๔

ผลงานรัฐบาล

ปีที่

คำ�นำ�

บทสรุปสำ�หรับผู้บริหาร
ผลงานรัฐบาล ปีที่ ๔ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
(๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ - ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

สารบัญ

สารบัญ

คํานํา
สถานการณ์กอ่ นเข้าบริหารประเทศ

๑

สถานการณ์ภายหลังเข้าบริหารประเทศ

๑

ผลการดําเนินงานทีส่ ําคัญของรัฐบาลในช่วงปีที่ 4

๓

ผลการดําเนินการตามแนวนโยบายรัฐบาล 11 ด้าน

๖

นโยบายข้อ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

๗

นโยบายข้อ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ

๗

นโยบายข้อ 3 การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ

๘

นโยบายข้อ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

๑๐

นโยบายข้อ 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน

๑๑

นโยบายข้อ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ

๑๑

นโยบายข้อ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน

๑๗

นโยบายข้อ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

๑๙

การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
นโยบายข้อ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ ๒๐
กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
นโยบายข้อ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน

๒๒

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
นโยบายข้อ 11 การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
การวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว

๒๔
๒๕

บทสรุปสำ�หรับผู้บริหาร
ผลงานรัฐบาล ปีที่ ๔ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
(๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ - ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน (1)
บทสรุปสำ�หรับผู้บริหาร

(๒) มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร

บทสรุปสำ�หรับผู้บริหาร--- (1)

บทสรุปสำ�หรับผู้บริหาร

บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร

๑. สถำนกำรณ์ก่อนเข้ำบริหำรประเทศ
สภำพปัญหำ
ในช่วงก่อนการเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา สถานการณ์โดยรวมของประเทศ
อยู่ในภาวะที่ถูกกดดันทั้งจากปัจจัยภายนอกและภายในประเทศ โดยที่สถานการณ์ภายในประเทศอยู่ในภาวะที่ไม่สงบสุข
เนื่องจากเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองในประเทศ ประชาชนมีความขัดแย้งแตกแยก เกิดความรุนแรงส่งผลกระทบต่อความ
เชือ่ มัน่ ภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ ภาคการท่องเทีย่ ว การท�างานของภาครัฐและการอนุมตั โิ ครงการลงทุนหยุดชะงัก การใช้จา่ ย
งบประมาณภาครัฐไม่สามารถด�าเนินการได้ตามปกติ ประกอบกับมีผลกระทบซ�้าเติมจากปัจจัยภายนอกประเทศจากภาวะ
การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ซึ่งท�าให้การส่งออกของไทยลดลง จึงส่งผลให้เศรษฐกิจไทยโดยรวมในไตรมาสสุดท้ายของ
ปี ๒๕๕๖ ชะลอตัวอย่างรวดเร็ว โดยขยายตัวเพียงร้อยละ ๐.๕ ก่อนที่จะหดตัวร้อยละ ๐.๕ ในไตรมาสแรกของปี ๒๕๕๗
ในขณะที่สถานการณ์ความขัดแย้งรุนแรงยังเกิดขึ้นต่อเนื่องมาจนถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗
กำรเข้ำมำควบคุมสถำนกำรณ์และแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำของคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.)
คสช. ได้ตัดสินใจเข้ามาควบคุมสถานการณ์ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยได้ก�าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา
ของประเทศหรือแผนที่น�าทาง (Road Map) ไว้ ๓ ระยะ ระยะแรก เป็นช่วงที่ คสช. เข้ามาบริหารประเทศโดยมุ่งระงับยับยั้ง
ความแตกแยก และแก้ไขผลกระทบจากการที่รัฐบาลอยู่ในสภาพที่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ รวมทั้งแก้ไขปัญหาเร่งด่วนและ
ขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินให้สามารถด�าเนินต่อไปได้ เพื่อมุ่งน�าความสุข ความสงบกลับคืนสู่ประเทศ ระยะที่สอง
คือ การประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว การจัดตั้งคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ เพื่อเป็นกลไก
ส�าหรับการบริหารราชการแผ่นดินอย่างเต็มรูปแบบ ประกอบด้วย รัฐบำลท�าหน้าทีบ่ ริหารประเทศ ก�าหนดนโยบายเพือ่ แก้ไข
ปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ (สนช.) ท�าหน้าที่พิจารณา กลั่นกรอง แก้ไขกฎหมาย
สภำปฏิรูปแห่งชำติ (สปช.) และสภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ (สปท.) ที่มุ่งเน้นการท�างานในส่วนที่เป็นการแก้ไข
ปัญหาในระยะยาว เพื่อวางรากฐานการพัฒนาประเทศและน�าไปสู่ระยะที่สำม คือการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับถาวรและ
การจัดการเลือกตั้งทั่วไป

๒. สถำนกำรณ์ภำยหลังเข้ำบริหำรประเทศ
ช่วง ๓ ปี (๑๒ กันยำยน ๒๕๕๗-๑๒ กันยำยน ๒๕๖๐)
กำรสำนต่อภำรกิจจำก คสช.
รัฐบาลได้เข้ามาบริหารราชการแผ่นดิน เมือ่ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ โดยได้สบื ทอดงานและสานต่อภารกิจจาก คสช.
ซึง่ ได้ให้ความส�าคัญกับการวางพืน้ ฐานทีด่ ใี ห้ระบบเศรษฐกิจมีความมัน่ คงมากขึน้ ประชาชนในทุกภาคส่วนได้รบั ผลประโยชน์
และมีโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมกันอย่างทั่วถึงมากขึ้น มีรายได้ที่สูงขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในขณะที่ปัญหาความ
เสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สั่งสมมาเป็นเวลานานได้รับการแก้ไขและฟื้นฟูอย่างจริงจังเพื่อให้การ
พัฒนามีความยั่งยืนต่อเนื่องในระยะยาว
แนวนโยบำยของรัฐบำล
ในการบริหารราชการแผ่นดิน รัฐบาลได้ให้ความส�าคัญในการด�าเนินการเพื่อให้มีการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ จัดระเบียบ
สังคม เสริมสร้างความสามัคคีและความสมานฉันท์ของคนในชาติ น้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญา
น�าทางเพื่อน�าไปสู่การพัฒนาที่ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยมุ่งหวังให้สังคมมีความสงบเรียบร้อย มีความปรองดองสมานฉันท์
ภายใต้กฎหมายและระเบียบที่มีอยู่และการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบให้มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์
ในปัจจุบัน เศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและมีความสามารถในการแข่งขัน มีโครงสร้างพื้นฐานที่จ�าเป็นอย่างทั่วถึง มีการฟื้นฟู
ผลงานรัฐบาล ปีที่ ๔ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
(๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ - ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

(2)

บทสรุปสำ�หรับผู้บริหาร

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (๓)
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

ทรัพยากรธรรมชาติให้กลับมามีสภาพที่ดีขึ้น สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจ ประชาชนด�าเนินชีวิตตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรมและจริยธรรม และประเทศไทยมีศักดิ์ศรีในประชาคมโลก
เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว รัฐบาลได้ก�าหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน ๑๑ ด้าน ซึ่งได้แถลงต่อ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วย (๑) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
(๒) การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ (๓) การลดความเหลื่อมล�้าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึง
บริการของรัฐ (๔) การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ�ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (๕) การยกระดับคุณภาพบริการ
ด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน (๖) การเพิม่ ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (๗) การส่งเสริมบทบาทและการใช้
โอกาสในประชาคมอาเซี ย น (๘) การพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม การใช้ ป ระโยชน์ จ ากวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิ จั ย
และพัฒนา และนวัตกรรม (๙) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับ
การใช้ประโยชน์อย่างยัง่ ยืน (๑๐) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินทีม่ ธี รรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ และ (๑๑) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม พร้อมทั้งแบ่งกลุ่มงานเพื่อเป็น
แนวทางการบริหารงาน จ�านวน ๖ ด้าน ได้แก่ ด้านความมัน่ คง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการต่างประเทศ ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน และด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
กลไกกำรขับเคลื่อนนโยบำยของรัฐบำลในช่วง ๓ ปีแรก
รัฐบาลได้จัดตั้งกลไกระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนการด�าเนินงานของรัฐบาลให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในรูปแบบ
ของกรรมการด้านต่าง ๆ ที่สนับสนุนการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาที่มีล�าดับความส�าคัญสูง สามารถด�าเนินการได้อย่าง
บูรณาการและมีการติดตามและตรวจสอบทีเ่ หมาะสม เช่น คณะกรรมกำรขับเคลือ่ นและเร่งรัดกำรด�ำเนินงำนตำมนโยบำย
ของรัฐบำล (กขร.) ท�าหน้าทีต่ ดิ ตามและขับเคลือ่ นการด�าเนินงานของส่วนราชการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี คณะกรรมกำรขับเคลื่อนและปฏิรูปกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (กขป.) จ�ำนวน ๕ คณะ
เพื่อจัดท�านโยบายและด�าเนินการเพื่อขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติงานใน ๕ กลุ่มประเด็นและวาระเพื่อการพัฒนา ซึ่งแต่ละคณะ
มีรองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานแทนนายกรัฐมนตรี และคณะกรรมกำรติดตำมกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยของ
รัฐบำล (คตน.) ท�าหน้าที่ติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายเร่งด่วนและวาระพิเศษของรัฐบาล
นอกจากนี้ ได้มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินตำมกรอบกำรปฏิรปู ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ และ
กำรสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และให้มีคณะกรรมการย่อย จ�านวน ๔ คณะ
ได้ แ ก่ (๑) คณะกรรมกำรบริ ห ำรรำชกำรแผ่ น ดิ น เชิ ง ยุ ท ธศำสตร์ (๒) คณะกรรมกำรเตรี ย มกำรปฏิ รู ป ประเทศ
(๓) คณะกรรมกำรเตรียมกำรยุทธศำสตร์ชำติ และ (๔) คณะกรรมกำรเตรียมกำรเพื่อสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดอง
เพื่อท�าหน้าที่ประสานและบูรณาการภารกิจที่ส�าคัญของรัฐบาล ได้แก่ ๑) การพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประเทศ
๒) การปฏิรูปประเทศ ๓) การด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และ ๔) การสร้างความสามัคคีปรองดอง ต่อมาได้มีการ
ตราพระราชบัญญัตแิ ผนและขัน้ ตอนการด�าเนินการปฏิรปู ประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัตกิ ารจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่ ง ก� า หนดให้ มี ค ณะกรรมการปฏิ รู ป ประเทศและคณะกรรมการจั ด ท� า ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ต ามล� า ดั บ
จึงเป็นผลให้คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศและคณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่
ผลกำรด�ำเนินงำนที่ส�ำคัญในช่วง ๓ ปีแรก
ในช่วง ๓ ปีที่ผ่านมา รัฐบาลต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่กดดันทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ รัฐบาล
ได้มุ่งมั่น ทุ่มเท และระดมสรรพก�าลังต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาของประเทศ ภายใต้หลักการ “ท�ำก่อน ท�ำจริง ท�ำทันที
เพือ่ เป้ำหมำย มัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน” โดยได้ดา� เนินการแก้ไขปัญหาทีส่ งั่ สมคัง่ ค้าง เช่น การแก้ไขปัญหาค้างาช้างทีผ่ ดิ กฎหมาย
จนท�าให้ประเทศไทยรอดพ้นจากการถูกคว�่าบาตรทางการค้าตามความในอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิด
พันธุ์ของสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild
Fauna and Flora: CITES) การแก้ไขข้อบกพร่องด้านการบินพลเรือนของประเทศไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์การ
การบินระหว่างประเทศ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการท�าประมงผิดกฎหมาย และการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
ผลงานรัฐบาล ปีที่ ๔ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
(๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ - ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
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(๔) มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร

บทสรุปสำ�หรับผู้บริหาร--- (3)

รัฐบาลได้ดา� เนินงานทีส่ า� คัญ เช่น การฟืน้ ฟูความเชือ่ มัน่ ของภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ นักลงทุน และนักท่องเทีย่ วต่างชาติ
รวมทัง้ เวทีการเมืองระหว่างประเทศ ซึง่ รัฐบาลได้ดา� เนินนโยบายและมาตรการทีส่ า� คัญท�าให้ภาคเศรษฐกิจไทยมีความเชือ่ มัน่
ดีขึ้นเป็นล�าดับ โดยควำมเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ที่ระดับ ๘๒.๒ จากระดับ ๘๑.๓ สูงสุดในรอบ ๖๒ เดือน หรือ
สูงสุดในรอบ ๕ ปี ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ เมื่อเปรียบเทียบเศรษฐกิจในภาพรวม เป็นผลมาจากด้านการส่งออกและการ
ท่องเทีย่ วทีข่ ยายตัวดีขนึ้ อย่างต่อเนือ่ ง ในส่วนของดัชนีควำมเชือ่ มัน่ ของภำคธุรกิจ ผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศประจ�าปี ๒๐๑๘ (International, World Competitiveness Center) พบว่า ประเทศไทยมีการพัฒนา
อย่างต่อเนือ่ ง โดยปรับตัวขึ้นมาอยู่อนั ดับที่ ๔๘ สูงขึน้ กว่าปี ๒๐๑๗ ทีอ่ นั ดับที่ ๔๙ (จากทั้งหมด ๖๓ อันดับ) โดยมีปจั จัยย่อย
๒ ด้านทีอ่ นั ดับดีขนึ้ ได้แก่ สาธารณูปโภคพืน้ ฐาน (Basic Infrastructure) และโครงสร้างพืน้ ฐานด้านวิทยาศาสตร์ (Scientific
Infrastructure) นอกจากนี้ ธนาคารโลก (World Bank, 2017) ได้จัดท�าดัชนีชี้วัดควำมยำกง่ำยในกำรเข้ำไปประกอบ
ธุรกิจในประเทศ โดยในรายงาน Doing Business 2018 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ ๒๖ ซึ่งสูงกว่าปีก่อนที่อยู่ในล�าดับที่ ๔๘
(จากทั้งหมด ๑๙๐ อันดับ) แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาทางด้านธุรกิจมีโอกาสขยายตัว ตลอดจนดัชนีโลจิสติกส์ปรับตัวดีขึ้น
ตามล�าดับ โดยในปี ๒๕๖๑ สูงเป็นอันดับที่ ๒ ของภูมิภาคอาเซียน และเป็นอันดับที่ ๓๒ ของโลก (จากทั้งหมด ๑๖๐ อันดับ)
ในด้านความเชื่อมั่นจากเวทีเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ ประเทศต่าง ๆ มีความเข้าใจถึงความจ�าเป็นในการ
เข้ามาบริหารประเทศและความพยายามในการแก้ไขปัญหาของรัฐบาล รวมทั้งการให้การยอมรับและมีท่าทีที่ดีขึ้น
สะท้ อ นจากการประชุ ม สหประชาชาติ ร ะดั บ ผู ้ น� า เพื่ อ รั บ รองวาระการพั ฒ นาภายหลั ง ปี ๒๐๑๕ และการประชุ ม
สมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๐ ซึ่งประเทศไทยได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานกลุ่ม G77 (Group of 77)
นอกจากนี้ รัฐบาลได้ดา� เนินการฟืน้ ฟูเศรษฐกิจให้สามารถกลับมาฟืน้ ตัวและมีอตั ราการขยายตัวทีส่ งู ขึน้ โดยการเร่งรัด
อัดฉีดเม็ดเงินภาครัฐเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ และด�าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร
ผู้มีรายได้น้อย และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises: SMEs)
จากการด�าเนินมาตรการที่ส�าคัญของภาครัฐดังกล่าว ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยเริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวในปลายไตรมาส
ที่สองของปี ๒๕๖๑ และมีการขยายตัวดีขึ้นตามล�าดับ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น จากการลดลงร้อยละ ๐.๓
ในครึ่งแรกของปี ๒๕๖๑ เป็นการขยายตัวร้อยละ ๔.๗ ในครึ่งหลังของปี ๒๕๖๑ โดยรวมในช่วงของปี ๒๕๖๑ คาดว่าจะ
ขยายตัวประมาณร้อยละ ๔.๒-๔.๗ ทัง้ นี้ ในไตรมาสที่ ๒ ของปี ๒๕๖๑ เครือ่ งยนต์หลักทางเศรษฐกิจส�าคัญ ๆ สามารถกลับมา
ขยายตัวได้เกือบครบทุกองค์ประกอบ
ช่วงปีที่ ๔ (๑๒ กันยำยน ๒๕๖๐-๑๒ กันยำยน ๒๕๖๑)
ผลการด�าเนินงานของรัฐบาลในรอบปีที่ ๔ แบ่งเป็น ๓ ส่วน ส่วนแรก คือ ผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญของรัฐบาล
ส่วนที่สอง คือ ผลการด�าเนินงานตามแนวนโยบายรัฐบาล ๑๑ ด้าน และส่วนที่สำม คือ การวางรากฐานการพัฒนาประเทศ
ในระยะยาว สรุปได้ดังนี้

๓. ผลกำรด�ำเนินงำนที่ส�ำคัญของรัฐบำลในช่วงปีที่สี่
การด�าเนินงานของรัฐบาลในช่วงปีที่สี่ได้แก้ไขปัญหาที่ส�าคัญของประเทศ โดยมีแนวทางและมาตรการที่ทั้งด�าเนินการ
ต่อเนื่องมาจากปีที่ผ่านมาและการริเริ่มใหม่ เช่น การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การแก้ไขปัญหา
ที่ดินท�ากินของประชาชน โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการท�า
ประมงผิดกฎหมาย การจัดระบบคนต่างด้าวที่เข้ามาท�างานในประเทศไทย และการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ดังนี้

ผลงานรัฐบาล ปีที่ ๔ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
(๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ - ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
2

.indd 22

26/12/2561 20

(4)

บทสรุปสำ�หรับผู้บริหาร

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (๕)
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

๓.๑ กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
รัฐบาลได้ด�าเนินการพัฒนาจิตส�านึกและสร้างความเข้มแข็งของกลไกต่อต้านการทุจริต โดยการสร้างการรับรู้
เกีย่ วกับการพัฒนาระบบราชการให้เกิดความโปร่งใส หลักเกณฑ์และมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระท�าอันเป็นการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่าย (MOC Watch Dog)
เฝ้าระวังการทุจริตในองค์กร โดยร่วมมือกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) นอกจากนี้ ยังมีการป้องกันและ
ปราบปรามในหน่วยงานต่าง ๆ เช่น (๑) กระทรวงพาณิชย์ โดยจัดให้มสี ำ� นักงำนพำณิชย์คณ
ุ ธรรมน�ำร่องในส�านักงานพาณิชย์
จังหวัด ๑๘ จังหวัด ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้ข้าราชการมีคุณธรรมอันพึงประสงค์ ๔ ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต
จิตอาสา รวมทัง้ มีการร่วมมือกับเครือข่ายภาคเอกชนในการส่งเสริมให้ผปู้ ระกอบการด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสมีธรรมาภิบาล
(๒) กระทรวงศึกษาธิการ กรณีกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต ๗๗ ล้านบาท ได้ด�าเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อหาผู้กระท�าความผิด
โดยได้แจ้งผลและได้สง่ เรือ่ งไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ส�านักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน และส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน นอกจากนี้ ในโครงการลงทุนก่อสร้างของภาครัฐ ได้ด�าเนินการภายใต้
โครงกำรควำมโปร่งใสในงำนก่อสร้ำงภำครัฐ (Construction Sector Transparency Initiative: CoST) เป็นโครงการ
ที่ริเริ่มโดย Department for International Development ของสหราชอาณาจักรภายใต้การสนับสนุนจากธนาคารโลก
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีโครงการก่อสร้างภาครัฐทีเ่ ข้าร่วมโครงการ CoST จ�านวน ๑๔๗ โครงการ จากทัง้ หน่วยงาน
ระดับกรม รัฐวิสาหกิจ และท้องถิ่น มีมูลค่าการก่อสร้างรวม ๑๑๓,๖๖๕ ล้านบาท โดยมีโครงการเปิดเผยข้อมูลในระบบ
CoST แล้ว รวม ๑๒๐ โครงการ และอยู่ระหว่างเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างอีก ๒๗ โครงการ การเปิดเผยข้อมูลโดยส่วนใหญ่
อยูใ่ นระดับทีน่ า่ พอใจ เฉลีย่ อยูท่ รี่ อ้ ยละ ๘๒.๘๑ ทัง้ นี้ กำรจัดอันดับล่ำสุดของ The Corruption Perceptions Index (CPI)
องค์กรเพือ่ ควำมโปร่งใสนำนำชำติ (Transparency International: TI) ได้ประกาศผลคะแนนค่าดัชนีการรับรูก้ ารทุจริต
(Corruption Perception Index: CPI) ประจ�าปี ๒๕๖๐ เมือ่ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ซึง่ ในการส�ารวจได้อาศัยการประเมิน
จาก ๑๓ แหล่งดัชนี ซึ่งประเทศไทยได้รับคะแนน ๓๗ คะแนน อยู่ในอันดับที่ ๙๖ จากประเทศที่เข้าร่วมประเมินทั้งหมด
๑๘๐ ประเทศ โดยเป็นระดับคะแนนทีเ่ พิม่ ขึน้ จากปี ๒๕๕๙ ทีม่ คี ะแนน ๓๕ คะแนน อยูใ่ นอันดับที่ ๑๐๑ จาก ๑๗๖ ประเทศ
๓.๒ กำรแก้ไขปัญหำที่ดินท�ำกิน
รัฐบาลได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรตามมาตรการลดต้นทุนการผลิต ๒ มาตรการ ได้แก่ (๑) มาตรการควบคุม
ค่าเช่านาและเจรจาขอลดค่าเช่านาลงไร่ละไม่นอ้ ยกว่า ๒๐๐ บาท และ (๒) มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรทีป่ ระสบภัยธรรมชาติ
โดยมีจังหวัดที่มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน (อุทกภัย) จ�านวน ๗ จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
สระแก้ว พระนครศรีอยุธยา ตาก ราชบุรี ปราจีนบุรี พิษณุโลก และมุกดาหาร นอกจากนี้ ได้ด�าเนินการจัดตั้งธนำคำรที่ดิน
จากปัญหาการถือครองที่ดินของไทยที่มีความเหลื่อมล�้าเป็นอย่างมาก เพื่อกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมโดยมี
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) รับผิดชอบด�าเนินภารกิจการกระจายการถือครองที่ดิน ในระหว่างที่
ร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. .... ยังไม่มีผลใช้บังคับ โดยตั้งแต่ปลายปี ๒๕๕๙ สามารถช่วยเหลือเกษตรกรแล้วกว่า
๓๐๒ ราย และได้ด�าเนินโครงการน�าร่องธนาคารที่ดินที่จังหวัดเชียงใหม่ ล�าพูน นครราชสีมา และสุราษฎร์ธานี
นอกจากนี้ ได้ด�าเนินการพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่ดินและแก้ไขปัญหำกำรบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยยึด
แนวพระรำชด� ำ ริ ที่ ใ ห้ ป ระชำชนสำมำรถอยู ่ ร ่ ว มกั บ ป่ ำ ได้ โดย (๑) กำรบริ ห ำรจั ด กำรที่ ดิ น ได้ ด� า เนิ น โครงการ
“สร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ส่งเสริมให้ราษฎรที่อยู่อาศัย
และท�ากินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการผ่อนผัน การจัดตั้งกลุ่มและการส่งเสริมอาชีพ โดยในปี ๒๕๖๑ มีประชาชน
เข้าร่วมโครงการฯ แล้ว จ�านวน ๗,๘๖๕ ราย เนื้อที่รวมทั้งสิ้น ๒๘,๙๘๘ ไร่ และ (๒) กำรจัดที่ดินท�ำกินให้ชุมชนตำม
นโยบำยรัฐบำล ซึง่ มีพนื้ ทีไ่ ด้รบั อนุญาตเข้าท�าประโยชน์ในพืน้ ทีแ่ ล้ว จ�านวน ๑๐๐ พืน้ ที่ ๕๒ จังหวัด ๓๙๘,๓๐๖-๓-๒๒.๖๔ ไร่
และจัดราษฎรเข้าท�าประโยชน์ในพื้นที่แล้ว จ�านวน ๔๖,๖๗๔ ราย ๕๘,๓๖๒ แปลง ๑๖๖ พื้นที่ ๖๑ จังหวัด
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๓.๓ กำรแก้ไขปัญหำหนี้นอกระบบ
รัฐบาลได้แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน ทั้งในด้านลูกหนี้และเจ้าหนี้ควบคู่กันไปอย่าง
ครบวงจรและต่อเนือ่ งใน ๕ มิติ ประกอบด้วย (๑) ด�ำเนินกำรจริงจังกับเจ้ำหนีน้ อกระบบ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเรียกเก็บดอกเบีย้
เกินอัตราตามพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๙-ตุลาคม ๒๕๖๑ มีการ
จับกุมผู้กระท�าผิดรวมทั้งสิ้น ๔,๑๖๒ คน (๒) เพิ่มช่องทำงกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนในระบบ เช่น สินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่าย
ฉุกเฉิน วงเงินให้กยู้ มื แก่ประชาชนรายละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท อัตราดอกเบีย้ คงทีร่ อ้ ยละ ๐.๘๕ ต่อเดือน และมีหลักประกัน
แบบผ่อนปรน สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การก�ากับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) ให้กู้ยืมเงินแก่ประชาชนวงเงินรายละ
ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท โดยเรียกหรือไม่เรียกหลักประกันก็ได้ อัตราดอกเบี้ย รวมค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม ไม่เกิน
ร้อยละ ๓๖ ต่อปี (ลดต้นลดดอก) (๓) ไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ เพื่อให้เกิดมูลหนี้ที่เป็นธรรม และอัตราดอกเบี้ยถูกต้อง
ตามกฎหมาย โดยข้อมูล ณ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ สามารถช่วยแก้ไขปัญหาหรือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้เสียหาย
จ�านวน ๓๓๕,๓๗๒ ราย มูลหนี้ ๖๑,๗๔๗.๔๑ ล้านบาท (๔) ส่งมอบโฉนดที่ดิน บ้ำน และทรัพย์สินที่ถูกฉ้อโกงจำกเจ้ำหนี้
คืนให้แก่ประชำชนทั่วประเทศ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ สามารถส่งมอบโฉนดที่ดินและทรัพย์สิน รวม ๗,๗๕๓ ฉบับ
ประชาชนผู้เสียหาย ๑๐,๑๓๘ ราย รวมมูลค่า ๑๐,๓๑๒.๐๕ ล้านบาท และ (๕) ฟื้นฟูศักยภำพกำรหำรำยได้ให้
ลูกหนีน้ อกระบบ เพือ่ ช่วยเหลือลูกหนีท้ มี่ คี วามสามารถช�าระหนีต้ า�่ ให้มอี าชีพเสริม เพิม่ ทักษะฝีมอื แรงงาน หาต�าแหน่งงานว่าง
ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการการเงินและหนี้สิน
๓.๔ โครงกำรลงทะเบียนเพื่อสวัสดิกำรแห่งรัฐ
รัฐบาลได้พัฒนาระบบสวัสดิการชุมชน โดยด�าเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๐
เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ผ่านคุณสมบัติใน ๒ ด้าน ได้แก่ (๑) บรรเทำภำระค่ำใช้จ่ำยในครัวเรือน สินค้าจ�าเป็นเพื่อการบริโภค
เพื่อการศึกษา เพื่อซื้อวัตถุดิบทางการเกษตรในร้านธงฟ้า ในวงเงิน ๓๐๐ บาทต่อเดือน (ส�าหรับผู้ที่มีรายได้ต�่ากว่า ๓๐,๐๐๐
บาทต่อปี) และ ๒๐๐ บาทต่อเดือน (ส�าหรับผูท้ มี่ รี ายได้เกินกว่า ๓๐,๐๐๐ บาทต่อปี) แก๊สหุงต้ม ในวงเงิน ๔๕ บาทต่อ ๓ เดือน
และ (๒) บรรเทำค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง ค่าโดยสารรถ ขสมก. ระบบ e-ticket และรถไฟฟ้า ในวงเงิน ๕๐๐ บาทต่อเดือน
ตั๋วรถไฟ ในวงเงิน ๕๐๐ บาทต่อเดือน บัตรรถโดยสารประจ�าทาง (รถ บขส.) ในวงเงิน ๕๐๐ บาทต่อเดือน นอกจากนี้
ได้เปิดให้ลงทะเบียนเพือ่ สวัสดิกำรแห่งรัฐเพิม่ เติมภำยใต้โครงกำรไทยนิยม ยัง่ ยืน ในกลุม่ ผูพ้ กิ ำร ผูส้ งู อำยุ ผูป้ ว่ ยติดเตียง
หรือผู้ที่ไม่สำมำรถเดินทำงมำลงทะเบียนได้ในปี ๒๕๖๐ โดยในระหว่างวันที่ ๑๕ พฤษภาคม-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑
มีผู้ลงทะเบียนเพิ่มเติม จ�านวน ๔.๕ ล้านคน โดยมีผู้ผ่านคุณสมบัติและได้รับสิทธิ จ�านวน ๓.๑ ล้านคน หรือคิดเป็น
ร้อยละ ๖๘ ของผูท้ มี่ าลงทะเบียนทัง้ หมด และผูไ้ ด้รบั สิทธิสามารถรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จากทีมไทยนิยม ยัง่ ยืน ในพืน้ ทีไ่ ด้
ในช่วงกลางเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ และสามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
๓.๕ กำรแก้ไขปัญหำกำรท�ำประมงที่ผิดกฎหมำย ขำดกำรรำยงำน และไร้กำรควบคุม (IUU Fishing)
รัฐบาลได้ด�าเนินการตามมติคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป เพื่อยืนยันว่าสินค้าประมงที่ส่งออกมิได้มาจากการ
ท�าประมงที่ผิดกฎหมาย โดยออกใบรับรองการจับสัตว์น�้า ๗,๑๓๙ ฉบับ ตรวจสอบด้านระบบตรวจสอบย้อนกลับ
(Traceability) โรงงานแปรรูปสัตว์นา�้ ๑๗๙ โรง มีการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังการท�าประมงของไทย โดยมีเรือประมงไทย
ที่ออกไปท�าการประมงทั้งในและนอกน่านน�้าได้แจ้งเข้า-ออกท่าภายใต้การควบคุมของศูนย์ (Port in-Port out: PIPO)
จ�านวน ๔๔๘,๖๘๙ ครัง้ โดยบูรณาการท�างานร่วมกับหน่วยงาน ประกอบด้วย กรมเจ้าท่า กรมประมง กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ
กองทัพเรือ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ในการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการท�าการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน
และไร้การควบคุม นอกจากนี้ ได้ด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ พระราชก�าหนดการบริหารจัดการ
การท�างานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑
เพื่อให้การบริหารจัดการการท�างานของคนต่างด้าวเป็นไปอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (๗)
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

๓.๖ กำรจัดระบบคนต่ำงด้ำวที่เข้ำมำท�ำงำนในประเทศไทย
รัฐบาลได้กา� ชับทุกหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการตรวจสอบการท�างานของคนต่างด้าวและสถานประกอบกิจการ
ให้ถูกต้องตามกฎหมาย แรงงานต่างด้าวได้รับการคุ้มครองไม่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ โดยได้ตรวจสอบนายจ้าง/
สถานประกอบกิจการ จ�านวน ๔๔,๓๐๑ แห่ง มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง จ�านวน ๓๗๗,๑๙๖ คน รวมทั้งได้ให้ศูนย์แรกรับเข้าท�างาน
และสิ้นสุดการจ้าง อบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการท�างานและการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยแก่แรงงานต่างด้าวสัญชาติ
เมียนมา ลาว และกัมพูชาที่เดินทางเข้ามาท�างานตามระบบบันทึกความร่วมมือ เช่น ภาษา กฎหมาย และขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย ทั้งยังเป็นศูนย์ตรวจสอบและคัดกรองแรงงานก่อนอนุญาตให้เดินทางเข้ามาท�างานในประเทศไทยเพื่อป้องกัน
มิให้เกิดปัญหาการค้ามนุษย์ เป็นศูนย์พกั รอแรงงานต่างด้าวเดินทางเข้ามา กรณีแรงงานรอนายจ้างมารับเพือ่ เดินทางไปท�างาน
และเดินทางกลับประเทศ รวมถึงเป็นศูนย์ตรวจสอบและขอรับสิทธิที่แรงงานพึงได้รับ กรณีแรงงานเดินทางกลับประเทศ
จ�านวน ๔๓๑,๒๗๖ คน
๓.๗ กำรบริกำรสำธำรณสุข “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่” และกำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ
รัฐบาลได้ด�าเนินงานตามนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่” (Universal Coverage for
Emergency Patients: UCEP) เพื่อเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตและลดความพิการของผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตในการเข้ารับการ
รักษาที่โรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนที่อยู่ใกล้ที่สุดหรือไปถึงเร็วที่สุด โดยไม่ต้องส�ารองเงินค่ารักษาพยาบาลในระยะเบื้องต้น
๗๒ ชั่วโมงแรก ไม่ว่าสิทธิใดก็ตาม ผลการด�าเนินงานตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐-๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ผู้ขอใช้สิทธิทั้งหมด
๑๔๙,๔๗๗ ราย เข้าเกณฑ์ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ๒๗,๙๔๕ ราย นอกจากนี้ รัฐบาลได้ปฏิรูประบบบริกำรสุขภำพปฐมภูมิ
(Primary Care Cluster: PCC) ในรูปแบบ “คลินิกหมอครอบครัว” ภายใต้เป้าหมาย ๖,๕๐๐ ทีม ในระยะเวลา ๑๐ ปี
ดูแลประชาชนครอบคลุม ๖๕ ล้านคน ปัจจุบันมีจ�านวน ๘๐๖ ทีม ครอบคลุมการดูแลประชาชนกว่า ๘ ล้านคน ซึ่งท�าให้
ผู้รับบริการลดการรอคอยในการไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใหญ่ ได้ถึงร้อยละ ๖๐ เนื่องจากมีเฉพาะผู้ป่วยที่จ�าเป็นต้อง
ไปรับบริการ ท�าให้แพทย์สามารถเน้นการดูแลเฉพาะทาง ลดระยะเวลารอคอยในโรงพยาบาลใหญ่โดยเฉลี่ยจาก ๑๗๒ นาที
เหลือ ๔๔ นาที และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปโรงพยาบาลโดยเฉลี่ย ๑,๖๕๕ บาทต่อคนต่อครั้ง ในระยะยาวประชาชน
จะสามารถจัดการสุขภาพตนเองได้รว่ มกับการดูแลของคลินกิ หมอครอบครัว รวมทัง้ ได้รบั การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ซึ่งจะช่วยลดการป่วยในโรคที่สามารถป้องกันได้และลดการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย
๓.๘ กำรจัดกำรขยะมูลฝอยและของเสียอันตรำย
รัฐบาลได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ลดปริมาณขยะตั้งแต่
ต้นทาง รวมทั้งก�าชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ซึ่งเกิดขึ้นปีละไม่น้อยกว่า
๒๗ ล้านตัน และใช้งบประมาณเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยไม่น้อยกว่า ๑๗,๐๐๐ ล้านบาท โดยแบ่งแยกการจัดการได้เป็น
๓ กลุ่มใหญ่ คือ (๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน�าไปก�าจัด ๑๕.๗๖ ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๒๔ ได้รับการก�าจัด
อย่างถูกต้อง ๙.๗๕ ล้านตัน (๒) ขยะตกค้างในชุมชน ๕.๖๗ ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๙๕ และ (๓) ขยะที่น�ามารีไซเคิล
๕.๖๓ ล้านตัน รวมทั้งยังมีขยะรีไซเคิลที่ได้จากการแยก ณ สถานที่ก�าจัดขยะอีก ๑๘๐,๐๐๐ ตัน รวมเป็นขยะรีไซเคิล
ปีละ ๕.๘๑ ล้านตัน นอกจากนี้ ได้ส่งเสริมการเข้าร่วมเครือข่าย “อำสำสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” เพื่อส่งเสริมการจัดการ
ขยะมูลฝอย โดยหมูบ่ า้ น/ชุมชน ร้อยละ ๑๐๐ มีการจัดตัง้ “จุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน” และครัวเรือนจัดตัง้ ถังขยะเปียก
หรืออินทรีย์จากครัวเรือน ๑๗.๙๓ ล้านครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๒๑

๔. ผลกำรด�ำเนินกำรตำมแนวนโยบำยรัฐบำล ๑๑ ด้ำน
การด�าเนินการตามแนวนโยบายทั้ง ๑๑ ด้านนั้น นอกจากการด�าเนินการตามความจ�าเป็นเร่งด่วน การแก้ไขปัญหาที่
สั่งสมคั่งค้าง และการมุ่งเน้นประเด็นหลักเพื่อวางรากฐานส�าหรับการพัฒนาในระยะยาวแล้ว มีการด�าเนินงานที่ส�าคัญ
โดยสรุปในแต่ละนโยบาย ดังนี้

ผลงานรัฐบาล ปีที่ ๔ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
(๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ - ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
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๔.๑ นโยบำยที่ ๑ กำรปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์
รัฐบาลให้ความส�าคัญสูงสุดต่อการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
และเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน โดยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติและ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ส�าคัญ เพื่อน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิต ร และเผยแพร่พระราชกรณียกิ จ ให้ เ ด็ ก
เยาวชน ทราบและตระหนั ก รู ้ พ ร้ อ มทั้ ง เปิ ด โอกาสให้
ทุกภาคส่วนร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี ดังนี้
๔.๑.๑ ก ำ ร ด� ำ เ นิ น ก ำ ร ส� ำ ห รั บ ง ำ น
พระรำชพิธีถวำยพระเพลิงพระบรมศพพระบำทสมเด็จ
พระปรมิ น ทรมหำภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนำถบพิ ต ร
ได้แก่ (๑) จัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
บรมนาถบพิตร และ (๒) จัดนิทรรศการงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
๔.๑.๒ กำรด�ำเนินโครงกำรจิตอำสำพระรำชทำนตำมแนวพระรำชด�ำริ “เรำท�ำควำม ดี ด้วยหัวใจ”
โดยจัดกิจกรรมทีเ่ กิดประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม เช่น การพัฒนาแหล่งน�า้ คู คลอง และปรับปรุงภูมทิ ศั น์ในพืน้ ทีส่ าธารณประโยชน์
ทั่วประเทศ ในส่วนภูมิภาค จ�านวน ๑๐,๗๕๖ ครั้ง และกรุงเทพมหานคร จ�านวน ๒๔๑ คลอง ปัจจุบันมีประชาชน
ลงทะเบียนจิตอาสา รวมทัง้ สิน้ ๔,๗๔๒,๗๘๐ คน เพือ่ เป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความส�านึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ ๙
๔.๑.๓ กำรเผยแพร่หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในเวทีนำนำชำติ เช่น การขยายหุ้นส่วนความร่วม
มือตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sufficiency Economy Philosophy for
Sustainable Development Goals Partnership: SEP for SDGs Partnership) ระหว่างไทยกับนานาประเทศ
๔.๒ นโยบำยที่ ๒ กำรรักษำควำมมั่นคงของรัฐและกำรต่ำงประเทศ
รัฐบาลได้ด�าเนินการรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศเพื่อเป็นการวางรากฐานการพัฒนาประเทศ
ให้มีความมั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสานต่อความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ
ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี และสร้างความสัมพันธ์กับประเทศที่มีศักยภาพเพื่อส่งเสริมความมั่นคงทั้งในภูมิภาคและ
ในระดับโลก และส่งเสริมความร่วมมือเพื่อสร้างความมั่นคงในทุกมิติ โดยมีผลการด�าเนินงานที่ส�าเร็จเป็นรูปธรรม ดังนี้
๔.๒.๑ กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด โดยการป้องกันปัญหายาเสพติด ได้แก่ กลุ่มเด็กปฐมวัย
กลุม่ เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา กลุม่ แรงงานในสถานประกอบการ และกลุม่ ประชาชนทัว่ ไป การปราบปรามยาเสพติด
มีผลการจับกุมคดียาเสพติด ยึดและอายัดทรัพย์สินคดียาเสพติด จ�านวน ๒,๒๓๗ คดี มูลค่าทรัพย์สิน ๑,๒๒๘.๖๖ ล้านบาท
และจับกุมเจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีเ่ ข้าไปมีสว่ นเกีย่ วข้องกับยาเสพติด จ�านวน ๔๕ คน นอกจากนี้ ได้มกี ารแก้ไขปัญหาผูต้ ดิ ยาเสพติด
และการบ�าบัดฟื้นฟู และขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
๔.๒.๒ กำรเร่งแก้ไขปัญหำกำรใช้ควำมรุนแรงในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ประกอบด้วย (๑) การขับเคลื่อน
งานการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การอ�านวยความยุติธรรม
และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ รวม ๗,๐๐๒ ราย การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม การพัฒนา

ผลงานรัฐบาล ปีที่ ๔ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (๙)
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

ตามศั ก ยภาพของพื้ น ที่ แ ละคุ ณ ภาพชี วิ ต ประชาชน
การเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐและการขับเคลื่อนนโยบาย
รัฐบาล การแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี
และ (๒) การขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผ่านโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลีย่ ม มัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน”
โดยพั ฒ นาตามศั ก ยภาพของพื้ น ที่ แ ละคุ ณ ภาพชี วิ ต
ประชาชนเพือ่ ให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิม่ มากขึน้
๔.๒.๓ กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ
ของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ โดยการจัดการ
ฝึกร่วมทางการทหารของกองทัพ ได้แก่ จัดการฝึกการบริหาร
วิ ก ฤตการณ์ ร ะดั บ ชาติ ประจ� า ปี ๒๕๖๑ (Crisis
Management Exercise 2018: C-MEX 18) จัดการ
ฝึกร่วมกองทัพไทย ๒๕๖๑ ฝึกร่วม/ผสม Cobra Gold 2018
การทดสอบขีดความสามารถในการตรวจจับต่อเป้าหมาย
ทางทะเล และการจัดท�าฐานข้อมูลด้านความมั่นคง
๔.๒.๔ กำรเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีกับนำนำประเทศ ประกอบด้วย (๑) กำรต่ำงประเทศท�ำให้ไทย
มีควำมมั่นคง (Security) โดยไทยมีมิตรรอบด้าน นานาชาติมีความเข้าใจและเชื่อมั่นในสถานการณ์ความมั่นคงของไทย
สร้างความสัมพันธ์และเพิม่ พูนความร่วมมือกับประเทศเพือ่ นบ้านอย่างต่อเนือ่ ง กระชับความสัมพันธ์และเพิม่ พูนความร่วมมือ
กับนานาประเทศ โดยประเทศที่เคยมีข้อจ�ากัดในการด�าเนินความสัมพันธ์กับไทยมีการปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างมาก
เช่น สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ซึ่งเมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ได้มีข้อมติรื้อฟื้นการปฏิสัมพันธ์ทางการเมือง
ในทุกระดับกับไทย (๒) กำรต่ำงประเทศท�ำให้ไทยมีควำมมั่งคั่ง ยั่งยืน (Sustainability) ไทยกับนานาประเทศเป็น
หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน การต่างประเทศช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวคิดประเทศไทย ๔.๐
(๓) กำรต่ำงประเทศท�ำให้ไทยมีมำตรฐำนสำกล (Standard) แสวงหาองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศมาช่วยพัฒนา
ประเทศ และมีการพัฒนาที่เป็นมาตรฐานสากลของโลก เช่น ประเด็นการค้ามนุษย์ซึ่งดีขึ้นอย่างต่อเนื่องขึ้นมาอยู่ในระดับ
Tier 2 ในปี ๒๕๖๑ และปัญหามาตรฐานการบินพลเรือนที่ได้รับการแก้ไขแล้ว โดยองค์การการบินระหว่างประเทศได้
ปลดธงแดงลง (๔) กำรต่ำงประเทศท�ำให้ไทยมีสถำนะและเกียรติภูมิ (Status) ประเทศไทย/คนไทยมีภาพลักษณ์ที่ดี
ได้รับความนิยมจากต่างประเทศ ประเทศไทย/คนไทยมีบทบาทเป็นที่ยอมรับและมีสถานะที่ดีในเวทีระหว่างประเทศ เช่น
การผลักดันร่างพระราชบัญญัติเอกสิทธิ์และความคุ้มกันส�าหรับองค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศ
ในประเทศไทย พ.ศ. .... เพื่อเป็นกฎหมายกลางในการคุ้มครองการด�าเนินงานขององค์การระหว่างประเทศ และ
(๕) กำรต่ำงประเทศท�ำให้ไทยมีพลัง (Synergy) ขับเคลื่อนการต่างประเทศอย่างมีเอกภาพด้วยการทูตประชารัฐและ
การทู ต สาธารณะ การให้ บ ริ ก ารด้ า นการต่ า งประเทศที่ เ ป็ น เลิ ศ เพื่ อ ผลประโยชน์ ข องประชาชนไทยและส่ ง เสริ ม
การพัฒนาประเทศ
๔.๓ นโยบำยที่ ๓ กำรลดควำมเหลื่อมล�้ำของสังคมและกำรสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรของรัฐ
รัฐบาลได้ด�าเนินการลดความเหลื่อมล�้าและสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานของรัฐให้แก่ประชาชน
ในแต่ละกลุ่มและช่วงวัย เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้ โดยด�าเนินการใน
๕ ด้านหลัก ได้แก่ (๑) การเร่งสร้างโอกาส การมีอาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคง เพื่อให้คนไทยทุกคนได้มีงานท�าและมีรายได้
(๒) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ แรงงานต่างด้าว คนขอทาน (๓) การพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมซึ่งให้
ความส�าคัญกับการดูแลผูส้ งู อายุ เด็ก สตรี คนพิการ และผูด้ อ้ ยโอกาส (๔) การพัฒนาระบบการออมและพัฒนาระบบสวัสดิการ
ชุมชนเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในช่วงวัยหลังเกษียณ และ (๕) การจัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม
เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและความสงบสุขในการอยู่ร่วมกันในสังคม ดังนี้
ผลงานรัฐบาล ปีที่ ๔ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
(๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ - ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
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๔.๓.๑ กำรเร่งสร้ำงโอกำส อำชีพ และกำรมีรำยได้ที่ม่ันคง ได้แก่ กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำร
จัดกำรด้ำนแรงงำน ให้บริการการประกันสังคมรูปแบบใหม่ จัดท�า M-Powered Thailand ศูนย์พัฒนาอาชีพออนไลน์
ประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่/ชุมชนทั่วประเทศ กำรด�ำเนินกำรเพื่อให้ประชำชนทุกกลุ่มได้รับกำรบริกำร
ส่งเสริมกำรมีงำนท�ำ ให้บริการจัดหางานในประเทศ ให้บริการจัดหางานในต่างประเทศ แนะแนวอาชีพให้แก่ผู้ที่ก�าลัง
จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน ผู้ต้องการมีงานท�า และผู้ไม่อยู่ในระบบการจ้างงาน เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อการมีงานท�าให้
แก่ประชาชนผูส้ นใจทัว่ ไป และให้บริการผ่านศูนย์บริการจัดหางานเพือ่ คนไทย (Smart Job Center) กำรฝึกอำชีพและพัฒนำ
ศักยภำพฝีมือแรงงำน ยกระดับแรงงำนไทยให้ได้มำตรฐำนฝีมือแรงงำนรองรับกำรแข่งขัน ฝึกอาชีพแรงงานกลุ่มเฉพาะ
เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ กำรคุ้มครองแรงงำน ได้แก่ ตรวจการคุ้มครองแรงงาน การให้ความรู้และตรวจก�ากับ
สถานประกอบกิจการ การส่งเสริมสถานประกอบกิจการ
ให้มีการปฏิบัติตามข้อก�าหนดมาตรฐานด้านแรงงานไทย
และมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน (Corporate
Social Responsibility: CSR) ส่งเสริมและพัฒนาการจัดตัง้
มุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการอย่างยั่งยืน ตลอดจน
การปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต�่าและการก�าหนดอัตราค่าจ้าง
ตามมาตรฐานฝีมือ โดยตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑
เป็นต้นมา ก�าหนดให้ขึ้นค่าจ้างขั้นต�่าปี ๒๕๖๑ ทุกจังหวัด
ค่าเฉลี่ยค่าจ้างขั้นต�่าอยู่ที่ ๓๑๕.๙๗ บาท
๔.๓.๒ กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรค้ำมนุษย์ และคนขอทำน รัฐบาลได้มงุ่ มัน่ แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
อย่างจริงจัง ส่งผลให้ประชาคมโลกและสหรัฐอเมริกาได้จัดระดับประเทศไทยในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ หรือ
Trafficking in Persons Report (TIP Report) ในปี ๒๕๖๑ อยู่ในระดับ Tier 2 ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากเดิมที่ถูกจัดระดับ
อยู่ในระดับ Tier 3 และระดับ Tier 2 Watching List เมื่อปี ๒๕๕๗-๒๕๖๐ ส�าหรับการจัดระเบียบคนขอทาน รัฐบาล
ได้ด�าเนินการโดยใช้แนว 3P ได้แก่ (๑) การบังคับใช้กฎหมาย (Policy) (๒) การคุ้มครองช่วยเหลือ (Protection) และ
(๓) การป้องกัน (Prevention)
๔.๓.๓ กำรพัฒนำระบบกำรคุ้มครองทำงสังคมและระบบสวัสดิกำรชุมชน โดยดูแลเด็ก สตรี คนพิการ
และผู้ด้อยโอกาส ด�าเนินการงานช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาทางสังคม ด�าเนินโครงการรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรง
ในครอบครัว ด�าเนินโครงการสนับสนุนการจัดให้มสี งิ่ อ�านวยความสะดวกส�าหรับคนพิการและทุกคน แก้ปญ
ั หาเรือ่ งทีอ่ ยูอ่ าศัย
เช่น พื้นที่ริมคลองลาดพร้าวและคลองบางซื่อ เป้าหมาย ๗,๐๘๑ ครัวเรือน ได้พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและช่วยเหลือ
ผู้ได้รับผลกระทบ จ�านวน ๕,๐๑๘ ครัวเรือน โดยก่อสร้างบ้านแล้วเสร็จ ๑,๖๓๕ ครัวเรือน ใน ๓๑ ชุมชน
๔.๓.๔ กำรพัฒนำระบบกำรออม โดยส่งเสริมการออมภาคประชาชนผ่านกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
เพื่อให้ประชาชนมีการออมเงิน เป็นกองทุนบ�านาญส�าหรับทุกคนที่มีอาชีพอิสระให้ได้มีหลักประกันความมั่นคงในชีวิต
ยามเกษียณของตนเอง รวมถึงเป็นหลักประกันการจ่ายบ�านาญและให้ประโยชน์ตอบแทนเมื่อสิ้นสุดการเป็นสมาชิก
การด�าเนินงานดังกล่าวสามารถลดความเหลื่อมล�้าของสังคมในมิติด้านการออมเพื่อการเกษียณได้
๔.๓.๕ กำรเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ ได้แก่ การด�าเนินโครงการบ้านกตัญญู การพัฒนา
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย การด�าเนินโครงการเสริมสร้างสังคมผู้สูงอายุไทยให้มีคุณภาพ ด�าเนินงาน
เพือ่ ส่งเสริมการขยายโอกาสด้านอาชีพและการท�างานส�าหรับผูส้ งู อายุ โดยยอดสะสมจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑
รวมทั้งสิ้น ๕๘,๕๐๐ คน ด�าเนินโครงการให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากล�าบาก ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและ
สิ่งอ�านวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ด�าเนินโครงการขยายผลส่งเสริมสิทธิผู้สูงอายุ
๔.๓.๖ กำรจัดระเบียบสังคมและพัฒนำพื้นที่สำธำรณะ ได้แก่ กำรจัดระเบียบสังคม แก้ไขปัญหาการ
แข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางสาธารณะ ด�าเนินงานตามนโยบายลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม จัดระเบียบทางเท้า
และหาบเร่แผงลอย ดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปรับปรุงภูมทิ ศั น์ กำรพัฒนำพืน้ ทีส่ ำธำรณะและ
ล�ำคลอง ด�าเนินโครงการพัฒนาริมแม่น�้าเจ้าพระยา และการแก้ไขปัญหาชุมชนในพื้นที่ป้อมมหากาฬ
ผลงานรัฐบาล ปีที่ ๔ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
(๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ - ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (๑๑)
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

๔.๔ นโยบำยที่ ๔ กำรศึกษำและเรียนรู้ กำรทะนุบ�ำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม
การส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาและการเรี ย นรู ้
เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศเป็นภารกิจส�าคัญ
ของรัฐบาล โดยในช่วงปีที่ผ่านมา รัฐบาลได้ด�าเนินการ
ยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาให้ เ กิ ด ความทั่ ว ถึ ง และ
เท่าเทียม รวมทั้งผลิตและพัฒนาก�าลังคนให้สอดคล้อง
กั บ ความต้ อ งการและรองรั บ การพั ฒ นาประเทศใน
ระยะยาว ตลอดจนการผลิตและพัฒนาคุณภาพครูและ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาให้ เ พี ย งพอและได้ ม าตรฐาน
รวมทั้งการปรับโครงสร้างการบริหารด้านการศึกษาใหม่
เพื่อกระจายอ�านาจและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
ด้านบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนการทะนุบา� รุงศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้
๔.๔.๑ โรงเรียนประชำรัฐ เป็นโรงเรียนตามแนวนโยบายสานพลังประชารัฐที่เริ่มด�าเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๕๙
โดยร่วมมือกับภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา เพื่อลดความเหลื่อมล�้าทางการศึกษา ทั้งการสนับสนุน
งบประมาณ บุคลากร ซึ่งมีเป้าหมายที่จะพัฒนาโรงเรียน รุ่นที่ ๑ จ�านวน ๓,๓๕๑ แห่ง และรุ่นที่ ๒ จ�านวน ๑,๒๕๗ แห่ง
ให้เป็นโรงเรียนดีใกล้บ้าน ที่พร้อมจะรองรับโรงเรียนเครือข่ายต่อไป
๔.๔.๒ ติวฟรีดอทคอม เป็นสื่อในรูปแบบ e-learning Platform ติวข้อสอบ O-NET ระดับชั้นประถม
ศึกษาปีที่ ๖ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยน�าติวเตอร์ชื่อดังมาสอนเทคนิค เคล็ดลับในการเรียนรู้วิชาต่าง ๆ
ซึ่งเป็นการเรียนเสริมนอกบทเรียน นอกจากนี้ ยังมีคลังข้อสอบต่าง ๆ ให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมก่อนสอบ โดยได้รับ
ความร่วมมือในการด�าเนินการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทัง้ นี้ เป็นการสร้างโอกาสให้นกั เรียนทุกคนได้เข้าถึงบทเรียน
ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
๔.๔.๓ กำรผลิตและพัฒนำครู เช่น โครงการผลิตครูเพือ่ พัฒนาท้องถิน่ เพือ่ ดึงดูดและจูงใจให้เด็กและเยาวชน
ทีเ่ ป็นคนดี คนเก่ง ได้เข้ามาศึกษาวิชาชีพครูในสถาบันฝ่ายผลิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และเมือ่ ส�าเร็จการศึกษาแล้วจะได้รบั การบรรจุแต่งตัง้
ในภูมิล�าเนาของตนเอง ขณะนี้ได้คัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการแล้ว จ�านวน ๘ รุ่น รวมทั้งสิ้น ๒๔,๔๔๒ คน ได้รับการบรรจุ
ไปแล้วในช่วงปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑ จ�านวน ๓ รุ่น รวม ๙,๐๖๗ คน และอยู่ระหว่างการศึกษา จ�านวน ๕ รุ่น รวม ๑๕,๓๗๕ คน
๔.๔.๔ กำรอนุ รั ก ษ์ ฟื ้ น ฟู สื บ สำน พั ฒ นำ และเผยแพร่ ม รดกทำงวั ฒ นธรรม เช่ น กำรยกระดั บ
พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติ ด�าเนินการปรับเปลี่ยนรูปแบบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศทั้งในเรื่องของการจัดรูปแบบ
การจัดแสดงให้น่าสนใจ มีความทันสมัย โดยการน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการให้บริการ การจัดสิ่งอ�านวยความสะดวก
ให้ พ ร้ อ มให้ บ ริ ก ารนั ก ท่ อ งเที่ ย วและรองรั บ แก่ ผู ้ พิ ก ารและผู ้ สู ง อายุ ใ นสถานะอารยสถาปั ต ย์ (Friendly Design)
โดยมี พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห่ ง ชาติ ส� าคั ญ ที่ ไ ด้ รั บ การยกระดั บ การให้ บ ริ ก าร ได้ แ ก่ พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห่ ง ชาติ พระนคร
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง กำรจัดนิทรรศกำร “ปฏิบัติกำรถ�้ำหลวง :
วำระแห่งโลก” โดยจัดแสดงข้อมูลและภาพเหตุการณ์การช่วยชีวิตเด็กและผู้ช่วยโค้ชทีมนักฟุตบอลหมูป่า อะคาเดมี
ทั้ง ๑๓ คน ที่ติดอยู่ ณ วนอุทยานถ�้าหลวง-ขุนน�้านางนอน อ�าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยได้บูรณาการความร่วมมือ
กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวบรวมข้อมูลและภาพเหตุการณ์น�ามาจัดนิทรรศการ และกำรขับเคลื่อนแผนแม่บท
คุณธรรมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) โดยมีเป้าหมายให้สังคมไทยมีคุณธรรม คนไทยปฏิบัติตนตาม
หลักค�าสอนทางศาสนาที่ตนนับถือ น้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ ธ�ารงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทย และอยู่ร่วมกันด้วยสันติสุขในประเทศไทย ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลกอย่างยั่งยืน โดยเน้นปลูกฝัง
ให้คนไทยยึดมั่นในคุณธรรม ๔ ประการ คือ “พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา”
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๔.๕ นโยบำยที่ ๕ กำรยกระดับคุณภำพบริกำรด้ำนสำธำรณสุข และสุขภำพของประชำชน
ความสมบู ร ณ์ ท างสุ ข ภาพของประชาชน
เป็นปัจจัยพื้นฐานส�าคัญในการพัฒนาประเทศในระยะยาว
รัฐบาลได้มุ่งเน้นการสร้างหลักประกันทางสุขภาพให้แก่
ประชาชนทุ ก คน และการปฏิ รู ป ระบบบริ ก ารสุ ข ภาพ
ปฐมภูมิ ควบคู่ไปกับการสนับสนุนให้ประชาชนดูแลรักษา
สุขภาพของตนและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่อโรคต่าง ๆ
รวมทั้ ง เฝ้ า ระวั ง และควบคุ ม โรคระบาดและโรคติ ด ต่ อ
ร้ายแรง โดยมีการด�าเนินการที่ส�าคัญ ดังนี้
๔.๕.๑ กำรสร้ำงควำมครอบคลุมผู้มีสิทธิในระบบประกันสุขภำพ (Universal Health Coverage:
UHC) ได้ด�าเนินการลงทะเบียนผู้มีสิทธิ ได้แก่ (๑) การลงทะเบียนในระบบประกันสุขภาพ (UHC) (สิทธิหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ สิทธิประกันสังคม และสิทธิสวัสดิการข้าราชการ) และสิทธิอื่นที่ภาครัฐจัดให้ เช่น พนักงานส่วนท้องถิ่น บุคคลที่มี
ปัญหาสถานะและสิทธิ และผู้ประกันตนคนพิการ ๖๖.๒๐ ล้านคน จากประชากรไทยทั้งประเทศที่มีสิทธิ ๖๖.๒๔ ล้านคน
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๔ และ (๒) การลงทะเบียนในสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Universal Coverage: UC)
๔๗.๘๐ ล้านคน จากประชากรที่มีสิทธิ UC ๔๗.๘๔ ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๒
๔.๕.๒ กำรปฏิรูปกำรบริหำรจัดกำรกำรแพทย์แผนไทยและสมุนไพร โดยพัฒนากฎหมายและแนวทาง
การประเมินสมุนไพรเพื่อการขึ้นทะเบียน ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติ
คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๔.๕.๓ กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหำด้ำนกำรแพทย์และจริยธรรมของ
กำรอุ้มบุญ กำรปลูกถ่ำยอวัยวะและสเต็มเซลล์ โดยจัดตั้งคลินิกบริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชน (Youth Friendly
Health Service: YFHS) ป้องกันปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อม ปัญหาอนามัยเจริญพันธุ์ ปัญหาพฤติกรรมและสุขภาพอื่น ๆ
โดยมีโรงพยาบาล YFHS ๗๕๑ แห่ง จากโรงพยาบาลทั้งหมด ๘๗๗ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๖๓ รวมทั้งส่งเสริมนโยบาย
สาวไทยแก้มแดง มีลูกเพื่อชาติด้วยวิตามินแสนวิเศษ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเกิดให้เพิ่มขึ้นด้วยความสมัครใจ
ให้เพียงพอส�าหรับทดแทนประชากร และการเกิดทุกรายมีการวางแผน น�าไปสู่การคลอดที่ปลอดภัย ทารกแรกเกิดมีสุขภาพ
แข็งแรง พร้อมที่จะเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ
๔.๖ นโยบำยที่ ๖ กำรเพิ่มศักยภำพทำงเศรษฐกิจของประเทศ
รัฐบาลได้ด�าเนินนโยบายด้านการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประเทศ
มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจที่มั่นคง สามารถเติบโตและแข่งขันได้ในตลาดโลก ผลักดันให้ประเทศได้รับการยอมรับจากนานา
ประเทศทั่วโลก รวมทั้งให้ความส�าคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ และควบคู่กับการ
ท�าให้ประชาชนในประเทศมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความเท่าเทียมกันในการครองชีพ โดยประชาชนต้องสามารถเข้าถึงระบบ
สาธารณูปโภคและระบบคมนาคมขนส่งได้อย่างทั่วถึง กระจายรายได้ให้แก่ประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
ซึ่งประกอบด้วย ๑๑ ด้าน ดังนี้
๔.๖.๑ กำรดูแลเกษตรกรและปรับโครงสร้ำงกำรผลิตสินค้ำเกษตร
(๑) กำรดูแลเกษตรกร รัฐบาลได้ดา� เนินการเพือ่ ช่วยเหลือเกษตรกรกลุม่ ต่าง ๆ ประกอบด้วย ผูป้ ลูกข้ำว
เช่น โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๖๑ มีกรอบวงเงินในการอุดหนุนเบี้ยประกันภัย คิดเป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น
๑,๘๔๑.๑๐ ล้านบาท ผลการด�าเนินงาน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ โดยมีพื้นที่เข้าร่วมโครงการ จ�านวน ๒๗.๖๐ ล้านไร่
คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๙๙ ของพื้นที่เป้าหมายสูงสุด ๓๐ ล้านไร่ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จ�านวน ๑.๙๒ ล้านราย
และโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ (อินทรีย์ ๑ ล้านไร่) มีเกษตรกรเข้าร่วม ๒๘,๗๔๙ ราย จ�านวน ๓๐๘,๑๐๓.๙๘ ไร่
ผู ้ ป ลู ก ยำงพำรำ เช่ น โครงการสนั บ สนุ น สิ น เชื่ อ เป็ น เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นแก่ ส ถาบั น เกษตรกรเพื่ อ รวบรวมยาง
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (๑๓)
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

มีกรอบวงเงินสินเชื่อ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยมีสหกรณ์
การเกษตร กลุ ่ ม เกษตรกร และกลุ ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน
เข้ า ร่ ว มโครงการ จ� า นวน ๕๑๐ แห่ ง วงเงิ น ขอกู ้
๕,๐๕๕.๔๕ ล้านบาท ผู้ปลูกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ เช่น
การเชื่อมโยงตลาดสินค้าในรูปแบบไตรภาคี ประกอบด้วย
สภาเกษตรกรแห่งชาติ ผูร้ วบรวมรับซือ้ โรงงานอาหารสัตว์
โดยได้ประสานความร่วมมือในการรับซือ้ ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์
จากเกษตรกร มีการเชื่อมโยงแล้ว ๑๕ จังหวัด ปริมาณรวม
๕๒๕,๐๘๘ ตันต่อปี ผู้ปลูกปำล์มน�้ำมัน เช่น การเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต และลดต้ น ทุ น การผลิ ต ด้ ว ย
การส่งเสริมโครงการปลูกปาล์มน�า้ มันโดยใช้ระบบแปลงใหญ่ ซึง่ สามารถลดต้นทุนการผลิตได้รอ้ ยละ ๒๕ และมีรายได้เพิม่ ขึน้
ร้อยละ ๒๐ ผู้ปลูกผลไม้ เช่น การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการรับซื้อผลไม้ฤดูการผลิตปี ๒๕๖๑ กับห้างค้าปลีก
ชั้ น น� า ของประเทศและผู ้ ส ่ ง ออกผลไม้ มี เ ป้ า หมายรั บ ซื้ อ ผลไม้ รวมทั้ ง สิ้ น ๓๓๓,๐๐๐ ตั น คิ ด เป็ น มู ล ค่ า รวมกว่ า
๒๐,๒๐๐ ล้านบาท และการจัดกิจกรรมจับคูธ่ รุ กิจ (Business Matching) ระหว่างสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชนไทยกับต่างประเทศ
ผู้เลี้ยงกุ้ง แก้ไขปัญหาภาวะราคากุ้งตกต�่า โดยร่วมหารือกับภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกุ้ง เพื่อลดต้นทุน
ปัจจัยการผลิต โดยลดราคาลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมจากราคาตัวละ ๑๙ สตางค์ เหลือราคาตัวละ ๑๖ สตางค์
(๒) กำรพั ฒ นำประสิ ท ธิ ภ ำพและคุ ณ ภำพสิ น ค้ ำ เกษตร เพื่ อ ให้ สิ น ค้ า เกษตรมี คุ ณ ภาพและ
ได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีผลการด�าเนินการที่ส�าคัญ เช่น การตรวจวิเคราะห์
คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ๔๐๙,๖๔๓ ตัวอย่าง ตรวจประเมินมาตรฐานสถานประกอบการ ๖๓,๗๖๕ แห่ง ตรวจประเมิน
สถานประกอบการตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล ๓๔๔ แห่ง รวมทั้งยังได้พัฒนาสุขภาพสัตว์ โดยบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
โรคสัตว์ การก�าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรแบ่งเป็น มาตรฐานสมัครใจ ๓๐๓ เรื่อง และมาตรฐานบังคับ ๖ เรื่อง
รวมถึงติดตามสถานประกอบการเพื่อให้การรับรองมาตรฐาน ๑๓ ครั้ง
(๓) กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและสถำบันเกษตรกร โดยด�าเนินการส่งเสริมและสนับสนุน
การด�าเนินงานของสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร ช่วยเหลือด้านหนีส้ นิ และสินเชือ่ สนับสนุนเครือ่ งมือและอุปกรณ์ทางการเกษตร
ช่วยเหลือด้านที่ดินท�ากินและทรัพยากรดิน และด�าเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อสร้างชุมชนอยู่ดีมีสุข โดยได้เบิกจ่าย
งบประมาณแล้วเสร็จ ๘๐,๔๖๒ หมูบ่ า้ น/ชุมชน ๙๐,๗๗๓ โครงการ รวมเป็นเงิน ๑๖,๐๔๒.๕๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๖๖
(๔) กำรพัฒนำปรับโครงสร้ำงกำรผลิตสินค้ำเกษตร เช่น การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรตามแผนที่
การเกษตรเชิงรุก (Zoning by Agri-Map) โดยการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวในพื้นที่ไม่เหมาะสมไปท�าประมง ปศุสัตว์
ปลูกพืชเศรษฐกิจและเกษตรผสมผสาน ๒๗๐,๑๖๗ ไร่ และพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer เพื่อพัฒนาให้เกษตรกรมี
ศักยภาพ ทั้งทางด้านการผลิต การแปรรูปและการตลาดในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร
(๕) กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงประสิทธิภำพระบบตลำด เช่น ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพดิจิทัล
โดยปรับปรุงเว็บไซต์ตลาดกลางสินค้าเกษตรและผลิตผลทางการเกษตร พัฒนาเว็บไซต์ www.agrimart.in.th ปรับปรุง
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (เว็บไซต์ www.ortorkor.com) โดยลูกค้าสามารถเห็นสินค้าที่จะสั่งซื้อได้ทันที (Real Time) และ
การด�าเนินโครงการกาญจนบุรีโมเดล กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
ธนาคารออมสิน บริษทั ปตท. จ�ากัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัง้ ๙ แห่ง ด�าเนินโครงการต้นแบบน�าร่อง
ณ จังหวัดกาญจนบุรี เพือ่ สร้างงาน สร้างตลาด สร้างโอกาส สร้างรายได้ และเป็นต้นแบบด�าเนินโครงการใน ๑๐ จังหวัดยากจน
๔.๖.๒ กำรดูแลรักษำเสถียรภำพรำคำและลดภำระค่ำครองชีพประชำชน ประกอบด้วย (๑) กำรดูแลรำคำ
สินค้ำและบริกำรให้มีรำคำที่เหมำะสมและเป็นธรรม โดยด�าเนินการควบคุมราคาสินค้าและบริการ ๕๓ รายการ ติดตาม
ดูแล ๒๒๗ รายการ และติดตามตรวจสอบราคาอย่างสม�า่ เสมอเป็นประจ�าทุกปักษ์ ทุกเดือน เพือ่ ป้องกันมิให้มกี ารฉวยโอกาส
ผลงานรัฐบาล ปีที่ ๔ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
(๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ - ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
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ขึ้นราคา หรือแอบลักลอบขึ้นราคา จัดท�าแอปพลิเคชันลายแทงของถูก เพื่อแสดงข้อมูลเปรียบเทียบราคาสินค้าและ
การส่งเสริมการขายสินค้าในราคาประหยัดในแต่ละพื้นที่ และ (๒) กำรลดภำระค่ำครองชีพของประชำชน โดยโครงการ
ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ และโครงการร้านธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน จ�าหน่ายสินค้าราคาต�่ากว่า
ท้ อ งตลาดทั่ ว ไปร้ อ ยละ ๒๐-๔๐ ทั่ ว ประเทศ รวม ๒,๔๐๑ ครั้ ง มี มู ล ค่ า การจ� า หน่ า ยรวมทั้ ง สิ้ น ๔๓๐ ล้ า นบาท
สามารถลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน จ�านวน ๑.๙๓ ล้านคน
๔.๖.๓ กำรเพิม่ ขีดควำมสำมำรถผูป้ ระกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) ประกอบด้วย
๖ แนวทาง ได้แก่
(๑) มำตรกำรทำงกำรเงิน เช่น มาตรการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน
รายย่อย (สินเชื่อ Nano-Finance) ให้สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ ส�าหรับบุคคลธรรมดาได้ในวงเงินไม่เกิน
๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อราย และคิดอัตราดอกเบี้ย ค่าบริการและค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่เรียกเก็บจากลูกหนี้รวมกันแล้วไม่เกิน
ร้อยละ ๓๖ ต่อปี ซึ่งมีการให้สินเชื่อแล้วจ�านวน ๙๔๙,๘๐๓ ราย วงเงิน ๑๗,๐๐๐.๓๘ ล้านบาท (วงเงินเฉลี่ย ๒๐,๙๔๖
บาทต่อราย) และโครงการค�้าประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการใหม่และนวัตกรรม (Startup & Innovation) เพื่อช่วยเหลือ
SMEs ที่รัฐให้การส่งเสริมเป็นพิเศษ ทั้งกลุ่มผู้ประกอบการใหม่ (Startup SMEs) กลุ่มผู้ประกอบการนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี (Innovation & Technology SMEs) โดยบรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อมได้คา�้ ประกันสินเชือ่ ให้กบั
SMEs ๘๗๑ ราย จ�านวน ๑,๔๔๗ ล้านบาท
(๒) มำตรกำรด้ำนภำษี เช่น มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการด�าเนินธุรกิจของ SMEs (มาตรการ
พี่ช่วยน้อง) และมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในชนบท เพื่อเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ เพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันให้ SMEs และส่งเสริมการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจและสังคมในโครงการที่ท้องถิ่นมีความต้องการ
(๓) กำรขับเคลื่อนและรองรับกำรเปลี่ยนผ่ำน SMEs เข้ำสู่ประเทศไทย ๔.๐ เช่น พัฒนาโค้ชผ่าน
โครงการ Train The Coach โดยจัดท�าระบบข้อมูลโค้ชเข้าระบบแล้วรวม ๑,๖๖๙ ราย ประกอบด้วย ที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงธุรกิจ
ทัว่ ไป (Biz Mentor) จ�านวน ๑,๔๕๙ ราย นักวิชาการหรือผูเ้ ชีย่ วชาญ (Tech Expert) จ�านวน ๑๙๐ ราย ผูส้ ร้างแรงบันดาลใจ
(Biz Transformer) จ�านวน ๒๐ ราย และการผลักดัน SMEs สูห่ ว่ งโซ่การผลิตผ่านดิจทิ ลั แพลตฟอร์ม B2B (Digital Value Chain)
โดยมี SMEs ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมผ่านเว็บไซต์ T-GoodTech รวม ๓,๘๓๗ ราย มีการเจรจาธุรกิจ ๘๓ คู่ ก่อให้เกิด
มูลค่าทางเศรษฐกิจไม่ต�่ากว่า ๑๐๐ ล้านบาท
(๔) กำรพัฒนำ SMEs สู่กำรเป็น Smart Enterprises เช่น ส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจและธุรกิจให้มี
ศักยภาพ โดยพัฒนาประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมความรู้ด้านการตลาด เช่น ขับเคลื่อนนักธุรกิจด้วยนวัตกรรม
พัฒนาค้าส่งค้าปลีกไทยให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพิ่มศักยภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทย พัฒนาธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์
พัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการทีม่ มี ลู ค่าสูง เพิม่ โอกาสการค้าด้วย e-Commerce โดยด�าเนินการพัฒนาศักยภาพ ผูป้ ระกอบธุรกิจ
๔๗,๓๖๕ ราย ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ ๓,๙๐๘ ล้านบาท
(๕) กำรส่งเสริม SMEs และผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้ำสู่ตลำดต่ำงประเทศ เช่น พัฒนา
ผู้ประกอบการ (Capacity Building Strategy) มีผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริมและพัฒนากว่า ๑๐๐,๐๐๐ ราย เกิดมูลค่า
การสัง่ ซือ้ รวมประมาณ ๘๐ ล้านบาท โดยมีกจิ กรรมทีส่ า� คัญ เช่น ส่งเสริมนักออกแบบไทยสูต่ ลาดโลก ส่งเสริมสินค้านวัตกรรม
และสินค้าทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมสูต่ ลาดสากล พัฒนาผูป้ ระกอบการสร้างตราสินค้าสูส่ ากล (DEMark) ส่งเสริมตราสัญลักษณ์
Thailand Trust Mark (T Mark Festival) มีผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกดีเด่น ปี ๒๕๖๑ ได้รับรางวัลจ�านวนทั้งสิ้น ๓๕ ราย
(๖) กำรยกระดับเศรษฐกิจฐำนชุมชนให้เกิดกำรสร้ำงงำน สร้ำงโอกำส สร้ำงรำยได้เศรษฐกิจ
ฐำนรำก เช่น การจัดตั้งศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SMEs One Stop Service: OSS) มีผู้ขอรับบริการ จ�านวน
๑๗๗,๘๕๑ ราย โดยให้คา� ปรึกษาด้านบัญชี/การเงินมากทีส่ ดุ ๕,๖๖๕ รายการ รองลงมา คือ ด้านการตลาด ๒,๗๓๓ รายการ
ด้านบริหารจัดการ ๓,๑๕๘ รายการ

ผลงานรัฐบาล ปีที่ ๔ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
(๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ - ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (๑๕)
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

๔.๖.๔ กำรส่งเสริมภำคกำรพำณิชย์ กำรค้ำ และขยำยฐำนกำรส่งออก ได้แก่ (๑) กำรส่งเสริมกำรพำณิชย์
และกำรค้ำ เช่น โครงการหนึ่งต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Tambon One Product: OTOP) เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานราก
ให้ เ ข้ ม แข็ ง มั่ น คง โดยมี ก ลุ ่ ม ผู ้ ป ระกอบการลงทะเบี ย น OTOP ทั้ ง หมด ๘๐,๑๔๑ ราย ๑๖๗,๔๐๓ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
และโครงการตลาดประชารัฐ โดยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในรูปแบบประชารัฐ
จ�านวน ๖,๖๑๐ แห่ง ก่อให้เกิดรายได้ในชุมชน ๑,๖๐๔.๕๙ ล้านบาท (๒) กำรส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
โดยการส่งออกปี ๒๕๖๑ ในรอบ ๑๑ เดือน (เดือนมกราคม-พฤศจิกายน ๒๕๖๑) ขยายตัวร้อยละ ๗.๓ (มูลค่า ๒๓๒,๗๒๕
ล้านดอลลาร์ สรอ.) นอกจากนี้ ได้มกี ารขยายความร่วมมือและลดอุปสรรคทางการค้า มุง่ การรักษาตลาดเดิมและหาตลาดใหม่
ผ่านการเจรจาในเวทีต่าง ๆ ทั้งระดับทวิภาคีและภูมิภาค ปัจจุบันไทยมีความตกลงเขตการค้าเสรี จ�านวน ๑๒ ฉบับ
กั บ ๑๗ ประเทศคู ่ ค ้ า ในช่ ว ง ๖ เดื อ นแรกของปี ๒๕๖๑ มี มู ล ค่ า การค้ า ระหว่ า งประเทศอยู ่ ที่ ๑๔๘,๒๐๘.๒๔
ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๔.๒๔ เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน และ (๓) กำรเร่งรัดผลักดันขยำยโอกำส
กำรด�ำเนินธุรกิจกำรค้ำในตลำดต่ำงประเทศของสินค้ำไทย เช่น การส่งเสริมตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market)
การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ (Strategic Partnership) เพื่ออ�านวยความสะดวกทางการค้า และการผลักดันการค้า
ในตลาดเมืองรอง (City Focus)
๔.๖.๕ กำรขับเคลื่อนอุตสำหกรรมสู่ประเทศไทย ๔.๐ และส่งเสริมกำรลงทุน รัฐบาลได้ให้ความส�าคัญกับ
การพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยมีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ได้แก่ (๑) กำรขับเคลื่อน
อุตสำหกรรมสู่ประเทศไทย ๔.๐ โดยได้มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและนวัตกรรมที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ความสามารถในการแข่งขันทั้งในประเทศและสู่ระดับสากล เช่น ศูนย์กลางยานยนต์ไฟฟ้าในอาเซียน อุตสาหกรรมชีวภาพ
ของไทย (๒) กำรขับเคลื่อนเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ รัฐบาลได้พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern
Economic Corridor Development: EEC) โดยได้จัดท�า
พระราชบั ญ ญั ติ เ ขตพั ฒ นาพิ เ ศษภาคตะวั น ออก
พ.ศ. ๒๕๖๑ และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม
๒๕๖๑ เพื่อรองรับการด�าเนินการที่ส�าคัญในอนาคต เช่น
เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่ออุตสาหกรรมเป้าหมาย
เมืองใหม่อัจฉริยะน่าอยู่ โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา
และเมืองการบินภาคตะวันออก โครงการท่าเรือแหลมฉบัง
ระยะที่ ๓ (๓) กำรส่งเสริมกำรลงทุน ได้ด�าเนินการใน ๑๐
อุตสาหกรรมเป้าหมาย (ยานยนต์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
การท่องเทีย่ ว การเกษตรและเทคโนโลยีชวี ภาพ การแปรรูป
อาหาร เครื่องจักรอัตโนมัติและหุ่นยนต์ อากาศยาน ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ดิจิทัล การแพทย์) จ�านวน ๑,๔๕๑ โครงการ
มูลค่ารวมทั้งสิ้น ๗๔๙,๓๗๓ ล้านบาท นอกจากนี้ ได้ด�าเนินการตรวจลงตราส�าหรับผู้ประกอบการ นักลงทุน และผู้เชี่ยวชาญ
จากต่างประเทศ ซึ่งเป็นการก�าหนดให้มีวีซ่าประเภทใหม่ คือ SMART Visa เพื่ออ�านวยความสะดวกให้บุคลากรชาวต่างชาติ
ที่มีความรู้ความสามารถสูงเข้ามาลงทุน ท�างาน หรือริเริ่มธุรกิจใหม่เพื่อรองรับการด�าเนิน ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ
(๔) กำรพัฒนำระบบกำรเชือ่ มโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (National Single Window: NSW) ปัจจุบนั มีหน่วยงาน
ที่เชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ NSW อย่างเป็นทางการแล้ว ๓๗ หน่วยงาน โดยให้บริการเชื่อมโยงข้อมูลแบบไร้เอกสารระหว่าง
กรมศุลกากรและผูป้ ระกอบการทัว่ ประเทศ และมีการเชือ่ มโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ได้ครบถ้วนแล้ว แต่ยงั ไม่ครบถ้วน
ทุกสินค้าที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง
๔.๖.๖ กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรขนส่งและคมนำคม รัฐบาลได้ด�าเนินการพัฒนาระบบขนส่ง
เพื่ออ�านวยความสะดวกในการด�าเนินชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม และเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายคมนาคมอย่างทั่วถึง
ประกอบด้วย ๔ ด้าน ได้แก่

ผลงานรัฐบาล ปีที่ ๔ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
(๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ - ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
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(๑) กำรพัฒนำระบบขนส่งทำงบก เช่น โครงกำรพัฒนำระบบรถไฟทำงคู่ รวมทั้งสิ้น ๑๔ โครงการ
โดยเป็นโครงการทีอ่ ยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง จ�านวน ๗ โครงการ และคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๒ คือ ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า
แก่งคอย และช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น โครงกำรพัฒนำรถไฟฟ้ำ จ�านวน ๙ โครงการ โดยเป็นโครงการที่อยู่ระหว่าง
การก่อสร้าง จ�านวน ๖ โครงการ ได้แก่ สายสีแดง (ช่วงบางซื่อ-รังสิต) สายสีน�้าเงิน (ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ และหัวล�าโพงบางแค) สายสีเขียว (ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต) สายสีชมพู (ช่วงแคราย-มีนบุรี) สายสีส้ม (ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี)
และสายสีเหลือง (ช่วงลาดพร้าว-ส�าโรง) โครงกำรก่อสร้ำงทำงหลวงพิเศษระหว่ำงเมือง อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
จ�านวน ๓ เส้นทาง คือ สายพัทยา-มาบตาพุด สายบางปะอิน-นครราชสีมา และสายบางใหญ่-กาญจนบุรี โดยสองเส้นทางแรก
คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๓ และเส้นทางที่สามคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๔
(๒) กำรพัฒนำระบบขนส่งทำงอำกำศ เช่น โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ ๒
โดยผลการด�าเนินการคิดเป็นร้อยละ ๔๑.๖๕ คาดว่าจะด�าเนินการแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๓ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานแม่สอด
จังหวัดตาก ท่าอากาศยานเบตง จังหวัดยะลา และท่าอากาศยานอูต่ ะเภาเพือ่ รองรับปริมาณการจราจรทางอากาศทีจ่ ะเพิม่ ขึน้
ในอนาคต และแบ่งเบาภาระของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง
(๓) กำรพัฒนำระบบกำรขนส่งทำงน�ำ้ เช่น โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือโดยสารในแม่นา�้ เจ้าพระยา
ได้ปรับปรุงท่าเรือจ�านวน ๑๗ แห่ง เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อแก้ปัญหาการจราจรและการเชื่อมต่อระบบโดยสารสาธารณะ
ระหว่างเรือโดยสาร รถไฟฟ้า รถประจ�าทาง และในระยะต่อไปจะมีการซ่อมแซมปรับปรุงท่าเรือต่าง ๆ รวม ๒๒ แห่ง
โดยเป็นท่าเรือที่รองรับการยกระดับการเป็นสถานีเรือ ๑๑ แห่ง และท่าเรือในแม่น�้าเจ้าพระยา อีก ๑๑ แห่ง รวมทั้งจะมีการ
พัฒนาพื้นที่และติดตั้งระบบ เช่น การกั้นพื้นที่ การติดตั้งป้ายบอกสถานีเรือและข่าวสารทั่วไป และการจัดหาเครื่องจ�าหน่าย
ตั๋วอิเล็กทรอนิกส์
(๔) กำรพัฒนำระบบตั๋วร่วม โดยรัฐบาลได้พัฒนาระบบตั๋วร่วม (บัตรแมงมุม) เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการเชื่อมต่อการเดินทางทุกรูปแบบให้แก่ประชาชนด้วยบัตรเพียงใบเดียว ได้แก่
รถไฟฟ้า รถโดยสารประจ�าทาง เรือโดยสาร และทางพิเศษ อีกทั้งเป็นการเพิ่มศักยภาพการให้บริการของระบบขนส่งมวลชน
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในภาพรวมด้วย โดยประชาชนสามารถเริ่มใช้บัตรแมงมุมช�าระค่าโดยสารรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน�้าเงิน) และสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นต้นมา
๔.๖.๗ กำรขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจดิจิทัล รัฐบาลได้ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)
โดยได้ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และด�าเนินการด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย (๑) กำรส่งเสริมด้ำนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม โดยได้ด�าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการช�าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) เพื่อพัฒนาระบบการช�าระเงินของประเทศไทยให้เข้าสู่ระบบการช�าระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) อย่างครบวงจร เช่น โครงกำรพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นการพัฒนาระบบการ
ช�าระเงินเพื่อให้ประชาชนสามารถลงทะเบียนผูกเลขประจ�าตัวประชาชนหรือหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่กับบัญชีเงินฝาก
ธนาคารเพื่อใช้ในการรับโอนเงินแทนการใช้เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร โดย ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีผู้ลงทะเบียน
พร้อมเพย์สะสมรวม ๔๕.๔ ล้านรายการ (๒) กำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data) ส�ำหรับหน่วยงำนภำครัฐ
เช่น ได้พัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ของภาครัฐในประเด็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยพัฒนำระบบ
บูรณำกำรข้อมูลคนจนแบบชี้เป้ำ (Thai Poverty Map and Analytics Platform: TPMAP) เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
แก้ปัญหาความยากจนให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น สามารถออกแบบนโยบายในการแก้ไขปัญหาความยากจนให้ตรงกับ
ความต้องการหรือสภาพปัญหาได้ รวมทั้งใช้วิเคราะห์และคาดการณ์แนวโน้มของสถานการณ์ความยากจนในประเทศไทย
เพื่อหาค�าตอบใน ๓ ประเด็นหลัก ได้แก่ “ใครคือคนจน” “คนจนต้องการหรือมีปัญหาอะไร” และ “จะช่วยเหลือคนจนตาม
กลุม่ เป้าหมายอย่างยัง่ ยืนได้อย่างไร” ทัง้ นี้ คาดว่าจะสามารถใช้งานระบบ TPMAP ได้ตงั้ แต่เดือนกันยายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
(๓) กำรจั ด ระบบควำมมั่ น คงปลอดภั ย ไซเบอร์ ข องประเทศ โดยสนั บ สนุ น การด� า เนิ น นโยบายเศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล
อย่างมัน่ คงปลอดภัย (Cybersecurity Missions) เพือ่ ยกระดับในการเฝ้าระวังและจัดการภัยคุกคามทีจ่ ะเกิดขึน้ และอาจสร้าง
ความเสียหายแก่ระบบโครงสร้างพื้นฐานส�าคัญของประเทศ ให้สามารถจัดการกับภัยคุกคามได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (๑๗)
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

ด้วยการขยายผลการติดตั้งระบบป้องกันและเฝ้าระวังภัยคุกคาม Government Threat Monitoring (GTM) และ
Government Website Protection (GWP) โดยในปี ๒๕๖๑ ได้ตดิ ตัง้ ระบบให้แก่หน่วยงานภาครัฐแล้ว จ�านวน ๔๐ หน่วยงาน
และเว็บไซต์ที่มีระบบป้องกันและเฝ้าระวังภัยคุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศ จ�านวน ๒๐๐ เว็บไซต์ ท�าให้โดยรวม
ปัจจุบันมี ๒๔๐ หน่วยงานที่ติดตั้งระบบ และ ๑,๕๐๐ เว็บไซต์ที่มีระบบป้องกันฯ และ (๔) กำรจัดอันดับโลกเกี่ยวกับกำร
พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศของประเทศไทยที่ปรับตัวดีขึ้น เช่น Government Development Index (EGDI) โดย
สหประชาชาติ (United Nations: UN) ประกาศผลในปี ๒๕๖๑ ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่ ๗๓ จาก
๑๙๗ ประเทศ (ดีขนึ้ ๔ อันดับ) เนือ่ งจากการผลักดันและพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านดิจทิ ลั ของภาครัฐ รวมทัง้ การปรับปรุง
การให้บริการของภาครัฐผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ท�าให้ประชาชนเข้าถึงและมีการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น
(ปี ๒๐๑๖ อันดับ ๗๗) และ Global Innovation Index โดยองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ประกาศผลในปี ๒๕๖๑
ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่ ๔๔ จาก ๑๒๖ ประเทศ ดีขึ้น ๗ อันดับ
๔.๖.๘ กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวในประเทศไทย รัฐบาลได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย
พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑ โดยใช้ “วิถีไทย” เป็นตัวขับเคลื่อนทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ อ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่
นักท่องเที่ยว พัฒนำบุคลำกรเพื่อรองรับกำรเติบโต กระจำยพื้นที่และช่วงเวลำกำรท่องเที่ยว เชื่อมโยงกำรท่องเที่ยวกับ
กลุม่ อำเซียน โดยในปี ๒๕๖๐ สามารถสร้างรายได้จากการ
ท่องเทีย่ ว จ�านวน ๒.๘ ล้านล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ ๑๑.๙๒
จากปีที่ผ่านมา และในปี ๒๕๖๑ ได้ตั้งเป้าหมายรายได้
จากนักท่องเที่ยว จ�านวน ๓ ล้านล้านบาท โดยระหว่าง
เดือนมกราคม-กันยายน ๒๕๖๑ มีนกั ท่องเทีย่ วชาวต่างชาติ
ทั้งสิ้น ๒๘.๕๔ ล้านคน ขยายตัวร้อยละ ๘.๗๑ ก่อให้เกิด
รายได้รวม ๑.๔๙ ล้านล้านบาท ขยายตัวร้อยละ ๑๐.๙๕
จากช่ ว งเวลาเดี ย วกั น ของปี ที่ ผ ่ า นมา และระหว่ า ง
เดือนมกราคม-สิงหาคม ๒๕๖๑ มีนกั ท่องเทีย่ วชาวไทยเดินทาง
ท่องเที่ยวภายในประเทศ จ�านวน ๑๐๑.๓๘ ล้านคน-ครั้ง
ขยายตั ว ร้ อ ยละ ๔.๑๓ และก่ อ ให้ เ กิ ด รายได้ ร วม
๐.๖๙ ล้านล้านบาท ขยายตัวร้อยละ ๙.๑๒ จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา มีรายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
(ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๑) รวมประมาณ ๒.๑๘ ล้านล้านบาท ขยายตัวร้อยละ ๑๐.๓๖ ช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา
๔.๖.๙ กำรส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรพลังงำน เช่น กำรจัดท�ำแผนพัฒนำก�ำลังผลิตไฟฟ้ำ (Power
Development Plan: PDP) ฉบับใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งได้ก�าหนดแนวคิด
ให้โรงไฟฟ้าที่มีต้นทุนต�่าที่สุดบรรจุอยู่ในแผน PDP ในอันดับต้น โดยจะมีปัจจัยเรื่องการแบ่งรายภูมิภาค ซึ่งในแต่ละภูมิภาค
ควรจะมีโรงไฟฟ้าค�า้ ระบบ หรือโรงไฟฟ้าทีจ่ ะท�าให้ระบบมีเสถียรภาพ กำรวำงรำกฐำนระบบกำรบริหำรจัดกำรส�ำรวจและ
ผลิตแหล่งปิโตรเลียม ให้มีความพร้อมรองรับแหล่งสัมปทานที่จะสิ้นอายุให้สามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่อง การศึกษาการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ส�าหรับพื้นที่จัดตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหิน
ในภาคใต้ การจัดท�าร่างพระราชบัญญัตกิ องทุนน�า้ มันเชือ้ เพลิง พ.ศ. .... การปรับโครงสร้างราคาน�า้ มันเชือ้ เพลิงให้สะท้อนและ
เกิดการแข่งขันเพิ่มขึ้น และรักษาเสถียรภาพราคาพลังงาน การบริหารจัดการก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum
Gas: LPG) การส่งเสริมน�้ามันดีเซลเกรดพิเศษ B20 โครงการสูบน�้าพลังงานแสงอาทิตย์ช่วยภัยแล้ง โครงการส่งเสริมระบบ
อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (พาราโบล่าโดม) การขับเคลือ่ นโครงการโซลาร์ภาคประชาชน การบริหารจัดการค่าไฟฟ้าผันแปร
อัตโนมัติ (Ft) การก�าหนดประเภทหรือขนาดอาคารและมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการ
อนุรักษ์พลังงาน
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๔.๖.๑๐ กำรปฏิรูปรัฐวิสำหกิจ รัฐบาลได้ด�าเนินการยกระดับประสิทธิภาพการด�าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
ให้เหมาะสมกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และสอดคล้องกับมาตรการที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
โดยการตราร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการก�ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... เพื่อก�าหนดบทบาท หน้าที่
และความรับผิดชอบของผูก้ า� หนดนโยบาย ผูก้ า� กับดูแลรัฐวิสาหกิจ ผูถ้ อื หุน้ ในรัฐวิสาหกิจ และรัฐวิสาหกิจให้ชดั เจน ตลอดจน
ให้มกี ารจัดท�าแผนยุทธศาสตร์รฐั วิสาหกิจเพือ่ เป็นช่องทางในการส่งผ่านนโยบายของภาครัฐไปยังรัฐวิสาหกิจให้มคี วามชัดเจน
และโปร่งใส รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูล การประเมินผลการด�าเนินงาน และการก�าหนดกระบวนการสรรหาบุคคลเพื่อ
แต่งตั้งเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจที่มุ่งเน้นประสบการณ์และความรู้ความสามารถที่จ�าเป็นต่อการด�าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
อันน�าไปสู่สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดท�าบริการสาธารณะที่มีคุณภาพให้แก่ประชาชนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพ
๔.๖.๑๑ กำรบริหำรจัด กำรเศรษฐกิ จ นอกเหนือจากการบริหารงบประมาณ และการเร่งรัดติดตาม
การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายแล้ว รัฐบาลได้ดา� เนินการทีส่ า� คัญ เช่น กำรจัดท�ำพระรำชบัญญัติ
วินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้เป็นกฎหมายแม่บทที่เป็นกรอบในการก�ากับวินัยทางการเงินการคลัง
ให้กับหน่วยงานของรัฐทุกประเภท เพื่อให้การบริหารการคลังของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยั่งยืน โปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกรอบการด�าเนินการทางการคลังและงบประมาณของรัฐ การก�าหนดวินัย
ทางการคลัง ด้านรายได้และรายจ่ายทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การบริหารทรัพย์สินของรัฐและเงินคงคลัง
และการบริหารหนี้สาธารณะ กำรระดมทุนกองทุนรวมโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่ออนำคตประเทศไทย (Thailand Future
Fund: TFFIF) เพื่อเป็นทางเลือกในการจัดหาแหล่งเงินทุนใหม่ส�าหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐและ
เพิม่ ขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ลดภาระทางการคลังของภาครัฐ รวมทัง้ เป็นช่องทางให้นกั ลงทุนและผูม้ เี งินออม
สามารถลงทุนในทรัพย์สนิ ของภาครัฐทีม่ คี ณ
ุ ภาพ กำรปรับปรุงโครงสร้ำงภำษีเงินได้บคุ คลธรรมดำ เพือ่ ให้โครงสร้างภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาของไทยมีความสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม โดยได้ปรับปรุงขัน้ เงินได้และบัญชีอตั ราภาษี พร้อมทัง้
เพิ่มค่าลดหย่อน ส�าหรับเงินได้พึงประเมินในปีภาษี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป นอกจากนี้ รัฐบาลได้บริหำรจัดกำรหนี้ภำครัฐ ให้อยู่
ภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลัง คือไม่เกินร้อยละ ๖๐ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product:
GDP) โดยมียอดหนีส้ าธารณะคงค้าง ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ เท่ากับร้อยละ ๔๑.๓๒ ซึง่ มีแนวโน้มลดลงเมือ่ เปรียบเทียบกับ
ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ ที่ร้อยละ ๔๓.๑๒
๔.๗ นโยบำยที่ ๗ กำรส่งเสริมบทบำทและกำรใช้โอกำสในประชำคมอำเซียน
รัฐบาลได้ด�าเนินนโยบายด้านการต่างประเทศที่มีความต่อเนื่องและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อรักษาและส่งเสริมผลประโยชน์ของประเทศทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความส�าคัญ
ต่อการเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางและสนับสนุนให้ลดช่องว่างการพัฒนา โดยไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง
นอกจากนี้ ยังได้เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยง
ทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ในภูมิภาค
อาเซี ย น โดยเข้ า ร่ ว มการประชุ ม สุ ด ยอด
และเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมระดับผูน้ า�
ต่าง ๆ และจัดตั้งศูนย์อาเซียนเพื่อการหารือ
และการศึกษาวิจัยด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน
และศูนย์อาเซียนเพือ่ ผูส้ งู วัยอย่างมีศกั ยภาพ
และนวัตกรรม รวมทั้งยังมีบทบาทที่แข็งขัน
ในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ
โดยมีการด�าเนินการที่ส�าคัญ ดังนี้

ผลงานรัฐบาล ปีที่ ๔ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
(๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ - ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (๑๙)
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

๔.๗.๑ ควำมคืบหน้ำกำรเข้ำร่วมประชำคมอำเซียนในภำพรวม ประกอบด้วย ๓ เสา ได้แก่ (๑) เสำกำรเมือง
และควำมมั่นคง รัฐบาลได้เร่งรัดการด�าเนินการตามแผนงานประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕
ซึง่ ในปัจจุบนั มีการด�าเนินการตามมาตรการยุทธศาสตร์ (action line) ทีร่ ะบุในแผนงานประชาคมการเมืองและความมัน่ คงฯ
ไปแล้ว จ�านวน ๒๓๔ มาตรการ จากจ�านวนทั้งหมด ๒๙๐ มาตรการ คิดเป็นร้อยละ ๘๒ คงเหลือสิ่งที่ต้องด�าเนินการอีก
๕๑ มาตรการ ทั้งนี้ กิจกรรมส�าคัญที่ได้ด�าเนินการแล้ว ได้แก่ การจัดประชุมพิเศษเพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์และความ
ท้าทายในภูมิภาคต่าง ๆ เช่น สถานการณ์ในทะเลจีนใต้ สถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลี รวมถึงสถานการณ์ด้านมนุษยธรรม
ในรัฐยะไข่ (๒) เสำเศรษฐกิจ โดยได้จัดท�าแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ๒๐๒๕ เพื่อก�าหนดทิศทางการรวมตัว
ทางเศรษฐกิจของอาเซียน ซึ่งด�าเนินการแล้ว ๘๐ ข้อ จาก ๑๑๘ ข้อ ทั้งนี้ องค์กรรายสาขาต่าง ๆ ได้จัดท�าแผนงานรายสาขา
รวมทั้งสิ้น ๒๓ แผนงาน เพื่อขับเคลื่อนการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียนให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงานประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ และ (๓) เสำสังคมและวัฒนธรรม โดยได้ก�าหนดแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ ซึ่งมีประเด็นส�าคัญ เช่น การบริหารจัดการภัยพิบัติและการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน การพัฒนา
แนวทางของภูมิภาคในการให้ความช่วยเหลือเหยื่อการค้ามนุษย์
๔.๗.๒ กำรเตรียมกำรของรัฐบำลส�ำหรับกำรด�ำรงต�ำแหน่งประธำนอำเซียนของไทย ปี ๒๕๖๒ รัฐบาล
ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่
ไทยด�ารงต�าแหน่งประธานอาเซียน ปี ๒๕๖๒ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพื่อก�าหนดนโยบายและแนวทางจัดเตรียม
การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๔ และ ๓๕ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ไทยด�ารงต�าแหน่งประธานอาเซียน
อีกกว่า ๑๗๐ วาระประชุม รวมทั้งได้ด�าเนินการจัดท�าตราสัญลักษณ์ จัดท�าเว็บไซต์กลาง เตรียมการด้านสารัตถะ เตรียมการ
ด้านพิธีการและอ�านวยการเพื่อรองรับการประชุมดังกล่าว
๔.๗.๓ กำรเร่งส่งเสริมควำมเชือ่ มโยงทำงเศรษฐกิจ กำรค้ำ กำรลงทุน ในภูมภิ ำคอำเซียนและขยำยควำม
ร่วมมือทำงเศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบ้ำน ได้ดา� เนินการ (๑) ส่งเสริมบทบำทของไทยและกำรใช้โอกำสจำกควำมเชือ่ มโยง
ควำมร่วมมือด้ำนต่ำง ๆ โดยได้ด�าเนินการตามแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕
เพื่อให้การเชื่อมโยงในภูมิภาคเป็นไปอย่างสมบูรณ์และไร้รอยต่อ ซึ่งมีโครงการที่น�าไปปฏิบัติ รวม ๕ โครงการจาก
๑๕ โครงการ และประเทศไทยได้จดั การประชุม Symposium on “Fostering Regional Connectivity in the Indo-Pacific
Region: Connecting the Connectivities” เพือ่ แลกเปลีย่ นความคิดเห็นในการเสริมสร้างความเชือ่ มโยงแผน MPAC 2025
กับกรอบความร่วมมือต่าง ๆ ที่มีอยู่ในภูมิภาค และ (๒) กำรเข้ำร่วมประชุมระดับผู้น�ำในกำรประชุมส�ำคัญต่ำง ๆ
เพื่อเร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ภายในภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน เช่น การประชุมสุดยอดผู้น�า
แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง ๖ ประเทศ (Greater Mekong Subregion: GMS) ครั้งที่ ๖
การประชุ ม ระดั บ ผู ้ น� า กรอบโครงการความร่ ว มมื อ เขตเศรษฐกิ จ สามฝ่ า ยอิ น โดนี เ ซี ย -มาเลเซี ย -ไทย
(Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT)
๔.๗.๔ กำรส่ ง เสริ ม บทบำทของไทยในฐำนะผู ้ ป ระสำนงำนอำเซี ย นด้ ำ นกำรพั ฒ นำที่ ยั่ ง ยื น
โดยเข้ า ร่ ว มการประชุ ม ระดั บ สู ง ระหว่ า งอาเซี ย น-สหภาพยุ โ รปด้ า นการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น และการประชุ ม การหารื อ
ระดมสมองระดั บ สู ง เรื่ อ งการส่ ง เสริ ม ความเกื้ อ กู ล ระหว่ า งวิ สั ย ทั ศ น์ ป ระชาคมอาเซี ย น ค.ศ. ๒๐๒๕ และวาระ
การพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ ครั้งที่ ๒
๔.๗.๕ กำรจัดกิจกรรมและสัมมนำต่ำง ๆ เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องประชำคมอำเซียน
เช่น โครงกำร “๑ จังหวัด ๑ โรงเรียน ๑ ห้องสมุดอำเซียน เพื่อประชำชนและเยำวชนไทย” ส่งมอบห้องสมุดอาเซียน
ให้แก่โรงเรียนแล้วทั้งสิ้น ๔๔ แห่ง ใน ๔๔ จังหวัด และมีแผนที่จะด�าเนินการต่อเนื่องให้ครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ และ
กิจกรรมงำนวันอำเซียน เพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับอาเซียนและเสริมสร้างการมีสว่ นร่วมของภาคประชาสังคมและ
เยาวชนเกี่ยวกับอาเซียน

ผลงานรัฐบาล ปีที่ ๔ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
(๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ - ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
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๔.๘ นโยบำยที่ ๘ กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี กำรวิจยั และพัฒนำ และ
นวัตกรรม
รัฐบาลได้เห็นถึงความส�าคัญของการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมซึ่งเป็นปัจจัยที่จะช่วยขับเคลื่อนให้ประเทศไทย
ก้ า วไปสู ่ ก ารเป็ น ประเทศที่ พั ฒ นาแล้ ว โดยกำรสนั บ สนุ น กำรเพิ่ ม ค่ ำ ใช้ จ ่ ำ ยในกำรวิ จั ย และพั ฒ นำของประเทศ
และจัดระบบกำรบริหำรงำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจยั และ นวัตกรรม ให้มเี อกภำพและประสิทธิภำพ โดยการลงทุน
ด้านการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชนต่อภาครัฐ ประจ�าปี ๒๕๖๐ คิดเป็นอัตราส่วน ๗๐:๓๐ นอกจากนี้ จากการจัดอันดับ
ด้ า นการวิ จั ย และพั ฒ นาโดยสถาบั น การจั ด การนานาชาติ (International Institute of Management
Development: IMD) ปี ๒๕๖๑ ไทยได้ รั บ การจั ด
อั น ดั บ ดี ขึ้ น ถึ ง ๖ อั น ดั บ จากเดิ ม ในปี ๒๕๖๐
อยู่อันดับที่ ๔๘ เป็นอันดับที่ ๔๒ จาก ๖๓ ประเทศ
โดยมี ตั ว เลขการลงทุ น ด้ า นการวิ จั ย และพั ฒ นา
ทั้งภาครัฐและเอกชน เพิ่มขึ้นเป็น ๑.๑๔ แสนล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๘ ของ GDP ปรับตัวดีขึ้นจากปี ๒๕๖๐
ที่ได้ร้อยละ ๐.๖๒ ของ GDP การลงทุนด้านการวิจัยและ
พัฒนาของภาคเอกชนเพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั ส�าคัญ โดยปรับตัว
ดี ขึ้ น ๓ อั น ดั บ อยู ่ ใ นอั น ดั บ ที่ ๒๙ จากอั น ดั บ ที่ ๓๒
และสัดส่วนค่าใช้จา่ ยด้านการวิจยั และพัฒนาของภาคธุรกิจ
ต่อ GDP ปรับตัวดีขึ้น ๑ อันดับ เป็นอันดับที่ ๓๖ จากเดิม
อันดับที่ ๓๗ จ�านวนบุคลากรวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นเป็น
๑๗ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน จากเดิม ๑๓.๘ คน
ต่ อ ประชากร ๑๐,๐๐๐ คน โดยมี ผ ลการด� า เนิ น งาน
ที่ส�าคัญ ดังนี้
๔.๘.๑ กำรด�ำเนินกำรสนับสนุนกำรวิจัย เช่น จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์วิจัย
และพัฒนาของภาคเอกชนในประเทศไทยหรือ Company R&D Centers (CRDC) โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี
ของอุตสาหกรรมไทย (Innovation and Technology Assistance Program: ITAP) โครงการหิ้งสู่ห้าง (Thailand
Tech Show) ๓๐,๐๐๐ บาท สร้างผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ หรือ Startup Voucher มีงานวิจัยพัฒนา
ที่ส�าคัญ เช่น สารยืดอายุน�้ายางสดเพื่อการผลิตยางแผ่น (สาร ThEPS) ประเทศไทยปลอดไขมันทรานส์ พัฒนาเทคโนโลยี
การประมวลผลค�าพูด : ระบบรู้จ�าเสียงพูดภาษาไทย (Partii) แนวทางการจัดการทรัพยากรปูม้าอย่างยั่งยืน
๔.๘.๒ กำรส่ ง เสริ ม กำรหมุ น เวี ย นบุ ค ลำกรระหว่ ำ งภำครั ฐ และเอกชนเพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ควำมสำมำรถ
ในภำคกำรผลิตและกำรบริกำร (Talent Mobility) เพื่อให้เกิดกำรเชื่อมโยงกำรท�ำงำนระหว่ำงภำคเอกชน ปัจจุบันมี
บุคลากรที่ไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน จ�านวน ๑,๓๘๔ คน ประกอบด้วย นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย นักวิจัยจากสถาบันวิจัย
ของรัฐ และผู้ช่วยนักวิจัย บริษัทที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด จ�านวน ๓๘๐ บริษัท จาก ๔๖๔ โครงการ และพัฒนำก�ำลังคน
ในสำขำขำดแคลน โดยสนับสนุนทุนการศึกษาภายใต้โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ระยะที่ ๓ และโครงการฯ ระยะที่ ๓+ เพื่อส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชาในสาขาขาดแคลนทั้งในและต่างประเทศ
ในระดับปริญญาโท-เอก ในสาขาเทคโนโลยีโลหะและวัสดุ และพลังงาน สาขาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน สาขาการจัดการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขานาโนเทคโนโลยี ปัจจุบัน
มีนักเรียนทุนที่ส�าเร็จการศึกษากลับมาแล้ว ๓,๑๙๗ คน แบ่งเป็นทุนต่างประเทศ ๒,๙๙๔ คน และทุนในประเทศ ๒๐๓ คน
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (๒๑)
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

๔.๘.๓ กำรปฏิรปู ระบบกำรให้สงิ่ จูงใจ ระเบียบ และกฎหมำยทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อกำรน�ำงำนวิจยั และพัฒนำ
ไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริมกำรจัดท�ำแผนพัฒนำกำรวิจยั และพัฒนำในระดับภำคหรือกลุม่ จังหวัด รวมทัง้ ผลักดัน
งำนวิจัยและพัฒนำไปสู่กำรใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ โดยการก�าหนดมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
รัฐบาลได้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยเพิ่มจาก
ร้อยละ ๒๐๐ เป็นร้อยละ ๓๐๐ มีระยะเวลาการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นเวลา ๕ ปี ในปี ๒๕๖๑ มีโครงการวิจัย
ที่ยื่นขอรับรอง ๔๔๗ โครงการ มูลค่าโครงการ ๒,๓๕๔.๖๑ ล้านบาท เป็นโครงการวิจัยที่ได้รับรอง ๔๐๔ โครงการ มีมูลค่า
โครงการ ๑,๒๖๑.๕๘ ล้านบาท และมีการด�าเนินโครงการคูปองนวัตกรรม โดยเป็นการสนับสนุนเงินทุนแก่ SMEs และ
วิสาหกิจเริ่มต้น (startup) ในการด�าเนินธุรกิจนวัตกรรมเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยการพิจารณาให้เงินสนับสนุน
แก่โครงการนวัตกรรมไม่เกิน ๑.๕ ล้านบาทต่อโครงการ เป็นการด�าเนินงาน “โครงการคูปองนวัตกรรม” ร่วมกับสภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในช่วงระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ มี ๕๘๒ โครงการ
เงินสนับสนุน ๕๕๐.๖๑ ล้านบาท และมีมูลค่าโครงการ ๑,๐๕๔.๕๔ ล้านบาท
๔.๙ นโยบำยที่ ๙ กำรรักษำควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกร และกำรสร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรอนุรักษ์กับกำรใช้
ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน
นอกเหนือจากกำรจัดกำรทรัพยำกรที่ดินเพื่อให้ประชำชนมีที่ดินท�ำกิน และกำรจัดกำรขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตรำย ซึ่งกล่าวไว้ในผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญของรัฐบาลแล้ว รัฐบาลได้ให้ความส�าคัญในการรักษาความมั่นคง
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ซึ่งมีผลการด�าเนินการที่ส�าคัญ
ดังนี้
๔.๙.๑ กำรปกป้ อ งทรั พ ยำกรธรรมชำติ เ พื่ อ เป็ น รำกฐำนที่ มั่ น คงของกำรพั ฒ นำประเทศ และกำร
สร้ำงคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชนอย่ำงต่อเนื่อง โดยแก้ไขปัญหาการบุกรุกท�าลายป่า ซึ่งเป็นปัญหาที่สะสมมานาน
ภายใต้นโยบาย “พลิกฟื้นผืนป่า สู่การพัฒนายั่งยืน” ด�าเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ
มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ (One Map) เพือ่ จัดท�าแนวเขตทีด่ นิ ของรัฐให้ชดั เจน ถูกต้อง และมีการใช้แผนทีก่ ลางเป็นมาตราส่วน
เดียวกัน สร้างความรู้ความเข้าใจและให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐ การคุ้มครองพื้นที่ป่าไม้โดยการบังคับใช้
กฎหมาย (แผนปฏิบัติการและมาตรการป้องกันและปราบปรามการลักลอบบุกรุกพื้นที่ป่า และการทวงคืนพื้นที่ป่าไม้
ที่ถูกบุกรุก) การจัดการป่าต้นน�้าเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน (เขาหัวโล้น) ก�าหนดเป้าหมายในการรักษาพื้นที่ป่าไม้ที่มีอยู่
๑๐๒.๔ ล้านไร่
๔.๙.๒ กำรส่ ง เสริ ม กำรมี ส ่ ว นร่ ว ม
ในกำรดูแลทรัพยำกรป่ำไม้ โดยส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม
ของประชำชนในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรป่ำไม้ จัดตั้ง
ป่าชุมชนแล้วรวมทั้งสิ้น ๑๒,๒๔๘ หมู่บ้าน พื้นที่ประมาณ
๖.๓๔ ล้านไร่ บูรณำกำรเครือข่ำยอำสำสมัครพิทักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้ำน (ทสม.)
มีอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมูบ่ า้ นทัง้ สิน้ ๒๑๑,๒๖๑ คน และสร้ำงเครือข่ำยอำสำสมัคร
พิ ทั ก ษ์ อุ ท ยำนแห่ ง ชำติ สั ต ว์ ป ่ ำ และพั น ธุ ์ พื ช
(อส.อส.) มีจ�านวนทั้งสิ้น ๑๐,๗๙๖ ราย
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๔.๙.๓ กำรรักษำฐำนทรัพยำกรด้ำนต่ำง ๆ ที่ผ่านมาประเทศไทยประสบปัญหาการบุกรุกหรือเปลี่ยนแปลง
สภาพพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ ท�าให้เสื่อมโทรมทั้งจากธรรมชาติและการกระท�าของมนุษย์ รวมถึงปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
ซึ่งได้มีการด�าเนินการ ได้แก่ (๑) ทรัพยำกรป่ำชำยเลน ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง รัฐบาลได้ฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลน
เสือ่ มโทรม โดยด�าเนินการปลูกป่าชายเลน จ�านวน ๓,๐๐๐ ไร่ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดจันทบุรี ๑,๕๐๐ ไร่ ตราด ๓๐๐ ไร่ สุราษฎร์ธานี
๕๐๐ ไร่ ระนอง ๒๐๐ ไร่ และนครศรีธรรมราช ๕๐๐ ไร่ และด�าเนินโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม จ�านวน ๓๐๐ ไร่ (๒) ทรัพยำกรทำงทะเล เช่น ให้ความช่วยเหลือสัตว์ทะเล
หายากเกยตื้น ๖๖๕ ตัว รวมถึงถ่ายทอดองค์ความรู้ในการช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากทั้งในประเทศและระดับภูมิภาค
ก�าหนดมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบริเวณพื้นที่เกาะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวส�าคัญ (เกาะเต่า เกาะพะงัน
และเกาะสมุย) ฟื้นฟูแหล่งปะการังที่เสื่อมโทรมด้วยการปลูกเสริมแบบมีส่วนร่วม คิดเป็นพื้นที่ ๑๕๐ ไร่ และเสนอ
ร่างกฎกระทรวงประกาศพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต่าง ๆ (๓) ชำยฝั่งทะเล ได้แก้ไขปัญหาการ
กั ด เซาะชายฝั ่ ง ในพื้ น ที่ ห าดโคลนโดยการปั ก ไม้ ไ ผ่ ช ะลอคลื่ น และปลู ก ป่ า ชายเลนในพื้ น ที่ ต กตะกอนหลั ง แนวไม้ ไ ผ่
ในพื้นที่ ๔ จังหวัด ระยะทางรวม ๑๙ กิโลเมตร และ (๔) กำรจัดระเบียบกำรท�ำกำรประมงและกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำ
เช่น การออกกฎกระทรวงก�าหนดกิจการให้เป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศก�าหนดพื้นที่
เขตเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าที่อนุญาตให้ท�าการเพาะเลี้ยงได้ตามประกาศคณะกรรมการประมงประจ�าจังหวัด และการเพาะเลี้ยง
สัตว์นา้� เพือ่ ป้องกันการบุกรุกพืน้ ทีท่ า� การประมงและบุกรุกทีท่ เี่ ป็นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดิน ได้ออกกฎกระทรวงการขอและ
การอนุญาตการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าในที่จับสัตว์น�้าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อสงวนพื้นที่ไว้ด�าเนินการ
อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น�้าและห้ามบุกรุกโดยเด็ดขาด
๔.๙.๔ กำรบริ ห ำรจั ด กำรทรั พ ยำกรน�้ ำ ของประเทศให้ เ ป็ น เอกภำพทั้ ง เชิ ง ปริ ม ำณและคุ ณ ภำพ
โดยกำรบริหำรจัดกำรน�้ำตำมแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรน�้ำ ระยะ ๑๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๙) (๑) การจัดการ
น�้าอุปโภคบริโภคเพื่อให้ทุกหมู่บ้านมีน�้าประปาใช้ (๒) การสร้างความมั่นคงของน�้าภาคการผลิต (๓) การบริหารจัดการ
น�้ า ท่ ว มและอุ ท กภั ย (๔) การบริ ห ารจั ด การคุ ณ ภาพน�้ า (๕) การฟื ้ น ฟู ส ภาพป่ า ต้ น น�้ า ที่ เ สื่ อ มโทรมและป้ อ งกั น
การพังทลายของดิน (๖) การบริหารจัดการทรัพยากรน�า้ โดยการจัดท�าร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน�า้ แห่งชาติ พ.ศ. ....
จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านระบบบริหารจัดการน�้า จัดตั้งส�านักงานทรัพยากรน�้าแห่งชาติเพื่อเป็นองค์กรขับเคลื่อนและ
ก�ากับการบริหารจัดการน�้า ตามค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
และค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ และจัดการทรัพยากรน�้าชุมชน
ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำรจัดกำรภัยแล้ง โดยการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนจากพิบัติภัยให้แก่
ประชาชน สนับสนุนเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง และขุดเจาะ
บ่อบาดาล จ�านวน ๙๖๙ แห่ง ซึง่ ได้ดา� เนินการแล้วเสร็จ ๙๑๔ แห่ง กำรจัดท�ำระบบป้องกันน�ำ้ ท่วมในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหำนคร
โดยการก่อสร้ำงคันกั้นน�้ำปิดล้อมพื้นที่กรุงเทพมหำนคร ระบบป้องกันน�้ำท่วมและระบบระบำยน�้ำ เพื่อแก้ไขปัญหา
น�้ า ท่ ว มกรุ ง เทพมหานคร และเตรี ย มควำมพร้ อ มรั บ สถำนกำรณ์ น�้ ำ ท่ ว มในพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหำนคร ในปี ๒๕๖๑
ได้ล้างท�าความสะอาดท่อระบายน�้าความยาว ๓,๓๐๐ กิโลเมตร จากความยาวทั้งหมด ๖,๔๐๐ กิโลเมตร บ�ารุงรักษาคลอง
ขุดลอกคู-คลอง และเปิดทางน�้าไหล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน�้า ๑,๖๘๒ คลอง ยาว ๒,๖๐๔ กิโลเมตร
ได้ขดุ ลอก ๘๑ คลอง และเปิดทางน�า้ ไหล ๑,๓๔๑ กิโลเมตร ซ่อมบ�ารุงเครือ่ งสูบน�า้ ตามสถานีสบู น�า้ ประตูระบายน�า้ บ่อสูบน�า้
จ�านวน ๗๐๐ แห่ง เพื่อระบายน�้าท่วมขังออกจากพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔.๙.๕ กำรเร่งรัดกำรควบคุมมลพิษ ทั้งทำงอำกำศ ขยะ และน�้ำเสีย ที่เกิดจำกกำรผลิตและบริโภค
เพื่อสร้ำงคุณภำพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชำชน โดย (๑) แก้ไขปัญหำหมอกควันเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำไฟป่ำ
ภำคเหนือ จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ภาคเหนือ การด�าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
ของ ๖๕ จั ง หวั ด และส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนตระหนั ก และรวมกลุ ่ ม ร่ ว มจั ด การทรั พ ยากร และสนั บ สนุ น กิ จ กรรม
ด้านการจัดการไฟป่า ส่งผลให้คณ
ุ ภาพอากาศดีขนึ้ ในปี ๒๕๖๑ มี Hotspot ลดลงจากปีทผี่ า่ นมาร้อยละ ๑๓ (๒) แก้ไขปัญหำ
กำรเปลี่ ย นแปลงด้ ำ นสภำพภู มิ อำกำศของประเทศ ปี ๒๕๕๙ ประเทศไทยสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ทั้งสิ้น
ผลงานรัฐบาล ปีที่ ๔ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
(๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ - ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
2
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (๒๓)
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

๔๕.๖๘ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าเทียบกับกรณีปกติ (BAU) ในปี ๒๕๖๓ คิดเป็นร้อยละ ๑๒ ซึง่ เกินกว่าเป้าหมาย
การลดที่ร้อยละ ๗ และ (๓) แก้ไขปัญหำมลพิษทำงน�้ำ ได้ด�าเนินการจัดกำรน�้ำเสียในพื้นที่ลุ่มน�้ำวิกฤตพื้นที่เศรษฐกิจ
และแหล่งท่องเที่ยวที่ส�ำคัญ ได้แก่ ๑) ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสร้างและดูแลรักษาระบบบ�าบัดน�้าเสีย
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ�านวน ๕๗ แห่ง และ ๒) จัดอบรมให้กับผู้ประกอบการเจ้าของแหล่งก�าเนิดมลพิษ
เครือข่ายภาคประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาน�้าเสีย รวมทั้งจัดท�ำ
(ร่ำง) แผนแม่บทด้ำนกำรจัดกำรคุณภำพน�้ำของประเทศ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เพื่อน�าเสนอคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
๔.๙.๖ กำรปฏิรูประบบกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนการด�าเนินการด้านการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) และผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เช่น พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึง่ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๔.๑๐ นโยบำยที่ ๑๐ กำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินทีม่ ธี รรมำภิบำลและกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบในภำครัฐ
รัฐบาลได้ให้ความส�าคัญอย่างยิ่งกับกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในภำครัฐดังที่
ได้รายงานไว้ในผลงานภารกิจที่ส�าคัญ นอกจากนี้ รัฐบาลได้มีการด�าเนินงานด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน
ที่มีธรรมาภิบาลที่ส�าคัญ ได้แก่
๔.๑๐.๑ กำรปรับบทบำท ภำรกิจ โครงสร้ำงของหน่วยงำนภำครัฐ โดยการจัดตั้งส�านักงานทรัพยากรน�้า
แห่งชาติ (สทนช.) เพื่อเป็นกลไกบูรณาการภารกิจด้าน
การบริหารจัดการทรัพยากรน�้าของประเทศ การปรับปรุง
โครงสร้างส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเพื่อให้มีหน่วยงานรองรับกระบวนการ
จั ด ท� า และขั บ เคลื่ อ นนโยบายสาธารณะของประเทศ
รวมทั้ ง การจั ด ตั้ ง กลุ ่ ม ขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป ประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง
(กลุ่ม ป.ย.ป.) ขึ้นในส�านักงานปลัดกระทรวงทุกกระทรวง
เพือ่ เป็นกลไกของกระทรวงในการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศ
๔.๑๐.๒ กำรปรับปรุงวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรให้ทันสมัย โดยขับเคลื่อน “ระบบราชการ ๔.๐” ให้เกิดผล
เป็นรูปธรรม มุ่งเน้น (๑) การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ (Service Reform) (๒) การพัฒนาและการรังสรรค์
นวัตกรรมในรูปแบบใหม่ (Sandbox) (๓) การปฏิรปู กฎหมาย (Regulatory Reform) และ (๔) การเป็นรัฐบาลดิจทิ ลั (Digital
Government) เพื่อการบริการประชาชน การบริหารราชการแผ่นดิน และการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
๔.๑๐.๓ กำรปรับปรุงระบบบริกำรประชำชนในเชิงรุก โดยมีการมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจ�าปี ๒๕๖๑
ให้แก่หน่วยงานที่มีผลการประเมินดีเด่น ทั้งในด้านการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนและการบริหารจัดการองค์กร
อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน จ�านวนทั้งสิ้น ๑๘๗ รางวัล รวมทั้งมอบรางวัลเกียรติยศให้แก่หน่วยงานที่ได้รับรางวัล United
Nations Public Service Awards 2018 ขององค์การสหประชาชาติ ได้แก่ ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
จากผลงาน “การป้องกันควบคุมมะเร็งปากมดลูกแบบบูรณาการ”

ผลงานรัฐบาล ปีที่ ๔ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
(๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ - ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
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๔.๑๐.๔ กำรพั ฒ นำระบบเทคโนโลยี ส ำรสนเทศเพื่ อ อ� ำ นวยควำมสะดวกด้ ำ นข้ อ มู ล ภำครั ฐ แก่
ประชำชน เช่น กำรอ�ำนวยกำรบริหำรกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชนในกำรออกหนังสือผ่ำนแดนด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Border pass) กำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรประชำชนด้ำนทะเบียนที่ดินด้วยระบบออนไลน์
โดยได้ปรับปรุงข้อมูลเป็นรูปแบบดิจิทัลแล้ว รวมทั้งสิ้น ๓๓ ล้านแปลง มีประชาชนมาขอใช้บริการ ๒๔๐,๕๔๐ ราย
รวมทั้งมีการปรับปรุงระบบให้บริการค้นหาต�าแหน่งแปลงที่ดินด้วยระบบสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต (LandMaps)
ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ และส�านักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยกทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบัน
มียอดรวมสะสมผูใ้ ช้งานแล้ว ๓๐,๕๑๓,๘๑๕ คน กำรให้บริกำรฐำนข้อมูลดิจทิ ลั ด้ำนผังเมือง น�าเข้าฐานข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับ
กฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัด จ�านวน ๗๗ จังหวัด และผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน จ�านวน ๑๑๐ ผัง ทีป่ ระกาศใช้เป็นกฎกระทรวง
และยังมีผลบังคับใช้ท่ัวประเทศให้เป็นระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) และ
กำรพัฒนำกำรให้บริกำรลูกค้ำเพื่อรองรับรัฐบำลดิจิทัล ประกอบด้วย (๑) Digital Payment รับและจ่ายเงิน เช่น
ระบบรับช�าระค่าไฟฟ้าแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ใช้เงินสด (๒) Smart Service ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการขอใช้
ไฟฟ้าผ่านอินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลือ่ นทีไ่ ด้ทกุ ทีท่ กุ เวลา และ (๓) บริการช�าระค่าใช้นา�้ ประปาด้วยระบบ
QR Code และขอติดตั้งน�้าประปาใหม่ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
๔.๑๐.๕ กำรด�ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติกำรอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของ
ทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้ปรับขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตในเรื่องต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น
เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบกิจการและประชาชนทั่วไป โดยได้ติดตามและก�ากับดูแลให้ส่วนราชการด�าเนินการ
ตามพระราชบัญญัติฯ พร้อมทั้งจัดท�าคู่มือส�าหรับประชาชน จ�านวน ๕,๗๒๔ คู่มือ เผยแพร่บนเว็บไซต์ ศูนย์รวมข้อมูล
เพื่อติดต่อราชการ (www.info.go.th) และแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ “คู่มือประชาชน” นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรี
ได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์รับค�าขออนุญาต พ.ศ. .... และได้ทดลอง
เปิดให้บริการศูนย์รับค�าขออนุญาตแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๑ ผลการส�ารวจพบว่า ประชาชนมี
ความพึงพอใจต่อการให้บริการของรัฐ คิดเป็นร้อยละ ๘๔ ซึ่งอยู่ในระดับพึงพอใจมาก
๔.๑๐.๖ กำรด�ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์ของประชำชน โดยได้เปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์จากประชาชน ได้แก่ (๑) ศูนย์บริกำรประชำชนในฐานะศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล มีประชาชนแจ้งเรื่อง
ร้องทุกข์/แสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางการร้องทุกข์ของศูนย์บริการประชาชน ภายใต้ชื่อ ๑๑๑๑ จ�านวน ๕ ช่องทาง
ได้แก่ สายด่วนของรัฐบาล ๑๑๑๑ เว็บไซต์ www.1111.go.th ตู้ ปณ. ๑๑๑๑ ตู้ ปณ. ๔๔๔ จุดบริการประชาชน ๑๑๑๑
และแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (๒) ศูนย์ด�ำรงธรรม มีการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ จ�านวน ๓,๒๗๓,๖๑๕ เรื่อง
แก้ไขแล้วเสร็จ จ�านวน ๓,๒๑๖,๔๗๗ เรือ่ ง คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๒๕ อยูร่ ะหว่างด�าเนินการ จ�านวน ๕๗,๑๓๘ เรือ่ ง และในส่วนของ
การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ได้รับแจ้งปัญหา รวม ๓๒,๖๖๕ เรื่อง แก้ไขได้ ๓๑,๖๘๐ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๙๘
และอยู่ระหว่างด�าเนินการ ๙๘๕ เรื่อง (๓) รับแจ้งเรื่องร้องเรียนและกำรคุ้มครองผู้บริโภคผ่ำนสำยด่วน “สคบ. ๑๑๖๖”
เช่น การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ให้ผู้บริโภค ๑,๑๖๖ ราย (เป็นเงิน ๓,๑๐๓,๕๔๐.๗๕ บาท) การตรวจสอบพฤติการณ์
การประกอบธุรกิจต่าง ๆ ๑,๘๗๖ ราย และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การคุ้มครองผู้บริโภค ๑,๔๙๐ ครั้ง (๔) ศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียนกำรทุจริตส�ำหรับนักลงทุนต่ำงชำติ และจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และให้บริกำรประชำชนใน
เรือ่ งอืน่ ๆ เช่น เรือ่ งร้องเรียนผ่านศูนย์รบั เรือ่ งร้องเรียนการทุจริตส�าหรับนักลงทุนต่างชาติ จ�านวน ๑๑๐ เรือ่ ง เรือ่ งการศึกษา
ผ่านสายด่วน ๑๕๗๙ หรือ www.1579.moe.go.th มีเรือ่ งร้องเรียน ๙,๗๓๑ เรือ่ ง ยุตเิ รือ่ งแล้ว ๖,๘๐๑ เรือ่ ง และอยูร่ ะหว่าง
ด�าเนินการ ๒,๙๓๐ เรื่อง และ (๕) โครงกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนภำรกิจของศูนย์ด�ำรงธรรมกรมที่ดิน เพื่อให้ค�าปรึกษา
และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เช่น การขอทราบค่าธรรมเนียมจดทะเบียน ค่ามัดจ�ารังวัด ค่าคัดถ่ายระวาง
และราคาประเมิน โดยมีประชาชนขอรับบริการ จ�านวน ๒๗,๔๙๔ ราย ซึ่งได้รับค�าปรึกษาและแก้ไขปัญหาจนเป็นที่น่าพอใจ
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ รวมทั้งคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่ำงประเทศของสถำนเอกอัครรำชทูตและ
สถำนกงสุลใหญ่ของไทยทัว่ โลก ผ่านโทรศัพท์สายด่วนซึง่ เปิดตลอด ๒๔ ชัว่ โมงของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่
ของไทยทัว่ โลกกว่า ๑๒๐ หมายเลข และให้บริการด้านกงสุลแก่ประชาชนผ่านแอปพลิเคชัน ThaiConsular และเพิม่ ช่องทาง
ผลงานรัฐบาล ปีที่ ๔ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
(๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ - ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
2

.indd 42

26/12/2561 20

(24)

บทสรุปสำ�หรับผู้บริหาร

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (๒๕)
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

ติดต่อทางแอปพลิเคชัน Line และ Wechat “Thaiconsular” และ Facebook ซึ่งในปี ๒๕๖๐ สถานเอกอัครราชทูตและ
สถานกงสุลใหญ่ทั่วโลกได้ให้การช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น ๑๑,๒๖๒ คน
๔.๑๐.๗ กำรก�ำหนดกรอบอัตรำก�ำลังของส่วนรำชกำร และกำรส่งเสริมกำรวำงแผนและบริหำรก�ำลังคน
ในส่วนรำชกำร โดยมีส่วนราชการที่ด�าเนินการแล้ว ๑๗ กระทรวง นอกจากนี้ ยังด�ำเนินกำรเพื่อเตรียมก�ำลังคน
คุณภำพเข้ำสู่ระบบรำชกำร ด้วยการจัดสรรทุนรัฐบาลระดับต่าง ๆ และจัดการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
เพื่อเตรียมก�าลังคนเข้าสู่ระบบราชการ เช่น ทุนรัฐบาลระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทุนเล่าเรียนหลวง และทุนรัฐบาล
ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ) ประจ�าปี ๒๕๖๑ จ�านวน ๕ ประเภททุน รวม ๙๐ ทุน และ
ทุนดึงดูดผูม้ ศี กั ยภาพสูงทีก่ า� ลังศึกษาอยูใ่ นสถาบันการศึกษาในประเทศ (Undergraduate Intelligence Scholarship: UIS)
ประจ�าปี ๒๕๖๑ จ�านวน ๔๓ ทุน นอกจากนี้ จัดท�ำโครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรร
บุคคลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการด้วยรูปแบบการสอบ
เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้มีการสอบเพื่อ
วัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระดับปริญญาโท) ในเดือนมกราคม-กันยายน ๒๕๖๑ รวมทั้งสิ้น
๒,๓๐๐ ที่นั่งสอบ ซึ่งมีผู้สอบผ่าน จ�านวน ๑๗๙ คน
๔.๑๐.๘ กำรเสริมสร้ำงระบบคุณธรรมในกำรแต่งตั้งและโยกย้ำยบุคลำกรภำครัฐ และใช้มำตรกำร
ทำงกฎหมำย กำรปลูกฝังค่ำนิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส�ำนึก ในกำรรักษำศักดิ์ศรีของควำมเป็นข้ำรำชกำรและ
ควำมซื่อสัตย์สุจริต โดยด�าเนินโครงการรณรงค์ปลุกจิตส�านึก เสริมสร้างธรรมาภิบาลร่วมต้านทุจริต และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อหน้าทีร่ าชการ พร้อมทัง้ ปรับปรุงและตรำกฎหมำยใหม่ให้ครอบคลุม
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต และกำรประเมินคุณธรรม ควำมโปร่งใสในกำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) โดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีส่วนราชการระดับกรมและ
จังหวัดที่เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด�าเนินงาน จ�านวน ๒๒๒ หน่วยงาน ประกอบด้วย ส่วนราชการ
ระดับกรมหรือเทียบเท่า จ�านวน ๑๔๖ หน่วยงาน และส่วนราชการระดับจังหวัด จ�านวน ๗๖ หน่วยงาน มีค่าคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ ๘๔.๖๖
๔.๑๑ นโยบำยที่ ๑๑ กำรปรับปรุงกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม
รัฐบาลได้ปรับปรุงประมวลกฎหมำยที่ล้ำสมัย ไม่เป็นธรรม ให้มีควำมทันสมัย มีมำตรฐำนตำมหลักสำกล
และเป็นธรรม สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในทุกด้าน
โดยแบ่งกลุ่มกฎหมายออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ๗ กลุ่ม ได้แก่
(๑) กลุ ่ ม กฎหมายด้ า นเศรษฐกิ จ (๒) กลุ ่ ม กฎหมาย
ที่ออกตามพันธกรณีระหว่างประเทศ (๓) กลุ่มกฎหมาย
ที่ลดความเหลื่อมล�้า (๔) กลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการ
และมนุษยธรรม (๕) กลุ่มกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาสังคม
และวัฒนธรรม (๖) กลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงและ
การรักษาความสงบเรียบร้อย และ (๗) กลุม่ กฎหมายเกีย่ วกับ
กระบวนการยุติธรรม ซึ่งมีกฎหมายส�าคัญที่ด�าเนินการ
แล้ ว เสร็ จ เช่ น พระราชบั ญ ญั ติ วิ นั ย การเงิ น การคลั ง
ของรั ฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ พระราชบั ญ ญั ติ ก องทุ น เพื่ อ
ความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อส่งเสริม
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และพระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ พ.ศ. ๒๕๖๑
เพือ่ แก้ไขปัญหาการท�าการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated
Fishing: IUU Fishing)

ผลงานรัฐบาล ปีที่ ๔ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
(๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ - ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
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นอกจากนี้ รัฐบาลได้เพิ่มศักยภำพหน่วยงำนที่มีหน้ำที่ให้ควำมเห็นทำงกฎหมำยและจัดท�ำกฎหมำย
พัฒนำบุคลำกรของหน่วยงำนทำงกฎหมำย เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภำพและเกือ้ กูลกำรปฏิบตั ริ ำชกำรเพือ่ ประชำชนมีการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานทางกฎหมาย โดยการสัมมนาและฝึกอบรม การพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมาย และการเข้าร่วม
ประชุมในเวทีระหว่างประเทศเพื่อก้าวทันพัฒนาการด้านกฎหมายในระดับสากล
รั ฐ บาลได้ มี ก ำรน� ำ เทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย และควำมรู ้ ท ำงนิ ติ วิ ท ยำศำสตร์ ม ำใช้ แ ละมี ร ะบบข้ อ มู ล
ที่ เ ชื่ อ มโยงกั น สำมำรถใช้ ติ ด ตำมผลและน� ำ ไปใช้ ใ นกำรปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ ำพของหน่ ว ยงำนและเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ใ น
กระบวนกำรยุติธรรมได้ โดยการสนับสนุนการอ�านวยความยุติธรรม ดังนี้ (๑) การจัดเก็บและตรวจสารพันธุกรรม (DNA)
(๒) การรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (๓) สนับสนุนการปฏิบัติงานติดตามคนหาย
และพิสจู น์ศพนิรนามตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการสนับสนุนการปฏิบตั งิ านติดตามคนหายและพิสจู น์ศพนิรนาม
พ.ศ. ๒๕๕๘ และ (๔) การตรวจพิสูจน์สารเสพติดในเส้นผมของเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก และเยาวชน
ในส่วนของกำรปรับปรุงระบบกำรช่วยเหลือทำงกฎหมำย โดยให้เข้ำถึงควำมเป็นธรรมได้โดยง่ำยนัน้ รัฐบาล
ได้ดา� เนินการ ดังนี้ (๑) การช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความเป็นธรรม โดยได้สง่ เสริมกองทุนยุตธิ รรมเพือ่ คุม้ ครองช่วยเหลือ
คนจนและผูด้ อ้ ยโอกาส คุม้ ครองผูถ้ กู ล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพและเยียวยาผูบ้ ริสทุ ธิห์ รือได้รบั ผลกระทบจากความไม่เป็นธรรม
ซึ่งได้มีการจ่ายค่าธรรมเนียมศาล จ�านวน ๙๕๘ คน เป็นจ�านวนเงิน ๔,๘๘๘,๕๑๙ บาท ค่าทนายความ จ�านวน ๒,๒๗๙ คน
เป็นจ�านวนเงิน ๑๖,๑๗๘,๐๓๑.๕๐ บาท ค่าใช้จ่ายอื่นในการด�าเนินคดีตรวจพิสูจน์ ๕๐ คน เป็นจ�านวนเงิน ๔๘๒,๘๔๘ บาท
ค่าขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ�าเลย จ�านวน ๗๒๗ คน เป็นจ�านวนเงิน ๑๘๕,๗๘๖,๖๐๖ บาท (๒) การคุ้มครองพยาน
คดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (๓) การพัฒนาระบบการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการของ
ลูกหนี้ ได้แก่ การไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทชัน้ บังคับคดีเพือ่ ยุตขิ อ้ พิพาทในชัน้ บังคับคดีและเพิม่ ปริมาณเงินเข้าสูร่ ะบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ โดยให้ความส�าคัญแก่หนีร้ ายย่อย หนีค้ รัวเรือน ด�าเนินกิจกรรมการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทในชัน้ บังคับคดีเพือ่ ลดปริมาณคดี
ที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย โดยมีเรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย จ�านวน ๓๐,๘๒๗ เรื่อง และได้ไกล่เกลี่ยส�าเร็จ
จ�านวน ๒๗,๔๒๑ เรื่อง ใช้ทุนทรัพย์ จ�านวน ๘,๔๒๒,๘๗๔,๖๕๐.๙๑ บาท (๔) การพัฒนารูปแบบการให้บริการแก่
คู่ความและประชาชน เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เพิ่มช่องทางการเปิดให้บริการข้อมูลผ่านทางสายด่วน
กรมบังคับคดี ๑๑๑๑ กด ๗๙ ส�าหรับสอบถามข้อมูลผลการขายทอดตลาด ความคืบหน้าของคดีและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
(๕) การพัฒนารูปแบบการให้บริการข้อมูลผ่านทางระบบแอปพลิเคชัน LED Debt InFo, LED Property+ และ LED
Property บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (๖) การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�าผิด ด�าเนินการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�าผิดในเรือนจ�า และแก้ไขฟื้นฟู
เด็กและเยาวชน และ (๗) การสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ โดยการเปิดคลินิกให้ค�าปรึกษาเด็กและครอบครัวอบอุ่น
เพื่อให้ค�าปรึกษาด้านพฤติกรรมเด็กและเยาวชน ปัญหาด้านครอบครัวและปัญหากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็ก เยาวชนและ
ผู้เยาว์แก่บิดามารดาหรือผู้ปกครองเด็กและเยาวชน รวมทั้งประชาชนทั่วไป

๕. กำรวำงรำกฐำนกำรพัฒนำประเทศในระยะยำว
นอกเหนือจากการด�าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ในช่วงปีทสี่ รี่ ฐั บาลได้วางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว
โดยการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เพื่อเป็นกรอบการพัฒนาประเทศในระยะยาว และการปฏิรูปประเทศในด้านที่ส�าคัญ
โดยต่อยอดการด�าเนินงานของ สปช. และ สปท. ให้เป็นรูปธรรม เพื่อปรับปรุงและปรับโครงสร้างปัจจัยพื้นฐานส�าคัญ
ในด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ดังนี้
๕.๑ กำรจัดท�ำยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี รัฐบาลให้ความส�าคัญอย่างยิ่งกับการวางรากฐานการพัฒนาให้กับประเทศ
ในระยะยาว จึงได้ตราพระราชบัญญัติการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อก�าหนดกระบวนการจัดท�าและการรับฟัง
ความคิ ด เห็ น ในการจั ด ให้ มี ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ เ ป็ น เป้ า หมายการพั ฒ นาประเทศอย่ า งยั่ ง ยื น ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล
รวมทั้งเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท�าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน และผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว
โดยคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ ๖ ด้าน
ผลงานรัฐบาล ปีที่ ๔ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
(๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ - ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
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รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (๒๗)
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)

ได้แก่ (๑) คณะกรรมการจัดท�ายุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (๒) คณะกรรมการจัดท�ายุทธศาสตร์ด้านการสร้างความ
สามารถในการแข่งขัน (๓) คณะกรรมการจัดท�ายุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(๔) คณะกรรมการจัดท�ายุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (๕) คณะกรรมการจัดท�ายุทธศาสตร์
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ (๖) คณะกรรมการจัดท�ายุทธศาสตร์ด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อจัดท�าร่างยุทธศาสตร์ชาติในด้านที่รับผิดชอบ ด�าเนินการรับฟัง
ความคิดเห็น และเสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติ ตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะรัฐมนตรี และสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณาตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติ
การจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และร่างยุทธศาสตร์ชาติได้รับความเห็นจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่ ๖
กรกฎาคม ๒๕๖๑ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้น�าขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย และต่อมาเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ได้มีพระราชโองการ
ประกาศให้ใช้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)

๕.๒ กำรจัดท�ำแผนกำรปฏิรูปประเทศ รัฐบาลให้ความส�าคัญอย่างยิ่งกับการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยได้มีการตราพระราชบัญญัติแผนและ
ขั้นตอนการด�าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อก�าหนดวิธีการจัดท�าแผน การมีส่วนร่วมของประชาชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนขั้นตอนในการด�าเนินการปฏิรูปประเทศ การวัดผลการด�าเนินการ และระยะเวลาด�าเนินการ
ปฏิรูปประเทศทุกด้านให้มีความชัดเจน ซึ่งต่อมาได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเพื่อด�าเนินการจัดท�า
แผนการปฏิรูปประเทศตามพระราชบัญญัติดังกล่าว จ�านวน ๑๑ ด้าน ประกอบด้วย (๑) ด้านการเมือง (๒) ด้านการบริหาร
ราชการ (๓) ด้านกฎหมาย (๔) ด้านยุตธิ รรม (๕) ด้านเศรษฐกิจ (๖) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (๗) ด้านสาธารณสุข
(๘) ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ (๙) ด้านสังคม (๑๐) ด้านพลังงาน และ (๑๑) ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งนี้ ส�าหรับอีก ๒ ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษา และด้านกระบวนการยุติธรรม
(ต�ารวจ) ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและมีกรอบระยะเวลาการด�าเนินการตามที่ก�าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ส�าหรับ
แผนการปฏิรูปประเทศ ๑๑ ด้านได้ด�าเนินการจัดท�าแล้วเสร็จตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติดังกล่าว และประกาศใช้
เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีระยะเวลาด�าเนินการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

ผลงานรัฐบาล ปีที่ ๔ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
(๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ - ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
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