริมการปลูกป่าไม้เศรษฐกิจมีคา่ ระยะยาว เพือ่ เพิม่ พืน้ ที่
ป่าเศรษฐกิจและช่วยเพิม่ รายได้อกี ทัง้ ช่วยฟืน้ ฟูระบบนิเวศและการดูดซับ
ก๊าซเรือนกระจก (๒)โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคทีย่ งั่ ยืน โดยการ
สร้างความตระหนักและความรับผิดชอบให้แก่ผบู้ ริโภคในการเลือกซือ้ สินค้าและ
บริการทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม (๓) การใช้มาตรการภาษีเพือ่ คุณภาพชีวติ และ
สิง่ แวดล้อม

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ
ในอดีตทีผ่ า่ นมาระบบบริหารจัดการของภาครัฐยังมีความอ่อนแอ
การขาดประสิทธิภาพในการขับเคลือ่ นและบังคับใช้กฎหมาย นอกจากนี้
กระบวนการยุตธิ รรมทีไ่ ม่มคี วามเสมอภาคและเป็นธรรม รวมทัง้ การทุจริต
ประพฤติมชิ อบยังคงเป็นปัญหาส�ำคัญของประเทศ ซึง่ จะต้องให้มกี ารปรับระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ ให้มคี วามโปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ
ตรวจสอบได้ นอกจากนีจ้ ะต้องมีการสนับสนุนกระบวนการกระจายอ�ำนาจและ
การแบ่งภารกิจทีเ่ หมาะสมระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมภิ าค และส่วนท้องถิน่
รัฐบาลจึงได้มกี ารด�ำเนินโครงการทีส่ ำ� คัญ ได้แก่
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(๑) การปรับปรุงกระบวนการงบประมาณเพือ่ ให้การจัดสรรและ
การใช้จา่ ยงบประมาณภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้
(๒) ปฏิรูปกฎหมายและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
(๓) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้ทันสมัยและ
มีประสิทธิภาพ
ส�ำหรับแผนงาน/โครงการที่จะด�ำเนินการในระยะต่อไป ได้แก่
(๑) การจัดท�ำกรอบแนวทางสถาปัตยกรรมองค์กรของรัฐบาลไทย (Thailand
Government Enterprise Architecture Framework: TGEAF) (๒) ทบทวน
บทบาทของภาครัฐในส่วนกลาง ส่วนภูมภิ าค และส่วนท้องถิน่ (๓) การบูรณาการ
โครงสร้ า งพื้ น ฐานกลางด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
ส�ำหรับบริการภาครัฐ (Government Shared Infrastructure) เพือ่ รองรับ
รัฐบาลดิจทิ ลั
การปฏิรูประบบราชการ
๑) การปฏิรูปต�ำรวจ
สืบเนือ่ งจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๗ มิถนุ ายน ๒๕๕๙
ได้มมี ติเห็นชอบให้มกี ารขับเคลือ่ นด้านกฎหมาย ด้านระบบราชการ และด้าน
กระบวนการยุตธิ รรม ซึง่ การขับเคลือ่ นการแก้ปญ
ั หาด้านกระบวนการยุตธิ รรม
ในระยะทีจ่ ะด�ำเนินการต่อไป ตัง้ แต่เดือนมิถนุ ายน ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ เน้นเรือ่ ง

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

การปฏิรปู ต�ำรวจ ซึง่ มีความส�ำคัญและได้ถกู บรรจุอยูใ่ นร่างรัฐธรรมนูญ มาตรา
๒๕๘ ง และมาตรา ๒๖๐ โดยก�ำหนดกรอบระยะเวลาการด�ำเนินการให้แล้ว
เสร็จภายใน ๑ ปี ภายใต้กรอบการปฏิรปู ๕ เรือ่ ง ได้แก่ (๑) ระบบการสอบสวน
(๒) ระบบนิติวิทยาศาสตร์ (๓) อ�ำนาจหน้าที่และภารกิจของต�ำรวจ
(๔) การบริหารงานบุคคล และ (๕) ค่าตอบแทน
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการปฏิรูปกิจการต�ำรวจมีมติเห็นชอบแนวทาง
การปฏิรปู กิจการต�ำรวจ ในด้านการพัฒนาระบบการสวบสวน การพัฒนางาน
ด้านนิติวิทยาศาสตร์ การพัฒนาอ�ำนาจหน้าที่และภารกิจของต�ำรวจ
การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล การพัฒนาระบบค่าตอบแทน และ
ได้เห็นชอบ ๘ ประเด็นหลักในการพัฒนาระบบงานสอบสวน ดังนี้ (๑) ขอบเขต
งานสอบสวน และอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละภารกิจของต�ำรวจ (๒) การพัฒนาศักยภาพ
พนักงานสอบสวน (๓) การบริหารจัดการงานสืบสวนสอบสวน (นิตวิ ทิ ยาศาสตร์
ศูนย์แลกเปลีย่ นข้อมูลกระบวนการยุตธิ รรม การประสานงานต�ำรวจกับอัยการ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ศุลกากร และฝ่ายปกครอง เป็นต้น) (๔) ระบบ
ค่าตอบแทน (๕) งบประมาณ (การเงิน การคลัง) เพื่อการสืบสวนสอบสวน
(๖) การบริหารงานบุคคล (ความเชีย่ วชาญของพนักงานสอบสวน) (๗) ระบบ
หลักประกันความเป็นอิสระ (๘) กลไกระดับชาติในการดูแล (สถาบันเพือ่ การ
สืบสวนสอบสวนของไทย)
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๒) การด�ำเนินการตามพระราชบัญญัติการอ�ำนวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๘
พระราชบัญญัตกิ ารอ�ำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นมา
ซึ่งก�ำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท�ำคู่มือส�ำหรับประชาชน และประกาศ
อย่างชัดเจนให้ประชาชนทราบ โดยคูม่ อื ส�ำหรับประชาชนดังกล่าวจะระบุถงึ
วิธกี าร ขัน้ ตอน ระยะเวลา รวมทัง้ เอกสารหลักฐานและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
ทีใ่ ช้ในการติดต่อขอรับบริการต่าง ๆ จากหน่วยงานราชการ ทัง้ นี้ พระราชบัญญัติ
การอ�ำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
นับเป็นจุดเปลีย่ นทีส่ ำ� คัญของการด�ำเนินการพิจารณาอนุมตั ิ อนุญาต ของส่วน
ราชการ ซึง่ กฎหมายดังกล่าวจะช่วยขจัดความล่าช้า ท�ำให้การด�ำเนินการเร็วขึน้
(Faster) ลดความสิน้ เปลือง (Cheaper) และท�ำให้เรียบง่าย (Easier) ประชาชน
ไม่ยงุ่ ยากหรือล�ำบากเวลาไปติดต่อราชการ

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ความก้าวหน้าของด�ำเนินการตามพระราชบัญญัตกิ ารอ�ำนวยความ
สะดวกฯ มีดงั นี้
๑) คูม่ อื ส�ำหรับประชาชน ส่วนราชการได้จดั ท�ำคูม่ อื ส�ำหรับประชาชน
ส่งให้สำ� นักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ผ่านทางเว็บไซต์
เพือ่ ตรวจสอบคูม่ อื ฯ ให้มคี วามเหมาะสมตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหาร
กิจการบ้านเมืองทีด่ ี (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘) โดย
ภายหลังจากทีค่ มู่ อื ส�ำหรับประชาชนได้รบั ความเห็นชอบตามหลักการดังกล่าวแล้ว
เผยแพร่ในเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ (www.info.go.th)
ส�ำหรับให้ประชาชนสามารถสืบค้นบริการของภาครัฐได้งา่ ย มีคมู่ อื ทีเ่ ผยแพร่
จ�ำนวน ๒๘,๗๖๙ คูม่ อื และสามารถสืบค้นผ่านทาง Mobile Application
“คูม่ อื ประชาชน” ได้อกี ด้วย โดยปัจจุบนั มีผเ้ ู ข้าชมเว็บไซต์ จ�ำนวน ๑,๐๗๐,๖๒๒ ครัง้
และมีผใู้ ช้บริการแอปพลิเคชัน่ “คูม่ อื ประชาชน” มีผเู้ ข้าชมจ�ำนวน ๙๒,๑๐๒ ครัง้
๒) การจัดตัง้ ศูนย์อำ� นวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ เพือ่ เป็นจุดรับเรือ่ งร้องเรียนและแก้ไขปัญหาในเบือ้ งต้นของ
การด�ำเนินการตามพระราชบัญญัตฯิ รวมทัง้ การบูรณาการการท�ำงานร่วมกับ
ศูนย์บริการประชาชน ส�ำนักนายกรัฐมนตรี โดยใช้โทรศัพท์สายด่วน ๑๑๑๑
กด ๒๒
๓) การส�ำรวจผลการปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตกิ ารอ�ำนวยความ
สะดวกฯ ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ได้แจ้งเวียนไปยังหน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่
ขอให้รายงาน ผลการปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตฯิ ซึง่ ผลการส�ำรวจพบว่า
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หน่วยงานส่วนใหญ่มกี ารด�ำเนินการเป็นไปตามทีก่ ำ� หนด ทัง้ ในส่วนของความครบถ้วน
ของการจัดท�ำคู่มือส�ำหรับประชาชนและแนวทางการตรวจสอบค�ำขอ
พบว่าปัญหาในการด�ำเนินการส่วนใหญ่เกิดขึน้ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
และเป็นเรือ่ งของความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับคูม่ อื ส�ำหรับประชาชนทัง้ ผูใ้ ห้บริการ
และผูร้ บั บริการ การให้บริการทีไ่ ม่ทนั ตามก�ำหนด หรือไม่เป็นไปตามคูม่ อื ฯ
เป็นต้น
๔) การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชนและ
ภาคประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ส�ำนักงาน ก.พ.ร จัดการ
ประชุมเพือ่ รับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชนและภาคประชาชน รวมทัง้ ผูแ้ ทน
หอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย ต่อการให้บริการของหน่วยงานของ
รัฐตามพระราชบัญญัตกิ ารอ�ำนวยความสะดวกฯ ซึง่ ผลทีไ่ ด้จากการประชุม
ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการปรับปรุง

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

งานบริการและจะน�ำไปเป็นข้อเสนอแนะในการลงพืน้ ทีต่ ดิ ตามผลการด�ำเนิน
การตามพระราชบัญญัตฯิ ต่อไป
๕. การลงพืน้ ทีต่ ดิ ตามผลการด�ำเนินการตามพระราชบัญญัติ
การอ�ำนวยความสะดวกฯ ในระหว่างเดือนเมษายน - สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมี
กลุม่ เป้าหมายเป็นหน่วยงานของรัฐ ทัง้ ส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค พบว่า ส่วนใหญ่
หน่วยงานมีการด�ำเนินงานเป็นไปตามทีพ่ ระราชบัญญัตฯิ ก�ำหนด มีการจัดท�ำ
คูม่ อื ฯ ทีผ่ า่ นมายังไม่มผี มู้ าร้องเรียนเกีย่ วกับการไม่ปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตฯิ
และมีปญ
ั หาอุปสรรค อาทิ การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรูค้ วามเข้าใจ
เกีย่ วกับคูม่ อื ส�ำหรับประชาชน การบริหารจัดการและการออกแบบระบบงาน
ไม่เหมาะสม หน่วยงานมีงานค้างเก่าที่มีผู้มายื่นค�ำขอก่อนพระราชบัญญัติฯ
มีผลใช้บงั คับ คูม่ อื ในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าคยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
เป็นต้น
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กลไกการขับเคลื่อนประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ
มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการขับเคลือ่ นและปฏิรปู การบริหารราชการ
แผ่นดินและแต่งตัง้ คณะกรรมการขับเคลือ่ น ๖ คณะ เพือ่ ให้ดำ� เนินงานให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และมุง่ สู่ “Thailand 4.0”

คณะที่ ๑ คณะกรรมการขับเคลือ่ นและปฏิรปู ด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และระบบการศึกษา พลอากาศเอก ประจิน จัน่ ตอง รองนายกรัฐมนตรี
เป็นรองประธาน วาระขับเคลือ่ นและวาระปฏิรปู พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ทุกช่วงอายุ การจัดการศึกษาเชือ่ มโยงระบบการศึกษากับตลาดแรงงาน รวมทัง้
เตรียมความพร้อมแรงงานสูป่ ระชาคมอาเซียนปฏิรปู การศึกษา ระบบสวัสดิการ
สังคม ปฏิรปู แรงงาน และส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

คณะที่ ๒ คณะกรรมการขับเคลือ่ นและปฏิรปู ด้านเศรษฐกิจ การเงิน
การคลัง การลงทุนภาครัฐ และโครงสร้างพืน้ ฐาน มี ดร.สมคิด จาตุศรีพทิ กั ษ์
รองนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธาน ขับเคลือ่ นดูแลค่าครองชีพให้แก่ผมู้ รี ายได้นอ้ ย
ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม ส่งเสริม SMEs ปรับโครงสร้างภาษี ส่งเสริม
เขตเศรษฐกิจพิเศษ พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน บริหารจัดการพลังงานและส่งเสริม
พลังงานทดแทน ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจดิจทิ ลั และเตรียมพร้อมเข้าร่วมประชาคม
เศรษฐกิจ เช่น ความตกลง TPP ปฏิรปู ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ปฏิรปู สหกรณ์รฐั วิสาหกิจ เป็นต้น
นอกจากนี้ย ัง มีก ารแต่ง ตั้ง คณะกรรมการภาครัฐ และเอกชน
เพือ่ ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของประเทศ (Public-Private Steering Committee)
หรือคณะท�ำงานสานพลังประชารัฐ มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารและ
คณะท�ำงานรวม ๑๒ ชุด เพือ่ ร่วมกันขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบาย
ประชารัฐ ดังนี้
๑) ยกระดับนวัตกรรมและผลิตภาพ
๒) ดึงดูดการลงทุนและการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานฯ
๓) ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจเริ่มต้น
(SMEs & Startup)
๔) ยกระดับคุณภาพวิชาชีพ
๕) พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
๖) ส่งเสริมการท่องเทีย่ วและ MICE
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๗) ส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ
๘) พัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
๙) ปรับแก้กฎหมายและกลไกภาครัฐ
๑๐) พัฒนาการเกษตรสมัยใหม่
๑๑) ศึกษาพืน้ ฐานและการพัฒนาผูน้ ำ�
๑๒) สร้างรายได้และการกระตุน้ การใช้จา่ ยของประเทศ
คณะที่ ๓ คณะกรรมการขับเคลือ่ นและปฏิรปู ด้านระบบราชการ
กฎหมาย กระบวนการยุตธิ รรม และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ มี ดร.วิษณุ
เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธาน ขับเคลือ่ นปรับปรุงกฎหมายที่
ล้าสมัย ปรับบทบาทองค์การมหาชน และก�ำกับดูแลให้คดีทางการเมืองเข้าสู่
กระบวนการยุตธิ รรม ปฏิรปู การกระจายอ�ำนาจท้องถิน่ องค์กรยุตธิ รรมและ
องค์กรอิสระ ปรับโครงสร้างอ�ำนาจส่วนกลาง ส่วนภูมภิ าค ส่วนท้องถิน่
สร้างความปรองดอง
คณะที่ ๔ คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านสาธารณสุข
มีพลเรือเอก ณรงค์ พิพฒ
ั นาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธาน ขับเคลือ่ น
บริการสุขภาพอย่างทัว่ ถึง สร้างระบบหลักประกันสุขภาพ ส่งเสริมการเป็น
ศูนย์กลางสุขภาพปฏิรปู ระบบบริการสาธารณสุขและปฏิรปู ระบบประกันสุขภาพ
คณะที่ ๕ คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านความมั่นคง
ลดความเหลือ่ มล�ำ้ การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม และเรือ่ งที่
เป็นวาระเร่งด่วนและการแก้ไข ปัญหาการด�ำเนินการตามพันธกรณีระหว่าง

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ประเทศ มีพลเอก ประวิตร วงษ์สวุ รรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธาน
วาระการขับเคลือ่ นและการปฏิรปู แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ แก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย จัดหาทีอ่ ยูอ่ าศัยให้แก่ผมู้ ี
รายได้นอ้ ย และจัดระเบียบสังคม ปรับโครงสร้างการเพาะปลูกพืชเกษตร บริหาร
จัดการทรัพยากรน�ำ้ ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และด�ำเนินการตามพันธกรณี
ระหว่างประเทศ อาทิ การปรับปรุงมาตรฐานการบินพลเรือนของไทยตาม
แนวทางขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) การด�ำเนินการ
เกีย่ วกับการท�ำประมงทีผ่ ดิ กฎหมาย (IUU Fishing) เป็นต้น
คณะที่ ๖ คณะกรรมการขับเคลือ่ นและปฏิรปู ด้านการท่องเทีย่ ว
วัฒนธรรม การกีฬา มี พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี
เป็นรองประธานขับเคลือ่ นพัฒนาการท่องเทีย่ วทุกมิตทิ งั้ การท่องเทีย่ ว การตลาด
ท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม ส่งเสริมให้ศลิ ปวัฒนธรรม มีมลู ค่าเพิม่ ทางเศรษฐกิจ
และส่งเสริมการกีฬาโดยเฉพาะกีฬาอาชีพ วาระการปฏิรปู ส่งเสริมการเป็น
ศูนย์กลางการท่องเทีย่ วในภูมภิ าค และการพัฒนาการท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน
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บทส่งท้าย
เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒ ปี การด�ำเนินงาน
ของรัฐบาล
หากเปรียบประเทศเป็น “บ้าน” และประชาชนเป็น “ผู้อยู่อาศัย”
ดังนัน้ “บ้านแสนสุข” ก็คอื บ้านทีผ่ อู้ ยูอ่ าศัยทุกคนมีความรูร้ กั สามัคคี และอยู่
ร่วมกันอย่างเป็นปกติสขุ ตามวิสยั ทัศน์ของเรา ทีว่ า่ “มัน่ คง มัง่ คัง่ อย่างยัง่ ยืน”
ดังนัน้ รัฐบาลซึง่ ท�ำหน้าทีเ่ หมือน “พ่อบ้าน” ย่อมมีหน้าทีท่ จ่ี ะต้องท�ำให้สมาชิก
ทุกคนในบ้าน ทัง้ คนในครอบครัว คนสวน คนขับรถ คนรับใช้ แม่ครัว ยาม ฯลฯ
ท�ำหน้าทีข่ องตนอย่างดีทสี่ ดุ ไม่ละเมิดสิทธิผ์ อู้ นื่ ไม่สร้างความขัดแย้ง และไม่
ปฏิเสธความรับผิดชอบ เป็นต้น ดังนั้น ไม่เพียงพ่อบ้านที่จะต้องมี
“ธรรมาภิบาล” แต่ทกุ คนก็ตอ้ งมี “จิตส�ำนึก” ด้วย
และเมือ่ หลายบ้าน หลายครอบครัว รวมกันเป็นหมูบ่ า้ น ชุมชน สังคม
ประเทศชาติ และ ประชาคมโลก เราย่อมต้องมีกติกาในการอยูร่ ว่ มกัน เพือ่ ให้
ทุกคน ทุกบ้าน อยูร่ ว่ มด้วยอย่างผาสุก อย่างไรก็ตาม ทุกสังคมย่อมมีทงั้ คนดี
และคนเลว ผสมปนเปกันไป แต่ถงึ อย่างไร ทุกคนต้องอยูภ่ ายใต้กฎหมายเดียวกัน
เท่านัน้ ไม่มที างเลือกให้เป็นอย่างอืน่

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

หลักการข้างต้นเป็นหลักพืน้ ฐานทีร่ ฐั บาลยึดถือเป็นแนวทางในการ
บริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลา ๒ ปีทผี่ า่ นมา แต่การทีร่ ฐั บาลในฐานะ
“พ่อบ้าน” จะแก้ไขปัญหาในทุกมิติ ทัง้ ความขัดแย้งทางการเมือง ความไม่เป็น
ธรรมในสังคม และความอ่อนแอทางเศรษฐกิจ ทีส่ งั่ สมมา เป็นระยะเวลายาวนาน
นับ ๑๐ ปี ให้สำ� เร็จได้นนั้ จ�ำต้องอาศัยเวลา ความร่วมมือ และการด�ำเนินการ
อย่างเป็นขัน้ เป็นตอน ไม่ตา่ งกับการฟืน้ ฟู “ผูป้ ว่ ย” ให้เป็น “นักกีฬา”
ทัง้ นี้ “แผนทีน่ ำ� ทาง” (Roadmap) ของเราก�ำหนดไว้ ๓ ระยะ
เพือ่ ให้ทกุ คนเห็นทีห่ มาย เส้นทาง และวิธกี ารปฏิบตั ิ ในการ “เดินไปข้างหน้า”
ได้อย่างพร้อมเพรียงกัน โดยระยะเร่งด่วนคือการ “คืนความสุข” ยุติ
ความขัดแย้ง แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และสร้างกลไกในการแก้ปญั หาในระยะยาว
จากนัน้ ระยะที่ ๒ คือการ “ สร้างความหวัง ” ด้วยการวางรากฐานการพัฒนา
เตรียมการปฏิรูป และก�ำหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะยาวในทุกมิติ
เพือ่ สร้างเสถียรภาพและความมัน่ คงทางการเมือง ลดความเหลือ่ มล�ำ้ และรักษา
ความยุตธิ รรมในสังคม รวมทัง้ สร้างความเข้มแข็งและเพิม่ ขีดความสามารถ
ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และต้องด�ำเนินการอย่างต่อเนือ่ ง ในระยะที่ ๓
เพื่อ “เติมรอยยิ้ม” ให้กับสังคมไทย ประเทศไทย ทั้งนี้ ในช่วงเวลา
“การเปลีย่ นผ่านประเทศ” นี้ เราจะต้องเอาชนะอุปสรรคและความท้าทายที่
ส�ำคัญ คือ (๑) “แรงปะทุจากภายใน” ได้แก่ ความขัดแย้ง ความเหลือ่ มล�ำ้ และ
การทุจริตคอร์รปั ชัน และ (๒) “แรงกดดันจากภายนอก” ได้แก่ กระแส
โลกาภิวตั น์ การเปลีย่ นผ่านสูโ่ ลกดิจทิ ลั และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ เป็นต้น
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แนวทางส�ำคัญทีร่ ฐั บาลยึดถือปฏิบตั ิ อันเป็น “กุญแจสูค่ วามส�ำเร็จ”
ได้แก่ (๑) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ซึง่ ยึด “ประชาชนเป็นศูนย์กลาง” และเน้น “การระเบิดจากข้างใน” สอดคล้อง
กับแนวทางการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (SDG 2030) ขององค์การสหประชาชาติ
(๒) กลไกประชารัฐ นอกจากจะเป็นการผนึกก�ำลังจากทุกภาคส่วน ทัง้ ภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาควิชาการ ในการขับเคลือ่ นประเทศแล้ว
ยังเป็นการสร้างความสามัคคี ในทุกระดับ เป็นทีม่ าของ “พลังอ�ำนาจของชาติ”
ทีไ่ ม่มตี วั ตน แต่ทรงพลานุภาพ และ (๓) เทคนิคการบริหารราชการแบบ
บูรณาการ ทัง้ แผนงาน ทรัพยากร และงบประมาณ เพือ่ ลดความขัดแย้งระหว่าง
หน่วยงาน และเพิม่ ประสิทธิภาพให้กบั ระบบราชการไทย ทัง้ นี้ เพือ่ เป็นการ
“คืนความสุขให้กับคนในชาติ” โดยที่ต้องเข้มแข็งไปด้วยกันและไม่ทิ้งใครไว้
ข้างหลัง
ความส�ำเร็จจากการบริหารราชการ ๒ ปีของรัฐบาล เกิดจากการท�ำงาน
อย่างบูรณาการและประสานสอดคล้องของ ๕ เสาหลัก ได้แก่ ความมัน่ คง
เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การต่างประเทศ รวมทัง้ กฎหมายและระบบราชการ
จนประเทศไทยของเรา ได้รบั การยอมรับในระดับนานาชาติ อาทิ ได้รบั เกียรติ
ให้ทำ� หน้าทีป่ ระธานกลุม่ ประเทศ G77 และมีผลการจัดอันดับทีส่ ำ� คัญของโลก
ในทิศทางทีด่ ี ได้แก่ (๑) การจัดอันดับดัชนีชวี้ ดั ภาพลักษณ์คอร์รปั ชัน (CPI)
“ดีขนึ้ ” เกือบ ๓๐ อันดับ (๒) การประเมินสถานการณ์คอร์รปั ชัน ในสายตา
ชาวต่างชาติ “ดีทสี่ ดุ ” ในรอบ ๖ ปี และมีความโปร่งใส “ดีทสี่ ดุ ” ในรอบ
๑๐ ปี (๓) การจัดอันดับประเทศทีม่ ี “ความทุกข์ยากน้อยทีส่ ดุ ในโลก”

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

หรือมีความสุขมากทีส่ ดุ ในโลก ๒ ปีตอ่ เนือ่ ง (๔) การจัดอันดับ ๖๐ ประเทศที่
ดีทสี่ ดุ ไทยอยูใ่ นอันดับแรกในอาเซียน (๕) การจัดอันดับขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศของสถาบันการจัดการนานาชาติ (IMD) “ดีขนึ้ ” ๒
อันดับ และ (๖) การจัดอันดับดัชนี e-Government ขององค์การสหประชาชาติ
(UN) “เลือ่ นขึน้ ” ๒๕ อันดับ นอกจากนี้ รัฐบาลแสดงความจริงใจในการแก้ปญั หา
ตามแนวทางสากล และสามารถแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ โดยถือเป็น
“วาระแห่งชาติ” มีความคืบหน้าจนสหรัฐอเมริกาได้ปรับระดับในรายงาน
การค้ามนุษย์ (TIP Report) ประจ�ำปี ๒๕๕๙ “ดีขนึ้ ” เป็นระดับ 2 Watch List
ซึง่ อาจส่ง “ผลดี” ต่อการแก้ปญ
ั หาการประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing)
ของสหภาพยุโรป (EU) เนือ่ งจากมีความเชือ่ มโยงกันอีกด้วย
ปัจจุบนั อยูใ่ นระยะที่ ๒ ของ Roadmap ของเรา และรัฐบาลนี้
คงเหลือเวลาในการบริหารราชการแผ่นดินอีกเพียงปีเศษ ก่อนการเลือกตัง้ ทัว่ ไป
จนถึงการส่งมอบภาระหน้าทีใ่ ห้กบั รัฐบาลชุดใหม่ ทัง้ นี้ การเปลีย่ นผ่านประเทศ
ในครั้งนี้ เราต้องเอาชนะ “แรงปะทุจากภายใน” ของประเทศ และ
“แรงกดดันจากภายนอก” ของโลกให้จงได้ หาก “ส�ำเร็จ” ก็สามารถน�ำพา
ประเทศไปสู่การเป็น “ประเทศในโลกที่ ๑” แต่หาก “ไม่ส�ำเร็จ” เราจะตก
อยูใ่ น “ทศวรรษแห่งความมืดมน”ดังนัน้ สิง่ ทีป่ ระเทศชาติ “ต้องการ”
ในวันนี้ คือ ความเข้าใจ ความร่วมมือ และความรูร้ กั สามัคคีของคนในชาติ ทัง้ นี้
เพื่อน�ำพาประเทศของเราไปสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน” เป็น
“บ้านแสนสุข” ของทุกคนในวันนีแ้ ละส�ำหรับลูกหลานไทยในอนาคต
ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจ
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